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Toiset Valtiopäivät 
1917. 

Pöytäkirjat. 

Torstaina 1 päivänä ma;rra:skuuta 1917 
!kokoontui edellisen 1 ja 2 päivänä loka
kuuta valittu Suomen eduskunta varsinai
siHe valtiopäiville maan pääkaupunkiin 
Hel,sinkiin. Samana päivänä esittivät edus
kunnan jäsenet valtakirjansa tarkastamista 
varten senaattori Frans 0 s k a r Li
l i u k se II e. 

.Suomen eduskuntana ov8Jt seuraavat kansan 
valitsemat edustajat eri vaalipiirittäin luetel
tuina: 

U u d e n m a a n l ä ä n i n v a a l i p i i r i. 

Erllo, Eero, sanomalehdentoimittaja, Helsingin 
kaupungista. S. 1860. . 

Furuhjelm, Annie, fröken, Helsingfors·. F. 1859. 
Furuhjelm, Ragnar, filosofiedoktor, Helsing

fors. F. 1879. 
Hornborg, Eirik Mikael, rektor, Helsingfors. 

F. 1879. 
Hurmevaara, Herman, muurari, Helsingin kau-

pungista . .S. 1886. · 
Hänninen, Edvard Walpas, .sanomalehdentoimit

taja, Helsingin kaupungista. S. 1873. 
Johansson, Georg Viktor, målare, HeLsingfors. 

F. 1877. 
Kaila, Erkki, jumaluusopintohtori, Helsingin 

kaupungista. S. 1867. 
Kaitila, Teuvo, maanviljelijä, Orimattilan pitä

jäJstä. S. 1873. 
Kiiskinen, Aura, ompelijatar, Helsingin •kaupun

gista. S. 1878. 
Kujala, Juho, työmies, TuuS'Illan pitäjästä. S. 

1878. 
.. 

Kuusinen, Otto Wilhelm, sanomalehdentoimit
taja, Helsingin kaupungista. S. 1881. 

Lehtosaari, Juho Arndt, asema'mies, Valkealan 
pitäjästä. S. 1889. 

Louhivuori, Oskari Wilho, filos-ofiantohtorL 
Helsingin kaupungista. S. 1884. 

!Ianner, Kullervo Akilles, sanomalehdentoimit
taja, Helsingin kaup.ungista. S. 1880. 

·Palmgren, Axel, direktör, Helsingfors. F. 1867 . 
von Rettig, Eric, bankdirektör, Helsingfors. 

F. 1867. 
Rosenqvist, Georg Gustaf Alexander, profess!or, 

HeLsingfors. F. 1855. 
Siren, Aatto, kirvesmies, Orimattilan pitäjästä. 

s. 1873. 
Sirola, Yrjö Elias, sanomalehdentoimittaja, Hel

singin kaupungista. S. 1876. 
Usenius, Arthur Fredrik, maskinist, Helsing

fors. F. 1888. 
'\Valkama. Wäinö, kans·a:koulunopettaja, Iitin 

pitäjän Kuusankoskelta. S. 1877. 
Watanen, Juho, työmies, Helsingin kaupungis

ta. 8. 1875. 
Wrede, Rabbe Axel, friherre, senator, Anjala 

socken. F. 1851. 
Åkesson, Otto, vicehäradshöfding, Helsingfors. 

F. 1872. 

Turun läänin eteläinen 
vaalipiiri. 

Annala, Walentin, ratavartija, Maarian pitä
jästä. S. 1859. 

Bergroth, Fredl'ik '\Valdemar, kirkkoherra, ro- . 
vasti, Vehmaan pitäjä;stä. S. 1852. 



2 Eduskunnan jäsenet. 

Colliander, Rafael, reda:ktör, .A:bo. F. 1878. 
Eloranta, Ev-ert, :piirisi!hteeri, Turun kaupun

gista. S. 1879: 
Heikkilä, Seth, sanomalehdentoimittaja, Turun 

kaupungista. S. 1863. 
Härmä, Erkki, muurari, Turun kaupungista. S. 

1890. 
Latvala, J. W., kansakoulunopettaja, Perniön 

pitäjästä. 18. 1866. 
Mikkola, Antti, lakitiedettenkandidaatti, Turun 

kaupungista. S. 1869. 
Nevanlinna, Ernst Fredrik, filosofiantohtori, 

Helsingin kaupungista. S. 1873. 
Rantasalo, .Onni, maanviljelijä, Yläneen pitäjäs

tä. S. 1883. 
Roos, Samuel Vilhelm, prost. Helsingfors. F. 

1858. 
Schybergson, Ernst Emil, bankdirektör, Hel-

singfors. F. 1856. · 
Sundblom, Julius, redaktör, Mariehamn. F. 

1865. 
Wihersalo, Elviira, rouva, Kaarinan pitäjästä. 

s. 1871. 
1Viik, Karl Harald, filosofiemagister, .Helsing

fors. F. 1883. 
Yrjö-Koskinen, Iida, rouva, Tampereen kaupun

gista. S. 1857. 

Turun läänin p.ohjoinen 
v a a 1 i p i i r i. 

A1anen, Ivar, maanviljelijä, Parkanon pitäjästä. 
S. 1863. 

Rantanen, Frans Vihtori, kirvesmies, Koke
mäen pitäjästä. S. 1874. 

Salin, Johan Edvard, pienviljelijä, Yläjärven p.i
täjästä. S. 1866. 

Setälä, Emil Nestor, senaattori, HeLsingin kau
:pungi,sta. S. 1864. 

Sjöstedt-Jussila, Oskari Anshelm, maanviljelijä. 
Alastaron pitäjä:stä. S. 1869. · · 

Häm'een läänin eteläinen 
v a a 1 i p i i r i. 

Airola, Matti Aleksanteri, asianajaja, Lahden 
kaupungista. S. 1~882. 

Alavirta, Toivo V., sanomalehdentoimittaja, 
Fonss8Jsta. S. 1890. · 

Holsti, Eino Rudolf, filosofiantohtori, senaat
tori, Hel,singin kaupungista. S. 1881. 

Jalava, Oskari, peltisep:pä, Helsingin kaupun
gista. S. 1877. 

Jokinen, Alma, rouva. Turun kaupungista. S. 
1882. 

Jokinen, Wäinö, sanomalehdentoimittaja, Turun 
kaupungista. S. 1879. 

Kairamo, A. Osw., ent. senaattori, Hattulan pi
täjästä. S. 1858. 

Retulainen, Alfred, maanviljelijä, Urjalan pitä
jästä. S. 1860. 

Salmi, Hulda, op;ettajatar, Hollolan pitäjästä. 
s. 1879. 

Virkkunen, Artturi H., ylitarkastaja, Helsingin 
kaupungista. S. 1864. 

Välisalmi, Heikki, poliisimestari, Hämeenlin
nan kaupungista. S. 1886. 

Aromak, Emanuel, jalkinetyönte.kijä, Mouhijär- H ä m e e n 1 ä ä n i n p 0 ·h j 0 i n e n 
ven pitäjästä. S. 1873. v a a 1 i piiri. · 

Arimen, Juho Nestor, työmies, Ulvilan pitäjä,stä. 
S. 1876. Arajärvi, Juhani, pankinjohtaja, Tampereen 

Forsten, Aino Aleksandra, postiljooninvaimo, kaupungista. S. 1867. 
Porin kaupungista. R 1885. - Huotari, Anni, rouva, Tampereen kaupungista. 

Gylling, Edvard Otto Wilhelm. filosofia:ntoh- S. 1874. 
tori, Helsingin kaup.ungista. 8. 1881. Huotari; Anton, sanomal<ehdentoimittaja, Tam-

Haataja, Kyösti, e,sittelijäsihteeri, Helsingin pereen kaupungis,ta. S. 1881. 
kaupungi,sta. S. 1881. Häkkinen, K. R., agronoomi, Ruoveden :pitä-

Hakkinen, Johan Willehart, seppä, Kiukaisten jäs:tä. S. 1878. 
pitäjästä. S. 1872. I.ebmus, Juho, ja1kinetyöntekijä, Orih'veden pi-

Jngman, Lauri Johannes, :professori, Helsingin täjästä. ~s. 1856. 
kaupungista. S. 1868. (Ensimä:inen vara:pu- Lepola, Kalle, tnl':panp.oika, Korpilahden :pitä-
hemies). jästä. S. 1888. 

J;autasalo, Johan, :palstatilallin'en, Ikaalisten :pi- Linna, Kustaa Eemeli, maanviljelijä, Me's.suky-
täjästä. S. 1862. län :pitäjästä. S. 1876. 

Puumala, Jussi, maanviljelijä, Noormarkun :pi- Murto, Emil, sorvaaja, Tampereen kaupungista. 
täjästä. S. 1878. ,S. 1874. 

Raitanen, K. A., luennoit"Sija, Hinnerjoen :pitä- Pa.ronen, Juho Emil, torp:pari, Ruoveden :pitä-
jästä. S. 1886. jästä. S. 1879. 
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Saarinen, Emil, :piirisihteeri, Tampereen kau
pungista. S. 1880. 

Tavastähti, Elli, orpettajatar, Helsingin kam.Jlun
gista. R 1883. 

Wii:p.urin läänin läntinen 
v a a l i :p i i r i. 

Hultin, Tekla, filosofiantohtmi, Helsingin kau
:p.ungista. :S. 1864. 

Huttunen, Everl, sanomalehdentoimittaja, Wii
:purin kaupungista. S. 1884. 

Joukahainen, Vilkku, kansakoulunopettaja, Ha
minan kaupungi·sta. S. 1879. 

Juutilainen, Antti, llanomalehdentoimittaja, 
\Viipurin :pitäjästä. S. 1882. 

Kellosalmi, Feliks Emil, kirja:painonjohtaja, 
Kotkan kaupungista. S. 1877. 

Kirves, Juho, viilaaja, Wii:p.urin :pitäjäJstä. S. 
1868. 

J,eppänen, Paavo, sanomalehdentoimittaja, Wii
p.urin kaupungista. S. 1876. 

Lundson, Johannes, pankinjohtaja, :pormestari, 
Wii:purin kaupungista. S. 1867. {Puhemies). 

Paasivuori, 1\Iatti, puoluetoimitsija, Helsingin 
kaupungista. S. 1866. 

Pärssinen, Hilja Amanda, kans3ikoulunopettaja
tar, Helsingin kaupungista. S. 1876. 

Sinkko, Elias, agronoomi, Lappeenrannan ka;n
p.ungista. S. 1871. 

Särkkä, Wille Kustaa, m;1anviljelijä, Suomen
niemen pitäjästä. S. 1877. 

Tukia, Elias, maanviljelijä, Lap:peen pitäjästä. 
s. 1877. 

Typpö, Taneli, maanviljelijä, Viipurin pitäjästä. 
s. 1878. 

Wanhala, Tuomas, maanviljelijä, Kymin pitä
jästä. S. 1872. 

Vuorimaa, Arthur Oliver, l'o·vasti, Kymin :pitä
jästä. S. 1854. 

Vuoristo, Juho, puutyömies, Wii:purin pitäjälstä. 
S. 1880. 

Wiip.urin läänin itäinen 
v a a 1 i p i i r i. 

Arokallio, Gustaf, rovasti, Kurkijoen pitäjästä. 
S. 1854. . 

Hälvä, Pekka Juho, kansakoulunopettaja, Kir
vun :pitäjäJstä. S. 1876. 

Kokko, Juho Peldra, kansa:lwulunopettaja, Rau
kun pitäjästä. S. 1865. 

Lehokas, Vilho, verhoilija, Helsingin pitäjäJstä. 
. .s. 1876. 

Leinonen, Mildro, maanviljelijä, ~ aakkiman :pi
täjästä. S. 1874. 

Manner, Albin, maanviljelijä, Joutsenon pitä
jästä. S. 1888. 

Nissinen, Oskar, maanviljelijä, filosofianmais
teri, Sortavalan kaupungista. S. 1864. 

Niukkanen, Juho, maanviljelijä, Kirvun pitä
jä;stä. .S. 1888. 

Nurminen, Julius Iivar, sanomaleihdentoimitta
ja, Sortavalan kaupungista. S. 1887. 

Paavolainen, Pekka, varatuomari, Kivennavan 
pitäjästä. S. 1868. 

Pullinen, Erkki, maanviljelysneu'V'os, Antrean 
pitäjästä. S. 1871. 

Pykälä, Bertta, mart'nviljelijä, Vuokselan :pitä
jästä . .S. 1891. 

Relander, Lauri Kristian, filosofiantob.tori, Hel
singin kaupungista. S. 1883. 

Rikkonen, Juho, työmies, Ruokolahden p.itäjäs
tä. 8. 1874. 

Salovaara, Aleksis, maanviljelijä, Sortavalan pi
täjästä. S. 1866. 

'l'uomikoski, Juho Arvid, maalari, Nurmon pi
täjästä. S. 1884. 

Virkki, Mildro, huvilanomistaja, Terijoen pitä
jä;stä. .S. 18 70. 

M i k k e l i n l ä ä n i n v a a l i p i i r i. 

Alopeus, Erik, pormestari, Savonlinnan kaupun
gista. S. 1883. 

Eronen, Oliver, torppari, ,T oroisten :pitäjästä. S. 
1865. 

Hakala, Kalle, sanomalehdentoimittaja, Mikke
lin kaupungi,sta . .S. 1880. 

Heimonen, Taavetti, torppari, Sääruingin p.itä
jästä. S. 1870. 

Huttunen, Pekka, työmies, Rantasalmen pitä
jästä. S. 1871. 

Lankila, J. A., luennoits.ija, !fikkelin kaupun
gista. S. 1881. 

Orasmaa, Oskari, sanomalehdentoimittaja, Kou
v•olasta. S. 1870. 

Peurakoski, Juhana Oskari, metsänvartijakou
lun johtaja, Piek<Bämäen :pitäjästä. S. 1869. 

Savolainen, Anni, ompelijatar, Varpaisjärven rpi
täjä;stä. S. 1875. 

Tanttu, August, maanviljelijä, Hirvensalmen 
pitäjästä. S. 1859. • 

Waljakka, Albin, kirjaltaja, Mikkelin kaupun-
gi,sta. S. 1877. . 

Virkkunen, Paavo Emil, jumaluusopintohtori, 
Helsingin kaupungista. S. 1874. 

Wuokoski, K. W., maanviljelijä, Mikkelin pitä
jästä. S. 1880 . 

• 



• 

4 Eduskunnan jäsenet. 

Kuop.ion läänin läntinen 
v a a l i p i i :d. 

Hahl, Eero, agronoomi, Iisalmen ·kaupungista. 
s. 1872. . 

Kohonen, Hanna, rouva. Kuopion kaupungista. 
8. 1885. 

Kohonen, Jalo, sanomalehdentoimittaja, Kuo
pion kaupungista. S. 1884. 

Lapveteläinen, Taavetti, kirvesmies, ;Kuopion 
Jraupungista. S. 1860. 

Löthman, Tilda, opettajatar, Pieksämäen pitä
jästä. S. 1874. 

Mäkelin, Antti, wsioitsija, Kuopion kaupungista. 
s. 1871. • 

Paasonen, Armas, vaihd·emies, Iisalmen kaupun-
gista. S. 1885. · 

Pehkonen, Eero Yrjö, agronoomi, Kuopion kau
pungista. S. 1882. 

Päivänsalo, B. H., jumaluusopintohtori, Kuo
pion kaupungista. S. 1875. 

Saarikivi, Santeri, piirisihteeri, Kuopion kau
pungista. S. 1877. 

Salo, Aaro, maalari, Iisalmen kaupungista. S. 
1874. 

Snellman, Juho, maanviljelijä, Karttulan pitä
jästä. 8. 1866. 

Kuopion läänin itäinen 
v a a 1 i p i i r i. 

Jalonen, Heikki, piirisihteeri, Joensuun ,kau
pungista. S. 186&. 

Koponen, Albin, levyseppä, PieliSijärven pitäjäs
tä. S. 1881. 

Kurkinen, Severi, muurari, Kontiolahden pitä
jästä. S. 1879. 

Laine, Augusta, emäntä, Joensuun kaupungista. 
s. 1867. 

Lonkainen, Matti, pienviljelijä, Värtsilän pitä
jästä. s. 1874 . 

Pennanen, Pekka, maanviljelijä, Kesälahden pi
täjästä. S. 1872. 

Saarelainen, Pekka, maanviljelijä, Pielisjärven 
pitäjästä. S. 1868. 

Talas, Onni, lakitiedettentohtori, Hel,singin kau
pungista. S. 1877. 

Tanskanen, Pekka, maanviljelijä, Junan pitä-
jästä. S. 1866. . . 

Tirkkonen, JUS..'Ii, räätäh, Joensuun kaupungrs
ta. S. 1883. 

Vaasan läänin itäinen 
vaalipiiri. 

Häkkinen, Samuel, kånsakoulunopettaja, Viita
~saaren pitäjästä. S. 1857. 

Koivisto, Aleksanteri, maanviljelijä, Kuortaneen 
pitäjästä. S. 1863. 

IJuopajärvi, Mikko, maanviljelijä, Jalasjärven 
p.itäjästä. S. 1871. 

Mäkelä, Santeri, pientilallinen, Vimpelin pitä
jästä. S. 1870. 

Mänty, Kaarle, vahtimestari, Jyväskylän kau
pungista. 8. 1865. 

Pobjaväre, Emanuel, leipuri, Mäntästä. S. 187 5. 
Rentola, Antti, pastori, Kuhmoisten pitäjästä. 

s. 1881. 
Suutala, Oskari, sanomalehdentoimittaja, Jyväs

kylän kaupungista. S. 1887. 
Tuomi, Onni Aleksanteri, sanomalehdentoimit

taja. Jyväskylän kampungiiSta. S. 1875. 
Wekara, Emil, agronoomi, Karstulan pitäjästä. 

S. 1874. 

Vaasan läänin eteläinen 
v a a 1 i p i i r i. 

Ala-Kulju, Eveliina, talonemäntä, Kuortaneen 
pitäjästä. S. 1867. .. 

Alkio, Santeri, kirjailija, Laihian pitäjästä. S. 
1862. (Toinen varapuhemies). 

Antila, Juho Erkki, maanviljelijä, Ilmajoen p.i
tä;jäs•tä. S. 1856. 

Estlander, Ernst, professor, Helsingfors, F. 1870. 
Gädda, Gustaf, landtbrukare, Mustasaari socken. 

F. 1871. . 
Harjula, A., ty!)mies, Vaasan kaupungista. S. 

1880. 
Hedberg, Aug. Reinhold, kapellan, Must!llsaari 

socken. F. 1862. 
Lanne, Kaarlo, maanviljelijä, Ilmajoen pitäjäs

tä. s. 1860. 
liäki, Jaakko, palstatilallinen, Ilmajoen pitä

jästä. S. 1878. 
Ottelin, Karl, kronofogde, Våsa. F. 1865. 
Saari, Kaarlo;kanswkoulunop'ettaja, Kurikan pi

täjästä. S. 1857. 
Tåg, August, landtbrukare, Närpes socken. F. 

1871. 

Vaa1san läänin pohjoinen 
vaalipiiri. 

Björk, Matts Viktor, ih:äradshöfding, Kittilä s'oc
ken. F. 1867. 

Bäck, Alfred Johannes, kyrkoherde, Vörå :soc
ken. F. 1872. 

Hästbacka, J. E., direktör, Teerijärvi socken. 
F. 1872. 
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Inborr, Johan, nämndeman, Pedersöre socken. 
F. 1867. 

Komu, Juho Alfred, piirisihteeri, Pietarsaaren 
!kaupungista. K 1877. 

Kotila, Matti M., maanviljelijä, Tohol8immen 
pitäjästä. 8. 1887. 

Lahdensuo, Oskari, maanviljelijä, Lap.uan pitä
jästä. S. 1864. 

Malmivaara, Wilhelm, rovasti, Lapuan pitäjästä. 
s. 1854. ' 

Saari, Ernst, maanviljelijä, Lapuan pitäjästä. 
s. 1882. 

Tokoi, Oskari, senaattori, Helsingin kaupungis
ta. 8. 1873. 

Oulun läänin eteläinE'n 
v a a l i p i i r i. 

Ahmala, Kustaa, varast'Oil'hoitaja, Oulun ka!U
pungista. S. 1867. 

Arffman, Kusti, työmies, Sotkamon pitäjästä. 
'S. 1885. 

Haapanen, Santeri, sanomale:hdentoimittaja, 
Kuopion kaupungista. S. 1877. 

Heikkinen, J. A., maanviljelijä, Hyrynsalmen 
p.itäjästä. s. 1863. . 

Hoikka, Matti Viktor, seppä, Oulujoelta. S. 1859. 
Kallio, Kyösti, senaattori, maanviljelijä, Niva

lan pitäjästä. S. 1873. 
Korhonen, Kaarlo, maanviljelijä, Säräisniemen 

pitäjästä. 8. 1878. . 
I,agerlöf, Arthur, vuorineuvos, Raahen kaupun

gista. S. 1860. 
Lantto, Iivar Fredrik, talonomistaja, Oulun kau

pungista. S. 1862. 

• 

Linna, Hugo 1., agronoomi, Kajaanin kaupun
gista. S. 1873. 

Mäkelin, Yrjö Esaias, sanomalehdentoimittaja, 
Oulun kaupungista. S. 1875. 

Ståhlberg, Kaarlo Juho, professori, Helsingin 
kaupungista. 8. 1865. 

Typpö, Leonard, maanviljelijä, Raution pitäjäs
tä. s. 1868. 

Oulun läänin po,hjoinen 
v a a l i p i i r i. 

Ahmavaara, Pekka, maanviljelijä, Iin p.itäjästä. 
s. 1862. 

Hen·ala, Hilda, ompelija, Kemin kaupungista. 
<S. 1881. 

Laakkonen, Adam, piirisihteeri, Kemin kaupun
gista. S. 1883. 

Lohi, Kalle, maanviljelijä, Ranuqn pitäjästä. 
s. 1872. 

Nurmela, Kalle, maanmittari, Ylikiimingin pi
täjästä. S. 1882. 

Runtti, Juuso, maanviljelijä, Kiimingin pitä
jästä. S. 1854. 

Takkula, Edvard, maanviljelijä, Kempeleen pi
trujästä. S. 1884. 

L a p i n m a a n v a a l i p i i r i. 

Kiviniemi, .Wille, maanviljelijä, Kittilän pitä
jästä. S. 1877. 

Näistä edustajista olivat, kuten senaattori 
Liliukse.n antamasta ' luettelosta havaittiin, 
muut tulleet saapuville ja näyttäneet olevansa 
.oikein valtuutetut, paitsi ed. Salin ja Hännirren
Valpas . 



• 



1. Perjantaloa 2 p. marraskuuta 
k:lo 10 a. p.. 

Piivljli.rjestys. 

Siv. 
1) Puhemiehen ja kahden varapuhemie-

hen vaali ........................... . 7 
2) Neljän jäsenen vaali kansliatoimi-

kuntaan ............................ . 
" 

Ikäpuhemies. 

Puhemiehen paikalle astuttuaan ed., vapaaherra 
R a b b e A x e 1 \V r e d e lausuu: 

Arvoisat kansanedustajat! 

Valtiopäiväjärjestyksen 23 § :n mukaan tulee 
minun ikävuosiltani vanhimpana johtaa puhetta., 
kunnes eduskunta on valinnut puhemiehen sekä 
kaksi varapuhemiestä ja kunnes valitut _ovat ku
kin vuorostaan antaneet säädetyn juhlallisen va
kuutuksen. Saan ilmoittaa, että olen pyytänyt 
hovioikeudennotari Iivar Ahavan pitämään pöytä
kirja:!, tässä tilaisuudessa. Edustajain valtakirjain 
tarkastaja on eduskunnalle antanut luettelon niistä 
edustajista, joiden valtakirjat on tarkastettu ja oi
keiksi havaittu. Pyydän hovioikeudennotari A•ha,:. 
van toimittamaan nimenhuudon. 

Nimenhuuto. 

sen jälkeen toimitetaan sen luettelon mukaan, 
jonka senaattori F. 0. Lilius on eduskunnalle an
tanut, ja merkitään saapuvilla oleviksi muut luet
telossa mainitut edustajat paitsi ed. Kuusinen ja 
Virkki. ' 

Ed. K. Maunerin pyydettyä puheenvuoroa, lau
suu 

I k ä p u h e m i e s: Ennenkuin annan puheen
vuoroa herra Mannerille pyydän kysyä, aikooko 

herra Manner lausua mitään itse vaaleista, sillä 
ainoastaan siinä tapauksessa minä voin antaa pu
heenvuoron. 

Ed. M a n ne r: Minä aijoin, valtiopäiväjiilr
jestyksen 4'8 § :ään viitaten, jossa pykälässä lau
sutaan, että edustajalla on oikeus vapaasti puhua 
ja lausua mielipiteensä kaiken sen laillisuudesta, 
mitä valtiopäivillä tapahtuu, lausua mielipiteeni 
herra ikäpuhemi•ehen valtakirjain tarkastusta kos
kevan ilmoituksen johdosta ja herra sihteerin toi
mittaman nimenhuudon johdosta. 

I k ä p u h e m i e s: Minun täytyy sen johdosta, 
että minulla ei ole muuta tehtävää, kuin toimia 
puheenjohtajana puhemiesten ·vaalissa, huomaut
taa, että jos on muistutuksia tehtävä valtakirjain 
tarkastukseen nähden tahi m~uten, ne on tehtävä 
sen jälkeen, kun puhemiesvaalit ovat tapahtuneet. 
Muuten minun täytyy ilmoittaa, että paitsi niitä 
edustajia, jotka löytyvät sihteerin julkilukemassa 
luettelossa, .sanomalehdentoimittaja Edvard 
N' a l p a s- Hänninen on jättänyt. eduskun
nalle valtakirjan, jota kumminkaan ei ole tarkas
tettu ja hyvaksytty. Näin ollen sitä ei voida ·ottaa 
tässä tilaisuudessa huomioon. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Puhemiehen ja varapuhemiehen vaalit. 

I k ä p u h e m i e s: Nyt toimitetaan ensin pu
hemiehen vaali umpilipuilla. 

Kun vaali on toimitettu, ilmoitetaan, että vaa
lissa ovat ääniä saaneet ed. Lundson 67, ed. Ara
järvi 29, ed. Ståhlberg 6 sekä ed. Arokallio ja 

. Ingman kumpikin 1. 

I k ä p u h e m i e s: Vaalilippuja, JOISsa on 
nimi kirjoitettu, on annettu 104. Koska siis ed. 
Lundson on saanut enemmän kuin puolet näistä, 
on hänellä ehdoton enemmistö ja on siis e d. 
Lundson valittu eduskunnan puhe
ro i e h e k s i. Sitä paitsi on vaalissa annettu 44 

' 
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tyhjää lippua. Tämän seikan johdosta saan mai
nita, että minun käsitykseni mukaan sellainen 
äänestäruistapa ei ole sopusoinnussa valtiopäivä
järjestyksen kanssa, vaan koska sitä on ennen käy
tetty eikä ole keinoa, jolla sitä voisi estää, minä 
ainoastaan voin tästä huomauttaa pöytäkirjaan. 

Ensimäisen varapuhemiehen vaali toimitet.aan 
samassa järjestyksessä kuin puhemiehen vaali; ja 
ilmoitetaan sen tapahduttua, että äänestyksessä 
ovat saaneet ääniä ed. Ingman 69, ed. Alkio 37 ja 
ed. Arajarvi 1. 

I k ä p u h e m i e s: Koska ed. Ingman on saa
nut ehdottoman enemmistön, on e d. Ingman 
valittu ensimäiseksi varapuhemie
heksi. 

Toinen varapuhemies valitaan samassa järjes
tyksessä kuin edelliset; ja ilmoitetaan vaalin tu
lokseksi, että ääniä ovat saaneet ed. Alkio 101 ja 
ed. Pehkonen 2 sekä ed. Kokko, Ståhlberg ja Ing
man kukin 1. 

I k ä p u h e m i e s: Koska ed. Alkio siis on 
saanut ehdottoman enemmistön, niin on e d. A 1-
kio valittu toiseksi varapuhemie-
heksi. • 

Ikäpuhemies: Saan pyytää, että valitut 
puhemies ja varapuhemiehet antavat eduskunnan 
edessä valtiopäiväjärjestyksen 23 § :.ssä säädetyn 
juhlallisen vakuutuksen. 

Paikallaan lausuu tämän jälkeen 

Ed. A i r o l a: Ellei herra. puheenjohtaja val
tiopäiväjärjestyksen vastaisesti tahdo riistää mi
nulta puheoikeutta, niin minä tahdon lausua mie
leni sen toimenpiteen laillisuudesta, johon nyt äs
ken valitut henkilöt varustautuvat ryhtymään. 

I k ä. p u h e m i e s: Minun täytyy pyytää, että 
ed. Airola, sitte11.kun puhemies on astunut tänne 
puhemiessijalle, lausuu mitä hänellä on lausut
tavaa. 

Ed. A i r o l a: Se on myöhäistä sitten. Silloin 
on tapahtunut se mikä on tapahtunut. 

Ikäpuhemies: llinä en voi antaa puheen
vuoroa. 

Ed. A i r o l a: Minä katson, että valtiopäiväjär
jestyksen mukaan edustajalla on oikeus lausua 
mielensä sen laillisuudesta. mitä täällä tapahtuu. 

Ikäpuhemies: Siitä saa puhua jäles.täpäin, 
ei nyt. 

Puhujalavalta lausuvat tämän jälkeen: 

P u h e m i e s L u n d s o n: Minä Johannes 
·Lundson vakuutan, että minä puhemiestoimessa 
tahdon voimieni mukaan puolustaa eduskunnan ja 
Suomen kansan oikeutta perustuslakien mukaan. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s I n g
m a n: Minä Lauri Johannes Ingman vakuutan, 
että minä puhemiestoimessa tahdon voimieni mu
kaan puolustaa sekä laillisen hallitsevan valtio
vallan että eduskunnan ja Suomen kansan oikeutta 
perustuslakien mukaan. (Vasemmalta: Mikä vala 
tuo on! Alas!) ' 

Toinen varapuhemies· Alkio: Minä 
Santeri Alkio vakuutan, että minä puhemiestoi
messa tahdon voimieni mukaan puolustaa edus
kunnan ja Suomen kansan oikeutta perustuslakien 
mukaan. 

I k ä p u h e m i e s: Minun tehtäväni on päät
tynyt. Saan pyytää, että valittu puhemies astuu 
puhemiessijallensa. 

Puhemiehen tervehdyspuhe. 

Puhemiehen paikalta puhemies L u n d s o n 
lausuu: 

Arvoisat edustajat! Vaiitessanne minut edus
kunnan puhemieheksi olette osoittaneet suurta luot
tamusta, josta minun suotanee lausua teille kun
nioittavimmat kiitokseni. Olen tottumaton sellai
siin tehtäviin, kui'n eduskunnan puhemiehen teh
tävä on. Ja kun tähän tulee lisäksi, että useat 
niistä asioista, jotka joutuvat eduskunnan !käsi
teltäviksi, ovat erinomaisen tärkeät ja laajakan
toiset, on selvää, Jlttä minun edustajain puolelta 
on saatava kannatusta. Toivon sen vuoksi, että 
saisin nauttia edustajain mahdollisimman suurta 
suopeutta. 

Kohtalokkaat ovat ne ajat, joissa eduskunta ko
koontuu tällä hetkellä. Nälkä uhkaa kansaamme, 
yhteiskuntajärjestys horjuu ja on joutumassa pois 
oikealta tolaltaan. Vuosimääriä kestänyt verinen 
sota leimuaa edelleenkin, jättämättä Suomen kan
saakaan osattomaksi siitä johtuvista tuhoista. 
Mutta toiselta puolen niin hyvin kotoiset onnetto
muutemme kuin myöskin maailmanhistorialliset 
tapahtumat ovat kehittäneet. meidän tuntoisuut
tamme siitä, että Suomen kansan erikoisen sivis-
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tyksensä ja e~:ikoisen yhteiskuntajärjestyksensä 
perusteella on itse saatava ohjata kohtaloitaan. 

Viimeisten vaalien kautta on Suomen kansa kut
suttu antamaan vastausta kysymykseen, onko to
della niin, että Suomen kansa tahtoo ottaa sisäisten 
asiainsa hoidon omiin käsiinsä. Ja vastaus on 
saatu. Se kuuluu niin taholta kuin toiseltakin: 
Suomi riippumattomaksi! 

Kun me nyt näissä merkeissä alotamme työm
me, on muistettava, että meiltä vaaditaan paljon, 
mutta toiselta puolen, etteivät mitkään uhraukset 
ole silloin liian suuret, kun on kysymys kansamme 
elinehdoista, jopa sen olemassaolostakin. Meiltä 
vaaditaan mielenmalttia, mutta samalla myöskin 
sitkeyttä ja ennen kaikkea vaaditaan meiltä mah
dollisimman suurta yksimielisyyttä. 

Puheenvuoron saatuansa lausuu 

Ed. A i r o l a: Nojaten valtiopäiväjärjestyk
seen, jonka mukaan jokaisella edustajalla on oi
keus lausua mielensä kaiken sen laillisuudesta, 
mitä valtiopäivillä tapahtuu, tahdon minä käyttää 
tätä oikeutta lausuakseni mieleni sen vakuutuksen 
johdosta, jonka täällä esitti herra Ingman. Ku
ten huomattiin, se poikkesi siitä vakuutuksesta, 
jonka esitti puhemieheksi valittu herra Lundson 
ja toiseksi varapuhemieheksi valittu henkilö. 
Näitten kahden toisenkin esittämä vakuutus poik
keaa siitä, mitä valtiopäiväjärjestyksen 23 § :ssä 
sanotaan, mutta herrojen Lundsonin ja toisen va
rapuhemiehen vakuutus poikkeaa ainoastaan sikäli 
valtiopäiväjärjestyksestä, että siinä on jätetty 
pois l'.anat ,sekä keisarin ja euuriruhtinaan". On 
itsestään selvää,, että kun keisari ja suuriruhtinas 
itse on poissa, niin voidaan myöskin nämä sanat 
poistaa, silloinkun vakuutus täällä eduskunnan 
edessä esitetään. Mutta toinen asia on, että puhe
mieheksi tai varapuhemieheksi valitulla henki
löllä ei ole oikeutta vakuutukseen sisällyttää sel
laisia sanoja, joita valtiopäiväjärjestyksessä ei ole. 
Toisin sanoen herra Ingmanilla ei ole oikeutta 
käydä muuttamaan tai laatimaan uutta valtiopäi
väjärjestystä, vaan se on Suomen kansan edus
kunnan asia. Kun hän kuitenkin nyt, niinkuin 
viime valtiopäivilläkin, lisäsi vakuutuheensa sa
noja, joita valtiopäivajärj·estyksessä ei ole, ja joilla 
sanoilla hän tahtoo vakuuttaa uskollisuuttaan V e
näjän ministereille, niin minä en voi olla pane
matta vastalausettani tällaista menettelyä vastaan. · 

Jo se seikka, että hän viime valtiopäivillä antoi 
tällaisen epäpätevän vakuutuksen, lienee johtanut 
siihen, että hän muun muassa on laiminlyönyt va
rapuhemiehenä hänelle kuuluvan tehtävän allekir-

joittaa eduskunta-päätöksen. Jos hän nyt edelleen 
saa toimia ensimäisenä varapuhemiehenä, ilman 
että hän on antanut kelvollista valtiopäiväjärjes
tyksen mukaista juhlallista vakuutusta, niin saat
taa hän näilläkin valtiopäivillä tulla tekemään 
yhtä ja toista, mikä ei ole oikein. Siitä syystä 
minä ehdotan, että hänet velvoitettaisiin antamaan 
valtiopäiväjärjestyksen mukainen juhlallinen va
kuutus. 

Ed. K. Manner: Yhtyen ed. Airolan lausun
toon minä pyydän kannattaa. hänen tekemäänsä 
ehdotusta. 

Ed. J u u t i l a i n e n: ~e, että ensimäinen vara
puhemies vannoi vaiansa sillä tapaa kuin hän van
noi, on suureksi osaksi sosialistien syy. Ne edus
tajat, jotka tahtoivat saada puhemiehistön sellai
seksi, ettei sellaisia valoja siellä tehtäisi, kuin 
herra Ingman teki, eivät voineet estää herra Ing
mania tulemasta puhemieheksi. Sen sijaan sosiali
demokraatit olisivat. voineet estää sen ottamalla 
tämän paikan itsellensä. Myöskin ruotsalainen 
puolue on nähtävästi katsonut kantansa mukai
seksi vaikuttaa siihen, että tämäntapainen vala, 
mikä nyt on täällä annettu, annettaisiin. 

Ed. Wrede: I anledning af de afgifna yttran
dena får jag anmäla, att enligt min tanke första 
vicetalmannen, ldgm. Ingman, vid afgifvandet af 
sin försä.kran förfarit fullkomligt riktigt, då han 
i stället för kejsaren och storfursten, hvars makt 
upphört, nämnt den lagliga regeringsmakten. J ag 
får därför motsätta mig det förslag, som gjordes 
af ldgm. Airola. 

Ed. A n t o n H u o t a r i: Huolimatta edellisen 
arvoisan valtio-oppineen lausunnosta minun näh
däkseni edustaja Ingmanin antama vala ei ole val
tiopäiväjärjestyksen mukainen ja senvuoksi minä 
yhdyn edustaja Airolan ehdotukseen. • 

Keskustelu julistetaan päättynee~si. 

P u h e m i e s: Edustaja Airola on ehdottanut, 
että ensimäinen varapuhemies Ingman velvoitet
taisiin tekemään uusi vala. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Minun ymmärrykseni mukaan ei 
valtiopäiväjärjestys sisällä mitään sellaista, jonka 
mukaan ed. Ingman voitaisiin velvoittaa tekemään 
uusi vala, ja sen johdosta -ehdotus rauennee? 

2 

• 
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Ed. A i r o 1 a: Minä en voi hyväksyä puhe
miehen tulkintaa ja pyydän ehdottaa, että puhe
miehen menettely lähetettäisiin perustuslakivalio
kunnan käsiteltäväksi. 

Ed. K. Manner: Minä pyydän yhtyä ed. Ai
rolan tekemään vaatimuks.een. 

Puhe m i \l s: Kun perustuslakivaliokuntaa ei 
ole asetettu, ei asiaa kernaasti voitane sinne lä
hettää, mutta otetaan asia uudestaan esille, sitten
kun perustuslakivaliokunta on ·asetettu. 

Ed. A i r o l a: Minä pyysin puheenvuoroa en
nenkuin puhemiehen nuija oli lyöty pöytään. Mi
nun mielestäni, kun valtiopäiväjärjestyksen mu
kaan perustuslakivaliokunt~ - - -

P u h e m i e s: Herra Airola, minä olin JO lo
pettanut. 

Ed. A i r ö l a: Minä juuri huomautin, että minä 
pyysin puheenvuoroa, ennenkuin nuija sattui pöy
tään, ja entinen menettely on ollut, että, vaikkapa 
puhemies ei ole sattunut pyyntöä huomaamaan, 
puhevuoro on myönnetty. 

Puheenvuoron saatuaan jatkaa 
1 

Ed. A i r o l a: Kun 'valtiopäiväjärjestyksen 
mukaan perustuslakivaliokunta on joka tapauk
sessa asetettava ja asian lähettäminen tähän valio
kuntaan, silloin kun eduskunta ei hyväksy puhe
miehen menettelyä, on ainoa keino, jolla voidaan 
kontrolleerata sitä, että puhemies toimessaan käyt
tää 'valtiopäiväjärjestystä ja eduskunnan työjärjes
tystä oikein, niin minun täytyy katsoa, että asia 
voidaan lähettää perustuslakivaliokuntaan, joka 
kä~ittelee sen sitten, kun sellainen valiokunta on 
valittu. 

Puhemies: Tätä asiaa ei tässä tämän enem
pää käsitellä. 

2) Neljän jäsenen -vaali kansliatoimikuntaan. 

Puhemies: Työjärjestyksen 3 § :n mukaan 
on eduskunnan ensi.mäises'sä istunnossa valittava 
kansliatoimikunta, johon kuuluu puhemies ja va
rapuhemiehet sekä neljä edustajaa. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat vuoroonsa 

Ed. A r a j ä r v i: Minä. ·ehdotan, että kanslia
toimikuntaan valittaisiin ed. Haataja. 

Ed. A 1 k i o: Minä pyydän ehdottaa kanslia
toimikuntaan ed. ·Relanderin. 

Ed. E s t 1 a n d e r: J ag ber att få föreslå till 
medlem af kanslikommissionen ldgm. Björk. 

Ed. E r k k o: Minä ehdotan, että valittaisiin 
kansliatoimikuntaan ed. Talas. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Ehdotettu on kansliatoimikun
taan ed. H a a t a j a, R e 1 a n d e r, B .i ö r k ja 
Ta l a s. ' 

Ehdotukset hyväksytään. 

Puhemies: Seuraavasta istunnosta ilmoi
tetaan :;anomalehdissä .ia julkipanon kautta. 

Täysi-istunto päättyy kello 12;5 päivällä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava: 
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Päiväjärjestys, 

Ilmoituksia: 
Siv. 

1) Sihteerin vaali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
2), Il,moi·t,,ksi·a, w • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • ,, 

Puh em i e s: Nimenhuuto voitanee nyt jo toi
mittaa aakkosellisessa jär.iesty ksessä? 

Hyvä-ksytään, 

Nimenhuudossa merkitään :poissaoleviksi ed. 
Gylling, Kujala, Kuusinen, K. Manner ja Mäkelä. 

Ilmoitusasiat: 

Puhe om ies: Eduskunnalle on ilmoitettava, 
että pienviljelijä Johan Edvard S a 1 i n on 
puhemiehelle näyftänyt asianmukaisesti tarkas
tetun ja hy.väksytyn va1ta·kirjan ja siis v·altiopäi
väjär.iesty ksen 21 § :n mukaan oikeutettu asettu
maan paikallensa. 

Samoin on ilmoitettava, ·että sanomalehdentoi
mittaja Edvard Valpas-Hänninen , on puhemie
helle jättämässään kirjelmässä pyytänyt, että hä
nen edustajavaltakirjansa ja ·eräs 'kirjelmä, jonka 
hän on puhemiehelle j.ättänyt, •esitettäisiin edus
kunnalle, jotta eduskunta saisi tilaisuuden päättää 
hän~m ed ustajaoikeudestaan. 

Si:hteeri lukee: 

Suomen Edus1runnalle. 

Suuriruhtinaan ollessa vielä Suomen valtaistui
mella oli Suomen Eduskunta.an valittujen tuotava 
eduskunnan kokoontumispäivänä valtakirjansa 
sen tai nii,d.en nähtäväksi, j.oille Suuriruhtinas oli 
uskonut valtakirjojen ta.rkastuksoen. Noita .t.a.r
kastajia asettaessaan toimi Suuriruhtinas Suomen 
hallitsijana ja Suomen oikeutta käyttäen. V enä-

.iän hallituksen siihen sekaantuminen olisi ollut 
oikeud·en loukkaa:rllista. Vallankumouksen suis
tettua. pois :Suomen Suuriruhtinaan, samalla kun 
se suisti pois Venäjän hallitsijan, ·ei Suomen oikeu
teen kuuluva valtakirjain tarkast!l!misoikeus saat
tanut muuttua Venäjän ministeriha.llituli1sen 
oikeudeksi, vaan jäi edeHeen suomalais-eksi oikeu
deksi. Venäjän väliaikaiselle hallitukselle ei siis 
tullut vallankumouksessa oikeutta as·ettaa Suomen 
eduskunnan jäsenten valtakirjoj•en tarkastajia. 
Kun tuo ·hallitus kuitenkin on ,tehnyt sen asetta
malla sellaiseksi .tarkastajaksi ·erään herra Liliuk
sen, niin on tämä tarkastaja pidettävä laittomarsti 
a.setettuna. TaRä vuotena pidettyjen valtiopäi
vien tekemä päätös edellyttääkin, että eduskunta 
määrää itse eduskunnan valtakirjojen tarkastami
sesta. Ollen siinä luulossa, että tämän vuoden 
lokakuun 1 ja 2 päivänä valittuj·en edustaji.en 
muodostama Eduskunta tulisi toimimaan Suo
men oikeuden mukaan, en ole esittänyt Uuden
maan läänin vaalipiirin K'eskuslautakunnan mi
nulle lokakuun 15 päivänä 1917 antamaa. edustar 
.iwvaltakirjaa Venäjän ministerihallituksen asetta
malle tarkastaja;Ue vaan vein sen tämän kuun 2 
päivänä ·ennen eduskunna,n kokoontumista jätet
täväksi sille edustajalle, joka oli ijältään vanhim
pana aluksi johtava puhetta tuossa istunnossa ja 
jonka siis oli myöskin pidettävä huolta, että se 
osa istuntoa, minkä hän johti, sujuisi täysin lail
lisesti. Tuo puhetta johtava edustaja, .professori , 
Wrede, mainitsikin, että minun valtakirjani oli an
nettu ja katseli sitä, mutta ilmoitti, että sitä ei oltu 
otettu huomioon, eikä esittänyt tätä asiata edus
kunnan tutkittavaksi, eipä edes rsa.llinut eduskun
nan ottaa käs~teltävä!ksi esitetyn edustajaluette
lon vaillinai,suutta, vaikka sen käsiteltäväksi ot
tamista oli vaadittu ennen toimitettavia puhe
miehen ja vampuhemiesten vaa,leja. Puhetta joh
taneen edustaja \V reden moinen menettely ehkäisi 
minut käy.ttämästä siinä istunnossa oikeutta, 
mikä minulla :on mainitun valtakirjan nojalla. 
Tuo valta.kir.ia pala.utettiin minulle heti istunnon 
kestäessä merkHyttämättä minua edustajien luet-
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teloon ja arvatenkin ta.htoen pa:kottaa minut, jos 
taMoisin edustajaoikeutta käyttää, ·esittämään 
vaitaJkirjani us-ein ma.initun, Venäjän ministeri
hallituksen a;s•ettaman herran tarkastettavaksi. 

Edustajan valta:kir.ian. esittä:minen ilman Edus
kunnan päätöstä niin asetetulle ta·rkasta:jalle ja 
eduskunta-an pääsemisoikeuden ·alistaminen riip
puvaksi siitä, hyväksyykö hän valtakirjan, voi
taisiin tulkita myönnytyksek:si, ·että Suomen 
autonomian oikeuspiiriin kuuluneet Suuriruhti
naan oikeudet muka olisiva,t yleensä •siirtyneet 
V.enäjän ministerihallitukselle. Kun IJienenkin 
aiheen antaminen tuolle Suomen oikeuden vastai
selle tulkinnalle .voi olla oikeustaistelussamme 
vahingollinen .ia kun Eduskunnan jä&enen on koe
tettava mahdollisimman tarkasti säilyttää maam• 
me perustusla.illisia oikeuksia, koetan edelleen 
v-älttää vaHa.kir.iani esittäm]stli. Venäjän ministeri-. 
hallituksen asettamalla tarkastajalle ja esitän sen 
tämän kirjelmän ohella Eduskunnalle pyytäen, 

että minä saan täten •esittälffiäni vaita
kirjan nojrulla. olla edustajana. nykyisillä 
vai tiopäivillä. 

Helsingissä marraskuun 3 •päivänä 1917. 

Edvard Valpas-Hänninen. 

Edu:stajanrvarulissa, joh 1 ja 2 pä:Wänä loka
kuuta 1917 toimitettiin U ud•eumaan läänin va;ali
pirrissä, on Sanomalehdentoimittaja Edvard Val
pas-Hänninen, asuva Helsingin kaupungissa, •Va

littu olemaan ·edustajana. Suomen SuuriruMinaan
maan va:ltiopäiivillä, •tästä päivästä al'kaen kunnes 
täJmän jälkeiset edustajanvrualit on suoritettu, ja 
olkoon tämä todistus edustajan valtakirjana. · 

Helsingissä, 15 p :nä lokakuuta 1917. 

Uudenmaan läänin vaalipiirin 

Keskuslautakunnan puolesta: 

Onni Hallsten. 
(Sinetti.) 

Auli Markkula. 

Puh e m i e s: Puhemiehistö on ollut sitä miel
tä että, koska eduskunta valtiopäiväjärjestyksen 
2'2 § :n nojalla voisi sallia sanomalehdentoi
mittaja Va.lpas-Hännisen olla edustajana näillä 
valtiopäivillä siinäkin tapauksessa, ettei tätä nyt 
esitettyä valtakirjaa V. J. 21 § :ssä säädetyssä 
valtakirjain tarkastuksessa olisi hyväksytty, edus-. , 

--------------------------------

kunta, vaikkakaan valtakirjaa. ei ole mainitulla 
tavalla kelpaamattomaksi julistettu, on esteetön 
ottamaan sen :pätevyyden asiallisen tutkinnon 
alaiseksi; ja koska valtakirja on asianomaisen vi
ranomaisen antama ja säädettyyn muotoon tehty, 
niin puhemiehistö on päättänyt ehdottaa, että 
eduskunta V. J :n 22 § :n nojalla. päättäisi oikeut

. taa· sanomalehdentoimittajan Va1pas-Hännisen !ole-
maan edustajana näillä valtiopäivillä. 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Jag vill icke uttala mig 
om, huru under nu rådande förhållanden landt
dagen kan och bör förfara i förevarande sak, men 
då uti presidiets utlåtande åberopats en' tolkning 
af 22 § L. 0., som enligt min tanke är oriktig, 
ber jag att få framhålla, att förutsätlningen en
ligt L. 0. för 22 paragrafens tillämpning är den, 
att fullmakt tidigare varit underkastad gransk
ning på sätt 21 § vidhandengifver. L. 0. står 
nämligen på den ståndpunkten, att landtdagsmän
nens fullmakter skola underkastas granskning af 
en representant för den första statsmakten, som 
jämväl utskrifvit vai och på hvars kallelse landt
dagen sammankommit. Min tanke är därför den, 
att också nu ifrågavarande fullmakt hade bordt 
och kunnat då inlämnas och granskas. 

Ed. Mäki: Jo alunpitäen oli sosialidemo
kraattisen ryhmän toistenkin jäsenten keskuudessa 
sama käsitys kuin se, jonka ed. Valpas-Hänninen 
tuossa nyt luetussa kirjelmässään esittää, mutta 
käytännöllisistä syistä, saadaksemme olla mukana 
tämän eduskunnan istunnoissa heti alusta alkaen, 
'päätimme jättää valtakirjamme tuossa kirjelmässä 
mainitun herran tarkastettaviksi, kuitenkin sa
malla esittäen näin kuuluvan vastalauseen: ,Kos
ka Suomen eduskunnan viime heinäkuun 18 päi
vänä t'>äätämä ja voimaanpäättämä laki Suomen , 
korkeimman valtiovallan käyttämisestä ei myönnä 
Venäjän hallitukselle sekaantumisoikeutta maam
me sisäisiin asioihin, panemme vastalooseen V e
nä.iän väliaikaisen hall1tuksen toimenpidettä vas
taan, jonka kautta se on määrännyt lokakuun 1 ja 
2 päivänä toimitetuissa vaaleissa valittujen edus
tajien valtakirjain tarkaE>tajnn, minkä teon kautta 
tuo hallitus on yhä jatkanut niitten laittomuuk
sien sarjaa, joihin se Suomen kansan laillista 
eduskuntaa vastaan on ryhtynyt. Emme siis tun
nusta tuota tarkastusta lailliseksi eikä mainittua 
senaattoria lailliseksi valtakirjain tarkastajakai 
senkään kautta, että nyt näytämme valtakirjam~ 
me. vaan teemme tämän ainoastaan sen vuoksi, 
ettei meiltä millään verukkeella voitaisi nyt riis-
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tää sananvaltaa edellämainituissa vaaleissa vali
tussa eduskunnassa, jonka toimintaan aiomme so
sialidemokraattisen puolueen puolueneuvoston ja 
eduskuntaryhmän hyväksymillä perusteilla osaa
ottaa. Helsingissä, 1 päivänä marraskuuta 1917 ." 
Ja sitte alla oli sosialidemokraattisten jäsenten 
nimikirjoitukset. 

Kun meillä, mitä sitten tulee tähän käsilläole
vaan asiaan, ei ole mitään syytä epäillä, ettei ed. 
Valpas-Hännisen valtakirja olisi oikea ja hän siis 
oikeutettu ottamaan osaa tämän eduskunnan istun
noihin, niin minäkin yhdyn puhemiehistön käsi
tykseen, että hänet voidaan tänne täysin oikeu
tettuna edustajana hyväksyä. 

Ed. Rose n q v i s t: Jag ber att få ansluta 
mig till den uppfattning, som uttalats af herr 
Estlander. 

Ed. S a 1 i n: Kun minun valtakirjani ei ollut 
silloin vielä saapunut tänne Helsinkiin, kun so
sialidemokraattinen ryhmä päätti vastalausees
taan, niin jäi nimeni vastalausepaperista pois. Jät
täessäni valtakirjani senaattori Liliukselle tarkas
tettavaksi, ilmoitin yhtyväni sosialidemokraattien 
vastalauseeseen,, mutta senaattori Lilius vastasi, 
ettei tarkastuspöytäkirja ole hänellä eikä niin ol
len vastalauseeni siis voinut joutua siihen. Pyy
dän tässä yhteydessä pöytäkirjaan merkittäväksi, 
että yhdyn edelläluettuun sosialidemokraattien 
vastalauseeseen, samalla kun kannatan puhemie
histön ehdotusta ed. Valppaan valtakirjan hyväk
symiseksi. 

Keskm;telu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Kun mitään muuta ehdotusta ei 
ole tehty, hyväksyttänee puhemiehistön asiassa 
tekemä ehdotus. 

Puhemiehistön ehdotus hyväksytään. 

Istumajärjestys. 

P u he m i e s: Kansliatoimikun ta, jonka työ
järjestyksen 3 § :n mukaan on annettava lausunto 
edustajain istumajärjestyksestä, on päättänyt eh
dottaa, että edustajat asettuisivat istumaan puo
lueryhmittäin, kuten ennenkin on ollut tavallista. 
Edustajain nähtäväksi on asetettu taulukoita, jot
ka osoittavat, miten edustajain ryhmittyminen 
puolueettain kansliatoimikunnan mielestä sopi
vimmin voi tapahtua. 

Ehdotus hyväksytään. 

Nimenhuuto äänestyksessä ja v~leissa. 

Puhemies: Työjärjestyksen 32 §:n mukaan 
voi eduskunta määrätä, että nimenhuuto äänestyk
sessä ja vaaleissa voi tapahtua yhtaikaa kahdessa 
paikassa. istuntosalia. Kansliatoimikunta ehdot
taa, että eduskunta päättäisi nimenhuudon tapah
tuvaksi kahdessa paikassa siten, että sosialide
mokraattiseen puolueeseen lukeutuvat ja maalais
liittoon kuuluvat edustajat äänestävät vasemmalla 
ja muut edustajat oikeal~a puolella. 

Ehdotus hyväksytään. 

Kanslia virkailijat. 

P u h e m i e s: Kansliatoimikunnan puolesta 
saan ilmoittaa, että kansliatoimikunta on julista
nut haettaviksj. ja hakuajan loppuunkuluttua 
täyttänyt seuraavat. työjärjestyksen 3 §:ssä mai
nitut kansl~avirat, nimittäin: eduskunnan kanslis
tin viran, johon toimeen on otettu tulevien valtio
päivien alkuun asti eduskunnan entinen kanslisti, 
neiti B ä r t t a R a i n i o, notarint.oimen, johon 
näiden valtiopäivien ajaksi on otettu varatuomari 
E i n o A. L u n d s o n, ruotsalaisen kansliaosas
ton päälliköntoimen, johon on otettu samoin näi
den valtiopäiväin ajaksi viran haltija aikaisem
milla valtiopäivillä, maisteri John G r ö n 1 u n d. 
sekä ruotsalaisen kanslian notarinrvir3Jll, ~ohon on 
valittu rautatienvirkamies Arvid Nord
s t r ö m, samoin näiden valtiopäivien ajaksi. 

Vielä on kansliatoimikunta päättänyt ehdottaa 
että! näilläkin valtiopäivillä asetettaisiin kaksi 
tulkkia, yleistulkki tulkitsemaan ruotsinkielisten 
lausuntojen ponnet suomeksi ja tarvittaessa pu
hemiehen tiedonannot ja äänestysesitykset ruot
siksi ja, toinen yksityistulkki, ruotsinkieltä puhu
via kansanmiehiä varten, jonka tulkin on tarpeen 
mukaan avustettava sanottuja kansanmiehiä myös 
valiokunnissa, jos kansliatoimikunta hänelle sel
laisen tehtävän määrää. Sen ohessa kansliatoimi
kunta ehdottaa, että asetettaisiin painatustöiden 
valvoja ja otettaisiin hänelle apulainen. Sen va
ralta, että eduskunta hyväksyy nämät kansliatoi
mikunnan ehdotukset, on kansliatoimikunta päät
tänyt ehdottaa, että eduskunta antaisi kansliatoi
mikunnan tehtäväksi näitten virkojen täyttämisen. 

Ehdotukset hyväksytään. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

Allekirjoittaneen toimiessa pöytäkir.ianpitäjänä 
käsitellään päivä:järjestyksell! ensimäinen asia 

1) Sihteerin vaali. 

Puh e ml e s: Myöskin sihteerinvirka on ollut 
haettavaksi julistettuna. Hakuajan kuluessa on 
tätä tointa hakenut ainoastaan eduskunnan enti
nen sihteeri, hovioikeudennotari Iivar Ahava, 
Kansliatoimikunta, jonka tulee antaa lausunto 
viran hakijoista, on mielihyvällä päättänyt puol
taa hänen ottamistaan edelleen eduskunnan sihtee
riksi. Eduskunta päättänee ottaa herra Ahavan 
eduskunnan sihteeriksi työjärjestyksen 4 § :ssä 
edellytetyksi ajaksi. 

Keskustelu : 

Ed. A i r o 1 a: Kun tätä tointa on hakenut 
yksi ainoa henkilö, josta tiedetään, että hän on 
sihteerintointa aikaisemmin hoitaessaan laiminlyö
nyt tehtävänsä siihen määrään, ettei hän viime 
valtiopäiväin viimeiseen istuntoon suvainnut ol
lenkaan saa.pua, vaan mielenosoituksellisesti il
moitti, ettei hän halua siihen istuntoon tulla, tästä 
syystä ja kun on mahdollista että, jos toimi uudel-

. leen julistetaan avoimeksi, ilmaantuu sopivampia 
hakijoita, niin minä rohkenen ehdottaa, että edus
kunta; hyläten kansliatoimikunnan lausunnon, 
päättäisi julistaa paikan uudelleen haettavaksi. 
Toiset hakijat nähtävästi ·eivät ole hakemuksian
sa jättäneet sisään, kun ovat luulleet, että tämä 
toimi tulisi olemaan sellainen perinnöllinen toimi, 
johon edelleen jatkuvasti nimitetään henkilö, ol
koon hän täyttänyt tehtävänsä pa.remmin tai huo
nommm. 

Ed. Hu r me Vaara: Minä pyydän kannat
taa ed. Airolan tekemää ehdotusta. 

Ed. A r a j ä r v i: Ed. Airolan tekemä ehdotus 
ei olisi ansainnut vastaiselta puolen mielestäni 
minkäänlaista lausuntoa, mutta koska se kanna
tetuksi tuli, niin pöytäkirjaan tulkoon merkityksi, 
että sen verran kuin minä puolestani tunnen mieli
piteitä eduskunnassa ja entisen sihteerin, tuomari 
Iivar Ahavan toimintaa, niin epäilemättä aina
kin se ryhmä, johon minulla on kunnia kuulua, 
yhtyy siihen lausuntoon, jonka kansliatoimikunta 
hakijasta antoi, nimittäin että hän mielihyvällä 
on valittava eduskunnan sihteeriksi edelleen. 

Ed. A l k i o: Sen verran kuin minulla on kun
nia tuntea eduskunnan entisen sihteerin, varatuo
mari Iivar Ahavan työtä eduskunnan palveluk
sessa, pyydän minä mielihyvällä kannattaa tässä 
eduskunnassakin tällä kertaa hänet valittavaksi 
eduskunnan sihteeriksi. 

Ed. Ståhlberg: Myöskin minä kannatan 
kaikin puolin kansliatoimikunnan ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 
' ~ 

P u h e m i e s: Ed. Airola on ehdottanut, että 
eduskunta, hyläten kansliatoimikunnan ehdotuk
sen sihteerinviran täyttämisestä, päättäisi julistaa 
viran uudelleen haettavaksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

.Toka kannattaa kansliatoimikunnan ehdotusta, 
vastaa ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on eduskunta päät
tänyt hyväksyä ed. Airolan ehdotuksen. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis päättänyt, hyväksyen kansliatoimi
kunnan ehdotuksen, ottaa herraAhavan eduskun-
nan sihteeriksi. · 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. Mäki: Sosialidemokraattisen ryhmän 
p11olesta ilmoitan, että meidän taholta.mme ei ole 
otettu osaa sihteerin valitsemiseen. 

Ed. A l k i o: Minun käsittääkseni ed. Mäen 
ilmoitus oli ·erehdys, sillä sosialidemokraattisen 
puolueen taholta tehtiin ehdotus, josta tässä on 
juuri äänestetty, ja juuri sosialidemokraattien ptw
lella huudettiin tämän ehdotuksen puolesta. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

K. V. Puuska. 

Allekirjoittaneen eduskunnan sihteerin jälleen 
ryhdyttyä pöytäkirjanpitoon, otetaan 'käsiteltä
väksi seuraava ilmoitusasia eli 

2) Kysymys valtionhoitajakunnan asettamisesta. 

Puh e m· i e s: Sen mukaan kuin Puhemiehistö 
on saanut tietää on se Venäjän Väliaikainen Hal
litus, joka keisarivallan kukistuttua on tosiasialli-
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sesti käyttänyt Keisarilla ja Suuriruhtinaalle kuu
lunutta valtaa, lakannut toimimasta. Kun siis 
sellaista valtioelintä, joka käyttäisi keisarin ja 
suuriruhtinaan valtaa, ei ole olemassa, on Puhe
miehistön miele1":>tä syntynyt olotila, joka on ver
rattava 1772 vuoden Hallitusmuodon 38' § :ssä 
edellytettyyn. 

Tämän vuoksi Puhemiehistö ehdottaa Edus
kunnan päätettäväksi, 

että Keisarin ja Suuriruhtinaan käy~mä valta 
on toistaiseksi uskottava tarkoitusta varten asete
tulle valtionhoitajakunnalle; 

että valtionhoitajakuntaan kuuluu kolme jäsen
tä, jotka Eduskunta valitsee sillä tavoin, kuin on 
säädetty puhemie1":>ten vaalista, ellei Eduskunta 
voi yhtyä sen jäsenistä. 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Jag tror mig uttala den 
svenska landtdagsgruppens måhända enhälliga 
mening, då jag framhåller, att denna grupp an
sluter sig till det af presidiet nu framlagda för
slaget, anseende Finlands landtdags rätt vara att 
under förhandenvarande förhållanden enligt rege
ringsform och grundlag öfvertaga och bestämma 
om utöfningen af högsta regeringsmakten i lan

·det och an&eende att denna landtdagens rätt är 
ovädersäglig. Det är därjämte en folkrepresenta
tionens skyldighet att för tillvaratagande af lan
dets bästa oförtöfvadt sbida till de mått och steg, 
som saklägets ovanliga beskaffenhet och allvar 
kräfva. 

Ed. Mäki: Tässä yhteydessä lienee tarpeel
lista selostaa meidän sosialidemokraattien suhtau
tumista tähän eduskuntaan, ja kun se paraiten sel
viää julistuksesta: ,Me vaadimme", niin minä 
pyydän saada sen lukea. 

,Me sosialidemokraattisen puolueen puolueneu
vosto ja valitut sosialidemokraattisen työväen 
edu1":>tajat tahdomme täten lausua julki käsityk
semme nykyisen aseman vakavuudesta maassa, 
sekä esittää varmat vaatimukset, joiden toteutta
minen nyt ensi sijassa on välttämätöntä. 

Suomen porvaristo harjoittaa nyt syyntakeetto
man politiikkaa. Se on rikastumisesta tullut hil
littömän ahneeksi ja kansanvallan pelo&ta väki
vallan ja laittomuuden himoiseksi. Sitä ei näyt.ä 
arveluttavan työväenluokan äärimmäinenkään 
hätä. Se ei ole politiikassaan koko tänä kumous
aikana tehnyt työväelle ainoatakaan rehellistä 
myönnytystä, aivan kuin olisi se tyyten kadotta
nut kyvyn käsittää, että ellei ajoissa anl).a myöten, 
niin kiristetty jousi katkee. Päinvastoin johtava 

porvaristo on hankkiutunut ryöstämään takaisin 
nekin 1":>aavutukset, jotka sosialidemokraatit viime 
valtiopäivien aikana voittivat, kuten kunnallislait 
.ia 8-tuntisen työpäivälain sekä Suomen kansan
valtaisen vapauden turvaksi säädetyn perustuslain 
maan· korkeimman valtiovallan käyttämisestä. 

Hakien itselleen liittolaista venäläisistä sorta
jista, Suomen herraspuolueet viime kesänä astui
vat järjestelmällisen laittomuuden tielle, vieläpä 
maamme eduskunnan laittoman hajoittamisen kan
nattajiksi. Kun Venäjän hallitus ryhtyi pistimillä 
estämään laillisen eduskuntamme· kokoontumista, 
olivat suomalaisetkin sortohenget niiden pistimien 
takana. Sitten toimitettiin laittomasti määrätyt 
vaalit, JOita varten herraspuolueilla oli varattu~a, 
paitsi rahanvoimaa ja liittoutumista, monia mui
takin etuja, kuten omat vaaliluettelojen tekijät ja 
otteiden antajat ja omat häikäilemättömät viralli
set vaalineuvojat sekä useissa vaalilautakunnissa 
täydellinen vapaus syrjäytettyjen sosialidemokra
tien valvonnasta. Tosin vaalien tulos sittenkin 
os'otti meidän äänimäärämme suuresti kohonneen 
entisestään, mutta porvaripuolueiden saaneen sen
tään enemmän ääniä ja voittaneen siis enemmi&tön 
edustaja paikoista. 

Näiden laittomien vaalien kautta valittu edus
tajisto kokoontuu nyt valtiopäiville, vaikka viime 
vuonna valittu eduskunta ei ole laillisesti oikeuk
siaan menettänyt. Me sosialidemokratit katsom
me parhaiten täyttävämme velvollisuutemme va
litsijoitamme kohtaan ottamalla toistaiseksi osaa 
myös va:;tavalitun eduskunnan toimintaan, 'jotta 
porvaripuolueet eivät voisi sitä mielinmäärin vää
rinkäyttää. Ja vaadimme tätä eduskuntaa ja 
kaikkia porvariston vallassa olevia laitokSia vil.
pymättä myöntämään työväenluokan pelastuksen 
elinehdot: leip-ää ja oikeutta! 

Tällä uhkaavalla hetkellä on mielestämme vält
tämätöntä heittää syrjään turhat muodollisuudet 

, ja nousta täydellä tarmolla toteuttamaan ennen
kaikkea seuraavia vaatimuksia: 

E 1 i n tarve lr u r j uuden vastusta m i~ 
seksi on välttämätöntä heti tehdä loppu nykyi
&estä kaksinaamaisesta elintarvepolitiikasta, jolla 
senaatti ja muu virkavalta avustaa suuria nylky
rcitä miltei tappamaan köyhälistön nälkään ja vi
luun. Valtion on takavarikoitava kaikki elintar
vevarastot ja otettava muittenkin välttämättömäin 
lmlutustavarain t.uotanto ja kauppa ankaran val
vonnan alaiseksi; ne on koetettava saada ,iaetuksi 
niin tasapuolisesti ja kohtuhinnoilla, että jos jos
tain niistä puute tulee, se ei tule työmiehelle yh
tään aikaisemmin kuin suuremmiliekaan herroille 
ja keinottelijoille. Minkä suuntaisilla toimenpi
teillä tämä . aikaansaadaan, on osotettu jär.i esty-
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neen työväen ja viimeksi Suomen Ammattijärjes
tön valtuuston esittämissä vaatimuksissa vallassa
olijoille. Rikolliset lain määräysten vastustajat 
ovat viipymättä tuomittavat ja ankarasti rangai&
tavat eikä, niinkuin nykyään tapahtuu, että tuo
mioistuimet rohkaisevat heitä uusiin rikoksiin. 

T y ö t t ö m y y d e n t o r j u m i n e n. Valtion. 
ja kuntain on kerrassaan luovuttava jarrutukses
taan uhkaavan joukkotyöttömyyden torjumises&a, 
niiden on tarmokkain toimin koetettava järjestää 
työttömille näiden työtaitoa ja kykyä vastaavaa 
työtä, elintarpeiden kalleutta vastaavilla pal
koilla, ja pitäen silmällä, ettei työväkeä saateta 
tukalaan asemaan matkojen ·pituuden, asuntojen 
puutteellisuuden tai muiden hankaluuk&ien takia. 
Kiireellisempään hätään on työttömille annettava 
kohtuullista raha-avustusta, etenkin vanhoille ja 
muille avuttomammille. Kapitalistit ·on estettävä 
väärinkäyttämästä taloudellista valtaansa työttö
myyd·en lHläämiseksi. 

K u n.n a II i s e n s o r t o v a 11 a n p o i s t a
m i n e n. Kauempaa ei enää voida kuntain har
tiQilla sietää rahakaplain valtuutettuja, jotka suo
jelevat keinottelijain rikastumista työmiesten nä
lällä ja nälkäisten kurittamiseksi hommaavat lah
tarikaarteja. Eduskunnan säätämät ja vahvista
mat kunnallislait ovat siis. heti julaistavat ja nii
den mukaisesti kunnallisvaalit viivyttelemättä 
toimitettavat. 

V i r k lt v a 1 t a i s u u d e n k u k i s t a m i
n e n. Virkakunnat ja tuomioistuimet ovat heti 
puhdistettavat kansansortajista ja pantava tar
molla käyntiin niiden muuttaminen kansanvaitai
siksi laitoksiksi.· Nykyinen senaatti heti erotet
tava. 

Ne aseelliset järj·estöt, lahtarikaartit, jotka ovat 
perustetut työväkeä vastaan, ovat heti hajotetta
vat, ja aseet otettava niiltä pois. 

8 tunnin työpäivä laki. Eduskunnan 
säätämä ja vahvistama laki 8 tunnin työajasta on 
viivyttelemättä julkaistava ja pantava voimaan. 

Samoin ovat voimaan saatettavat edu&kunnan 
vahvistamat lait Venäjän kansalaisten kunnalli
sista ja elinkeino-oikeuksista Suomessa, sekä laki 
hallituksen jäsenten vastuunalaisuudesta. 

T o r p p a r i v a p a u t u k s e n a 1 k u u n
P a n o. Torpparit ja. mäkitupalaiset ovat. heti ju
listettavat i&ännistään täysin riippumattomiksi 
asumiensa maiden haltijoiksi, kunnes lainsäädän
nöllä ratkaistaan kysymys torpparien omistusoi
keudesta ja järjest-etään heidän metsän saantinsa 
ynnä muut alustalaisvapautuksen yksityi&kohdat, 
pitäen ohjeena pääasiassa torpparien ja mäkitupa
laisten omia vaatimuksia. 

V a n h u u s v a k u u t u s. On kiireellisesti 
teetettävä valmistustyöt oikeudenmukaisen yhdis
tetyn vanhuus-, työkyvyttömyys- ja sairau&va
kuutuksen säätämistä varten. Mutta vakuutusla
kien valmistumista odottamatta on jo nyt perus
tettava suuri vakuutusrahasto, josta voidaan ki
peimmin tarvitseville ruveta jo ensi vuoden aikana 
jakamaan avustubia ja eläkkeitä. 

V e r ol u s. Yleinen verotusuudistus on mitä 
nopeimmin toteutettava ja jo ennen sitä on kii
reellisesti toimeenpantava tuntuvan korkeampi 
suurten tulojen ja etenkin sotavoittojen verotus, 
koska välttämättömät yhteiskunnalliset tarpeet 
vaativat melkoisia varoja. 

S u o m e n k a n s a n v a l t a i s en v a p a u
d e n p e r u s t u s l a k i. Eduskunnan viime hei
näkuun 18 päivänä ~>äätämä laki Suomen korkeim
man valtiovallan käyttämisestä on viipymättä jul
kaistava noudatettavaksi. Sen mukaiselle lailli
suuden kannalle on oikaistava maan asiain hoito, 
jotta tulisi loppu nykyään vallitsevasta laitto
muusjärjestelmästä, joka on syntynyt yhtyneen 
venäläis-suomalaisen taantumuksen jnonista ja 
kaappauk&ista. 

S u o m e n j a V en ä j ä n s u h d e. Kunnes 
kysymys Suomen itsenäisestä valtiollisesta ase
masta tulee koko laajuudessaan ratkaistavaksi ja 
sosialidemokraattisen puolueen viime valtiopäi
villä esitetty kanta toteutettavaksi, on väliaikai
&ena vähimpänä toimenpiteenä vaadittava Suomen 
sisäisen vapauden turvaamista Suomen ja Venä
jän välisellä sopimuksella, sellaisen 'ehdotuksen 
pohjalla kuin sosialidemokraattisen Puoluetoimi
kunnan puolelta on ennemmin Venäjän sosialide
mokraateille esitetty. 

Näiden vaatimusten päättäväinen toteuttaminen 
nyt aivan lähimpänä aikana on välttämätön Suo
men köyhälistön pelastamiseksi. Varoitamme an
karasti porvaristoa näitä vaatimuksia syrjäyttä
mästä ja jarruttamasta. Pian nähdään, auttaako 
tämäkään varotuksemme. Meillä ei ole suuria toi
veita, että vasta valitun eduskunnan kautta voi
taisiin saada onnelliseen päätökseen edes nämä lä
•himpäin viikkojen ja kuukausien välttämättömät 
tehtävät. Tavaton pakko täytyisi olla painamassa 
Suomen porvaristoa, ennenkuin tätä varten riit
tävä osa sen edustajista taipuisi todellisiin myön
nytyksiin. Ja jos pitemmän päälle jäätäisiin tä
män eduskunnan varaan niin näyttää varmalta, 
että monet kaivatut perus-uudistukset jäisivät lop
puun suorittamatta; uusien kansanvaltaisten pe
ru&tuslakien, torpparivapautuksen ja verotusuudis
tuksen täydellinen läpiajaminen tyydyttävässä 
muodossa ovat tehtäviä,, jotka mustin porvarilli-
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nen vähemmistökin vms1 valtiopäiväjärjestyksen 
jarrutuspykälien avulla lykätä aivan epämääräi
S'een tulevaisuuteen. Kun valtiollinen äänioikeus
kin on yhä kielletty nuorilta kansalai~:;ilta ja supis
•tettu muilla rajoituksilla, joiden nojalla porvarit 
voivat riistää äänioikeuden monen monelta työ
läiseltä, niin ei tällä rajoitetulla äänioikeudella 
voida uusissakaan vaaleissa toivoa saatavan edus
kuntaan niin valtavaa. k~nsanvaltaista. enemmistöä, 
että noiden suurten uudistusten toteuttaminen olisi 
turvattu. 

Mutta se on nyt turvattava. Kansanvalta,i~:;en 
edistyksen tulevaisuutta ei voida jättää tuuli
ajolle. Siksi on välttämätöntä, että viimeistään 
niin pian kuin ylempänä esitetyt kiireellisimmät 
tehtävät ovat suoritetut, on Suomen kansalle an-
1nettava tilaisuus valita k a n s a II i s k o k o u s 
säätämään uusia perustuslakejå ja muita peros
tavia uudistuksia. Kansalliskokouksella olkoon 
korkein ja rajoittamaton valta kaikissa maan 
asioissa. Siinä ratkaistakaan asiat yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. 

Kansalli~:;kokouksen vaaleissa olkoon äänioikeus 
yhtälailla· ja rajoituksetta. k a i k i ll a 2 0 v u o. t
t a täyttä ne i ll ä kansalaisilla; jokai
ses~:;a vaalilautakunnassa täytyy silloin olla riit
tävä määrä järj•estyneen työväen edustajia valvo
massa, ettei vaalitoimituksessa vääryyttä tehdä. 

Näin vaatien me samalla ilmoitamme yhty
vämme niihin vaatimuksiin, joissa työväen kan
sainvälisen veljeyden kannalla olevat eri maiden 
sosialidemokraattiset luokkataistelupuolueet ovat 
kohottaneet äänensä kansojen rauhan puolesta, ny
kyisen hirvittävän ryöstösodan lopettamiseksi. 
Erityisesti lausumme tervehdyksemme Venäjän 
horjumattomille luokkataist·elutovereille, jotka 
sankarillisesti vievät eteenpäin Venäjän vallan
kumouksen asiaa ja sen kautta sorrettujen kanso
jen ja kaikkien maiden työväen vap::tutuksen asiaa. 
Olkoot suurten maiden työläiset vakuutetut, ·että 
myöskin Suomen työväki on kohdaltaan täyttävä 
velvollisuutensa yhteisen kansainvälisen vapaus
liikieemme nykyisissä -kamppailuis·sa." 

Mitä tulee siihen ehdotukseen, jonka puhemi•es 
tässä äsken esitti, pyydän minä sosialidemokraat
tisen ryhmän puolesta ilmoittaa, että me tulemme 
sitä jyrkästi vastustamaan. Päinvastoin pyydän 
saada ehdottaa seuraavaa, äskeiseen viitaten: päät
täen antaa Suomen kansalle selityksen, jota kos
kevan ehdotuksen valmistaminen annetaan erityi
se~:;ti valittavalle toimikunnalle toimeksi, määrää 
eduskunta, ·että mainitun selityksen tulee sisältää, 
että kiireimmiten ovat toteutettavat seuraavat 
vaatimukset: 

Elintarve k u' r j u u.d en vastus t. a m i
s e k s i on välttämätöntä heti tehdä loppu nykyi-

sestä kaksinaamaisesta elintarvepolitiikasta, jolla 
senaatti ja muu virkavalta avustaa suurnylkyreitä 
miltei tappamaan köyhälistöä nälkään ja viluun. 
Valtion on takavarikoi ta va ·kaikki elintarvevaras
tot ja otettava muittenkin välttämättömäin kulu
tustavarain tuotanto ja kauppa ankaran valvon
nan alaiseksi; ne on koetettava saada jaetuksi niin 
tasapuolisesti ja kohtuhinnoilla, että jos jostain 
niistä puute tulee, se ei tule työmiehelle yhtään 
aikais·emmin kuin suurimmillekaan herroille ja 
keinottelijoille. Minkä suuntaisilla toimenpiteill'ä 
tämä aikaansaadaån, on osoitettu järjestyneen työ
väen ja viimeksi Suomen Ammattijärjestön val
tuuston esittämissä vaatimuksissa vallassaolijoille. 
Rikolliset lainmääräysten vastustajat ovat viipy
mättä tuomittavat ja ankarasti rangaistavat, eikä, 
niin kuin nykyään tapa.htuu, että tuomioistuimet 
rohkaisevat heitä uusiin rikoksiin. 

T y ö t t ö m .y y d e n t o r j u m .i n e n. Valtion 
ja kuntain on kerrassaan luovuttava jarrutukses-, 
taan uhkaavan joukkotyöttömyyden torjumi
sessa. Niiden on tarmokkain toimin koetettava 
järjestää työttömille näiden työtaitoa ja kykyä 
vastaavaa työtä, elintarpeiden kalleutta vastaa
villa palkoilla, ja pitäen silmällä, ettei työväkeä 
saateta tukalaan asemaan ma~kojen pituuden, 
asuntojen puutteellisuuden tai muiden hankaluuk
sien takia. Kiireellisimpään hätään on työttömille 
annettava kohtuullista raha-avustusta, etenkin 
vanhoille ja muille avuttomammille. Kapitalistit 
on estettävä väärinkäyttämästä taloudellista vai
taa.nsa työttömyyden lisäämiseksi. 

K u n n a 1 l i s ·e n s o rt o v a 1 1 a n p o i s t a
m i ne n. Kauempaa ei enää voida kuntain har
tioilla sietää rahakaplain valtuutettuja, jotka suo
jelevat. keinottelijain rikastumista työmiesten nä
lällä ja näikäisten kurittamiseksi hommaavat lah
tarikaarteja. Eduskunnan säätämät ja vahvista
mat kunnallislait ovat siis heti julaista vat ja nii
den mukaisesti kunnallisvaalit viipymättä toimi
tettavat. 

V i r k a v a 1 ta i s u u d e n k u k i s t a m i
n en. Virkakunnat ja tuomioistuimet ovat heti 
puhdistettavat kansansortajista ja pantava tar
molla. käyntiin niiden muuttaminen kansanvaitai
siksi laitoksiksi. Nykyinen senaatti on heti ero
tettava. 

Ne aseelliset järjestöt, lahtarikaartit, jotka ovat 
perus•tetut työväkeä vastaan, ovat heti hajoitetta
vat ja aseet otettavat niiltä pois. 

Kahdeksan tunnin työpäivälaki. 
Eduskunnan säätämä ja vahvistama laki 8 tun
nin työajasta on viivyttelemättä julkaistava ja 
pantava voimaan. Samoin ovat voimaan saatetta
vat eduskunnan vahvistamat lait Venäjän kansa-

a 
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laisten kunna>llisista ja elinkeino-oikeuksista SM
messa sekä laki hallituksen jäsenten vastuunalai
suudesta. 

T o r p p a r i v a P· a u t u k s e n a l k u u n
P a no. Torpparit ja mäkitupalaiset ovat heti ju
listettavat isännistään täysin riippumattomiksi 
asumiensa maiden haliijoiksi, kunnes lainsäädan
nöllä ratkaistaan kysymys torpparien omistusoi
keudesta ja järjestetään heidän metsäusaantinsa 
ynnä muut alustalaisvapautuksen yksityiskohdat, 
pitäen ohjeena pääasiassa torpparien ja mäkitupa-
laisten omia vaatimuksia. · 

V a n h u u s v a k u u t u s. On kiireellisesti 
teetettävä valmistustyöt oikeudenmukaisen yhdis
t.etyn vanhuus-, työkyvyttömys- ja sairausvakuu
tuksen säätämistä varten. Mutta vakuutuslain val
mistumista odottamatta on jo nyt perustettava 
suuri vakuutusrahasto, josta voidaan kipeimmin 
tarvitseville ruveta jo ensi vuodeiJ. aikana jaka-

. maan avustuksia ja eläkkeitä. 
V e r o t u s. Yleinen verotusuudistus on mitä 

nopeimmin toteutettava ja jo ennen sitä on kiireel
~isesti toimeenpantava tuntuvan korkea suurten 
tulojen ja etenkin sotavoittojen verotus, koska 
välttämättömät ~teiskunn&lliset tarpeet vaativat 
melkoisia varoja. 

S u o m en k a n s a n v alta i s en v a p a u
d en p e r u s t u s laki. Eduskunnan viime hei
näkuun 18 päivänä säätämä laki Suomen korkeim
man valtiovallan käyttämisestä on viipymättä ju
laistava noudatettavaksi. Sen mukaiselle laillisuu
den kannalle on oikaistava maan asiain hoito, jotta 
tulisi loppu nykyään vallitsevasta laittomuusjär
jestelmästä, joka on syntynyt yhtyneen venäläis
suomalaisen taantumuksen juonista ja kaappauk
sista. 

S u o m en j a V en ä j ä n suhde. Kunnes 
kysymys Suomen itsenäisestä valtiollisesta as-e
masta tulee koko laajuudessaan ratkaistavaksi ja 
sosialidemokraattisen puolueen viime edustajako
kouksen asiassa esittämä kanta toteutettavaksi, on 
väliaikaisena lähimpänä toimenpiteenä vaadittava 
Suomen sisäisen vapauden turvaamista Suomen ja 
Venäjän välisellä sopimuksella, sellaisPn ehdotuk
sen pohjalla kuin sosialidemokraattisen ryhmän 
julkaisemassa. tiedonannossa työväelle 7 pä-ivältä 
tätä kuuta ,on ehdotettu. 

Pyydän saada täs:;ä yhteydessä ilmoittaa h1{Jn 
sopimusluonnoksen sisällön, vaikka se ei tähän eh
dotukseeni sisälly. Se olisi näin kuuluva: 
' ,1 §. Venäjä tunnustaa Suomelle ne oikeudet, 
jotka sisältyvät eduskunnan säätämään lakiin Suo
men korkeimman valtiovallan k-äyttämisestä. 18 
(5) päivältä heinäkuuta 19'17. 

2 §. Kunnes kysymys Suomen kansainvälisestä 
asemssta tulee ratkaistuksi, kuuluu ulkopolitiikka 
Suomenkin osalta Venäjälle; mutta mikäli sopi
mus, jonka Venäjä tekee vieraan vallan kanssa. 
sisältäå Suomea koskevia toimenpiteitä, tarvitaarn 
siihen siltä osalta Suomenkin suostumus. Venäjä 
on salliva ja esittävä, että tulevassa raullanneu
vottelussa Suomikin saa kohdaltaan olla edustet-
tuna. ' 

3 §. Venäjä. on oikeutettu pitämään varustuksia· 
ja sotajoukkojaan Suomessa niin kauvan kuin ny
kyistä sotaa kestää, mutta ei enää sen jälkeen. 

4.§. Niin kauvan kuin V,enäjän ja Suomen kes
ken ei' toisin sovita, Suomi ei rajoita Venäjän oi
keutta pitää Suomessa nykyään olevaa sähkölen
nätinlaitostaan, valta:kunnan pankin konttoreita ja 
raha-asiainministerien konttoreita Venäjän valtiOill 
rahansuorituksia varten sekä nykyisiä Venäjän 
valtiolle kuuluvia kouluja, eikä Suomessa toimi
van kreikkalais-katolisen kirkon oikeutta olla hen
gellisissä asioissa oman hengellisen hallintonsa 
alaisena. Suomi ei myöskään poikkeussää.nnök
s~~lä ra~oita maa:ssa alevien Venäjän kan::;alnisten 
OlEtUkSia. 

Suomen ei tarvitse suorittaa kustannuksia Ve
näjälle kuuluvia laitoksia varten. 

Venäjä ei myöskään ilman Suomen suostumusta 
rajoita Venäjällä nykyään olevien Suomen valtio
laitosten oikeuksia. 

5 §. Venäjä pitää Suomessa ja Suomi Venäjällä 
valtiolliset edu:stajansa. Suomen kenraalikuver
nöörinvirka lakkautetaan. 

Venäjän ja Su~men välisiä taloudellisia sopi
muksia sekä molemmissa maissa olevia toisen maan 
lait0hia ja kansalaisia koskevia, tarpeellisiksi ha
vaittavia sopimuksia valmist€lemaan ja. ehdotta
maan a.:setetaan yhteinen neuvottelukunta, johon 
kuuluu yhtä monta Venäjän ja Suomen valtuu
tettua." 

Ja edelleen ehdotukseni jatko on seuraava: kan
sanvaltaisen edistyksen tulevaisuuden turvaami
seksi on välttämätöntä, että viimeistään niin pian 
kuin ylempänä esitetyt kiireelliset tehtävät on jlUO

ritettu, on Suomen kansalle annettava tilaisuus 
valita k a n s a ll i s k o k o u s säätämään uusia 
perustuslakeja ja muita perustavia uudistuksia. 
KansalEskokouksella olkoon korkein ja. rajoitta
maton valta kaikissa maan asioissa. Siinä ratkais
takoon asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Kansalliskokouksen vaaleissa olkoon äänioikeus 
yhtä laiHa ja rajoituksitta kaikilla 2 0 v no t
t a t ä y t t ä n e i l l ä k a n s a l a i s i ll a. Jo
kaise!'sa vaalilautakunnassa täytyy silloin olla 
riittävä määrä järjestyneen työväen edustajia val
vomassa, ettei vaalitoimituksissa vaäryyitä tehdä. 
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Tämän minä siis esitän vastaehdotukseksi puhe
, miehistön .esitykselle. 

Ed. E s t l a n d e r: I anledning af . det yr
kande, som här framställts, anser jag mig kunna 
uttala, doet .svenska landtdagsgruppen säkerligen 
skall finnas beredd att medverka till hvarje sådant 
förslag, men endast till ett sådant förslag, som till
kommit på ett lagligt och för alla bindande sätt 
och på samma gång är .ägnaåt att trygga vårt sam
hälles bestånd och bevarande af det mått af s.iälf
s·tändighet, som vi genom det af presidiet föres•lagna 
beslutet göra anspråk på, och .som 1skall möjlig
göra för framtiden vinnande af det mål_, hvilket 
väl alla här i: landet äro ense om, nämhg·en full 
oafhängighet. 

Ed. T o·k o i: Herra puhemiehen ilmoituksessa 
tiedoitettiin eduskunnalle, että Venäjän väliaikai
nen halli~us on lakannut ·hoitamasta virkaansa. 
Tämä tiedonanto tulee sangen luotettavalta ta
holta, eduskunnan puhemiehistön puolelta, j.a sen 
vuoksi ,s;e antaa aihetta mielipiteiden vaihtoon. 
Samalla myös puhoemiehi,siö katsoo asiaksoensa 
tehdä ehdotuksen sii'tä, että nyt, kun Venäjän väli
aikainen hallitus on luopunut· virastaan tai pois
tunut, eduskunta ottaisi perustuslain mukaisen 
vallan .käsiinsä ja julistautuisi Suomen korkeim
man hallitusvallan haltijaksi ja sitten puolestaan 
,siirtäisi tämän vallan puhemiehistön ehd'Ottamalle 
valtioneuvoskunnalle, johon ehdotetaan valitta
vaksi J.mlme jäsentä. Tämä ehdotus tulee aivan 
odottamatta. Minulla ei ole ollut tilaisuutta en
nen kuulla ik:oko ehdotusta j.a senvuoksi on tie
tysti näin yhtäkkiä sangen vaikea lausua käsi
tystä ehdotuksen kaikista eri kohdista, niistä mah
dollisuuksista, mihin se saattaa j·ohtaa. Mutta 
yhtä asiaa minä pyytäisin tässä jo saada esittää. 

Eduskunnan arvoi.sa h-erra puhemi:es, joka on 
nyt ensi kertaa tässä yksikamarisessa eduskun
nwssa ei::kä ollut siinä -eduskunnassa, jonka tämä 
virastaan poistunut Venäjän väliaikainen ha.llitus 
laittomasti viime k·esänä hajoitti, ei tietenkään 
tiedä, e'ttä täällä eduskunnassa jo viime heinäkuun 
18 päivänä tehtiin päätös, jolla päätöksellä -edus
kunta julisti itsensä Suomen korkeimman hallinto
vallan haltijaksi. Toisin sanoen eduskunta on ot
tanut jo .sen vallan kwsiinsä, jota arvoisa puhemies 
tässä ehdotuksessa nyt vasta ehd'Dttaa täällä to
teutettavaksi. (Vasemmalta: Oikein!) Niil'lä ar
voisilla edustajilla, jotka olivat täällä saapuvilla 
18 päivänä heinäkuuta, on epäil-emättä muistossa 
vielä se ilta, jolloin eduskunta julisti itsensä, 
Suomen kansan tahtoa noudattaen, uskolli.sena 
niille periaatteille: jotka •olivat -elähyttänoot edus-

ta.iia koko 'tänä vallankumousaikana ja ennenkin, 
uskollisena niill-e mielipiteille, joita Suomen kansa 
oli sille kaikista eri osista maata esiittänyt, se nou
dattaen .Suomen kansan yk!simielistä tahtoa -
minä sanon yksimielistä, sillä .ei siUoin haja
ääniä, ainakaan sanottavasti, kuulunut - edus
kunta julisti itsensä täyden valtiovallan haltijaksi. 
Se tapahtui silloin täysin perustuslain mukaisessa 
jär.iestyks€-ssä. Se ehdotus, joka silloin hyväksyt
tiin, käsiteltiin valtiop.äiväjärjesty ksen 60 § :n mu
kais€issa järj·estyksessä. Se kävi kaikki ne asteet, 
mitkä perustuslain säätämisestä on säädetty, kävi 
valiäkunni.ssa ja sai täJällä eduskunnassa sen kii
reelliseksi julistami1sen puol-esta enempi kuin 5/ 8 

äänen oenemmi.s.tön ja lopullisessa hyväksymisessä 
enemmän kuiri 2 /r>. ään·en enemmistön. Toisin sa
ll'Oen se oli syntynyt täysin perustuslain mukai
'sella tavalla. Ja tämän päätöksen on, sekä silloin 
että sittemmin, Suomen kansa, kuten sanoin, j·o
tenkin yksimielisesti hyväksynyt, •s.e tunnusti sen 
Suomen perustuslaiksi, jota on kaikilta osilta 
noudatettava. (Vasemmatla: Oikein!) Nyt herra 
puhemies ehdottaa toimenpidettä, että eduskunta 
noin vain •ohimennen, arvattavasti vain yksinker
tais-ella ääntenenemmistöllä päättäisi näin tär
keän perustuslaki.kysymyksen, joka on vastoin 
€duskunnan ennen tekemää päätöstä ja on mieles
täni sellainen, että eduskunnan h-erra puhemiehen 
ei olisi pitänyt sitä eduskunnalle esittää. (Vasem
malta: Oikein!) Eduskunnan herra puhemi.es ei 
ilmoittanut 'tässä tiedonannassa ,sitä, mitkä syyt 
ovat vaikuttaneet sen, että Venäjän väliaikain€-n 
hallitus on nyt luopunut siitä vallasta, la,kannut 
harjoittamasta .sitä politiikkaa, jonka uhriksi .Suo
men eduskun'ta viime kesänä joutui. Me olemm-e 
kuulleet, että se on luopunut vallasta vallanku
mouksellisen Venäjän kansan tahdosta. Minulla 
on ollut kunnia tältä paikalrta jo •ennemmin kä·si
t.yksenäni ilmoittaa, että vallankumous jatkuu, 
että vallan'kumous ei 'Ole vioelä päättynyt. Ja että 
s•e valla:nkumous tod.ella jatkuu, siitä on kouraan
tuntuvimpana todistuksena tämä eduskunnan 
herra puhemiehen ilmoitus, .että vallankumous 
jatkuu, jonka vaikutuksesta V.enäjän väliaikainen 
haUitus on lakannut toim-esta. ja että .siellä tällä 
kertaa on mahdollisesti toinen hallitus, joka <S:ei
'soo aivan toisella kannalla, kuin se väliaikainen 
hallitus, jonka me viime kesänä niin hyvin tu
limme tuntemaan. Niin tosiaan, vallankumous 
jatkuu. Ja sen minä pyytä!sin arvoisat herrat ja 
naiset edustajat painamaan mieliinne 'tällä histo
rialli.s•ella hetkellä. Moe elämme keskellä vallan
kumouksen pyörteitä ja ,s.envuoksi vallankumouk
.sen aikana 'On tarkemmin ·kuin muulloin kallistet
tava 'korvansa kansan ää:nelle, on visummin kuin 
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muulloin otettava huomioon ne mielipiteet, ne vaa
timukset, jotka kansa asettaa eduskunnalle ja 
ennenkaikkea hallitukselle, sillä vallassaolevat 
laitokset istuvat nykyään hyvin löyhässä. (Va
semmalta: Oikein!) Muuten minun käsitykseni 
on, että tämä eduskunta täyttää kaikkein parai
t:en tehtäviinsä, täyttää kaikkein parai'ben Suomen 
kan:san tahdon siten, että se ilman mutkittele
mrutta, poikkeamatta puoleen tai toiseen puoles
taan tunnustaa heinäkuun 18 päivän lain ja kai
keE.sa asettuu sen kannalle. (Oikein-huutoja ja 
kättentaputuksia va.semmalta.) Vain sillä teolla, 
sillä toimenpiteellä me jatkamme tai toisin sanoen 
asetumme uudestaan sille lailliselle kannalle, 
sille lujalle pemstukselle, jolle eduskunta 18 päi
vänä heinäkuuta asettui. Siltä perustukselta luo
puminen on onnettomuus, siltä perustukselta poik
keaminen puoleen tai toiseen vie meidiit arvaa
mattomiin ristiriitoihin, se vie meidät arvaamatto
miin selkkauksiin .ia .sisälliseen onnettomuuteen 
ja minä sanon suoraan, se vie meidät s.ellaisiin si
säisiin ristiriitoihin, .ioittenka seurauksia on tällä 
hetkellä mahdoton kuvitella. Minä pyytäisin huo
mauttaa, että eduskunta puolestaan koettaisi sääs
tää Suomen kansaa kärsimyksistä ja asettuisi 
tälle ehdottamalleni kannalle. :Silloin ei tule ky
symykseen tämä ehdotus., joka nyt puhemiehen 
-ehdotuksena on täällä esitetty. J.os tämä edus
kunta asettuu 18 päivän lain kannalle niinkuin 
sen tulee asettua, siitä seuraa minun käsittää•kseni 
tuo vanha tunnettu periaate, että laillinen pysy
köön, laiton purkautukoon. Kaikki, mitä sen jäl
keen on tapahtunut, .ioka on poikkeusta heinäkuun 
18 päivän laista, on nulliteetti, laiton toimenpide, 
joka on katsottava purkautuneeksi, ja on palattava 
&lle samalle kannalle, jolla oltiin 18 päivänä hei
näkuuta, ja lähdettävä •sitä kehittämään johdon
mukaisesti. .Se sisältää myöskin sen, -että silloin 
on katsottava sen •eduskunnan, .ioka silloin oli 
Suomen kansan laillinen eduskunta, myöhemmät
kin päätökset olevan laillisia ja siitä seuraa, että 
on ilman muuta mutkittelematta, mutisematta 
.iul~s.tettava ne lait, jotka eduskunta eräässä myö
hemmässä istunnoE.saan on 18 päivän lain PE:rus
tuksella vahvistanut. (Vasemmalta: Se on oikein!)' 

Muuten epäilemättä tällä hetkellä johtuu mie
leen kaikki se, mitä heinäkuun 18 päivän jälkeen 
on tapahtunut. Ennenkaikkea on hyvin raskaan 
vaikutuksen tehnyt jokaiseen sellaiseen ihmiseen, 
j1olle Suomen kansan ja etenkin työtätekevän luo
kan menestys ja elämä on tä>Tkeä ja rakas, se, ·että 
heinäkuun 18 päivän jwlkeen, siitä huolimatta, 
että tuo laki silloin tunnustettiin yksimielisesti 
Suomen kansan tahdon ilmaukseksi, on koetdtu 
kaikin keinoin kaivaa maaperää tämän lain alta 

poi:s. On koetettu heikentää tämän lain vaiku
tusta .ia siten kylvää eripuraisuutta .Suomen kan
san keskuuteen. Nyt tänä hetkenä, jolloin sei
somme uuden vallankumouksen kynnyksellä, tai 
oikeimmin sanoen jatkuvan vallankumouksPl! uu
dessa käänteessä, jolloin todella se hallitusvalta 
Venäjällä, johon on tahdottu luottaa ja jonka pää
tökset on pidetty laillisina .ia pyhinä, on kadonnut 
näyttämöltä. Kun .seisomme mykkinä j.a toiV1ot
tomina, kysyen, mitä nyt ·on tehtävä, kul] vasta
pelaaja on kadonnut näyttämöltä, meidän ei ole, 
niinkuin olen sanonut. t1ehtävä mitään .sivukään
noksiä, vaan otettava varma askel ja lähdettävä 
siltä oikealta perustukselta, jon.ka h~inäkuun 18 
päivän la1ki on asettanut. Samalla kun on lä;hdet
tävä tältä perustuks.elta on myös viipymättä läh
dettävä toteuttamaan niitä taloudellisia uudistuk
sia, .iotka esitetään .ed. Mäen teklemäissä julistuk
sessa. Kuulkaa, hyvät herrat, Suomen kansa, sen 
työtätekevä väestö eli'iä tällä hetkellä sellaisissa 
oloissa, että minä uskon, että teidän monen on 
vaikea käsittää sitä mielialaa, sitä mielenlaatun, 
mi'kä työväen keskuudessa uyt tällä hetkellä elä.ä, 
mikä sitä nyt tällä hetkellä vitelä pitää pystyssii. 
Vallankumous on Venäjällä uudestaan ku•ohahta
nut. Toivommeko me, että s·e vyöryy tänne, peit
tää, hukuttaa mahdollisesti meidät? Ei! Jo::; me 
tahdomme todella saada .iatka.a työtämme rauhal
lisissa oloissa, jos me todella tahdvmme saada 
Suomen kansan ja maan pelastetuksi vallanku
mouksen kaiki.sta mullistavista seurauksista, niin 
on viipymättä ryhdyttävä toteuttamaan tätä Sh
teiskunnallista uudistusta, muuten meidät hukka 
perii. 

Tästä syystä tänä hi·storiallis~ ajanhetkenä 
minä toiv·oisin, että eduskunnalla olisi nyt ym
märtämystä pa·lata sille oikeal1e tielle, palata hei
näkuun 18 päivän lain kannaUe ja ryhtyä tot~ut
tamaan sitä uudistusta, .ioka ed. Mäen tekemäs>sä 
ehdotuksessa esitetää:n. (Hyvä-huuto.ia .ia kätten
taputuksia vasemmalta ja lehtereiltä.) 

E.d. S c h y b e r g s o n: J ag vill icke inga 1 

något vidlyftigt bemötande af den senaste :irade 
talarens andragande. Jag vill endast påminna ho
nom och hans meningsfränder ·om .att de själfva 
togo afsteg f,rån 18-juli-lagen eller åtmin::>tone 
icke fullföljde den. J ag för min del gjorde dem 
uppmärksamma på att de, om de had·e varit kon
sekventa, omedelbart bordt uppdrag& åt den då
varande senaten att öfvertaga regeringsmakten. 

De hade vidare, då påbudet om upplösning in
trädde, hait anledning att stanna kvar och fort
sätta med landtdagsarbetet. .Men omständighe
terna voro sådana, att de funno •sig manade att 
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. åtskiljas för att åt.ervända först då konjunkturerna 
åter vo:co för dem förmånliga. ,Så ·också nu. Herr 
Takoi och hans· mening!>fränder ha anledninr,- a tt 
också vid förevarande tillfäHe påminna ,sig detta. 

Ed. L o h i: Kun se ehdotus, j.onka ed. Mäki 
teki puhemiehistön ehd·otusta vastaan, oli niin ta
vattoman pitkä ja sisälsi monta asiaa, jotka minun 
nähdäkseni eivät ole mitenkään välittömästi yh
teydessä tämän puhemiehen tekemän ehdotuksen 
'kanssa, ehdottaisin minä, että istunto keskeytet
täisiin tunnin ajaksi. 

Puhemies: On tehty ehdotus, joka vaatii 
erikoisen päätöksen. Pyydän senvuoksi puhujia 
keskittämään keskustelun tähän. 

Ed. Hänninen- Walpas: Kannatan ed. 
LO'hen tekemää ehdotusta. 

Ed. Luo p a j ä r v i: Pyysin puheenvuoroa 
kannattaakseni ed. Lohen tekemää ehdotusta, 
mutta koska sitä jo kannatettiin, ei tarvitse minun 
sitä nyt uudistaa. 

Keskustelu ed. Lohen tekemäJstä ehdotuksesta 
julistetaan pää:ttyneeksi. 

P u h e m i e ,s: Ehdotusta ei ole vastustettu. 
Hyväksyttänee? 

Ehdotus hyväksytäätl. 

Täysi-istunto kes'lmytetään tunniksi k:lo 7,43 
i. p, 

Täysi-istuntoa jatketaan · 

'k:lo 9 i. p. 

Ed. I n g m a n: Kuinka Venäjä tulee selviä
mään siitä tilasta, johon se nyt on joutunut, sitä 
emme tiedä, eikä onneksi ole meidän asiamme 
huolehtia siitä. Mutta Suomen eduskunnan vel
vollisuus on ponnistaa kaikki voimansa turvatak
seen tässä asemas1sa Suomen kansan oikeutta ja 
vapautta. Ellei eduskunta sitä tee, ei sitä tee ku
kaan. Ja se on tämä, joka mielestäni tekee ase
mamme täHä kertaa niin erinomaisen vastuunalai
seksi. Mielestäni ei voi ajatella mitään pysy
väistä asiain järj.estämistä nykyhetkellä, vaan on 
lähinnä huolehdittava vain siitä, kuinka me pää
stlmme lähipäivien ja lähiviikkojen yli. 'Sellaista 

väliaikaista järjestelyä tarkoittaa se ehdotus • 
j·onka puhemiehistö on tehnyt. Tämän ehdotuk
sen mukaan tulisi •sen vallan käyttö, joka on ollut 
hallitsijan käytettävänä, kuulumaan eduskunnan 
luottamusmiehille. Eduskunta asettaisi kolme 
henkilöä tätä valtaa käyttämään. Eri virtauk!set 
saattaisivat tulla valtionhoitajakunnassa eduste
tuiksi. Puhemiehistön .ehdotus ei siis ole mikään 
luokka- tai puolue-ehdotus. (Vasemmalta: Porva
rillinen diktatuuri!) On selvää mielestäni, että 
meidän, valmistaaksemme . kansallemme pää;syn 
nykyisiiStä vaikeuksista, täytyy koettaa kulkea 
sovittelujen tietä, ja sovittelevaksi ehdotuk;;eksi 
on puhemiehistön ehdotus tarkoitettu. Korkein 
valta tulee sen mukaan toista~seksi siirtymään 
eduskunnalle, joka antaa. tämän vallan luottamus
miestensä käytettäväksi. Tätä ehdotusta v·rustaan 
ei myöskään mielestäni pitäisi Venäjän demokra
tialla •olla mitään muistuttamista. Sehän on aivan 
selvää, että ilman korkeinta hallitusva.ltaa maam
me ei voi tulla toimeen vaj.oamatta anarkian ti
laan. Meidän täytyy siis toista~seksi ottaa kohta
lomme. omiin. käsiimme. Me teemme tämän nou
dattaen niitä periaatUlita, jotka valtiosääntömme 
sisältää. Jos me täten onnistumme säilyttämään 
rauhallisen menon maa-ssamme läpi nykyisten 
vaikeiden aikojen, niin on se seikka, jota Venäjän 
demokTatia toivottava.s.ti piifå.ä arvossa ja josta se 
on ·oleva meille kiitollinen. Minä näin 'ollen edel
leen a;setun puhemiehistön ,ehdotu•ksen ka.nna:lle. 

Mitä ed. Mäen ehdotukseen tulee, niin olen kä
sittänyt sen siten, että se tarkoittaa julistuksen 
antamista !Suomen kansaUe, ja tämän julistuk
sen valmistamista varten olisi asetettava toimi
kunta taikka valiokunta. Ed. Mäen ehdotus ,si
sältää myöskin erinäisiä ohjeita siitä, mitä tuon 
julistuksen tulisi sisältää, ja siinä mainitaan 
useita tärkeita asioita, seHaisia asi,oita, joiden 
suuresta mer.kityksestä tässä eduskunnassa tus
'kin on muuta kuin yksi mielipide. Onko se rat
kaisu, jota ed. Mäki siinä suunnittelee, kaikin 
puolin onnellinen, se on asia, jota ei tässä tilai
suudessa· ole tarvis käydä arvostelemaan. Mutta 
pääasia minulle on se, että ·siitä asemasta, mikä 
nykyään vallitsee, emme pääse julistuksella ja 
kaikkein vähimmin sillä, että asetamme toimikun
nan, joka. j•oskus saa julistuksen valmiiksi. Nyt 
tarvitaan tekoja eikä sanoja, ja sellaiseksi teoksi 
on puhemiehi,stön ehdotus tarkoitettu. 

Ed. A l k i o: Minäkin olen puhemiehistössä 
ollut kannatta.massa sitä ,ehdotusta, joka täällä 
esiintyy puhemiehi1stön ehdotuksena. Mutta tä
nään kuultuani sen vastaehd!otuksen, joka sosia
lidemokraattien puolelta on tehty, 'katson, että 
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täällä -ei ol~ . mahdollisuuksia saada läpiaj.etukisi 
sitä ehdotusta; jonka puhemiehistö on tehnyt. 
Senvuoksi pyydän ·kiinnittää huomiota ·erityisesti 
siihen, että maalaisliittolai,set •ovat alkuperäisesti 
olleet myöskin valta,lain kannalla ja ovat sitä 
edelleen. Me olemme luopuneet valtalaista ainoas
taan siitä ,syystä, ettei näyttänyt dl.evan ·edelly
tyksiä valtaLain voimaa:nsaattamiseen tavallisessa 
järjestyksessä. NykyiJsessä tilanteessa, joka on 
syntynyt sen johdosta, että ke1sarin ja suuriruh
tinaan valtuudet ovat joutuneet nyt Suomen edus
kunnan käytettäviksi, on muodostunut asema sel
laiseksi, että minun vakaumuk!seni mukaan, j·a 
kaikkien meidän maalaisliittolaisten vakaumuk
ren mukaan, valtalaki ei ole enää tämän päivän 
kehityks.en tasa1la. Valtalaissa edelleen pidäte
tään Venäjän vallan käytettäväksi Suomen ,soti
la•sasiat sekä myöskin ulkopolitiikka. Puhemie
histön ehdotuksella oli koetettu päästä siihen, että 
myöskin nämä asiat nyt jo selitettäisiin 1Suomen 
omiksi a'sioiksi. Kun 'kuitenkin se politiikka, jota 
sosialidemokraattinen puolue täJssä asi.ass·a edus
taa, näyttää tähtäävän ·erärsiin toisiin pyrkimys
pariin, on ilmeisesti selvää, että sosialidemokraat
tien taholta ei tällä kertaa tälle eduskunnan ra
dikaalisemmaUe ehdotukselle saada val'sinaista 
kanna·tusta .. Tästä syy,stä •on mielestäni asia sel
lainen, että joka tapaukses,sa. on kuitenkin saa
tava päätös, joka nykyisellä hetkellä jossakin 
määrin tyydyttää Suomen sosialidemokraattista 
puoluetta. SeHai:sena ajattelen tehdä tässä eh
dotuksen siitä, että valtalaki nyt 'saatettaisiin 
voimaan. (Vasemmalta: Se on jo saatettu voi
maan.) Asian tällä a.steella ·ollessa pyydän kui
tenkin muuten vielä .kiinnittää sosialidemokraat
tienkin huomiota siihen, että huolimatta siitä, 
että me tääHä keskenämme taistelemme yhteis
kunnallisista ja taloudelliJsista pyrkimy;speristä, 
me olemme mielestäni tällä hetkellä sellaisessa 
tilanteessa tässä maassa, jolloin suomalaisten on 
ennenkai•kkea löydettävä toisensa .ia jätettävä toi
•seksi päiväksi ne taist.elut, .i•otka meillä ovat kes
kinäisiä. Tämä on minun sanottava myöskin por
varistoUe, sillä luokkataistelun vyöryi ovat jou
tuneet tämän nälkävuoden yht~ydessä, joka kato
vuosi on aiheutunut syistä, .iotka. eivät •ole suo
malaisten, - ne ·ovat joutuneet nähtävästi sel
laisiksi, jotka nykyitsellä hetkellä uhkaavat meitä 
kansalli•s.ella haja,annukseUa, joka kansallinen ha
jaannus toiselta puolen saattaa myöskin merkitä 
kansallista ja v·altiollista perikatoa. TäUaisissa 
tilanteissa täytyy niiden, jotka koettavat löytää 
yhtymäk'ohtia oikei,ston ja va1semmiston väliEä, 
etsiä yhdistäviä ehdotuksia äärimmäisyyksien vä
liltä, .ia sellaiset .eivät aina ole heti alussa :vhtä 

selviä kuin niide'n, jotk-a oikealla tai vasemmalla. 
saattavat säännöllisesti asettua .iärkkymättömä~ 
ultimaattumin kannalle. Keskustan suuri velvol
lisuus on ,siinä, että sen täytyy !wettaa keksiä 
yhtymäkohtia ·oikeiston ja vasemmistmi kesken. 
Onko tässä asiassa meillä löydettävissä sellainen 
yhtymäkohta, en tiedä. Minun vakaumukseni on 
kuitenkin se, .että me kaikin vilpittömällä mie
loellä pyrimme siihen, että Suomen edusk11nta 
tänä suurella tärkeällä hetkellä voi& esiintyä .io
talmi·nkin y.ksimielis.enä. Toivomme, .että niitä 
suuria päätöksiä, joita me ·näinä tunteina teemme, 
ettei niitä tulisi kentiesi sisällinen eripuraisuuden 
kyykää.rme .io .ennakolta myrkyttämään, siten 
synnyttäen ·entistä Leimuavamman luokkataiste
lun. Minun käJsitykseni on sellainen, että Suomen 
sosialidemokraateilla on epäilemättä oikeus aset
taa niitä 'vaatimuksia, joita he äJsken ed. Mäen 
.ehdotuksen kautta ·esittivät oikeistoHe. Näitä vaa
timuksia on oikeus asettaa .silloin, kun eletään 
vallankumoustilanteessa, ja .oikeistolla. on ep.äile
mättä velvollisuuksia •ottaa näitä ehdotuksia huo
mioonsa, mutta ·ed. Mäen täytyy itsensäkin tun
nustaa .ia 'samoin myöskin koko vasemmiston, 
että nämä ,ehdotukset ovat sellaisia, .ioita mikään 
eduskunta; ei vain muutaman tunnin harkinnan 
kautta voi kunnia·nsakaan vuoksi hyväksyä. 
Sillä niihin sisältyy laa.iaperä1siä lakiehdotuksia, 
asioita, joita täytyy lainsäätämi•s:en kautta järjes
tellä, .eikä ole s1is mitään oikeutta vaatia niiltä, 
jotka eivät ole ehdottomasti a•settuneet näitten 
vaatimusten taakse, niinkuin ponsien taakse ase
tutaan, että he ilman muuta umpimähkään vaan 
ryhtyvät tunnustamaan sellaisia periaatteita, 
joita he kenties ,sitten, kun lakia ruvetaan niistä 
säätämään, ovat pakoit•etut kieltämään.· 

Tältä .kannalta katsoen on minun mielipiteeni: 
.se, että jos sosialidemokraatit tällä kertaa tahto
vat as·ettua ennenkaikkea .s u o m a l a i s t en 
kannalloe, heidän velvollisuutensa on myöskin 
ymmä1rtää oikeistoa, ymmärtää Suomen porvaris
toa ja ennenkaikea, ymmärtää S u o m e n k a n
s a n nykyisen hetken vaatimuksia. Minäkin tun
nen jonkun verran Suomen kansan psyko}ogiaa. 
Tiedän varmaan, että rSuomen kansa olisi saat
tanut yhtenä miehenä hyväksyä myöskin sen eh
dotu1~sen, jonka puhemiehi~tö ·on täällä ehdotta
nut, 'sillä se ·ehdotus sisältää kaiken 1sen, mihin 
valtalain kanttakin pyritään. Mutta on eräitä 
muita seikkoja, jotka tällä kertaa tekevät sen, 
että eduskunnassa ei näitten ponsi.ehdotusten 
taakse nähtäväAsti saada niitä edustajia, jotka mi
nun mielestäni ennen muita pitäisi •siellä olla, 
nimittäin 'sosialidemokraatteja. Mutta nämä edus
tajat, nimittäin sosialidemokraatit, .ednstaen Suo-
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men syviä rivejä, tämän maan työtätekevää kan
saa, ovat myöskin v-elvolliset tällä hetkellä aset
tumaan kansallisen omantuntonsa .eteen vastaa
.maan siitä, onko heidän' aikomansa teko ehdotto
ma.sti juuri tällä hetkellä toteutettava, Suom-en 
poonvaristo niin nöyryytettävä, •että heidän täytyy 
lakiasäätävistä periaatteistansa luopua ja hyväk
syä ennakkoponsia, .ioid.en kantavuus on rajaton. 
On tilanteita kaikkien maitten ja kansoj-en ·elä
mässä, jolloin kysytään kansan edustajilta enem
män itsehillintöä, -enemmän arvostelukykyä, 
en•emcrnän yhteisymmärrystä kuin muina aikoina. 
Nyt on meillä sellainen. M-e olemme täällä edus
kunnassa olleet ennenkin tilaisuudessa riitelemään 
ja kehittämään omia sisä]siä taist.elykysymyk
siämme aina äärimäisten taisteluasteiden hui
puille. Joskus ovat näJmä taistelut olleet katkeria, 
toisinaan väh-emmin katkeria. Yleinen •s.elviö mei
. däJn kansallemme on siitä, että me .emme ol-e täällä 
riittävässä määriLssä aina uhranneet itsekkäisyyt
tämme pyrkiessämme keskinäiseen yhteisymmär
rykseen. Tämä kaikki on saattanut •olla sallittua 
csilloin, kun asiat •eivät ole koskeneet muita kuin 
meitä itseämme, silloin, kun ulkomaalaiset, v-enä-
1äJisetkin, ovat vain saattaneet seisoa syrjäst.ä kat
.sojina, välittämättä siitä, miten meidän riitamme 
k-ehittyy. Mutta kun me tulemme sellaiseen tilan
teeseen kuin nyt, jota Suomen kansa on vuosi
satoja odottanut, jolloin Suom-en kansan on rat
kaistava, onko •se k a n .s a vai onko se vielä vain 
joukko heimokuntia, vai onko se nyt muodostunut 
vain joukoksi luokkataisteluryhmiä, joilla ei ole 
aavistustakaan sen suuren yhteiskuntaelämän 
pyrkimyksistä, joka muodostaa kansakunnan. Me 
näemm-e tuolla naapurimaassamme Venäjällä, 
jossa yht-eiskunnalliset olot ovat vielä kehitty
mättömämmät kuin meillä, näemme, mitenkä 
siellä taistelun laineet vyöryvät yli maan ja pyr
kivät hävittämään mahtavan kansan. Mahtavan 
kans,an, sanon minä. Jokainen tiedämme, .että 
parikymmentä vuotta takaperin Venäjä oli maail
man mahtavin kansa, -eikä tältä kansalta puutu 
:fyysillisiä voimia eikä siltä puutu leipää, mutta 
<siltä puuttuu kansallistuntoa. Siellä ei ole päästy 
niin pitkälle, .että kansallistunto •olisi pääs1syt kas
vamaan se-llaiseen kukkaansa, että se olisi nykyis
ten koettelemusten kiirastulessa kestänyt. Sen
vuoksi tämä mahtava kansa nyt vapisee olemassa.
.olon taistelussa. Suomi on pieni kansa. Meitä 
on seitsemänsataa vuotta vieras valta hallinnut. 
Emme ole vielä koskaan saaneet pistää .ialkojam
me oman pöytämme alle. Olemme aina olleet tmp
parikansa. M-eille ei ol-e koskaan vielä annettu 
sellaista kontrahtia, joka takai1si meille vapauden. 
Olimme Ruotsin vallan a.Ua tahi Venäjän, aina 

on meitä hallittu periaatteitten mukaan, jotka ei
vät ole tarkoittaneet meidän onnea:mme. 

Nyt olemme joutuneet ,s.ellaiseen tilanteeseen, 
että me edellytämme Suomen kohtalojen tulevan 
r.atkaistuiksi niiden taistelujen yhteydessä, jotka 
käyvät Euroopan mantereen yli. Muutamat luu
levat, että tämä tapahtuu ilman, että me itsekoh
dastamme yhteisvoimin v.aikutamme näiden tais
telujen onnellisen loppupäätöksen valmi.Jstami
seen. Minä varoitan myöskin vase.mmistoa: .Äl
kää luot:tako .liian paljon niihin V'oimiin, jotka lu
paavat nykyisellä hetkellä panna toimeen .Suo
messakin uuden yhtei,skuntajärjestyksen! Jos 
emme sitä kykene panemaan s u o m a l a i s i 11 a 
voimilla toimeen, on aina uhkaama.ssa onnetto
muus. (Vasemmalta: Ei pane vielä!) Ei mei
dän ole turvauduttava m~hinkään muihinkaan V'oi
miin. Ei mitään kansaa auta kutkaan muut kuin 
kansa itse . 

Me ol-emme tul,leet siihen historialliseen ajan
kohtaan, jolloin on kysymyksessä, .onko Suomen 
kansa olemassa. Meitä on, täällä kaksisataa. Lu
~emattomia kertoja on lausuttu ilmi •se ajatus, 
että Suomen eduskunta sellaisenaan kuvastaa 
Suomen kansaa, myöskin ·eripuraisuuksiss.aan, 
pienoiskoossa. Eiköhän ole tuLlut jo 1aika, -että 
me alamme •selvittää itsellemme. mikä on m-eidän 
v~;~kava tehtävämme tässä historiallisessa käänne
kohdassa? Eiköhän ole syytä, että niin vasem
lffialla kuin oikeallakin hetkiseksi heitetään nuo 
tavalliset p o 1 i i t t i s et periaatteet ja koete
taan pyrkiä yhteen? Muutama päivä, muutama 
viikko, ei se kauaksi lykkää esimerkiksi niitä työ
väen ja köyhäli•stön aseman parantamista ilar
koittavia pyrkimyksiä, joitten takana sosialide
mokratia on. Me olemme täällä jaksaneet nyt jo 
taistella kymmenen vuotta hedelmätöntä taistelua. 
Mutta minä sanon, jos me huonosti käytämme 
tämän n y k y i s 'e n hetken, meillä v·oi olla monta 
.vuosikymmentä, ennenkuin ne uudistukset ovat 
toteutetut, joita esimerkiksi nykyään tämän 
eduskunnan keskusta .ia osa oik-eistosta ovat val
miit toteutta.maan, kun vallankumouksen mer
keissä kuljetaan. Muti!a jos vas·emmi,sto jättää tä
män hetken käyttämättä, .ios se itlsekkäästi pyrkii 
nykyään toteuttamaan vain kumousp.eriaatteita, 
minä epäil,en, että voi t.ulla hetki, joUoin tämäkin 
itsekkäisyys kantaa oman h-ed-elmänsä kirouksena. 
.Siitä voi olla seurauksena luokkavoiton sij;a:sta 
kansallinen onnettomuus. 

Sen vuoksi, kun meidän on tällä hetkellä rat
kai:stava kysymys •siitä, millä tapaa jär.iestä.mme 
väliaikaisesti korkeimman valtiovallan käyttämi
sen maassa, pyydän puolestani ehdottaa seuraa
van ponnen: , Sittenkun Keisarin ja Suuriruhti-



24 Torstaina 8 p. marraskuuta.. 
-------------------------------------

naan valta on kukistunut, katsoo eduskunta, että 
1Suuriruhtinaan valta on ,siirtynyt .Suomen Edus
kunnalle." Sen jälkeen pyydän erillisenä ehdo
tuksena esittää seuraavan ponnen: ,Eduskunta 
päättää julistaa lain heinäkuun 18 päivältä 1917 
korkeimman valtiovallan käyttämisestä Suomessa 
tänään voimaan astuvaksi ja noudatettavaksi." 
(Vasemmalta: Tehty jo on!) Mitä tulee la:kiin 
heinäkuun 18 päivältä, olen sitä mieltä kuin alus
.sa jo mlainitsin, että se on jo hieman myöhästy
nyt, mutta olosuhteitten kehittyessä sHle kan
nalle, kuin ne nykyään ovat, olen katsonut ole
vani velvollinen, saavuttaaksemme j.onkunlai:sta 
suurempaa yhteistä yhtymystä tähän päätökseen, 
teke.mään tämän ehdotuksen. 

Ed. Sirola: Ryhmätoverini, äsken täällä 
esiintynyt ed. Takoi selitti, että tämä on historial
linen hetki. Siihen asti, kun hän sen sanoi, ei sitä 
olisi voinut täällä huomata ainakaan katsoen edus
kunnan oikeiston peukeille. Nähdäkseni ovat her
rat varsin nolon näköisiä ja se suurenmoinen eh
dotus, jota he sanovat täällä esittäneensä, . ei näy 
herättäneen heissä minkäänlaista edes onttoa kau
nopuheliaisuutta sen tulkitsemiseksi Suomen kan
salle. Ymmärrän hyvin tämän nolouden. Me 
elämme vallankumouksellisessa tilanteessa ja val
lankumous on aina eräille yhteiskuntapiireille 
ikävä tosiasia, perin vastenmielinen yllätys. Var
sinkin tämän. kokouksen porvarilliselle enemmis
tölle täytyy tämä päivä olla sangen ikävä yllä
tys, se kun on keskeyttänyt eräät jo valmistumassa 
olleet tai ehkä valmiiksi saadut kaupanhieromi
set, joista ed. Alkio nyt koettaa vetäytyä pois. 

Kun tämä on historiallinen hetki, ei sitä voida 
sivuuttaa muutoin kuin menemällä hiukan his
torian aloille. 'Tälle sukupolvelle on annettu Suo
messa jo kolmas vallankumous, tapahtuma, joka 
on yhtä mones varoitus tämän maan vallassaole
ville luokille. Ensimäinen oli suurlakon yhtey
dessä 1905, toinen viime keväänä ja nyt olemme 
taasen tässä. 1905 suurlakon aikana olivat Suo
men yläluokkalaiset sa.ngen pehmeinä. He olivat 
sitä niin kauvan kun ei ollut tietoa siitä, oliko se 
heidän ,laillinen hallitusvaltansa" Pietarissa pai
koillaan, ·vai eikö. He olivat vähän jälkeenkin 
pehmeinä, olivat niin kauvan kun kansanliikkeiden 
jälkimainingit kävivät jonkun verran korkeina. 
Mutta sen jälkeen, kun tähän maahan oli tuotu 
heille turvaksi joukko pistimiä ja lisäksi koti
maassa hiottu sapeleita, uskalsivat he syödä sa
nansa, juhlalliset lupauksensa rikkoa. -- Onko 
torpparikysymys järjestetty 12 vuoden kuluessa 
niiden vahvojen lupaustenkaan perusteella, joita 
silloin annettiin? Ei. -- 'Silloin vannoivat por-

varillisten puolueitten puhujat maaseudulla, että 
kunnallinen äänioikeusuudistus toteutetaan muu
taman viikon tai kuukauden kuluessa. On kulu
nut 12 vuotta! Työväen suojeluslakeja tarjottiin 
ja tyrkytettiin siltä taholta silloin, mutta kului
pa aikaa ennenkuin vähäistäkään tulost.a alkoi 
tulla. Me muistamme kieltolakikysymyksen ja 
niin monen monta muuta. -- Nämät ovat kaikki • 
taus•tana nykyiselle tilanteelle. Sodanaikainen olo
tila tässä maassa oli kaiken sen edella käyneen por
varillisen politiikan tulos, kukka ja kruunu, ja 
että se aika oli tämän kansan elämässä suurim
man häpeän 11-ika, sitä ei kukaan nykyaikanakaan 
kieltäne, saatikka sitten historia. En tiedä, täy
tyykö sitä tässä kokouksessa hiukan kerrata muis
tin virkistämiseksi. Mutta tarvitseehan mainita 
ainoastaan elintarvekurjuuden ja kaiken, mikä 
sen yhteydessä on tapahtunut. Niin vanhoillista 
.q1aata ei ole tällä eikä tuolla puolen Atlantin, 
ett.ä niiden kunnallishallinnot eivät olisi ryhtyneet 
.i o i h i n k i n toimenpiteisiin elintarveasiain jär
jestämiseksi. Suomessa saatiin sitä ndottaa. Mei
den kunnallisherrat kaupungeissa ja manttaalimie
het maaseudulla selittivät, että he ovat ,vapaan 
kaupan" kannalla, eivätkä puutu koko kysy
mykseen, eivät välitä, j,os täällä oleva virallinen 
hallitus joitakin rajahintoja tai muuta yrittää
kin säädellä. V etäytyen tuon tekosyyn taakse 
laiminlyötiin niinkin yksinkertaisten asiain järj,es
telyt kuin olisi ollut muutamien lippujen jakelu 
suurkaupunkien asukkaille, josta hävittömästä 
laiminlyönnistä on ollut janottamiseen pakotetuil
le seurauksena suunnaton määrä sairautta, työ
päiväin tuhlauksia, kurjuutta ja 'lmolemantapauk
siakin. - Ja koko sen a.ian ilkkuivat kunnallista 
valtaa pitävät sille tilalle, johon he yhdessä maail
mantilanteen yhteydessä olevien seikkain kanssa 
olivat onnistuneet kytkemään tämän maan köy
hälistön, rajoittaen sen toimintatilaisuud·et, estäen 
sitä kylissä, kunnissa ja muissa pienemmissä pii
reissä ·käyttämästä edes kainoakaan itsemäärää
misoikeutta. Kun oltiin vailla kansan valtaa pie
nessä, oltiin niissä oloissa. vailla kaikkea. Se oli 
tämän kansan häpeä, s u u n n a t o n h ä p e ä. 

Mutta tulipa sitten keväinen vallankumous ja 
taasen vavahtivat herrat. Punais·et rusetit ilmes
tyivät rintaan ja kauniit sanat huulille. Mutta 
mielessä oli se, mitä ed. Ingman täällä vähän toi
sessa merkityksessä, mutta kuitenkin sattuvasti 
sanoi: että kunhan tästä päästäisiin muutaman 
viikon Y'litse. (Vasemmalta naurua.) Mutta sitä 
herrojen epävarmuutta ei kestänyt kovin kauvan, 
sillä tavallisella suomalaisella hyvänahkaisuu
della otti sosialidemokraattin~n puolue pitääkseen 
järjestystä maassa ja herrat. rauhoittuivat varsin 
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pian ja arvelivat, että ehkä iästä nyt päästäänkin 
eteenpäin, varsinkin kun heille mieluisat vallat 
vahvistuivat Pietarissa. Olin tässä salissa sivul
lisena puol·en vuotta sitten ja kuulin silloisen hal
litusmiehen, toverini Tokoin puheen ja katselin 
sen vaikutusta. Sitä imarreltiin ja kiitettiin, var
sinkin oikeistossa. Siinä oli kyllä sanottu yläluo-

" kalle vakava velvoitus, että nyt on ymmärret
tävä, että on myönnytysten aika. Mutta sellaisia 
kauniita puheita voivai herrat itsekin omilta pu
hujalavoiltaan joskus pitää. - Minä odotin erästä 
asiaa, odotin sitä, mitä olemme koettaneet tänä 
iltana saada aikaan, odotin keskustelua hetken 
ohjelman perusteista. Mutta se jäi tulematta. -
Nyt ainakin ymmärrämme, että olisi ollut tar
pE:-en. Eräs seikka oli tosin silloin omiaan jon
kun verran korvaamaan sitä keskustelua. Tokoi 
hallitusmiehenä selitti näet, että silloisen hallituk
sen politiikka on eduskunnan politiikkaa ja tässä 
istui tuolirivin täydeltä henkilöitä, jotka vaieten 
ainakin hyväksyivät tämän ilmoituksen. (Vasem
malta: Se oli kasku.) Suuri osa näistä henkilöistä 
joko silloin jesuiittamaisesti vaikeni tai myöhem
min rikkoi silloin· vaieten antamansa lupauksen. 

Sen jälkeen minä en ole ollut täällä, mutta olen 
ollut tilaisuudessa katselemaan tämän maan asioi
ta hiukan sivultapäin ja eräs seikka on ollut eri
tyisen huomattava, se että pitkin kesää on täältä
maasta lähetetty ulkomaille yhä hälyyttävämpiä 
sähkösanomia, joitten tarkoituksena oli alentaa tä
män kansan arvoa ulkomaitten silmissä. Ja ,anar
kia Suomessa" tuli pysyväiseksi uutisotsikoksi 
ulkomaisissa lehdissä. Jokainen kylätappelu sil
loin antoi aihetta tuollaiseen sähkösanomaan. En 
olisi muuten välittänyt tässä näitä juttuja mainita, 
mutta teen sen, kun nii·tten -yhteydessä sattui 
erääUe Ruotsin porvarilliselle lehdelle sellainen 
neronvälähdys, että se rupesi Ruotsin sanomaleh
dille opettamaan yhteiskunnallisen käsityksen al
keita. Se sanoi, että mitä te rähisette siitä anar
kiasta Suomessa, oletteko ottaneet selvää, mitä 
se on: - Kunnallinen riitakysymys Tampereella, 
kunnallislak'ko Raumalla, 'kunnallislakko Turus
sa, kunnallislakot siellä ja täällä ympäri maan. 
Ettekö ymmärrä, että Suomessa ei ole minkään
laista kunnallista kansanvaltaa, eikä suurilla jou
koilla. minkäänlaista osaa kunnallishallinnossa! 
Onko ihme, että tyytymättömyys purkautuu esil
le, jollain tavalla! - Ruotsissa oli silloin myös 
kunnallinen äänioikeusagitatsiooni käynnissä ja 
vasemmistolainen liberalilehti tällä tavalla kokosi 
itselleen kannatusta tätä uudistusta tahtovien jou
kosta. Mutta sillä ruotsalaisella porvarilehdellä 
oli tosiaankin sen v.-an järkeä, mitä suomalai
silta porvarilehdiltä turhaan saa hakea. Sen sijaan, 

että täällä olisi tehty, mitä olisi voitu, sisa1sen 
uudistustoiminnan aikaansaamis·eksi, on täällä taa
sen odotettu ,muutaman viikon" menoa ja hiottu 
sapeleita ja odotettu apua ulkoapäin eikä ainoas
taan yhdeltä taholta. 

Ed. Alkio puhui komeita sanoja siitä, että mei
dän pitäisi löytää toisemme.- Suomen yläluokka 
ja Suomen työväesN:i ovat aina tällaisten kumous
kausien jälkeen ,löytäneet toisensa" - luo·kka
taistel uss.a jyrkästi vastakkain. Sitä toistensa 
löytämistä tarjoo ed. Alkio meille taas nyt. Ed. 
Ingmanilla oli - miten minä sanoisin - ,malt
tia" lausua tyyni ,arvonantonsa" niitä suuria ky
symyksiä, - vaikka ei niitten ratkaisua - koh
taan, jotka tässä meidän ohjelmassamme ovat esi
tetyt, mutta ed. Alkio selitti, että niihin yhtymi
nen olisi ,periaatteista luopumista", että sellaisen 
vaatiminenkin on ,itsekkyyttä" ja ettei täällä 
muka ruveta tyydyttämään sosialistisen puolueen 
,,äärimäisiä" vaatimuksia ja ,ultimaattumia". 
Mutta hyvät herrat, nämä meidän vaatimuksem
mehan ovat tavattoman kainot. Tässä lausunnos
samme puhutaan esimerkiksi elintarv·ekurjuuden 
vastustamisesta ja sanotaan, ettei täällä maassa 
pitäisi tulla puutteen työmiehelle yhtään aikai
semmin kuin suurimmillekaan herroille ja keinot
telijoille. Mutta hyvänen aika": jos tässä maassa 
on leipää vähän, niin ensi "Sijassa se kai kuuluu 
sen tuottajille, työläisille. Kysymys siitä, onko 
siitä mitään jääpä keinottelijoille, on myöhäisempi 
murhe. Kainossa ehdotuksessamme pyritään sii
hen, että työläiset saisivat omia tuottamiaan lei
piä rinnan niiden kanssa, jotka eivät ole niitä tuot
tamassa olleet. - Työttömyyden torjumisvaati
muks.emn'l-e on niitä mitä kainoimpia porvariHisia 
uudistuksia, joita mis,sä maassa tahansa tavalli
sinakin aikoina esitellään ja välttämäiltömäksi tun
nustetaan. Kunmallisen uudistuksen vä.lttämättö
myy.destä tänä, sa.noisinko silmänräp.äyksenä, olen 
io edellä puhunut. Se on keskeisimpiä mitä tässä 
vaatimuk:;essa on. Virkavaltaisuuden lmkis,tami
nen on kiireellisen välttämätön. Tämä maa on niin 
nopeasti kuin voidaan rakennettava demokratian, 
kansanvallan kanna.lle: kylästä, kunnasta, kihla
kunnasta, piiristä koko maata käsittävään järjes
telyyn asti. Ja samallaisia yksinkertaisia, :POr
varillisillekin .lukijoille helppotajui.sia ovat nämii 
vaatimukset. Niiden lievvyttä vastaan voisi teh
dä huomautuksia. Mutt~· ne ovat vain minimi
vaatimukset eikä niiden luulisi porvariakaan täm
möisenä hetkenä arveluttavan. 

Kysymys on siitä, ymmärtääkö tämä eri ryh
mistä kokoonpantu edustaj.akokous tämän hetken 
merkityksen. Minä olen sitä mieltä, että vain joku 
poliiitinen julkilausuma, jonka ailm oli jo aikai-
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semmin ja joka silloin lausuttiin, ei tällä hetikeHä 
riitä, vaan on sanottava, että tämä maa tarvitsee 
perinpohjaisen kansanvaltaistuttamisen viipymät
tä ja suorimpia keino-ja käyttäen. - Eikähän tä
mä tule yllätyksenä niille, joilla. on sen verran 
poliittista hereilläoloa, että lukisivat vastustajain
kin sanomalehtiä. Tämä on ollut toista viikkoa sit-

. ten Työmiehessä julaistuna, ja minä suosittelisin 
sen lehden lukemista joskus. porvarillisillekin; 
siitä saattaisi jotain oppia. · 

Eikä tämä meidän ehdotuksemme ja. vaatimuk
semme ole syntynyt eilisestä tähän päivään siir
ryttäessä. Ei se ole .,tilanteella keinottelemiS'ta" 
eikä muuta sellaista, mistä täällä on varotettu. 
Se on johdonmukainen tulos kaikesta siitä kehi
tyksestä, mikä tässä maassa on tapahtunut, ja 
jota nälkä ja uhkaava kurjuus ovat viime päivinä 
yhä nopeamma.ksi kiihdyttäneet. Me vain sanom
me sen julki ja olemme sen sanoneet toista viik
koa sitten tässä samassa muodossa. Me olemme 
sen esittäneet Kerenskin hallituksen ollessa val
lassa ja jos joku kornilovilainen tulee muutaman 
päivän kuluttua, niin se ei muuta tätä meidän 
vaatimustamme. (Vasemmalta: Oikein!).- Että 
me olemme tarjonneet venäläiselle todelliselle dr
mokratialle rehellistä sopimusta vapaiden sopi
muskumppanien kesken, sitä ei voitane täällä toi
seksi tulkita. 

Asema on todellakin vakava ja. eräänlainen suu
rikin häpeä saattaa kohdata niitä, jotka eivät 
sitä nyt käsitä. Parlamenttaarisen puhetavan 
puitteisiin ei •tahdo mahtua kaikki se, mitä on 
tällä hetkellä mielessä. Vuosisatojen vääryydet 
torpparimaailmassa, lukuisat luokkatuomiot, vir
kavaltainen röyh'keys, joka ei suinkaan ole vielä 
u;tasennettu, varattomien anomusten pilkoilla hyl
kääminen niin monesti -- ed. Alkio, niitä kärsi
neet voivat sanoa paremmin kuin tämän maan 
hallitsevat luokat, ·että ,meitä on aina hallittu", 
sorrettu ja riistetty - kaikki tämä keskittyneenä 
hetken vaatimuksiin n:vt huutaa, vaatii ratkaisua. 
Jos emme yrittäisi sitä täällä edes heikosti tulkita, 
niin puhuisi kuitenkin kadun parlamentti tuhat
äänistä kieltänsä. (V asemmalt.a: Se rupee puhu
maan.) 

Voidaan herättää kysymys siitä, mikä osa 
tällä eduskunnalla saattaisi olla tässä uudistus
työssä. Kaikesta päättäen ei siltä voida odottaa 
mitään. (Vasemmalta: Oikein!) Me olemmekin 
ehdottaneet ainoastaan, että se selittäisi sen itse 
ja samalla kumartaisi näille kainoille uudistus
vaatimuksille. Mutta me tiedämme, että tapaus
ten kehittyessä syntyvät ne valtioelimet, jotka nä
mä uudistukset läpivievät. Meidän täytyy saada 
riidattomasti kokoonpantu k a n s a 11 i s 'k o-

k o u s mahdollisimman nopeasti järjestelemään 
niitä tämän maan asioita, joiden järjestelemisestä, 
nopeasta ratkaisemisesta käsit;>ikset nopeasti täs
sä maassa kypsyvät nyt juuri, näiden päivien ta
paust-en ruoskan iskujen kirveltäessä. Että nämä 
ajat, lähipäivät ja -viikot saattavat tulla tälle 
kansalle kalliiksi, että ne saattavat kysyä ras
kaita uhrauksia, ja johtaa, me ·emme tiedä, minkä
laisiin tilanteisiin, sillä me olemme suurten his
torialliS'ten voimien vallassa, sen me tiedämme, 
mutta me tiedämme myöskin, että ed. Alkion ta
paisilla puheenparsilla ei tällaisia kysymyksiä 
ratkaista. Nyt on ratkaistava, että juuri näiden 
päivien kuluessa se ja se uudistus toteutetaan vii
pymättä, tai ei sitä toteuteta. Puheenparsien ja 
pelkkien poliittisten julistusten varaan ei voida 
nyt enää jäädä. Täytyy saada niin positiivisia 
uudistuki;ia kuin mahdollista. Meillekin ovat lä
himmät viikot kalliit ja mitkään uhraukset eivät 
ole ·kyllin suuret, jos niiden avulla voidaan näistä 
viikaista tehdä aika, mitä tämä kansa saattaa jos
kus kunnioittaa uudestisyntymisensä kultaisena 
aikana, tai sitten kirota sitä, '\!:uten ed. Alkio jo 
uhkasi, mutta se kirous ei satu tänne vasemmis
toon. 

111nä pyydän kannattaa ed. Mäen tekemää eh
dotusta. (Kättmtaputusta vasemmalta.) 

Ed. Horn b o r g: Det kan fastslås, att trots 
alla de meningsolikheter, som här redan i afton 
framträ.dt och som kanske wider fortsättnmgen 
af diskussionen komma att framträda än skarpare; 
nu en viss enighet dock gör sig gällande. Nu är 
den stund inne, då Finlands landtdag utan me
ningsskiljaktighet ans·er ögonb1icket vara kommet, 
då landtdagen måste, såvidt i dess makt står, taga 
landets öd.e i sina händer och fatta beslut om lan
dets regering. Om denna enighet kunde taga sig 
uttryck i landtdagens beslut i kväll, så vore det, 
synes det mig, lyckli,gt. Den kamp, som sedan 
skulle följa rörande den form, i hvilken landtda
gen vill kläda landets styrelse, skulle då blifva 
mindre motbjudande. J ag hälsar därför med till
fredsställelse första delen af ldgm. Allrios för
slag. Den första af de två klämmar, som han 
framställde, bord·e ;väl, i fall d·et behandlades som 
ett fristående förslag, kunna allmänt omfattas. 
J ag hade sjäH haft · för afsikt att komma fram 
med ett liknand·e. Visserligen kan jag icke fullt 
godkänna den stilisering ldgm. Alkio ga.f den 
första af sina klämmar, men det gä.lle,r ju icke 
här formuleringsfrågor, utan d·et gäller sa.kens 
kärna. För egen del hade ...jag tänkt föreslå, att 
landi'dagen skulle uttala, a~ .enär intet organ för 
första statsma:kten i Finland för närvarande exi-
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S'terar, ankommer det på Finlands landtdag att i 
enlighet med landets författning och grundlag 
fatta beslut om sättet för första statsmaktens ut
öfning. 

Men såsom den andra frågan står frågan om for
merna, QCh där bryta sig meningarna skarpt mot 
hvarandra. lngen tänkbar urtväg kan under nu 
rådande förhållanden betecknas såsom lycklig och 
tillfredsställande. Af hela det vidt omfattande 
förslag, som från socialdemokratisk sida i dag har 
framlagts, är det endast en enda punkt, som har 
sammanhang med den fråga, som det nu gäller 
för landtdagen att afgöra, och df't är det social
demokratiska partiets fordra.n på 18-juli-lagens 
erkännande såsom grundlag. Det är naturligtvis 
onödigt och opåkalladt aH nu återupptaga dis
kussionen om denna lag. För egen del har jag 
icke sedan den 18 juli haft någon anledning att 
ändra den uppfattning, som jag i somras ga( 
uttryck åt. Nu SOlli då är jag af den Ui)pfatt
ningen, att 18-juli-lagen upphäfver en grundprin
cip i vår författning, principen Olli statslliaktens 
d·elning, och att den sålunda rubbar grunden för 
vårt statsskick. Den kollillier, om deri verkligen 
blir erkänd såsolli gä:llande grundlag, 'att utgöra 
ett svårt hinder för v~r kommande nya regerings
forlli. Det är nämligen fåfängt att tro, att 18-
juli-Iagen skall betraktas såsolli provisorisk, så
som interilliistisk, och utan vidare få gifva vika 
för den nya regeringsformen. Det finnes ingen 
objektiv grund för en sådan tro, men många lliot 
en sådan. 

Det har sagts af flere talare, att landet nu up}1-
lefver en historisk stund. Det. synes sannolikt, att 
18-juli-lagen nu går mot sitt definitiva erkän
nande, och det är verkligen en historisk stund. 
Det innebär helt enkelt, a·tt en del af vårt folks 
gallila rätts- och kulturarf nu kastas öfver bord 
och att vi länka in på opröfvade vägar. Enligt 
den mening, salli jag företräder, betyder detta ett 
steg tillbaka, Olli också ~ det få vi naturligtvis 

· hoppas och förutsätta - ett tillfälligt steg. För 
öfrigt är det ju klart -· och det har lliången gång 
sagts- att den ryktbara lagen af den ,18 juli bin
der oss vid Ryssland på ett sätt, salli icke för när
varande kan vara önskligt. Det skulle icke för
våna lliig personligen, Olli denna lag också i detta 
hänseende skulle kollima att visa sig vara eH svårt 
hinder för den framtida regleringen af vårt lands 
ställning såsom en oafhängig stat. N u har från 
socialdemokratiskt håll med mycket eftertryck 
gjorts gällande, att ifrågavarande la.g i s.iälfva 
verket varit i kraft alltsedan den 18 juli. Denna 
med pondus framförda uppfattning ter sig i icke 
ringa grad komisk i belysning af den hållning, 

som landtdagens starkaste parti tidigare vid olika 
tillfällen inta.git. Denna omständighet har här ti
digare af ldgm. Schybergson framhållits. Den 
högljudda och eftertryckliga yrkan på att 18-
juli-lagen skall betraktas såsom en lag, som varii 
i kraft redan i flere månader, hvilken i kväll har 
framförts af ldgm. Takoi, verkar egendomlig som 
kontrast mot den snöppliga tystnad, med hvilken 
i tiden påbudet om landtdagens upplösning till 
min och mångas förvåning mottogs af det social
demokratiska partiet. Sedan dess hafva vi gått 
till nya val, sedan dess hafva vi i månader låtsat 
som om 18-juli-lagen icke hade funnits till, och 
nu skall den plöts.ligt utan vidare kallas till lif 
igen. 

Ur rent formell synpunkt är lagen af den 18 
juli själffallet icke grundlag. Enligt den grund
lag, som angifver, huru grundlag stiftas i Fin
land, lmn sådan icke stiftas utan a•tt den af första 
statsmaktens organ stadfästes. En sådan stad
fästelse har ju icke ägt rum. Häremot kan na
turligtvis. invändas, att den första statsmaMen har 
saknat ett organ i Finland. Men under sådana för
hållanden ligger det väl i sakens natur och borde 
särskildt vara själffallet för det parti, som alltid 
för på tungan talet om folkets rätt, Olli folkets 
suveränitet, att man skulle beträffande en lag 
a:f sådan genomgripande betydelse för· vårt stats
skick vädja. till nya v.al och att la.gen skulle anses 
gälla först om en landtdag, framgången ur nya 
vai, också antager den. Nya val hafva nu ägt 
rum, och ldgm. Takoi har med kraft uppmanat 
oss att lyssna till folkets röst, att aflyssna fol
kets mening, folkets vilja. Om jag gör detta, om 
jag tager hänsyn till mina valmäns uppfattning, 
så är jag icke blott berMtigad, men direkt skyl
dig att rösta emot lagen af den 18 juli. Det folk
element, som jag representerar, har åtminstone 
icke ställt sig på den ståndpunkt, som enligt ldgm. 
Takoi representerar det finska folkets enhälliga 
uppfattning. 

De sociala reformkraf, som beröras i socialde
mokratislm landtdagsgruppens stora deklaration, 
äro en sak för sig, eller egentligen många saker, 
och ha icke något sallimanhang llied den fråga det 
nu gäller att afgöra. Det. tjänar därför till ingen
ting att nu uHala sig om dem. Emellertid måste 
jag tilihakavisa en beskyllning, som ingår i den 
nämnda deklarationen. Där säges, att de borger
liga partigrupperna söka beröfva Finlands folk 
de vinningar, som den senaste landtdagens verk
samhet bragt detsamma, och i detta sammanhang 
nämnas där kommunallagarna och lagen om 8 tim
mars arbetsdag. Detta påstående är obefogadt. 
Den socialdemokratiska landtdagsgruppen vet 

• 
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mycket väl, att om det nu gällde att ånyo be
handla frågan om kommunallagarna och lagen om 
8 timmars arbetsdag; skulle majoritet för dessa la-
gars antagande fås i landtdagen. . . 

Hvad lifsmedelsfrågan beträffar, v1ll Jag fram
hålla att denna fråga är minst lika bekymmer
sam för den del af landets befolkning jag repre
sentenir som för öfriga delar af vårt folk, kam;ke 
mera b~kymmersam, ty af det svenska folkele
mentet utgores en vida större procentsats af stad&
bor än hvad fallet är med den öfriga delen af na
tionen. Om denna fråga kan på tillfredsställande 
sätt ordnas, torde vi väl alla finna det synnerligen 
lyckligt. Det kan hända, att just i detta afseende 
socialdemokraterna kunde göra hela vårt folk en 
stor tjän&t. De kunde måhända utnyttja sina för
bindelser med den ryska demokratien i syfte aH 
möjliggöra lifsmedelsimport från Ryssland .. Detta 
vore en för hela vårt folk nyttig användnmg af 
de socialdemokratiska relationerna till Ryssland. 

Egendomligt förefaller det af flere ~;ocialde
mokratiska ta.lare framförda bestämda yrlkand~t 
på en folkförsamling, en konstit~erande nation:=tl
församling. Det förefaller särsklldt egendomhgt 
nn omedelbart efter dessa val, som återigen ha 
samlat i hufvud~staden en den mest demokratiska 
samling representanter, som värld.en öfver hufvud 
taget har att uppvisa. Om någon representation
på jorden kan beteclmas såsom en nationalförsam
ling, så är det vår. Nu vill man emellertid sänka 
va-lmännens ålder till 20 år och göra ett försök. 
Mis&lyckas detta för&ök, d. v. s. gifver det ick~ en 
socialdemokratisk majoritet, vill man trohgen 
sänka åldern till 18 år och göra ett nytt försök. 

Ldgm. Sirola har firat denna historis~a st.und 
'med några historiska betraktelser. Mot h1stonska 
betraktelser är ju i en diskussion sådan &om den 
för närvarande pågående egentligen knappast 
skick att rikta anmärkningar. Jag vill dock f>äga, 
att det förefaller mig någat förvånande att från 
socialdemokratiskt håll höra en mot de borgerliga 
riktad förebråelse, gående ut på, att dessa skulle 
hafva sökt stöd hos Rysslands militärmakt. 

Ed. Ahma v a a rla: Nuorsuomalainen edus
kuntaryhmä kannattaa puhemiehistön ehdotusta 
siitäkin syy•stä, koska nykyisissä oloissa ei ole 
tarvis tehdä niitä rajoituksia itsemääräämis
oikeuksiimme, joita valtalai:,sa säädetään. Kanna
tan siis puhemiehistön ehdotusta. 

, Ed. W r e d e: Det är icke min afsikt att yttra 
mig angående hr Mäkis förslag, men då ldgm. 
Alkio framställt ett förslag, hvilket motiverats 
med en, såvidt jag kan förstå, uppriktig önskan att 
åsbdkomma samstämmighet. i d-en. viktiga fråga, 

som nu föreliggoer, ber jag att därom få yttra 
några ord. 

Efter det andragande, som här nyss hölls , af 
hr Hornborg och om hvilket jag kan helt och hål
let förena mig, behöfver jag icke vara mångordig. 
Hr Alkios förslag är utan tvifvel välment, men 
har det mot sig att det går utom ramen för vår 
konstitution. Hr Alkio föreslår först och främst 
ett uttalanc1e af innehåll att, 'sedan ~ejsaren och 
storfurstens ·makt upphört, landtdagen förklarar, 
att denna makt har öfvergått på }andtdagen, och 
vidare att landtdagen skulle besluta kungöra la
gen af den 18 .iuli 1917 att från denna dag träda 
i kraft. Det förslag, som talmanskonferensen här 
framställt stöder sig på 38 § i R. F., och, såvidt 
jag förstå~ stadgandena i denna paragraf, gifver 
den landtdagen under en sådan situation som den 
närvarande rätt att bestämma angående högosta 
maktens utöfning. Men dessa stadganden gifva 
icke landtdagen rätt att härvid tillägga sig s.iälf 
utöfningen af denna makt. Beträf:llande hr Alkios 
första kläm kan .iag därför såtillvida förena mig 
med hr Hornborg, att i den formulering hr Horn
borg framställde, nämligen att det ankommer på 
landtdagen att besluta om sättet för högsta mak
tens utöfning, d·en vore fullkomligt riktig, men så
som hr Alkio formulerade densamma, är den, ehuru 
sväfvande, 'sådan, att den ick.e kan godkä:~mas. 
H vad beträffar hr Alkios andra kläm, så mue
bär den, att den af landtdagen antagna lag.en 
skulle enligt landtdlagens beslut kungöras eller 
promulgeras till efterrättelse utan att förut hafvrt 
blifvit stadfäst af den s. k. första statsmakten. 
Detta är .iu nu, 1såsom enhvar i denna försam!ing 
bör veta, icke öfveren•sstämmande med vår stats
författning och kn'appast med någon statsförfatt
ning alls. För att en lag skall kunna promulgeras 
till efterlefnad måst·e den först vara stadfä:st. 
'Denna kläm är därför enligt min tanke sådan, att 
någon proposition angående densamma icke torde 
kunna uppställas, enär den går ut på något, hvar
om landtdagen enligt Iandtdagsordningen icke kan 
besluta. }{en äfven -om klämmen vore annorlunda 
redigerad, äfven om den innebure ett förslag, att 
landtdagen bör besluta att 's.iälf stadfästa lagen, 
:,å ginge den äfven i detta fall utom ramen för 
vår statsförfattning, ty en af grundprincip·erna i 
denna är att det icke är samma sta.tsorgan, .som 
den folkrepresentation, hvilken antagit en lag. 
utan .ett annat statsorgan, som stadfäster lagen. 

På grund häraf är det, äfven om talmannen 
skulle anse sig kunna uppställa proposition an
gående hr Alkios förslag, alldeles -omöjligt för 
den, som vill hålla sig till vår grundlag att förena 
,sig om detsamm'a. 
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Det har viss~rlig.en sagts, att det nu råder ett 
revolut.ionsti1lstånd, att revolutionen fortsättes, 
men det är att märka, att det varit revolution i 

. Ryssland, icke i Finland, och frågan är, huruvida 
·vi nu skola äfven här etablera revolution eller 
icke. J ag vill icke neka, att faH kunna tänkas, 
då grundlagens stadganden icke kunna stricte föl
jas, men ett sådant fall föreligger i denna situa- 1 

tion icke, och då landtda~n har möjlighet att 
inom grundlageus råmärken bestämma ang&ende 
högsta maktens ut.öfvande under nuvarande si
tuation, så finnes ingen anledning, ja, vore det 
icke rätt och kunde på intet sätt. försvams, om 
landtdagen skuHe gå utom grundlagen och 
·handla lagstridigt, ty vår uppgift är .iu icke att 
,nedr1fva den statsförfattning vi hafva utan att 
upprätthålla densamma och vidare utveckla den. 
J ag ber därför att få förorda talmanskonferensens 
iörslag. 

Ed. S c h y b e r g s on: Då 18-juli-lagen var 
före vid senaste landtdag och hr Tokoi, senatens 
vioeordförande, efter att endast några dagar. ti
digare ha varit en entusiasti·sk ifrare för den s. k. 
lex Tulenheimo, plötsligt kastade om och blef en 
lika stor ifrare för en lag af motsatt innehåll, då 
hade jag anledning att upplysa hr Tokoi om att 
hela hans förutsättning för denna omkantring i 
åsikberna i själfva. verket icke förelåg. Han stödde 
sig nämligen helt och håHet på att interimsrege
ringen var störtad. Jag delgaf ett telegram, som 
visade. att så icke var fallet och telegrammet 
visade sig s·edan vara riktigt. 

N u är ju förhållandet ett annat. 1Sku1le vi 
hafva hr Tokoi fortfarande i senaten, hade vi väl 
af honom fått meddelandet att interimsregeringen 
,nu s!ptligen ändå var störtad. Vi hafva i stället 
fått medd·elandet på en mera tillförlitlig väg, ge
.nom talmannen. Men det är icke desto mindre 
min plikt att upplysa landtdagen om att den äf
<Ven nu bör taga •emot meddelandet med ·en viss 
försiktighet. Jag vill icke säga, att det icke skuHe 
hafva sin riktighet, att interimsreg~ringen så när 
som på dess främsta man är häktad och sålunda 
försatt ur verksamlret, men d·ess främsta m.an, 
idiktat.orn, är det icke. Till upplys.ning kan tjäna 
ett uttalande, som ingår i dag·ens nummer af ar
,betar- och soldatrådens verkställande kommittes 
mgan i Petersburg. Där sä~s. att detta blad, 
,rådets meddelanden", •som det kaUas., hvilket 
dagen förut förklarat bolschevikupploppet för ett 
oförnuftigt äfventyr, nu, då det rönt obestridlig 
framgång i Petersburg, dock icke ändrat sin me
ning. ,Vi upprepa", säger bladet, ,;att detta äf
ventyr icke innebure ett öfverförande af makten 

till arbetar- och soldatråden utan ett enda p.artis, 
bolschevikernas, tiHskansande af makt. ,I går", 
fortsätter bladet vidare ,•sade vi, att detta var .ett 
omintetgörande af revolutionens största vinning, 
den konstituerande församlingen. N u måJste vi 
tillägga ännu det. att det tillika är ett tillintet
görande af arbetar- och so1datrådens kongress och 
måhända af hela arbetar- och soldatrådsorganisa
tionen. Alla öfriga partier utom bolschevikerna. 
hafva under de gifna förhålland·ena funnit det 
omö.iligt att deltaga i arbetar- och soldatråds
kongressen, som .iust nu skulle vidtaga med sitt 
arbete. Efter alla d·es•sa gruppers. afgång från 
kongressen så återstå endast bolscheviker. De må 
nu kallas hurusom hälst, så är det ett faktum, att 
endast de tagit del i 'Upploppet." Alla andra so
ciaJ.demokratiska och demokratiska partier pro
testera däremot. I slutet af sin artikel säger bla
det: ,Bol·schevikerna hafva visserligen tagit Pe
tersburg, men icke hela Ryssland." 

Detta har jag, som sagdt, ansett för min plikt 
att delgifva de närvarande till den kraft och ver
kan det hafva kan. 

Då frågan om d-et af pl'esidiet planerade för
slaget var före i den svenska gruppen och därvid 
af några medlemmar af gruppen ifrågasattes, hu
ruvida det icke vore riktigt att uppskjuta detta 
plenum åtminstone till i morgon, då man kunde 
veta mera än man v·et nu, höll jag på d·en mot
!Satta åsikten. J ag fann det alldeles uppenbart, 
att landtdagen, en gång församlad, icke en enda 
·dag fick uppsk.iuta den åtgärd, •som enligt grund-
1lag i en sådan situation ålåg landtdagen. Vi äro 
skyldiga att provisoriskt sörja för maktutöfnin
gen i landet. 

Men därifrån är steget långt till en statskupp 
sådan hr Alkio föreslagit. Ty en statskupp är 
det. Herrar agrarer medgåfvo detta, då 18-juli
lagen förevar vid senaste landtdag och de be
•stämdt påyrkade, att från interimsregeringens 
•sida ett godkännande skulle föreligga, innan la
g.en kom till tillämpning. J ag vet icke, om de 
hafva anledning att afvika från den ståndpunk
ten. Det är deras sak. Men vi, som icke vilja in
låta oss på politiska äfventyr, innan vi på något 
tsätt hafva makt att föra dem igenom, vi måste 
fortfarande hålla oss inom lag~ns råmärken. Det 
.är med denna hållning vi hittills under tjugu be
kymmersamma år hafva kunnat hålla detta land 
•upprätt och det är därtiU vi fortfarande måste 
Iita. En åtgärd, sådan som den af talmannen och 
pres.idium föreslagna, kunna vi godt föl'svara. 
Det har senast hr Wrede ådagalagt. Men att om
fatta hr Alkios förslag det kunna vi icke försvara 
gentemot vårt land och vårt folk, som i detta sista 
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val tydligt har utsagt, att d·et vi:ll ha~~a själf
ständighet, men icke någon äfventyrsiJohhk. 

Ed. A r a .i ä r v i: Puhemiehistö on tehnyt eh
dotuksensa, herra Alkio omansa ja ed. Mäki, mi
kä:li saatoin havaita, ei omaansa vaan koko ryh
män puolesta. ehdotuksen. Ennenkuin äänestyk
seen käydään, pitänee edustaja·in saada selvyyttä 
siitä, mitä ehdotukset t.odellisuudessa tietävät. 
Puhemiehistön ehdotus ymmärtääkseni on täysin 
selvä ja si•sältää huO;IDatakseni iällä kertaa vält
tämättömästi tehtävän hyödyllisen valtioteon. Ed. 
Alkion ehdotukseen nähden täytynee asettua -
niin hyvässä tarkoituksessa kuin se lieneekin teh
ty - ehdoitomasti siHe kannalle kuin ed. vapaa
herra Wrede äsken lausui. Mutta mitä ed. Mäen 
esittämään sosialidemokraatti® ehdotuk•seen tu
lee, niin siihen nähden en minä puolestani ole täy
sin selvillä, mitä se sisä1tää. Kun minä kootan 
muistella kaikkea. sitä moninaista, mitä ·ehdotuk
sessa lausutta.iin, sen valos·sa, mitä ed. Tokoi ja 
Sirola, jotka molemmat sanoivat kannattavansa 
sanottua ehdotusta, ilmi t.oivat, niin minä pel
kään, että täytyy tulla siihen tulomseen, ·että va
semmiston tekemä ehdotus liikkuu toisella tasolla 
kuin se, minkä puhemiehistö on tehnyt. Ne eivät 
kä•sittele itse asiassa samaa asiaa, nii!'tä on siis 
•puhuttava ·oik·ea.stansa eri kerralla, ne eivät rat
kaise samaa kysymystä. Ja huomatakseni katse
lee ed. Mäki niiden kanssa, jotka hänen takanaan 
ovat, koko tätä eduskuntaa va:llan toisilla silmillä 
kuin me muut, jotka olemme toisen taikka toisen 
ehdotuksen kannalla. Minun täytyy tässä tilaisuu
dessa, ennenkuin äänestykseen käydään, pyytää 
ed. Mäkeä, minun täytyy niin sanoakseni viralli~ 
,s.esti täällä ·edustajana myöskin puhujalavalta tie
dustella ed. Mäeltä. onko hän sitä mieltä, niinkuin 
ed. Tokoin .ia Sirolan ·lausunno:ls.ta kävi selville 
ja hänen omastakin lausunnostaan välähteli sekä
sitys, että samalla, kun hyväksytään heidän teke
,mänsä ehdotus,. julistetaan tyhjäksi, nulliteetiksi 
koko tämä eduskunta ja palataan takaisin siihen 
·eduskuntaan, joka on vasemmiston hyväksymän 
,valtalain esittänyt ja myöskin julist~nut S11:omen 
kansan noudatettavaksi laiksi. Minulla on syy 
vaatia ed. Mäeltä aivan täyttä selvyyttä edus
tajien läsnäollessa tästä asiasta. 

Myöskin ed. Sirola lausunnossaan vältti huo
matakseni h.vvin tarkkaan puhuma.sta muusta 
kuin eri poliittisista ryhmistä muodostuneesta ko
kouksesta, jonka olisi julai•stava sen luontoinen 
esitys Suomen kansalfe, jonka ed. Mäki ryhmän:sä 
puolesta esitti. Minulla on syy luulla, että va
semmistossa on edustajia, jotka eivät ole täysin 
selvillä siitä. mitä tämä minun tiedusteluni oi-

kea.staan tietää. Sillä on käytännöllinen merkitys, 
ennenkuin äänestykseen käydään, ja sillä on käy
tännöllinen merkitys myöskin Suomen kansaan 
,nähden, joka ulkopuolella odottaa eduskunnal
tansa tässä •suhteessa selviä päätö:IDsiä .ia SJelviä 
tekoja. 

Kuten sanottu, minulla on syy pyytää ed. 
,Mäeltä, ennenkuin äänestykseen käydään, ryh
mänsä puolesta täytt.ä selvyyttä siitä, millä sil
mällä he todella katsovat tätä eduskuntaa, kun he 
ehdottavat, että Suomen kansalle tämän ,kokouk
~sen" nimessä, niinkuin ed. Mäki sanoi, •sellainen 
.iulist.us annettaisiin, jota hän on- ehdottanut ja 
jota ehdotusta kannatta·essansa ed. Tokoi lausui, 
että kaikki se, mikä niin sanotun valtalain hy
väksymisen jälkeen on tehty, on nulliteetiksi 
l·eima tta va. 

Ed. Luopa j ä r v i: .Sen jälestä, kun ed. Al
kio täällä teki ehdotuksensa, on eräissä lausun
noissa selvitetty, että nuo ehdotukset eivät olisi 
valtiopäiväjärjestyksen mukaisia ja että niitä sen
.vuoksi ei saattaisi mahdollisesti nttaa äänestyk
sen alaisiksi. Minä kuitenkin tälstä huolimatta 
katson voivani kannattaa ed. Alkion tekemiä eh
dotuksia, koska vastustavat lausunnot pidän ai
noastaan yksityisten edustajain mielipiteinä. 

Muuten minusta tuntuu omituiselta, että tätä 
.kysymystä käsitellään nyt miltei suunnilleen sa
manlaisissa oLosuhteissa, kuin ,valtalakia" käsi
teltiin viime heinäkuussa. Kun minä palautan 
mieleeni varsinkin sen lausunnon, jonka ed. Tokoi 
silloin senaatin varapuheenjohtajana lausui ja 
.iossa lausunnossa hän voitonvarmana sanoi, että 
,väliaikaista. hallitusta ei enää ole", ja palautan 
,mieleeni, mitenkä ed. Tokoi kuitenkin yhdessä 
edustajatoveriens.a kanssa muutaman päivän pe
rästä jout.ui - voisipa sanoa -- ryömimää.n sa
man ·väliaikaisen hallituks·en jalkojen juuressa 
.sillä adres.silla, jonka loppusanoissa sanottiin: 
,syvästi luottaen Venäjän oikeudentuntoiseen de
mokratiaan Suomen eduskunta i o i v ·o o, että 
väliaikainenhalli-tus katsoo voi
,y a n s a Venäjän puolesta tunnustaa" j. n. e. 
(Va.semmalta: Onko se ryömimistä?) --Jos ei se 
ole ryömimistä, niin se on vähintäänkin syvä 
kumarrus -- niin minä voin rinnastaa, että nyt. 
ed. Tokoi täällä taas antoi lausunnon, jonka suh
teeDJ saattaa samoin historian Nemesis olla varto
massa ja saattaa siis käydä, että olosuhteet muo
dostuvat sellaisiksi, että nytkin annetun lausun
non lois.to jäiestäpäin tulee suuressa määrässä 
himme:nemään. 

Kun minä puolestani olen joutunut tähän ky
symykseen suhtautumaan aivan t'Oiselta pohjalta 
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ja kun minun käsittääkseni koko 'se eduskunta
ryhmä, johon minulla on kunnia kuulua, on tätä 
kysymystä käsitellyt aivan toiselta pohjalta kuin 
se, mihin tä;ssä ·ed. Tokoin lausuntoja koskettamalla 
viittasin, siis asiaa sellaisenaan ·eikä hetken tilan
teen mukaan, niin minun täytyy lausua, minkä
vuoksi se eduskuntaryhmä, johon kuulun, on .ioh
,donmukai.sesti tahtonut -olla uskollinen sille 
,valtalaille", joka heinäkuun 18 päivänä hyväk
syttiin. Kun eduskunta nyt kokoontui .ia kun eri 
ryhmil8n kesken ryhdyttiin neuvottelemaan siitä, 
mille pohjalle eduskunta, työnsä rakentaa, olivat 
maalaisEiton ·edustajat sillä kannalla, että koska 
väliai·kainen hallitus on niml8nomaan jättänyt 
Suoml8n kansan vastattavaksi, miten se suhtautuu 
heinäkuun 18 päivänä hyväksyttyyn lakiin Suo
,roen korkeimman valtiovallan käyttämi818stä, niin 
edustajain on nyt, Suomen kansan vastaus mu
kanansa, kantansa siinä •suhteessa määrättävä. 
Tältä kannaHa lähtien maalaisEiton eduskunta
ryhmä, tämän lain periaatteen omaksuen, asettui 
niissä neuvotteluissa, joita näinä päivinä on pi
detty, sille kannalle että tämä kyseenalainen laki 
,olisi alistetta.va V·enäjän väliaikaisen hallituksen 
.hyväk-syttäväksi, ·et;tä ,se tulisi voimaan saatetuksi 
ja julistetuksi. Maalaisliiton eduskuntaryhmästä 
·oikealla olevat ryhmät asettuivat kuitenkin siinä 
määrin tätä ajatuskantaa vastustamaan, että :maa
laisliiton taholta katsottiin oltavan pakoitetut 
kääntymään myöskin eräiden sosialidemokraat
teja edustavien e.dustajain puoleen saadakseen 
.:,noran vastauksen siitä, millä kannalla sosialide
mokraatt~nen eduskuntaryhmä tässä kysymyk
sessä on. Se salaperäisyyden v·erho, .iohon sosiali" 
demokraa.ttinen eduskuntaryhmä peittäytyi, on 
vaikuttanut sen, että maalaisl.iiton ·edustajat edes 
jonkinlaisen yhtenäisyyden saavuttamiseksi ·ovat 
katsoneet olevansa pakoitetut menemään porvaril
listen ryhmien yhteisten ehdotusten taakse. Siitä 
on peräisin -osaltansa myöskin 'se ehdotus, jonka 
tänä päivänä puhemiehistö on täällä eduskunnalle 
esittänyt. Maalaisliiton eduskuntaryhmällä on 
tähän menettelyyn ·ollut mielestänsä sitä suurempi 
,syy, koska asiain kehitys on johtanut siihen, ettei 
ole voitu saada mitään v31stausta sille esitykselle, 
joka porvarillisten ryhmien puolesta sosialis
tien poisv·etäytymisen vuoksi oli Venäjän väliai
kaiselle hallitukselle hyväksyttäväksi ehdotettu. 

Kun nyt kuulee tääHä niitä lausuntoja, joita 
s'Osialististen edustajain taholta on annettu, ja kuu
lee mitenkä niissä muun muaSIS·a kiivaasti käy
dään vaatimaan yhteiskunnallis,ia uudistuksia ja 
varsinkin kun näitä vaatimuksia, tehdään sillä 
tavalla kuin on tapahtunut, niin on syytä vähän 
tarkist.aa sitä, millä tavalla sosialidemokraa.tit itse 

tämän edellisillä valtiopäivillä ovat näihin uudis
tuksiin suhtautuneet, on syytä myös tarki·staa 
millä. tavalla sosialis.tit suhtautuivat eräisiin 
näistä kysymyks~stä ennen viime valtiopäiviä. 
Ensinnäkin tahtoisin kiinnit.tää muutamalla sa
nalla huomiota tuohon päivänpolttavaksi käy
nooseen elintarvekysymyk,seen. Meidän on muis
tettava,, millaisella kyyniUisyydellä koko .sosiali
demokraattinen johto, sosialidemokraattinen sa
nomalehdistö nimenomaan .ia myöskin eräät muut 
julkaisut, joita sillä taholla on esitetty, ovat käy
neet tämän maan pääelinkeinon, maanviljelyksen 
.kimppuun. Maanviljelys on selitetty aivan tois
arvoisek,si tekijäksi tässä maassa. Ylimi·elisesti 
on tahdottu selittää, että maanviljelys ei täällä 
;kannata, että maanvilj.elyks·en päivät Suomessa 
ovat luetut. Tämän väitteeni todistamiseksi pa
J auta.n mieloon muun muuassa niitä ajatuksia, 
joita ed. Takoi kirjasessaan ,Piirteitä maatalous
.kysymyk.sestämme" vuonna 1912 esl.intoi, lisäksi 
viittaan niihin sanomalehtiartikkeleihin, joita vuo
sien kuluessa yhtämyötään on esitetty. Ei ole siis 
kummaa, kun maanviljelys sosialistien taholta on 
.saanut tällaisen kohtelun, 18ttä elintarpeitten 
määrä on vähentynyt, että elintarvetuotannon 
Jtarjoitta.iat ovat tunteneet itsensä lapsipuolen 
a;semaan .ioutuneiksi tässä maassa. Toisella puo
len oikeistoon nojautuvat suurteollisuus j& sen 

. ihannoiminen, toisella puolella teollisuustyöväes
töön nojautuva sosialidemokratia, .i·otka kummat
kin ovat ikäänkuin maanviljelijäaineksen päiden 
ylitse kurottaneet kättä toisillensa yhtyäksensä 
maanviljelysammattia vastaan. (Vasemmalta: To
distuksia!) Viimeksi tällainen yhtyminen ta
pahtui - jos tässä todistuksia vaaditaan - val
ti•ovarainvaliokunnassa kesällä vuonna 1917, kun 
·oli kysymyksesSä suurt·en tulojen verotus. Yh
dessä silloin molemmat ·edusta.iaryhmät kieltäy
tyivät veroasteikkoa keh:ttämästä miljoonatuloi
hin ulottuvaksi. Ja muita samallaisia ilmiöitä. 
,Yhdessä molemmat suhtaudutte samalla tavalla 
suosiollisesti tukkiyhtiöihin, niiden maanhankin
taan. Ja nimenomaan; jos täs•sä vi€lä lisätodis
tuksia tarvitaan, kai D€ viime eduskunnassa oli
,vat -:- jos oikein muistan - sosialidemokraat
teja, jotka kielsivät Suomen Osuuskasso.ien Kes
kuslainarahasto-osakeyhtiön la.inan jatkamisen 

1pienvil.ielijä[n hyväksi. Kun tällainen tausta on 
teidän esiintymisellänne nyt, niin meidän täytyy 
huomauttaa, että se puhe, mitä täällä nyt kuuluu 
teidän taholtanne elintarvekysymyks.en ratkaise
miseksi, se tuntuu l·iev,emmin sanoen ontolta. Var
sinkin tuntuu siltä kun muistaa ne sanat, jotka 
,ed. Sirola täissä toiselta puhu.ialavalta. äsken lau
;<;ui, että ,elintarpeiden saantioikeus kuuluu en-
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nen kaikkea niitten tuottajille". Nämät sanat kai
keti pik.emmiru ovat sopusoinnussa sen kanssa, 
,Initä m.eidän taholta on kaiken aikaa ajettu. Ei 
jaksa tehdä työtä elintarpeiden tuottamiseksi, jos 
ei saa ,syödä. Mutta mitä teidän taholtanne <On 
tehty tuottajain hyväksi, mitä on tehty viime ke
sänä niitten lakkojen tor.iumi·seksi, joita toimoon
p.anrtiin juuri s:iiheru aikaan, kun elintarpeid.en 
·tuotannon lisäämisestä oli kysymys. :Minä en 
tahdo syyttää, tahdon ainoastaan torjua sitä voi
makasta syytöstulvaa, joka kaikissa. teidän lau
,sunnoissanne tänä .iltana tähän asti on ollut 
muuta yhteiskunta-ainesta vastaan. 

Otan toisen kysymyksen, johon olette tavatto
man voimakkaasti koskeooet, ·torpparikysymyk
.s.en. 'Toe olette vaatineet Suomen torppareille 
oikeuksia ·ollessanne aikaisemmin vähemmistönä 
eduskunnassa. Teillä oli ed~skunnassa ja halli
tuksessa enemmistö viime ~sänä. Missä ovat ne 
alotteet, joilla olette osoittaneet Suomen torppa
ooiUe suoj·elevanne niitten oikeuksia, silloin kun 
teillä oli valta? Niitä ei ole olemassa. Sen vuoksi 
tuntuu siltä, että mitä uhkaavampina te nyt 
uudestaan vähemmistöksi joutuneina helistelette 
<Sano.ianne Suomen torpparien vapauttalilliseksi, on 
se vain teidän viimekesäisten tekojenne peittä
mistä. Te tahd.otte sekoittaa Suomen torppari.t 
unohtamaan sen, mitä te olette laiminlyöneet, sil-
loin kun teillä ·oli valta. · 

Minun ei tarvitse mielestäni jatkaa enempää, 
sillä nämä riittävät todistamaan: sen, että te ette 
ole tässä eduskunnassa yksin syyttäjiä. Teidän 
täytyy olla myös niitä tekijöitä, jotka koettavat 

·rakentaa yhd·essä toisten kans.sa. Ja kun näin on 
laita, niin silloin - jos minä käytän samaa sanaa 
kuin täällä on käytetty - tällä historiallisella 
hetkellä, jolloin .Suomen kohtaloa ratkaistaan 
taas kerran täällä eduskunnassa, tällä historialli
sella hetk·ellä, sellainen äänensävy, sellainen 
esiintymistapa, johon te nyt olette antautunoot, 
se ei ole paikallansa. Teidän esiintymisenne on 
muutenkin omituista. Te tunnustitte eduskunta
•vaalit. Te 'lähditte varustautumaan vaaleihin 
ennenkun muut ehtivätkään. Ennenkun kukaan 
•muu oli ryhtynyt mihinkään toimenpiteeseen, sil
loin teillä oli vaalien järjestämisek:si työt täy
rdessä käynnissä. Mutta kun te jouduitte kärsi
mään tappion vaaleissa, niin nyt te ette tahtoisi 
tunnustaa valittua eduskuntaa. 

Niin pienen kansan, kuin Suomen kansa on, 
oikeuksia täytyy puolustaa laillisilla keinoilla. 
<Niin pienen kansan oikeuksien· puolustamisessa 
•täytyy turvautua va.in ·siihen, mikä on oikein. Sen 
vuoksi sekä ulospäin että sisäänpäin täytyy en
nen 'kaikkea kyetä esittämään t·osiasioita, kyetä 

.esittämään niitä syitä, j.oita voi peruuttamatto
masti puolustaa. Kun näin on laita, niin minä 
rohkenen lopussa lausua sen toivomuksen, että te 
vasemmistossa .ia samoin myös oikeistossa täBsä 
•eduskunnassa tänä iltana. tunt1sitt.e sen voimak
kaan yhteenkuuluvaisuud.en tunteen, .ioka välttä
mättömästi tarvitaan, että ja.ksetaan kantaa se 
,ed.esvastuu, m1kä meidän teoistamme täl'lä het
kellä saattaa ·olla seurauksena, ja yhty.i·sitte sii
·h{}n ehdotukseen, mikä keskustassa, maalaisliiton 
taholta, on tehty. Suomen kansan kohtalo saattaa 
·olla tällä hetkellä - minä ·en väitä, että se eh
,dottomasti niin on, mutta •Se saattaa ·olla seHai
iSessa etsikkokohdas.s.a, että tämän illan teoista 
tuloo olemaan hyvin pitkälle ulottuvat .seurauks.et. 
Minä vakuutan, ·että .se ryhmä, johon minä kuu
,lun, tulee puolestaan tekemään voitavansa rehel
lli.sen, kansanvaltaisen uull1stustyön tekemiseksi 
eduskunnassa .ia sillä nojalla minä. katson oltavan 
sen ryhmän taholta oikeutettuja täBsä kysymyk
~·essä yhteisen pohjan etsimis·essä kehoittamaan 
.eduskuntaa kokonaisuudessaan a-Stumaan yhteen 
.rintamaan siinä tietoisuudessa, että jota eh.iem
·Pinä me kykimemme tämän r.intaman muodosta
Iltaan, sitä lujempia me myös olemme sekä sisään 
että ulaspruin. Sitä lujempia me ·olemme .sisään
päin sen anarkian uhan edessä, johon täällä on 
viitattu, ja .sitä lu.iempia me o'lemme ulospäin sei
soessamme niitten oikeutettujen vaatimusten ta
,kana, joitten vaatimuksien lopumsena tunoos
sanana on Suom.en itsenäisyy,s.. 

Ed. E s t l a n d e r: I likhet med friherre 
Wrede nödgas .iag upptaga till skärskådande frå
gan, huruvida de förslag, som under diskussio
nens lopp här framställts gentemot presidiets för
slag, äro sådana, att de kunna komma under om
röstning. J ag nödgas .sålunda tiU först hemställa, 
huruvida herr Mäkis förslag är sådant. Ty tvif
,velsmål ligga här nära till hands, huruvida ick-e 
detta fönslag innehåUer dels sådant, som är oför
enligt med landtdagens uppgift enligt 'la.ndtdags
OJ;dnin~n. dels jämväl står i strid med syftet och 
andan i 38 § R. F., som ju, såsom friherre Wr-ede 
också här har utvecklat, förutsätter att landt
dagen träffar anordningar rörande handhafvandet 
af hög.sta makten. Men härutöfv·er är förslaget 
också sådant, att det i hvarje fall icke kan upp
tagas i 'sammanhang med nu förevarande ärende, 
vid afgörandet af talmännens fönslag, hvarmed 
·det icke har någ.ot verkligt sammanhang, ·och håJ
iler jag före, att redan på grund häraf detsamma 
icke kan ställas emot talmännens förslag. 

Lika litet, •synes det mig, kan fönslaget om 
den s. k. 18-juli-lagens sta,dfästelse upptagas. 
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Stadfästandet af ett la.gförsla.g ankommer icke 
å landtdag·en, åtminstone icke tillsvidare, och 
äfven om så vore, så borde då detta lagförslag 
·hafva upptagits till behandling i' enlighet med 
land t.dagsordning·en. 

Kanske skall någon urudra på att dylika. for
mella omständigheter, •som dem jag här uppehål
lit mig vid, nu upptagas till skärskådaude under 
denna debatt. Må det tillåtas mig att erinra om 
att under iakttagandet af rättsliga former, under 
.:Lakttagandet af vår egen rättsordning, försvara 
vi vår framtid .såsom ett folk, det där kan styra 
.sig själft o·ch förty kan göra anspråk på en rätt 
att få vara sig själft. Det har också i kväl'l lik
som för ett halft år •sedan och mången gång dess
>emellan vädjats tili revolution. Vår väg behöfver 
:icke va.ra revolutionens. Och må det vara vår 
fullmakt till frihet, att vi nu afvisa denna väg 
såsom icke anstående oss. 

, Ed. Rose n q v i s t: Äfven jag hör t.ill dem, 
som icke kunna förstå, huru proposition kunde 
:uppstä:llas beträffande herr Alkio.s förslag, hvil
iket förslag upp·enbart, synes det mig, faller utom 
gränserna för våra grundlagar. J ag skall icke 
upprepa hvad här af friherre Wrede, herr Est
la.nder och arulra i detta afseende framhållits, jag 
skall endast uppställa ett enkelt antingen- el'ler 
och därur draga några konsekvenser. 

18-juli-lagen är antingen lag eller är den icke 
lag. Socialisterna anse, att den är lag och att deu 
hlef ·lag redan i och med beslutet den 18 juli. Om 
detta är riktigt, .så är, såsom också herr Mäki 
framhöll, senaste landtdagsval olagligt, denna 
landtdag är en olaglig lanrdtdag och allt, som vid
tagits i strid med 18-juli-lagen, är, såsom han 
sad·e, ·en nu'llitet. Stä:ller man sig nu på den 
ståndpunkten, förstår jag icke, huru man vill, att 
en lag, som redan är lag, .skall promulgeras eller 
erkännas af en lant.dag, som är olaglig, .som är en 
nullitet. Är åter 18-juli-lagen icke en lag, utan 
behöfver den ännu promulgation eller godkän
nand·e från denna landtdag.s sida, •Så kan den icke 
<enligt landtdagsordningen blifva lag blott genom 
ett enkelt beslut här i afton af en landtdag, som 
ännu icke har ens högtid'ligen öppnats. Den ka:i:J 
således icke blifva lag på detta sätt. I hvartdera 
fal1et innebär såled·~s herr Alkios för.slag - utom 
att det strider mot grundlag - någonting irra
tionellt. Herr Alkio gjorde sitt förslag i syfte 
att vinna enighet. Emellertid upp•ställer han ett 
förslag, som genom att det strider mot grundlag 
måst·e drifva bort alla dem, som hålla på grund
lag. Enighet vinnes såled·es icke .på den,na väg. 

H vad åter herr Mäkis förslag beträfiar, så har 
.iag icke riktigt uppfattat detsamma. J ag vet icke 
hvad allt det innehåller. J ag kan ,så'ledes icke med 
bestämdhet uttala mig om det. Ett synes mig 
dock klart, att det innehåUer alltför mycket och 
att dess innehåll är af sådan art .. att det icke kan 
•ställas som motsats mot det af presidiet upp
stäl'lda förslaget. 

Ed. A k e s so n: Enligt § 38 i R. F. tillkom
mer det onek1igen· Finlands landtdag att i en si
tuation sådan som den nuvarande vidtaga åtgär
der för att skydda folkets rätt och frili·et. Att för 
denna rätt och denna plikt upp.draga så .snäfva 
gränser, som friherre ·wrede och herr Estlander 
hafva velat göra, kan jag icke anse vara berätti
gadt. Jag anser •landtdagen äga rätt och lika
ledes plikt att söka på bästa sätt lösa den situa
tion, som nu inträdt. Det af ldgm. Mäki fram
ställda förslaget ,synes mig, såsom icke på något 
sätt motsvarande situationen, nu icke kunna kom
ma under öfvervägande. Såsom här redan tidi
gare har framhållits, kräfver situationen hand
ling, icke proklama.tioner. En handling sådan som 
nu skuUe erfordra.s föreslås af presidiet och 
·en annan åtgärd af samma innebörd af ldgm. 
Alkio. Ty man må säga hvad man vill, så inne
bär lagen af den 18 juli ingenting annat än ett för
fogande om huru hög,sta statsmakten skall utöf
vas i Finland, och samma innebörd har också det 
förslag, som föreslås af landtdag·ens presidium. 
Gäller det att välja mellan dessa tvä förslag, så 
synes mig således endast praktiska synpunkter 
böra göra sig gällande. För min del känner jag 
mig mera tilltalad af herr Alkios förslag, och jag 
ber därför att få under.stöda detsamma. 

Ed. A 1 k i o: Sen johdosta, että täällä on tehty 
muutamia muistutuksia minun ehdotukseni joh
dosta, pyydän sanoa, että minun käsitykseni mu
kaa.n heinäkuun 18 päivän laki ei ole o'llut voi
maan •saatettuna ennen, koska eduskunnalla •ei 
ole ollut t[laisuutta siitä ennen päättää. Tänä 
päivänä, jos eduskunta päättää ottaa itsellensä 
entiset hallitsijan valtuudet, on eduskunnaHa 
oikeus päättää myöskin siitä, että se julistaa hei
näkuun 18 päivän lain voimaansaatettavaksi. Ja 
senvuoksi minä olen .sitä mieltä, että tulkinta, 
joka tälle eduskunnan toimenpiteelle on ennen 
tässä .suhteessa tääl'lä annettu, ·ei ole ollut oikea. 

Ed. M ä k i: Kun edustaja Arajärvi on kysy
nyt, minkä arvon me sosialidemokraatit annamme 
tälle eduskunnalle ja millä silmin me sitä katse
lemme, tä;ytynee hänelle hiukan vielä tuota asiaa 
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selvittää. Täällä minun ryhmätoverini, ed. Sirola 
jo huomautti herroille, että heille olisi hyödyllistä, 
jos lukisivat Työmiestä. Edustaja Arajärvelle 
olisi kovin hyödyllistä, jos hän olisi ennen jo lu
kenut Työmiestä, koska hän ei ole pää:;syt sel
vyyteen &iitä, mikä arvo on sosialidemokraattien 
mielestä tällä eduskunnalla, osittain kahteen ker
taan täällä jo luin, ja se on ollut Työmiehessä pai
nettua, siis julkisuudessa; ,Me vaadimme"-julis
tuksen, siitä se käy täydelli&esti selville. Minä 
kehoitan ed. Arajärveä lukemaan sen julistuksen, 
silloin ei minun tarvitse kuluttaa tämän kokouk
sen aikaa herra Ara,järven valistamisessa siinä 
suhteessa. ' 

Myöskin herra jumaluusopintohtori, professori 
Rosenqvist kysyi, miten voidaan 18 päivän laki 
tässä laittomassa eduskunnassa laillises,ti vahvis
taa. Herra Rosenqvist! Siitä ei olekaan kysymys. 
Ei tämän eduskunnan tarvitse sitä vahvistaa, sillä 
meidän sosialidemokraattien käsityksen mukaan, 
ja jos tutkitaan eduskunnan pöytäkirjoja, niin 
huomaamme, se on jo vahvisteUu. Kysymys on 
ainoastaan siitä, että se julaistaisiin asetuskokoel
massa, ja siinä :;uhteess<a, voisi tämäkin kokous eli 
eduskunta, mikähän tämä lienee, kiirehtiä niitä 
elimiä, joidenka tehtävänä on yleensä lakien jul
kaiseminen. (Vasemma1ta: Laiskaa sena.attia.) 

Ed. Lucwa.iärvelle täytynee myöskin hieman 
vastata. Hän koetti päästä pois syytettyjen pen
kiltä sillä tempulla, että rupesi itse syyttäjäksi. 
Hän kysyi, että mitä me olemme tehneet esimer
kiksi torppariasiassa, kun olimme enemmistönä 
eduskunnassa. Eikö herra Luopajä'rvi muista, että 
se oli nyt viimeksi koossa olleessa eduskunnassa, 
jos.:;a hyväksyttiin torppareita suojaava takautuva 
laki, sen jälkeen kun se oli yli vaalien äänestet
tynä ettekä te maalaisliittolaiset yhdessä toisten 
herraspuolueiden kanssa enää voineet estää sen 
laiksi tulemista. Te ette voineet, enää sitä lykätä 
yli vaalien, kun olitte sen jo kerran lykänneet. 
Siitä on kysymys, herra Luopajärvi. Porvarilli
set puolueet lykkäsivät tämän takantuvan asetuk
soo yli vaalien. (Eduskunnasta: Ei maalaisliitto!) 
Maalaisliitto ei voi siitä itseään mitenkään puh
distaa. Te olette olleet m11kana äänestämässä sitä 
yli vaalien. (Eduskunnasta: Pöytäkirjasta sen 
näkee.) Me taas viime kerrallakin koetimme tehdä 
voitava.mme siinä suhtees&a että torppareita suo
jaava takautuva laki olisi saat11 laiksi. Ja se oli 
mahdolLista yksistään. senvuoksi, kuten jo sanoin, 
etteivät herraspuolueet enää voineet sitä yli vaa
lien lykätä ettekä te saaneet sitä sillä äänimää
rällänne, mikä teillä oli, hylätyksi. Myöskin sää
dettiin viimeksi koossaolleessa eduskunnassa lain
selitys siinä suhteess.a, että takautuva asetus myös-

kin koskee elinkautisia vuokrasopimuksia. Siis 
viimeisessä eduskunnassa tehtiin jotain torpparien 
aseman parantami&eksi ainakin siinä suhteessa, 
etteivät maalaisliittolaiset eikä muutkaan mant
taalipösöt saa ajaa viimeisiä niistä maantielle. 
Saatiin &ellainen pieni suojaava laki teidän har
miksenne, ettette voineet kaikkia torppareita hää
tää, ja siitä huolimatta on kaikenlaisilla tekosyillä 
yritetty saada edes osa torppareista häädetyksi, 
missä siihen suinkin vain on ollut tilaisuus. Vii
meiset. ajat ovat olleet siitä todistuksena. Olette
han nähneet, että näin on, aina'kin sanomalehdistä, 
jos ette muut,en ole asioita seuranneet. Sitten ed. 
Imopajärvi sanoi, että kun mekin läksimme näi
hin vaaleihin, menimme niihin edellä muita. Ei, 
herra Luopajärvi; se oli samoina päivinä, kun 
käytiin vaaleissa, aivan samoina päivinä sekaisin 
sinne menivät maalaisliittolaiset ja sosialistit. 
(Asiaan!) Minä vastaan siihen kysymykseen, 
jonka ed. Luopajärvi on tehnyt. Jos ei se ole 
asiaa, niin ·kysymys ei ole ollut asiaa. Ed. Luopa
järvi s.elosti sitten, että me tahtoisimme sentakia 
väittää tämän eduskunnan olevan laittoman, kun 
me jouduimme vähemmistöön. Mutta minusta on 
tuntunut siltä, ettei porvaristo ole pitänyt tätä 
eduskuntaa oikein laillisena. eduskuntana, sillä 
heti eduskunnan kokoonnuttua eduskunnan ikä
puhemies julisti, että puheenjohta;i, on valittu. 
Kokoukselle tavataan valita puheenjohtaja ja sitte 
kun tämän eduskunnan a,rvoisa puhemies, joka va
littiin kyllä pUhemiehen nehtäväänsä, ensimäis.en 
eduskunnan istunnon päätti, niin hän ilmoi,tti, että 
kokous on päättynyt. Minuun jäi semmoinen kä
sity:;, eftä porvarillisten taholta ei tahdota anrtaa 
oikein laillista tunnustusta tälle eduskunnalle. · 

Tahtoisin vielä hiukan mainita siitä, millä ta
valla te herrat, maalaisliittolaisista äärimäiseen 
oikeistoon saakka, saitte enemmistön tänne edus
kuntaan, minkälaisten valheiden ja parjausten, 
minkälaisten yhteenliittymisten tulok&ena te 
tää.llä oleilte. Minä esimerkiksi satuin .kulkemaan 
samoilla laitumilla kuin kirjailija ja edustaja, 
herra Santeri Alkio, ·nykyisen tämän eduskunnan 
pUheenjohtajia yksi. Hän muun muassa oli kerto
nut Vähässäkyrössä, että me sosialidemokraatti
nen eduskuntaryhmä viimeisillä valtiopäivillä 
myönsimme.ilman, että edes toisille eduskuntaryh
mille mitään ilmoitimme, Venäjälle 125 miljoonan 
markan valuuttalainan. Sitten hän oli kertonut 
erään toisen jutun, että me sosialidemokraattinen 
ry'hmä maksoimme 60 miljoonaa markkaa etumak-
suna Venäjän valtiolle viljan ostossa. Monia muita 
tämän suuntaisia valheita voisi paljastaa. Jos otet
taisiin sitten vielä esille kaikki se kulissientakai
nen peli, mitä harjoitettiin yleensä vaaleissa, saa-
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taisiin tavattoman suuri rikosten sarja vielä kau
nistamaan teidän porvarillisten ,voiton kruunua. 
Silloin, kun minä puhuja:matkallani ollessani Vä
hässäkyrössä tiedustelin tuota seikkaa, jolla ed. 
Alkio oli itseään ja kirjailijamainettaan kaunis
tanut, niin minä tiukka,sin kivenkovaan, että se 
pitää olla varmaa, että hän on niin puhunut, ja 
he sanoivat, että l'liellä on todistajia vaikka: kuinka 
paljon, että hän niin puhui. Ehkä ed. Alkio se
littää tämän eduskunnan edessä S·en jutun, mi
tenkä me olemme voineet, me sosialidemokraatti
nen ryhmä, jolla ei ole mitään muita rahavaroja 
kuin ne pienet rahavarat, mitkä jäsenmaksuista 
saamme, myöntää 125 miljoonan valuuttalainan 
Venäjälle; mitenkä me olemme myöntäneet 60 
miljoonan etumaksun viljan ostos,sa Venäjälle! 
Eiköhän ed. Alkion täytyne tunnustaa, että tuli 
puhutuksi vähän vasenkätistä. 

Sitten ed. Luopajärvi kysyi vielä, mitä me so
sialidemokraatit teimme siHoin, kun oli niitä la'k
koja viime keväänä. Eikö ed. Luopajärvi sitä 
tiedä? M·e koetimme r-auhoittaa noita lakkolaisia. 
koetimme saada sovintoa aikaan ja saimmekin; 
mutta kun sinne lähetettiin porvarillisia, niin sil
loin ei tullut sovintoa. Muun muassa maalaisliit
tolaisten edustaja, senaattori Kallio, oli muuta
malla sovintoretkeLlä eikä hän saanut sovintoa, 
mutta kun me sosialidemokraatit, jotka muka kii
hotimi:ne lakkolaisia, tulimme sinne, saimme 
useimmiten sovinnon aikaan. Nyt herrat voivat, 
jos tahtovat, jos tulee vielä samanbpais'ta, koettaa, 
oletteko parempia rauhoittajia. Silloin kun minä 
esitin viime valtiopäivillä käsityksen, että tätä 
kansaa olisi rauhoitettava sillä tavalla, että saa
tettaisiin mitä pikimmin voimaan uudet kunnal
lislait, kun esitin, että tätä kansaa rauhoitettaisiin 
sillä tavalla, että säädettäisiin torppareita suojaa
via lakeja y. m., niin ed. Alkio muistutti silloin, 
että minä esiinnyn ultimatumeilla ja herra Ing
man esitti samaan tapaan, ·kun olimme senaatissa, 
että minä esiinnyn ultimatumeilla ja että tahdoin 
herra Ingmanin ynnä muita kirjoittamaan sellai
sen vekselin kunnallislaissa, j.ota ei oltu heille edes 
näytetty. Kyllä kai herra Ingman sen muistaa, 
vaikka hän vähän silmiään nyt siristelee. Nyt ne 
olisivat olleet hyvät olemassa maksettuna nuo v·ek
selit; nytkin niiden lunastamiseen olisi tilaisuus 
ja minä toivon, että te ne viimeisellä hetkellä lu
naiSbtte, ennenkuiru ne menevät ·protestiin. Ne voi
vat tulla hyvin kalliiksi teille ettekä te pelastu 
sillä, että te koetatte määrätä tuon keskustan syyt
tämään sosialidemokraatteja, vaan sillä te siitä 
pelastutte, että toteutetaan ne vaatimukset, jotka 
täällä äsken esittämässäni ehdotuksessa esitetään. 
Silloin tahdotaan tämän maan kansalaisia rauhoit-

taa ja silloin meillä on sellainen pohja, jolta voi7 
daan lähteä ehkä sovinndlliseen yhteistyöhön. 

Ed. A 1 k i o: Ed. Mäen äsken teffiemiin syytök
siin, j.otka eivät sellaisina, kuin hän ne esitti, ole 
tosia, pyydän esittää seuraavaa. , 

Viime valtiopäivien aikana esitin tässä edus
kunnassa heinäkuulla -- minä en nyt rupea tästä 
pöytakirjasta hakemaan, ed. Mäki ja ne, jotka 
ovat epäilyksessä, että a&ia ei ole tosi, voi itse sen 
tehdä, minä vain kerron tosiasian - viime heinä
kuulla eräässä istunnossa tässä eduskunnassa tein 
sosialidemokraattiselle ryhmälle välikysymyksen 
&en johdosta, että sanomalehdissä kerrottiin, miten 
venäläisen väEaikaisen hallituksen lähettiläät oli
vat täällä Suomessa käyneet neuvottelemassa 
eduskuntaryhmien kan:ssa valuuttalainan järjestä
misestä. Sanomalehtiuutinen kertoi, että neuvot
telut olivat johtaneet onnellisiin tuloksiin ja että 
siten oli saatu 125 miljoonan ma.rkan valuutta-
laina lupaan. Kun muut, nimittäin porvarilliset 
eduskuntaryhmät eivät tietäneet tästä mitään ja; 
kun täällä julki&ena salaisuutena kerrottiin, että 
neuvotteluissa oli ollut sosialidemokraattisen ryh
män joitakuita valioedustajia, niin tein vä1ikys.y
myksen täällä, olisiko sellaisia neuvotteluja ollut 
olemassa. Välikysymyksen johdosta syntyneen 
keskustelun yhteydes.&ä selvisi, että näitä neuvot
teluja oli käyty ja että sosialidemokraattisen ryh
män valioedustajat olivat niihin osaaottaneet. 
Minä saatoin todeta viimeises'sä lausunnossa, että 
se, mitä sanomalehtiuutiset olivat kertoneet, -
uutinen julkaistiin myös,kin Työmiehe&sä, - oli
vat tosia, että sosialidemokraattiset valioedustajat 
olivat tehneet Venäjän väliaikaisen hallituksen lä
hettiläiden kanssa eduskuntaa kuulema:ttasopimuk
sen siitä, että täältä lähtisi 125 miljoonaa mar-k
kaa rahaa. (Vasemmalta.: Lähtikö kanssa?) Kun 
valuuttalainakysymy&tä lopullisesti tässä edus
kunnassa käsiteltiin, olisin minä puole&tani ollut 
valmis ·tekemään ehdotuksen siitä, että näitä va
luuttalaino.ia ei missään muodossa myönnettäisi, 
mutta tuntien ja myös tietäen sen, mitä esimer
kiksi ·ed. Valpas täällä sitä ennen o.li lausunut, 
ilmoitin, etten uskalla sellaista ehdotusta tehdä, 
koska tiedän, että sosialidemokraattinen ryhmä ei 
sitä kannata. Eikä siltä .puolelta ilmoitettu tätä 
minun käsitystäni vastaan vastalausetta. Sosiali
demokraattinen ryhmä yksimielisenä äänesti pu
heenaolevaan mietintöön kuuluvaa ehdotusta. 
Maalaisliittolaiset pyrkivät sitä edes •suiJistamaan, 
mutta sosialidemokraatit eivät ka.nnattaneet. Ja 
minä saatoin todeta, että sosialidemokraattien kä
det olivat sitä ennen jo sidotut valuuttalainan: 
myöntämiseen. 
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Tässä on yksi puoli asiasta. (Eli. V alpas-Hänni
nen: Minä vastustin ainakin.) Viime heinäkuun 
loppupuolella teki Suomen senaatti Venäjän väli
aikaisen hallituksen kanssa kaupan viljan saami
sesta tänne. Tästä kaupasta mainittiin jo silloin 
samassa uutiseE>sa, josta tässä olen puhunut, että 
60 miljoonaa -- vai oliko se ,68, en nyt tarkkaan 
muista- oli jo täällä suostuttu maksamaMl etu
käteen sitä varten, että Venäjältä tulee heinä
kuulla, elokuulla ja syyskuulla t.ämän summan 
edestä tänne viljaa, Silloin oli sosialidemokraat
tinen enemmistö hallituksessa, joka hallitu& ilmei
sesti oli saanut määräyksen sosialidemokraattiselta 
ryhmältä tehdä tämän hyvän kaupan. Mikäli on 
kuulunut, tästä kaupasta on ollut seurauksena, 
että näihin saakka lienee sen kaupan perusteella 
tullut yksi vaunulasti viljaa tähän maahan. 

Ed. J u u t i l a i n e n: Siinä sosialidemokraat
tisen ryhmän julistuksessa, jonka ed. Mäki täällä 
esitti ja jota han suositteli eduskunnan päätök
seksi, on eräs kohta, jota ei voi ·vastalauseetta 
sivuuttaa. Siinä nimittäin vaaditaan, että suoje
luskunnat ovat viipymättä lakkautettavat ja rii
suttavat. Sosialidemokraattinen sanomalehdi:;tö 
on jo koko tämän syksyn ajan leimannut nämä 
suojeluskunnat lahtarikaarteiksi. Tuon saman ni
mityksen toi ed. Mäki tänne eduskunnan asia.kir
joihin. Pyydän saa;da kysyä, millä perusteella nä
mä ,:;uojeluskunnat on leimattu la:htarikaarteiksi? 
Niiden perustamiseen on ollut aivan täy&i syy 
meidän maassamme. Totta kaiketi näiden perusta
mista voi myös puolustaa sillä, että vallankumous 
täällä jatkuu. Ja vallankumous kuohuttaa aina 
intohirnoja ja saattaa aikaan turvattomuutta eikä 
Suomessa ole tällä hetkellä mitään muuta tur
vaa, ei enemmän sosia1istin kuin porvarin hen
keen ja omarsuuteen nähden, kuin Suomen kansa 
itse ja sen suojeluskunnat. Eikö ole tunnettu vel
jeskansamme Viron maapäivien Suomen eduskun
nalle lähettämä hätähuuto, jossa he suoranaisesti 
!Jrehoittavat tätä 1kansaa valmistumaan sillä tavoin, 
että se voi suojella henkensä ja omaisuutensa kai
ken.varalta. Myöskin on nähty, että niitten rikok
sellisten aine:;ten, joita tietysti kaikissakin sota
joukoissa on, taltuttamiseksi täällä Suomessa ei 
ole ollut enempää venäläisillä neuvostoilla kuin 
hallituksellakaån mitään voimaa. 

Eikä edes sosialistien johtajien keskenkään pi
detä perustettuja .suojeluskuntia lahtarikaarteina. 
Siitä on teillä tuores todistus ,Savon Työmiehen" 
nykyisen päätoimittajan Taavi Tainion kirjoitus, 
jossa hän asettuu jyrkästi puolustamaan sitä, että 
:tämän kansan on varustauduHava turvaamaan 
henkensä ja omaisuutensa omien suojeluskuntiensa 
ja kaartiensa avulla. Luulen, että sosialidemo
kraa.t±ien johtajat eivätkykene kantaansa puol usta-

maan ja lahtarikaarti-nimitystänsä puolustam~an 
tämän kansan silmien edessä. Sillä tämän 'kansan 
oma~suus. o~ yhteistä niin sosialisteille kuin por
vare!llekm Ja kyllä kai sosialidemokraattien ko- · 
deissa samoin kuin porvarienkin kodeissa kaiva
taan tällä hetkellä ennen kaikkea turvaa. Sitä
P.ai~si on n~'kynyt e:;imerkkejä, että nämä porva
nlhset .- SUOJelus·kunnat j.a työväen kaartit ovat 
näinä päivinä pyrkineet yhteistoimintaan. Vie
läkö tämänkin jälkeen virallisen sosialidemokra
tian johdon taholta voidaan leimata porvarilli
sissa piireissä toimeenpannut suojeluskunnat lah
tarikaarteiko.i? Miksei meillä voi olla suoielus
kuntia kullakin luokalla. Mutta niillä on' tällä 
hetkellä, tunnustettakoon tai ei, suuri, yhteinen 
tehtä.vä ja yhteinen päämäärä: turv!l!llisuuden luo
minen tähän maahan. (Vasemmistosta: Köy hälis
tön tappamiseksi.) Pyydä,n va'kuuttaa että maa
laispitäjiin perustetuilla suojeluskun~illa ei ole 
paljon riisumisen varaa e~kä niillä mahdollisilla 
aseilla, mitä niillä löytyisi, voida aseistaa työ
väen kaarteja, joka vaatimus on näkynyt sosiali
demokraattisissa sanomalehdissä. En muista, oli
ko ed. Mäen kilometrin pituisissa ponsissa se vaa
timus sisällytettynä vai ei. Luulen, että niitä suo
jeluskuntia, jotka. tämän maan paras nuoriso maa
laispitäjissäkin on perustanut, ei voida tämän 
eduskunnankaan päätöksellä, jos .sellainen tulisi 
riisua. Eikä Suomen eduskunta käsittääkseni voi 
tehdä sellaista. päätöstä tällä hetkellä, että maa
laispitäjis:;ä olevat suojeluskunnat ovat hajoitet
tavat, sillä silloin tämä eduskunta riistäisi Suo
men kansalta ja sen kodeilta ainoan turvan mikä 
niillä tällä hetkellä on, ja sitä se ei voi m'issään 
tapauksessa tehdä. (Keskustusta ja oikeistosta: 
Hyvä!). 

Täällä esitettyihin sosialidemokraattisten edus
tajain lausuntoihin olisi tehtävä muitakin huomau
tuksia, mutta myöhäisen ajan vuoksi en niihin 
kajoa. Huomautan vain, etten puolestani voi hy
väksyä sitä Suomen ja Venäjän välistä sopimus
ehdotusta, josta sosialidemokraattiset edustajat 
ovat useasti lausuneet ja j·oka täällä myös luet
tiin. Myöskään en voi täydellisesti omaksua sitä 
kantaa, minkä valtalaki O'Saltaan sisältää, kun .se 
jättää tällä hetkellä ulkopolitiikan ja sotilashai
linnon epämääräi,siin käsiin. Kaikessa tapaukses
sa kuitenkin tulen ,äänestämään ed. Alkion ehdo
tuksen puolesta, mutta sillä lisäyks.ellä, että ulko
politiikka ja sotilashallintokysymys ovat viiiJy
mättä otettavat myöskin esille tässä eduskunnassa 
heti sen jälkeen. 

Ed. Sirola ivasi kovasti sitä, että maan porva
risto on muka ha1mnut ulkoapäin voimaa milloin 
mistäkin. Mielestäni ei ed. Sirolan olisi pitänyt 
erityisesti ivata, sillä kyllä sitä voimaa on ulk~a 
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pam haettu nimenomaa.ll juuri vas.emmiston puo
lelta. (Vasemmalta: Ojaa! Haetaan vastakin!) 

Ed. L u o p a j ä r v i: Ed. Mäen äskeisen lau
sunnon johdosta ei minulla ole monta sanaa vas
tattavaa. Lausunto laskeutui niin kovin alhaiselle 
tasolle, että se menetti sillä arvonsa. Ed. Mäki 
teki vääristeltyjfi. esityksiä minun lausunnostani 
ja lähti sitten sitä vastaan väittelemään. Eihän 
maksa vaivaa sellaiseen· vastata. Siilien kohtaan 
kuitenkin tahdon vähän, kiinnittää huomiota, jolla 
hän kosketti · torpparikysymystä. Ed. Mäen ei 
pidä sanoa väärää todistusta eduskunnan pöytä
kirjaan sitä vastaan, mitä me maalaisliittolaiset 
olemme tehneet. Olemme 1914 valtiopäivillä ol
leet mukana äänestämässä torppa.rilain takautu
misen jatkumisen puolesta ja ed. Mäki on sen tun
tenut ja tunnustanut monta kertaa, vaikka hän 
nyt katsoo arvonsa mukaiseksi sen kieltää. Kun 
tämä kysymys oli käsiteltävänä viime eduskun
nassa, ed. Maki muistaa, että se hyväksyttiin ai
van y.ksimielisesti. Mutta minä tarkoitinkin äs
keisellä. lausunnollani sitä suurta torpparivapau
hlS·kysymystä, jonka ta:kana te 19,16 vaaleissa niin 
suuriliikkeisesti esiinnyitte ja. jonka kysymyksen 
pohjalla te . pääsitte eduskunnassa enemmistöksi 
1917, mutta jonka kysymyksen petettyän
n .e te nyt olette eduskunnan vähemmistönä. 

Ed. Kullervo Manner: Kun: t.å;mä seu
ra kokoontui ensi kerran, niin pyysin puheenvuo
roa lausuakseni mieleni eräästä asiasta, johon täs
säkin keskustelussa on kosketeltu. Silloin en ollut 
sitä ·tilaisuudessa tekemään, sentakia, että puheen
johtajan paikalla istuva vapaaherra Wrede kielsi 
minun mieltäni lausumasta. (Vasemmalta: Eihän 
kokouksessa valtiopäiväjärjestystä noudateta.) 
Väkivaltaa minä en voinut käyttää. (Vasemmal
ta, ed. Mäki: Vanha mi.es.) E·d:. Araciärvi täällä 
erikoisesti sen tarkoittamani kysymyksen otti esil
le. Olisin heti jo siinä ensimäisessä kokouhessa 
halunnut mielipiteeni ilmaista, että tämä kokous 
ei o 1 e l a i ll i n e n S u o me n e d u s k u n t a. 
Venäjän väliaikaisen hallituksen manifestilla to
sin käskettiin 19•16 valittu laillinen eduskunta ha
jaantumaan. Mutta s•e eduskunta oli sitä ennen jo 

' useat kerrat lausunut, ettei Venäjän väliaikaisella 
hallituksella eikä Venäjän ha:llituksilla yleensä 
ole laillista valtaa Suomen sisäisissä asioissa. Eri
koisesti oli eduskunta heinäkuun 18 päivänä hy
väbymässään ,Laissa >Suomen Korkeimman Val
tiovallan Käyttämisestä" ilmaissut tahton>sa niin 
·selvästi, että siitä oli v-edettävä johta:päätökseksi 
äshn: esittä;mäni mielipide sellaises'Sakin tapauk
sessa, .kuin se, että Venäjän välia:i!lminen hallitus 
määräsi eduskunnan hajallemenemään. 

Kun siis tämä on käsitykseni Venäjän väliai
kaisen hallituksen .tarkoitetusta manifestista ja 
sen merkityksestä 1916 valittuun lailliseen edus
'kuntaan ~äh~en, niin siitä johtuu, että myöskään 
ne v a a l1 t, Jotka. tuon puheenaolevan manifestin 
mukaan. ovat pidetyt, eivät ole l a i 11 i se t. 
Siitäkin huolimatta, että herrat setäiät ovat seu 
manifestin promulgeeranneet. Ei se promulgat
siooni, julkaiseminen tee ,sitä ma:nifestia ja :sen 
määräämiä vaaleja laillisiksi; sen paremmin lail
lisiksi eivät voi tulla muutkaan Suomen hallituk
sien aikaisemmin ja myöhemmin ioimittamat lait
tomien aiSiakirjain julkaisflmiset. 

En viivy enää kauvemmin tässä asiassa. J.oh
topää.tös on selvä: tämä eduskunta minun mieles
täni ei ole laillinen Suomen eduskunta. Ja lailli
sella Suomen eduskunnalla. taas ei ole ollut niitä 
todellisia mahdollisuuksia, jotka välttämättömiä 
ovat, näihin asti säännöllisesti tehdä työtänsä. 
(Vasemmalta: Käskee kasaan! Puhuja: Ehdotus 
on hyvä; otetaan huomioon.) 

Mutta minusta ei myöskään ole a. s i a. 11 i s t a 
syytä tätä eduskuntaa, jossa nyt ollaan, kannat
taa ja. tukea. Siinä julistuksessa, jonka toverini 
Mäki on täällä lukenut, on lyhyin, mutta selvin 
piirtein lausuttu, mitä me sosialidemokraatit tältä 
eduskunnalta odotamme. Se ei o>le paljon. Mi
nulla on se usko, että tältä eduskunnalta ei ole 
odotettavissa niitä suuria ja tärkeitä päätöksiä, 
joita olisi tehtävä, j•otta. tämän maan työväenluo
kalletulisi apua ja turvaa hädässään, jotta se saisi 
l ei p ä ä j a: o i k e u t t a. Kun ei uskoa löydy 
siihen, että tämä kokouiS pystyisi suorittamaan 
tuon tehtävän, .ia kun sillä mielestäni ei myöskään 
ole laillis.ta pätevyyttä, niin mitään syytä minuHa 
.ia niillä, jotka ovat samalla kanna.lla, ei ole sil
loin koettaa tätä pönkittää, pystyssä pitää ja kun
nioittaa. Tästäkin on helppo vetää johtopäätös: 
minusta tällä eduskunnalla ei ole enää muuta 
kuin yksi tehtävä, ja sen tehtävän on ed. Mäki, 
lukema~lla sosia.lidemokraattisen ryhmän ehdotuk
sen, tälle kokouksella osoittanut, Me sosialidemo
kraatit olemme tahtoneet tarj.ota teille, hyvät her
rat ja naiset porvaristossa, t-ilaisuuden näyttää, 
että tämäkin kokous voi tehdä 1sentään hyvän ju
listuksen. Tehkää se! Silloin olette tehneet par
haimman, mitä te täällä voitte tehdä. 

Tässä tilaisuudessa• ja; tälle kokoukseHe ei tar
vitse tehdä selvää siitä, mitä sitten 1seuraa, jos 
tuollainen julistus on täällä päätetty laittaa. Se 
on huomisen päivän ja ylihuomisen päivän asia, 
toisten voimain asia. kuin teidän. Ja sen takia 
minä en tahdokaan siihen kajota. Ma:hdollisuu
tena mainitsen vain sen, mitä ed. Valpas, tässä 
välillä huomautti: käs·ki kutsumaan kokoon sen 
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n. s. Maunerin eduskunnan. Voisihan senkin :kut
sua kokoon. Usikon sillä olevan tärkeitä.kin teh
täviä. M·utta emme me siitä vielä <Qle päättäneet; 
älkää sitä pelätkö. 

Tässä j1o onkin se, minkä johdosta puheenvuoron 
pyysin, kun en ollut tilaisuudessa siinä mainitse
ma,ssani ensimäisessä. kokouksessa tätä mielipidet
täni ilmaisemaan. Mutta kun täällä on &räitä 
muita ·kuin jo koskettelemiani ehdotuksia tehty, 
niin saaneen muutaman mjnuutin· vaivata kuulija
kuntaa vielä sillä, että niistäkin lausun mielipi
teeni. Puhemiehistö on ilaatinut ja esittänyt ehdo
tuksen, josta täällä on pit.kin ja poikin puhuttu. 
Siltä kannalta katsoen, jolla minä seison, tuo pu
hemiehistön ehdotus ei ole edes tämmöisenkään 
kokouksen hyväksyttäväk\si l a i ll i n eu ja lain 
mukainen. Sillä j1okainen :kunniallinen, mies ja 
nainen, joka tahtoo kunnioittaa laillisen eduskun
nan päätöstä, ei minun ymmä.rtääkseni voisi antaa 
ääntään sellaiselle ehdotukselle sentakia, että s.en 
ehdotuksen hyväksyminen sotisi sen laillisen e<lus
kunnan 18 päivänä heinäkuuta hyväbymän ja 
syyskuun 28 näivänä voimaanastuneeksi ja. julais
tavaksi · määräämän lain sisältöä ja määräyksiä 
vastaan. Tämänkin vuoksi siis puhemiehistön eh
dotukseksi sanottu ehdotus mielestäni on sellainen. 
jota minä en voi äänestää. Ja vaikkapa pistäisi 
taskuunsa tu<Qn laillisuuspuolen, niin asia ll i
s i a k a a n s y i t ä ei o l e sellaisen ehdotuk
sen puo1lesta äänestämiseen aina.kaan niillä, jotka 
eivät harvainvaltaa kannata, vaan jotka pitävät 
kansanvallasta kiinni. Siinähän, sikäli kuin minä 
sitä muistan, ehdotetaan keisarille ja suuriruhti
naalle ennen kuulunut valta annettavaksi muuta
mille miehille, henkilöille, jotka tämä kokous va
litsee. (Vasemmalta.: Kolmiyhteinen Romanov.) 
Olemm'e päässeet k~isarivallasta. Ei ole syytä 
pyrkiä takaisin yhden taikka useamman miehen 
valtaan. Me, sosialistit, tiedämme, että keisarin 
ja suuriruhtinaan valta on ollut melkoisen suuri, 
niin suuri, että siitä on ollut sanomattoman pal
jon haittaa ja vahinkoa tässä maa,flsa kansanval
taisi.lle pyrkimyksille, pienimmillekin uudistuk
sille, ylipäänsä kansan syvien kerrosten pyrki
myksille. 'Tämä valta nyt tahdotaan antaa kol
men, teidän porvarien määräämälle joukolle. 
Meillä sosialidemokraateilla, työväenluokalla 
yleensä .ei ole syytä kannattaa tällaista puuhaa, 
vaan meillä on syytä ponnistaa kaikki voimall)me 
viimeistä miestä myöten, jotta semmoinen ei tässä 
maassa koskaan tule käytäntöön. Asianiset syyt 
siis tekevät sen, että me sosialidemokraatit emme 
sellaista ehdotusta voi kannattaa. 

Olen oikeuskäsitykseni mukaism,ti selittänyt 
tämän eduskunnan laittomaksi ja eräitä täällä 

tehtyjä ehdotuksia sellaisiksi, että ne sotivat lail
lisen ·eduskunnan laillisia päätöksiä vastaan. Her
rat voivat kysyä: minkä takia te sitten tä;ällä 
olette, miksi ette pysy kadulla ja Siltasaarella? 
Tällaisen :kysymyksen voi yksinkertainen kyllä 
tehdä. Mutta minulla puolestani on vakava syy 
siihen, että olen tänne tullut. Ed. Mäki on täällä 
lukenut julistuksen ja tehnyt ehdotuksen, josta 
käy .selville, minkätähden me, ja siis minäkin, 
olemme tänne tulleet. Siinä jUlistuksessa lausut
tiin, että me sosialidemokraatit t o i s tai s e k s i 
aiomme ·ottaa osaa tämän kokouksen töihin, lmska 
luulemme sillä lailla pail'aiten valvovamme valit
sijaimme tahtoa ja vaatimuksia. Me ol•emme siis 
tänne tulleet ja olemme tässäkin tilaisuudessa nyt 
mukana. tuodaksemme esiin täällä- ei omia per
soonailisia mieli:piteitämme, omia yksilöllisiä vaa
timuksiamme - vaan esittääks.emme täällä Suo
men työväestön sankkojen joukkojen taht·oa ja 
vaatimuksia. Sen takia ol'8mme tänne tulleet ja 
sen takia olemme tätä paikkaa tänä iltana hy
väksämme käyttäneet. Meidän vallassamme ·ei nyt 
ole, tulevatko esitetyt Suomen työväen vaatimuk
set ed•es siinä vaatimattomassa muodossa hyväksy
t.yiksi ja sillä vaatimattomalla tavalla päätö.kseksi, 
kuin olemme esittäneet. Se on teidän käsissänne, 
hyvät herrat ja naiset porvaristossa. Tehkää, 
minkä luulette itsellenne paman olevan! Muuta 
neuv·oa minä en voi antaa. 

Ed. M ä k i: Minä myönnän, että tämän asian 
yhteydessä käsittely luisuu ehkä toisaallekin, 
kuin olisi tarvis, mutta täytyy tässä vielä hiu
kan muutamalla sanalla koskettaa ed. Alkion vas
tinetta. Ensiksikin tahtoisin häneltä vielä :kysyä, 
minkä raha,ston tilillä se 125 miljoonaa on, j,onka 
hän sanoi meidän myöntäneen. Totta kai se ·on j.o 
viety jonnekin kirjoihin, ja minä vakuutan, :että 
meidän ryhmällämme ei ole ollut varoja tuota lai
naa myöntää. Jos se on valtiorahaston tilillä, kai 
se sinne on jo viety. Herra Alkio on hyvä ja pe
ruuttaa vain yksinkertaisesti, että hän tuli akitat
sionissa vähän vasenkätistä laskeneeksi. Tuliko 
hän sanomalehtitietojen perusteella, kuten hän 
sanoo, harhaan johdetuksi, siitäkö se yksinkertai
sesti johtui. 

Herra J uutilainen, te ky.syittte minkätähden ja, 
millä perusteilla me nimitämme suojeluskuntia 
lahtarikaarteiksi. Se on meidän mielestämme sille 
asianmukainen nimi, aivan samoin kuin sille on 
teidän mielestänne asianmukainen nimi suojelus
kunta. lVIe voisimme siis yhtä hyvin ky:syä teiltä, 
minkätähden t.e olette lahtarikaartille anianeet ni
men suoj.eluskuruta? .Siis sii·tä yksinkertaisesta 
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syyo.tä ja käsityskannasta riippuen, että se on so
velias nimi kummallakin tavalla niille. 

Ed. W a 1 k a m a: Tältä paikalta on tänään lau
suttu, että tämä eduskunta on pienoiskuva koko 
Suomen kansasta. Kun on tätä kes.kustelua kuun
nellut, niin todella. on saanut sellaisen käsityksen, 
että jos Suomen kansa todella on näin rikkinäinen 
ja. näin riit.ainen, kuin' tämän eduskunnan istunto 
nyt on, niin silloin Suomen kansan on eh'kä asetut
tava seHaisten kansojen j.oukkoon, joille kenties ei 
mahdollisimman suuria oikeuksia itsenäisyyden 
pohjalla saata ajatella. Me olemme monta histo
riallista hetkeä meidän kansamme keskuudessa 
viime vuosina laiminlyöneet. Sellainen historial
linen hetki laiminlyötiin e&imerkiksi viime ke
väänä Suomen kansan rikkinäisyyden ja ennen 
kaikkea Suomen kansan eduskunnan riHaisuuden 
ja rikkinäisyyden vuoksi. Me olemme täällä, va
s•emmiston taholta, kuulleet uhmai1ua ja: uhkailua 
tätä Suomen kansan nyt koossa olevaa, laillista 
eduskuntaa kohtaan. Mutta on mielestäni pantava 
epäily:ksen alaiseksi, mitenkä meidän eduskun
tamme toimisi silloin, jos se entises·sä muodossaan 
kokoontuisi, sillä ei ainakaan entisen eduskunnan 
puhemi·es täällä äskeisellä esiintymisellään suin
kaan kohottanut viimeksi haj·oitetun eduskunnan 
a:rvoa. Me olemme antaneet tällekin eduskunnan 
istunnalle täydelli:sen luokkataistelun .ia luokka
pyyteiden leiman, ja se ei suinkaan ole luettava 
meidän kansallemme onneksi. Minä vain huomau
tan siitä, että meiltä saattavat nämä historialliset 
hetket, joita juuri nyt elämme, hyvin pian luistaa 
ohitse, sillä j,os niissä tiedoissa, mitä viimeksi 
idästä on tullut, on perää, niin ei suinkaan voi 
muuta kuin a·settaa epäilyksiä siitä, että meidän 
täydellinen itsenäisyytemme kenties lykkääntyy 
vieläkin eteenpäin. Minä toivoisin, että me jotain 
nyt saisimme aikaan tässä kansamme elinkysy
myksessä, ·että edes muutamiakin vuorokausia voi
simme elää Suomen kansa.n täydellisessä itsenäi
syydessä. Minun mielestäni täällä nyt puhutaan 
vain a.inoa.staan pelkässä agitatoorisessa tarkoi
tuksessa. Ainakin useammat puhujat ovat niin 
tehneet. Onhan täällä kiit•O'llista kuulija'kuntaa 
niin runsaasti ja on luonnollista, että a.gitatiooni 
on silloin sangen edullista niiden kannalta katsoen, 
jotka sen edulliseksi tällä,kin kertaa~ katsovat. Me 
emme kuitenkaan ole tulleet tänne agiteeraamaan 
eikä meitä ole agitationia varten tänne lähetetty, 
vaan meidät on tänne lähetetty tekemään positii
vista työtä Suomen kansan menestykseksi ja suo
rittamaan sitä suurtaa edistystehtävää, j.oka meillä 
on keskeneräinen. Täällä on koetettu vasemmiston 
taholta alentaa Suomen kansan nyt. käsitykseni 

mukaan laillista eduskuntaa, mutta kun kansa lu
kee niitä lausuntoja, mitä täällä on vasemmist01n 
taholta annettu, lausuntoja, joilla on tahdottu hal
ventaa tämän eduskunnan merkitystä, niin kan
san enemmistö ei suinkaan sitä hyvillä silmillä 
katsele ja tuskin siitä kansa.sta kannatusta tulee 
niille, jotka tällä teolla luulevat kansålta saavansa 
tunnust-usta sille uhmalle, mitä tääHä on lausuttu. 
Minä katson, koska on hyvin vähän toiveita siitä, 
että vasemmisto antaisi kannatusta sille ehdotuk
selle, mikä maalaisliiton taholta on tehty, ja var
sinkin koska. laillisem;maksi muodoksi osoittautuu 
se, mitä puhemiehistön taholta on tämän suurval
tiollisen kysymyksen järjestelyssä ehdotettu, että 
on syytä kannattaa puhemiehistön ehdotusta. 

Ed. K e 11 o s a 1 m i: Luulin, että tämä edus
kunta, kun se nyt tänä iltana vihdoinkin oli kut-
1suttu kokoon, olisi luopunut siitä kuninkaan 
hausta, jonka ympärillä se niin ahkeraan hää
räi.li kokonaisen viikon, sillä tapaubet, jotka nyt 
sattuivat ja tämän 'lähinnä aiheutt~vat, olisi to
della luullut kokonaan vievän heiltä pois kaiken 
tämän halun. Mutta kuultuani tuon puhemiehis
tön ehdotuksen, sisälsi se edelleen sitä samaa, 
mutta tietyl)ti varovainma,s·sa muodos,sa. Tämän 
jälkeen esitettiin tää'llä ryhmätovel'eitteni taholta 
ehdotus, .ioka tämän eduskunnan toteuttamana 
todellakin vastaisi lähinnä tilannetta ja niitä teh
täviä; jotka tämän eduskunnan olisi mitä pikim
min toteutettava. Odotin siis, että eduskunnan 
enemmistö, te porvarit, olisitte käsittäneet ase
maJl' t.äUa:1sena. ja ottaneet vasemmi•ston taholta 
tulleeTh ehdotukJSen vastaan siinä mielessä ja sillä 
vakavuude!lla, kuin minun käsittääkseni tämä 
hetki todellakin teiltä vaatiL Mutta mitä pitem
mälle koeskustelu on tänä ~ltana jatkunut, on 
oikeistosta esiintynyt puhuja toisensa jälkeen, 
joka on koettanut lohduttaa ja terästyttää käisi
tystänmee sii:tä, että todellakaan vielä ei tämä 
teidän kuninkaitten hakunne ole loppuun kulunut 
ajatus, historia:Uinen asiakirja, vaan että edel
leenkin o:lisi vielä pidettävä si.itä kiinni ja sen 
pohjalla koetettava voittaa a~kaa. Edustaja Ing
man sattuvasti huomautti, niinkuin täällä mei
dän taholta' j.o on esitetty, siitä, miten jotenkuten 
päästäisiin päivä tai jokunen vi~kko eteenpäin. 
Edustaja Schyhergson lohdutti teitä ~sillä, että se 
tilaJnne, ne voima,suhteet, jotka meidänkin maas
samme ovat vieneet asiat tähän suuntaan, olisivat 
muka ohimenevää laatua ja että muka niitten 
takana ei seisoisi niin ja. niin suuret joukoot Ve
näjän dernokratiasta j. n. e. Vielä voisi näitä loh
duttavia tietoja . .iatkata lukemalla tuossa äsken il
m~tyneen Suomettareru li·sälehden N :o 3. Siinä-
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hän ilmoitetaan, että suurehkoja sotilasjoukkoja 
on Pietariin matkrulla tukemaan väliaikaiJSta hal
litusta. Mutta eiköhän tämä kaikki, joka näille 
rakentaa, ole jossain määrin itsensä pettämistä. 
Jos tahdotte avosilmäisesti katsna asiain kulkua, 
niin tod·ellakin teidän oliJSi tehtävä, mikä tehtä
v~ssä on. Ja teistähän se riippuu. Täällä on mei
dän taholta tuotu esiUe ,selvä, joskin laa.ianpuo
Ieinen ehdotus niistä vähimmistä tehtävistä ja 
uudistuksista- jotka hetimiten olisi saatava kär
simättämän ja nyt jo kukkuroilleen saakka kärsi
noon k3Jmsan mielen rauhoittamiselksi - voimaan 
ja vaikutukseen. Ja. sikäli, mikäli ni1stäi ei kaikki 
ole heti toteutettavissa, että niitä ilman vHbs
telematta käytäisiin tositeossa toteuttamaan. 
Mutta kaikki viittaa siihen, että mitä enemmän 
tässä tätä iltaa on kulunut, sitä haluttomammaksi 
eduskunnan valtai:memmistö näkyy täällä muut
tuvan .ia lopulta johtavan keskustelun tfustä suur
ky·symyksestä v·errattain pieniin, yksityiskohta.i
siin panetteluihin .ia parjauksiin siitä tai tästä 
tehtävästä. J.os todellakin asema käsitetään näin 
köykäisesti, niin kyllä silloin ne ,sanat, jotka mei
dän julistuksessamme ,Me vaadimme" oli mai
nittu teidän menettelyt.ruvastanne, ·että te ·ette 
käsitä: koskaan asemaa, pitäJvät täydelleen paik
kansa. Tämän tahdon vain merkitä kantani puo
lesta, sen vuoksi, että· olin odottanut viimeiseen 
saakka, että tämä ·eduskulllta kykenee ku'lkemaan 
tapausten ta;salla ja olemaan siinä asema.ssa, joka 
sen tehtäviin tällaisina a.ian hetkinä kuuluu, mutta 
luotta.mukseni on siitä kokonaan horjunut. 

Sitten minun täytyy mennä myöskin niille pik
kuseikoille, joita tässä on jo kokonainen sarja 
ollut esiH.ä. Edustaja J uutilainen lausui, ·ettei 
hän voi vastalauseetta sivuuttaa sitä meidän vaa.ti
muks.emme kohtaa., jonka pohjalla suojeluskunnat 
- niinkuin me sanomme: lahtarikaartit- olisi~ 
vat lakkautettava.t, s. o: riisuttavat aseista .. Mutta 
kyllä, herra J uutilaå.nen, a.sia on todellakin peit
telemättä sillä tavalla, että tämä teidän mainitse
man·ne peruste, jolla: te ol·ette naamioineet nämä 
suojeluskuntanne muka vierasmaalaisten väkival
lantekojen estämistä vrurten, on valhemantteli 
niille todellisille tarkoitusperille, mitä varten ne 
alkuaan ovat kokoonpannut. Teidän omat pii
rinne ja ei varsin kaukana Viipurista- Sakkolan 
pitäjässä - maalaisliittolaisten vahvimpia pesä
paikkoja tässä maassa - on muodostanut myös 
keskuuteensa yhden näistä parhaimmista suoje
luskunn:ista. Siellä työläiset vähemmistönä ollen 
ovat yrittäneet kolmontua työväenjärjestökaartin 
ympärille, mutta te olette uhanneet voimakei
noilla ·ehkäistä. kaikki semmoiset pyrkimykset. Ja 
mitä! Todistettavasti on vielä sanot.tu, että kun 
sosialistit tulevat meiltä pyytämään leipää, niin 

tässä on niiUe leipää, näytetty kuulia ja kivää
rejä, ja tästä me tulemme sitä antamaan. Nämä 
ovat teidän omaan ryhmäänne kuuluvien manttaa
limiesten esilleloihtimia lausuntoja. Kun a.sia on 
sellaiMn, tunnustakaa hyvät herrat, että todel
lisuudessa ja. perimäisenä tarkoituksena teidän 
tällä joukkojenne a.seista.mis·ella on ollut twistelun 
alottaminen työväkeä vastaan. Tehän alotitt.e sen 
jo keväällä. Eduskunnan hajoitus ja kaikki sen 
jälkeiset toimenpiteet ·ovat olleet yhtämittaista ja 
yhtäjaksoista yritystä kåikilla mahdollisilla kei
noina koettaa taistella, niinkuin te ,sanotte, sosia
listien pakkovaltaa vastaan. Olette siinä suh
teessa verrattain kovaäänå,sesti esiintyneet vaa
leissa, puhumassa voimakkaan ja kovan järjestys
vallan puolesta sitä anar'kiaa vastaan, joka muka 
tässä ma·a:ssa vallitsee. Mutta olosuhteisiin näh
den täy.tyy myöntää, että trussä maassa on val
linnut paljon suurempi rauhallisuus, kuin mitä 
olisi voinut odottaakaan ka~ken sen kiihoituksen 
jälkeen, millä porvariston keskuudessa on lieh
dottu luokkaviha;a sosialisteja vastaan. Ja jos ti
lanne todellakin ed-elleen pysyisi sellaisena, niin 
asiat olisivat olleet hyv.in, mutta teidän järjestel
mällinen a.se:Ustautumisenne juuri niissä mer
keissä, että te aseistaudutte työväenluokkaa vas
taan, se on kärjistänyt tila.nnettru paljon enem
män. En tahdo puhua ni1stä viimeisistä näyt.teistä 
näitten lahtarikaartien toiminnassa, jotka ovat 
vielä verrattain vereksellise.t, .ovatko nekään: täy
sin sen ohjelman trukana; tapahtuneita, mitä .te 
olette main1nneet, niitä ·en täs·sä tilanteessa eri
koisemmin tahdo lähteä arvostelemaan, mutta mi
nusta ainakin näyttää, että ne eivät kaikissa suh
teissa tule pitämään kutia:nsa, kun ne otetaan ta.r
kemman tutkistelun alaisi1ksi. 

Näin ollen mmä odottaisin vieläkin, että te, 
jotka ·olette n'Yt va.Uassa, joidenka asia:na nn tehdä 
'Suomen kansan ja ·&en työtä tekevän luokan hy
väks-i edes se, mitäi olemme vaatineet, sen teki
sitte. Jos: ei, en näe, että köyhälistön asia siinä 
suhteessa mitään ·kärsii, päinvastoin voi voittaa
kin, että te tod·ellakin näin .iäykkäpäisesti asema:a 
käisittämättä edelleen tahdotte olla kaikille uudis
tuksille vastustushaluisia., val'lsinkin sellaisille 
uudistuksille, jotka todellakin vaat1sivat j.otakin 
uhrauksia teidän. taholtanne. 

Ed. A r a j ä r v i: Ed. Mäki vastasi minulle 
kierrellen ja kehoitti lukemaan Työmiestä. Sitä
kin .i·oskus teen, mutta en ole ko:skaan luullut, 
että •se kaikenlainen, mitä Työmiehessä kirjoite
taan, ol1si samaa, mitä edustajat tai eduskunta
ryhmät valtiopäivillä ehdottavat tali päättävät. Se 
siitä. 
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Minä olen kiitollinen ed. Man:oorille, että hän 
suorasukaisesti ja selvästi lausui sen, mitä! minä 
aavistin ed. Mä.en tarkoittavan. Sosialidemo
kraattinen ryhmä siis kieltää tältä eduskunnalta 
laimsen oikeuden käsitellä asioita ja kun se eh
dottaa •sitä, mitä ed. Mäki ehCLottaa tälle ,>kokouk
seUe", niin se on likipitäen samaa kuin mille 
muulle kokoukselle tahansa, joka ·ottaisi valmis
taaksensa jonkunmoisen adressin Suomen kan
sa.lle, jonka sitten joskus Suomen kansan -edus
kunta tai kans.alliskok.ous pitelisi semmoisena 
a:siapaperirua, kuin sitä tai tätä Työmiehen nume
roa. Mutta minä arvel·en, että täällä ei ole .sen
tään enemmistö sillä kannalla, kuin ed. Mäki, 
vaan katsoo tä:tä eduskuntaa todella Suomen lail
Hseksi edusku.nnaksi, joka voi tehdä laillisia: pää
tökisiä. · Tätä onnetonta keskustelua on katsottava 
:iorukunlaiseksi ev~sty.skeskusteluksi ed. Mäen te
Jmmän ehdotuksen j.ohdosta, ei keskusteluksi pu
hemiehistön •tlekemän ,ehdotuksen jkJhdosta. Ja 
koska minäkin pidäm ed. Mäen ehdotusta sen ar
voitsena, että se voidaan lähettää valiokuntaan .ia 
tämä käsittely olisi .ionkunmoisena evätstyskes
kustelurua, niin- olkoon menneeksi, kun se aik~a~ ·tu
lee, että valiokunta täällä a.setetaalll!. Toimikuntaa 
herra Mäki itse ehdotti, mutta minä ehdotan va~ 
liokun:ta.a. Minä ·siis saa:bmn kannattaa sitä, että 
ed. Mäen tekemä ehdotus aikanaan lähetetään jo
honkin valiokuntaan ja siitä .päiiltetään erillään 
puhemiesneuvoston ·tänään tekemästä ehdotuk
sesta. 

Ed. Päivän s a 1 o: Pyydän vain saada, lau
sua va:litteluni sen johdosta, ·että on käytetty pu
heenvuoroja kaikenlaisissa asioissa, jotka eivät 
'Ole liittynee't. asiaan, ja että vapaasti on saanut 
puhua mielin määrin. Pyydän siitä tsaada lausua 
valitteluni, ·sillä .minusta tuntuu, että •kulutetaan 
kallista: aikaJa hukkaan. Ono puhuttu, .silloin kun 
on herätetty kysymys korkeimmasta vallasta, kai
kista asioista, mitä suinkin saattaa ajatella, ja sel
laista käsittelyn sekoitwsta vastaan, että sillä ta
va.lla 'J)uhuta1a:n, tahto~sin patnna. vastalauseen. 

Keskustelu jul.isteta:an päättyneeksi. 

P u he m i e s: Kun aika on: jo pitkälle kulu
nut, lienee äänestys jätet.tävä huomiseen täysi
istuntoon, j.oka on ilmoitettu alkavaksi k:lo 12 
päivällä. 

Puheenvuovon saatuaan lawsuv.at 

------------------------------------

Ed. K u u s i ne n: Teen: ehdotuksen, että is
tuntoa jatkettaisiin, kunnes äänestys asiassa on 
supritettu. 

Ed. A i r o l a: Kannatan ed. Kuusisen teke
mää ehdotusta. 

Ed. Johansson: Jag ber att få understöda 
representanteru Kuusinen.s fövslag. 

Ed. R e 1 a n d e r: Pyydäm saa,da kannattaa 
puhemiehen tekemää ·ehdotusta. 

Keskustelu täysi-i.stunnon lopettamises·ta .iulis
tetaa•n päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Ehdotustani vastaan, että äänes
tys asiasta siirrettäisiin täysi-isturutoon, jok1a on 
määrätty pidettäväksi haomispäivänä k:lo 12 
päivällä, on ed. Kuusinen puolestaan ehdottanut, 
-että jatkettaisiin istuntoa, kunnes !äänestys on 
suoritettu. Tätä ehdotusta on kannatettu. 

.Selonteko myönmetään oikea.ksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen•, äänes
tää ,jaa"; .ios ,·ei" voittaa, on ed. Kuusisen eh
dotus hyväksytty. 

Åänestymsessä a:n:neilaan 102 jaa- .ia 89 ei
äällltä. 

P u h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt lo
pettaa; tämän täysi-i·stunnon ja on toinen istunto 
määrätty videttäväksi tänä päivänä per.iarutaina 
k:1o 12 päivällä. 

Ed. M ä k i: .Sosialidemokraattisen ryhmän puo
lesta~ pan,en minä mstalauseen tätä päätöstä vm:!
ta.an. 

Puhe m i e s: Tä.ysi-its.tnnto on päättynyt. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 12,50 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Ii var Ahava. 

6 
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3. Perjantaina 9 p. marraskuuta 
k:Lo 12 [l. 

Nilmeruhuudossa merkiltäiälll' poi&s1aolevaiksi ed. 
K. R. Hälclci,nen. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Puhemiehistön ehdotus valtionhoitajakunnan 
asettamisesta. 

P u Lh e m i e ,g; TäiSisä täysi-liistumnossa 1tUJlee 
va.i.Jn jatkettav'aik.si sen a,si1a1n käiså,tt,eJ.yä, joka vi!i
mle täysi-istunnoss'a jäi lms:ken. Keskustelu pu
hemielhis.tön .elh:dotuks'e'sta juli,srt:.et!Ui:in jo viili.Jme 
täy,si -i,stun'lliOS's'a pää.ttyneeiksi. 

'KeskUJslte'lun kuiluessa te!h1JirUn .puillemi.JehilsiJÖ'll 
ehdotu:st.a varsrta.alll, m:Ukäli o},oolhuomannut,, kakså. 
·muwt.osehdotus;haJ, jiQI~ta ku:mp'a.akirn on karuna
te:t:tru. 

Edustl8!.ia Mä k ri ed. Siirolam ilmnnatta;mana on 
-eMot:tanUJt, ert:'tä eduskunta, päättäen a,ntaa Sno
men kansalle selityksen, jota koskevan ehdotuk
sen rva11m]s,tamine'll annetaran erityirsreNie valmi,sta
va:Ue to:Umillmnna~iJ.,e toime'k,si, mäJärää, että mai'
nitun selityksen tulee sisältää, että kiireimmiten 
ova~t toteut.ettav-at erinäis-et V'ruatilmukset, jo,tlka 
hän luetbe1li, nlilm!iJtttäJiin elint.arv:ekurjunden vas
tllis:f.!lJJTI:ilseksi ja mitä s:U:nä suMeeSISa roJ:i tehtävä, 
työt tömyyrden torj umJi1sreksi,, virkavallita,ilsruuden 
kukistamiseksi; 8 tunnin työpäivälain aikaan
saam:weksli; torptpar'itvapa.utuksen alku unpanemi
seksi~; vwnlb:uusvakuutuk.sen ja veroituk1s,en uuCLiis
t.amiseiksi'; rSuome'll kalnsarwaJltaå.IS,en vapauden 
])rerUJsltuslatin .sääMim]seikså' Cia muitten perusta
vien uudlisrtus·ten alkuuntpanemiiSeks,i); so:p:iJmuk
sen .Suome'n ja Venäjän välå.IS,ten suihte:rHen jär
jestämisestä. ja vihdoin että 'kansanvaltaisen edis
tyk•s,en tuD\"aami:s,eks:] on V1ältrtämät,öntä, et1tä v.ii
me~:,stään niin pi1a,n 'kU!illlJ ylempänä esitert:.yt. kå.i
neelliset tehtävät ovalt rSU'o<riiletutt on Suomen kan
saiLl•e~ annettava tilaisuus va:Lita kansaillii:sk,olmus, 
S1äätämään uusli1a perusrtusl1a,keja .ia muita perus~ 
tavia uud:i,sltuks·ila. Kansa:Uiskokouk:s~ella olkoon 
ko.rkeiln ja rajoått.amaton v~aJta Jmiki,ssa :rnaan 

as:w:ssa. Sii·nä ·ra.bka1iJs1takoon rusi1a.t yksink~ert.BJi
sella ä1ämten enemm:i:st&lä, .io1lvå.n k,a,ikill:la 20 
vuotta täytttänei'llä kans.ala~siHa 1olkoon ääniroå.
keus. J o\ka:Us-ess'a vaal,iU·autakunnB!Srs.a täy;tyy 
s'i,ltJ.o~n ol[a :rtiittävä määrä edu:s:ta;iia valvomassa, 
ett,eti vääryyttä vaaHtolimi:tu'kses,sa te,hdä. - Ni
mi1tän tätä ehdotust,a 1ed. Mäen ehdotukseikSii. 

Ed. A l k i o on ed. Luopajärven kannatta
man•a e1hCLottrunut ea~skunna:n hyväksyttäväksi 
seuraavat ponn<et: Sittenkun keisa.l'in .ia suuri
rnlhtina.am va,lita on kukistunut, kwt,soo eduskunta, 
että ,suul'liJruhtinaan V'alltra on S'iitrtrynyt Suomen 
edluskunnallre. EdUJSikunta päät1tää jU:1ailsta bim 
'heinäkuun 18 pru:,väl,tä 1917 korbå.mman vaHio
van.an käytt.äm:ilsesrtJä Suomers•sa täm:ään voima.a:n 
::tstuvaksi ja noudatettavaksi. - Näitä ponsia 
'kutsun ed. Al'kvon e:hido:tukSteksi. 

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

Keskustelu~ 

Ed. Hänninen-Walpas: Kun vnme 
valt,io~ähn1Uä käsriteil:t:~in ni[,n s'wn.oUua valta
la~ki,a, n:iJi,n :oE le,duskunua.ssa pitkä ,se.lvi.;t:t,ely ja 
ankara ri:irta, olis~ko •Se käsiltel!trävä si,:n,ä järjes
tyksrerssä, kuin ;perustus.la,in kumo-a,mlis'esta, muut
t'almise;stt.a j'a s,e,llittäJmi,s,est,ä on säädetty. Piltkäm 
keskUJste·lun jälkeen .tuiJitilim. tu'lnk,seen, että se oli 
])erustusla.~n iJ.u'o'n'i:oinen .ia oli s~iri1nä järjesrt,ykse~s
sä käsit-eHruvä. Nyt es:ime1t.ty pulhJemie,htis,tön pää
tös·ehdotus sisältää samanlaisia p€rustuslain seli
.ty:k,siä, kulim ,o]Jj, osaksi sriin:ä va1t.a!laissa. Tämä 
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eh:d!Qitus on y:htä tsuu~e:s,sa määvässä perustus[,ruin 
luontoinen, kuin se valtalaki, ja vaikkakin ehdo
tuksessa ou käytett.y p.elkki,en ponsien muotoa, 
niin on tämä päätetttävä s&inä ;järjestyksessä, 
kuin perusttusla>ilstsa on <Siäädetty. He.r,ra puihemi.e
hen rt.ekemä äärues,t.ys1eihdotUJs on siis väärä, hena 
puhemies ~ei sai,si laskea pulhemi!fuisMn ehdo
tusta ruänestettäväks:L ,siten kwn on esittänyt. 

Ed. Rose n q v i s t: Mig förefalla de af tal
maunen uppsrtäill'rua pmposi,Honerna mirus1t .sagdt 
besyu,nerliga.. Ldtgtsm. Mäkits förslag, hiJl,d!ar, ,s:å
V'idt i'ag t\mn fim1a, a.Hdetles ickie någon mot1sats 
titll preS1idiet1s ,försla,g. De hän:f!öra <sig hva.rdera 
till alldeles ~kilda saker. Hvad åter ldgm. Al
kios förslag beträffar, så synes det mig, såsom 

·natg redian it går fra:rnlhöU ooh ä::f!ven andm fram
lhöHo, att de.s's urp;pstiäJllande s·åJsom p,ropos,]t,ion 
itrunebäJr ett öofversk'l1ildand:e af landitda:gsord
nli<ng~en. Enligt miln uppfattning hade vi ho:rt 
rösta antingen godkännande eller förkastande af 
pres:iidli,ets försla.g. En aDJilian f['åga :för sig är 
den af ldgm. Mäki väckta, som hade kunnat 
behandlas skildt för sig. Ldgm. Alkios förslag 
åt.er f.aller emligt min upp:f:1rutrtn:iJn,g UJtanför grän
serna fiör laf!lldrtd,!l!glsol"ldnliJI1geu. 

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

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

--------------------------------~---

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

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

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

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

Ed. W r 'e di e: Jämile .dlert ;iag förenM mi!g om 
ruen uppfattnirug, Som urtta.lats ,af herraT lTIIgman 
och Ståhlberg, vill jag helt kort gifva tillkänna, 
att .irug, herbrä:f<fande omröst.ningen, hy;s,er samma 
nppf.attnin'g som ;he11r Rosenqvllist, men att jag 
[ck<e vHl ,göra ruågort y:rikrunde ·gentemot talman
nens försl'a'g, då fmgan beror .på hans ·rufg,örand.e. 

Ed. A i: r o 1 a: HaU,iirusmuot.oa jos ol1isi läh
detty ailkai.s.emmin .S!Oveltrumaan, niin olisi 1Jäyrty
!Il:yt herra lrugmanin ~a:.i'atusmein,ingiln mukaan 
myöntää myös .etduskunnail11ll! olevan o]k,euden yk
:~inkertailseHa enemmisilöllä päättää ikorke1imman 
v,al,lan si:iJrt:ämi1nen alemruttomaksi käyneeltä •suu
.rirulhttiin!!!alt'a eduskuruna11e. :Sitä ei ol,e katsottu 
hallitusmuodon soveltamiHeksi ja katsottiin, että 
s]ithen ta:rvlirtruan mäJäräenemm:Ust<ö ja ett.ä siinä on 
noudat,eitav•a valititopäJivä.iär.iestystä. Mutta kun 
nyt on ky;s,eessä looTkeimman va[lan siirtäm:iJnen 
kolmel,le h•81Il'ki,l,ölLe~ jotka täällä oleV'aJt p.orva.ril-

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

Ed. Ingman: Mimun täytyy lau.s.ua jjhme~
telyrui, et.t1e:U ·niin etevä laino1Jpinut kurrn ed. A~
rol,a huomaa eroa valta:la.im ja nyt e;nd.o:tetun 'to~
m~enlplite'e'n väl.i~l~. V·a:lta~a~:Uhan s:~säl~~~ä .. ~~m
sia mimenomaLS'lta a:nuutoks<lla valtJJopa.Lv~JarJ~S
tykseen, min että siitä ei voinut olla epä1lyk~1ä, 
että se oli käsiteltävä niinkuin. valtiopäiväj~rJeS
tykse'n ja ylip~~nsä l!e'rustus~am muu~~~~~ses~~ 
o:n säädetty. Sunä oh muun muas's'a ma31ra;vks1a 
eduskunnan kokoontua:ni<sesta .ia hajaantuiJ?'LSesta 
Ja muistak:Un sedwi·s!ta, joista on _määräy~s·Iä val
t.iopäivä.iär.i'estyks<e·stsä. Tässä s:1t.ä vastom ehido
tet-a:an toimenpidettä, joka ei O'le missään kohden 
Tliistir~ili<da.s<s'a vaUiopäiirväjärjes·t.yk.sen •eikä mui
dlenkruam Su.omen perustus.lakien kanssa, va.a:n ai
noaJSitaan srnsältää ple["ustusl·alim soveltamista n.iis

, sä ol·oiss•a, j.otka •nyt ovat syntyneet. 

Ed. K ~ u •s åJ n e n: Ky1lä minä [uulen, ·että 
iberno3·en juni·diikka ontuu miin hirv•eän pafua,s:ti, 
että !het~dläJn on vai;kea selvitä siitä myöhemmm. 
T,e olette li.tse n:iJin mo:ruta kertaa sellittäneet, että 
Suome·n ja Venäjän oi:keus.suhd:e on Sle:Uai:nen, 
että sen mukaan kuuluu .Suomen lwrkeimma.n 
v;aHam omistamine•n V•enä.iän monarkiUe, ja tä
män su;ht,een t'e 01lette myöskin .se~ittäneet sem
moiseksi, :että sitä ei void-a muuttaa noin vain 
eduskunnan yksinkertaisella pääMks·eHä j·a yk
SiilnkeJ"taisen •enemmi,stön päätökse:Uä. Ja nythän 
t.e ,s.en muuttais:irt:te täällä niin, e·t.tä la!illi.sesti tuo 
.Jm.rkeilll valt~a siirt.yis.i ko~miutiJelhis·eBI8 ylhtiöHe. 
Kun t.ark,astatte vain esimerkiksi :niitä omia ,1-au
sunttojanne, mi:tä te vii:Ume val tiiQp-äivillä vasta~ 
.lau•s•eene, p·erus tus laki va liokunn-a.n lausuntoihin 
eslit,itte., ·ette voi .se1:.tt<ruä, •että oii·si>tt~e kuskaan 
tuunus'taneet Suomen ja Venäjän suhdetta tässä 
su'Mees,s.a olevan muut:ettavissa niin yks]Uiker.tai
seilla tempu.Ha ku:Un ny,t_ Uskokaa 1Joits, että tei
·däJn omien sanod1enne pernstJe~ella teidät voi-da.an 
.solmit,a niin, että te olet.te t~ehneet valt:ioka.ap
:p•auksen, .si•is nikoksen. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Ed. Kuusis:e1't1a jäi huo
maamatta, ,että silloin·, kun käsiteltå.tin valtalakia, 
oH olem!lls,sa hallitus, jonka käytet.tävänä kei·sani 
su.uciruhtinaan ha.llitusvaJlt.a o1i. Nyt .sellaist-a 

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

\ 

Ed. Hänninen- \Valpas: Keisarivallan 
·suåst:uttua; muodostui myös sel'la.inen tila, joUoim 
1e1i oHut .Suome<n suurhlruJh'tinast.a o•l·emas.sa. Jos 
.si!Lloin olli.si ta1hdot:tu tunnustaa :suuriruht>i.Jna•an 
valtaa suomala.isiUe, .n:Uin oli.si •se käynyt päinsä 
p e'rust.u.sl·ain mää.räiämäs:s:~ järj e.styks.es,s ä. yw1~
ka se til1a o<li ·olema.ss:a, llll!Lill ett:e te .herrat 'S'lHOlill 
'S'U'os.tuneet t,eke:määm ru:Uin. Minkä taki·a? Sen 
takia että te luulitt.e saava.nne Vremäjän si.Uois,es
t.a ih~Ui:trrkses.ta eduskunnam toimi•nnalle lujan 
va.stapa:im1o.n, s:eUaiJsen la~toks'e'n, joka olisi kiJel
t.äyty.ruyt :hyväksymäSt.ä eduskunnan hyväksy
miä karusanvaltai.si'a rr·wke.ia. Mutta kun nyt us
kotte, että Ve:nä.iäll.ä tulee v.aHa.an työväen hal
.l:Utus jo~a suos,isi ·t.ääHä hyväksyttyjä kansanvaJl
tai,si·~ 'l>a:ke.i a .i a mahdolJlise.St.i autta:Usi me~ tä, nili~ 
sillo~n ·ei kelpaa h•ermiUe mikääm. Se ·et ole oi
keutettu •ollemaan m±kään hallitus, vaan_ kyl:lä 
kapitalistinen hallitus. Vielä on kuvaavaa, että 
kun tulee kys,YIDY1S suumuhtirroon vallan tun
nusta:m:Us<es.ta eduskunn:aU-e, •silloin te porvarit 
ota:tte kaikki ne esteet, mi:tkä perostusllain muut
tam:UseHI!:J on va.l tilo1Jäivä.i ä,rj.estyksessä, ase-i:ksi, 
es:tääksenne .sitä vallan muutosta. Mvtta kun ny't 
on kysymys tuon saman vallan .siirtämisestä kol
meUe por,v.arishe.rraJl.le, .i~otka herxa;t v.oi<vat käyt
tää sitä 'luokkruns·a tarko~tu:ksiin, niin ei vaJ.tio
päivä.iär.iestys merkits,e kewas,saan mitään. Jos 
~olisi kl.symys saman vaalan ·~~:Urtäm~~e,st>ä.su?met: 
t.are}au.Js,eUe eduskumta;ryhmaHe, mm s-iil.lomn. m 
valtiopäiväjärjestys myöskään merkitse mi
t.ään; tai jos pelkästää:n ruots·wlai.selile ·eduskun
bryhmäUe j. n. :e:. Mutta kun va.ltaa :tahdotaan 
koko kansan eduskunnalle, .niin silloin te asetutte 
v·lllsi,a;a~n. Teidän v,:J.t:Uop.ä;~v·ä.iärjestyks-en tu~ki,t~ 
.Siemisen,ne on teidän Juokka:etuj-enne mukai.sta: 
te vää:ds.telette sitä siUoå:n, kun se on luokka
eduiUenne edwlHsta, .ia noudatatte sitä, kun ,se 
on teidä1n: luokkaedui!Uentne edull,ista. Siinä se 
selitys herra Ingmanin ja kumppalien memette
lylle. 

®d. I n g m a n: Ei .ed:. V.alpp•aan selitys ole 
kuitenka,an o-ikea. Meilllä ® päinvas;toin viime 
keväänä se a.iatus, että s>il!Loilll'en väliaikainen hal
litus hyväksy,]s] ~e l,aJit, jotka eduskunta ,sääsi, ja 
.se 'nimenomaan ilmoitti tänne, että jos kurinallis
Lait j·a 8-tuntista työpäivää koskeva 1laroi lälhe
i;,8/t.äiän si1n:ne :saamaan va,hvistust.a, ni:i;n ne vah
v,]steta:an. Sen vo~ ed. T.ok,oi varmaankin ilmoit
taa ed. V•aJlpp.waUe. Nyt .sitäv:a.stoin, mikäli on 
!ilmoitettu, e:U olte v,enä~iällä mitään haJllitus'ta 
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(Y.ase.mmaJlta: On, on!), eilkä t1iede'tä 'lwska •se saa
daarn ai~aan. 01otilaJ on. aiiVan toisenl•ainen. 
Myöskiln se on vääixim, että me va.a.tisimme, että 
Valt.ionhoitajakunuas1s·a pitäi·si o.Ua lwlme porva
ria. Kyllä sinne voiv<a1t sosiialidemokl'aatit >vaJ:
mBJsti va.l]t.a he.rra V•aJlppaa.n, jos iherra Valpas 
va:i1n s1inne urEllnee. 

Ed. A i r o 1 a: MiM v•altaran tu'le,e, •n'i!i1n j.~s V'er
taa SJi•tä olotillaa., joka oli s,i.Uoin, kun valt·aJlaki 
säädettiin, ja sitä, joka nyt on, niin k_yllä tällä 
hetkel!lä Ve.näjällä lienee y.h.tä IJ:l:srv,~n 'haHirtus
val'ta ol,ema.ss·a kuin si!lloim.krn. Si<ltloin ol.i sikä
läinen hallitus aika-ajoittain vangittuna ja sen 
hallliltusasema .s,iJis raJktil[isesti ellei olematon., 
niin airuaki1n 1hy;vin he]Jpuva ja :horjuva.. •Se'll s:i
jaan ne mi1eihet, jotka nyt I>itävät si•ellä v·altaa, 
e'ivät ole vielä tah:än p.äivää.n mennessä olleet 
vangittuina siitä hetkestä lähtien, kun he vallan 
kiLsåJi,ns:ä saiva;t. Täytyy siis sanoa, että :SieNä 
tällä hetkellä ainakin on yhtä luja. hallitusvalta 
kuin oli sinä päivänä, kun valtalaki täällä edus
kunnassa ·hyväksyttiin. Mitä muute'll •asiaan tu
lee, niin ei sitä halli.tus:valta•a, joka ·silloin oli, 
Su<omen valrt,iopäi!V'äjä.r.ile,stys .ia perustusl'ait tun
ne yJhtäiLn pa.remmin kuin ·Sii,täkään, joka ny
ky,ää·n on. Sarna~1akaan ·ei meidän valtli:opiLivä
järjestyksemme ole maininnut Kerenskin ha1lituk
S1esta tai Lvovi[)) .halHtuks,esta tai jos.tailn muusta 
sellai,se·sta. 

Edl. H u r m e v •a a r a: Ylhrtyen 1ed. V~;t.l]Jpaan 
käsåtykseen minä elhdotan, että käs.iteltävä~ä Qlle
va asia käs,irteJltä:isiiln silten, kuci.•n vailtio]J.äiväjär
.i•es:tys säätää perustus,lain muutrtBJmi•sesta. 

Edl. K u '1I s i ne n: Kannatan ·ed. Hu<rmma.a
ran ehdiotusta. • 

KeiSkusrllelu meruet.tely;taJVas,ta jul:Lst,etaan pääJt
tyneek,si,. 

,p u ,fi e m i e •s: Keskustelun kuhJJe:s·sa Olll ·Elld. 
Hä:nninen-Y.alpas lausunut k•rusiJtyk.sen:s.ä pulhe
miehen esittämää menette~lyä vas:taan-, mut.ta ei 
oLe telhnyt mitään ehdotusta. E:d. Ro.senqvist on 
niiruilltään [•aUJsunut m:itelirr:Jiile:ensä tehdy•stä eihdo
tuk!seSJta. Ed. Hurmevaara ed. Kuusi:s•en kan'lltat
ta:mana on tYhdo.ttanut, että kysymyk.s·essä oLeva 
asia -olisi käBiteHä:vä Sliinä .i'är.ie·styk8'8ssä kuin 
valti'Opä.ivä;iärtiestykses<s•ä on perustuslain muu
tokse.s:t•a .säiLdett.y. 

Onko .S1e1orutelm .o:]kea.? 

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

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

Ed. Hu r m .e v a a r •a: On aivan .selvä;ä, että 
näJi.n asia oli. Sii•tälhän Va1pa,skinl plihUJi. Ehdio

. tukseni tarkoitti aivan sitä, 'kuin ·ed. Wiik sanoi. 

Ed. I n ,g m · a n: En voi käsittää tätä ehdotus
ta mmi!Jla ta;voin, ku:]n et:tä ed. Hurmevaa,ran ·aja
tus .on, että puhemi:eihisMn ·ehdotusta ei •saa pan
na äänestyksen alaiseksi. Siiä ,se kai tarkoiUaa? 
E:iJhän missään muus:sa miellesS'ä voi :täJs,sä y;htey
des,stä tuUa kysymykseen s•e järjestys, jo•ka on pe
rustusla:i.n sää'tämis·es:tä määrätty. Ehdotus kai 
tarkoittaa såtä, että pu'h€miehi.stön ehdotus .si
sältää muutoks,en pernstus:la:kii:n, .ia ~että sitä ~sen 
tak.iJa ei .saa pa.nna .äänest.yksen alai<s·e'ks:i. 

P u 1h e m i •e .s: Minä o[len •BJinaki:n 1tänne mer
kinnyt ehdote-tun, että asi.a oli:si käs.ite[tävä sii
nä järjestyksessä kuin ~a:lti,o,:>äiväjärjestyksess.ä 
on säädetty, mikä muuten on luonnolH.s.ta, kun 
kys(Vmy;ks.es.sä on koko asia .. 

Myönne:täänkö sel<Oilli:eko oilkea.k·si? 
•. 

P u lh 'e m i o .s: Mitä ed'. Hlll'IIllevBJaran ehoo
tukseen tulee, niin katson, että asia ei perustus
[.ai:n mukaan olle sd[a.:imen, j.ollaiseks:i her.~~a Hur
mevaara' on taJhtonut sen selittä.ä. En .siltä ~s'eln 
vuuksru •al]st•a äänestyksen ala;isek·si. Näin ollen 
·eduskunta ihyväk.s.ynee puhemiehen ·eUI!dotuks611 
menettelyksi, jOlta on ·noudatettava äänestyk
•s•e.s:s.ä? 

Ehdiotus .hyväksytaiLn. 

' Åänestys ja päätös : 

lKen ~asiia•esitybek:siJ pulhemie'hisiJön ,eihJdotms
ta va,staan hyvä,k.syy 1e.d. A:I:lcion •elrdotuks<en, ää
nesiä;ä ,ja:a"; jos ,e:iJ" voittaa, on va.sttaesityk
•Sieksi hyväksytty ed. Mäien ehdotus. 

Åänestyhessä a.nnetaa[)) 58 jaa- j.a 135 ei
ääntä. 

P u he m i e s.: 8i:iJs on ed. Mäen e1!Jdotus lhy
vä:rosytty vasbehdiotuks:eksi puihemiehi•Sitön eh!do
tukselrre. 

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

Ed. L u o p a .i ä r v i: Mi:n:ä pyy,dän ~ht.yä 1eid. 
Alki'On vasltalaus,eeseen. 

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

Ed. Hän •n i ne ·n- W a J p a s: M!l!alaffis·liiitto 
huomaa nyt, kuinka ep.ärehelli,siä s·en Hi!tto}rui,set 
ovat. (Naurua vasemmalta.) 

Ed. H a h ·1: Mi,nä myöskin käsliiäJri t.ämäu ää
ne.s·tykse.n tuJoksen .iohtuvam siit·ä, etM oikei,sto 
tosia,flln ~i haJua .ry.htyä minkäämlaiilsi:]n my:önny
tyksi·im, ka1nsanva:ltaiseen suunta:=tn }a &en vuoksi 
minäkiin pa,heksun ·syvästti tälla1sta men'e'tt·elyta
P'OO. Emme koskflla,n voi lu'Ottaa .siihen, ett:ä Hi.h
dlettäoi:s,ilin keskitietä kulkemaan, vaan aina täy
tyy ·se oma minä .ia omat e-dut tulla ratka;i,se·viksi 
täUa;i,sel.lakin :hett'k!ellä. Minä omasta puolestanli 
syvästi pa<heksun tä}laista takti.ikkaa j.a oJen va
kuutettu s~itw, että k~a.ikki (Pu1h1etmi!es koputtaa.) 
ryjhmä,ällli kuuluvat edu.sltru;i.at .siiihen ylhtyvät. 

P u lh •e m i e s: V asialauseen saa pan1na pöy
tälkirtiaa,n, vaan eli keskus•telua ,aiiheutta·a. Edus
kunta Oili päättänyt ryhtyä äämestykseen ja kes
kustelu ei näin ol:len voi tulla ·kyS\Y'ffiykseen. (Va
semma.Ita: Puhevum~oj·a on Mimlelttav:a, kun on 
pyydetty!) 

Saatua!lln puheenvuoron 11ausuV1at vielä 

Edi. A i r o l a: En mi[)jä pyytänyt, mutta ed. 
Huotari pyysi ja herra puhemies huomasi sen, ja 
hä;[]Je1n p·itåils'i saa,da puhee-nvuom. 

Ed. A 'n t o 1n H u o t a r tiJ: Pu'h:e:m:i·eh.en .äskei
~en i;lmoitu~se!I joihdoSit·a ed. Hruhli1li€J pyydän 
vain 'huoma.uttruru, ·että puJhemiehen. menettely ei 
.ollut •valti.op,äJväjär.i•esty'k!s·en mukainen. Edus-
t,a,j.a saa vastaJlausee-nsa perust,ella eikä puhemies 
sa:a ,sitä kesk•eylttää. (VasemmaJlta: Oikein!) 

Ed. K i r v e ,s: Maalruilsliiitttol.aist001. vai'Stalau
SJee-n ji()hdos.ta pyyt.ä,i!siln !huomauttaa, 1e1ttä 'he oi
keis1Jon .äänestyksen parhaiten ~Ol".iruav•wt älänes
tämällä me•id1än ehdotruksemme puolesta. 

Ed. L o h i: Srumalla kuilln yhdyn ed. A[lcion 
ilmoittamaan vastalaus,ees•een, pyydäm huQ!maut-

trua, että 'Oikealla oleva porvaristo ka:nttaa kaiken 
edesvastuun, mikä on seurauksena tästä äänes
tyksen tuloksesta. (Vasemmalta: Hyvä!) 

V !llstalaus,ei,den illmoiita.mi'S·en rt;.ruhän loputtua 
toim~tetaan sitt,en seura•av·a 

Äänestys ja päätös: 

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

Ed. U s e ·n ·~ u s: Jag wll.e framhå:ll,a, a!tt trll 
·de många oeg'lentEgfuert:,er, som firån talmannens 
sida ri dag hegåtts, icke skul1le lä;g~a,s en ti:ll 
genom underlåt&nde att crrams.tälila propositi'On 
'På sveruska. 

Äänestyksessä annetaan 106 jaa- ja 90 ei-ääntä. 

P u lh e m ,i e s: Eduskunta on s:iJis pääitänlyi 
ihy;yäksy.ä puhemiehi!st,ön ehdotukseu. (V asem
malta: Ei se ole päätetty, se on laiton päätös.) 

Pyydettyään .ia s·aatufl!an pulheenvuoron lau
suvat 

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

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

Ed. L a :n t t o: lllinä y.hd(Yn ed. Ar01lmUi!ou 
vastalauseeseen. 

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

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

Ed. S t å h l b e r g: Minä pyydän ehdottaa, että 
istunto keskie~ettäisiin kel1o 4:ään, joHoirrka 
päätetty 'V'aali, valt:Uo,nhiojrtaj]en vaalå oilis1i toi
m!itetitava. 

Ed. A r a j ä r v i: Y(hdyn kwnnattmnaan ed. 
Ståhlbergin ehdotusta. 

Ed. L u o p a j ä r v i: Yhtymällä siihen, mitä 
ed. Alkio tääUä e-d. Mäen: laU!sunnon jolhdost·a 
vastasi tahdon sitäpaitsi J,]sät.ä n:Ume;nomaan että 
suurim~ana syynä, minkä vuoksi maalaisliiton 
taholta ·ei voitu mennä sen ehdotuksen taakse, 
jonka ed. Mäki esitti, oli se, että ed. Mäen ehdo
tuwSie,en oli kyrt;ket.ty •eräitä •epämääräisia :suU!~
nittelu.ia Suomen .ia Venäjän välien ratk.allJsem~
seksi jotka suunnittelut ovat Suomen l•ts,enäl
syyd~lie va,staLsia. 

Pulhemi·es: 
nyrt kelilo 4:ään. 

Täys!i-istunt.o keskeytetään 

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

Täysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 4,25. 

Puh 'e m i .e s: Erityisten .edustajailn I>YYn
nöstä on puhemieh1stö päättänyt ~siirtää täysi
iSitunnon jatkamisen !kello 1h 9 tänä iUama. 

Täys1-istunto keskeytetään k:lo 4,30 i. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

keilo lh 9. 

Vap·autusta edU!skuntaltyöstä 1S!IIa ed, Kurldoon 
sruirauden vuoksi täksi .ia huomisrpäiväksi. 

Jäsenten vaali valtionhoitajakuntaan. 

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

säädetty. Pyydän sen selville saamiseksi, voi
da!llniko .iä•Sitmist.ä ·SOJ>'i'a vai e'~kö, t·ekemään eb!do
tuk·sia siitä, lmtä on jäs,enibi vali.Jttav•a. Jos 'eh
dokk3.lita ilmestyy enemmän kuin kolme, m1 vaali 
t.olimiJt,etta:va mmimiiulla t'avalla. 

Keskustelu: 

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

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

Ed!. J ,a ilon en: Pyydän 'kan,nattaa ed. ~o~ 
:]min tekemää ehdotusta. 

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

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

Ed. I n ·g m a n: Miniä pyydän yihtyä ed. :Ståihl
~im. 
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~d. T o k ·O i: PyY'dän täry.die.ntää ehdotustani 
siten, että seuraavaan istuntoon, joka pidettäisiin 
ihuomen rul.laUa.. 

Ed. Ja. 1 on e u: M·:Uruä kannat•a1n ed. Tioikoå.n 
tekemää täydennystä ·ehdlotuks,e1ensa. 

Ed. H ä n n 1] n -e 1n - W •a l p a s: Tääl1lä esitet
t.iim ,elhdokkailta, joiHa o·li aivan tunt•emalttomia 
mml!a. Si.itä huoHma.tta vwat:Uvat samalla ta
iholla oletvat herrasn1'i.1ehet, että va.a1i piJtäis:i t,oi
mitettaman !heti. Kui•nk:a 8'8 voi! oilla ma.hdoNis
ta, kun ehkä eJllsi kerran kuul1la·an täällä mästä 
.nimeä, joka oli: •ehdo:kka,iJden joukossa. Jo:s tah
dottais~i:n olla hiukankaan lo.iaa1isi.a, pirt;.äJrsi am.
t•aa edusta.i:Vlle ti1lai·suutta ottaa ·s-e!lvää, minkä
laisia kuninkaanehdokkaat ovat. 

Ed. Le :h o k a ·8': Minä PYY'dän yihtyä siilhen 
käsitykooe•n, jonka ed. W alpas-Hänninen täällä 
äsken lausui. Kun täällä eduskunnassa on på..e
niä, vähäpätöisimpiäkin mietintöjä esitetty edus
kuruna;lle, nii1ru 1elii IJO<rvari:s,to olLe !Sui.nka·a1n ni1i1hin 
katso111Ut V'Oitvan•s•a syventyä ilman, että he ova•t 
pyytäneet aikaa 1niiruen siisälilön tutkimi,S'een, nici.
hin perehtyäkseen. Nyt kun on näin suurista ja 
tärkeistä asioista kysymys, kuin koko maan kor
keimman hallintoelimen valitsemisesta, johon, ku
ten edellinen puhuja •täällit·mainitsi, asetetaan hen
kilöitä, joita ei eduskunnan enemmistö mahdolli
sesti tunne kuin vaan nimeltään, nyt, kun tällainen 
sururi kysymy•s on tekeillä, niin p:iJtäisii .ed:UJSkun
nrun olla v•almi.s •sel.l.aisiin yht:yimään ja sii1tä pää
töksensä tekemään, jopa äänestyksessä ratkaise
maan 11man miettlim:Use:n aåikrua. Kaikkeen tithäJn 
katsoen mi1n:ä pidän en·emmän kuim kohtuulli
s·ena, että täl•laises's'a asia.S'sa varataan r.Vi1t1tävä 
aika tämmöisiin kysymyksiin, vieläpä erikoisesti 
eihdotettuiihi•n 'henkilöi1ht.n p,e:r:eihtymiseen. 

Ed. S a •l i n;, Kannat.an .ed. Wa.lppaan ehdo
tusta vi1e1lä ·s:iHi:kin .suuremmalla s~llä, lmska 
mll!aladJsliåibto oiili i:lmoitta:nut, ett.e[ se o:le •ollen
kaan tähän va•aliin va.lmi:stunut .ia minä ilmn pi·
dän täihän aikaan kuni•nkaaru ta.i keisa<rin va.a.
[:]ssa var~si1n välttämättömä:n.ä, •että. UIUdet cesa~it 
voivat lailtrtaw krunsalle leipää, j•o.s on ollut rilittä
viilsti huvitusta., niin minä to·ivoi.s.in, että maa
ila~sliå.rton talholta asetettaisruiln myöshn ·ehdokas, 
j:ota pa.iJtsi mei·diiln rythmämme ~tarvitsee tässä 
su:ht.e-esS<ai aika·a twrki•staakseen menettelytapansa, 
lwS:ka ·nyt vasta ,o,},emme ·kuulle,et maailaisHiton 
taholta tämän ~lmoiltukse,n. 

~Ed!. E •S t l a n d •e ·r: Svenska lau.dtd.ag.sgrup
pen fimner nödvänrdti!g:t till!känna:~ifva, att ·den 

'Vli·d detta val ick·e rösta.r på någo'lli aJf die t.re 
lllJämnda kandidateooa s•å.som de.sts e:gen kandidat. 

:Ed. A i r o 1 a: !Samalla kuin IDY'öskii:n mi·nä 
kannaltan a.si·an p:öy:dälle:pa,noa, niin minä toivoi
s•i.n, että edusku:nna:n rherm puhemile•s rboåJmittaiså 
•näiLle •ehdokka.i•Ue tiedon, •että <he saapu~sivat en
nen vaalitil·aisuutta tän:ne, jott·a voitaisiin nähdä 
edes, että 'he ovat •olema1Sisa ja ·s•itten toisivat 
myösklin j.otakim .se:lvitys1tä si.iJtä, mitä ihe ovat 

·miehiaän ja mitä he a.ikova·t tehdä, sillä ei si,tä 
vain jot·a'kin h>ena Gripenhergiä, josta Suomen 
ka.nsa:n ·enemmi•st.ö ei t.iedä yhtään mitään, ole 
va:lmi1s asettamaan 1toå.meen, .io·sta kylllä sanotaa•n, 
että se on väl1iai<kainen, mutta jota v·oitaisiin ru
veta yr:ittämään saattaa pysyväksi, ei•kä tahdo 

'as61ttaa he·rra Nikolai Romanoffin s;ijalle hänen 
aikoi:naau käyttämää1nsä valtaa käytt.el·e.mään. 
Kun tässä e:i ole voitu yksimieli<sesti yihtyä asias
ta, nilin on vallan selvää, että asi.a täytyy 1lykäJtä. 

Ed. Ahma v ·a. a r a: Kun tää.l:lä on sosia.H
demokraattien puoLelta Hmoitettu, että eräs val
ltionJhoi:ta.ian ehdokas•, herra Gripenher~, on tun
t·ematon ja että senvuoksi ei häntä voi äänestää, 
niin sehän olisi ollut 1he,lpo8'ti kor.iattaVIissa siHä, 
:että ISosi:ruli·demokiraatit· olis.i!Va!t va.linneet. mY'ö.s 
eihdokkaansa, Heille on tarjottu ti1lai:suus valit·a 
valti,onhoita.iaksi yksi ja jos siltä tahoilta ehdo
t•eta:au s·e, nii111: minä olen va;lmutettu, >että herra 
Gripenibe:ng1i1stä luovutaan ja yhdy:tään siihen, 
min1kä sosialidemokraatit ehdottavat. Sill(}lin ka
toaa syy vaaliin lykkäämiseen. Kannatan vaalin 
toimittamiJs.ta nwrt;. 

Ed. M a 1m i v a a r a: Minä aioin huomaut
taa ,s:a.masta asliast,a, m:istä •edelLinen puhuja jo 
mainitsi. Minun tietääkseni on tarjottu vasem
måst•olle tilai·suu.s asett!l!a oma ehdokkaansa j·a 
senlhän •s:e voi Vlie1läkin t·eihdä. 

Muuten pyytä:isi1n kysyä., onko tämä :wsia n1iin 
!halpa-arvoi'Illeln ja niin pintapuolis·es:ti Suomen 
ka,ns;a,u tulevaisuuteen koskeva, e.ttä Oili todella
kin arViokasta ivata j.a nauraa s:iitä k·eskustel
ta:es•s:a. 

·EdJ. S a 1l1i n: Mi1nä kuulin V'iime viikolla 
eräältä ylfhäis.eHä ili.enkilöHä - ihan kreivi sanoi 
oleva.nsa- että yJhdek·si valtio·nhoitajaksi tultai
siin nimittämään mikä valtiotieteen lt·ohtor:i tai 
professori Erich, jonka hän sanoi sitten, kun sak
salais-et ma.i·hå.n nouse'V'at, arrta.van meille soosialli
demokraatei:lle s.elkään. Ja kun mai•uittiin täm
möinen viisa•s nimi, josta .iotakin muutwkin t:ie
die.tään kuin pal.i·as nimi, niin minä ajatt•elin, 
e'ttä tuleeha:n s•i•i1he.n valtionho1i tajaksi sitten ta-
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vallaa.n !kunnon mi.te<hiä, vaikkapa arutav:atk~n 
meitä selkään. MuUa kun nyt maillli:taan aivan 
päinvastakkaisia miehiä, nilin emrme•hä"n me ·voil
ne!llt olla tietoisita !Si~itä, kuilllka su.htandumme täl
laiseen kysymykseen. Mahdollisesti, kun tulee 
jokin Grivenberg1 kyswmykseen, mekin voirsimme 
ottara. osaa vaaliin ja asretta;a ;ehdokkaakså. vai;k-. 
kaJ)a täimän W alppaam, jolle illalla tarrdo'tticim oi:
kierirston tarholta tätä kuninkaanpaikkaa. Kenties 
als.etta.is,irm:me häilllet ennenkuin .serllai•s•en Gripen
bergi,u. 

Ed. A i r o [ a: Oi1lm:Us1Jon tah'Olta on täällä sa
nottu, että jos 'herra Gr:L:penrber:giä ei tulllneta, 
asira on autettavissa sil,lä, että hänen tilaJ11een ase
tettaisiin joku t01inen eihdo:krus.. Näis,sä ehdlok
kaissa on muutakin vikaa kuin ettJe,] tunneta 
kaikkia. Eräs n]i,srtä tunnetaan taas eri·ttäinhy
vin. ihe,rra Parusrikivi. Tiedetään, että !hän on 
Suomen kansan sortami.s.oon otta-nut sanrgren te
nokkaalla tavaHa o.sa.a, •ottamut sang"en tethok
kaalla ta.varlla osaa. tämän maan 1la.kien polkemi
seen. Oikeistossa on lwrkeast~ oppinut lakiti·e
teern p.mfessori E&tlamrdier, joka ruiJkoinaa,n on ol
lut ·tämän ,eduskunnan vatliokunnassa aniamass.a; 
lausuntoa siitä, miten iherra Paasikivi on Suomen 
k:a,nsran lakle~i·a polkenut.. Ja tällai.sta herraa t,e 
sitten a~settwirsitt•e käyt:t,elemään keisari•nvaltaa, 
.ioka kelisar.in apuna ollessaan osasi sitä nvi'ni mai
niost•i käyttää Suomen kans:an oikeu:ks.iern, Suo
men lakien polkemi1seen, rSuomen ka:nsa,n s1orta
miseen, Suomen miljoonien 1Sruattamiseen V enä
.iän s·ot•a'laitok.s,en tulmmi·seksi. (Vasemma.lta.: 
P.orvar.ut sa.avat hävetä!) Häv:etkää! 

Ed. H u ,r m e v a a r a: Kun teld. Malmivaara 
kysyi, pilt1Lvätkö sos:ia!listit tätä as.iaa niin htalpa
hinta,isena Suomen kans&Ue, että 1he sille asiaUe 
nauravat., niin minä pyytäi·sin kysyä tältä risti'
irsältäni, pirtävätkö porvarit tätä asiaa sritten Suo
men kansa.He nuin lhalpa-arrvoisena., että he tältlrui
sia miehiä siihen toimeen :ehdottavat ja etteivät 
he edie.s anna päiv.än lykkäystä vaalin toimitta
mirseen.? 

Ed. K u 11 e r v o M a n n e r: En minä käy,tä 
puheenvuoroa, kun en saanut sitä a.i:kaisemrmin, 
siUoi'n kun pyysin. 

Ed. Hän n i ·ne n- W a 1 p a s: MiiJ,ä valitan, 
että asi!a on rsaanut hiukan [eikiUiJsen 'luonteen. 
Minun mi,eles·täni on s·illä kyllä vakava puoLensa. 
Kun minäkin kuulin pankin~iOihtaja Paasikiven 
nriJmen, niJin t•eki se minuun ainakin s.ange:n epä
mi~eluis·:m va.ikutuksen. HäDJ on kyl.lä taita:va 

raiha-as•iain mies, ehkä .suurtaikirn luottamfsta 
siliJnä .sulhteessa nauttiva porva.riston taholta, 
mutta meilidäm keskuudessamme myös tunruet>aan, 
miillekä suunnaHe hän pyrkili maan raha-asio~ila 
kaUisrtamaan. Mikäli: :hän 01n ollut tekemi,si·ssä 
!Suomen :finans•siaikeuruen kanssa, miikälil hän on 
sii:tä as'ia,sta mielipiteitään täällä eduskunnas·sa 
:lausunut, n,]in on hän melkei:n aina koettanut su
pistaa eduskunnan vaHaa ,raiha-as,ioi,ssa mahdiotlli
s,imman vä'häkJsi, men:n:yi siinä pi·t:emmäille kuin 
Suomen perustuslakien kannalta kukaan Q1ikea
mi:elinen ilhminen voi1S!i mennä. Se tapaihtrui kei
sariv·alla.n aikana. Hätn si·is ta:htoi selittää Suo
men f~nans.sioikeutta laajemrmaks.i arntaa:kseen 
NiJk,olai RomanoVIiUe enemmän vaHaa niirssä 
a.siloissa kuin perustusla]t salliva:t. Kun yksi ·esi
·tety.is•t.ä e!hdokka•ista on se.llai'nen ja kwn täytyy 
olettaa, että tuos,sa ko•lmen mi•elhen liitos•sa k·oe
teta.an saåda jonkun verran ;vihdenmukaisuutta 
aikaan, ja, kun heTra Gripenberg ei ole meille 
'tunnet·tu, niin pitäJ]si mei.Ue sentä.äin suoda aikaa 
otba vähän selvää:, on~o ,hänkin estimerkiksi 
näiss•ä &sio:Ussa •samal[a ka1nnaHa kuin ·Paasikivi, 
~hkä myös ottaa selville, millie kannalle hän 
asettuu mu:itssa perustuslakikysymyksi1ssä. Jos 
kaksikin tuossa illolmen miehen <liitossa tulee pOil
kemaan ma.an perustusla'ke.ia .ia tulee tekemäån 
ka.i'k•en voitavansa vähentääks:een Suomen· edus
kunna·n li·i·an välhrr·ä oikeuksi:a, niin rsilloin lu:itsu
ltaan huonolle tolaille. 'Sitlloin ·ei ole a.sia en·ää 
yksinomaan J):orva,rillisten, vaan silloin täytyy 
myös vaSiemmistolla oHa j:onkun ve•rran sa•nanval
taa asiassa. Bii1s va:rsin vaikavat ·syyt vaati~at, 
että ilykkä,ys myönnetään. (V a~ermmal ta: Oi
lcein'') 

Keskus'ilelu as1a.n pö.ydällepanosta julistetaan 
päättyneeksi. 

P u 'h e m i e s: Ed!. Tokoi ed:. J arlrosen krunnat
tama.na :on pyytänyt as:itan pöy·däUe. Tätä ehdo
tusta on e1d. Ståih:lbel'!g- ed. Inig-:manin kannatta
mana vastustanut. 

Sel unt.ek.o myönnetään oikeaksi. 

Äänestys·esityillseks•i !hyväksytään 'huutoäänes
tystä varten seuraava: 

Ken ta!htoo jatkaa asialli1st·a kä's'it.t.elyä, aan1es
tää ,jaa"; jos ,·ei" V1oittaa, 01n edusmies 'JJokoin 
elhdotus hyväkswtty. 

Sen .iohdostru pu!heenvuo.ro·a käyttäen lausuu 
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Ed. A ,i r o l a: Minä luulen, etrtä edusmices 
rok,oi el ole mitään ~ehdotusta iJ~hnyt, VMU 'eåus
ta(la Tokoi. 

Äänestyksessä ilmoi,ttaa puhemi,es jaa-äänien 
)levan voitoHa. 

Lippuää;ne.stystä vaaditaan .Ja hyväksytään 
!'eura:ava 

Xänestysehdotus : 

Ken rtahtoo jatkaa a.siaUi!sta käsittelyä, ää;ues
:ää ,jaa"; jos ,ei" voittaa·, on edustaja, 'Toikoin 
)hdotus hyväksytty. 

Päätös: 

Ääne's'tymsessä annet,aau 94 jaa.- ja 94 ei-ääntä. 
:DriiJleen pantu lippu on ,,ei". 

Eduskunta on .si!is päättänyt panna asian p.öy
läUe s•euraavaan is1tuntoon. 

P u ib. ,e mies: Seuraava täy,si-is,tunto pide
;ään 'huomenna lauantai,na k:lo 9 a.-p. Siinä ht
oo kä.sit,eltäväksi valtiopäiväin avajaå1si's·sa P'i
lettävä puhe; k:lo 12 pä:itvällä tul,evat nimittä,in 
rwlrtio'J)ä,iväiln avajai.s'e't tapahtumaan .ia sitä var-

ten tulee istunto ke.skeytettäväksi vi<imei:stään 
väihä'n ennen k:lo 12. Ava.i·aiiSten tapaihduttua 
jatketaan istuntoa puoli tuntia sen jälkeen ku'~n 
juhlamenot ovat päät.tyne~et .. 

.Saatuaan täimän jälkeen pu,'heenvuo,ron lausuu 

Ed. T o koi: Minä pyydän :huomautba, että 
s,e .päätös, j01ka ä1sken ~tuli arvan kautta hyväksy
tyksi, sisälsi!, .että tämä kysymys, .i'onka mrnä 
pyys1i1n p.öydälle, pannaan pöyldäUe minun: teke
mäni e:h:diotuksen mukaan S'euraavaam istuntoon, 
joka pidetään huomenillalla. 

Ed. Ingman: Minä käs,itän, että; täimä to
rt,eutuu siten, että sLtä täysi-i,stuntoa, joka alkaa 
1.1momenna kello 9, täytyy jatkaa huomenna il
lalla ed. Tokoi,n ehdotuksen käs:itte,lyä varten: 
Ed. T·okoi:n ehdiotus ei V'oi tulla !käsittelyn alaå.:
s,eksi eduskunnan päätöks>en mukaa:n ennenkuin 
illlalla, mutta arvat,enkaan ei e:d. T·dkoin ehdotus 
si,sällä, ettei eduskunta voisi t'Oista t8Jrkoitusta 
va,rt,en täysi-istuntoa a1lkaa aåkai.s,e:mmin. 

Täy,s,i-i:srtunto päättyy k:lo 9,45 i.-p. 

Pöytä:kirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 





4. Lauvantaina 10 p. marraskuuta 
k:lo 9 a. p. 

Nimenhuudossa merkitään· poissaoleviksi ed. 
Bergroth, Gylling, Hultin, Hänninen-W alpas, 
Kurkinen, Kuusinen, La.tvala, Lehtosaari, Mik
kola ja N evanEnna. 

Ilmoitusasiat: 
Vapautusta tärrnän päivän istunnosta saa yksi

tyisasiain takia ed. Latvala. 

Puhemies: Tä:män tä~si-istunnon päiväjär
jestykseen oli aiottu otettavaksi ensiksi sen puheen 
tarka~stus, joka ·puhemiehen on pidettävä valtio
päiväin avajai·sissa. Kun avajaiset on 1siirretty 
tuonnemma.ksi, siirretään myös mainitun .puheen 
tarkastus. Istunto keskeytetään nyt k :lo 6 :een 
illaHa. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. Sirola: Puhemiehen Umoituksen joh
dosta! .ia sen .io'hdosta mitä vuhemies eilisiltana 
täällä lausui eduskunnan avajaiiSlista, pyyd'än minä 
kysyä, mikä on se Keisarin ja Suuriruhtinaan ti
lalla oleva valtiovalta, joka 'On aikonut nämä ava
jaiset pitää, ja, mikä on 111e nyt siirretyksi Hmoit
tanut? 

Puhe lill ies: Oli tarkoitus, että 'se valtion
hoitajakunta, joka oli 'Päätetty täiillä asetetta
vaksi, myös avaisi valtiopåivät, mutta :kun sel
laista, ei vielä ole a:s,etettu, ei myöskään vielä voi

·ta.ne ta.vat.a valtiopäiviä. 

Täysi-istunto keskeytetään kello 9,40 a. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 
k:lo 6 i. p. 

Vapautus edustajantoimesta. 

Puhe m i e .s: Vapautusta edustajantoimestaan 
pyytää ed. Severi Kurkinen sairauden nojalla. 

Lää:kärintodistus on näin kuuluva: ,Kansanedus
taja Herra Severi Kurkinen sairasba sydäntau
tia. Sitä11ai.tsi on hänellä .kilpiranhais (struma.) 
tapti, joka heikontaa hänen voimiaan, jonka kai-

/ ken tähden hän on hoidossani. ja. saa laitoksellani 
kylpyjä. Kaiken ylläolevan todista.n ~kunniani 
ja omantuntoni kautta. Helsingis·sä, 9 päivänä 
marra1skuuta 1917. 

Johannes Weikkola. 
Lääkäri. 

Jäljennöks,en yhtäpitäväksi alkuperäisen kanssa 
todista·vat: Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 
1917. H. Ha1me. K. Kivi." 

Ed. Kurkisen v·apautuhenpyyntö hyväksy
tään. 

Jäsenten vaali valtionhoitajakuntaan. 

Puhe m i e 1s: Nyt jatketaan sen asian käsitte
lyä, jonka eduskunta ·eilen 'Päätti panna .pöydälle 
tähän istuntoon ja joka koskee jäsenten vaalia. 
valt.ion:hoi:tajakuntaa.n. 

Keskustelu: 

Ed. I n g m a n: Pyydän peruuttaa eilen teke
mäni ehdotuksen, mikäli se koskee panikirujohtaja 
Paasikiven ehdokkuutta. 

Ed. 1' o k o i: Kun minä eilen illalla, pyysin tä
män asian pöydäl,le saadrukseni lähemmin miettiä 
niitä perusteita, joilla tämä vaali aiotaan toimit
taa, niin olen v-elrvolli111en• tänä iltana ·esittämään 
sen käsityksoen, mihinkä minä a·sian johdosta olen 
tullut. 

Jo a~kaisemmin antama,s:sani 'lausunnossa olen 
esittänyt, että viime heinäikmun 18 päivänä edus
kunnan päättämä laki Suomen korkeimrrmsta hal
litusvallasta on syntyny-t tpen!stuslainmukais·essa 
järjestyksessä ja. ·että ·se on myös katsottava Suo
m-en perustuslaiksi. Tästä laista on minun ym-
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mäirtäälksen] tämä:n eduskunnan pidettävä lkiinnQ. 
(Vasemmalta: Oikein!) Tämä eduskunta. ei mie
lestäni ole oikeutettu tekemään mitään päätöstä, 
joka poikkeaa tästä laista. Minä myöskin oLen 
vakravasti sitä mieLtä, että koska eduskunta 1 ja; 
2 päivänä viime elokuuta ha:joitettiin laitto:maHa 
kä;s•kykirjeellä, jonka ·käskykirj.een. laittomuuden 
muun muuass•a Suomen korkein oikeud·enhoitaja, 
prokuraa.ttori Svinhufvud on tunnustanut, ovat 
myöskin sen käskyk:iJrj·een ·perus•tukseHä toimitetut 
vaalit laittomat .ia näin dllen tällä ednslkunna.lla 
ei ole laillista pohj-aa tehdä päätöksiä, jotka ovat 
Suomen kansaa. sitovat. Sen vuoksi ymmärtääJk
seni :se päätös, j-onka eduskunta on tässä asias.sa; 
tehnyt, on ,plusta loppuun laiton ja myö,skin nyt 
aiotut varrulit ovat siis iaivan täysin lailtttomat. 
Minul·la. ei ole siis orkeurtta myötävaikutt-a.a laitt.o
miin vaaleihin ja olen .sitä mi.eltä, että ·eduskun~ 
nan ·ei pitäisi ryhtyä näihin vaaleihin,. vaan yk~ 
sinkertaisesrti viimeinkin tu:lla järkiinsä ja selittääJ 
18 päivänä heinäkuuta· päätetty •laki 1ailliseksi 
perustuslaiksi eli toisin srunoen jättää tämä paik
kansa sill(l laålliseUe eduskmnnalle, jolla on ·oikeus 
.perustuslain mukaan edustaa Suomen kansaa. 
(Vaseilliiilalta: Oikein!) Muttru paitsi sitä, että 
tä;ltä eduskunna;lta puuttuu laillinen pohja t·ehdä> 
tällaisia päätöksiä, j.otka ov·a,t Suomen 'kansaa näin 
•syvästi koskevia, minun mielestäni tä>mä ehd·otettu 
toimenpide on tois·estakin syystä vaa:raHinen. 8e 
on tarlkoitukseltaan vää•rä. Se, että se on ta:rlkoi
tukseiltaa:n väärä, siihen antaa aihetta ennen kai!k
kea se, että kai:k1kia1lla ja kautta koko maailman 
käyvät.nykyään ·läpi kansrunva:ltaiset tuulahduk
set. Kaikkirulla kautta koko sivistyneen maail
man: on käsity.s• se, että harvain1valtaa 001: pyrit
tävä ra.ioittrumaan ja valtru keskitettävä !kansan 
käsiin. Nyt tässä on mielestäni tekeillä teko,. joka 
kulkee ·Päinvastaiseen 1suuntaan, nimittäin har
vainva:Urun uu1des•taan palauttaminen, toisin sa
noen tsarismin uud·esrbaan palauttalminen uudessa' 
muodossa tähän mwahan. Jos tämä eduskunta 
tekee tämän :päätöks·en ja valits-ee tämän diraktoo~ 
rion, niin se on suorwstaan: isku Suomen kansaa 
kasvoihin, s•e on isku niitä 'käsityksiä vastaan, 
jotka tällä hetkellä ovat Suomen kansa:ssa elä
vät. Se {)n siis tarkoitukseltaa,n aivan väärä, 
väärään :suuntaan käypä ja sen vuoksi on siis 
myös luovuttava tästä alotteesta ja .pyrkimyk~ 
sestä, j,ohon eduskunta, nyt on aikonut käydä. 

, Minä pyytäisin herroja edustajia kallistamaan• 
korvansa niille vallankumouksen kelloiUe, jotka; 
nykyää;n soivat laajalla alueella Euroopassa,, niille 
vallankumouks.en kelloille, jotka soirv:at Venäjällä 
ja joiden kellojen soit.to ,epäilemättä tulee kaiku
ml}an ka.u·tta koko tunnetun· maailman ja joiden• 

kellojen soiton johdosta .Suomen työväestö on 
heräävä, eikä ole mahddllisesti kaukana se· päivä, 
jt')s eduskunta tällä tavalla kohtelee niitä mieli
piteitä, jotka Suomen kansaa elä·hyttävät, jolloin 
se itse ta.r:ttuu ohja;ks~in, itse mä>ärää kohtalonsa, 
huolimatta sitä, rrnitä eduslkunta1 päättää. Kun 
asia on näin va1kavaa laatua, niin !kaiken kaikkiaan 
tällä lyhydlä perus•teluH.a minä rohkenen tulla 
siihen johtopäätökseen, <että .tämä ·eduskunta. te~ 
lkisi o~keimmin, jos se selittäisi luopuvansa siitä 
kannasta., jonka se tois•sa-ilt.wna, päätti, .ia selittäisi 
tämän 18 päivänä heinäkuuta eduskunnan hy
väksymän lain ainoaksi oikeaksi rperustuslaiksi 
ja 'Pa.laisi itälle ilailliselle ihnna:Ue ja luopuis:U 
niistä vaaJleista, joita täällä on ehdotettu. (Vasem
malta :hyvä;-huuto.ia; 'lehteriltä suasionosotuksia.) 

Ed. S e h y b e r g s o n: Det förViåna.r mig att
hel'r Tokoi, som ju ändå har varit lantdtdagen& 
ta•lman och skött kluihban med den äran, icke in
sett, att det han nu anförde hade bort säg.a;s re
dan innan landtdagen fartta.de det beslut, ·På grund 
hvaraf :vi nu skola skrida tiH val. Då herr tal
mannen emellertid tillåtit herr Tokoi ·att yttra
sig om en s;;tk, som redan är afgjord, så må d·et 
tillåta1s mig att säga om också endast några. ord 
om hans andragande. 

Det tremannadir.ektorium, som vi i dag skola 
välj.a,, kommer ick,e att hafva. 1bestånd vidare ä.n 
några veckor, kanske endrust några da.gar. Dess 
uppgift är fyHd :i: och :med detsamma vi hafvru 
en ny regerin:gsfo:rm, ooh det är därtill :vi böra 
skrida, tili a.ntagandet a:f en ny reg.eringsform, 
hvartill ett försJ.ag reda\n iföreligg·er så demo
kra:t.iskt som •eti sådant förslag kan vail'a 'Och ' 
hvil•ket naturligtvis kan görws än mera demokra~ 
ti:sikt. Tillsäittrundet a1f ett direktorium är blott 
en öfv·ergångsfol'!m för att komma till detta sta
tdium. Om :man 'vill ka:Ua detta direktorium, så
som det ti1l vänster hä:r.om da,gen gjordes - de 
-talad•e om .kon:ungaval o. •s. v. - så blir det en-< 
dast en konung på en d'ag eller på n.ågl'a dagar . 

.J ag hade va:rit färdig att tili d·etta direktorium 
välja en socialist och en agrar, och hvald dettru 
hade velat säga, är .iu tälillligen kla.rt. Det haae 
v-elat säga detsamma 1som att detta direktorium 
hade fastställt 18-.iuli-lagen, om det icke hade 
funnit det nödigt. rutt ri:ktigt fö!'edraiga att, drifva 
igenom en regecringsfovm. H(!la· ta;let om ai:t detta 

· förslag skulle gå i riktning mot ett. iblifva.nde. 
tsa:rvälde vitinar antiugen om <dumhet eUer om 
bristande god vilja. 

H vad fövslagslistan beträJffar, så hade jag, som 
sagdt, gä~na s•ett, mtt en agrar och ·en soci~list 
hade funnits på d·en. Och •hvad den föns.lagshsta., 
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som i går frrumsrtälldes af :herr Ing.maJn, vidkom
mer, så t.orde dert böra utsäg.as ä.nnu ty.dligare än 
detta skedde ut.i herr Estianders a.nförande, att 
det namn, som kunde ansets- VaJra. represenrtativt för 
Svenska fol:IDpa,rtiet, inga1unda upl)bäres inom 
denna grupp. Det. hade tillkommit helt och hål
let utan att grul)pen därom hade en aning och, 
enligt hvad jag •hörde, också utan a,tt andra grup• 
per kändoe till det, uteslutande rpå ett privat ini
tia.tiv, som ju måste betecknas såsom oförklarligt. 
Det har reda'n i tidningspressen omnä.mnts, 'hvems. 
initiativet är: det är herr Svinhufvuds, och då 
han :ställer upp det :so;m ett vinkor •för sitt in~ 
träde i ,detta di:vektorium, 1så äro vi natudigtvis 
skY'ldiga att foga oss däri. Jag tror, att det ha.r 
va:rit ri!ktigt att till landtdag·ens •protokoU få dett.a 
antecknadt. 

Ed. K u u s i n e n: Mielestäni eduskunnan 
enemmistön ·olisi estettävä :tämän va,l!Jlin tapahtu
minen'. Minu.lla o.n elävä tunto siitä, että sen 
kautta, tulisi €S1iety!ksi suuri onnettomuus. Olen' 
siinä vaikaumuksessa., että nyt on ensi kerran• a.ilka 
tullut, jolloim olisi kä,ytännössä mahdollista saada, 
toteutetuksi Suomen itsenäisyys, mutta että se 
teko, jota. nyt on täällä valmisteltu, on varmin 
keino tek>emäaon tämän mahdollisuuden tyhjäksi. 
Ei täiällä hankita. Suomen itsenäisyyttä •porvaris
ton ta;holta, täällä hankitaan nyt jotain toista, t.e
koa:. Nyt täällä on kysymys kokonaan toinen. 

··Mitä täällä nyt tahtovat l)orvarit ja sosialistit? 
Asema on siinä suhteessa :s•el:vä;. Porvwrit tahto
vat, että Suomen ko:vkein tva.ltiovalta tulisi kuu
lumaan .kolmel.le miehelle; sosialistit tahtovat, että 
se tulisi kuu1lumaan Suomen kansan eduSikun
naUe. Porvarit tahtovat, että tämä heidän t!llr~ 
koitukisensa tulisi toteutetuk:si •lailt-onta tietä, ei 
ainorusta,an siinä :suhteessa laitonta, ·että se tulisi 
tä:män ·eduskunnan •ka.utta toteutetuksi, vaan myös 
siinä suhteessa., että se tehtäisiin yksinkertaisella 
•enemmistön •päätöksellä, vaikka perus,tuslain mu
kaan :pitäisi la:illisenkin eduskunnan tä.mm•öisessä. 
asiassa tehdä ~päätö•ksensä rperustusla,in muuttru~ 
mis·esta voimas:saoleva.s:sa jä:rj·estyksessä. So:sia
listit eivät ta:hdo täällä muuta, kuin laillisuutta. 
EntäJs ·ero päämäärissä? 'PorvarrHiset tahtovat 
päästä mahdollisimma•n väJhi]lä uudi·stuksilla tä
män a:jan ohi. Mitä sosialistit ta.htovat? Ne 
uudistu!k:set toteutetuiksi ja ne ~aut. mitkä on .iu
listukses•samme lausuttu, jotka tääHä tehtyyn eh
dotukseemme sisältyvät.. Ovatko ne isoja uudis-• 
tuksia:? Eivätkö ne ole !kansanvalta:isia, porva
rillis·en yhteislmnnim 1puittei:sS'a lii'kkuvia uudis
tuksia joka ·ainoa., jotka mikä raodikaa.lisin porvari
puolue tahansa, jos sellaista täällä ol:iJsi, voisi 

aivan hyvin rtoteuttaa ja ohjelmaansa ottaa. Ne 
ovat hyviä uudistuksia, ne ovat ta.:vpeellisia ja 
työväelle välttämättömiä uudistuksia tä:ssä maas
:sa, mutta sen enempää ne eivät. ole. N-e eivät 
ole mitään sosialistisia vi-elä. 

Leipää .tahtoo työväk:i täällä, sillä se on lei
vän •puutteessa. Ja oikeutt!ll se tahtoo, sillä se on' 
oikeudenkin ·puutteessa. Leipää ja työt.ä ensi kä
dessä, sitä minun käsittää:kseni Suomen työväeltä 
.puuttuu ja sentakia se on tJpätoivossa. Eikö 
niitä voida. •hamkkia, ·eikö :leipää voida hankkia? 

Kenties ei ·siinä määrässä, kuin tavallisena. 
aikana. Mutta .työväki vM.tii, että pitäisi koettaa 
hankkia sitä niin p.a!l,jon ,kuin suinlkin vain v-oimia 
on. Mutta voiko tulla .koetetuksi tätä tietä, jota 
te nyt tahdotte käytettäväksi. Ei ·siihen voi työ
väki luottaa. Kunnallisha:llintojen lkansanvaltais
tutialmisrta me vaadimme sen lain mukaan, joka. 
viime kesänä hyväksyttiin. Onko se l)itkälle me
nevä uudi:stus? Vaa:ditaa'n 8 tunnin .työpäivää 
ammatti- ja teollisuusal.oille. Onko :se :liikaa? 
Minä katson, että tänä aikailla juuri sodan joh
dosta on ma:hdollista saa:da :hel·poimmin tä;mmöi
nenki:n uudistus toteutetuksi. Sodan jä!lkeen vä
littömästi ei ole l)elättävissä :s•iin:ä määräs1sä ulko
maal·aista kilpailua, kuin mitä säännölli·sin.ä. 
aikoina ·olisi ollut rpelättävissä. Suur·et vien•ti
maa.t ovart niin kiinni oman ·maan ta-rpeen tyydyt
tä:misessä, ettei niistä ole :pelkoa. Siis uudistus 
on nyt mahdollinen ja helppo toteuttaa. Virka
vBJltaisuuden .kukistamista myös .vaadita,an, virka
koneiston muuttamista kan:sanvaltai•s.~ksi. · Sella:i
nen on jo -olemassa useissa ma]ssa ny·kyisin, toi
sissa !Suuremmaksi, toisissa ·pi·enemmäffis,i osaksi, 
esimerkiksi Yhdysvalloissa, Sweitsissä. Viime 
valtiopäivillä t-eis·tä 10l:i! rniin mahdottoma;n hir-' 
veätä soe, kun vaa:dimme- täällä, -että korkeimman 
oikeuslaitoksen jäseniä nimiilet.täessä 10li.si edus-. 
.Imnnan saatava antaa lausunto.nsa sen jäsenistä, 
s•e oli teistä mnllistavan 1mnsan~ailtaista. Hyvät 
herrat, .Sweitsissä -eduskunta; suorastaan valirt:se·e 
korkeimman oik-euden jäJs.enet ja ·on pitkän aikaa, 
tehnyt niin, e·ikä se ole mikään mul:listava laitos· 
siellä. V erotus, suur-ten tulojen verotus - ·eikö 
ole mitä kohtuullisin :vaatimus, ·ett.ä niitä, jot~ru 
ovat nyt sotatulo:Usta rikastun,eet ta:vattomast~ 
tässä maassa, verotetaan kaillsan välttäm!i:ttömiä 
ta.rp-eita ja suuria yhtei.skunnallisia uudistuksia 
varten. Ennen kai•kkea vanhuus- ja työkyvyttö
myys•va•kuutusta varten. Vielläkö herrat nytkin, 
kun ra:han arvo on niin .kovasti muuttunut, pitä
vät suurta ääntä niistä 350 markan eläk:keistä, 
onko se iso summa eläJkkeeksi nyt? Mu:iJstan ·elä
västi viime :valtiopäivillä, mitenkä t•eiJstä oli pieni 
S•Umma se 3f:i0 miljoonaa rriarlkka.af mi,kä piti anc 
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taa silloiselle venäläiJseUe 'hallitukselle, .tosm muo
dol.lisesti 'lainalksi, mutta semmoiseksi lainaksi, 
jota ei o:Iisi tarvinnut takaisin odottaa. 

Torpparivapautus o·n kai teidän m:Uelestänne kai
kista meidän vaatimuksistamme hirvein, ·kaik
kein vallankumouksellisin. Mutta se on hyvin 
vorvarillinen vaatimU!s sekin. Ed. Kaira:mon 
muistan tässä joku vuosi sitten esittäneen ·eräässä. 
kirjoituksessaan lwskelmau, että, jos valittaisiin: 
400 Suomen maa'n sella:ista suurinta maamiQmi,s:ta
jaa., joilla on enimmän torppareita, .ia niiden torp
parien suhteen torppa1rilkysymys ratkaistaisiin, sil
loin tulisi ratkaistuksi muistaakseni 3/ 4 osalta 
koko torpparikysymys. Vain neljäsataa s&lla~s.ta 
maanomistajaa! Niitä maanomistajia, joilla ei 
ole torppal'eita ollenkaan, 'lienee noin 10,000. 
Siis va:.iaa kymmenesosa kaikista Suomen itsenäi
:sistä maanomistajista. Se on siis pikkuinen ryh
mä tämäm maan ma.anomista:jista, joiden •etu täJssä 
on kysymyks·essä j!l! jotka jotain menettäisivät, ja' 
ne ovat juuri niitä, jotka ovat tavattomasti rikas
tuneet tässä sota·-aikana. Eikö joka, ainoa niistä ole 
maan arvon kohoam:Usen vuolksi, ilman omaa an
siota saanut tänä sota-aikruna monta vertaa enem
män omaisuutta, kuin /koko niiden torppien arvo oli 
ennen •sotaa. Ja toiseksi, eikö tämä meidän va:pau
tusvaatimuiksemme siinäkin tapauiksessa, että se 
toteutetaan n.iin, että torpparit saavat aivan ilmai
seksi nämä ·ma,at, ole a'ivan porvarl.llinen vaati
mus. Kai niistä torppareista tai suuresta osasta; 
niitä tulisi jonkun ajan :verästä suomettarelaisia., 
·kumminkin maalaisliittolaisia. Kun siis äs.ken 
samoin, että n'ä:mä meidän iähimmät vaatimuk
semme liikk~vat hyvin tä;män ·porvariillisen luok
kayhteiskunnan ·puitteiden IJiirissä, niin• huo
maatte, 'kuinka suures·sa mitärässä vaa.timuksemme 
todella sitä ovat. , 

Entä Suomen itsenäi'syys? 1Siitähäm •sanotte 
olevanne .kaikki samaa miJeltä. Viime istunnossa 
kyllä ,selitti ed. Luopajärvi, <että hän joutui äänes
tämään direktoorion puolesta sen takia, kun so
sialistien ehdotubeen oli kyt'ketty sopimusehdo· 
tus V ehäjän ·kanssa, jota, hän ei hyväksynyt ja 
joka hänen väitteensä mukaan olisi ~~uomen itse• 
n:äisyysvaatimuksoen ,kanssa ristirii.dassa. Jos 
-ed. LuopajäJrvi tosiaan niin sanoi, jota en varmaan 
muista, .täytyy minun sanoa, ~että 'hän ainakin 
tällä kertaa .puhui vastoin parempaa tietoaan. Se 
sopimusehdotus ei yhdessä ainoruss·a kohdwssa:kaan 
ole Suomen i.tsenäisyysvaati:muksen kanssa risti
riidassa, vaan se on joka ainoassa k()hdassa suuri. 
askel sitä kohti; se on ·asianisesti joka 'k;ohda,ssa 
samaa kuin Suomen its•enäisyys, vaikka :se ei sitä 
muodolli:s,esti ole. Minusta voidaan se ,sopimus-• 
kin nyt, kun ~ tullut .toisenlainen mahdollisuus 

Suomen itsenäisyyden toteuttrumiseen, vaikkapa 
jättää .syrjään ja esittää täyden rii:vpumattomuu
den vaatimus, .ioB vain sillä saataisiin tässä syn
tymään yksimielisyys tai ·edes semmoinen enem
mist.ö eduskunnassa, joka tässä suhteessa on, yksi
mielinen. 

Mutta ehkä herrat epäilevät,, että nämä vaati
mukset, jotka sosialistien julistuksessa on esitet.ty, 
eivät ole meidän ainoat, vaan että ,niiden takan·a 
voi oma toisi•a. rpitemmälle meneviä, jot!ka koskisi
vat vielä enemmän 'POrvarien etuihin, olisivat 
niiUe tu:r.miollisempia. Minä luulen, että teissä 
on niitäkin, jotka nyt 'P·elkäävät sosialistilsta yh
teiskuntaa, pellkäävät, että sosialistit yrittäisivät 
:sitä toteuttaa. Onko se se ·punainen .kummitus, 
joka ·panee teid·ät tuota. 1kolmen miehen diktatuu
ria ajamaan? Hyvät herrart! Täytyy •sanoa, että 
me 1puolesta:mm·e - meissä nn ainakin lmonrtm 
niitä - sydämestämme toivomme sosialistista 
y,hteiskuntaa, jotka toivomme myös Euroopa;n' 
proleta.arista vallankumousta. Mutta. eihän sitä 
kysymystä rartkaist81 :Suomessa, se ratkaistaan 
Euroopassa.. Ei sitä .ratkaista yksin Venäjällä
·kään, v•aan V en:äjällä, 1Saksa·ssa, Rans;kassa., Eng
lanni,ssa, kaikissa niissä yhteisesti ja. luultavasti 
jaksoonkin yhtaikaa. J o11ei si.ell.ä tule proletaa
rista va.llankumousta, ei silloin tule Suomessa
kaan. 'Tääl.lä voisi olla vallassa: va.Hdka: kuinka 
hurjia sosialisti.a., vielä pa.ljon hurjeiDipia kuin. 
minä tovereineni, eivät ne voi säilyttää valtaa ei
vätkä tehdä SO'sialistista yhteiskuntaa tä;ällä, jollei 
mui:ssa maissa, joilsta Suomi on riippuvainen, ole 
proletaa:rinen vallankumous ·onnistunut. Onnis
tuuko se siellä, siitä me emme tiedä mitään. Mi
nun täytyy puolestani sanow, -etten jaksa uskoa. 
:sitä. Minä ,kyllä ':Puolestani luu1e_n, ·että Rans
kassa tulee vallankumous tämän :sodan jälkiseu
rauksena. Ranska:n 'ha'llitus on luvannut niin pal
jon sotavoitto.ia, sellaisi•a sotavoittoja., joiden suh
t,een ·se ei ikyke'lle lu]Jauksiaan lunastamaan, että 
se tulee kaaJtumaan. Epäilemättä siellä täytyy 
tulla. jonkinlainen vallankumous, mutta rtuskin 
mikää·n pysyväinen proletaarinen valqankumom. 
Tuskin Englannissakaan. Miten käy Saksassa, se 
on v.nelä täyd.ellinen suuvi kysymysmerkki niin 
teille kuin meillekin. Toiset tässä! huoneessa 
voivat sitä mielessään :velätä, kirotaja vihata, toi
set voivat siunata ja toivoa. sitä, mutta meidän 
toivomuksistamme trui k~rouksistamme se ei tule 
yhtään lähemmäksi tai ·kauvemma:ffisi tuo historial
linen tapaus. Jos se tulee muualla, se tulee meil
läkin. Jos teillä on vaiffika kuinka vankka. direk
toorio tai diktatuuri, ei :se silloin pysy täällä pys
tyssä. Jos se ei tule, niin silloin, ·kuten sanoin, 
vruikka 'sos.ia1lilstit olisivat välillä olleet vallassa, 
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:illoin ·ne täällä pienessä Euroopan kolkassa 81-

räi voi pysyvästi valtaa säilyttää. 
Noissa vaa.timuksissa, jotka. täällä olemme eh

lottaneet, on nyt me1dälll lähimmät. päämäärämme. 
ryöväki pyrkii niihilll ja :millä tavalla IS'e tpyrkii? 
~i aå.noastaan laillista tietä, vaan myöskin -
a siinä on toinen eroitus meidän .iru t.e1dän tienne 
rä:lillä - t.yöväki ,pyrkii niihin myöskin ilman 
rrukivaJtaa ja ilmrun verta. Oletteko te valmiit 
rastaamaan samoin? Twi jos te pyrittekin ilman 
räkivrultwa ja verta, o:letteko .te valmiit tsanomaam, 
1ttä te myös p ä ä s e t t e tuohon :päämääräänne 
illä tavalla? 

OtaMsutawn nyt se erinomainen tapaus, että tä
nä kolmimiehinen hamtus tulee täällä tänä iltana 
ralittua, että se pa:,peril'La saa vallan käsiinsä, on
w Sle ensiksikään luja hallitusvalta? Onko s·e edes 
ähän eduskuntaan nähden luja hallitus? Onko 
illä ihan varma' enemmistö täällä eduskunnassa? 
Ääniä: Ei ole!) Se riippuu maalaisliitosta ja kun 
e riippuu rnaalai,sliitosta:, niin se ciip;puu hyv·in 
1eikossa. Herra 'Schyhergson ·sanoi, että se halli
;usva1ta tulee olemaan vain ehkä 'kolme neljä viiik
wa,. No, minä olen itse asiassa samaa mieltä, ettei 
:e kauvemmiru vo.ilkaan olla, tuskiru niinkään kau
ran. (Naurua.) Mutta ei tarvitse uskoa, -että tämä 
lirektonrio ilman muuta tyytyy .krutselemaan, kun 
ämäm eduskunn·an enemmistö mahdollises·ti huo
nenna tai ylihuomenna. tai sitä seurawvana päivä
lä tul~si anbmaan ,sille epäluottamuslauseen. En 
i:edä, kuulin päivällä, että laiUisen eduskunnan 
mhemiehelle Mannerille oli joku henkilö soitta.
wt, että h·erra 1Setälän kabinetissa senaatissa oli
i neuvoteltu tänään direktoorion vastai,s-esta toi
ninnasta ja myös mahdollisesta rtämänk·in edus
mnnan - ha:joittamis.esta. Herra Setälä. puistaa 
Jäätään. Toivon, että hän .iullkisesti tulee tämän 
iedon kumoamaan; voi olla, että se on •perätön, 
nutta minä toivon, että hän kumoo sen siinäkin 
;apauksessa, ettei se olisi, perätön - edes• maa!lais
iitt.olaisten rauhoittamiseksi. - Kolme vanhoil
ista herraa tulisi nyt sitten keisarivalla'Il' 
~äyttäjiksi ;täällä Suomessa. Millaimen niiden 
ta'llintö tulisi olemaan? Luuletteko, että se voi 
ta'llita täällä ilman hirmuhallintoa, ilman dikta
uuria? Ei, IS'8 olisi heikko ja :sentähd·en se tulisi 
~lemaan väkivaltainen, terroristinen. P.elko oru 
mi!keru terrorin synnyttäjä ja äiti. Tämä kolmen 
nieheru haBinto voisi s!iiis johtaa lmlm~n miehen 
rä:kivaltaisee1n diktatuuriin. Ja siithen epä~lemättä 
ulisi olemaan silloin myö.s syytä, näennäistä, e'h
rälpä todel'listakin. ·Tiedättekö, millä miel-ellä työ
räki nykyään on tääl:lä Helsingissä ja muuallakin 
naassa? Minä luulen, että teistä eivät ole kaik!ki 
fähn-ee.t työmiestä vi:i:me wikoina, nimittäin oi-

k-eiru likeltä. Työmies on hyvin epätoivoinen ruyt. 
Hän ei ole saanut ta.rpeeksi ruokaa. Niitten lwp
s·et ovat kituneet naläissä ja vilussa. Olettehan 
nähneet kumminkin nå.itten vaatteita, ryys·yjä 
päällä j.a ken•kiä, millaiset ne ovat. Te ette ole 
kyllä näihneet, mitä ne syövät .siellä kotona, sitä! 
jauhovelliä. Ette ole näihneet :sitä, Httä toisten 
on heikkoudesta jo vaikea .edes sei:stä. Ette ole 
kuulleet niiden epätoilvoisia puheita. En minä
kään ole paljon kuullut. En minä ole .työmiesten 
:kanssa jokw päivä tekemisissä. (Vasemmalta: Niil
le tuodaa•n jwkälää.) :Mutta minä olen kuullut sen 
verran, ·että semmoista epätoivoa, semmoista synk
kää epätoivoa, vimmai.sta epätoivoa ei ole vielä 
ikinä ollut tämän maan työväestön ke:skuudessa, 
kuin nykyään on. Luuletteko te, että se tulHe 
tyytymäiän teidän kolmen miehen halEntoonne ja 
niihin toimiin, mitä tuo :kolmen milehen hallinto 
tulee täällä tekemään? Ei, hyvät herrat! Te voit
te sen työväestön ta:ppaa joko nälkään tai twppaa 
lkadul'la, mutta saattaa se tyytyväiseksi, niin 
että se tyytyisi tuohon halLintoon, että se olisi 
edes yhde:n viikon tyytyväisenä teidän komen
tonne arlai·sena, siihen ette voi sitä ·viedä. (Vasern
mailta: Oikein!) Meildät sosialis.tiedustajat voi
daam syrjäyttää ja samoin keskustoimikuntain jä
senet. Se on niin ·helppoa. Ei :si·ihen tarvita edes 
voimaa. Kenties me .i·oudumme vapataehtoisesti
kin astumaan syrjä.än tai työväki meidät .syr
jäyttää tai t.e, hyvät herrat. Onhan teillä s·en 
verran voimaa eikä ·siinä tarvita voimaakaan, sii
hen ·riittää, jos täis•sä asema: 'kärjistyy kovin pit
källe, vaikkapa salamurha-ajat; luetteloja taitaa 
jo jossain puolella olla valmiina, en minä tahdo 
sa;noa,, ·että •edus.kunnan jäsenten taskussa. Joku 
teistä voi ajatella: aseitw on; ette te pelkää. Epäi
lemättä ·niitä on. Niitä on .teillä .tarpeeksi, jotta 
verta voi vuotaa, mutta ei niitä ole tarpeeksi, jotta 
voitte säilyttää valla.n rtässä maassa. Se on tämä 
tie, johon minä puolestani näen tämän direktoo
rio-·ehdotuben johtavan, 1i.etoisesti tai tietämät
tä - sehän on i:han samantekevää, kun se johtaa 
sama:an tulokseen -, ja tätä me olemme tarkoit
taneet, kun julilstuksessa olemme sanoneet, että. t.e 
p.elaatte nyt syynt8!keettoman pol·itiikkaa. Ja 
tämmöisellä hetkellä sitten, jolloin todella, niin-
kuin alussa sanoin, minun nähdäkseni voisi olla 
Suomen itsenäiisyys .saavutettavissa, Suomen ~äy
dellinen riippumattomuus. Ensi kermn on Ve
näjällä valla:ssa. sellainen hallitus, joka todella ou 
kansa.in täyden itsemää:räämisoik·euden kanna:lla. 
Senhän te tiedätte. Ei teidän tarvitse .tietys:ti 
odottaa, että se ilman :muuta työntää tänne -itse
näisyyden, jollei sillä ole mitään .takeita siitä, 
ettei itse.näinen Suomi heti seuraavana päivänä 

8 



58 Lauvantaina 10 p. marraskuuta. .. 
la:hjan saatuaa;n i.Jske puukolla: Venäjä:n vallanku
mouksen selkään. 'Siitä 1sillä täytyy olla takeet 
ja täydet takeet. Jos tulee aselepo, jota Venäjän 
nykyinen hallitus tahtoo ja ,jota. se on ;ehdottanut, 
selventää se ·a<semaa tässä koko joukon. Mutta• 
ellei sitä tule, niin luulism, että olisi kaikkien tai 
ison osan ainakin tässä maassa nyt :syytä vähän 
tarkistaa lm.ntaansa erääJssä asiwssa, mennä sy
dämeensä ja kysyä, että onko nyt,kin vielä, kun 
v.enäjällä on va.llas:sa. hallitus, joka on Suomen 
riippumattomuuden kannalla, onko .nytkin vielä 
syytä ja isäJnma•allinen velvollisuus täällä siinä 
tapaukses•sa, että swksalai'Sten maihinnousu ta.pah
tuisi, avustaa s~ksalaisia. Tuskin. Ei. Nyt voi 
Suomen kansan itsenäisyyden toivo tuUa toisella..: 
kin tavalla täytetyksi ja varmemmin. Mutta, ku
ten saJnoin, niin tä:yt.yisi sen vallan, jolla .Suomessa· 
on kor.kein valt~ova.lta, voida antaa myös Venäjän 
hallituks-elle takeita siitä, että 'Suomi ei suinkaan 
pelaa epärehellistä peliä. 

Tehän kaikkien en~mmin oikeistossa olevat ehkä 
lohdutatte it,s.eänne -s~tlä, että vaikka bols.hevi
keilla; nyt on va,lta käsissä, se ~ei pysy niillä ·kauan, 
se luisuu pois niitten käisistä piank~n, kuten herra 
Schybergson on nyt täällä lohduttanut. Me emme 
sitä tiedä. Jos niin tkävisi, ·että se jonkun ajan 
perästä joutuisi pois · bolshevikien käsistä, eikö 
olisi sitä suurempi syy nyt juuri satada .täällä 
jonkunlainen tulns aikaan, saada käytännössä 
voimaan se, että .päästäisiin täällä itsenäisesti toi
mimaan. Me emme voi taata s-itä, että il1Y kyinen 
haHitus Venäjällä voi kauvan pysyä ipystys•s:ä. Me 
toivomme sitä. l\Iinä luulen vasemmalla ka,ikkien 
toivovan sitä. Me ihailemme V enäjäm bolshevik
keja, ne ovat ;sankarillisesti a:janeet Venäjän val
lankumouksen a·siaa, •eikä vaint Venäjäin, vaan 
koiko Euroopam vallankumouksen a:sia-a. Me toi
vomme, että se punaimen kokko leviäi.s.i sieltä 
myöskin Saksaan, et.tä tulisi yleinan Euroopan 
palo, :mutta me emme voi s.iihen vaikuttaa. Ehkei 
sitellJ käy. Mutta jos tääHä sillä aikaa, kun bollshe
vikit ovat V eilläjällä vallalla, syntyy se tila, jota 
•s,anotaan anarkiaksi. niin1 :mitä sitten on edessä? 
Anavkiw! Tiedättekö mitä se on? Se olisi sitä, 
että täällä ta:peta.an ihmisiä, vaikka jokainen ih
mishenki on liian kallis, jotta se uhrattaisiin min
kään k·einotte~lut~rkoituksen hyv.älksi; maalla pa
laisi kartanaita pian. Epätoivo sellaista. synnyt
tää ja haillitseva terrori semmoi·sta voi synnyttää, 
ei siihen ta:rvita. sosia.listien kiihoitusta yhtään. 
Mutta jos täällä semmoinen tila syntyy, ja nämä 
viikot siinä tilassa iillenevät, niin sitten, jns sitten 
nousee Venäljällä jokin •kasakka-ata:ma:ni, luulet
teko te, että se silloin säästä.ä edes sitä teidän 3-
miehis.tä .ioukkoa,nne, jos se s·illoin täällä valla.s-

sa o'n. Kun kesällä kuultiin Venäjältä, että siell: 
ka,nsa:nvallan oousta.ja:kokous, työmies- ja sota 
miesneuvostojen edustajakokous oli hyväksyny 
Suomen ·riippumattomuutta periaatteessa tunnus 
tavan .lausunnon, me eräälle porvarisedus,tajallE 
edustaja ATa:.iärvelle, sitä keha,stiin - hän ol 
puhunut täällä täysi-istunnossa, kuinka perustus 
ia"kivaliokunta suutaroi a1sioita., kun siellä oli suu 
tari puh€-en.iohta.iana., - niin me kehastiin, etti 
t.ais·i tulla: totinen saapa:s jo valmiiksi, niin sano 
edustaja Arajärvi. Mutta mitä sanoo se Ka•raulov 
ka•sakka-atama1ni. Sääiitti !s-ellainen. ·Mutta Ka 
rauloveja siellä voi nousta. 1Se olisi ·onnettomin ta 
paus Venäjän ka.nsaUe joms·iki·n aikaa, mutta kylli 
se olis-i myöskin onnetonta täällä. Kyllä s.e ku 
ristaisi myö·s :kapitalistejaJ täällä. Ette tekääJl 
pesi.si käsiä:nn•e semmoi,sen vallan •silmilssä. Mah 
dolLis,esti te pääsisitte väihemmällä 'S.iinä, mutta ot 
takaa huomioon, että Venä,jän imperialistien edu 
ovat semmoisia, että niiden t. ä y t y y syödä Suo 
men .kap~taEstienkin edut suuhunsa, muutoin nt 
eivät menesty. 

On ras'ka:a.lla. •sydäJmeHä, 'kun tä:mmöisessl 
asiassa täytyy olla kahden vaiheilla siitä, miki 
tu1los eduskunnas,sa tulee. 1finä luulen, että so 
sialistien puolelta täytyy ttehdä täällä jokin vas 
taehdotus•, ,s•ellainen väliehdotus, .ioika saisi ai!kaan 
että direktoorion vaal-i peruutettaisiin ja "]Janta:i 
1siin ' valta:laki vi~hdo:imkun voimaan. ~Mutta jo: 
semmoinen ehdotus• ei :n·ytkään viime hetkellä men' 
läpi, jos· täällä ei löydy ·eduskunnan enemmistöä 
.ioka sitä kannattaisi, tai sitä ei 'Pää;stettäisi ää 
·nestybeen, niin huutakaa sitten taivaasta vettä 
j'otta pesisitte 'kätenne siitä, mitä sitten •s\luraa 
(Suosionosoit.uiksia lehtereiltä.) 

Senaattori Setälä: On luonnoltlis•ta, että se 
naatin jäsenten kesken, niinkuin edustajainki1 
kesken, on nä~nä päivinä ollut puh~tt.a .siitä, mil'li 
tavalla Sternmoinen direktoorio, .ionka edugkunt: 
on päättänyt asettaa, tulisi toimimaan. Mutt: 
s>en .minä saatan vakuut.taa, että senaatti ei o}, 
tät.ä asia.a käs·itellyt .e.i!kä sillä ole ollut syytä siti 
kä:sitellä, kun asia ei ·ole tnpullisessa päätö.k.sessä 
Ja .sen minä edelleen voin va:kuuttaa, että -ei ol1 
ed-es yksityisesti ollut puhetta - aina'kaan mini 
en ole kuullut siitä ainoatakaan s.anaa. - edus 
kunnan hajoittamisesta. 

Kun m~nulla on pu:heenvuoro tätä t1edonanto: 
varten, tpyydän sitä käyttää erä;än tois·en tied01 
oikaisemiseksi. Prokuraattori .Svinhufvud sii11•l 
lausunnossaan, jon•ka hän .antoi eduskunnan ha 
joitusmanifestista, ei lwusunut itse hajoitustl 
hvittomaksi, valan hän ei tpitänyt niitä peruste 
luja, joita tä:män mariifestin alkupuolelta esitet 
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tiin, lain mukaisina ja kaltS8i, että nä:Uden perus
telujoen vuornsi ·ei olisi pitänyt itse a;siakirjaa 
myöskään julkai•sta. Näistä perusteluista olivat 
useat senaatinkin jäsenet samaa mieltä, että ne 
eivät olleet asianmulkaisia. Erimielisyyttä oli 
vain siitä., oliko näiden perustelujen vuoksi, jotka 
eivät ketään sitoneet, i1Jse asiakirja jät,ettävä jul
kaisematta vai eikö. 

Ed. Ta l aJ•s: Edustaja' Kuusis'm .lausunto 
saattaa antaa aihetta siihen !käsitykseen, että por
variLliset ryhmät eivät oli!Si •koettarueet päästä yh
teisymmärryks.een sosialid·emokraattisen ryhmän 
kan•ssa, jotta iäissä meidän tärkeimmässä kysy
myks.es,s•ämme eduskunta olisi voinut esiirutyä yk
simielisenä. :Kun tämä käsitys on ·väärä, niim 
katson velvollisuudeks·eni mainita, .että :porvari.J.
Iisten puolelta on tehty useampiakin ·ehdotuksirai 
nyt puheen8!0llevan vailke&ru kysymyksen >ratkai
semis-eksi. Itse puolestani olen tehnyt yhden eh
dotuksen sosi!alidemo•kmatt:UseUe ryhmälle, ·ehdo
tuksen, .ioka no.iasi täydellisesti valtalakiin. Tä
mä minun ehdotukseni sisällys, minä tahdon sen 
sa1ada :pöytäkirjaan merkityk•si, tämä minun eh
dotukseni sisällys oli siimä, ett.ä eduskunta olisi 
päättä:nyt, että ·korkein hallitusvalta kuuluu 
eduskunna1le, mutta •samal.la myöskin olisi ·päät
tänyt, että to:Umeerupan•eva valta toistaiseksi kun
luu senaatin talousosas.toUe, jolllka ohessa tuo
miovalta ei1elleenkin ·olisi tuomioistuimilla. Tä
mä ehdotus olisi, kut-en s.aruottu, toteuttanut valta
laiTIJ l)eriaa,tteet, mutta :mielestäni tämä ehdotus 
olisi ollut sikäli meille parempi .kuin valtalaki, 
että •s·iinä ei olisi ollut niiltä rajoituksia itsenäi
syyteemme, mitkä va~talaki on määrännyt .ia .iotlka 
ny.ky~ses•sä valtiomsessllJ tilanteessa mielestäni 
ovat vanhentuneet. Tätä ehdotusta en ole kum
minka,an voinut •eduskunnassa tehdä, ikoska. en 
saanut sille kannatusta sosialidem01kraattiselta 
puolelta .ia niinmuodoin tämä ehdotus ·ei •olisi 
eduskunnassa ·Saavuttanut enemmistöä. Minä 
ol,en ·vaJkuutettu siitä, •että jos tämä minun eh
dotukseni ·olisi tullut hyväksy.tyksi, niin ei myös
kään olisi .kohdannut .m~nkään'laisia varikeuksia 
saada ne yhteiskunnalliset uudistuks.et, joi•sta so
sialidemokraattiruen eduskuntaryhmä ·eriltyisesti 
pitää kii•nni, toteutetuiksi. Minä luulen, että täl
män kautta oli,si voitu saada aå.kaan se, että edus
•kunnassa, en tahdo sanoa, •kaJksisa:taa miestä, mut
ta kumminkin niin suuri •enemmistö, että myös
kin perustuslait olisi tämä11: ·enemmistön kautta 
voitu saada muutetuiksi, olisi toiminut yhdessä. 
Että näin ei ole käynyt, että eduskunta tällaisena 1 

hetkenä esiintyy iäysin dkkinäis.enä, s•e on sosia
lidemokraattisen ·eduskuntaryhmän syy, se on .sen 

----- -----~ 

eduskuntaryhmän syy, .ioka, ennenkuin ratkaisu 
tapahtui täällä eduskunnassa, ei tuonut muille 
eduskuntaryhmil,le mitään positiivista' ehdotus.ta 
tämän pulan ratkaisemiseksi. 

Edustaja Kuusisen lausunnossa kuulsi 'lä.pi uh
kauksia :meitä porvarillisia vastaan. Minä tah
don sanoa, ·että juuri se seikka, että me olemme 
koettaneet kaikkia :mahdollisia teitä yhteisym
märryksen 'saavuttamiseksi, juuri se seikka tekee, 
että me rohkeasti uskallamme mennä kaikkia 
niitä koettelemuksia va.staan, jotka ehkä meitä 
uhkaavat. Ja 1sen minä 'tahdun vi·elä saada sa
nottua, että jos tä•ssä maassa. syntyy a1n:arkia ja 
vaikkapa tämän anarkian toimeenpanisi vi<eras 
sotav'äiki, n·iin te, sosialidemokraatit, ette koskaan 
voi vaipautua. e·desvastuusta täst.ä anarkiasta. 

Ed. Ingman: Minä voin monessa 'suhte-es·sa 
yhtyä siihen la1usuntoon, jonka ed. Kuusinen an
toi. Varsinkin minä y:hdyn siihen hänen kä:si
tykseensä, ·että asema laajoille työväiestön piireil
le nykyään •epäiilemättä on erinomaisen raskas. 
Minä en tietysti omasta 1kokemuksestt tun•ne sitä 
asiaa s • .Linäkään määrin 'kuin ed. Kuusinen, mutta 
ymmärrän hyvin, .että täytyy o1la ,sillä lailla. 
Sillä sehän OTh tunnettua:, että pareJll'piosaistenkilll, 
niideThkin, joilla >Olisi rahaa käytettävänään, on 
nykyään vaikea sa:ada eräitä toimeentuloon vält
tämättömiä tarpeita. Si'lloinhan ymmärtää jo
kainen, €ttä niille, joilla OTh varoja tkäytettä:vinään 
ainoastaan hyvin rajoitetussa määrässä, täytyy 
olla olot aivan -erinomaåsen ra:skaat. M·inä luu
len, että meidän 1kyUä on syytä jokaisen täällä 
pitää mielessämme tämä tosiasia.. ·Myöskin olen 
ed. Kuusisen ka,nssa samaa mieltä siitä, että tar
vitaan yhteiskunThani·sia uudistuksia. Ja ne alat, 
joita:. ed. Kuusinen mainitsi, ovat niitä, joilla näi
tä uudistuksia ehkä kaikk-ein kipeimmin tarvi
taan. ISe on kyllä auultavaa, että me elmme ed. 
Kuusisen kanssa ole aivan yksimielisiä ·siitä, 
kuinka pitkälle menevät uudistukset tod.ella osoit
tantuva.t kansalle terveellisiksi. Mutta siitä 
voimme olla yhtä mileltä, ett.ä varsin pitkä.l'le me
neviä uudi.stuffisia nykyoloissa tarvitaan. Minä 
olen vielä siinäkin •suhteessa y.htä mieltä ed. Kuu
sisen kanssa, että meidän ei pidä luottaa liiaksi 
V enäJjään. Me näemme, kuinka mi,elipiteet siinä 
vaihtuvat, milloin on mikin suunta siellä vallalla. 
Paras on, €itä !koetamme tehdä itsemme niin vä
hän riip.puviksi kuin mahdollista näistä eri suun
nista.. Para•s on, että koetamme mikäli mahdollis
ta täällä ·Omassa :keskuudessamme järjestää omat 
a1siamme omin voimin ja omien tarpeittemme mu
kaan. Jlfiutta minä olen sitä mieltä, että voidwk
semme päästä yli nykyisten vaik€U'ksieTh, .me tar-

' 
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vitsemme jotakin hallitusvalba. Me emme 'Pääse 1 

mihinkään siitä paikasta, millä me seisomme, 
emme vähä.ksikään aikaa, ilman ,sitä. Ja sellai
seksi välia,ikaiseksi asiain jäJrjestäimis·eksi oli .tar
koitettu s·e toimenpide, jonka eduskunta hyväiksyi. 

Tääl'lä ~ovat usea,t puhujat, va.rsinkin senaattori 
Tokoi. käsitel.loot ll!siaa .si~u, kuin täällä olisi 
ky,symys ·uuden tpysyväisen hallitusmuodon luo
misesta Suomelle. Silloin minäkin myöntäisin, 
että tämä oli:si erinomaisen onnilstumaton. Mutta 
eihän siitä ole 1kysymys. Siitä vain on kysymys, 
että me sillä varrhalla pohj.ailla, millä me nyt vi-e
lä seisomme, koettaisimme päästä eteenpäin, niin 
että me saisimme :tuon uuden pohjan luoduksi 
jota varten jo on olemaissa runsaasti esityötä ja 
jonka käsittelyyn toivottavasti eduskunta voisi 
aivan heti ryhtyä. Ei ole siis kohtuullinen eikä 
oikeutettu se esitys, että tässä olisi 'kysymyksessä 
jokin valla.nhappausyritys tai jotakin seUaist~. 
Tässä on kysymys vain välimuodosta vanhan Ja 
uuden väEllä. ,Ja tämä ehdotus on tehty sovin
nollisessa ~ngessä. Sitä on !koetettu toteuttaa 
siten, että eduskunnan eri ryhmät olisilvat täs·sä 
väliaikaisessa ha.llitukses,samme tai hallituskun
na:ssamme edustettuina. Tätä ei ole voitu toteut
taa, .ia se· on mielestäni erinomaisen ilkävä. seikika. 
Mutta minä kuitenkin toivon, että, 'eräissä ta
pauksissa, jonkun verran yksipuohsestikin ·ko
koonpantu hallituskunta voi saavuttaa sangen 
la'a)ja>a kannatustat näinä! ·lähimpinä viikkoina, ni
mittäin siinä tapauksessa, että ·se orunistuu todella 
saamaan aikaan jotakin kansan hyväk,si. Erit
täinkin tärkeänä pitäisin, että 1se ·onnistuisi hank
kimaan kansanemme leipää. Minä en e'Päile, että 
se tulee siinä suhteessa ponnis:tamaan ·kaikki voi
ma:wsa. Enempäähän ei voida vaatia. Mutta jos 
se sen rehellisesti tekee ja mikäli IS•e siinä onnis
tuu, niin epäilemättä Suomen työtätekevä ka~sa 
tulee olemruan 'siUe siitä iki:iltollinen. Ja samom, 
mikäli se va.lmistelee uudistuksia j.a vahvistaa ja 
voimaan saattaa kansalle hyödyllisiä lakeja, la
keja,, joista1 kansa tuntee, että nämä ovat todella 
edisty,slakeja., niin minä luulen, että se tul,ee saa
vuttwmaan a.ivan laajojen kansankerrosten 'kanna
tuksen ja .että s•e 'siis, niin ää.rettömän hei·kko kuin 
se tulee olemaan, ellei s·e tätä ;kaJUnartusta. ·saa, 
-kumminkin tällaisen kannatuksen ·varassa voi to
siaal).:ki'n tehdä jotakin SuO'ffi€ll kansan .hyväksi. 
Minä toivo~sin, että tä:s.sä olisi olemassa •hyvää 
tahtoa ja va,}jon hyvää tah:toa, sillä ellei s~tä. ul~, 
niin silloin vaikeudet varmasti käyvät meille ai
van ylivoimais~ksi. 

Ed. W u o 'r i maa : Sen johdos:ta, että muuta
mat puhujat ovat lausuneet mielipiteewsä olevan, 

että tämän ·edellinen eduskunta olisi la:illinen, 
mutta. tämä eduskunta laiton, pyydän, kun en ole 
samaa mieli'Pidettä, lausua muutamia sanoja. 

Nikolai II 'käs'kystä 1Suom.en kansan valit
tSo8II~1n eduskunnan, joka 1916 vwlittiin ja joka 
sittemmin välia~bisen hallituksen käskY,stä ko
lwontui viime talvena, olisi pitänyt, jos se olisi 
noudattanut oikeita· vallankumouksellitsia peri
aatteita, ensi työkseen julistaa, että, ·koska se on 
ensiks~kin poistuneen itsevwltiaaJU kä:skystä va
littu ja toi·seksi, koska· sen on kokoonkutsunut 
hallitus, j.olle ei ole siirtynyt suuriruhtinaan val
ta, se ei enää voi toimia vallankumouksellis.ena 
aikana, vaan julistaa uud·et vaalit, joissa. vedotaan 
kansaan, että .kansa rus.ettaa vallHJnkumou:ksellis
ten 'Periaatteiden mukaan uuden eduskunnan, joka 
laatEi perustuslait .Suomen kansalle näissä uusissa 
olois.sa. Tämä eduskuwta ei ·kuitenkaan •sit!i teh
nyt, vaan g,e alkoi työnsä ja otti vastaan ehdo
tuksia väliaika;i,selta. hallitukselta tekemättä alus
sa minkäänlaista ·vastaan väitettä ja. alentui siis 
tavallansa tunnustamaan tämän mahdin. Vieläpä 
s.e !lähetti sille muutamia lakeja vahvistettaviksi. 
Tämä mielestäni .io asettaa haljoi~tun edus!kunnan 
siihen asema.aw, että sillä ei ollut 'Suomen 'kansan 
mandaattia toimia vallankumouk·s,en aika:na. Uusi 
eduskuJUta on sitävastoin valittu vallankumouk
sen merkeissä. Kansa on valinnut sen sitä var
ten että täimä eduskunta tekisi 1Suomen 'kallSalle 
uu~issa oloissa tarvittavat uudet •perustuslait ja 
ennen kaikkea. va•}.tiomuodon. Tämän eduskunnan 
on siis Suomen .kansa tunnusta.nut laiJ.;liseksi. Sitä 
paitsli se puolue, jonka puhujat täällä ovat väit
täneet tätä ·edus.kuntaa laittomaksi, ovat omassa 
vaal:ijulis:tu'ksessaan tunnustaneet ja julistaneet 
sen 1aillits.eksi ja .lmhoittaneet va1itsijoitansa ryh
tymään voimalla ja väetlä valitsematan Suomelle 
,;allankumouks.ellista eduskuntaa. Täimä on siis 
täyd·ellisesti lailliJnen eduskunta ja .g,e 18duskunta, 
joka oli tämän edellä, oli laiton melkein koko .ajan 
kun se toimi. Mitä nyt tähän asiaan tulee, jo;ka 
nyt on esillä, niin maalaiiSliitto on ollut siHä lmn
naUa että tästä asiwsta ei selvitä muulla tavoin 

' . 1 . kuin että niin sanottu valtalaki lähetetää,n JU ais-
tavaksi .ia tu1ee lakivoimais'eksi maassa;mme. 
Sen ehdotuksen maahisliitto täällä myöskm on 
tehnyt. Mutta sekä oikeisto että vasemmisto ov~t 
sen äänestyksellä hyljänneet. (Va.s.emma:Ita.: EI
vät ne ole hyljänneet.) Ne ovat hyljännooot sen. 

Oikeisto on koettatUut täällä saivartelema.lla la
kipykäliä 1selittää, että valt.alain voimaan astumi
nen ei olisi perustuslain mukainen, mutta se on 
unohtanut että kaikki eduskunnan toimet aina vii
me talv,esta asti, sekä va.nthan että nykyisen edus
kunnan, eivät ole perustuslaå.n mukaisia, s:Hä jo-
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kaisess·a perustuslain pykälässä ja vielä valtiopiii
väjärj.estyksen useimm:iJssä IPYkälissä puhutaa.n 
aina ja edellytetään aina suu.riruhtinaa.sta., jota 
ei enää ole. Siis eduskunta on "Ollut •S.emmoises.sa 
ti1anteessa, että sen on täytynyt, jos ;se on tahto
nut koossa olla ja jota.kin toimia, joka päivä si
vuuttaa ja syrjäyttää joitakuita •perustuslain py
käliä. Jos valtalain voimaansaattamisessa syr
jäytetään joitakuita pyikäliä, kun niitä saivar
reUaan, nii:n se tehdään my·öskin siinä ehdotuk
sessa, jonka oikeisto epälojaaliseHa äänestysta
vallansa saattoi päätökseen. Sillä sekin "On sel
lainen a•sia, joka olisi pitänyt käsitellä samalla 
tavalla ·kuin muutkin •pemstuslaillis·et asiat ja 
siis jättää perustusla·kivaliokuntaan ja eduskun~ 
nassa lainmääräämällä enemmistöllä lopullisesti 
hyväksyä. Nyt se .on koetettu saada aikaan yk
sinkertaisella ää:rvestyksellä. Niinkuin maalais
liitto .io on ilmoittanut, ei se seiso s~llä kannalla, 
erkä ole S•eisonut sillä •kannalla, eitä a.s-etettaisiin 
mitään valtionhoitajaikuntaa ma.ahan. Se on sei
sonut v·alta.lain /julistamisen lpohjalla ja seisoo 
edelleenkin, mutta se ei voi uudestaa.n ehdotusta 
siinä suhteessa tehdä. Jos. vas-emmiston rpuolesta 
·t.ehdää:n ·se ehdotus, on maa.laisliitto valmis sitä 
kannattamaan. 

Ed. S c h y b e r g s on: • Då ja.g korrigera.de 
mitt senaste andmgande, fann jag, att jag hade 
glömt att utsäga det, som var min mening att 
säga, nämlig1en att en plats uti detta föreslagna 
direktorium i dag erbjudit.s åt ISOCialisterna, en 
annan åt agmrema. Dessa grupper hade sålunda 
tillsammans ·kunnalt få majoritet i detta direkt.o
riUJm, och 'f.ölja.ktlige:rv hade det också stått i de
ras ma.kt att, om de ansett det önskväirdt, pro
mulgera 18-juli-lagen. Är det då vårt fel, om en 
anarki uppstår? (Lisää tulkitsemisEn jälkeen= 
Tillägger efter tolkningen). J ag ber att få till
lägga att denna möjlighet ännu återstår för de 
nämmLa grupiJerna. 

Ed. H ä n n i n e n - W a 1 p a s: Ed. Ingman 
tahtoi kiittää ehdotetun kolmim~ehis•en kuningas
vallan maailman •mainroimmak.si. Ed. Ingmanin 
lausunnon mukaan olisi voinut tulla siihen joh
topäätökseen, että tämä kolmimiehinen kopla voisi 
tehdä vaikka kivestä leipää .i·a ravita sillä köy
hä:listöä. Minun mielestä.ni ed. Ingmani·n kehu
miset olivat tahallisesti liioiteltuja, ja s•e aiheut
taa minut .käyttämään tämän johdosta pa.ri sa.naa. 
Se seikka, •että sosialisteille on tarjottu kol
mesta .paikasta yksi, .ei suinkaan tee ehdotettua 1 

l·aitos.ta sos[a1i!Stcill~ mitenkään mieluisa:ksi eikä 
·kannat-ettavaksi. Onhan yksinker;ta.inen lasku-

tapa, että kfcllksi henkilöä voi ää.nestää yhden nu
rin niissä asioissa, joissa äänestys tul•ee. Kapita
listeille tulisi s·iinä laitoksessa varma enemmistö, 
.sosiaE•steille vruin rpieni vä.hemmist.ö. Mutta toi
seksi sosialistit tuskin voisivat .hyväksyä tuota 
laitosta, vaikka saisivat yksin käsiinsä, syystä 
siitä, että •se l-epää harvainvaltaisilla. perus,teilla. 

Harvainvaltaisuudesta1 olemme, jumala parat
koon, saaneet ·kärsiä tä.ssä maassa jo liian pal
jon. Sehän oä olemassa jo •säätyedus·kunnam 
aika.na. Ja minkälainen tulos. tuli säätyeduskun
nan ha1r:vainvaltaisuudesta, jo17sa oli ainoasta,an 
määrättyjen luokkien edustajia. Tulos oli, että 
varsinaiset syvät rivit eiväJt 1saanreet mitään :paran
,uuksia oloihinsa. He ·saivat .kärsiä ääretöntä puu
tetta ja hätää, äärettömän pitkää työpäivää. 
Heitä •rääkättiin ja nylj.ettiin ihan viio;neiseen 
asti. Sitten kun noita kidutettuja kansanjouk
koja rkerääntyi kapitalistisen jä.rjeste1män vai
kutu:k.sresta isommat määrät teollisuuskeskuksiin 
.ia ·kaupunkeihin, ·niiin syntyi ilmeisiä levotto
muuksia,, ilmeisiä anarkia,nkin oireita. Syntyi 
myös la•ajoja valtavia liikk!eitä, jotka truhtoiv.at 
kukistaa millä hinnalla hyvänsä ha.rvainvallan. 
Siihen kukistamiseen. tuli tilaisuus Venäjän val
lankumousliikkeen yhteydessä. Tämä .Suomen 
kansa'n eduskumta on rsen toiminnan tuote. Jo 
sillloin, kun tuo muutos pantiin toimeen, osoitet
tiin työväen taholta, että lffiuutos on ainoa1staan 
puolinainen. Saatiin ainoa.staan laaja äänestys
järjrestelmä ja sen avulla leduSJkThll,ta, anutta ei 
saatu eduskunnaill-e paldon mitään ·valtaa. Kun 
muutos oli ·pantu toimeen, ikuului sen jälkeen 
ääniä varsinkin ruotsalaisten leiristä, jotka tul
kitsivat yleensä kapita.listiluokkien mieltä, että 
ei mitään hätää, "Onhan meillä keisari. He asetti
vat 1silloin kJeisarin vallan eduskunnan valtaa vas
taan. Saattoiharr keisari estää mitkä eduskun
nan päätökset ~yvänsä, mitkä lakiehdo,tukset hy
vänsä laiksi tulema<sta. Ja sitten kun alettiin 
mennä tä;män kansanvaltaisen eduskuntalaitok
s-en ikanssa eteenkäsin, oltiin1 ensi aluksi hiukan 
olevinaan: n. s. parlamentaarisia. · Oli muu
tamia~ ministeristöjä, jotka koettivat suhteessa 
tai toisessa tekeytyä, asettautua sille kannalle, 
millä eduskunta oli. Mutta itse asiassa tuo oli 
vain näennäistä ·peliä. Niissä asioissa, joissa por
varillisten luokkaedut tulivat enemmän vaaraanr, 
rupesivat kaikki !porvarilliset !hallitukset, oli
va:tpa ne sitten suometta:relaisia, nuorsuomalaisia 
tahi ruotsalaisia, todella hakemaan tukea edus
kuntaa vastwan venäiläiseltä taholta. ;Siitä tul
tiin ·tuohon kur,iaan järjestelmään, ·että suurin 
osa eduskunnan laatimista laeista, mitkä olivat 
vähänkin ;syvillle riveiHe edullisia, jako tuhottiin 
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tahi pantiin .l~päämään· hallituksen paperilaati
·koihin, niin että eivät voineet tulla vahvistetuiksi. 
Kun •sitten venäläinen kapitalistiluokka edelleen 
pyrki ka,ioalllaa·n tämän maan etu:ilhin ja. oi'keuk
siin, oli kyllä ristiriitaa venäläisten kapitalisti.e.n 
ja. meidän •porvarillisten välillä. Tuli n. s. 
s!l!peli:senaa,tte.ia, jotka;· koettivat a;ja.a Venäjän 
kapita.list.ien etuja. Vaikka näin oli laita, 
nii:n olivatko 'POrvarit si,ttenikään käyttämättä näitä 
hallituksia edukseen? Eivät su~ka;an. Porva
rilliset pelasivat kaksimielistä ~peliä. He koetti
vat •kyllä käyttää työ·väJkeä V:enäjäJn anwstaja
luokkren täJnne as.ettamaa ha<llitusta vastaan. He 
koettiva:t sitä heikontwa työväen avulla, mutta sa
malla ai.kaa olivat kaikki porva.ris•puolueet yih
dessä tahi tois·essa suhteessa tekemisissä niiden 
v.enäläismielisten sRJpelisena.atti:en ikanssa ja koet
tivat tu:kahutba niiden a,vulla edelleen työväien 
vaatimuksia. Kulissien trukaa tuli julkiseksi sa
laisuude.ksi tietoja, mitkä sapelisenaattorit olivat 
·nuorsuomalaisten käytettävissä ·erikoisesti, mitkä 
ruotsalaisten, mitkä snmnetta.relatisten j. ·n. e .. 
Yhteys venäläisten sapehsenaattorien kanssa 
tapahtui tietenkin päiäasiassa .kulis•sien takana, 
mutta siitä huolimatta tuli yhtä ja toista, julki. 
Ja tulokseksi meidän porvarillisten •pelistä •siellä 
tuli se, että eduskunnan työväeHe ·edullisia la.keja 
ei saatu :läpi, että ei saatu muuten hoidetuksi 
tämän maan asioita niinkuin työväen ·edut olisi
vat vaatineet ja että kuristulkset työväkeä vastaan 
tulivat varsin sietämäJttömiksi. 

Työväellä oli sen johdosta alituis1ena toivona, 
jotta .kun Venäjällä ta:pahtuisi vallankumous, kun 
siellä Y:ks·i·valtainen hallitsijajärjestelmä knkis
tettai'Siin, sitten sa:ataisiin tääJllä .i·onkunverrwn 
. paremmat olot. Ehkä sitten saataisiin täJllä täy
d·ennety.ks.i 'lmll!sanva'ltainen eduskunta siten, 'että 
eduskunnalle saataisiin ka:nsanva1tainen va.lta. 
T.äJmä toivo on elä:hytt.änyt Suomen työväkeä ko
konaista 10 vuotta, se on odottanut niin'kuin päi
vännousua tuota tilaisuutta., ja; se toivo on ~uul
tavasti vaikutta.nut, että tässä maassa. on saatu 
niissäkin kurjissa oloissa, mitä työväellä on ollut, 
rpysyt.etyksi jonkunverran järjestystä. :Tämä maa 
on •näihin asti oike!listaan välttän~t veriset val
lankumoukset, jollaisia murroskausinai on ollut 
melkein kaikissa maissa. Ja etupääs;sä tuo toivo, 
jota va:rsinikin .sosialistisen agitrutioonriru taholta 
on ·pidetty mahdollisimman ·elävänä ja virkeänä, 
on vai•kuttanut tähän. Nyt kun maaliskuussa 

. suoritettiin äkkiä vwllankumous Venäjällä, alet
tiin työväen taholla odottaa, että vihdoinkin 
päästä.is.iin toivottuun tulokseen, jotta vihdoinkin J 

saataisiin sellaineu tila, cltei olisi ain,oastaan 
nä-ennäiinen l•eikittelevä parlamentti, jonka: työn i 

tu1okset porvarispuolueet saisivat tehdä tyhjiksi, 
vaan <että tulisi ;,vakava kansanvaLtainen parla
mentti, jonka truhto olisi vallitsevana, maassa ja 
joka saisi työväelle edullisia muutoksia aikaan. 
Sitä odotettiin vuonna 1916 laillisesti valitulta. ~ 
eduskunnalta. Ja työväen edustajat siinä edus
kunnassa. tekivät ~ vaikka minä en tehnyt -
erittäin ahkeraa ja tunnollista työtä. He saivat 
aikaan arvokkaampia ja parempia 1akeja kuin 
minään istuntokautena sitä ennen oli saatu. He 
tekiväJt myös sen lain, jolla määrättiin hallitsi
jalle .kuulunut valta siirrettävmksi ·eduskunnan 
käytettäväksi. Sillä 1ruilla oli toteutuva tuo toivo, 
jota työväki niin kauvan ja kärsivällisesti verisiä 
mellakoita toimeelllpanem!litta oli odottanut. Mutta 
kun sen lain tä:ytäntöön paneminen olisi ehkä 
tull'ut jonkun verran haitalliseksi •porva.rien luok
kaJvaHalle, kohtwsi se si>lloin jo tehtäJessä tavatonta 
vasta.rinta:a. Kun laki oli ·valmis, miten·kä porva
rien ta,holta siihen suhtauduttiin? Silloin sitä 
alettiin haukkua ihan joka puolelta. Otettiin 
haukkumisen näJennäiseksi verhoksi se, että se ei 
taihdokaan Suomelle täyttä itsenäisyyttä, vaan 
jättä;äi ne ja ne luetei:lut asiat ra.tk·aisematta, 
taikka valheteltiin vielä, että se •jä:t.tää ne ja ne 
asiat semmoiseen tilaan, että Suomen oikeus sen-
. tähden oikeastaan vähenee. Itsenäisyysmiehet oli
vat hyvin innokkaita•käymään slltä kantilta lain 
kimppuun. Toiselta puolelta taas sanottiin, että se 
vaatii .liian palj.on ryssiltä, että se on niin uhka
rohkeasti, niin yltiöpäis-esti tehty, ettei sillä saada 
mitään tuloksia. Sen tekijöitä syytettiin silloin 
maailman taitamattomimmiksi politikoitsijoiksi, 
jotka tyhmyydellään ja yltiöpäisyydellään pani-· 
vat koko ma1an ·edun vaaraan. Nuo ristiriitaiset 
hau:kknmi.set olivat vain näennäisiä temp'IJuja . 
Pahin ·siinä 1aissa oli tosiasiallisesti porvarien 
mielestä juuri sen. ;kansaruvaltainen luonne. Por
va.rien taholta ~pidettiin kauheana. rikoksena sitä, 
et.tä tärrnän maan itsevaltainen virkakoneisto olisi 
kaikkine osineen mahdollisesti joutunut edus
kunnan lähemmä,n tarkastuhen alaiseksi. Eihän 
oltu tarkoitettu, ·että eduskunta: itse rupeisi käyt
tämään niitä virastoja, vaa:n että se saisi läihem
min tarkastaa ja määrätä niiden käyttämisestä. 
Kun sama ·eduskunta vielä oli .hyväJksynyt useita 
muita lakeja, kuten ed. 'Kuusinen jo luetteli, jotka 
myös tkajoova:t porvariluokkien ·etuihin, niin tuli 
porva.rien •kesken välttäimättömä:ksi vaatimukseksi 
saada tuhotuksi vuonna 1916 valitun laillisen 
eduskunnan ensimäisen is,tuntokauden työt, tu
hotuksi niin tyystin, ettei niistä jäisi riekaletta
kaan jäleUe, ettei mikään niistä tulisi hyödyttä
määin Suomen kansaa. Se oli porvarien vaati
mus. Edusikurman haj.oitta.minen on väitetty 
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1ääasiallise.sti sosiwlistren syyksi eikä ole otettu 1 

mom.ioon sitä tehdessä, mitä porvariluokka oli 
·oittava sen kautta, että se ta'htoi tuhota kaikki 
Le suuret ja a1rvokkaat työt, mitä eduskunta oli 
ehnyt. 

Meillä ·ei ole Mnä päivänä tiedossa, mitä kaik
:ra keinoja porvwrillinen harvainvalta on 'käyttä
~yt saadakseen hajoituksen aikaan. Mutta sen 
rerran o1laa1n jo jäljillä, että ·porvarillisten kes
mudeS'sa. on toiminut pimeitä voimia,· pimeita 
wplia, .jotka. ovat olleet yht·eydessä; varsinkin 
l·enraalikuv•ernöörin a1pulais·en Korffin kanssa. Ja 
1amrussa ta.&witukstessa on porvariluoikrulla ollut 
ctl·eerukantajana Pietarissa suurkapitalistien edus
•aja, nykyinen ministerivaltiosihteeri. Sillä por
ra.ristolla on ol:Iut enemmän tahi vähemmän swlai
iia 'tai' julkisia yksityisiä lähetti>läitä si-ellä kai
ra•mas:sa kuoppaa' viimeisen eduskunnan is,tunto
cauden töitten hävittäJmiseksi. Sellaista peliä 
Jorvarillin~n ha;rv~·~nvall~a. on ha:r.ioitta,n~t. Sillä 

1 

m ollut tr•ety>Stl lnttola,J:sra myös VenäJän P·OT
rarilEsten luokkien joulmssa, sillä Kerenskin hal
itus oli selvästi kapitalistiluokkien hallitus. 
~eidän porvarit ja V-enäjän :porvarit ovat lyö
teet 1siinä etunsa yhteen ja he ova,t yhteisesti, 
;alaisesti ensilll vehkeiltyään, hajoittaneet soen 
)duskunnan tuhotakseoen sen työt. 

Kun sillä ·eduskunnalla oli valmista työt.ä, val
ni~ta ·arvokkaita lakeja, niin ei kai mene kenen
erään järkevän ihmisen päähän, että yhdellä tuol
aisella hajoitustempulla saisi tehdä nuo lait mi
;ättömiksi. Sellainen me.nett.elyhän olisi mitä 
;yhmintä politiikkaa jo itse sii!hen nähden, että 
~dUista.iat is,tuivat kauvan ja käyttivwt runsaan 
näärän Suomen kansan varoja eduskuntatyöhön. 
3ellainen politiikka olisi mitä tyhmintä leikkiä, 
stua kuukausimääriä, tuhlata varoja ja sitten
lmn se olisi saanut paljon arvokwsta työtä vai: 
niiksi, jälleen tuhota työt. Suomen kansan pyhä 
mlvolli•suus olisi ollut ruv1eta valvomaan ja vaa- · 
;imaa·n, ·että niitä töitä ei olisi julistettava mität
;ömiksi. Mutta mitä teki meidän porvaris.tomme? 
ELe panivat kO:ko lehtikoneistonsa soittamaan sii
len ääneen, että se ·eduskunta muka ei s,aanut 
nitään valmiiksi, kaikki sen tememät työt ovat 
nenneet myttyyn ja syy on muka sosialisti·en, -
varkka kaikki edut olisivat tulleet hpitalisteille. 
Ta vielä porva,rilehdet luokkansa etujen va.ati
nu,ksesta me11ivät pitemmälLe. Kun eduskunta 
)li yrittäny.t kokoontua, niin est:ettiin sen ko
wontuminen mitä hä.p-eämättömimmällä tavalla. 
Laittoiharr Venäjän väliaikainen hallitus laitto
na.sti sinne pistinmiehiä estämään edust.ajia me
l:emästä sisälle. .Sillä 1ei ollu,t mitään laillista 
Jikeutta tehdä niin. Porvarillinen lehdistö ensin-

näkin hyväksyi ·sen teon. Se ilkkui vahingon
ilois-esti. Sillä ei ollut edes ·s·en verran kansallis
tuntoa, että sitä ·oHsi häwettänyt l:oukkaus, mikä 
Suomen kansalle oli tehty. Sillä ~i ollut sen ver
ran ka.nsanvaoltaista. tuntoa, että se demokrat.isen 
tuntonsa ta:kia olisi hävennyt sitä. Sellaisia te
koja •ei tapahdu kovin monasti 'histovias-s.a. P.er
sia1sta kerrotaan, että kun 'keisarivallan aikana 
Venä:jän ·virkavalta pami toimeen siellä samal
laisen teon, si,ellä silloin eduskunta asettui yksi
mielis,esti tuomitsemat~~n ts•itä tekoa. Edustajat 
a•s-ettuivat vastarin,trua.n, vaikka n'e tiesivät enna
koltw, että useat menettävät henkensä, ja he te
kivät uljaasti. He puolustiv.at kan'sallista kun
niaa ja 'eduskunnan arvoa. Mutta meillä otettiin 
hävyttömälläJ vruhingonilolla vastaan sellainen 
törloreä rikos, sentakia. kun tuollakin teolla edis
tettiin porvarillisten luokkapyyteitä, jotka ovat 
vahingollisia Suomen kansalle. 

Siinä esimerkkejä ·harvainvallan .käytöstä ja 
harvainvallaHa sa.a,vntetuista tuloksista tässä 
maassa. Nyt kys~eessäoleva vaJtioteko, jota aio
taan v~edä päätökseen tässä! istunnossa, Bi 1ole • 
muuta kuin suoranaista ja1tkoa niille teoille. (Va
semmalta: t}ikein;) ·Kun Kerenskin hallitus oli 
kapitalistinen ja kun sen kanssa oltiin sellaisi,ssa 
suhteissa, kuin minä mainitsin, niin tiedettiin 
saata.van siltä a.pua Suomen kansanvaltaista edus
kuntaa vastaan, :Suomen demokratiaa vastaan. 
Sen takia ei luultu tässä maassa ta~rvitta.van pal
jon muita jarruja. M]ltta kun tuo k;apitalistin-en 
hallitus llyt on ehkä ·kukistunut v,enäjällä, kun 
sinne on tullut työväen hallitus, jon'k:a ei luul
taisi vastustavan edes niiden viime vuoden edus
kunnan lakien täytä:ntöönpa.noa, niin silloin on 
meidän 'POrvareilla htä ja. ne hakevat toista jar
rutuslaitosta, toista sellaista laitosta, joka koet
taisi tuhota kansa1nvaltaisen 'eduskunnan ·päätök
s·et, ainakin hirttäisi ne syville riveille edulliset 
lait, jotka. viime i'stuntokautena hyväksyttiin, jos 
jotkut voimat koettaisivat saada niitä täytäntöön. 
Täimä:hä:n on tässä hommassa pääytimenä. Ja 
tämä!n takia. käydään sota.a - eikä 3-mrehisellä 
·koplalla ol-e sellai-sia kauniita ihanteellisia tarkoi
tuksia, kuin ,ed. Ingman on valheellisesti es-ittä
nyt. 

Eikä myöskää111 tämän j.ohtokoplan asettami
sella ole mitään isänmaallisia. tarkoituksia, sillä 
tilanne nykyääm on sellainen, että ehd:otettu 3-
m~ehinen .hallitus ei suinkaan voisi edis,tää mei
dän isänmaamme .asioita. Minä luulen, että se 
päinvastöin voisi olla mitä suurimmaksi va:hin
goksi nykyään. Jos s•e ai·koi·si ajaa Suomen kan
san itsenäisyysasiaa, niin tuiisi kysymy'ks·een en
sinnä, mihin voimiin se a.ikoisi luottaa, mitä voi-
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mia se aikoisi käy,ttää aJpu.naan. Eihän snna 
riitä pelkkäin p.orvarillisten yksityiset voimat, 
olkoot he kuinka hy,vin syötettyjä tahansa.. Eivät 
~he lähtisi tukemaan itsenäisyysaatteita, jos niitä 
voimakeinoilla ruvettaisiin a:j.amaa.n läpi. Olisi 
kai ajateltavissa,, että tämä 3-miehinen hallitus 
nojautuisi niihin lahtarrkaarteihin, joita on perus
tettu, mahdollisesti asettuisi niitten väälliköksi. 
Mutta nyt laihtaTikaastit nähtävästi ovat suutut
taneet menett<ely lläiän venäläisen sota.vålen, siinä 
määrin suututtaneet, että mitkään Suomelle edul
liset neuvottelut lahtarikaiartien J)äällikköjen 
kanssa eivät sillä taholla voisi tulla kysymyheen. 
Eikä lahtarikaarti suinkaa:n ole niin suuri, 'että 
sl.l uskaltaisi lähteä sotaan venäläistä sota,väkeä 
va.sba'n yksinään. Ei myöskään cile luultavaa, 
että 3-miehen hallitus tulisi nojautlhlllaan siihen 
ehdotukseen, mikä Ruotsissa, on tehty myöskin 
.va.p.aamieli.seltä taholta, sirhen että Ruotsi sota
väellä miehittäisi Suomen ja siten mpeaisi pebs
tamaan meitä pistimillä muka nälänhädästä, :siUä 
ei kai ole luultavaa, että tuollaisten ehdotusten 
toteutuminen Ruotsissa tulisi mahdolliseksi, koska 
Ruotsin työväestö 'luultavasti tulisi täydellä tar
molla a'settumaan kaikkia moiJ;ia yrityksiä vas
taan. Minä '8ll tiedä, missä määrin olisi mahdolli
nen ol'e'tus, että 3-miehen hallitus tulisi odotta
maaiiiJ Saksan maihinnousua täällä ja perustaisi 
politiikkansa sitten niitten as'evoimien va.ra.an, 
joita saksalaiset mahdollises,ti tulisivat tuomaan. 

J o's ·se hallitus aikoisi sen nojassa ruveta toi
m:Umaan, niin eiköhän se tulisi liian a.ikaisiin a.se
tetuksi, sillä nykyäiän ei kai vielä ol,e mitään jul
kista tietoa siitä, että Saksa toisikaan joukkojaan 
tänne. Kun on oHUJt puhe, -että direktoorio tulisi 
toimimaan eh:kä vain pa.ri viiklkoa eikä olle ,luul
tavaa, että sieltä parin viikon kuluessa joutuisi 
niin suuri joukko, että mitään poliittista suunni
telmam voisi ,rakentaa sen varaan - minä oleta:n, 
että oikei.stosta joku nousee ja. selittää, ettei mitään 
tuollaista ,ole tekeillä eikä mitään tuollaista aja
teltukaan -, niin nykyhetkellä täytyy kaiketi 
Suomen iisenäi.syyskysymystä ajaa, 'jos sitä ajaa 
tahdotaan, niiden voimien ka.nssa, jotka Venä
jällä ovat a~puna;. Tä1lä 'hetkellä ei kai voi sanoa, 
mikä ryhmä si'ellä vallan perii. Ne tiedot, mitä 
näihin asti on saatu, näyttävät, että n. s. 
bolshevikit mahdollitses.ti tulisivat saamaan 
koko val,takunna.ssa vallan, mikä niillä Pietarissa. 
jo onkin olemassa, mutta niiden vastustus ei ole 
vielä kokonaan kuite11tkaan kukistunut. Siis ei 
tiedetä varmasti tulevatko he vaUalle, va,i saako 
Kerenski vielä vallan 1käsiinsä ja K<erens!kin mu-~ 
kana ne kaJ)itaEstiryhmät, jotka ovat hänen ta
kanaa,n. Jos Kerenski .ia kumppanit sarisivat val-

lan käsiinsä, niin silloin teillä porvfl!reiHa tieten
kin olisi tilaisuus jatkaa sitä politiikka, jota ken
raalikuvernööri Nekrasoffin avulla harjoititte ja 
joka oli jo koko pitkällä. Te tulisibte saamaan 
tulo'k'S.ia, jotka j,ossain määrin tulisivat tyydyttä
mään teidän itsenäisyysvaatimuksiann:e, ja tulok
sia, jotka täyiJtäisirvät etupäässä teidän luokka
vaatimuksianne. Mutta kun näyttää siltä, että 
toistaiseksi se sitVusta joutuu häviölle Venäjällä, 
niin mitä teidän s~tten mmksaa vaivaa a:s'ettaa hal
litusta, jonka tulisi neuvotella venäläisten kanssa 
nä~stä itsenäisyysasioista.. Teirdän hallituksenne 
tulisi edustamaan seHaisia ryhmiä Suomessa, jotka 
edustavat niitä oikeis:toryhmiä Venäjällä, jotka 
vallankumous kukisti. Teidän hallituksenne tu
lisi siis edustama,an Suomen taantumusryhmiä tai 
vastavallankumousryhmiä, niinkuin sanotaan. 
Minä oletan edeltäkäJsin, ~:~ttä teidän neuvotteli
janne eivät tulis,i sen takia bolshevikiryhmien 
k~eskuudessa saamaan niinkään suurta menes·tystä 
aikaa:n.. Välittäjinä täytyisi olla toi,senlaisia voi
miru. N.iin ikävältä kuin :Sie eh'kä teirstä tuntu
n:eekip., niin olisivat ne rvoimat täältä vasemmis
tosta haettavina. Ed. Kuusinen tulisi olemaan 
sen välityks>en !kenraalina. Se ei olisi tietysti 
teille mieluista, ette te antaisi koko direktooriota 
ed. Kuusiselle 'ettekä vasemmistolle, eikä sitä 
otettaisi vastaankaan, siHä jos vasemmisto pan
naa;n neuvott-elemaan, siHoin halutaan käyttää 
ioisenlaisia keinoja. Minä en tiedä, minkälaisia 
ne tulevat olemaan. Mutta yksi mahdollisuus 
olisi se, mitä on käytetty yksityisiin henkilöihin 
nähden ennenvanhaan Suomessa. Kun bo:bri
koffila.is,vuosillfcl; erotettiin laittomalla tava;lla vir
kamiehiä ja pantiin toisia niiden tihlle, niin oli 
tilalrle tulevien joukossa, sittenlkun lailliset olot 
palasivat, eräitä sellaisia, jotrka vapaaehtoisesti 
luopuivat virastaan, jonka he olivat 'laittomal1a 
tavalla saaneet, ja sa;noivat entisille ,laittoma;sti 
eroi:t'etuille: tulkaa te m'eidän tilallemme. Sellai
set viTkamiehet ·herättivät yleistä .kunnioitusta 
Suomessa. Jos · eduskuntaan nähden käytettäi
siin samaa •keinoa, niin tultaisiin ehkä suotuisaan 
tulokseen. Tämä eduskunta on Kerenskin edus
kunta; se on sa:atu laittomilla vaaleilla ja lailli
:iJ.,en edusikunta ~aittoma:lla; toimenpiteellä ha;joi
tettu. Tämän eduskunnan pitäisi siis tehdä pää
tös, että lopetetaan toiminta, ja pyyrtää laillisen 
eduskunna'n puhe:mie:sta kästkemään se kokoon ja 
antamaan s•en .asettua isänma,an asioid'en johtoon 
edelleenkin. Tämä olisi pa.ra.s sillä edBUytyk
sellä, että bolshmikit pää:sisivät val:taan V~enä
jäillä ja voisivat muodostaa hallituksen. Suomen 
laillisessa eduskunnassa, jota, ei ole lopetettu lai·l
lisilla keinoilla, olisi sosiali,demokraattinen ;enem-
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mistö, vaikka. var.sin niukka ja horjuva. Se voisi 
asettua neuvotlteluihin Venäjän. vasemmistohalli
tuksen kanssru. Luulen, että sitä ticlä tultaisiin 
ehkä verraten hyviin tuloksiin, ehkä parempiin 
tuloksiin kuin mitenkään muuten. Ja jos viimei
nen eduskunta pidettäisiin laillisena, niinkuin se 
minun mielestäni on, niin se voisi myös Suomen 
'Puolesta tehdä laillisia sopimuksia ja laillisia si
toumuksia sittenJkun bolshevikinen hallitus olisi 
~kohonnut sille asteeUe, että sen sitoumuksia voi
bisiin pitää V enäjätä ~sitmri:na. Jos porvarilliselt 
asettaisivat isänmaan edut omien 'luokkaietnjen 
yläJpuolelle, niin he löytäilsivät tässä laillisen kei
non isänmaan asian ajamiseen. Muita el:leivät he 
näin tee, vaan k~oetta;vat edelleen, ajaa läpi tätä 
kolmimiehistä knningaskoplaansa., .saada edellren 
siitä 'Suomen hallituksen, niin voivatt tulokset 
tulla hyvin ikäviä. Sillä työväen keskuudessa ja 
ehkä koko sosialid·emdkraattisen väestön :keskuu
dessa tullaan tätä toimenpidettä ehdottomasti pi
tämään laitttomana vallankaappauksena. Kun 
sitä s•ellaisena pidetään. ja 'käsitys siitä leviää yli 
Suomen, niin kuka takaa, 'ettei täälläikin muo
dostu sitten va:l'lankumous>liikkeitä? Jos 'sel~ai
sia muodostuu, niin kaikilla tahoilla huomio 
kääntyy niihin, ei saada mitääJn yhtenäistä kyllin 
laajaa Tiwtama;a. ailka:an, ja si11oin voivat eh'kä 
ihyvät tilaisuudet mennä lsivu suun ja me voi'II1Ille 
jäädä ehkä jokseenkin vä:hälle siinä tapauksessa., 
että vasemmistohalliltus Venäjäl'lä, mikä! ehkä 
muodostuu, ·ei tulisikaan olemaan ehkä •pitkä
a.ikainl()n. Menettelystä, mirukä edel:lä mainitsin, 
olisi se tulos, että tuo niin sanottu valtalaki as
tuisi voimaan. •Se ei suinkaan t.arvitsisi merkitä 
sitä, että siin:ä valtalaissa, olevat epämääräiset 
kohdat jäisivät iäti rrutkaisematta, jäisivät sellai
~siksi kuin ne nyt ovat. Min:ä tarkoitan 'varsinkin 
sota.la.itoSita ja ulkomaapdlitiiklkaa.. Huolimatta 
siitä, .että vaikka. niistä on viittauksia va1talai:ssa, 
niin on kuitenkin t.oiminnan mahdollisuus niissä 
asioissa.. 'Sitä ,paitsi, jos venäläisten taholta myön
nettäisiin täydellinen iltsenäisyys, niin 'kaikki 
puolueet, ainakin valtava -enemmistö viime edus
kunnassa tulisi hyväksymään sen itsenäisyyden 
ja va1staavat muutolkset voitaisiin 1ehkä silloin 
eduskurman yiksimieliseHä pääi{iksel.lä saaAla pe
rustuslakiin, ne muutokset, jotka itsenäistymisestä 
ailheutuvat. Valtalain hyväksyminen ei ole suin
kaan Suomen kalll'san enemm~stöä vrustaan. Oikeis
ton taholta ovat monet puhujat tehneet päinvas
taisen väitteen. He viittaavat siihen äänestyk
seen, mikä täJmän asian yhteydessä toimitettiin ja 
missä tuli .hylätyksi maa,laisliiton ehdotus, ja. he 1 

vo.ivat viitata myös siihen äänestykseen, missä 
täimä vaJrta.lain toteuttamista vast~an tähdätty 

'kolmimiehinen 1hallitus tuli hyväksyty.ksi edus
kunnan enemmistön ääni~lä. Mutta tämä äänes
tys ei suinkaan tulkitse mitenkäiän viime vaaleis-: 
sa ilmenn'Yttä vaJit:s:ijain truhtoa. . Viime vaa
leissa. oli sosialistien ohjelmana valtalain jutkaise
minen ja vormaan saattaminen. Se oli myös maa
laisliiton ohjelmana. Ainakin maalaisliiton agi
taattorit se1ittilvät ympälri maaseudun, ym!päri 
Suomen, .että heidän liittonsa; oru sillä Jrannalla. 
Näimät ikaJksi ryhmää yksinäälfi muodostaJVat jo 
tä:n:tä.D! edUJskunnan enemmistön,, :näiden valitsijat . 
Suomen kansan enemmilstön. Jos maalaisliitto
laiset tahliovat äänestää tässä eduskunnassa toisin, 
niin he tulevat törmeästi peJttäJneeksi va.lit:sijoi
taan. Minä en tiedä, oliko se tulos, joka 'edelli
sissä ·äänestyksilssä tehtiin, oliko se di'plomaat
tista peliä, .iol~a tahdottiin näyiltää, ~että maa;lais
liittolaiset ovat sekä vartalain kannaJla että sitä 
vastaan. Tuloksista voi tehdä sellaisen johtopää
tölmen. Oliko se porvarien kesken ennakolta 
sovittua diplomaattista peliä vai ei? Mutta jos 
ei se sitä -o'llut, jos s'e asian käsitte'lyjärjestys ja 
se äänJestystemppu, jonka porvarillinen oikeisto 
:täallä teki, johti ti.l'lokseen, mikä näyttää vääräl
tä, niin se olisi mielestäni korjattava uudella ää
nestyksellä. Siis tässä istunnossa voitaisiin tehdä 
selvä ehdotus näiden henkilöiden valitsemisen vä
lillä ja va:ltalain täytäntöö11!panemis:en välil1ä, ja 
silloin maalaisliitto tul~si: pakoitetuksi näyttä
mään, oliko se rehellisesti valtalain •kannaHa iVai 
oliko se pettänyt valitsijansa ja jo siirtynyt toi
selle kannaUe. J-os saataisiin tämäJrin eduskun
ta vaatimaan, että v111lliala'ki on panJtava täytän
töön, niin luultavasti silloin oikeiston vastarinta 
murtuisi, sillä eihän luulisi, että! he :sitten enää 
kehtaisivat lähteä keksimään keinoja ja konnan
kouklku.ia, joilla yrittäisivät ehkäistä sen täy.tän
töönpanoa. Kun se olisi saatu täytäntöön pannuJr
si, niin sen perusteella voitaisiin ruveta jäJrjestä
määJn valrtaa ja järjestämään hallitusta, joka ehkä 
voisi ryhtyä paremmin neuvotte}emaan ehkä tu
levan verräiläisen vasemmi:stohallituksen kanssa 
kuin ~ehdotettu ,kopla. Voitaisiin ehkä saada sem
moinen hallitUJS, jon!ka ,kanssa me yasemmistolai
setkin voisimme olla suhteissa. ja ·ehkä välittää 
nJeuvotteluja bolshevikien kanssa.. Mutta tästä 
lkolmimiehisestä tulee sel1ainen, jonka kanssa em
me mekään voi ol1a suhteissa muuten kuin koet
taen kukistaa se mahdollisimman pian, koska se 
tähtää yleensä Suomen kansanvaltaa vastaan. 
(Kättentaputusta vasemma.lta ja lehtereiltä.) 

Senaattori K ~ 11 i o: Olemme saapuneet tänne 
'puhemiehen kutsusta valitsemaan sitä kolmilmie
histä valtionhoita.iaJmntaa, jon•ka eduskunta on 
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}läiilttänyt t.iiällä ääillJestyksen jälkeen asettaa, 
mutta keskustelu on tääll1ä. iukell!tunut sangen 
laatiaJ.1e ja suoranaisia ehdotuksia tämän• tar.koi
tllc8peTän slilwuttamiseksi ei ole vielä tehty täJssa 
ietunno.ssa laisinkaan. 'fäällä edellinen puhuja 
muun muassa pelkäsi harvainvaltaa ja s~n takia 
sam.oi oleva:n ma,hdot:boman tätä ehdotusta 'kannat
ta& Hän myöskin taällä tpuhui valtalain hyväk
symmen puolesta. Ma.ala:i:sliittolaiset ovat siinä 
suhteessa i;ägsä eduskunnassa tehneet avonaisen 
.ehdotuksen .ia. ·pitäneet myöskin siitä kiinni1 'l:lttä 
w.lta~181ki tulilsi tälmän eduskunnan. päätöksen 
~a.11hta .hyväbytyksi, mutta se -~hdotus on täälllä 
kaadettu sen kautta, että sosialidemokraattinen 
puolue e i ä ä. n :e s t ä n y t s e n e h d o ·t u k •s e n 
p u o· l e s ta .ia oikeisto äänesti ennemmin sitä se-
1kamelsltaista ehdotusta, jonka sosiaLidemokraat
tinen puolu~i täällä silloin teki ja joka sisäLsi ikai
kellaisia rusi:eita, joista minun mielestä:ni ei olisi 
voinut ·edes puhemies alilstaa sellaiseua.an päätet
täväksi. Edellinen puhuja lausui myöskin, vaikka 
tava:llaan $alruviittauksen kautta, ky,s.eena:laisdksi 
sen, ·että meillä olisi jonkinlaista temppuilua, 
jotta me emme t81htoisrkaan saada valta1akia hy
väksytyksi. Me ruvonaisesti tunnuiStailhlll.e, että 
valtalaki ei ole enää a.,iain tasaHa. Siinä on epä
-määräisiä kdhtia, joista jo huoma.utettiin siLloin, 
'kun s~e laadittiin1 ja sittemmin ole:m.me niin 'Paljon 
aja.ssa ~ullreneet eteenpäå.ll, että tällä hetkellä 
siinä on vie'läkin sumemma:ssa määrässä •epämää
räisiä ikohtia. Kuitenkin: siitä syystä, että me 
·ti-edäm1me ja olemme 'Vakuutetut siitä, että kansan 
enemmistö on sil·lä kanna.lla, että valta'la•ki on va·h
v~stetta.va, niin maalaisliittolaiset ovat tehneet 1 
täällä a:vimai·s<en ~hdotuksen sii.tli., etta tämä edus
kunta va,hvistaisi · ·sen voimaan. Se •ehd·otus on 
täällä julkisesti hylätty. Minä en pidä sitä ää
nestystä, mikä täällä eduskunnassa tapahtui, lo· 
jaailisena. Se on moititta.va. Mutta tehtyä ~mme 
tekemättömäksi. voi saada. On siis asetuttava ta
pahtumien tasal'le. 

Tässä tila-isuudessa minä voin mainita, että so
sialidemokraateilla on mahdoHilsuus päästä vielä 
tänä iltana samaan tulokseen. Minä voin ryh
mäni puolesta ilmoittaa, että jos te asetatte tähän 
k.ohnimiehisoon valiokunrt:a·an ehdokkaan, tulevat 
maalaiiSliittolaiset s 1 1 n ä t a p a u k s e s s a 
myös a-settamaan oman ehdokkaan ja toivotta
va.sti. oikeisto myös ehd1okkaan .ia s~l'loin on tällä 
kolmimiehisellä va;liokunrna:lla. mah{lolisuus ensi 
töilkseen ottaa käsiteltävälklsi jt111ri val.talai'll hy
väksyminen, ja miksei myös kunnallislain ja 8 
tu.nnin työp'äivän ·lain hyväks,yminen, joil:!ta niin 
paljon VllJsemmiston taholla on puhuttu, jn niin 
pialll \kun tämä kolmhniehinen vll!liokunta olisi 

·hYlVäiksynyt vaJ..talari.n, ~ olisi m.entettänyt vd>
tansa. lfl(tidwn ei ·tarvitsisi siis pelätä ;sitlloi.n 1iJet.. 
'keä.kä.än Jlal'!Vainvalta.a. Valta ·siirtyy valtalam 
vaJhviistamisella. :Suom.1en edusku'llnalle1 •niinkrtib 
on ollut tarkoituskin. Tämä on avo.naisesti S3Jnotttt 
ra tkaiseva]la hetkellä ja teililä · on mahdollisuus 
tämän tbedonannc:m. jällestäi ehd-ottaa J~!m va.l~ 
tionhoitajaknntaanJ ja me tulemme sen jälben 
myös tebtnääin !samoin. Mutta meillä tai ole syytä 
tehdä "tätä ehdotusta eiUl.G1kolta siitä syystä, että 
meits.tä on välttämäitön.ti.L että tällai,sen ehdotuksen 
ja men.ettelyn takana on tod•ellis•esti ed t1.1sklllinan 
en:emm:Lstö, ja se ODJ saatavissa: tämän' kautta. :Me 
voimme teille ·tämän ·ligä.ksi taa,ta sen, että. ~e eh
dokas, jonka maal'a!i1siliittolaiset tuJ.evat •tässä ta,.. 
paubessa ·esittä:tnään, tuloo oiemaan uskollinen 
vwltalain hyväJksymiselle, ·Te agiteerarutte ja pu· 
•hutte k!orsk:ei.ta ·sanoja a~van hukkaan tli!ssä aJl!ias
sa. Astukaa tositekojen tasa;lle ja toteutetaan se. 
mitä te ja me thalmunme tässä asiltlssa. Se on 
mathdol1inen p~kemtnin lkuin Iuulettekaan, jo.s 
vain te taihdnt1Je sen todella tehdä. (Hyvä-huuroja 
ja kättentaJputuksia.) 

Ed. Nissinen: Karjalan pikkuvi~jeli!jät · 
ovat py:yiäneet minua läJhtemään tänne siinä toi
voSsa, että minä jossain pitenessäkin määrässä 'Voi
sin saada j·otakin savintoa aikaan. Minä ka,tson 
siitä syystä velvollisuud,ak·seni tässä nyt eräitä 
minuutteja kuluttaa tätä 'Kallista aikaa. 

Me olemme täällä SuotneUJm.aaSsa 'Olleet hil'ID.u
•sorron ailla jo lä;bemniäs 20 vuotta. Kun ·me nyt 
·lopulla saimme tämän kaunirn vaillwnkumouksen, 
niin meillä joka suomalaisella sykki sydän läm
lpimästi, :kun ane 'kuulimme, että me voimme pääs
tä itsenäisiksi. Nyt ku,n meillä on tämä saavu
tettavissa, niin me näJemme, että me olemme pirs
tautuneina .ia .pinsrt:.autunein.m niin, ettemme tahdo 
päästä millääm. lailla yhteen. Pyydän s·ekä va
semmistoa että oik-eistoa koetta.maan sa-ad•a sovin
toa aikaan, lyödä sovinnon kättä. Me emme saa 
morkata toinen toistamme, mitä toineiii on tehnyt, 
mitä ·on jättänyt telkemättä. Elämme näinä päi
vinä s·ellaista thetkeä, että koko meidän ·ra.kas isän
maa vahvisrten seuraa, mitä teemme täällä ja voim
meko saada sovintoa ja tulla yksimieliJsyyteen. 
Meidän on päästävä yksimielisyyteen, emme saa 
tänä iltana lähteä pois täältä ennenkun olemme 
hieroneet toistemme ajatuksia siinä määJrin, :että 
voimme yhtyä ja siinä on koko meidän ~sänmaalle 
mitä suurin onni. Meidän on sa:ata.va omat asiat 
tääJHä väl'ttätnättömästi iiha-n piakkoin järjeste
tyibi, muuten tulee nälkä meitä ;suur.essa määTin 
kohtaamaan. Meidän on väLttämättömästi saatava. 
rui'tä ·pikimmin uusi lkunna.llislaiki. Minä, .iob jo 
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kolmattakymmentä vuotta olen ollut kaiken}aisis
sa kunnallisiSsa toimissa, kyllä tiedän, miten siel
lä maaseudulla ikäJvästi kaipaamme saada siinä 
pjka.inen uudisturs. Meidän on myöskin saatava 
8 tunnin työpäivä mitli su:kkelimmin. Torppa,ri
kysymy,s on meidän heti ratkaistava ja se or ... jo
t~rsa!lin helppo ja yksin'kertainen telhdä .• Ta s~1-
ten meidän on ,saata.va maanviljelys sella1sr--llP 
ka.n.nalle, .että maassamme turlee kasvamaan oma 
leipä, etMmme toista i]mrtaa joudu. sellaiseen hiT
veään ahdinkotilaa~n kuin .nyt. Meidän on !Saa
tavru mitä pikimmin rahaa, meidän on verotettava 
.ne suu11et tulot, joita inaam.me nyt on synnyttä
nyt. Olen ·kuullut ed. Kuusiselta, että hätwaä 
on uusi ehdotus, pyydän, että hän on hyvä ja 
koettaa s.en esittää. Myös lämpimästi kannatan 
senaattori Kal'lron äsken tekemää ehdotutsta. Sen 
kautta olemme tilaisuudessa jo aivan Hihimpinä 
tunteina saamaan aikaan sen, minkä. tahdomme. 
Pyydän, että koetamme tänä ilta:na päästä yksi
mielisyyteen, niin että me saamme ruveta eheää 
Sll'omea uud,elleen rrukentamaan. 

Ed. K u ja 1 a: Viime vaaleihin mentäessä an
toi porvaristo aii:rakin eräissä osissa maatamme 
kansalle erään tvek:selin, nim. lupasi lei·pää ja sär
vintä, jos ·saavat eneiDJ1llistön eduskunnassa, syyt
tä.e:n sosia1idemokraa.tteja1Siitä, että ovat elintarve
kurjuuden aikaansaaneet. Kiihikeällä odotuksel-
1~.;., kuumeisella kirhikolla on kansa tähän p;Li.väiin 
saakka od'ottanut sen vekselin lunastamista. Ja 
toissailtana tässä edUJskUnnam: istunnossa; teiki ed. 
Mäiki ehdotuksen, johonka sisältyy vaatimus kii
•r.eellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä elinta;rve
•kurjuuden vastusta.miseksi. Jos porvari·sto olisi 
tuon ehdotu:ksen hyväimsyuyt eilen ldo 12 alka
neessa istunnossa, olisi silloin tuo vekseli tullut 
lunastetu!ksi osittain -eikä mennyt protestiin. 
Mutta kun niin ei käynyt, on vekseli mennyt lpro
testiin. Leipää ja säl"Vintä ei ole lu!vattu, ei ole 
siis tahd-ottu antaa. Onko, tämän vekselin pro
testiinmenon aiheuttanut köyhyys siitä aineesta, 
m]llä täimä vekseli olisi lunast,ettaviS'sa. Ei ai
na.ki:tan tällä hetkellä vielä. Johan vaalien ai
Jmna eräissä paikoin porvarit näyttivät käytän
nössä, että kyHä :heillä on varoja lunastaa se vek
seli. Missä tapettiin srka .ia sen lihanpa1aset an
nettiin työvä.eUe ehdolla, että äänestävät porva1ria. 
Missä taas omavaraistalous järjestettiin niille, 
jotka äänestävät po:rvareja edus•kuntaan, mutta 
jotka eivät äänestäneet, niiUe leipä.vaTras niin lmr
kea.He, ettei siitä ulottunut millään kiinni. Kun 
näin ·oli laita, oli hyvä syy siitä huolimatta, 
vajkka: nälikä kuurni vrutsaa, odottaa vielä viimei
seen saakka, että eduskunnan porvaristo luna.s- ' 

taisi sen veks-elin. Mutta eilinen päivä on osoit
tanut, e.ttä sen: sijaan, että vekseli olisi lunastettu, 
että leipää ja; si1rvintä ann~ettu, s-en, :sd.jaan on 
meille tarjottu kuningaskoLmikko, siis lisää lei
vänisyöjiä. Onhan tunnettua, että hovit ovat ·siksi 
suuria leivän·kuluttajia, ettei ainll!kaan korttian
nakselia tuHa toi:rneen. Siis tuon 1kuningas'kolmi
kon ta.hi h'Ovin ylläJpito veisi viimeisetkin leivä:l
jätteet kansan suusta pois. Ettei rpuutetta ole 
ainaJkaa:n tällä hetkellä, osoittaa se, että vaikka on 
perheitä, jotka. ovat useita viik!ko,ja .io olleet ilman 
leipää, samaan ai1kaan kuulee joka päivä melkein 
tuolla mailla maauomistajain ikehuvan, että viljaa 
on, kun ma;ksetaan kolme-neljäsataa mar'liikaa 
hehdost.a, ja toisin paikoin vielä ~mhutaan, että 
ennemmin haudataan mlliBJhan viljavarat, kuin 
annclaan elinta:rvelautakuntien käytettäTI<ksi. 
Eräissä osils.sa 'maatamme on myöskin luvattu kir
veE~poh.iaa .ia lyijyä antaa niille, jotka tulevat tar
kasta.maarn elintarv,evarastoja. ElintBJrpeita. on 
täällä salakuljetustietä viety ulkomaille, viimeksi 
yritettiin Pohjanmaan kautta Ruotsiin kulj.etta.a 
elintarpe]ta. Onpa yritetty muuaHekin. Samaan 
ai!kaan '~uin esimel'kik:si voita ei ole pitkään ai
kaan nähty ei oltalllpunkilaås- eikä maalaistyöläis
ten rpel'hei!ssä, sitä on uLkomaille viety salakulje
tusteitä ja ties minne sitä on joutunut. Voidaan 
kyllä väittää, ettei sitä niin paljon tule täna 
vuonna, kuin muina vuosina, mutta ·kos•ka. muul
loin on ulkomaille rviety yli oman tarpeen, ei niin 
suurta vähenemistä ole voinut tapahtua. Samaan 
aikaam kun tääl:lä Helsingissä .iru samoin maa
seudu'lla ainalkin teollisuuskeskuksissa lköyJtälis
tön sairaat, vanltulkset ja lapset näänt.yvät ravin.: 
non .puutteeseen, etupäässä sairaille ja la:psille 
sopivan :maidon puutteeseen, kun esimerkiksi per
heen äiti kysyy minkänäköistä maito •on, kun hän 
ei ole sitä :puol-een kuukauteen nä.hn;yt, samaan 
aikaan sitä voidaan syöttäå sioille .ia eräiden yar
moista lähteistä a·nnettujen tietojen mu'kaan la'h
tari>kaart.ilaisille täälläkin kuuluu riittävän kaksi 
litraa päivässä :samaan ai'kaan, kun työläiset ei
vät tahdo saada sitä oedes 1läälkärin antama:I.la .sai
msmaitokortiHa. Sianl~haa ei saa, .mutta sitä vie-· 
dään saitppuatehtarsiin, kun on joutunut mät~
mään kätköissä, ja kai sen vuoksi saip.puakin on 
kaHista. · 

Nämä esimevkit ovat tar:peeksi hy~viä todista
maan, millä truvalla !porvaristo 1 unastaa vekseloei
tään ja tästä porvarien asettamasta kuningas
kolmikosta ei ole toiv.eita saada y,htään parempaa 
velkselien lunastaja.a, ·kuin ny!kyinen senaatti
;lman, tuskrn'pa sen parem'paa, kuin äskettäin eron
nut oelintarvetkurjuusrpäälli'kkö Akerma.n, tuskinpa 
parempa:a saataisiin nä~stä Y:hdestä!kään, joita 
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porva.rist.o on ·ehdottanut dire'ktoorioon. Vielä on 
mainittava eräs kohta ed. Ingmanin lausunnosta. 
Hän sanoi, että työväenluolåa tulisi ;tuntemaan 
kiitollisuutta vielä sellaisrta kurui:ngaskolmikkoa 
•kohtaan. Mistä hyvästä?. Siitäkö hyvästä esi
merkiksi torpparit, jotka myös kuulwvat työväen
luO!rokaan, t:ulisivat. tuntemaan kiitollisuutta, että 
heiHe tarjotaan kuningaskolmikossa pa;hin 'torppa.
rioikeuksien vastustaja. Pa:as~kilvi. Tulisi:kohan 
myöskin näl'käänäkevä väestö maal'la ja kaupun
gissa tuntemaan kiitollisuutta, jos saisi kuningas
kolmi:kon yhdeksi ~ä<Senelksi herra. Svinhufvudin, 
j•oka tällä hetkellä on maamme lakien ylin val
voja. Häneltä ei ole .riittäny,t pi-enintäJkään huolta 
siihen s<e~kkaan, että elintarvelakia on · häikäile
mltttömästi rikottu ei .ainoastaa·n 'siviilikansan 
puolelta vaan myös'kin .i'a eturpääissä por'varillisten 
tumnioistuinten taholta. Vieläpä tuomioistui
met ovat oikeastaan tavallaan kehoittaneet uusiin 
rilkoksiin. On:han hyvin kuvaavaa ajaHemme ja 
aikamme la.inkä:ytölle, että samaan aikaan kuin 
maJrkan viidenikymmenen pennin arvoisten puiden 
varkaudesta joutuu kuudeksi kuukaudeiksi van
keut-een, niin elintarvelain törkeä ri'ktko_ia voidaan 
tuomita kor.keintaa:n viidenkymmenen <tahi sadan 
markan sakkoon. Tavalliset r.angaistu'kset ovat 
3 markkaa sakikoa, toisinaan vwpa.utetaan syytet
ty kokonaan. Kun prokuraattori, •korkein lain
valvoja asiassa, ei tähän Sleikkaan 'kiinnitä huo
miota, niin ei elinta.rv·elain noudattamisesta ole 
yhtään parempia toiveita, jos kuningaskolmikossa 
mukana on myös herra Svinhufvud. Tässä suh
teessa tulisi käymään niinllmin monessa .. muussa
kin suhteessa maassaJmme. Kaiken, lopuiksi kun 
nyt a•lussa mainitsemani v€lkseli on joutunut pro
testiin ja kansa, joka viime päivinä odotuksissaan 
on nähnyt, että nyt ei ·enää. odottamisen aikaa ole, 
sillä jokainen hetki odotusta li'sää 'kurjuutta, li
sää turmiota ja lisää anarkiaa ma<ahan, niin sil
loin emme enää voi myöskään vastata siitä, jos 
kansa ryhtyy tämän leipää ja särvintä nimisen 
vekselin suhteen eräänl'aisiin ulosottotoimiin, ellei 
enää mihinkään velastustoimenpiteisiin ryhdytä 
heti! 

'Ed. P a a s i v u o r i: Minä pyydän ehdottaa, 
että eduskunta päättäisi hylätä kolmimiehisen 
valtionhoitokunnan valitsemisen ja määräisi Suo
men senaatin viipymättä julkaisemaan eduskun
nan heinäkuun 18 päivänä säätämän lain kor
keimman vallan käyttämisestä Suomessa. 

Ed. G y 11 i n g: Minakin olen varmasti v,11kuu
tettu .siitä, että eduskunnan: eilen: rf:,ekemä pää.tös 
direktoorion asettamisesta, jos se toteutetaan, tu
lee viemä~ mitä onnettomimpiin seumuksiin. Me 

truällä vasemmistossa ja suurin osa 1Suomen kan
sasta tulee varmaa.n myös näikemään siinä ainoa'S
taan loppu'kohdan siinä taantumuksellisessa pe
lissä, jarib a:vuHa porvaTisto viime hei-näkuusta 
lähtien on koettanut tehdä tyhjäksi kaikki ne 
saavutukset, joita viime ednsikunnassa onni'Stut
tiin ·s·aamaa.n. Tämä on rumaa veliä ja vielä •ru
mempaa on se tapa, jolla eilisessä oouskunnan is
tunnossa dhl-ektoorio tuli päält,ettyä. ~ Sil:lä tiettyä· 
on, että ainalkin niiden ·ehdotusten nojalla. pää.t
täen, joita siinä istunnos'sa tehtiin, ed·uskunnan 
enemmistö oli direlktoorion asettamista vastaa-n, 
mutta väihemmistö apärehellisellä äänestys.pel:i:llä 
ajoi päätöksen tällaises'sa täitkeässä asiassa lävitse. 
Olen 'kuitenkin va,rma :siitä, että tuollaisella epä
rehellisellä ään:estystempulla ei ratkaista. ·onnelli
sella tavalla kans'all elinky.symyksiä, eikä sellai
silla päätoksillä ja sellaisella tav,alla lppullrsesti 
ratkaista suu>ria. päätö'ksiä suurissa, ratkaisevissa 
yhteis!k:untakysY'm:viks:iissä. ' 

Minä •senta:kia taihdon tehdä samaan suuntaan 
'käyvän ehdotuksen kuin ed. Paasivuori juuri äs
ken teki, mikä ehdotws rtarkoittaisi, että päätöstä 
valtionhoitajakunnan va·litsemisesta ei saatettaisi 
täytäntöön. Se ehdotus, joka eilen eduiskunnassa 
hy·vi:1ksyttiin, sisäl<si myös, että •koko laitos olisi 
ainoastaan toistaiseksi olemassa. Se :siis voidaan 
peruuttaa vail{lka tänä päivänä, jos nimenomaan 
sellainen alote olisi tehrty, siis .io ennenikun se on 
valittukaan. Mutta tärrnä jatkoistunto on nyt ole
ma!ssa ainoasta:an vaa1ia 1va11ten. Mielestäni ei 
siis voi tulla kysY'mykseen nyt tässä, että nimen
omaan peruutettaisiin koko päätös, muutettaisiin 
päätöS 'kokonaisuudessaan valtionhoit.ajakunnan 
asettamisesta. Mutta sensijaan rvoi vaHan hyvin 
käiydä ·päinsä se, että eduskunnan päätös nyt, en
neukun· vaaleihin ryhdytään, muutetaan sikäli, 
että päätetään, että valtionhoitajrukunnan vaalia 
ei toimiteta .. 

S.aJm.alla •kun tämä päätös tehdään, on lausutta
va, ettei. oHa niideru .pimeitten flarkoitusperien ta
kana, joita tuolla valtionhoitajakunnalla on tah
dottu ajaa, ja se tehdään silllä tavoin, että samassa 
yhteydessä päätetään kiireellisesti ju:laista vaksi 
ei ainoastaan valtala1ki vaan myöskin ne viime 
eduskunnan päättämät lait, jotka olivat valtalain 
kans·sa yhdessä selvimpänä osnituksena viime 
edwskunnan reformityöstä. Ehdotan senlvuoksi 
että eduskunta väättäisi seuraavaa: 

SelittäJen, että eduskunnan tämän vuoden hei
näkuun 18 väivänä päättämä 1aki Suomen kor
keimman valtiovallan lkäy.ttäinis·estä lailli-sesti 
on voimassa, eduskunta, muuttamallla eilen teke
määnsä päätöstä, päättää, että va.ltion:hoitajakun
nan vaalia ei suoriteta, 
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sekä tämän 'yhteydessä päättää, että ·tämän 
vuod-en heinäkuun 18 :nrui'vänä säädetty lruki Suo~ 
men lrorkeimirnan valtiovallan käyttämisestä ja 
sen perusteella vruhvistetut maalaiskuntain kunr
nallMaki, kawpunk1kunta.in kunnallisla,ki, laki 
kansa,näiänes.t;y~ksestä ja kunna!llinen vaa.lilaki, },a;ki 
8 tuooin työrujasta, laki eduskunnan oikeudesta 
ta.rkastaa hallituben jäsenten virkatointen lain~ 
murnailsuutta, laki Suomessa asuva1n Venäjän 
kansalaisten kunnallisista orkeuksiJsta sekä la:ki 
Venäjän kansalaieten oikeudesta •elinkeinon hail"~ 
joittamiseell' Suomessa ovat viipymättä julkaist~ 
vat. 

Ed. A r a; j ä r v i: Eduskun:nan a~kais,emrrnassa 
istunnossa <>n minun tioouste1uuni vasea:nmistostru 
selväiSti vasta.ttu, että tämä eduskuntå on laiton. 
Ed. Toroi tässä 1stunnossa erity~sesti k•orosti sa~ 
maa rusiaa. Minun .tiedossani on myöskin, että 
maaseudulla tänään on hwitetty >siltä taholta pai~ 
nettua :sanaa, jossa ilmoitetaan, .että tämä laiton 
edus•kunta .poistetaan ~ia ensi tiistaina kokoontuu 
laillinen eduskunta. Tälstä huolima,tta miriä olen 
-en yksityisenä, vaan ryhmä-ni ja porvar~lliste;n 
ryhmien puolesta - ollut liikkeellä tänä:km Iläi
vänä voidaksemnl'e saa.da aikaan sen, jo'tta tämä 
eduskunnan ajka,isemmin tekemä päätös v~lti<>n
hoitajakunnan asettamisesta tulisi ·niin hoidettua; 
jotta se saattaisi .taiJahtua, mistä ed. Kallio tälss.ä 
äJsmeisessä lausunnossaan ehdotti. Ja t&mä, mi
käli minä saatan käsittää, on' ainoa -laillinen tie, 
jolla voidoon niiden mielestä, jotka. tämän edus
kunnan laillie·åsi tunnustavat 'ja. laillisia muo~ 
toja ta,htova.t noudatta,a, rusia ymsimielisesti kul
jettaa onnelliseen lQIP>puun. .Minä puolesta~i en 
ainalkaa,n täJllä haava:a näle m1'tään muuta lmmQa, 
kuin sen. että ne täällä yhtyvät ed. Krullion teke
mään ehdotukseen, jos a:sia tahdotaan hoitaa sillä 
tarpaa kuin nyjt useat näyttävät a;j'atteleva.n. Mitä 
mielipidettä minä persoona:l:lisesti olen siitä tai 
tästä vruhvistettruvaksi v-,aaditusta la_,kiehd!O'tukses, 
ta tai s-e tai tämä edUisi:aJja. on, se on kokonaan e:i 
asia, mutta mainittu tie on se, jota kiäyttää vm
daan ja jolka vie lailliseen loprputulokseen. 

Eantani on muut~n satma, minkä ed. Schyberg
son täällä aika~semmin esitti. Tulee'ko se sit
ten eduskunna,n päätökseksi tai ei, on toinen asia. 
Saatan minä vielä senkin mainita ja minun on 
ehkä! velvollisuuåin1 mainita, että sitä voi mnnat
taa ~kyllä keskusta'ssa :~e ryhmä hu?m.attava.lt~ 
osaltaan, ehkä kokonaisuudessaan, JOhon mma 
kuulun. 

Ed. P e h k o n re n: Kun täJäJHä usellliD'Paan ker
taan on viitaJtitu täimän eduSkunnan laillisuuteen 

ja samalla niihin 'Päiätöksiin .ia niitten laillisuu
teen, joita a]rkaisempi eduskunta teki hajoituksen 
jälkeen, pyydän lyhyesti saada merkitä käsityk
seni tähän närhd.en. 

•Siitä, miJkä oikeUis väliaikaisella hallitukseUa 
oli håj<>~tiämiseen .ia. mitä Suomen kansan man
ualta on sanottava siihen inenettelytapaan, jolla, 
se pakoitrti ,eduskunnan hadaantumaan sen y-rittäes
sä kokoontua e1okuulla, lausuttiin ajatUikset siinä 
ryhmäinvälisessä kokoukseSiSa, jdka si'lloin 'Pidet
tiin. Se ei näin ollen ·krusityk:seni mnkfj,an kaip·aa, 
tässä sen enemp·ää. käsittelyä. 

Mitä siihen tulee, mikä merkitys niille vaaleille 
on .annetta1va, joitten perusteelia olemme tälällä 
koolliL, on minun käsittääbeni otettava siinä huo
mioon se, mine kanna.Ue ·aikaics,empi edU\Slkun.ta 
asiaa,n nä'hden a-settui ja mille !kannalle Suomen 
kans'a kamonaisuudessaan on siihen näihden aset
tunut. Kun eduskunta yhtyi yhteisesti käymään 
uusiin vaaleihin, kun •se tunnusti tämän vaalitoi
minnan, tunnusti ~e samalla otman kälsityksensä 
siitä, ~eit;tä SlliOOiren, kansarle on y htenläisyyteen pää
semistä varten annetfu.va tilaisuus laillisesti valita 
nykyistä tilannetta vastama uusi eduskunta, joka 
saapi uuden tehtäivän jatkamisen •SUoriittaakeeen. 
Ja kun Suomen !kansa yhtyneenä kävi näihin 
va;a.Iei1hin, tunnusti se •käsitykseni mulkaan itse 
käyvänsä, rii'Ppumatta siitä, mikä voima entisen 
eduskunnan oli hajoittanut, vaaleihin täysin lail-

- li'sissa merkeiss"å, antaen tuon laill:ilsuuden niille 
vaaleille ennen kaikroea silliä, että kansa itse ne 
tunnusti. Mutta myöskin sama käsityskanta nä
kyy vallinneen siihen aikaan sen ryhmän 'kes
kuudessa, jonka ta:holta tällä kertaa on tahdot_t~ 
'tuoda esille ajatulklsia, ettei täimä eduskunta ohs1 
täysin laillinen. Minä pyydän ·saada esittää muu
tamia lauseita ;ed. Airol'an pitäimästä puheesta 
sosiaQistisen -eduskuntaryhmän kakoontuessa Hel
singissä syyskuun ·lopuiJ.la. SrumaUa kun hän 
&settuu käsittääkseni pääasiassa samalle 'kanna.l
l~B, kuin mitä olen esittänyt eduåunnan hajoituk
seeru ja uusiin vaaleihin ikäymiseen nähden, hän 
jaukaa: ,Kun ·edU'sikunnan hajoitusyrit;ylS _on ollut 
laiton, niin tiete111kin siltä kanna.lta, -ellm muuta 
siihen lisää, uudet ·vaalii!kin olisivat laittomat ja 
11e olisivrut IJ.aittomat, jos täJmä eduskunta ne. sel
laisiksi selittäisi. Mutta mikään ei ·estä tätä 
.eduskuntaa suostuma:sta, tai'Pumruslta siihen, että 
tä!ssä maassa toimitetaan nyt lälhipäivinä edus
kunta,vaali't, eikä hyväksymis•en ki:eJltwmiseen 
edus;kunnam pUr<JI1elta 'Ole aihettakaan, kos•ka ny
kyisessä edus'kunnaJssa .on runsaa,sti .Suomen ka~
san suu:Nm ·enemmistön pyrlkimysten vannoutunei
ta vastustajia, minlkävudksi on aivan 'Paikalhan, 
et'tä näitten Suomen ka-nsan pyrkiliDysten van-
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ooutun-eitven vastustajain :välhen.täm}seen anne
tawn uusien vaalien kautta tilai'sums Suomen kan
s·alle. Vaikka niilin valitaankin uqsi W.uskunta, 
ei inrvitse tulla siihen tuloksoon, e'ttä o~isi ole
massa kaksi eduskuntaa, :vaan uusi v-alittu -edus
ku:ruta ryhtyy toimeensa kansan va.a.lei$f:li simre 
antaman valituuden najallia j·a tämä edUS'kunta, 
kun on te'htälvänsä: suorittanut ja uu~i eduslk~nta 
on va[ittu, katsoo silloilll valtuutensa päättyneen, 
aivan niinJkuin valtivpäiväjärj-esty!ksen 3 § edel
lylitää' ja niinkuin meid·än ikaikkien ed:ustaja:val
takirjoissa on s:a.noiitukin." Ja lo']Ju!ksi: ,Siihen 
saakka, kuaums uusi eduskunta on va~ittu, on, tä
män edus1mnn'an tehtävä va<~j.ella Suomen kansan 
ja Suomentn!lian etua ja o:ilkeutta." Minun käslt
täälkseni tässä lausunnossa, ryihmän siihen yh
tyressä siinä t~laisnudes.sa, 'kU:ten uutisesta. on käy
nyt selville, on sUlä taholl.a myös.ki>: "1äitten v:ia
li'ell laillisuus täysin tunnustf't1;u sillä pe-:-mtrella, 
että Suomen kansa itse on hnlh·f' •. l määrä•nnyt ne 
vaalit toimitettaviksi ja antumt ltiille vaalt-ille 
laillisuuden ilei:man. . 

Mitä siihen ltulee, miltä kia.nnalta aihisemmin 
täällä äänestettävänä ofH<eita e~ltyiksiä, ethdOtutk
sia., on otetta:va, ta:hdon· vielä kä<;itybenäni la:u
sua, että jos llle uudistuk1set, joilta ed. Mäen ehdo-

• tus sisälsi, olisivat oll-eet yksityisesti itsekukin 
ehd,otus eriks·een käisiteltävänä, olisimme silloin 
niitten suhteen saaneet nähdä~, miJtenkä pitkälle 
mikin ry1hmä niitssä uudistuksissa tahtoo m~mnä. 
:Mutta kun ne uudistukset eivät kuuilu käsiteitä' 
vänä olevaa'fi asiaan ja kun nii·ssä ei ollut setll<a.ista 
va.JJmistusta ·eikä niihin ollut tibisuus sillä tavalla 
tutustua, ·että edustajwvelvollisuutensa tuntien 
olisi voinut mennä niisM I>äättamään, ei niitä !Sillä 
heikellä voinut suin!kaan 'hyvä'ksyä eilkä um']Ji
mähkään :päätettäviksi ottaa. Kun saamme 
tälm:än asian vaJlmiiksi, me Dää:semme eduskunta
työhön käsiksi ja saamme silloin nähdä mitenkä 
pitkäJlle näihin uudistuksiin nähd:en itsekukin 
ryhmä menee. Minä puolte~Stani toivon, että se ko
koonpano, tmikä tässä eduskunnassa on, tulee ta
kaaJmaan verraten piiJkäl'le menevät taloudelliset 
uudistu:Ji.set, ·stamoin kuin muutkin ,kansanvaltai
set pyrkimyks,et, joita täällä on tahdottu valta
lain yJJ.teydessä esiin otJt,a:a ja vaatia niistä äänes
tämään. 

Ed. Kullervo Manne.r: Ed. Peihkonen 
luki täJäHä kohtia erää:stä ed. Airolan Ta.usun
nosta. Väitti tämän lausunnon annetun sosiali
demok:raa.ttrsen cyhmän kok.ouk'sessa. Mikäli 
minä mui,stan, niin se lausunto. on annettu Suo
men eduskunnan isltunnossa. Tästä Lausunnosta 
voin muuten mainita, että se lrokonalllsa kuuluu 1 

ed. 4-irolan omalle tilille .. Mu~a: ei .,iitlt silti voi 
vetää uiitä .i·ohtQr>äiilt~siä, · joita 00.. Pehkonen 
nyt veti. Ed. Pehlklonen llik~lroon uudestaan sen, 
niin l!.a:Vainnoo, niilllkuiu minä nYit äslreU< kuule
mallani, että ed. Airolan kerl'IQtulssa lausunnossa 
edellytetään, että !SuOIJ1len laillinen oou&kunta an
taisi suostumukseusa niilhin Keroosbn ha.llituksen 
mooräämiin vaaleihin. Sellaista suostumusta se 
ei oll:l antanut eikä tulle k~sk3Jalll< antamaan.. Se 
eduskun'ta ~ei ole kruunaunut l'aillisiksi niitä vaa
leja. !Siitä 'Bi ed. Pehkonen pääse yli eikä ym
päri. ·J.os ed. Airola oli~~kin ne lailli.si'ksi ju-lis-· 
tanut tai ollut julistamatta, niin siitä ei tos~ia 
miksiikään muutu. Herralt pelkääJvät kovasti sitä 
van!haa eduskuntaaJa ja ylm:märrän siih<en olevan 
syytäkin. Ed. V:a1pa.<; on ']Jerusteellisesti täällä jo 
,e.sittäuyt syyt siihen. Mutta ei teidän niin .paljon 
tarvitsisi pelätä kuin ed. Ara.iärvi näJkyy .pelkää
vän, että se ensi tiistaiu,a. ko'l_\oontuisi. Minä oLen 
sen puhemies, - sa:an :esitellä - enkä ole sitä 
:vi:elä koktoonkutsunut, enkä ole vielä <päättänyt, 
kqska se moikoontuu. Istukaa sii:s <ro.U:hassa ja 
tehkää päätölksiänne sen puolesta. 

:Vii/me i;;tuun.ossa sanoin ole:vani näissä istun
noissa esittää;kseni työvoon miel~pi~tä. Minä 
.pyydän nytkin täyt-tää .Ji'en tehtävän, minkä sa
noin itselläni olevan. On tullut pa;ri säihkösaM
maa; jotka mi:elestäni kuvaavat erinomaisen hy
vin työväen mielia-Laa tällä 'hetkeHä, ja juuri 
niistä asioista, j'Oista tääHä nyt puhe on. 

Viipurista sähkötetäänJ näin: ,Viipwrin kaupun
gin sosialidemdkraattinen kunna1Hsdärjestö vaa;tii, 
että 'eduskunnan :p'Orvarilli.sen enemmistön on vii
pymättä <peruutettava tekemiilnsä päätös kloimi
henkisen direktoo:rion v!tllitsemises·ta Suomen kor
keimman va;lti()vaUa.n käyitä;jäks~i ja katsoo, että 
nykyisen eduskunnan, laittomien vaa!lien kautta 
k<dkooukutsuttnna, on hajaannuitava ja että 
vuonna 1916 vaEttu j,a, tänä vuonna. laitt.omasti 
•hta.Jjoitelttu ~duflkunha· voi e:;iteettömästi ryhtyä jat
kamaan vakivaltaisesti k·eskeytettyä työtä. Kun
nalllisjärj.estön /kokous." 

Turusta sähkötetään: , Turun s·osialidem>Okraat· 
tinen 'ku.nnallis.iäT'.iestö kokoukse2saan hyväiksyy 
sosiaalidemokraattisen eduskoota.ryhmän menet
telyn täyd<ellis-esti :QJY'kypäivien tavahtmnista, 
ilmoitta,en mielitpiteenään, ettei tuumaakaan saa 
peräänantaa vaatimuksista.. Ol-e1111'me takananne. 
Tmuu sosia;lidemokraattinen kurumHisjä.rj>Mtö." 

Hyvät .herrat! Nämä sähkösanomat eivät' ol:e 
tila'ttuja. Ne .eilvät ole sellaisia. papereita, joita 
.i:askus nakyy SU!omettar,en yleisön osastossa -
t~lauksesta. Minä olin tänä :päivänä Helsingin 
työväen tu'hatluikuises$a kokoulksessa ja ku.ulin 
siellä så'm'oja. mieli1)iteitä. Te tiedätte ja teidän 
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t&.vtyy siis ti6tää, m.i..m®10ise't työvwn mielipi.. 
taet nyi '()Vat. 

·ETiW a.rvQ:isa, rporvaerillinen 'J>u!b.uja la.l1S-1illi liik11r 
iiettu:na ja minu&ti:t' kauniisti, että. nte emme $M 
.I:Dl6Mlä. pQis täältä ennenkun ol>emme ~ hiero
noot ttoisemm6. Niin, se tu-ntui koomillifii~ltit, se 
lausunto, mutta aninus'ta rhän antoi ·erinoonaisen 
Qi,yvän neuv.pn. Koetetaan täläll:ä. •hi~roa toisemm·e 
~iin, että tekisimme niin .hyvän 'Pä:iittiii'ksellil,• ettei 
t;y~övälci !tule ja hiero meitä kaikkia. ·.Se hierOtmi
lWtl. hyvä.t ·herra-t, ei Qle lJUJ.:kea,a. Minä olen ol
lut muutrumia vuosia työväenliikkeessa mukana. 
Siellä ei pideiHä. vallan 'Pehnwisin konTin edes 
.Qmia miehiä. j·a IVi~lä. k/OIV6m\lllm :kourin ne taita· 
vat videllä vierasta väkeä!. 

Suometta·ressa sanottiin: ·seu jälik'Elen, kun minä 
täällä olin· ensi kermn nyt tältä tovia mieli'piteeni 
la.usunut, että :minä uhkasin. Se uli :t.<Wk-eää va
letta. En minä nytkään uiltkaa, minä vaan ·kro:
roUJ, mitä toihm Iiäihn:vt, kuullut ja tunnen. Minä 
olan taiHe kohtelia;s, olen ehlkä liiankilll kohteliaa, 
sillä työväki ei ole minua käskienyt edes varroitta
maan teitä, mutta miJllä 00001: sen omaUa luvallaui. 

Kuulka.apa maalaiisHittolaiset! Te (Jilatt•e Y'ksi
tyisesti, muun m:uassa minu1!.ekin muutamat 
teistä, sanoneet, että te tässä diroktoorio.itFtussa ja 
ve.lte!airukin .asiassa. olette m.eidäm. sooialid-emo. 
kraattien kanssa yhtä mieltä. · Hyvä,! Otetaan 
oo puheet täyd-estä! Mutta &e, mitä senaattori 
Kallio esittää, ei ole olemista 'asiassa yhtä mieltä 
meidrun ·kanssa. Te Qlette 'tiennoot ja te ·saaka.e. 
tietää nytkin, ·että :me ·emttne tunni'ksikaan \i'ålit~ 
direkt'ooriota, ei minuutiksikaan. Siitä lähtekää, 
arvroisat maallaisliittol~iset! Mutta jos te siitä 
olette meidän lka.ns'Sanmne y>ksimielisiä, että val
tQtlain on tulia!Va julaistuksi ja tässä m:aas·sa käy. 
tä.ntöön pantaJV·alksi, jos t~ ol}ette myöskin sitä mie
lipidettä, että kolmi:m1ehistä dir,elktooriota tässä 
maassa ei tarvita, vwan että; se voi tunnin rpäästä 
laJk:ata olemasta, niin minkä takia te vaaditte 'Sitä 
yhd.eksi'kään tunniksi? Edus!kunrta voi päätök
aensä. peruuttaa. He •päätös, joka tehtiin eilen, 
sisälsi, että toi s t <a i s e k s i eduskunta :väMtää 
.en asettaA. Jos herrat ovat voineet tämän rusia,n 
kälsitellä ylisin'kertais·ella äänten enemmistöllä, 
niin minusta ei ,pitäisi [öytyä mitään •estettä, ei 
laillisia -eikä maalaisliittdlai·Siten kannallte.. aa~l
lisia. esteitä sellaiseen ehdotukseen, kuin meid'ån 
pub1elta ron tehty. Arvoisat maalaisliittolaiset] 
Silloin, kun tästä .iutu:sta tehtiin ensimäinen pää
tös, niin te olitte lsuuttunreita, te }Juitie nyrkkiä. 
tuonne oikeistOlle, .ia minuSiba. te teitte Qi!kein, s~l'tä 
teitä oli potbistu hiton hävyttöm~ti. Potkais
b.a t-e nyt takaisin, antakaa tll!lonlpojan potku, 
antaikaa •se herroille niin, että tuntuu! Kuulkaa 

maalraisliittoltaisei! Ette ie .piikkataloDJPojat kGtS· 
kaan täs$ä. maassa eileetrupäin 'Pääse hel1'()jel\ 
kan'S!Sa. JIO's te ta;hdiotte mnaalkin asia;anne a.ut. 
taa, .n:iin työmicllen ·rtn.n~la teidw ~Pitää ol}a.. 
lu~kkia.taistelussa semmoi:s·ena aikana kuin tb,i 
on, ;i o J. l o i n o n ·k y 8 y m y k s e s s ä k a n· 
s 'lldl. v a.:U a. tai: h (t ·r lf a i n v ·~ 1 t ~. Kun ~ 
lrerran sanotte olm.a,nne m·eidän kanssa a s i a ~ s a 
:v•htä mieltä, älkää silloin riide~kö siitä, :vitä,ä.kö 
l:len direktoorion oHa tuuuin viTa'ssa. va,li ei'kö yh
täiäinr tuntia. Jos te vaaditte sen tunniksi, niin te 
tootte silloin kohteliaan ikumarru:ksen oik~n 
herroille ja asia on selvä. JoS" te t>all!s dl'ette sitä 
mieltä, että te ette koko. haköty'ksestä ollle:Qikaan 
v~litä., niin peruutetaan päätös. Jos te olette 
asiallisesti meidän k!anjj)Sa valtalaista samaa, mielJtä. 
.ia dire.ktooriosta, samaa 1mieltä, niin silloin mi
nru.stw maalaisliittolaiset eivät voi hyvMlä omalla
tunn10ll8l äämes•tää senaattori Ka.Hion ehdom$t&.. 
Ottrukaa huo,mioon, te talonpo.ia.t. että j'!0UliJ.It\itQ.ri 
KaJJ.ion ehdotusrta kann.a,tti suom'Elttarelainen .A.ra
.iäxvi. Hän edustaa. finans.sika.!pitaalia. He~ 
Arajärvi edUBtaa suometta;rel~isten keskreisi&, py.r
kimyksiä. Ei hän lähde ma.alaisHitiiolll!i.~ tä,m
möistä ehdotusta •kann.atttamaan sen takia,, että ~e 
ön oikfrisrolle, su,«N~:!l:ttareiaisille vwhingollinen, 
vaan .sen takia, että se on ed1Jlllmll~· T~hdotteko 
te .pallkita. sen lp<otlkun, jonka saitte, iarjoomalla 
ta.as'ki:p. 1her:ra Anljärrv~n joukolle a;puanne? Ei 
luulwi J?ohjala~~ten ta:lonpoikien, ja mistä roaan
ääristä. te lienettekin, olevan :P.iiJl: ·Pitkärrni~lisi!L ja 
hYiväsydämisiä, ·ettili vi&li;t IJ::ytkin suutelette niitä 
·korkoja, joita nuo he11rat teille näyttävät, · 

Senaattori K ~ !ll i o: 1Eeskustellnn aikana täällä 
on so.sialidemokraattiselli!li taholta kooi;ettu o~~Qit
ta.a tämän eduskunnan· ltaittomuutta. Tääl4\, ed. 
Pehllmnen luki ·ed. Airolan lau~mnn10n. Sen oikea
mielisyys riiPIPUU siitä., että :se oli annettu enl!e1l 
vaale.ia., jolloin sosialistit 'Va.rmasti -uslkoivat saa
vans·a enemmistön tähänkin edU.S:kll'lltaan, .ia. jos 
niin oiisi ta;pa'htunnt, ei yksikiUJ,n: sosialidemo
kraatti moittisi twmän edu:s:kunuan epä\l&.ililisuutm. 
Sen tälhden 1minusta tuollainen todistelu on 't<liwp" 
puilua ja <ed. Airolan silloinen lausunto on sitä, 
minkä jokainen sosialisti sy.dämes•sään oik~l!i 
tunnustaa. 

Täällä entisen eduskunnan :puhernias ed. Man
ner äskeisessä lausunnossaan /kutsui rnaalaililiit~ 
tolaisia bnna.tta,m:aan heidän ~hdotustaan. l(inii 
.io äskeise~ä l:ausunnossani ~Ylen 9i!'Ot1J&:p.ut tien, 
kuinka sosialidemokTaa<iitisella puolu~l"' 6,111 w.a.b.
dollisuus saada hyväksytytksi valtalaki, josta 
täsi8ä lähinnä on kysy~y,s;. Ja olen ~oi&n'\\t 
senkin, ettei ole niin va'aralil:iata, jos ·ha,.rvoilm'ltin 
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on valt.aa, jos se vaan tekee hyvää. Ja kun sep 
'V18.ilta ·ei vielä! k-estä, niinkuin ed. Mannel"kin on 
maininnut, kuin yhden tunnin, niin ·ei sen 'Pitäisi 
olla peloittavaa sosialidoemQklraattiseltaikaan ka.n
nalta kwtsoen. · Te, ed. Manner, osoititte meiUoe, 
·että. meitä on potkaistu ja meidän on kostettaw. 
Mi·nä pyydän sanoa teille: te yhä pyydätte meilitä. 
palv,elu'ksia vain, ja ,potkitte ja odotatte maalais
mttolaisilta kumrurrulksia Vlalsemmalle. Me olemme 
osoittaneet tien,. jota voi koko ·eduskunta ikunniaHa 
kulkea ja me emme sillä 'Palvele .oikeistoa eikä 
vasemmistoa, vaan me P'allv,elem'me sillä isänmaan 
asiaa (Hyvä! oikein!) ja 'sen tpitäisi olla suurin 
tekijä tässä 3JSiassa. .Sellaiset melkeillJllit provo
·katooriset lruusunmot, joita meille täällä suositel
la{ln, ne eivät meihin tpysty. Me olemme kut
suneet teitä 'Palvelemruan isämmaan suurta kysy
mystä· ja minä vieläkin !vakuutan, että siihen on 
teillä tilaisuu~. ÄJlkäiä silloin temppuil'ko ja •so
lkaisko ·ihmisten si'ltniä •ehdotuksilla, joita ei mah
dOil'lisersti edus'kunnan pU:hemie.s alista edes äänes
tettävälksi, sillä minä '!>elkään, että ihän ,ed. Gyl
lingin ehd,otuksesta voi tulla l!i!k~miehenä sirhen 
tulokseen. Mutta jos teette .sen, mitä min·ä olen 
suosittanut, smoin myös·kin Suomen kansa saa 
sen, mitä se odottaa. (Keskustasta: Hyvä, hyvä! 
-Vasemmalta: .Se' saru seru muutenkiru.) 

Ed. V u 10 k o s k i: Edl. Kuusisen ynnä toii:s
ten:lciin vasemmistolaffit.en lausunnoista on voinut 
saada se:n käisityksen, että 'kaikki porvarilliset 
eduskunt!llry!hmät olisivat vasltaan ka;ikki'a n•i!itä 
kipeästi kaivattavia uudlj.stuk,sia, jotka a.,iJvan 
t}äihiai~oina ovat tässä maa.ss'a tot·eutoettavat. 
Minä yksityii;s.enä .mjelirpliteenänli maalaitaedusta
jana pyyt.äJils,i,n ,saada .lausua tämäm jo'hdosta 
sanasen. 

Maaseudrullla ~ilenvil.iel~iästä suurviljelijään 
asti on ymmärrErlty yall'sinkiin näitnä aikoina -
.i·a minä uskallam ol•ettaa, e:ttä •S!llffian asian ym
märtäJvät tätä nykyä myosiJr.in kaupunkilaiset -, 
että tätä maata, tätä ka•ns!lla ei p·e•l~Jista penilka
d!ost·a muut kuin ISUJomen pienviljelijät, sen ta
lonpoi!kaffis.väki, sen uura;stava maatyömies. Ja 
me dlemme ymmärtäneet myöskin, että si,i·nä 
su!ht·eess•a on uuditstuks]a välttärrnättöm.ästi t·oi
meen:paJDJtava, että m8Jata s•aBJdarun n!ii'n u·s-eBJlle 
kuin mahdoW.sta. Sen talkia tuntuu meistä maa
laisedustaj]sta verrat'tain ma:sentavalle kuuHa 
!llliituis.ia ve:OOamisia tkan·sa;an. Vastikään saim
me kuulla sälh.lkös•anomrut Viipuri:sta j·a Turu,sta. 
Ne ovat meidän suru:rimmisrta liikekMkuksistam
ine, kaupungeista. Meidän hiljainen,· vakava maa
aaisväkemme· et ole tottunut sähköttämään eilkä 
heillä e>le mytoskään lälooUä sähkölennä.tinla~i-

tolksia. Mutta minä UJS1kaUan. vakuuttaa, etta 
siiel:läkin toimivat sölhkölailtoksoet, vaikka ne ei
vät tule tj:j.nne ik·ilrjoitetfuima. V as·emmisto rtun
tuu olevwn V'al"ma, .että, •ellei he1i~än tavattomia 
vaatimuksiaan Suomen eduskqnta ole yksimieli
sesti;i valmis heti hyväksymään, silloin vastat
kaa ~eumuksista; si·eltä kuuluu pa.hoja ääniä. 
Me maalaiSietdus1ta;jat emme sano .sitä, mutta me 
sanomme, että jos tämän Suomen kansan täytyy 
veriVIilhkimisen 1kautta rtoisensa 1öytää, niin on 
se mitä surulli'Sin asianti1a, ja minä. 'PYYdän·. 
että ·. sellaisen asiantilan estämiseksi koetetaan 
t·ehdä V'oitavamme twssä kansam eduskunnassa 
eikä al:inQmaan lietsOita näkyViUe niitä voiJmia, 
joitten arvoa emme tarkoin tunne. 

· Ed. A r o k a ll i o: .Sen jäl'keen, k~n edus
kunta eil.en päätti vaU.tion:hoita;jaikunruan as·etta
millsen, 1Henee nyt käsiteltävänä oleva asia rat
kaistavissa vasemmiston ja niiden tyydytyk
setks:i, jotkta ovat valtalain ika.nnalla, ainoasiaalll 
ja paraiten siten, että valtionhoitajakuntaan vali
taan yksi .sosialidemobwatti, yksi maala;isli,i'tto
lainen ja yksi oikeistoon kuuluva edustaja, joka 
on valtalain kannalla. Näiim kolkoonpantu val
tionlhOiitajakunta voi ja on tiilaisuudessa ihetil 

. pan'e:'lllaan käytäntöön valtala1n sekä kaikki ne 
.lait, jotka 1ed. Gyllli:ng v~~Js.ta täs,s.ä lueMel.i,. Näin 
valittu valtionhoitaja;kunta voi heti luopua toi
mestaa11! ja tehtävistään. Eduskunta ei sill01in 
ole :pakotettu purkamaan eili.stä päätöstään ja 
on tullut kuitenki!I1 sBJmaan trul.okseen, johon 
v!llsemmiston puolelta ·om :toivottu pää·stäJvän. 

Ed. H ä r m ä: Samall.la kun i·lmoi~an yhrtyväni 
ed. Gyllingin t·ekemään ehdotukseen taii y'My
väni kaumattam!llan ,s.itä, samalla tahdon myös 
auk•ea erään ·säJhJ~ösrunoman, joka a:ivan äskettäin 
.saapui Häme·enlinnasta ja joka on .seuraava: 
,Hämeenlinnan sosialidemokraattinen kunnallis
jär.ies.tö .iärikälhtämitttä julistuksen ,Me vaadrntn
me" kannalla." Koska minä käsitän, että tämä 
'hetki on hffitm·i·aiHinen he1Jki, että täimän illan 
päätölks1istä riippuu, syntyykö tälh.än maahan se 
anarkWa, .ionka seuraUiksiru ed. Kuusinen tääHä. 
sattuvasti kerloili, minäkin ta'htOiis,]n, jos S~illä 
malhd(}llå.se.sti ·olisi tärrnän eduslkunnan päätöik
seen edes minkäännäköistä merkitystä, edes 
jonkinlaista vaikutm.ta Suomen järjestyneen 
sosialidemokraattisen työläisnuorison pu{)lesta, 
joka järjestynyt työläisnuori·so edustaa ytli 
20,000 jäsentä, tämän j.ärjestön puolesta tahtoi'
-sin. tälle eduskunnalle ilmoittrua, että tämä jär
jestynyt työläils:nuoriso ei mis.sään tap·au;kses•sa. 
tule hyvaksymään tähän maahan sell~ista •Mrek-
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tooriota, sellaista harvainvaltaa, jota oikeiston 
puolelta sille ta'hd!otaam. täällä antaa. Ja. minä 
tulen vakuuttamaan teille, ·että tämä yli 20,000 
j.lilsentä käsittävä järjestynyt sosialidoemolm-aatti
nen työll.äisnuori.:so · tulee te'lmmään voi<tavansa 
vastustaaJkseen ja estäakseen tälla.isen iJ.ettävän 
·aikoon toteutu.ffili:sta. Jos tämä oikeistos,ta teihty 
ehdotus, direktoorion muodostaminen, tulisi tänä. 
iltana täällä päätökseksi, niin se mielestäni osoit
taisi, ettei porvaristo ole aikansa tasolla. Se 
osOiittaisi, ettei se ensinikään :käsirtä nykyhetkeä, 
si~ä mielialaa, t!lJiitä virtauksia, joi!ta työväestön 
piireissä liikkuu, eikä ensinkään käsitä sitä, että, 
eLlei tyröväest·öl~e tällä lhet!kellä niitä uudi,stu:kosia 
anneta, j·oita se ki;peäslti kai[Jaa, se tul•ee ne otta
maan. Historia; kylläimin tukee porvariston kä
sityksiä. Historia on opettanut porvaristolle, 
että kaikissa tällaisissa suurtapauksissa va.llan
ikumouskausima kaikki ·ne etuudet ja saaiVUtl]lkset, 
mitä ;porvaristo on kullakin ke11taa pakotettu 
työväelle a.ntamaan, on voitu aikaa v10ittaen ta~ 
ka.isci.n ottaa ja tämä ta'kaiginotto on ollut malh
dollista sen takia, että on uudelleen harvainvalta 
tullu~ ikäy'täntöön, •että on uudelleen saatu yiksi
lhen:kinen tai kaksiJhenkinen ·diivektoorio valtaan, 
jonikai avulla on saatu saavutuiks•et työläisitltä 
ta'ka;isin riistetyi'ksi, joita se malhdollisest:U voi
ma.ke.iniO\i·eillkin avulla on saanut •itselleen .hanki
tuksi. Jos tarkastetaan historiaa, niin tämä por
VIIll"iisilou käsitys sa;a tukea. Rawkan vallanku
mouksen aikana ne saavutukset, mitkä työväestö 
[U/dkikam.SJa hyvä!k:si sai, porval'iS'to on ne ,saanut 
takaisin työväestöitä rii:stetyks<i. Vuoden 1905 
ikansanliik!keessä, jonka Venäjän .ia Suomen ty.ö
väJestö Y:hdessä pani toimeen, Suromen .työläistö 
·sai jonkun verra:n etuisuuksia, mutta ei eht.inyt 
!kulua :pitkiä a:Uko.}a •enuenku~n porvaristo har
vainvaltansa tukema.na voi ne etuisuudet työ
väJestöltä riistää. Jälkeen maaliiSikuun vallanku
mouksen, kun saatiin tietää eduskunnan kokoon
tumisesta .ia tiedettiin että ed'Uskunnassa oli .so
sialidemokraattinen enmmistö, alkoi työväestö 
toivoa, että mahdollisesti jotakin saadaan aikaan. 
Ja kuten on osoitettu, tämä eduskunta ehti ko
kolaiUa päättää huomattavia uudistuksia, joista 
työväestölle olisi ollut jonkunverran hyötyä, jos 
ne olisi voitu vahvistuttaa ja voimaan saattaa. 

. tässä maassa. Mutta porvariston häikäilemättö
·mliln menettalyn avurl.la, jon1ka .kautta Venäjän 
taantumuksen turvissa tämä eduskunta saatiin 
ihaialle ja ·eiS·tettiim. ediusikunnan 'hyväkSJYIDä:t ~ait 
tähän maahan laiksi tulemasta, aiotaan työ
väeSJtöltä nämäik-in s•aa.vutukset taas .riis.tää. 
Mu'tta minä taihdon sanoa täs,sä tilaisuudessa, 
koska minä käS'i:tän, .että tämä .ilta ja ne pä.ätok-

set, jotka tänä iltana tässä OOUSikunnassa teh
dääm, !kosika käsitän:, .että ne ovat .eri1koisen rat
kaisevia. tämän kansan kohtaJ.ol!le .ia k·oska käSi
tän, että jos oikeistosta tehty ehdotus direktoo
r:Uon vaalin ta;pa.htumi!Siesrt;a•tässä istunnossa tulee 
päätölks·een, koska minä k:äsitän, .et'tä siitä koituu 
tavattoman suuri onnettomuus kok.o Suomen 
kansalle, niin minä sentakia, yhtyen ed. Gyllin
gin ehdotukseen, toivon, että sellaista päätöstä 
•ei tänä iltana tässä edus:ku:nnassa tehtäisi, vaan 
että eduskunta., aioo:kin suu:rti:n osa .siitä, Y!h'tyisi 
ka,nnattamaan täitä ed. Gyllingi:n tekemää endo
tusta, ,koska minä käsitän, oettä ainoagtaan se rhy
välksymäillä voi·daan väistää ne onn-ettomuudet, 
'V'oidaan . väistää s-e mahdiolliillle'll anarkia, mikä 
syn'tyy, .ios oikeiston eihdO'tus tulis•i päätökseksi. 
(Käsientaputuksia lehteriltä.) 

P u lh e m i e s: Täysi~istunt.o keskeytetään 
puol~ksti. tunniksi. 

Täysi-istunto keskeytetää,n k:lo 9,25 1. p. 

Täysi4stuntoa jatketaan 

l]do 10,45. 

Puhemies: Ennenkuin annan puheenvuoron 
sell!raavaJUe puhu.iaHe, taJhdon sen ehdotukSie'll 
johdosta:, jonka ed. GylJJ.ing teki ja jota ed. Här
mä kannatti, ilmoittaa, että, koska ed. Gyllingin 
'e'hdotus mielestäni on va!Stoin eduslkunnan ennen 
tekemää .päätöstä, valtiopäivw.iärjestyksen 69 §:n 
nojalla en 'katso voivani t'elhdä siitä äänesty:seh
dotusta. 

Ed. Sirola: Kun täällä erinäiset iPUhujat 
oikeiston pen'keiitä äisken esiintyivät, niin näytti 
siltä •kuin ainakin muutam:ll1le heistä olisi alkanut 
selvitä se, mitä eräs arvoisa maaltaisedustaja täällä 
lausui, että nimittäin tämä karu;a elää hirveässä 
aihdinkotilass.a., josta olisi etsittävä :poispääsyä. 
Ja että si!Qoin .ei :pitäisi mennä muodollisuuksien 
taa, ;i'otka voivat lkompastuttaa mitä tärkeimpiä 
selvittämisehdotuksia, sitä olisi voinut ooottaa. 
Herra ·:puhemiehen äSkeinen ilmoitus näitä toi
veita sangen suuressa määrässä· sammuttaa. -
Täillaisesta ahdinkotilasta :pääsemiseksi tal"Vittai
siin niiden puo1elta, joilla on ratkaisuvalta, hic 
tunen valtiotaitoa. HU!huna kulkee, ·että se kar
kea entinen vir'kahe11ra, .i'Onka kanssa tämän edus
kunnan 'POrvall"illi.set •ryhmät viime viikolla niin 
ah'kera:sti ~euvotteli~at, on 'lausunut ihmettelynsä 
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siitä valti~ta.i®n ja vwltioomi~n puut~-esta, joku. 
Suomw vorvaci~liaiS!Iil~t ;Jln'Ohieissa on niin ilmei· 
n~n. Lisäksi oli ihä,n ikuulellllma lausunut oudolk
suUtililenaa siitä, mitä rrn!Wilais'liittola-i.set oikeas
twan ·ma;ht&nevat e~ityksillään' taåoittaa. Ja joka, 
tänä iltana on •kuunnellut ·heidän edustajai•nsa esi· 
iy:ksiä, s·en tä;ytyy myöntää tuon arvostelun osu
n~n 'va.rsin oikeaan. Silltä ta;holta. on j•o sangen 
mont·a esiintynyt ja yhä sotkuisemmaksi on niiden 
kanta käynyt. Aluksi &ieltä ilm<>itettiin, ·että jos. 
wt•semmiston t&holti8. esiintyy· elidotus, .iab ta.r
koittaa va11ta·lain 'Voimaa.n·sa.attamista., ollaan ~itä 
siellä va'lrrniita kannattamaan. 1Sella~sen ehdotnk· 
sen teki ed. Paasivuori, <mutta. si.tä lkannaJtusta ei 
ole vielä kuulunut. 

Sitten täällä ne oilmi.ston ,puhujat, j•otka ovat 
esiintyneet jonkinlaisina sovittelijoina, ovat teh
neet 'V.a!ltiomiehina sangen ruolon vaiJkutuksen. 
Koettavat lei·kkiä naiivia. Ed. Talas pesee kä~ 
tensä ikäänkuin se tässä mitään merkitsisi, 
kuinka monia •kek•sintöjä hän on tämän eduslmn
na.n ulko:puoldla tehnyt ja kelle hän niitä on tar
jonnut. T ä ä 1 ·~ ä sitä on joko yksityisten edus
tajain tai ryhmien esitettävä s·elviä ehcvotuksia 
ratkaisuksi täille kysymylkselle. - Ed. Ingmanin 
lausunto oli täynnä lUip.ailuija, rrnitä se dir.ektoorio 
tulee tekemään, jota hän oli ehdottanut, mutta 
josta hän .io oli .ehdokkaansa ottanut pois: Ja ne 
lupailut olivat sitä kaikkein ylimalkaisinta lajia, 
eikä meille annettu ilmoitusta siitä, olivatko 
nälmä lupaukset suoranaisia terveli;iä noilta ehdo'k
kailta, eikä siitä, missä kiinteässä muodosEoa noita 
lupauksia ja talkeita on annettu ja mitä uudistuk
sia todella tarkoitetaan. Nämä naiivisuudet vielä 
voisi ymmärtää, mutta kun siihen samaan ryh
lmä:än yhtyy ,ed . .Schybergsonkin, silloin minä olen 
väJhän ymmällä. Onhan .hän sentään .sangen usein 
ollut selv1llä siitä mitä tahtoo ja mitä ei hän 
tahdo eikä ole moisia hapuillut. 

Ymmärretäänhän kai·kki mistä oli .kysymys 
toissailtana. Oli kysymys sen hallitusvallan säi
lyttämiSiestä: ed·elleen, joka oli KUiStaa III val-

. t:idkaappauksen sisäJltö ja jota venäläinen kei
sarivalta sitten vielä on >Va'hvistanut. Se oli se 
pe'ria:ate, tuollaisen hallitusvallan eheäll'ä pitämi
nen. Eivätkä oikeiston vanhoilli:;immat suinkaan 
ole sitä salanneet, että se oli heidän tarkoituksensa. 
Eräät lienevät. ajatelleet, että käyttäköön sitä tois
taiseksi kuka tahansa, kunhan se vain saadaan säi
lymään sellaisena hallitusvaltana ja voi sitten tulla 
siirretyksi ·edelleen, kunnes tulee SO!Pi'va hetki vah
vistaa se uudelleen seU.aiseksi keskitety'ksi :ha1li
tusvallaksi, joka se on. Ja tätä hallitusvaltaa 
olisi sitten ollut aikomus yhdessä eduskunnan 2/~ 
enemmistön kanssa käyttää es.tämään sel1laisetkin 

uudistukset, joita ooimerlkiksi me dli'$imme maa
laisliittolaisten k~sa yhdell$ä voin~et k<>ettaa 
tilillä lävitse. . · 

Minulla ei ole suuria kä:sitY'ksiä. nykyaibiaen 
maanviljelijäluokan kansan·valtaill!i3tfi pyrkimyk
srstä. Ne eivät ol~ enää talonpolkia, ne ovat 
uudenaikaisia maanviljelijöitä, n., O'VP.t p~et 
rahata;louden makuun .ia ne ovat ~outuneet IQsakai 
riippuvaisiksi porvarilliS'Mta t&l'Oudesta j,a sen 
laeista ja silloin niistä 'Oll se vaniha talonpoikai
suu'S läili.teuyt. Kuitenlkin on niissä. jonkun v~. 
ran vanhaa t:raditsioonia .iälellä ja, se tl'aditsiwni 
puhuu väliin tää:ltä ,puhuda.lavalta, •mutta niittfln 
äänflstykaet ja teot vai·kuttavat jo tu'!»nne Qikoo.lle 
·päin. Mutta myönnettäköön kuitenkin, että 
eräi'llä pien-ammillä m·aa.nviljelijöHl~ on selviö: 
etuja äänestää muutamissa 'kohdin kansanvalt4ti
semmin kuin nä.mä ·suurpo.rva·rit ja siltä kannalta 
;vksistään minä a.T>velen~ .että me olisimme mahdol
lisesti voineet yhdessä saada jotain sellais.ta lä· 
vitse eduskunnassa. Mutta tuollaitlen !keskitetyn 
hal:litusv.allan ed·elleen säilyminen olisi ollut siinä 
alituisena komvastuskivenä. Siksi se hallitus
valta, jonka eduskunnan heiruälkuun päätös ·Pois 
pyy.hkäisi, $e ei s.aa. meidän ·käsityksemme mukaan 
enää: kummitella tuntiakaa,n·; se olk'Oon kuollut 
älköönkä nousko enää ylös. - Siitä on !kysymys 
.ia se on periaatteellinen ikysymy•s. 

Meille selitellään nyt tääl.lä, kuin olisi riita 
·enää muodollisuuksista, ikäänkuin aaiallisesti ol
taisiin tultu joihinkin tuloksiin, uskotellaan myös, 
että sieltä on annettu my·öten niin ja nliin paljon. 
Mutta nä'ffiä ovat yksityisten edustalja.in löysiä 
puheita, ja jos ne jotkut pU:huvatkin cyhmieMä ni
messä, niin sekin sisl:iJltää ihY'Vin vähän takauksia. 

Toissailtana siis oli t-äällä riidattoman ilmei
senä tuollaisen valtiova.Uan s!iiilyttämisv:vrkimys 
ja sen säilyttäjiksi aja.t>elluille .asetettiin .io tyh
jiksi !koLme tuolia. Mutta sen jälkeen va.rin 'VU'O
rokauden ku1uessa IQn nälhtävästi ~o monil:le 'POr
va.rillisille ~ustwjille •selvinnyt, ettw niill.e tuo
leilla on kuuma istua ja sentwhden kulkevat he 
täällä ja 1kaupitteleva.t niitä tuolejw i·käänkuin 
ma'l'kkinoiU.a: ottakaa te ja ottakaa te ja täyttä
kää ne. 'Sehän ~uuri tekee tässä niin no1on vai
kutuksen. 'Sehän se osoittaa, kuinka hapuilevaa 
t>eidän cpoliti~kkanne nyt on, kun te huomaatte, 
että te sittenkin •olette ajaneet lmntoon. Ei\:ö• 
ole niillä, jotka sen huomaavat, :rdhkeutta sen 
verran, että ·he sanovat, että nyt on tullut virhe? 
Ja ·että se olisi ,korjatta;va selvällä 'lilidotulksella. 
Meidän 'Puolesta on jo tehty suuria tilikimisiä ja 
myönnytyksiä. Me olrmme tänne esittäneet tä
män edusku:qman ensimäi'Seksi tehtäväksi laajan 
Dh.ielrrnan esittamisen >Suom-en 'kansaJl'le. Tänä il-
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ttJ,na me tyydYJ11.me. ehdottama-an vain, että tämä 
ed.U$ku».ta ;Q.yt puolestaan tunnust&isi mjijirä,tyt 
lait heti vojmaaiJ. ffaatettaviksi. T~ä meidän ~h
dotuksemme lOlli puhemiehen tulkinnalla. pyylj
käi-sty pois. Siis kai,iken -edesvll$tuun ovat porva
rilliset ryhmät nyt otta.neet itseUenaä.. Tätä sa
naa 'On tääillä [)aJ;j<On käytetty. Sitä on tuolta 
puolen käytetty rvääa'in. On selitetty, että tällai
nen edesva-stuu 1ankee muka a:neiJHe, koslka me 
emme ymmä;rrä. antaa myöten. Te itse, u,seat 
teistä, jotka tulette ääne!itli!mää:n, olette väittäneet, 
että teillä ev.ää on vain muodollis*u'ksia, tiellä. 
Ettekö ole vab,niit astumaan niitten muodollisuuk
sien yl).ise asial.liseUe ~pohjaHe? Onlro telllä siitä 
eh<dotukaia ja saadaanko niitä kuulla? Vai aiot
tekio te edelleen a,.jaa tuqttl, epäselvyyttä. ja hukata 
tämän hetken, joka voisi 'olla. m·arkitykseUinen 
Suomen lw,naalle! Mutta - tälle ed1,1skunnalle 
ja ,sel). pol'V:arillisille 'ryhanille siitä enää tus'kin 1pe
la-stusta. olisi. 

Ed. L 11; .0 p a. j ä. r v i: Niissä keskusteluissa, 
,1oitw n:yt esillä <>levau kysymyksen yhiie~dessä 

· on t~ekä täällä eduskunnamsa että myö.s osaks1 ryh
mäneuvotteluissa käyty, oDJ ollut eräs omituinen 
piirre. Se piirre on ollut niin saoottu laillisuus~ 
saiw.rtelu. Minä ölen ollut tilaisuudessa m.aa.lais
liiton eduiStaja~na kuulemaan tältä laillisuuS~>a.i
vartelua nii~ ryhmäneuvotteluis.sa, joita on ()llut 
näiden kulun.eidoo päivien kuluessa. siitä, mihirukä 
. tttl:O~siin ·päästäisiin .onuellisen ja: <tuloksellisen 
työn lllllm.mif:leksi .ia .iatmmiseksi tässä eduskulll
n.as·sa ja' joihin neuvotteluihin muiden muassa 
minä olin tilaisuudessa viittarunaS~n siinä lau.sun-
1.\.oSila, .1onka eaitin p~ar.i päivää takaperin. Minä 
ol<0n ollut tilaisuudessa. kuulemaan tätä laillisuus-. 
saivartelua samalta taholta, nimittäin eduskunnan 
oikeistosta, myöskin istunnoissa, näissä istun
noissa, joi.s·Sia; tätä kysym:YlBtä ·on- käsitelty. Minä 
'Oloo tottunut tuo~laisoon sa.ivarteluun .io aikai
semmin siltä ·taholta. Minä oleru tottunui siih-en 
kaiken aikaa, mi:rukä olemme olleet tilaisuudessa 
ottamaan oswa eduskuntatöihin; erityi•se~>ti minä 
olen joutunut tltmä.n• toteaman niin sanotun valta
lakikY'symyksen yhteyde.~sä, sekä viime valtio
päivilllä, kun tätä kysymystä käsiteltiin, että nyt 
kaiken aikaa, kun tämä kysymys eri va:Uheidensa 
lä;p] on kehittynyt nykyiseen· kolrtwansa. Me 
emme sitä •siis ihmettele. Me olemme päinvastoin 
nyt tilaisuudessa. toteamaa·n, että tämä lailliiluu
den esiintuominen, tavattomaan tarkka muka kiin-

_nipitäminen siitä on vain verho Hellai.sille 'PYY
.teille, .ioiden takan13, on .iyvkkä, tinkimät.lin; Qopul
linen kiinnipitämin.en niistä etuoikeuksista, joita 
on saavutettu, täy-dellinen vastustaminen kaikokien 

niiden uudistus)upau~t~ ioteu.ttami..s~n. j\)i~ on 
Suomen kansalle ja. valitfli.ioille ann·ettu. (Vasem
mf;l.lta: Oikein!) 

Mutta omituista on, -että olemme tuHeet tämän 
Ja.iUisu.~aaivartelun \8.lll1Ssa k>()~>ketu:ksiin n:vt 
juuri muutamissa edellisis-sä eduskun·nan :U!tu.n
Jtoi.ssa eduskullllUl.llt va.!lflmmiston taholta. Kun me 
,pal'ltuta-mm~ mieliin niitä montllJSti sa.n.gen kii
va.asti la;Utsuttuja, ,ka.tkera,sti, lausuttuja arvoste
luja, joita vasemmiston tuoleilta ton singahutettu 
·oikeistoa V~Mtaan la:itllisuassaivai].'telun johdosta, 
niitä uhkauksiakin, joita siinä swhtoossa on te4ty, 
niin m-eidän täytyy sa.ooa, että me hämmästymme 
,nyt sitä, että vrusemmisto itSe, jouduttuaan: epä
edulli'!een a.semaan, kii,yttää aivan samo.ia aseita 
hyväksensä. 

Erään kysymyksen yhteydessä, jota käsiteltiin 
viime valtiopäivillä, ·oltiin meidän ryhmän ta
holta tilaisuudeB$Ai huomauttaroaa.n, että, kun 
oikei~ton ta~olta ja ;vtleem;ä ei a.inoatstaa.n meikä
läisen oike:iston mutta yleensä <parlamenttioikeis
toien taholta ollm:n valmiita no.iautumaan visti
miin, siihen on jo totuttu, mutta. että myöskin 
Suomen sosi.a,lidemokraa,tit joutuessaan eoommi..s
töksi eduskunnassa, ovat valmiit myöskin käyttä: 
määiu sa111o.ia ascita pyyteittensä: tueksi. (V a-sem
malta: Ei meillä ole pistimiä; minuJ!la on t!'räs
kynä,) Niihin välihuu.dahdubiin, joita te katsotte 
arvollenne sopiviksi, voin va.sta.ta yksinkertaisesti, 
etteivät .oo J.a.inban vaikuta hermostuttavasti 
:enkä. minä senvuoksi tule niihin sen suurempaa . 
hUQmiota kiiiJDJittämään. Jätän senvuoksi edus
kuunan puhemiehelle va:pauden antaa teidän 
.käyttää niitä niin paJjon' kui·ru haluatte. (Vasem
,ma!lta: Ei al~ tarlroitus hermostuttaa.) 

Sitten se asia, jota varten te, vasemmisto, olette 
täiä ~lllillisuus,saivartelua Uräyttäneet, on hyvin 
<>mituinen. T>e olette vedonneet ka;nsanvta~ltaan, te 
.olette moittineet harvain:valtaa, ollette seilittänoot 
.Ja:iilliseksi sen eduskuuna.n, joka oli valittu vuoll!na 
1916 .ia .iob lopetti tehtävänsä ennen tämän 
eduskunnan vaalia. On kyHä totuttu siihen, että 
teidän taholtam.n.e saatetaan muuttaa. kantaa hy
vin useast-i (Vasemma..lta: Vaikka. 20 ikertaa.!), 
saatetaan tehdä ehdotuksia, jotka. ovat eriluon
teisia ja toisillensa vastakkaisia' eri tilanteiden 
mukaam,. mutta. niin suurta. 1kokokää.nnöstä ei olisi 
saattanut ajatella teidänkääm tekevän varsinkin 
kum: te tahdotte esiintyä ka,nsanvaalnn nimessä ja. 
tSB'Il a.,iajina, .että te olisitte ryhitY.neet väittämä.äm. 
tätä edUJSkuntaa 1aittomaksi sen jälkeen, kun huo
:ma.sitte j outnooenne vaaleissa tappioll-e. (V asem
.mailta.: Vaalijulistuksessa sen .io sanoimme.) Kun 
tähän puOlleen on meidän ta.holtamme .io useam
mas.saki:IJJ lammn.nossa viitaJttu .ia todistettu teidän 
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menettelyn'D.e ristiriitaiJSuns, niin miiJJun ei ole 
.tarvis siitä jatkaa. T&hdon aiooastaan todeta sen, 
että näihin eduskuntavaaileih~n sekä te että •rllyös
Jcin muut puolueet, varsin1ki,n se puolue, joillJka 
eduskuntaryhmään minä kuulun, kävivält vedoten 
1mnsaan, että kansa 'antaisi vastauksensa· 'niihin 
ky·symykisiin, j.oita sille esitettiin. J.a kansa 3Jllltoi 
vastaukseiliSa paljon runsaslu'kuisempana, kuin se 
oli antanut vasta.uksemsa va[itsi.ioina edel1lisissä 
eduskunta;vaalei.ssa. Lruhles !200,000 :eruempi oli 
äänestäjiä nyt eduskuntavaaleissa ku~ru o1i vuosi 
.takaperin. Kun dttaa huomioon· tä:män, ku'll: ottaa 
huomioon S·en, että te uimeoo'maan- vruaditte vaa
J&issa ·kansalaisilta vielä sitä oikeutta., että tämä 
oouskunta voi.si julistautua kansalli.lskokou'kseksi, 
vetositte siihen, että te twhdotte noudattaa äruri
mäistä k1ansanvalltaa sen ihwntoon mu'kaan, m1kä 
on kansanvallan äärimäinen huip!Pu, ja nyt ta;h
dotte palautua siihen edus'kurutaan, josta. llllimen
.omaan kerran viime valt1opaivien wikwna selititte, 
.kuinka !laittomasti se on kokoonkutsuttu, kuinka 
laiton Venäjän väliaikainen hallitus on ollut kut
sumaaill sitä kokoon ja. niin edespäin, te ette voi 
puolustautua tämän väittoon 'kanssa. valit·si.iain 
edessä. Jos muut puolueet tähän •SuostuisivaJt, jos 
esimerkiksi me. suostuisimme tähän, me ·suoras
taan pettäilsimme vallitsi.iamme. He ovat lähet
täineet meidät tähän •edus!kuntaan tekemää:n työtä, 
ja me tahdomme tehdä työtä. Me tahdomme tehdä 
voitavamme niiden 'kansalllvalta~sten uudiJs.tusten 
toteuttrumiseksi, jotka, :kuten on huomautettu jo 
näissäkin keskusteluissa, teiltä jäi tekemättä, kun 
olitte eduskunnan enemmistönä, .ia joita tekemää.n 
Suomen valitsijaimi enemmistö ei teitä enää usko
nut. (V rusemmalta.: Ei'ka teitä.) Suomen valit
sijain enemmistö ei ole ollut koskaan mei
dän t.a.kanam:me, mutta Suomen valitsi:jain 
luku on lisääntynyt maalaisliiton taakse siksi 
paljon, että se kykenee myös teitä häm
mästyttiilmääin. (Vasemmalta: Petoksella saatu.) 
Se on sa.atu ·petoksella, sanotte te, mutta 
se on .saatu TehelliJSen ta.istel.un 'kautta, sam.'IOmme 
.me, ja me seisomme ·sen sa~an takana. (Vasem
malta: Mi,ssä on valtalaki?) Missä on: valtabrki, 
kysytte te. Näyttää ,siltä, eiltä valta.laki tuloo 
haudatuksi teidän juonittelnnne takia. Te ette 
;tahdo valtaJlaki'a hyv'äksyä sitä varten, että tämä 
eduskunta rupeaisi valltalaJkia ooudatta.maan ja 
:tekemääni rsitä työtä, jota valitsijat ovrat valtalain 
.pohjalla va,linneet tämän eduskunna111 tekemään. 
Teidän Vllllitsi.ianne eivät ole suinkaan valinneet 
.teitä vanhaan eduskunrta8Jlll, kun .olette vedon111eet 
v.alta[ain pohjalla ~ähtevänne uuteen. Minä kuu
lin täällä ås'ken eräiden edellisten puhujainr lu:ke
v'an sähköswnom~a valit.sijoiHa. 'Minä pani'ru mer-

kiHe näiden. 'sähköswnomien lähttökOhdan. J okai
nen näistä sähkösanomista o1i lähtenyt 'kaupun
gista. Ne olivat lähten,eet teidän valitsijoiliJaJllllle. 
:Minä oloo tottunut siihen ajatulks•een, ,et;tä sosiali
demokraattiset valitsijat kaupungeissa ovat itSe
tietoista jai kansanva~taista välkeä: 01en 'saanut 
tämän käsityksen sosialidemokraattien omista jul
kaisuista, teidän kokouksie:llne pöytäkirjoista. 
niissä annetuista todisteluista, kuinka esimer
kibi teollisuustyömies on pa:ljon 'korkeammalla 
,kehitys'kannalla ja paljon suurempien kehitys
ma;hdollisuuksien omilsta:ja kuin miksi maaiyö
~ies, toiJppari ~ja pienviljelijä koskaan .-oi kohota. 
,Mutta. nyt näistä julistu'ksista, näistä sähkös,ano
.mista minun oru ·pakko huomauttaa, ·että teidän 
,va;litsija,n:ne ka:upungeissa, aå.naJkrn •ne valitsijat. 
jotka ·ovat näiden ,säh'kösanomien taJkana, ne 'kan
,nattavat. harvairuvaltaa. Ne vaativat heille kuu
luvia uudi:stuksia paikkokeiooilla uhan edessä. 
Kuiruka soveltuu kansanvaltaan seHainen menet
tely? Suomen valitsijart; ovat vastanneet ja 'kun 
meidän valitsi.iamme ovat ma;aseudu:lla - meillä 
on hyvin vähän valitsijoita 'kaupungeissa, me 
emme ole si.nne pyrkineet, ·sil'lä me .rehellisesti 
työskentelemme ,sen ·periaatteen mukaan, että mi
tääm etuoikeuksia enempä:ä erityisil\le 1kamsanluo
lkiUe kuin erityisiUe asuinpali'kkojeiJJSa perusteella 
si:joittuneille kansal·aisry hmil1 e ei ole annettava, -
niin meidäru täytyy kuullla myös meidän valitsi
j.oitamme ja ·näillä valitsijoina on myös saniOtta
,vaa,. Eräis puhuja teistä, ed. Manner, v·etosi äsken 
Suomen talo'Thpoikiin. Ed. Manner vetosi nrimen
omaan maala[sliittolaisiin edustajiin. (Vasem
ima[ta: Se oli turhaan.) Myös ed. Sirola katsoi 
olevan syytä siihen vedota, vieläpä, jos oikein 
,muistan, ed. Kuusinenikin'. Minä voin vaikuuttaa. 
että jos te v•etoatte maaJ.aisliiton edustajiin, jo.s 
te vetoatte täm·än, eduslku.nnan talonpoikaisiin 
edustajiin yleensä siinä rehellisessli mielessä, että 
ilman juonitteluja tehdään rehellistä uudistus
,työ'tä, saatetaan voimaan ~wkiehdotuksila ja rra
keja, niin teidän vetoamisimne ei kaiu kuuroille 
korviHe. Varmasti tulemme vastaamaan .niihin 
teoilla, mutb.a niitten teJkojen ehtona on se, että te 
luovutte sellaisesta laillisuussaivartelusta, jonka 
tarukse te nyt olette yrittäneet lymytä. :Silloin 
me päinvatstoin tulemme tekemään 'sen, että me 
p.aljastamme teidät Suomen maaseudun valitsi.iain 
edessä. (Naurua vasemmalta.) J.a seuraus on siitä, 
että teidän edustajatlukunne vähen-ee samassa1 suh
teessa kuin: se vähenri viime vaalei·ssa .i.a meidän 
kasvaa. (Vasemmalta: Köyhyys lisääntyy.) 

Pohjalainen talonpoika. ja .poh.iatlainen torppari, 
pohjalainen maatyömies on 'tottunut otta:maan lei
,pänsä siksi ~uja-sta maakamarasta, on tottunut 
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!kärsimään riii.n monta: hallaa, n<iin monta vauriota 
taloudessaan, että heitä ei petetä monta 'kertaa. 
:.I'ääUä huomautti ed. Manner,. että pohjalaisten 
taloupoitkien on ·näytettä'V'ä oi'lreistoB:e, että he · 
!VMtaavat patkuHa siihen potkuun, jonka oi!kcisto 
antoi mei].le äskettäin. (Vasemmalta: Maalaisliit
tolaiset eiväJt uskalla.) Minä vom vakuuttaa, että 
,pohja~aillset ta~onpojat ·ova:t kyllä sellaista väkeä, 
että ne voivat tuollaisen .potkun antaa, s~1loin kun 
,niitä louktataa;n, mutta ne ovat potkua antaes
saamlkin hi>llittyjä, orkeud·eniunltoisia ja citäJ ne 
;voivat antaa poiikum: oikealle, jos niitä petetään 
siellä, mutta ne '"oivat m;yös antaa rpotkun vasem
malle, jos niitä yritetään pettää ·sie!llä. 

EHntarvekysymy•s oo kärji:stynyt paljon siitä. 
.mitä se oli viime keväänä, jolloin tämän ooall~
nen eduskunta kokoontui. Kun se eduskrunta ko
ilwontui, m~ muistamme kuinka monissa lausun
.noissa• valitettiin, että eduskunnarn 'kalliista ai1kaa 
joutui •ku1luttamaa,n tavattoman pi1!kä1'ti, elintarve
lPUllll paheni, !kurjuus ~isääJniyi, elintarvetuota.n~ 
non rlisäämismahdollisuudet väheruivät joka päivä, 
,mikä viivytettiin eduskuntatöiden tehokasta jat
kamista. Nyt on elintarvekurjuus paljon suu
.rempi, pa;ljon. uhka.avampi, kuin se oli silloin. 
Täällä on kaunOjpuheisestr kuvattu sitä tilaa, mikä 
on nykyärusä ty·ömiehe1lä, ja mi.n<ä olen valmis 
.yhtymään, siihen ·kuvauksoon, ·sillä minä tiedän, 
.että asianlaita on niin. Minä olen siksi lähellä 
tyomiestä, ·niin lähei•sessä ·kosketuk·sessa työmie
hen kanssa, joskaan ei niin läheisessä kawpunki
laisen kuin maalaistyömiehen kanssa, :että minä 
sen tavattomrun hyviu tu[)lnen. Mutta vaimka minä 
en ole niin läheisessä kosketuksessa kaupun'kilais
.työmiehen 'kanssa, niin minä ·olen huomannut ei 
ainoastaan näinä päivinä vaan jo aikaisemmin ne 
.repaleet, j.otka . ovat verhoamassa täällä ·kaduilla 

. ikul.ieskelevia, erillaatuista ansiota harjoittavia, poi
kasiia, ja minä säälin heitä. Minä: tiedän, että 
:Suomen yhteis.kunnaHa on v-elkaa näiUe 'nälkäi
sille :pojille ja tytöille. (Vasemmalta: Maksaka.a 
rse velka! Puh~mies koputtaa,.) Se v·elka .t.äyrtyy 
iSuom~n 'kansan maksaa. Mutta ·sen vela!Ili ma:k
sussa on otettava huomioon, että sitä ei ma,ksateta 
yksistäärf talonpojaHa eikä maa.työmiehi:Uä, eikä 
torp1parilla, sen velan maksamiseen täytyy ottaa 
osaa Suomen ka~sa kokonai..suudessaan. Te tie
dätte, että me ol~mme olleet niin ·sanotun valta-

. Jain takana. Te tiedätte, että mle olemme täHä 
hetkellä sen tarklana, ios te reheHisesti tahdotte 
.saattaa sen v·oimaan :nyt. Te ti~dätte lisäksi, mirtä 
tulee kunnallis1akiin ja 8 tunnin työpäivälakiin, 
että me ol>emme myös .niiden takana, jos, te tah
dotte saattaJa ne reheHisest.i voimaan. 

Me emme koskaan ole pettäneet teitä. (Vasem
ma;lta: Aina.!) Te ette ky'kenie t11omaa.n siinä suli-

---

teessa yhtään todistusta. (Vasemmalta: Tä.nä il
.tana heti!) Väitteet, fl'lalllsien 1askette1emiset ei
vät siinä suhteessa me:nkitse mitään. Siin:ä suh
'teessa merkitsee ainoastaan se, että voidaan osoit
taa, missä olemme vetäyty.neet sanamme taakse. 
(Vasemmalta: Tänä iltana teette sen!) Ja me 
.olemme valmiit tekemään uudistavaa työtiL ooef
l'een. Minä en tahdo syyttää teitä e.nkä uudistaa 
;Sitä, mitä minä lausuin .io pari päivää twkaperin 
niiden syytöksien johdosta, joita teidän taholtan
ne niin prul.ion lrusketeltiin siitä muka, ~ttä me 
~mme ·olisi uudi·stusten takana. Mutta ·silloin .io 
osoitin, että me· viemme uudistuksia eteenpäin, 
joidoo takaa te vetäyrdytte ·Pois. Me viemme uu
distuksia eteenpäin, me vaadiiDJIDe verojärjestel
mä.ä tehokkaammaksi, 1kuin te olette sitä vaa.ti
!llleet. Me käymme ,suurkapitrulismiin käsik,si tässä 
maa,ssa teosrsa eikä ainoastaan samoissa, ·siitä on 
teillä siellä prenkillä henkilöt, jotka v·oiva:t todis
.taa ja joiden täytyy se todistaa, jos eivät vapaa
ehtoisesti sirtä tee. Kun näin on, ;laita, niirn· mi.nä. 
.us'kallan v<edota .siihen, että sellaisen tilanteer. 
edessä, kuin isänma,a;lla on nyt ja tällä 'kansal•la 
1on nyt, ei enlempää oikealla 'kui111 vasenrma:lla. ve
täyrdyttäisi lainopi11i.sen saiva'!'telun turvassa, p.ois, 
yritettäisi vyöryttää -edesvastuuta toisten nis
.korlle. Suonpen kansa.Ila, Suo:men edruskunnan 
valitsiioilla, niin kaupunkityömiehellä kuin maa
.työmiehellä, mriin torppar:i:lla ikui·n pik'kuviljeli
.iällä on oikeus vaatia uudistuksia, on oi'keus vaa
tia, että r}:eipä tll!sataan tässä maassa. ja että lei
.vänSiaantimahdollisuudet raj.o.ien ta:kaa myöskin 
avataan sellai.s]ksi, kuin mitä sieltä S'llinlkin <On 
saatavissa, ja että siinä suhteessa lähdetään l'e
,heHiseen posi,tiiviseen työhön sen sijaa,n, että 
.täällä kulutetaan aikaa koettel1emaHa. saarda. toirSta 
taikka toista salpaa työunetyksi rehe~llis·e.n edis
tyks.en, uudistuksiin pyrkivän, lel.pää lisäämääin 
pyrkivän työn estämiseksi. 

Maalaisliiton edUJSkuntaryhmä, uskaHan sen 
,vakuuttaa, on rehellisesti silläJ 'ka·nnalla, että jos 
oikeisto taikka vasemmisto tulette tarjoamaan 
meille reheHisesti kättä uudistusten tekemisessä, 
..i·os te tulette ta.rjoamaan meille rehellisesti kättä, 
että valtalaki ·saatetruan v·oima·am heti, että. kun
nallislait saatetaan voimaan iheti ja että laki 8 
tunnin työpäivästä •saatetaan voimaan heti, me 
vakuutamme, että me tulemme mukaan, me va
kuutamme, että me tulemme mu'kaan tekemään 
kaik'k<emme elintarvekysymy•kse.nr jäT.iestelyrssä, te 
Hedätte, että meillä on oikeuf; trullä heftellä sanoa, 
että me tulemme tekemään voitavamme torppari
kysymyksen järjestämiseksi, .ia kutsumme teitä 
muk,aan siinä •Suhteessa. Me (jlemme valmiit luo
vuttamaan iSuomen trulon.poikain ·oikeu'k·sia. torp
:pareille, mutta meillä on silloin myöskin oirkeus 
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vaatia, et·tä Suomoo tailonpo1kain asemaa kohote
taan, ettei teidim tarvit.l!e enää 'kirjoi&a siitä. 
sillä tavruUa kuin te ·olette täiliän a.sti .tehneet, et-tä 
Suomen trulonpoiika ja pikkuviljelijä raataa hul· 
lu:n1min kuin työmies kosboo ja kuitenkin an-

·saitsoo huonommin 1kuin työmies. Näillä rehelli
sillä ehdoiUa ma,alaisliiilto tahtoo käydä käsirosi 
työhön ·tässä .edu>S~kuooiiJSsru ja jatkaa sitä työtä, 
ja minä. olen vakuutettu, että jos niitä periaatteita 
·eduskunnan työssä noudatet8Jadl!, j·otka me olemme 
>tunnusta!lleet ja jotka me •<:Jlemme valmiit myöskin 
teoilksi safllttamaoo ja jossa. suhteessa me teemme 
voitavamme niiden teoiksi sa:att8!misemsi, niin 
Suomen kansalle koitta1a va;rmasti par·empia päi
viä. Luok'btaistelut höllittyvät, luokkarajat vä
henevät .ia Suomen •kansa sosialiseeraantuu aivan 
xauhallista tietä, niin että tmitkään vallankumouk
sen myrskyt eivät tarvitse tulla sitä sosialiseeraus
ta enempää kiirehtimään kuin hidastuttamaan
kaan: Mutta j•os intohirnoja vai.n lietsotaan yksi
puoli~esti, jos edusk11nnassa asetetaan telkeitä !po
sitiiviselle lainsäädäntötyölle ja •ulkopuolella lieh
dotaan vihaa kansalaisryhmien kesken, oikealla 
asettamalla jarruja, vasemmalla vastaamalla nii
hin juonittelulla,niin saattaa ollaseurauksena,että 
tässä maassa anarkia yltyy, että punaiinen kukko 
tulee myöskin ISuomes•sa ·esiintymään.. Varmana 
,B'euraubena siitä kuiten<kin on,. että kalllJSa koko
nai:suudesswan .siitä kärsii, .ia minä valita;n, ·että 
kapiialistis'Bn suurp:ääomaa omaavan yhteiskun
nan ylimm:Hlä asteilla eläväin kansalaisten ja 
kansalaisryhmien oheHa ·siitä. tuloo kärsimääin ta
Jonpoika '.ia siitä; tulee kärsimään työmies kaik
kein enimmin, siitä tulee kärsimään tämän maan 
köyhälistö. (Va&emmalta: Oli!ko se muuten vain 
puhuttu!) 

·Ed. K e ll o s a l m 'i: Olen ·koko ajan !huoman
nut /kle~ustan puiheis'ta, että t-äällä todellakaan 
teidän talholtanne ei tahdota saa.da onniellise·en 
ratik:aisruun sitä kysymystä, mitä vasemmis,ton 
taholta !täälllä koet'8taan kansan suuren enem
mistön edru!ks>i saa.da railkaistuks•i. Te kyllä "voit
te :pitää kauniita puheita, mutta sittenkin jo&a 
paikassa, milloin tulee kysymykseen vahänkään 
puhcista teko1hin ,s,iirtyminen, s·iinä löytyy aina 
joku sala.portti, jonka taakse vetäydytte, ja eh
diOttomll!S't~ .esiiinnytfte täs,sä •kysymyksessä :lorp~ 
:puun saakka sillä kannalla . .Sosielidemokraattiuen 
edusikuntazyhmä ei missään tapauksessa voi !käy
dä ikanmattamaan tätä t·eidän valtionhoitajakun
nan as"ettamise:hdO'tus:tanne. Sillä minä usk1on, 
että teistä ei kukaan ole valitsijaiHanne saanut 
valtuulk!sia tähän tekoon ja niin oUen täytyy 
siltä kiinnli;piiämin,en olla suorasia:an härkäpäistä 

.ia kevytmielistä kans.anva~llan sortoa, kun katsoo 
välhän s~emmä.lle. Luulw myöslk:.in tum.twa.:u.i 
talonpoikain ajatusmeini.ngin tässä kysymykses
sä. Ne eivät ole varsin the.rkä,t antamaaiJ. y~taa. 
sellaisilla perusteilla harvoille, kun te ta,hdotte, 
nimittäin nykya.ikaiselle kunrukuusjärjes·tel
mä.lle. Maa.lwisJ,iitto hosuu kyllä eri!koisesti tä.
mä.n kysymyksen puoJ.eslta, mutta m~nä !kysyn, 
millä valltuuksilla? Jos te kysytte valitsijoiltan
ne, niin luulen, että saatte lrokonaan toisenlai
sen vastauksen. T·eidät on lähetetty korik:einta·ari 
tänne valtala:kikysymytkSien Jlolhåailla ja saatatte 
sen ruvulla saada tämän kansan iuma·i·suuden 
·onoolliseen .ratkaitwun. Mutta j!olka)inen elhdotus. 
joka siiUlen tähtää, sitä te vastustatte ja pysyt.re 
kiinni siinä oikeisrllossa, jonka kanss•a täällä olet
te te1rii!eet liiton .ia j'oka liitto näyttää ol~;van 
ihor.iumaton tässä eduskunnassa. Siitä huoil.irnalt
ta, että asema on täl'lairuen, me emme todella.
kaan odota teiltä l:'leh'elilWtä tulosta tämän asian 
onn:ellisåsi ratkaise:mi·se'ks:i. V,ielä viimeisenä 
hinona sii'h!en,, että me emme todlellaka•an ole 
vastuussa 'kailkesta siitä, mitä rtässä tulemassa 
on, ja j.oika ei ol'e" Suomen kans:alle onneks:U. Kun 
t·e todtelaa itse;päiisesii viett<e t.ämän asian siihen, 
miJhin iSe .nyt on menossa, luulen olevani velvolli
nJen, valitsi;joitteni mielentilan tunti~en, teke
mään ·eih:diotu!ksen - älkää luuliko, .että siinä on 
mitään sarvia, sivutarkoituksia tai häntiä, - ja. 
on allasif:oman lyhyt ja selvä. . 

'Ehdiotan, etltä •eduslkunta ei valits,:i:s·i nyt kol
milmielhi·stä vai tion'hoitaj alkumtaa, vaan mä.äräisi 
Suomen senoaatin v'ili:pymättä .iuHstamaan 'edus
kunnan heinäkuun 18 päivänä säätämän lain 
korkeimman vallan• käyttämisestä Suomess,a. 

Tä!hän mah:dollis•eslti S'enaruttori Kallio löytää 
taasen va:stasyyn, sel[ai.s.en, jonlka avulla hän 
k1oettaa. käyttää e'hlkä eduslkunnan puhemiestä 
väliilmJ>!paleena täimänik::in e:hdotuben nuje,rtami
sebi. Mutta, nii·U:kuin sanoin, minä sittenkin 
väJhän toiv.on siitä tul•osta, mutta s1e on kuiten
kin yritys ja. selvä yritys si1le, että as'ia .sai:si 
onnell~sen ra.tkaisun. Ellei se saa 'kan:naJtusta 
tei:ltä, niin turhaa on t•ei.dän :puhua mistään 
rfmusrta kuin s1iitä, et·tä te olette va:sto4an v!illiltsti
joiltteniDJe mieltä, vähintäkään niiltä kysymättä; 
läJht·eneet 'hakemaan itseltl,en,ne \kuninkaita, niitä, 
.iotka eivä!t ennen menestynleet :Poihjanmaalla. 

Ed. Ja l a v a: Kannll!ta.n ed. Paas.ivuor.en 
täällä tekemää eihdo't:usta. 

Ed. A h m a v a. a r a: Suomen ·eduskunnan lit
s,eDJsä va!hvis.tll!massa työjärjestyiksessij. kuulun 
25 §: ,,,Kunlkitn puJhujan velvollisuus on tarkoin 
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pysyä kiWiteUä;vässä asiassa. Jos hän ,siitä :poilk
koo. tulae puhemiehen ~uisiuttaa häntä as1a:ssa 
pysymään." Tämä laki on Suomen eduskunnan 
hyväksymä, niinkuin sanoin, mutta kun on kuul
lut tämän li:lla.n ~us·telua, on joka]s,en täy;ty
nyt tulla ;huomaa;maan, e.ttä tätä .ei ole välhim
mässälkään määrässä seura-t!tu tääl~ä. Mili'lia sää· 
H't'tää l]mulijoiita, sillä heillä on va:rmaanlkin ai
vam väärä kij.s>itys .siitä, mistä on nyt !kysymys .. 
Täällä on kolro ilta .pUhuttu va1tmruhoitagwin 
asettamiSies1ta ja .hyvälksytäänlkö niitä vai ei ja 
teihty uusia ehdotuksia.. Mutta 'kysyrny'ksessä 
on n~ lruitenilrin a.ino!l!staan va;lita valtioD!hoita
jat. 'Md.nä toivon•, •et'tä edrustajat eivät oiLe unorh
taneet, että me jo viime torstaina teimme päätök
sen tästä asiasta ja tänä iltana ei ole me·]l[ä muu
ta tehtävää 'kuin valita. nämä .hoitajat. Tämän 
iiDe:sllmstelun mi•nä kuitelllki,n käsitän yhdellä ta
valla. Useat puhujat va~s:i!n:Win vasem:mi<sit1osta 
ovat nyt nähtävästi .huomanneet, että tässä va'ka
va·s·sa asias,s:a. on tullut e,r€ihdys. Edi. Si.rOJla eh
dotti, että kun ere'hdy.s on tapaihtunutt, se pitäisi 
o:ilkai:s:ta iJuDJlllUst.aiiiLatta että se juuri. !heillä on 
tapahtunut, ja niinhän se olisi tehtävä. Mutta 
että vasremmi,stosta tuntuu, e.ttä erehd!ys Olll ita- , 
palhtunut, S'i:Utä on osoituksena s:e, että ihei·dän 
puoleltaan on nW~t vasta li:~an my.öhä:än tehty eh
didtulksia j1oko toilsella tavalla rus·i:an jä.rjre'stämi
Siestä tai :WOkonaan puhemilehi,sltön ·e'hdotus:ta VM
taan. Mutta niinkuin pUihemielheiltä jo on kuul
tu, on tämä ni,in .paljon ulkopuolella kälsiteltävää j 

asiaa, ettei voo tulla ed!es kysymykseenikään 1:äs- 1 

tä ·001ää äänes'tämilnen. J ois olisi nyt päätettävä- 1 

nä tuo, ,rnin!k:ä me päätimme viim-e tor:staina, niin 
minulla olisi hyviä toiveita, että 'päätös tulisi 
toiDJen•, sillä minä ohm ollut huomaaV!ima.nJ. va
semmi•ston lausunnoista, että !he ovat .nyt toi
sella kannalla. He eivät itse~kään enää voi puo
.lustaa s:i'tä ma;hdotonta lkaik'kien as~a:Un ylhiteen
sotkemista, mitä silloisessa esityksessä oli, ja 
.i'oilla .ei ·ollut mitään yl:Jiteyttä tämän asian kans
sa. Nyt minä ol'en illdkseni ihuomannui, •että 
s,i.Jtä puolelta on ,eihdotettu korjausta heidän v·ii~ 
me kel'!ralla tekiemä.änsä e,reheyks·een, mutta se 
on nyt vaJli.tettwva'sti ik:ei'!ta kailkkii:aan myöhruistä 
(Useita välihuutoja; 'PUhemies k·oputtaa:). Ei 
edus:kuDJta vo,i toisena päivänä purkaa mitä se 
toi:sena päivänä päättää., sill.ä ·S'e on vasltem val
tiopäiväjär.iestystä, ja silloin sillä eduskunnalla 
ei •oli'Si todellaJkaan padj'On kenenkään luottamus
ta, .ios se toisena päivänä päättää, toisena pur
kaa. 

Minä toivoilsin, teitä nryt jo jatettäis.iin tämän 
asian a8Taniruen puoli, joka ei ny't ole :käsi1teltä
vänä, ja mentäisiin nyt its-e asiaan, nimittäin vaa-

liin·. Täällä ei ole tänä i1 tana vi~fä rnaå:M!ttu 
yhtään aint<>a!l:a nålmeä ei!kä va.aHSita ole kukaan 
;h:iliJsfkunut m~tään. Miruä ktelhoi'tam edll!sfkuntaa 
nyt tälhän. Olen varkuuWt:tu ,sd!i'tä, .että jokainen 
'kyllä 1tunnuS'taa tämän asiasta :PIOik•keMn:is·ert 
hil~iaisuudMs·a,, vai~'kei täällä .iwlldses'tli twhdota 
sitä tunnustaa, mutta t.ehdä~ nyt kerta ka:iik
kii.aan ;paa:-annu.s .ia mennään asiaam. 

P u h e m i e s: Ennenkuin anl:ltan rpuheemvuo
ron seuraavalle :puhujalle, tahdon sen ehdotuksen 
johdosta., jonka ed. Paasivuori on tääillä tehnyt jo. 
jota .ed. Jalava on kannattanut, i~lmoittaa m.ieU
piteenäni, että se ·sotii valtioväiväjä:rjesty ks,en 
69 § :ää vastaan ja cltä sitä sellJVtlloksi en v·oi alis-
taa äänestettäväksi. · 

Ed. L a n k i l a: Minä olen niitä miehiä, joka 
mel'kein kaikki asiat käsitän sillä tapaa - joko 
tyhmyydessäni tai yksinkertaisuudessani -kuin 
mitä kunkin asian esityksellä tarwoiteta.an. Tie
tysti siihen on myös olemassa johtavia seikkoja, 
joihinka tällainen käsite nojautuu. Minä nimit
täin olen aivan vakavasti sitä mieltä ollut koko 
ajan, että tässä sittenkin on kysymyksessi:i, Jm .. 
ningas- tai keis.arikysymys, vaikka sitä käsitystä 
tunnutaan ,pitäivän oikeiston ta,holla huonona ,kä
sityksenä .j~ hyljättlilvänä. Siihen on saanut mi
nut vailfllutetuksi suuressa määrässä sanomaLeh
distö. SanomaLehdistö !minun mielestäni edus
taa itsekunkin ryhmän mielipidettä tai sitä mie
lipidettä, mikä tuolla tapaa tulee va.ilmttamaan 
tietystikin lainsää.däntölaitoksen edustajiin 'tJIOli
tiikassa, myös siihen kantaan, . mitäJ edustajat 
siellä esittävät. 

!Kun minä katselin ei!listä Uuden Päivän nume
roa., niin siel,lä samassa yhteydessä kuin tätä val
takysymystä käsiteltiin, puhuttiin myös'kin 
erälä!stä vanhasta rperustuslakipykälä;stä, tiohonka 
sisältyy juuri tämä asiain tila, missä valtakysy
mys meidän maassamme nykyään on olemassa. 
Ja siinä. annettiin oivaltaa, ei enemipää eikä vä
hempää ·kuin •että.-- uusi hallitsi1.iasu'ku mahdolli
sesti on nyt ipelrustettavissa truhän maahan. Se 
aivan täYdellisesti käy selville siitä; johtavasta 
kirjoituksesta, sillä se pykälä kai edellyttää jota
kin senta.paista ja siinä sanottiin, että se on ol
lut tähän saakka vanhentunut, mutta nyt O:n s·el
laiset olosuhteet esille tulleet, että se rpy kälä ja 
sen henki on tullut jokseenkin uudeksi, joka ta
pauksessa siitä kuultaa hiJpi se henki, että mah
dollisesti, meikeinpä varmasti s.opiva.n olotilan 
vallitessa josta:kin norsta ~kolmesta mi!fuestä tulee 
laskettavaksi rperustus uudeU.e .kuninga'Ssu'Vulle, 
ellei siinä yhteydessä viE!lä monia muita seikkoja 
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'Pid,etä sHmä.l.lä. Jos se ;pysyisi iu!ollaisena kolmi
henkisenä monar.kiana, niin sen saisi aikaan ai
noastaan jotkut ulkopuoliset virtaukset. Jos se 
sellaisena moDJaJ."'kiana joutuisi luovuttamaan vai

. tansa jollekurlle muulle, että ·se tulisi olemaan vain 
' muutaman tunnin direktoorio, niin siihenkin vai-
kuttaisivat jotkut a:siat, mutta jos asiat otollis·ella 
tavalla 'kehittyisivät - tietysti tull.aan tar.kasta.
maan, mihin suuntaan ne kehittyvät - niin ei 
olisi mikään ihme, jos vaikka y.hden mieSJ)IOlven 
ajalla noista kolmesta kerkiäisi muodostua sel1ai
nen pää, johonka tuollainen mööpeli voitaisiin 
laskea, jota' ;nimitetään kruunuksi. Sii,hen l()n 
monenlaisia syitä olettaa tätä asiaa jokseenkin 
tällä tavalla. Vaikkrupa asia ei olisi niinkään 
paha, niin kuitenkin, niinkuin on monta kertaa 
lb.uom.autettu, ·pyritään väkisinkin tasavallasta 
monrurkiaan. ·Meidän maamme kansaa on uJko
mai:lla totuttu: ihailemaan erityisesti siinä merki
tyksessä, että me olemme ·pyrkineet irtautumaan 
niistä hallitsijoista tai niistä kruunupäistä, joit
ten hallituksen 'alaisena me olemme aina olleet 
IInilloin yhdeltä !puolelta., milloin toiselta. Ja sitä 
sitkeää taistelutapaa, mitä viime aikoina olleti
kin on käyty irtaantumiseksi Venäjän monarkian 
alta, sitähän ovat ihaiHeet toisissa maissa radi
kaaliset 'POrvaritkin, ja yleensä kaikissa maissa 
eräs osa porvB!ristoakin on sitä mieltä, että mo
narkian alta olisi poispyrittävä. Mutta, mihin 
valoon tämä kansa sen jälkeen joutuisi, jos olisi 
tilaisuudessa \toteutumaa.n tämän harvainva.llan' 
pyrkimys, mikä täällä on esille tullut. MaMaisi
ko tuo ulkomaillakin vielä kannattaa erityistä 
\kiitosta se 'sitkeä taistelu, mitä se muUJten •on 
osa'kseen saanut. Muuten !porvaristo ei näytä, ai
nakaan tähän asti, opiJineen kehitykseltä kerras
saan mitään. Niillä näyttää olevan IJiintyneenä, 
'J)oislähtemättömänä se käsitys, että 'miikään :kan
sakunta ei ole onnellinen, jollei sillä ole joku te
kaistu •ptJrsoona, jota se voi rpalveluttaa kansalla, 
rahvaaHa.. Sil'lä täytyy iuo epäjumala olla. Kun 
sellaisen epäjumala.n haLlituksen vaikutuspiirissä 
päästään erilleen, niin ensimäinen tehtäva on ru
veta hankkimaan .sitä uu.deUeen niin .pian kuin 
mruh'dollista. Tämäkin "boimerupide osoittaa jok
seenkin samallaista rpyrkimystä. Siitä, että se 
ei thle toteutumaan, voidaan tiety>stikin olla aivan 
raJuhallisia. V aikJra on tahd.ottu olettrua, että ne, 
jotka ovat tämän asian vastustamiseksi puheita 
:Pitäneet tänä iltana, olisivat hermostuneet :pelos
ta tai josta1kin muusta, niin ei se sitä ole. Kyllä: 
vasemmistolaiset ensinnäkin ovat selvillä kehityk
•sen laista ja kehityksen iJ.ain ne tietävät aina: 
poikkeuksettomaksi ja ne luottavat siihen, että 
tällainen py.rkimys ei koskaan tule toteutumaan: 

aina:kaan IJysyväisesti, niin että siitä porvaristoH-e 
voisi otla pysyvälistä hyötyä eikä vas-emmistolJe 
'kovin pitkäaikaista .painostusta tai \häviötä/. Me 
tiedämane nimittäin, ·että ·kehityts kulikee ·siihen 
suuntaan, joka tuLee olemaan :kansainväliselle 
proletariaatiHe edullinen joka m~kityksessä. 
Ei se ed. Luopajärven [lurhe ;pidä 1]>aikkaansa, että: 
vasemmiston edustajat tässä tparlaJmentissa tule
vat ·koskaan ·vähenemään. Se seikka, :että tältla 
kertaa on aiheutunut ·syy 'seLlaista olettaa, .ei ol
lenkaan ·ale ;pysyväi-nen. Ei voin rajahintain 
ylittämis- ja ilmhottamis.politiikka aina ole lisää
mässä maalaisliiton edustajia. Se ·politiikka hä
viää pian, sillä sen suuntaisia. virtauksia on ole
massa.' Ja ·kun sellainen syy :keskustan ~lisäämi
seen katoaa, niin mahdollisesti ei ·enää ole srumaJ
laista syytä käsillä olemassa. Mutta ne syyt, 
joihin me luotamme, .jotka vasemmistolaisia tule
vat lisäämään, ne syyt eivät ole 'hävinneet eikä 
väili.enneet ·eivätkä tule koska,an 'häviämään -eikä 
vähenemään. He on taloudellinen kehitys, joka. 
takaa, että vasemmistossa tu•leva.t edustajat lisään
tymään ja ennen .pitkää mahdoLlisesti myös ed. 
Luoprujärven jä;l~ke1äisistä, jos .ei hänestä itsestään. 

Ed. H ä nt n i ne n- W a l'P a 's: Porvarilliset 
valitsivat tämän eduskunnan 'Puheenjohtajaksi 
ehkä siihen ammattiin taitavimman miehensä, 
mikä ·oli saatavissa.. Hän on näyttänytkin olevan 
erittäin kiltti, ei ole vielä ruvennut ennakko
sensoriksi eikä tehnyt erinomaisia ilkitöitä. Tääl
lä oli ennen 'Puheenjohtajana Svin:huf.vud·, ja kun 
hän koetti kohdella sosialisteja ihmisiksi, niin 
porvaritaholta nousikin •opettajia, jotk'3i vaativat 
puhemies Svinhufvudia erikoisiin toimenpiteisiin, 
tukkimaan sosialidemokraattien suut. Nyt rulkaa 
tässä ·eduskunnassa käydä aivan .srumaUa tavalla. 
Ed. Kallio ry-htyi provoseeraamaa.n 1)uhemiestä, 
että :puhemies ottaisi tavakseen julistaa sosiali
·demokraattien ehdotukset valtiO'Päiväjärjestyksen 
vastaisiksi, joita ei ole lasketta,va äänestettruviksi. 
Ed. Ahmavaaran &i~oisa:la on ollut monilla en
tisillä valtiopäivillä J)itää IJUhemieheUe esitelmiä 
siitä, että 1puhemies ma.hdollisimman rpaljon ku
ristaisi vasemmistolaisten rpuhevapautta.. ·Täällä 
oli vä1iaika. E'h:kä sinä väliaiwana annettiin .puhe
miehelle ohjeita, ettei saisi tehdä viiiHhuutoja. 
Näillä porva.riedustadilla on se ihmeellinen !käsi
tys, että :pieniä vä1ihuudahduksia ei saisi päästää: 
eduskunnassa, vaikka semmoisen välihuudon lau
suma.lla 1välttyy :kokonais·esta 1>itkästä puhevuo
rosta ja eduskuntatyö vähenee. Tuollainen väli
'huutojen ·esittäminen •on monissa maissa aivan 
y:leinen ta,pa. Ranskassa kun !Parlameitttikeskus
t.elu.ia vähän vilwaisee, niin siellä esiintyy väli-
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huutoja usein. .Samoin Sa:ksan eduskunnan pöy
takirjoissa. Jos Itävallan eduskunnan pöytäkir
joja vilkaisee, niin huomaa 1pitkiä vuorokeskuste
luja ,si'llä ta.va:lla syntyneen, että edustaja. l:ausuu 
mielipiteitä, joita toinen vastustaa, ja' 1ausuu pai
kaltaan .pitkiä vuorosanoja ja toinen ta1as vastaa. 
N no vuoropuheet ovat oikeastaan lmsteikkoja, 
hauskoja välikohtauksia kuivassa, rkäivässä par
lamentaarisessa keskustelussa. Olisi toivottavaa 
että pu!hemies, jo1m oli alussa niin :kiltti, ei ot
taisi kuul·uviinsa noita ·painoasiami~s'kandidaattien 
kuis1mtuksia ja ehdotuksia, joita ihe epäilemättä 
edell€enkin tulevat tekemään. 

Samal,l1a :kun tuli tänne tuttua, .pyy;dän minä 
vielä kosketella ed. Luopajärven erääJseen väit
teeseen. Sen jälkeen kun ed. Sirola oli esittä
nyt 'periaatteellisen selvittelyn niiden eri kantojen 
väliHä, jntka tänään on tuotu esiin, tuli ed. Luo
pajärvi tänne esittämään, että se kanta, jonka va
semmisto on esittänyt, on harvainvaltainen ja 
tietenkin se, mitä oikeiston taholiJa on esitetty, 
on aivan ~ka.nsanvaltainen. Eikö ed. LuoiJa.iäJrvi 
ole sa:anut selvää .asian oikeasta la~drusta, vai pu
huuko hän vasten parempaa tietoaan? Kun edel
l;ytän, että ·ed; Luopa,jäiWi on 'rehellinen eikä ·ole 
saanut selvää asiasta ja mahdollisesti on muita
kin edustajia, jotka. eivät nle asiasta selvillä, pyy
dän vielä keskustelun lopulla kysymystä koske
tella. 

Kysymys ·on Suomen valtiosäännöstä, nykyi
sestä ja tulevasta. Kaikkihan: me tiedämme, 
että 'Suomen valtiomuoto oli rajoitettu monarkia, 
jonka mukaan oli oleva: yksi ·hallit.s~ja, jolla oli 
eduskunnan valtaan nä:hden tavattoman suuri 
vwlta. 'Täällä on ISel·vitetty, miten v.enäjän kei
sari, ollessaan monarkkina, käytti tätä valtaa 
ma:alle vahingollis-ella bvalla. Kun vallanku
mous !kukisti hänet 'va'ltaistui:melta, niin silloin 
me käsitimme, että monarkkinen 1ha.llitusmuoto oli 
myös Suomesta hävinnyt, ja me asetimme olhjel
mamme s•en mukaan. Mutta. silloin, kun tuo ku
kistum:inen taJpahtui, ei 'POrvarien• taholtakaan 
huomautettu ed·es hallitusmuodnn 38 § :stä, ei väi
tetty, että hallits~jasuku o.li loppunut sukupuut
toon ja lnl!odostunut sellainen V:äililiiila, joUoin on 
katsottava joitakin sijaisha:llitsi.ioit.a. Porvarilli
set vain selittivät, että hallitsij.lwalta oli ilman 
sijaishalJitsijaa ·siill'tynyt V enäJjän väliaihiselle 
~allitukselle. .Siis sen mukaan olisi suuriruhti
naan ·sijaan tullut useampi suuriJruhtinas, 'Olisi 
'tu1lut ruhtinas Lvov, joka nli Venäjän ensimäi
sen hallituksen päämies, Pavel Miljukow, N ekra
sow ynnä muut, siis knko· liuta ,suuriruhtinaita." 
·Nämä henkilöt, ja vaikka niitä oli niin monta, 
olisivat muodostaneet jonkinlaisen abstraktisen 

'käsitteen ,Suomen suuri·ruhtinas" .1a sille oli 
tuleva suuriruhtinaa1la ennen olleet oikeudet. 
'Vielä iha,ssummaksi· oli asia tuUut, kun hallituk
seen tuli Kerenski alpulaisineen, joita oli iloista
'kymmentä ja jD~lle mU:ka olisi ta.pa'htunut tuo val
lan 'siirto; siis toistakymmentä sellaista 'henkilöä, 
'jotka yhdistyneinä muka muodostivat käsitteen 
,Suomen suuriru;htinas" ja. jotka Ip.uka olivat oi
'k.eutettuja käyttrumään Suomen hallitsijan oikeuk
sia. Tuo yhdistelmä on .pal1jon kummallisempi 
kuin uskonnollinen ko1minaisuu.s. 

Porvall'illiset siirtyivät tuohon harvainv.a:Uan 
muot.oon eivätkä :käyttäneet sanottua ·hallitusmuo
don 1pykälää. Mutta vaikka vallankumous ta,pah
'tui maaliskuulla, niin vasta ma•rraskuU'l'la .huoma
sivat [l.orvar1llisoet yHämainitun halliitusmuodon 
p;ykälän j.a; .että sitä sopii käyttää. Mutta sitä 
käyttäJe,ssään rpysyivät :he yhä edelleen· sillä kan
nalla, että 1Suo.rnen hallitusmuoto on ra,j•oit.ettu 
mona;rkia ja että monarkin ·oikeudet ova:t ed·e'lloorr 
olemassa. Ja kun he asettavat nyt direktooriota,. 
tätä kolmiherukistä •koplaa, nirin he tahtovat siir
liää monar'IDin oik·eudet .ia tehtävät näille kolmelle 
heruki·lölle säilyttääkseen yhä sitä käsitystä, että 
tuo vanhanaikainen valtiomuoto ei o·le vaHanku
mouksess'a muuttunut, vaan on yhä edelleen ole
ma•s,sal. Kolmihenkiselle koplalle ·Sien mukaan an
netaan kaU'heau laaja valta, mikä hallitusmuodon 
mukaan kuului Suomen ·suuriruhtinaaJle. Se 
valta koskee myös oous·kuntaa. :Saahan tuo kol
miehenkinen kopla hajoittaa eduskunnan aivan sa
maan tapaan kuin ennen keisarit. .Esimerkiksi 
·eduskunna!D' kur1mlle aootetaan ikäänkuin puukko, 
että .s•e voidll!an murhata, määrätälksoon taas uudet 
vaalit. Täten ikäänikuin aseteta,a4lt nuora ka·ulaan. . 
joHa sitä 'kiri,stetään ja v·oidawn hirttää. Kun 
ko"Plaille tulee niin suuri valta, ei ole mitään ta
keita, -että se s1aadaan helposti lakka uteiuksi. Ja 
se ei ole suinkaan päätetty as•ettaa ilman tarkoi
tusta, vaan sillä 'On selvä tarkoitus, että jos edus
kunta, rtexee .ioitakin sellaisia päätök·siä, jotka ovat 
meidän TJOrvarillisiUe vanhoillisille vastenmieli
siä, niin tuo koplakunta voi estää niiden täytän
töönipanon. ISe ·saa myös mielin määrin haUita 
Suomen raha-asioita .ni;issä verraten vä:ljissä ra
joissa, joita ·eduS'k·unta· sille panee. Se voi ·sulloa 
rahaa suosik€illeen, ilman että eduskunnalla on 
vailtaa pitää sitä kurissa. Tullip.olitiikaUa se voi 
pitää miinkuin tähänkin asti liian korkeita hin
toja, ·se v·oi tehdä, yksin maan isänniHe ha;ittaa 
säilyttämällä 'korkeita tulleja, jotka korottavat 
.iuuri maanviljelyskoneiden ja muid·en sellaisten· 
kapi:neiden' hinta.a, joita maanviljelijät ovat pa
koiteturt; käyttämään. :Se voi laittaa santarmrkun
tia pystyyn nimel:läl tai ~oisoeHa, tuhlata niihi.n: 

11 
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valtiovaroja, se voi pistää pystyyn urkkijakuntia, 
.ios se tahtoo hallitsijan hallinnoHista valtaa käyt
tää, ja niin edespäin. Voisi luetella vielä ilkitöitä, 
mitä tuo haTVainvallan koplalmnta; vois~ tehdä. 
Eikä se ole a.ia.teltu a.inoas.taan sitä varten, että 
·se het;kellisesti voisi vähän aikaa tehdä ilkitöitä. 
Ilmoitus, että tuo harvll!invrulta tuli·si säilymään 
vain vähän aikaa, ei ole muuta. kuin pieni petos.
yritys, .iolla ko-etetaan narrata ihmisiä uskomaan, 
että kun se on nyt ainoa,staan sen ja. sen aikaa 
voimassa, niin a,TIJtatkaa ·sen nyt alus:sa mennä lä
vits·e. Ja ehkä se alussa ci teki:s;ikään kovin pa
ho.ia teko.ia, vaa.n yrittäisi olla .s,~ed-ettävä. Voi
sipa se rulussa tehdä .ionkun suuren ihmetyön tai 
us•eampia pien-empiä näyttääkseen ihmisille, että 
hyvähän minä olenkin. Mutta samalla se kokois1 
epäilemättä valtaa käsiinsä mahdollisimma.n pal
jon. Minulle näytettiin .iuUTi ·erästä lehteä, .iossa 
selitettiin, että tämmöinen >koplrukunta ei mermit
sekään mitään, jollei sillä ole sotaväkeä käytettä
vänään. Siis suunnitelmaan, niinkuin on ym
märrettävää, liittyy myöskin brkoitus hankkia 
ehkä suurikin oma kotimainen sotaväki tuon ha:r
vainvallan tu-eksi. Ja kun s·e sa.a myös käytettä
väkseen lahtarikaartilaisia, saa myöskin käytettä
väkseen maan polii·silaitokset, niin tulee se tosiaan 
hankkimaan itselleen aseellista voimaa niin pal
jon; että se .v.oi siirtyä melkein ytksin'Valtais·een 
järjestelmään, ruveta IJitelemään eduskuntaa mel
kein sama1la tavalla tai vaikkrupa ei ihan samalla 
tavalla kuin Nikolai Verinen >On sitä .pidellyt. Ja 
sitten se kolmipäinen iffiUoto, joka. sille aiotaan an
taa, ei suinkaan t~rvitse olla viimeinen, mitä poll'
varisludk!ka hautoo miele·ssään. Luulenkin, ettei 
se ole viimeinen. Jos oletettaisiin esimerkiksi, 
että saksalainen asevoima - minä en mielelläni 
kajoisi näihin arkoihin.asioihin, mutta asia vaatl.i 
- nousisi tää:llä :maihin- ja. tekisi meidäJt itsenäi
siksi, niin eikohän olisi ·luultavaa, että Saksan 
militarismi, j>Oka. vihaa kansanvaltaa., tulisi juuri 
rakentamaan tälle perusteelle, mitä tämän edus
kunnan oikeisto täällä pystyttää, tJilisi tukemaan 
asevoimilla näitä oikeiston pyrkimyksiä;. Näiden 
kolmen henkilön tilalle voitaisiin silloin tosiaankin 
hanikkiru .ioltakin maailman taho,lta j-okin sapeli
prins·si, antaa sille sitten kuninkaan nimi ja niin 
olisi mukavasti menty monarkistiseen hallitusjär
jes.telmää·n. Minä olen ihan varma siitä, että meillä 
Suomessa on nyt, niinkuin on ainakin ollut, oikeis
ton taholla juuri ,monarkian kannattajia suuri ja 
vaikutusvaltainen joukko. He pelaarvat epäile
mättä mukana. He tahtovat johtaa. monar:kisti
seen järjestelmään, vaik!ka eivät julkea. sitä suo
rastaan tuoda esiLle, vaan esiintyvät kansan edessä 
jonkinlaisen .kauniin naama;rin varjossa. Tai 

jollei se yksinvaltias, j.olle valta noilta kolmelta 
siirrettäisiin, olisi kuninkaan-nimellinen, niin 
voisi ·se .ehkä olla esimerkiksi presidentti, jokin 
porvarillisille mieluisalla tavalla valittu otus, 
;i:oka tulisi käyttämään valtaa, mikä yhtä hyvin 
saattaisi kuulua kuninkaalle. Tä1lainen lharvain
valtainen suunnitelma ja tarkoitus täytyy olla 
esitetyn ehdotuksen takana, siitä ei 1päästä mi
hinkään. Ja se suunnitelma tulee t•oteutettuna. 
kohdistumaan juuri demokratiaa., kansanvaltaa, 
vastaan ja kansanvaltaista eduskuntaa vastaan. 
Tul.laan siihen tulokseen, että se tulee ehkäise
mään eduskunnan päätöksiä ja niitä kansanval
taisia uudistuksia., mitä eduskunnassa on ajateltu. 
Sellaisia ehkäisy keinojahan on useissa maissa, 
joissa on o'lema.ssa laajaUa äänioikeudeUa :valittu 
eduskunta. Englannissa sitä harjoittaa, paitsi ku
ningasvaltaa, myös ylähuone. Alahuoneen jäse
net, jotka ov.at la-ajalla äänioilkeudella valitut, v•oi
vat Englannissakin tehdä syville rirv-eille edullisia 
päätöksiä, jopa .la-keja, siinä varmassa tiedossa, 
että ylähuone ei 'laske niitä läpi, että se hylkää 
ne. Sillä tavalla saadaan siellä j.arrutetuksi sy
ville riveille edullisia uudistuksia. Siitä. johtuu, 
että itse Englannissa, jonka parlamentarismia. 
pOii'vrurilliselta taholta on meillä kehuttu maasta 
taivaaseen, ta.IJa:htuu tuon tuostakin .iärtkyttäviä 
y<hteiskunna1lisia tapauksia. Minä ·pyydän vain 
mainita esimerkkinä erään. Siellä oli kaivostyö
miesten va-atimuksena •m:uistaakseni 1912, että piti 
sa&da ·pa}kat korotetuiksi, ja vaaHmus kehittyi 
s-ellaiseksi, että oli saatava v.oimaan laki, j.onka 
avulla v·oitiin määrätä .alimma.t •palkat niin riittä
viksi kuin työmiehet katsoivat tarpeel'lisetksi . .Sitä 
lakia vastustettiin p.orva.rien taholta. tavattomasti. 
Mutta sitten muodostui mahtava lakkoliike. Työ
.läiset, joita se !]Jääa·siassa koski, olivat hyrvin jär
jestyneitä. Ne seisauttivat hiilien ·hankinnan ja 
siitä oli seuraus, jotta seisaus tapahtui myös 1ii" 
kenteessä laivojen knlussa, rautateillä, te'htaissa. 
Alkoi tulla lakon talkia Englannissa kallis aika. 
Elintarpeiden .hinnat mpesi:vat kohoa:maan hui
maavasti, siis aivan samalla ta!]Jaa kuin sodan 
aikana. Vasta sellaisilla keinoilla, eduskunnalli
sen toiminnan ulkopuolisil'la keinoilla., paHwtettiin 
porvarillis-et hyväksymään työmiesten · vaatima 
laki edes vähän tyydyttävässä muodossa, .ia sil
loin. ol,i niin kiire, että se meni noin kymmenkun
ta päivässä kaikki mahdolliset asteet läpi ja tuli 
valmiiksi. 

Kun IJorvarillisen toiminnan tukkeeksi aio
taa,n rakentaa sellaisia esteitä, kuin nytkin aio
taan rakentaa, niin sil'loin .samalla julistetaan, 
~jotta syville ri:veille edulliset muutekset ovat pan
tavat toimeen eduskunll!an ulkopuolisen toiminnan· 
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avulla, että ne on 'Pantava toim-een suorastaan val
lankumouksellisen toiminnan avulla. Minun mie
·lestäni tämä nyt esitetty ehdotus on Suomen työ
vä-estölle .ia Suomen kansalle senlainen sodanjulis
tus (Vasemmalta: Oikein!), se on harvainvallan 
sodanjulistus demokratiaa vastaan. Tämä on sen 
oikea sisältö. 

Se lähtee kokonaan toiselta pohjalta kuin lälh
tee valtalaki, joka hyväksyttiin heinäJkuussa 
viime eduskunnt!lssa. VaHalaki lähte·e siltä poh
jalta, minkä venäläinen val:lankumouskin loi. 
Kun vallankumous si-ellä oli .suoritettu, niin se
litettiin Venäjällä, että hallitsi(ian venäläiset 
oi:keUJdet silloin olivat kokonaan lakanneet ole
masta, että Venäjän kansa o'li saanut ne oikeudet 
ja ·että ne oikeudet oli tul·eva venäläiselle kan~al
lisk•okoukselle. Se oli tietysti oikea selitys. :M:e 
olemme vasemmistossa lähteneet myöskin siltä 
poh:jailta: kun Suomen suuriruhtinas kukistettiin 
vallankumouksella, 1hänen. suomalais-et oikeutensa 
täytyvät tu'lla Suomen kansalle, ja kun edus
kunta edustaa •Suomen kansaa, niin täytyvät ne 
oikeudet tulla eduskunnan määrättäviksi. Tämä 
on kansanvaltainen 1käsitys eikä harvainvaltainen, 
niinkuin ed. Luopajärvi .kehtasi väittää. Ja kun 
maalaisliitto nyt tul'lhien temppujen varassa yrit
tää sii1rtyä pois tuolta kansanvaltaiselta 'Pohjalta, 
niin siirtyy se kannattamaan ·sitä järjestelmää, 
joka itse asiassa tulee olemaan monarkkin-en, ol
koonpa sen otsikkona ja naama:rina mikä twhansa. 

Mutta tämä asia. ei suinkaan •ratkea tässä edus
kunnassa eikä tänä iltana. Meni päätös minne 
suuniaan tahansa, tulevat ·sarna.t pyrkimykset 
edelleen ilmenemään .ia taistelemaan vastakkain. 
Tällä keskustelulla on ollut se hyvä !puoli, niin
kuin eduskunnan keskustelulla tulee olla, että tä
män kautta saadaan selväiksi Suomen kansalle ja 
valitsi~ioille, mistä oikeastaan oru kysymys, sei
välksi, että monarkistisen ja kansanvaltaisen suun
nan välillä jatkuu selvä taistelu edelleen. Myös
kin saatanee .kaikista huolimatta~ selville, että 
suuri osa maalaisliittoa menee rnona:I'Ikistisen suun
nan puolelle. (Vasemmalta: Koko maalaisliitt•o! 
Lehtereiltä kättentarputuksia.) · 

Senaattori K a 11 i o: Ed. Kellosalmi mainitsi, 
että :rnaa,laisliittolaiset ovat vaaleissa toimineet 
valtalain pohja1la, mutta ettemme muka täällä 
sitä kannattaisi. Minä pyydän todeta sen, että 
meiHä oli selvä .ia suora ehdotus siitä, mutta '5e on 
kaadettu täällä. JOS ·Sellain~m ebJdotus sosialide
mokraattien :puolelta olisi silloin tehty, kuin nyt ed. 
Eellosa,lmi on tehnyt, niin •porvarilliset eivät olisi 
•päässeet temppuilemaan sillä tavalla, kuin ovat 
tehneet. Silloin olisi tuLlut Kellosalmen• tai Al-

kion ehdotus ·hyväksytyksi ja molemmissa trupauk
sissa valtalaki oli·si tullut voimaan. Te tulette 
nyt paJremmalla. ja järkevämmällä ehdotuksella 
•kuin silloin ed. Mäen ehdotus, joka oli aivan .rnah
d·oton, ja teidän täytyy nyt kaikesta temppui
lusta - jos minäkin sitä sanaa .käytän - ottaa 
vastuu tärssä asiassa. 'Tääl'lä mainittiin, että minä 
olisin eduskunnan puhemiestä ohjannut ·hylkää
mään ed. Gyllingin ehdotuks·en. Sellaista ,minä 
en ole tehnyt, vaan pi.din luonnollisena, että hän 
lakimiehenä mahdollisesti tulee asettumaan s.eJ
laiselle kannalle, niinkuin on sittemmin a.settu
nutkin. M-eidän menettelymme on .ollut avonai
nen ja suora. .Se on ollut sitä edellisissä istun
noissa . .ia -on tässäkin istunnossa. Minä olen teille 
sanonut, millä ehdolla maalaisliitto tässä tulee pe
lastamaan aseman vielä tänäkin .päivänä. Te ette 
ole siihen vastanneet ettekä ole asettaneet ehdo
kasta .ia niin ollen mekään emme tule asettamaan 
ehdokasta tässä vaalissa. 

Ed. V 11 o a.- i s t o: Kun täällä .maalaisliittolais
ten taho'lta varsinkin e1d. Luopajär~vi on siitä vai
keasta tilasta. ~pelastualkseen, johon maalaisliitto 
epär-ehellisellä menettelyllään uhkaa tämän kan
san asian saattaa, ·koettanut asiaa vääristelemällä 
kehua maalaisliiton reilua, l'eheUistäJ kantaa ja 
iy kätä syy vieläkin epärehellisesti vasemmiston 
niskoille, niin on täällä syytä ihieman yksityis
kohtaisemmin tarrkastaa, minkälaista s·e reilu ta
lonpojan kanta ed. Luopajärvellä ja hänen puo
lueeliaan on. Kun me sa.a·vuimme tänne edus
kunnan työtä alkamaan, niin ennenkuin me 
olimme julkisesti tässä huoneistossa ja eri 'puo
lueitten kanssa tkosk-etuksiin joutuneet, meidän 
erinäiset vasemmistossa olevat edustajamme ker
toivat, mitenkä he olivat joutuneet rnaala,is'liiton 
edust.ajain kanssa .kosketuksiin ja miten nämä oli
vat kehuneet olevansa jyrkästi valtalain kannalla 
sekä samalla valmiit myös!kin asioita edesautta
maan ·siten että 8 tunnin työpäiväla.ki ja ne muut 
viime eduskunnassa hyväksytyt lait saataisiin 
'Va·hvistetuiksi. Tämä oli koko la,illa hyvä uuti
nen ja me arvelimme, että tässä Suomen kansan 
·eduskunnassa .saattaa 'löytyä sellainen elllemmistö, 
.i.o.ka nämä kansan kipeästi vaatimat uudistuks-et 
sekä valtahin voimaansaattaa. Me, ikävä kyllä, 
emme tätä ·pelitoveria tarpe-eksi silloin vielä tun
teneet. Kun s~tten oli kulunut parisen päivää, niin 
ihmeeksemme luimme tämän kaupungin •p{)J"Va
:rillisissa sanomalehdissä ja kai ·se kierteli maa
laisliitonkin ;sanomaleh.(liissä, miten 1nämä maa.
laisEittola•iset olivat menneet noiden mustimrpien 
oikeistolaisten !kanssa kemaalikuv·ernöörin luo so
pimaaiJJ siellä valtionhoitajan asettamisesta tälle 



84 Lauvantaina 10 p. marraskuut_a. 

kansalle. Ja kenraalikuvernööri lähti Pietariin, 
kuten kerrottiin, iporrva:l'~puolueitten ja · maalais
liitonkin kannatuksella, ·että tuol'lainen valtionhoi
taäa a.setettaisiin. (Keskustasta: Eioleperää!) Kun 
sitt-en kului pwrisen päi•vää ja Venäjä.n valla.nku
mous oli tärisyttänyt maata hiukan, niin ne reilut 
talonpoikien edustajat täällä hieman ;pelästyivät 
ja 1he ihmeeksemme e1duskunnan täysi-istunnossa 
esittivät kysymyksen, että valtalaki vahvistettai
siin, mutta pian taaskin saimme nähdä, dtm se 
ollut t.odellisessa mielessä. Samassa istunnossa 
me myöskin esitimme ehdotuksen, j.oka sisälsi val
ta.lain vahvistamisen, sekä. ne muut uu:di,stuslait, 
joita maa.laishitto oli luvannut kannattaa. Sen 
lisäksi siinä 'Oli eräitä kainoja porva["iLlisia uudis
tusrefovmeja ia ·erikoisesti eräs Suomen torppari
'luoka.Ue twrkeä ehdotus. Me ehd.otimme ainoasta.an 
että tästä .asiasta olisi annettu kaino julistus, ai
noastaan ja .että asia olisi mennyt johonkin toimi
kuntaan lahemmin 'Valmistettavaksi ja. toimeen
;pantavruksi.· Äänestyksessä sitten oikeisto sangen 
moraalittomasti saattoi asiat, pettäen maalaisliit
tolaisia, siihen, että niiden ehdotus hävisi .ia me 
näimme taaskin, että maalaisliittolaiset olivat val
miit ottamaan valtionhoitajan - ·silloin .ei ollut 
kysyniys siitä, että se asetettaisiin tunniksi tai pa
i"iksi, - silloin '()li tarkoitus, että se as.etettais,:iJin 
IJitkäksi ajaksi, - ne olivat valmiit ennen otta
maan valtionhoitajan kuin hyvä:ksymään tämän 
valtalain ja ne muutamat vaatimattomat uudis
tukset, joita tSuomen kansa sa111gen kipeästi olisi 
odottanut. Maalaisliitto kätkeytyi silloin sellai
sen väitt.een taa, että meidän ehdotuksemme ·si
·sälsi liirun paljo ,hyvää tälle hnsalle ja että se 
oli liian pitkä. Sen jälkeen sitten taas kului vähän 
aikall!. Me ·silloin tietäessämme sen epätoivoisen 
!Lseman, mihin työväestö tässä maassa ol·i joutu
nut toivossa, että tässä maassa ehkä voitaisiin rau
hallisesti asioissa selvitä, koetimme puolentaa, eh
dotustamme, ;pienentäen sitä aika tavalla. Me 
teimme nyt ehdotuksen, johon ei jäänyt muuta 
kuin ne lait, minkä takana maalaisliitto oli sano
nut olleensa, ja valtalaki. Ed. Gylling esitti sen 
täällä sangen lyhyessä ja s-elvässä ehdotuksessa. 
Me tahdoimme asettaa teidän Vlllstat.tavaksenne 
vieläkin keNan, ol.et.teko te sen taka:na. Täfå oli 
myöskin yiksityisten maalaisliittolaisten taholta 

· sangen rpal.ion 'lupailtu. Me olemme taas tä:nä il
tana uuden kertr:an nähneet, että te olette viku
roineet 'pois sen ehdotuksen takaa. Te olette taas 
asettuneet val.tionhoitajaru asett~isen taakse ja 
nyt kaikkein viimeisenä tem'P!Puna. tahdotte, että 
meidän täytyy teidän kanssanne lähteä tuohon 
'Val tionhoitamis.koneistoon. Tällaist.en epälnotet
tavien puoluemiesten kanssa ei voi lähteä ~hdeksi-

kään tunniksi tuollaiseen diktaattocitoimeen. Te 
jotka olette 'Valmiit myötäänsä muuttamaan mie~ 
li'Pid·et.tänne, . te olisitte valmiit oikeiston houku
tu!ksesta tekemruälll mitä tahansa. Ja tässä sitä 
nyt ollaan. Lop;pujen lopuksi on rpuhem.ies ryh
mänsä luot-tamusmiehenä tehnyt, :mitä he ovat hä
neltä vwatineet. Ja siitä 'huolimatta, että sen •pää
töksen jälkeen, mihin hän nyt vetoaa, •on tämä 
asia annettu ottaa l~eskustelun alaiseksi, siitä on 
koko ilta kesku.steltu, niin keskustelun kuluessa 
t·ehty.iä ehdotuksia ei oteta ,päätöksen alaisiksi. 
Se on jatkoa siihen temviJuilemiseen, jonka avulla 
twhdotaan \päästä hyväksymästä itse näitä asioita 
ja saada tämä !kuningasvalta. voimaan. Työväestö, 
joka oli tältä eduskunnalta odottanut todellakin 
leipää ja oikeutta, työväestö; joka koko ·sodan ajan 
on kä11sinyt enemmän .kuin :mitkään muut yh
teis•kuntatluokat tässä maassa, työläisäidit, jotka 
tväJrjöttäNät kello 4 :stä ja 5 :stä saakka a.amulla 
jonoissa hankkiakseen ravintoa perheelleen, jättäen 
la;psensa yksinään nukkumaan, niin twstä huoli
matta eivät ·saa edes perheen eläJttäjälle, joka. uut
teraan tekee päi'Vänsä työtä, ei saa .la;psilleen tä
mänkään jälkeen riittävää ravintoa. Ne, jotka. 
tältä eduskunnalta odottivat jotain, ne ovat sur
keasti pettyneet. Sen sijaan, että tä:mä eduskun
ta .kiireellisesti olisi xyhtynyt tällaiseen työhön,· 
täälläl olevat valtaluokat ryhtyivät neuvottele
maan kuninkaasta, ll"yhtyivät vieraan vallan, vie
rraan sortajan kanssa neuvottelemaan iluokkaval
tansa vahvistamisesta, ja sitä ·peliä on jatkunut 
nYt kohta .kak.si vii'kkoa. Ja me emme ole voi
neet tätä asiarn tilaa auttaa. Me olemme näh
neet, että porvaristo tällä teolla pyrkii siihen, 
että niiden ei koskaan tarvitsisi todenteolla rY'h
tyä tätä työväestön hätää lieventämään eikä työ
väestölle trurpeellisia uudistuksia hanmkimaan. 
Ne ovat koettaneet saada tästä kuniugasJVallasta 
sellaisen muurin, jonka taakse olisivat vii.loutu
neet, ettei olisi tarvinnut niitä rehellisesti kos
;kaan antaa. 1Senvuoksi on ·meidänkin täytynyt 
tä:hän saakka. UJhrata työmme tämän aikeen vas
tustamiseksi, täiiDän työväestölle san.gen turmiol
Esen ~Likeen. Ei ihme, että työläisjoukot tuolla 
ulkQpoolella käyvät karsimättömiksi. Ei ilhme, 
että meille joka ·päivä tämäntästä tulee epätoi
v.oisia kehoituksia .luopua tästä turhasta :Paraa
tista, lähteä tpois tää:ltä. Ty·öväest.ön luottamus 
parlamentaariseen toimintaan häviää ja työ
väestö nähtävästi iryhtyy mu]hin keinoihin kun 
toivottomuus täimäin kaiken jälkeen sen nähtävästi 
valtaa. M,e olemme tähän saa.kka koettaneet työ
väestöä kaikilla keinoin ·estää, mutta tästä lähin 
tuskin sitä voimme .ia tuskinpa meidän asiamme
kaan on sitä estää. ·Tekisimmekin tät-en rikoksen, 
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tu1isimme tä:män porvarisluokan· nar:reiksi ja ta
iutettaviksi ehken ,pitkäiksi aja.ksi. Työvä:estön 
nähtävästi on pakko kaiken tämän jälkeen itse 
tarttua ohjiin, itse auttaa itseänsä. Ja siinä se 
kai tekee oikein. (Kättenta.putuksia vasemmalta 
ja lehteriltä.) 

Ed. Lohi: Täällä ovat monet sosialidemokraat
tiset 1puhujat tahtoneet antaa. s·en leiman, että maa
la.isliittolaiset eivä.t rehellisesti ta'htoisi olla tämän 
vwltalain takana. Mutta se ei ole totta'. Maa
lailiittolaiset ovat rehelhsesti s-en takana, mutta, 
niinkuin sosialistit sen tietävät, meidän oikeis
tomme epärehelli:;;ellä äänestysmenettelyllään 
saattoi asian sella>iseen umpikujaan, että se on 
vaikea s~lvittää. 'Tääillä on eduskunnan ·puh-e
mies selittänyt niistä ehdotuksista, joita on tehty, 
Bttei niitä voi laskea äänestyksen alaisiksi, koska 
nämä ehdotukset hänen käsityksensä mukaan so
tivat eduskun•nan ennen te:kemää pä,ätöstä vastaan, 
niinkuin valtiopäiväjärjestys siitä määrää. Minä 
ajattelen, että tästä umpikujasta ~pääsisi - ajat
telimme ensin ja minäkin olin sitä ,mieltä, ettei 
siitä 'Pääsisi muulla keinoin, vaan täytyisi valita 
tuo hoitajackunta vaikka tunnin ajaksi. - Mutta 
•minun käsittääkseni eduskunta ·ei ole talinyt pää
töstä vielä siitä, milloin tämä hallinnolllhoitaja
kunta valitaan ja sentaikia minä ehdotan nyt seu
raavaa: että eduskunta ei valitsisi nyt kolmi
miehistä va:ltionhoitajakuntaa, vaan' mää.räisi 
eduskunuan heilll•äikuun 18 •päi:vänä säätämän lain 
Suomen ko>rkeimman valtiovallan käyttämisestä 
heti voimaan astuvaksi. (Hyvä-huutoja ja kätt'en
ta.putuksia.) 

Ed. H u r m ·e v a a 1r a: Tästä porvwriston vas
tavallankumouksellisesta yritykg.estä, direktoorio
'hankkeesta, 10n kansa eri paikoissa jo ennättänyt 
lJ.ausua mielipiteensä. Äsken täällä Iuetut sählkö
sa,nomat .kertoiva.t siitä~ Tää:llä Helsingissä toi
meenpani työväki -eilisiltana, Janvantai-iltana 
suuria kokouksia e•ri paikoilla kawpunkia. Ko
'kouksiin otti osaa yhteensä 8,000 henkeä ja, hy
väksyttiin näissä kokouksissa seuraava ·päätös, 
jonka tahdon tässä lukea: 

,Me Helsingin työläiset vaaid·imme ·~yl'lkästi·, 
että se vaUanlkaa.ppaushanke, joka /portvaristolla 
eduskunnassa on nykyään tekeillä, -ei ·saa tapah
tua. Samalla me ilmoitamme, että .ios porvaristo 
kaikesta huolimatta tuon va:llankaa,ppaushan:k
keensa toteuttaa, tulemme me ponnistama:an kaik
lki voimamme tehdäksemme tyhjäksi tämän pocva
riston vallanka.a>pipauksen ja cviedäkse:mme koko 
Suomen työväenluokan yhteisellä cvallan!kumonk
sellisella taistelulla voittoon ne vaatimukset, jotka 

ovat esitetyt sosialidemokraattisen .puolueneuvos
ton ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ju
listuksessa 'Me vaadimme'." Tätä kieltä rporvarit 
ehkä alkavat ymmärtää. (Oikealta: Ei.) 

P U: 'he mies: Ennenkuin annan seuraavalle 
puhujalle 'Puheenvuoron, rpyydän ilmoii;J;aa, että 
minun käsitykseni mukaan ed. Lohen ehdotus on 
vlliStoin eduskUJn,nan ennen tekemää !päätöstä eikä 
sitä siis vo~da asettaa äänesty1ksen alaiseksi. 

Ed. T o k •O i: Nämä edus:kunnan her.ra .puhe
miehen ja varapuhemieh-en tekemät ilmoitukset, 
että täällä tehtyjä ehdotuksia eivät •puhemiehet 
voi ottaa äänestyksen alaisiksi, pakottaa minut, 
nojautuen valtiorpäiväjärjestyksen 69 § :ään, ilmoit
tamaan, että minä ehdotan, että eduskunta ei tyy
tyisi näihin puhemiehen tekemiin ilmoituksiin, 
vaan puolestaan päättäisi :panna nämä ilmoituk
set pöydälle siksi kunnes .eduskunta on valinnut 
'IJ€rustuslakivaliokunnwn, jonka käsittelyn a>lai
seksi puhemiehen menettely valtiopäiväi.iärjestyk
sen mukaan lälhetetää,n,. 

P u 'h e m i e s: Ed. Takoi 'OllJ \hyvä ja tekee 
ehdotuksensa kilrjallisesti. · 

Ed. T a k k u 1 a: Minä tahtoisin ilmoittaa,. että 
oleili ed. Lohen kannalla tämän ehdotuksen talkana. 

Ed. L e h 'o k a s: Samalla kun minä pyydän 
kannattaa ed. Tokoiu äsken tekemää ehdotusta, 
pyydän sen rperusteluksi sanoa muutaman sanan. 
Ne useat ·eri -ehdotukset, jotka vasemmiston puo
lelta tänä iltana on eduskunna.ssa esitetty ja jotka 
tarkoittaNat niin tavattoman hyvää, jopa. liiankin 
hyvää halua tilllkiä siitä alkuperäisestä ,ehdotuk
sesta, mikä täällä on tehty, ovat osoittautuneet 
turhiksi siitä syystä, että puhemiehistön puolelta 
on aina esitetty ne maJhdottomiksi ottaa äänes
tyksen alaisiksi. Tästä syystä, kun asia on täl
laisen diktatuuri-esteen saanut, on täällä mahdo
tonta enää mitään ehdotuksia asian ·puolelta teh
dä muita kuin minkä ed. Tokoi esitti. 

tTässä samassa yhteydessä minun täytyy myös 
maalaisliittolaisilla sanoa, että heidän puol-eltaan 
on aivan turhaa jwtkaa sitä va.kuuttelua, jota vii
meksi e!d. Lohi mutta !vallankin ai,kaisemmin ed. 
LuopajäJrvi on eduskunnalle kehdannut tehdä, n~i
mittäin vakuutuksia siitä, kuin'ka he ·rehellisessa 
mielessä, jos myös heille rehellisessä mielessä eh
dotus tehdään, tulevat kannattamaa1Ill valtala.kia 
ynnä muitakin täällä esitettyjä Suomen .kansan 
enemmistön toivomuksia. Ed. Luopajär.ven pi
täisi itse eduskurunan ed·essä ·häcv-etä tällaisia va-
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kuutuksiaan siitä syystä, että hän on täällä juuri 
koettanut luikerrella tämän valtalain hyväksymi
sestä pääsemiseksi monella ta,vrulla. Eilen kuu
limme, kuinka tämä sama herra esitti, että hän 
kyllä olisi sitä !kannattanut, mutta kun meidän 
ehdotuksessamme oli muka eräitä ristiriitaisia 
kohtia' Jraltalakiin nähden. Kun tänä väivänä 
toveri Kuusinen 1vakuuttavasti ja asiantuntevasti 
selitti, että siinä ehdotuksessa ei mikään ·sotinut 
valtalakia vastaan, ei herra Luopajä1rvellä ollut 
enää otsaa tulla väittämään tääLlä sen verukkeen 
nojrulla valtalakia vastustavansa, että SB muka 
oli ,ristiriidassa me~dän ennen tekemämme ehdo
tuksen kanssa. Sentähden täytyi ed. Luopajärven 
- luultavasti ryhmänsä enemmistön kehoittama
na - tai ehkä omastakin älystänsä !keksiä j•oit:,t
kin muita seikkoja taas. Ei ole kauvan aikaa siitä 
kun lhän tältä samalta paikalta, jok;a on vasem
mistolle pyhitetty 1paikka, ·vakuutti, että täHä ker
taa hän ei voi rva:ltarlakia 1puolustaa siitä sy.ystä, 
että me sosialistit emme tunnusta tätä eduSJkuntaa 
laillisehi eduskunnaksi. Ikäänkuin tämän mei
dän mieli.piteemme ed .. Luovadärvi .ol~si muka ensi 
kerran vasta tänään kuullut. Tämä1n saman ohel
la hän vielä kehtasi väittää, että me sosialistit 
olemme nyt, kun olemme väihemmistöön eduskun
nassa joutuneet, vasta lwksineet sen, että tämä 
eduskunta ei plekaan se laillinen eduskunta. Me 
olemme tällä samalla kannalla olleet siitä het
kestä ,saakka, jolloin ensi kerran tulimme tietä:
mään, että se lailJinen edus~unta sai hajoituskäs
kyn. .Siitä 'hetkestä sa<akka me olemme sanoneet, 
että hajoituskäsky oli laiton, ja kun se oli laiton, 
niin ei sen hajoituskäskyn jälkeen kokoontuva uusi 
eduskuntakaan voinut olla laillinen. 1Samaan 
aikaan, kun ed. Luopajärvi tämän väitteen teki, 
huudettiin vasemrrnistosta - toveri Sa,lin sen 
sanoi - että meidän vaalltjulistuksessamme jo 
vakuutetaan samaa, että täimä edus1kunta ei voi 
kantaa laillisuuden ni~eä, koska se kerran ei ole 
laillisen vallan kokoon .kutsuma eikä laillinen, 
valta ole entistä eduskuntaa hajoittanut. Nämä 
tosiseikat tässä silmien edessä osattavat nyt teille 
maalaisliittolaiset, että tässä eduskunnassa on 
muitakin henk]löitä kuin niitä, jotka uskovat vain 
teidän paljaita sanojanne ja vakuutuksianne. 
Täällä voi 1kuka rp.mva,ri tahansa tulla. ja sanoa, 
että rehellisessä mielessä me tulemmte kannatta
maan kaikkia niitä esityksiä,, mitä meille rehelli
sessä mielessä tehdää1n. Tämmöisiä; vakuutuksia 
on Suomen kansa• jo tottunut kuulemaan koko sen 
ajan, ·kuin tässä maassa on tämä kansanvaltaisem
pi eduskunta ollut olemassa, ja se on alkanut jo 
kyllästyä näihin ja,. onkin jo kyllästynyt näihin 
vakuutuksiin. Kun nyt täällä on koLmas ehdotus 

tehty, nimittäin ehdotus yksinomaan valtalain 
hyväksymisestä, niin silLoin tulee nyt ed. Luopa
järvelle uusi kysymys, minkä 1häill nyt mahtaa 
tuoda puol ustukseksensa siihen, ettei hä:n nytkään 
uskaLla eikä tahdo lValtalakia hyväksyä. Minii. 
sanon teille, että tämmöiseen lu:ikertelemiseen 
porvariston ,puolelta on jo saatu liian ka,uvan 
tottua, mutta se tulee teille liian ka.lliiksi. TäJmii 
päätös, minkä eduskunta tulee tekemää!ll, on niin 
moneen 'kertaan todistettu olevan vallankaaJp
'pausta siltä kansanvaltaiselta •pohjalta, mihinkä 
sosialidemokraatit viime heinäkuun 18 ;päivän 
lailla sen johtivat. Jos te tässä päätöksessä onnis
tutte, .ette onnistu si~nä 'Pitkälle. Te ette onnistu 
siinä [litkälle sentähden, että, mikäli tämän edus
kunnan vasemmisto tuntee tämän maan työväes
tön, siis tämän maan kansan €1nemmistön mieli
piteen, se ei salli teidän leikittelevän kanssansa 
kovin pitkälle. Tämä ,päätös, jos se tulee olemaan 
työväen käsityksen, työväen oikeuksien ja kansan
vruHan va,stailllen, se tulee huutamaan Suomen työ
väestön asialliseen toimintaan, sellaiseen toimin
taan, jo'ka ]Ja:kottaa - siitä saat~tte olla varmoja; 
se on pakottanut ennenkin - teitä tek~mään 
myönnytyksiä. Se päätös tulee ;pa,kotta.maan työ
väestölll sellaiseen työhön, jolla se tulee ottamaan 
ne oikeudet, jotka sille tässä maassa täytyy kuu
lua ja, olisi täytynyt jo aikaisemmin •kuulua. Se 
tulee ne ottamaan senkin vuoksi, että tämä luok
ka ei ole ainoastaan enemmistö tässä maassa, vaan 
myös kansan 1parhaimman, hyödyllisimlltän työn 
suorittaja. Tällä joukolla täytyy olla kansan 
enemmistönä ja kansan hyödyllisiiDipänä osana 
yhtä suuret oikeudet tässä maassa 'kuin jollakin 
muulla henkilöLlä tai luokalla. Kun ei tämä 
luokka koskaa:n tahdo muuta kuin .o:ikeutta itsel
leen ja sitä valtaa, mikä kansan enemmistörle 
kuuluu, niin silloin on tällä luokalla myös oi
keus tämä valta ottaa niillä keinoilla ja sillä va1-
lalla ja voimalla, mikä sillä on, koska kerran ei 
porvruristo älyä sitä hyvällä antaa. (Kätten ta'pu
tuksia vas~mmaHa ja lehtereiltä.) 

E n .s i mä i n en v a r a p u he m i e s: Ed. 
To1koi on ed. Lehokkaan kan111attamana tehnyt 
ehdotll!ks'en, jo'ka minun kiisityikseni mukaan on 
sen laatuinen, että jos se •hyväksytään, keskey
tyy asia:Hinen käsittely. Pyydän sen vuoksi •seu
raavia puhujia lwhdistamaan 1'ausunionsa tähän 
:ehdotukseen. 

Ed. J a 1 o ·n e n: Pyysin puheen vuoroa kannat
taakseni ed. Tok,oin ehdotusta. 

Ed. L o h i: Minä pyysin ,puheenvuoroa vii
m~istä edellisen puhujan lausunnon johdosta, että 
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.cm aiVJan merkiUistä, että yhä vielä:kin on otsaa 
väittää, että maaJaisliitto ei ole valtailain takana, 
vailkka s•e niin· selv-ästi on ·osoirtettu. 

Ensimäine.n varapuhemies·: Onko 
kookustelu puhemitehen menettelystä päättynyt? 

Ed. ·Kuu •S i ill! en: Minä kun en kuullut ed. 
Takoin ehdotuksen sisältöä tarkemmin, niin olen 
pakotettu tässä lukemaan ehdotuksen, joka mah
·dollisesti on aivan samansisältöinen kuin se. 
.Siinä tapauksessa, että se on saman ·sisä:ltöinen, 
.niin sehän ei luonnoHise~ti eri ehdotuksena tule 
kysymykseen, mutta .i·os se on erisisältöinen, niin 
pyydän 'sen huomioon otettava,ksi. Kun puhemies 
on 'kieltäytynyt asettamasta, äänestyksen alaiseksi 
myös ed. Lohen tekemän ehdotuksen, niin ehdo
tan, •erl:tä eduskunta tyytymättä puhemiehen me
nettelyyn lähettää as:itan valtiopäiväjärjestyksen 
69 § :n mukaisesti perustuslakivaEokuntaan, ikes
keyttäen esiH&olevan asian asianisen käsittelyn 
siihen saakka, kun ,perustuslakivaliokunta on 
lausuntonsa tantanut. 

Ed. Hu r me vaara: Kannatan ·ed. Kuusi
sen nyt ileikemää ehdotusta. 

Ed. T a l a s: Minä puolestani olen sitä mieltä, 
etiiä puhemiehen ·käsitys on oikea. Mutta niille
kin, j.otka ovat toista mieltä, pyytäisin saada huo
mauttaa, että käytännöllisistä syistä heidän pitäisi 
.io1ia tapa:u:k.sessa tyytyä puhemiehen käsitykseen, 
sillä jos eduskunta nyt ,ei tyydy puhemiehen rat
kai,suun, niin se tärkeä •kysymys., joka meillä on 
:käsiteltävänä, sen kysymyksen ratkaisu viipyy 
useita vii•k'ko.i'a eteenpäin ja meidän kai kaikkien 
täytyy myöntää, ·että ky.s.ymy'ksen •laatu on sel
lainen, että se vaatii aivan nopeata ·ratkaisua. 
Minä pyy.dän ehdottaa, että edustajat tyytyisivät 
puhemiehen ratkaisuun. 

Ed. L e h o k a s: Koska minun 'puheeni jälkeen 
ed. Kuusinen on tehnyt samansuunrtaisen ehdo
tuksen kuin aikaisemmin ed. Takoi, jota ehd·otusta 
mi~ä kannatin, mutta kun tämä ehdotus on jon
kunverran ymsityiskohtaisempi, bflkempi, niin 
pyydän. saada luopua; kannaHamasta ed. Tokoin 
ehdotusta .ia yhdyn ·kannattamaan ed. Kuusisen 
.ehdotusta, koska sen si·sältö ·on, kuten sanottu, 
sama, mutta yoksityiskohilaisempi ja tarkempi. 

Ed. P ä r s s i ne n: On suorwstaan kummastut
tavaa, että ed. Talas rpitää kiinni tästä kuolleena 
syntyneestä ehdotuksesta valtionhoitajain valitse
misesta. Kun asiasta tehtiin ·päät.ös, niin s•e ei 

sisältänyt vähääkään, tulevatko nuo tehtävät ~lin
kautisiksi. Vasta tänä tpäivänä on täällä höpisty, 
että ne tulisivat kestämään tunnin vain. Mutta 
enenkuin asiasta tehtiin päätös, ei siitä ollut mi
tään puhetta. Sitäpaitsi ei Suomen ·kansa ole kel
lekään vielä semmoista evästystä antanut, että 
noit•a virkoja olisi perustettava. Jos nyt edus
kunta rohkenisi näin suuren teon tehdä, se olisi 
suorastaan. vas,tuunalaisuuden puutetta.. Muuksi 
minä ·en voi sitä ymmärtää. 

Toiseksi on suorastaan kummastuttavaa, että 
puhemies antoi tapa'htua ']Jitk&n k-eskustelun, ja 
yksikään ehdotus, joka keskustelun aikana on 
tehty, ei s.aisi muka, paitsi eh'kä tuo viimeinen, 
•tuUa äänestyksen alaiseksi. Tuo on suorastaan 
kummastuttavaa. Ensin saadaan keskustella 
enemmän kun n•e:ljännes. vuorokautta ja sitten ei 
saisi ehdotuksista äänestää. Semmoinen menet
tely ei enää ole rehel'l.istä. 

Ed. W u o .r i m a. a: Kun ed. Tokoin ehdotus. 
eiltä puhemiehen päätös menisi pevustuslakivalio
lkuntaan, viivyttäisi va1tal,ain julkais-emista monta 
viikkoa ja kuitenkin on tärkeätä, että se tulisi pian 
vahvistetuksi, niin minun puo~es.tani täytyy va•S
tustaa perustusla.:ki valiokuntaan -lähettämistä 
koska on toiveita, että muulla tavalla voidaa~ 
saada pikemmin toimeen. 

Ed. Kuusi 1li en: Rovasti Wuorimaa! Ei 
iämä selitys 'Pidä paikkaansa., jonka te nyt an
noitte. V altalain voimaanjulistaminen voil. tapa:h~ 
tua jo ennenkuin !perustuslakivaliokunnan lau
sunto tulee. Siitä voi tehdä eri alotteen. .Sen V·Oi 
tehdä jo maanantai-aamuna k:lo 8, jos edustajat 
pääsevät täysi-istuntoon niin ·aikaiseen. Ei tämä 
viivy-tä yhtä&n tunrtia, sen voi tehdä seuraavassa 
istunnossa, vaikka se pid'8ttäi.siin huomenna. Sen 
'kohta:loa eri. :kysymys puhemiehen ä;änestyskiel
losta voi viivyttää. Tä:mä voi viivyttää vain val
tionhoitajan vaalia .iomlkun verran. Mutta: s,ekö 
olis1 nyt teidän mielestänne kiireeHisempi, kuin 
va.ltalain va:hvistaminen? Siitä on nyt tässä kysy
mys. 

Ed. Ståhlberg: Ehdotus va:ltala.in vahvis
tamisesta tuli·si, aivan rii.p'])umatta siitä on'ko täl
laisen vahvi·stu'ksen a•ntaminen ed~s!kunnalle 
yleensäkään mahdollinen, tekemään tyhjäksi sen 
päätöksen, jonka. •eduskunta on tehnyt siitä, että 
valtionhoitaja on valittava. Sentähd'8n .sellainen. 
ehdotus olisi vastoin ennen tehtyä päätöstä eikä 
sitä käsittääks·eni voitaisi maanantaina enemmän 
kuin ,nytkään ottaaJ äänesty1~sen alaiseksi, joten 
puhemiehen menettely on aivan valtiopiilivä.iär.ie:S
tyksen .mukainen. 
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Ed. Kuusinen: V 3Jlta1ain vahviS!taminen 
Qn teidän mielestänne !kyllä vastolin tuota entistä 
·Päät.östä, mutta maalaisliittolaiset ovat sanoneet 
'k3Jnnattavausa vaHalain vahviS!tamista. Minä pu
huilli · fus,ken maalaisliitoHe eikä herra Ståhl
bergiUe. Jos maalai·sliitto'lruiset siis ta:htovat, niin 
maanantaina on maihdollista valtalain voimaan
julkaiseminen. 

Ed. S a 1 i n: Minua,kin on· .iosikus mainittu 
täs·sä maassa puhu.iaksi, :mutta lkun tiedän, että 
tässä ·eduskunnassa Olli aivan hyödytöntä puhumi
nen, ·nriiDJ en ·ole viitsinyt täällä vaivata. ·edustajia 
tai oikeastaam vaivata, it·s•eäni. Mutta; nyt kun 
tässä on tämä 'keskustelu jo aivan loppumaisi1-
laa•n enkä minä nähtäväisti enää provoseeraa toi
siakaam, tää.Hä turhaan ·suukopuun ja a,jan,hu'k
kaa:n, .nJiin sanon vain •s.en verran teille hermt p.or
varit ja juristit, että ,nyt on nälin tehtävä", ·sa
lllOi Bismarck, joka. ·oli yksi Europan ikuuluisim
via va:ltiomiehiä. ,Selittäikää. siilte te juri·stit se 
myöhemmin lailliseksi." Minä sanon tämän teille 
viimei•senä varoituksena, että nyt on näin teh
tävä. Lailliset s•aiva.rtelut ·seuraavat perästäpäi.n. 
Te sanotte, herra Ståhlberg ja; muut, ettei vrulta
la:kia niistä .ia nii·stäl muodQIUisista syistä nyt voi 
saattaa voimaan. Mutta minä •sanon teille, että 
sen voimaanastumå.sessa ei kulu monta väivää ja 
sitten saatte te ·perästäpäin selittää sen lailliseksi. 
(Kättentaputuksia lehtereiltä ja va1semma.lta.) 

Keskustelu puhemiehen menettelystä juliste
taa•n päättyneeksi. · 

E .n: s i m ä i ne n v a r a p u h e m i e s: Kes
kustelun kuluessa. on ed. Tokoi tehnyt ·seuraavan 
ehdotuks·en: ,Koska en voi hyväiDsyä edus·kunna.n 
herrojen puhemiesten tekemää ilmoitusta, ettei 
täällä tehtyjä ehdotuksia oteta ääues.tyik&en alai
siksi, nojautuen V. J :n 69 § :ään, ehdotan, että 

eduskunta1 paättäisi, ettei •edUJskunta tyydy puhe
miehen menettelyyn, vaan päättää asi3Jn pann.a 
pöydälle siksi, kun eduskunta on valinnut ,perus
tuslakivaliokunnan, jonka ratkai·Sita;va,ksi puhe
miehen menettely lähetetään." Tätä ehdotusta 
nyttemmin ·ei ole tlnää kannatettu. Ed. Kuusinen 
on tehnyt "seuraavan ehdotU'ksen: ;,Kun puhemå.es 
ml! kieltäytyny·t aseHamasta äänestet1Jäväksi 
myöskin ed. Lohen tekemää ehdotusta, niin eh
dotan, että eduskunta tyytymättä ~uhemiehen toi
menpiteesetln lähettäisi asian V. J :n 69 § :n mu
kaisesti ,perustuslakivaliokuntaan, keskeyttäen 
esilli1olevan 3Jsian asial'lisen ·käså.ttelyn sii'hen 
saakka, kun !perustuslakivaliokunta on lausun
tonsa antanut." Tätä ehdotusta on ed. Hurme
vaara ~ann.attanut. Kutsun tätä ed. Kuus.isen 
ehdotu.kseksi. 

Selonteko myönnetään oilk-ea'IDsi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväiiDsyy .puhemiehen toimenpiteen, ää
.nestää ,.jaa"; .ios ,ei" voittaa, on ed. Kuusisen 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 81 jaa- ja 109 -ei
ääntä. Eduskuntll! on slis päättänyt hyvätksyä ed. 
Kuusi,oon ehdotuksen. 

•Seuraavasta täysi-istunnosta ilmoitetaan sano
malehdissä. 

Täysi-istunto päättyy k :Io 1,20 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



5. Maanantaina 12 p. marraskuuta 
lclo .6 i. p. 

Päiväjä:rjestys. 

Ilmoituksia: 

Nimenhuudossa merkitään · poissaoleviksi 
ed. Harjula, E. Huttunen, Hälvä, Koponen 
Latvala, K. E. Linna, Lonkainen, Pullinen: 
Relander, Runtti, Sinkka, Sirola .ja Vanhala. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat yksi
tyisasiain vuoksi tästä istunnosta alkaen ensi 
torstai-aamuun asti ed. Lonkainen ja Kopo
nen. 

Puhemies: Kun valtiopäiväjärjestyksen 
24 §:n määräyksiä valtiopäiväin avaamisesta 
voidaan nykyään ainoastaan osittain toteut
taa, ehdottaa puhemiehistö eduskunnan pää
tettäväksi, että valtiopäivät avataan huomen
na, tiistaina tämän kuun 13 päivänä seuraavan 
ohjelman mukaan: 1:ksi pidetään valtiopäivä
järjestyksen 24 §:ssä määrätty jumalanpalve
lus; ja 2:ksi puhemies täysi-istunnossa toteaa, 
että valtiopäiväin avajaispäivänä on pidettä
vä tiistai marraskuun 13 päivä. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. Hänninen- Walpas: Esitetty ehdo
tus on heinäkuun 18 päivänä hyväksytyn val
ta1ain käytäntöön sovelluttamista. Minä mie
lihyvällä hyväksyn ehdotuksen. 

Puhemiehistön ehdotus hyväksytään. · 

P ·li he mies: Seuraava täysi-istunto pide
tään huomenna, tiistaina kello 11,30 a. p., min-

kä jälkeen ja sitt~kun jumalanpalvelus on 
toimitettu, täysi-istuntoa jatketaan· kello 1,30. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu • 

~d~ K e II osa l m i: Tahtoisin lausua mie
lem siitä, että olen tänään eduskunnan herra 
Puhemiehelle osoittanut kuusi eri kirjelmää. 
Alkuosaltaan kuuluvat ne kaikki siten, että 
niissä pyydän saada tilaisuuden Eduskunnan 
istunnossa maanantaina tämän kuun 12 päivä
nä esittää Eduskunnan päätettäväksi ehdotuk
sia, joista ensimäinen koskee sitä, 

että Eduskunta kiirehtisi Suomen senaat
tia viipymättä julkaisemaan tämän vuoden 
valtiopäiväin hyväksymän valtalain ja lain 
Suomen korkeimman valtiovallan käyttämi
sestä; ja toisen 

että Eduskunta kiirehtisi Suomen senaattia 
viipymättä julkaisemaan tämän vuoden val
tiopäiväin säätämän lain. Suomen Eduskun
nan oikeudesta tarkastaa hallituksen jäsenten 
virkatointen laillisuutta; kolmas 

kunnallislakien voimaansaattamista; ja nel
jäs, joka koskee 

8-tunnin työpäivälakia; viides 
Venäjän kansalaisten elinkeino-oikeutta; 

sekä kuudes 
venäläisten kunnallista äänioikeutta. 
Samalla pyysin, että nämä kysymykset tuli

sivat tämän päivän esityslistalle, mutta kai
kesta huolimatta - joskin puhemies yksityi
sesti ilmoitti, ettei hän voi niitä esittää -
minun täytyy tuoda esiin ne täten, jotta ryh
mäni ei syyttäisi minua siitä, että olen jättä
nyt saamani tehtävän täyttämättä, koska 
näyttää kaikesta siltä, ettei niitä tahdottaisi 
täällä esittää. 

Erinäisten vireillepantujen asiain ottamisesta 
käsittelynalaiseksi tässä istunnossa 

viriää seuraavaa 

12 
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Keskustelu: 

Puhemies: Tahdon vain mainita, että 
päiväjärjestys tämän päivän istuntoa varten 
oli jo laadittu silloin, kun minä nämä kirjel
mät sain, ja kun ne ovat sitä laatua, että ne 
tarvitsevat tarkat?telua, missä määrin ne ovat 
eduskunnalle esitettävät, niin minä katsoin, 
etten niitä voinut tässä istunnossa esittää. 

Ed. Anton Huotari: Minä ainakaan en 
ole kuullut esitettävän tämän istunnon päi
väjärjestystä, enkä näe kenenkään pulpetilla 
tavanmukais.ta päiväjärjestyslistaa. Siihen 
nähden minä pyydän esittää, että esityksissä 
ta1koitetut asiat otetaan tänä iltana käsiteltä
viksi. 

Ed. Kullervo Manner: Herra puhemie
hen ilmoituksen johdosta, että seuraava täysi
istunto on aiottu pitää huomenna, ja toisen il
moituksen johdosta, että hän ei ole katsonut 
voivansa vielä eduskunnalle esitellä ed. Kello
salmen y. m. tekemiä ehdotuksia sen takia, 
että ei ole ehtinyt niihin perehtyä, niin että 
olisi voinut kantansa ratkaista, pyytäisin mi
nä puolestani esittää, että on oikein ja koh
tuullista, että herra puhemiehelle ja muillekin 
puhemiehistön jäsenille annetaan aikaa tutus
tua näihin itsestään kyllä perin tuttuihin asi
oihin, ja minä senvuoksi pyytäisin ehdottaa 
eduskunnalle, että seuraava istunto pidettäi
siin tänään k:lo 9. 

Ed. J. Kohonen: Minä pyydän· kannattaa 
ed. Manneri,n tekemää ehdotusta täysi-istun
non pitämisestä tänä iltana k:lo 9. 

Ed. A r a j ä r v i: Niin paljon kuin minä 
ymmärsin, niin herra puhemies ilmoitti, että 
seuraava täysi-istunto on huomenna määrä
tyllä tunnilla ja ymmärtääkseni, jos eduskun
ta puhemiestänsä ja omaa toimintaansa kun
nioittaa, niin ei tässä ole varaa mihinkään 
muuhun. Puhemiehellä on minun ymmär
tääkseni valta määrätä istunto ja se on nyt 
jo määrätty. 

Ed. M ä k i: Minä luulisin, että herra Arajär
ven pitäisi tietää, että ennen eduskunnassa 
on käytetty semmoista tapaa, että on päätetty 
seuraavasta istunnosta, milloin se pidettäisiin, 
jo niinkuin nytkin on ehdotettu. Sen ei pitäi
si olla herra Arajärvelle aivan outo asia. 
Monen monta kertaa on tehty, sen jälkeen 
kun puhemies on ehdottanut, että seuraava 

istunto pidettäisiin esimerkiksi seuraavana il
tana, että se on pidetty jo päivällä. Samoin 
on tehty ehdotuksia jo samana päivänä myö
hemmin pideUävistä istunnoista eduskunnan 
istunnossa. Mutta jos tässä eduskuntakoko
uksessa aiotaan noudattaa uutta herra Ara
järven . ja puhemiehen 'Suosittelemaa tapaa, 
niin se on sitten uutta käytäntöä, mutta mi
nusta ei mikään estä, ja vanha käytäntö on jo 
sen puolella, ett&, istunto voidaan pitää tänä 
iltana näiden kyseessä olevien asioiden käsit
telyä 'farten juuri tuona ehdotettuna aikana. 

Ed. K e 11 o s a 1m i: Pyysin puheenvuoroa 
vastatakseni ed. Arajärvelle samaan tapaan 
kuin tässä jo edellä edustaja Mäki huomautti. 
Minunkin nähdäkseni ei puhemies ollut vielä 
vahvistanut tätä puhemiehistön ehdotusta, 
että se olisi ollut eduskunnan päätös, joten 
tässä suhteessa asia oli mielestäni avonainen 
ja voidaan siis asia käsiJ:;ellä siten kuten ed. 
Manner on ehdottanut, että eduskunta kokoon
tuu vielä tänä iltana uudelleen. 

Ed. A r a järvi: Mikäli minä jaksan muis
taa niiltä vuosilta kun minä olen ollut edus
kunnassa, niin ei vastaavaa tapausta ole aino
atakaan. Puhemiehelle on eduskunta aina 
suonut sen ajan, minkä hän on halunnut val
mistuaksensa asiaan, ja kun hän on määrän
nyt, että seura'ava täysi-istunto on silloin ja 
silloin, niin siihen on aina suostuttu, ja ei ole 
koskaan minun tietääkseni vastoin puhemies
tä otettu ainoatakaan asiaa esille, jos hän on 
pidättänyt itsellensä aikaa sitä harkita. (Va
semmalta: Monta kertaa! Vääriä perusteita!) 

Ed. Rose n q v i s t: Åfven jag har suttit i 
enkammaren allt ·sedan dess början, men icke 
heller jag erinrar mig, att det skulle inträffat, 
att sedan talmannei;J. en gång har bestämt föl
jande plenum och vi sålunda kunnat aflägsna 
oss på grund af denna bestämning, talmannens 
beslut skulle hafv,a upprifvits. 

Ed. Kullervo Manner: Minäkin ajatte
lin huomauttaa siitä mistä ed. Kellosalmi, että 
herra puhemies ei nuijan lyönnillä ollut vielä 
vahvistanut sitä ihnoitustansa seuraavasta is
tunnosta ja sen vuoksi minä rohkenin pyytiiä 
puheenvuoroa tehdäkseni puhemihen ilmoi
tuksesta poikkeavan ehdotuksen. En voi kat
soa minkäänlaiseksi epäkunnioitukseksi herra 
puhemiestä kohtaan ehdotustani, sillä sehän 
päinvastoin osoittaa, että me täällä vasemmis
tossa olemme siitä vakuutettuja, että herra 
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puhemies kyllä ehtii kahdessa tunnissa selvit
tämään tämän ,pulmallisen" kysymyksen. Mi
nä uskonkin, että herra puhemies ei tarvitse 
sitä viivytystä huomiseen päivään, vaan ehkä 
paremmin herra · .A.rajärvi ja hänen kumppa
ninsa. 

Ed. G y II i n g: Ed. Kellosalmen puhemie
helle kirjelmässä jättämä esitys tarkoitti, että 
kyseessä olevat asiat otettaisiin esille maanan
tain istunnossa tämän kuun 12 päivänä. Jos 
istuntoa tänä päivänä nyt ei pidetä ja asioita 
ei oteta esille, tulevat kaikki ed. Kellosalmen 
ehdotukset hylätyiksi ja minusta ei ole koh
tuullista, että eduskunnalle niitä esittämättä 
saatetaan asiat tällaiseen asemaan puhemie
hen yksipuolisen kieltäytymisen kautta. Mi
nusta on näiden asiain eduskunnassa esille 
tuloa tällaisilla tehdyillä keinoilla jo liiaksi 
paljon viivytelty ja toivoisin, että ei nykyises
sä asiain tilassa tällaisia keinoja liian pitkäl
le käytettäisi. 

Ed. A i r o l a: Minä pidän yleensä sopimat
tomana, että puhemies antautuu eduskunnan 
vähemmistön tarkoitusperiä ajamaan vastoin 
eduskunnan enemmistön tahtoa siihen mää
rään, että vastoin eduskunnan enemmistön 
tahtoa rupeaa järjestelemään eduskunnan is
tuntoa sillä tavoin kuin oikeistossa suvaitaan 
määrätä ja sihteeri antaa lappuja puhemie
helle. 

Ed. A r a j ä r v i: Ed. Manuerin ja Airolan 
lausuntojen johdosta pyydän minä pöytäkir
jaan mainita, että ei ainakaan minulla, ennen
kuin ed. Kellosalmi lausuntonsa täällä antoi, 
ollut hiiskaustakaan tietoa tällaisen asian esil
le tulemisesta. 

Ed. E s t l a n d e r: Jag ber att få uttala min 
skarpa protest mot det otillsfändiga och för 
landtdagens värdighet kränkande uttalande, 
som här gjorts mot talmannen. 

I sak ber jag att få uttala, att det enligt 
L. 0. ankommer å talmannen att bestämma, 
hvilka ärenden vid hvarje plenum föredragas. 

Ed. K u II c r v o Manner: Ed. Estlandedn 
lausunnon ja protestin johdosta pyydän vain 
huomauttaa, että valtiopäiväjärjestys määrää, 
että puhemiehen tulee antaa kutsumus täysi
istuntoihin ja niissä esitellä asiat. Se ei näh
däkseni ollenkaan edellytä sitä, ettei eduskun
ta saisi puolestansa päättää, minkä aikana 
istunto pidetään. Mitä tulee siihen herra Est-

landerin huomautukseen, että puhemies päät
täköön mitkä asiat esitellään, niin sekin pitää 
sikäli paikkansa, että puhemies voi kieltäy
tyä esittämästä jotakin asiaa. Hänellä siis 
istunnossa on tilaisuus kieltäytyä esittelemäs
tä nämä ed. Kellosalmen ehdotukset ja sillä 
hyvä. Sitä oikeutta me. emme tahdo puhemie
heltä ollenkaan kieltää, emmekä sitä voikaan. 
- Tässä äsken päätettiin huomenna pidettä
väksi eduskunnan avajaiset, päätettiin mennä 
kirkkoon ja sitten täällä puhemies julistaa 
valtiopäivät avatuksi, - niinkuin Valpas sa
noi: ,valtalakia sovelluttamalla". Herroilla 
epäilemättä on hyvin paljon syntiä jo tältä 
istuntokaudelta niskassansa, niin että -kyllä 
teidän kannattaa kirkkoon mennäkin, kirk
koon otettaviksi. :Mutta pyydän: älkää lisät
kö enää sitä syntikuormaa sillä, ettette anna 
näiden asiain tulla tänä päivänä esille. 

Ed. H a h 1: Minusta näyttää siltä, että nämä 
ed. Kellosalmen esitykset ovat jätetyt kovin 
myöhään, etteivät ne ole voineet tulla päivä
järjestykseen. Sitä huolimatta,. vaikka vaa
ditaan, että ne ovat tänä päivänä esiteltä
vät, katson aivan kohtuulliseksi, ettei eduskun
nan puhemiestä pakoiteta näitä esittelemään 
silloin, kun hän kerran on lausunut, että hän 
tarvitsee aikaa .perehtyäkseen näihin ja esi
telläkseen ne vasta huomenna. Tähän tulok
seen minä tulen siitä, että ensi kädessä edus
kunnan puhemies vastaa siitä, että kaikki ta
pahtuu laillisessa järjestyksessä. Minä pidän 
siitä syystä kohtuuttomana tämän vaatimuk
sen, että eduskunnan puhemies pakoitettaisiin 
tänä iltana vielä näitä asioita esittelemään, 
silloin kun hän itse katsoo sen tällä kertaa 
mahdottomakcsi. 

Ed. Hu r m e v a a r a: Eduskunnan työjär
jestyksen 20 §:n toisessa momentissa sanotaan: 
,jos edustaja tahtoo jonkun muun asian (siis 
muun asian kuin eduskuntaesityksen tai ano
musehdotuksen) esille otettavaksi täysi-istun
nossa, tulee hänen siitä hyvissä ajoin ennen 
istuntoa tehdä puhemiehelle kirjallinen esitys, 
jossa lyhyesti mainitaan asia ja mitä edusta
ja vaatii". Eikö nyt ed. Kellosalmen esitys 
ole tämän mukaisesti jätetty hyvissä ajoin. Se 
on jätetty eduskunnan kansliaan k:lo puoli 
kolmen aikana tänä päivänä. Siis olisi ollut 
aikaa tutustua siihen, voiko näitä asioita edus
kunnalle tässä istunnossa esitellä. ·Mainitun 
työjärjestyksen kolmas momentti kuuluu: ,Ai
noastaan poikkeustapauksissa sallittakoon 
asian esilleottamista ilman ,edellämainitulla 



Maanar~taina 12 p. marraskuuta. 

tavalla-tehtyii ilmoitusta siitä". Työjärjestys 
siis edellyttää että ilman sellaista edeltäpäin 
tehtyä kirjallista ilmoitustakin voisi siis asian 
ottaa esille täysi-istunnossa. Tästäkin siis nä
kyy, että jos näitä ed. Kellosalmen. y. m. alle
kirjoittamia asioita ei esitellä tässä istunnos
sa, on se pelkkää kiusantekoa. Puhemies mää
räsi huomisesta istunnosta. Eduskunnalla 
ei puolestaan liene mitään sitä vastaan, että 
huomenna istunto pidetään silloin, kun puhe
mies on ilmoittanut. Mutta tottakai eduskun
nan huomattavalla osalla on oikeus siihen, 
että määrätään tämän illan istunnosta täällä. 

Ed. Hänninen- W a 1 p a s: Tämä edus
kunta on ollut koolla jo 12 päivää. Mitä tääl
lä on saatu aikaan~ Åsken vasta kuulimme, 
että huomena on avajaiset, siis huomena·vasta 
alkamispäivä. Tämä pitkä aika, mikä jo on 
oltu koolla, on oltu melkein toimettomina, ei 
ole tehty paljon mitään. Tällaista, tapahtuu 
aikana, jolloin maamme rajojen ulkopuolella 
käydään ankaraa veristä valtataistelua, sel
laista taistelua, jonka ratkaisu epäilemättä 
tulee vaikuttamaan meidänkin maan kohta
loon ehkä enempi kuin voidaan vielä tällä het
kellä otaksua tai luulla. Taistelu siellä voi 
johtaa· jonkinlaiseen ratkaisuun ehkä hyvin 
pian, ja sillä hetkellä meidän täytyisi olla val
miit korjaamaan satoa itsellemme, jos sitä oli
si saatavissa. Meillä täytyisi olla myöskin jo
kin laitos, joka kunniukkaalla ja arvokkaana 
tavalla voisi edustaa niissä tilaisuuksissa 
maatamme, .jotka voivat tulla. Mutta onko 
meillä tällä hetkellä sellaista laitosta edes ole
massd Voisi ehkä ajatella, että neuvottelut 
tulisivat nykyiselle senaatille. Mutta nykyi
sen senaatin laittomuuskanta on tunnettu. 
Maa: ei luota siihen eivätkä siihen mahdolli
sesti luota ne ulkopuolella olevat voimat, jotka 
ehkä tulisivat määräämään myöskin meidän 
maamme kohtalosta. Meidän ensm1amen 
velvollisuutemme olisi järjestää niin pian kuin 
mahdollista sellainen hallitus,~joka ehkä voisi 
edustaa maatamme niissä neuvotteluissa. Sitä 
emnie voi ennenkuin tämä eduskunta, jos se 
tahtoo olla mukana järjestämässä, tunnustaa 
Suomessa olevan voimassa valtalain ja sen 
perustuksella ottaen järjestääkseen hallituk
sen. Ei mielestäni olisi aikaa yhtään odottaa, 
vaan täytyisi tehdä ratkaisu tästä asiasta, tah
tooko tämä eduskunta ryhtyäkään järjestä
mään maamme suurta kysymystä tälle pohjal
le. Kansa odottaa ratkaisua jo kärsimättömä
nä. Jollei tämä eduskunta ole kykenevä siihen, 

niin täytyy Suomen kansan löytää itselleen 
toinen laitos, joka näin tärkeällä hetkellä ky
kenee valvomaan maamme etuja ja oikeuksia 
ja viemään maamme kohtalo mahdollisimman 
onnelliseen tulokseen. Täniän takia on asia 
otettava mahdollisimman pian esille. Sellais
ten pikkuseikkojen, joita täällä on tehty eh
dotusta vastaan, ei tarvitse painaa isänmaan, 
kohtalon ollessa kysymyksessä mitään. Minua 
hävettää, että edustajat kehtaavat pikkusyillä 
ratsastaa silloin, kun koko isänmaan kohtalo 
on kysymyksessä. 

Ed. A i r o l a: Puhemiehen tehtävä on asi
ain käsittelyn johtaminen, mutta ei suinkaan 
se; että puhemies asettuu jarruttamaan edus
kunnan toimintaa ja asettuu estämään edus
kunnan enemmistöä tekemästä sellaisia pää
töksiä kuin se kulloinkin haluaa. TälUt kertaa 
esitetyt asiat ovat siksi tärkeät, että niiden 
esilleottamiseen täytyisi ja täytyykin olla ti
laisuus vieläpä muotojakin rikkoen. Nyt ne 
on esitetty kaikkia lainmuotoja noudattaen, 
mutta puhemies oikeiston vaatimuksesta aset
tuu niitä vastustamaan. Se on sellaista vää
rinkäyttöä, joka täytyy estää estämällä. J ol
lei puhemies hyvällä taivu, täytyy siihen löy
tyä joku keino, jolla pakoitetaan herra Lund
son tottelemaan eduskunnan ja Suomen kan
san tahtoa, että nämä asiat tulevat esille. Pu
hemies ei tarvitse aikaa ja istunnon lykkää
mistä huomiseen siitä syystä, että hänen tar
vitsisi perehtyä näihin asioihin. Kyllä hän 
on perehtynyt niihin siinä määrin, että hän 
on ehtinyt perehtyä myös niihin juoniin, joilla 
voitaisiin estää nämä asiat esille tulemasta ja 
niissä päätöksiä syntymästä. Hän tarvitsee 
lykkäystä ainoastaan sen takia, että saisi nä
mä esitykset joillain konstilla estetyiksi tule
masta eduskunnan päätöksiksi, ja minä olen 
sitä mieltä, että ellei tämän eduskunnan puhe
mies, jonka kyvyttömyys on niin selvästi ja 
monta ke:rtaa todist~ttu, kykene tai tahdo 
näitten asiain käsittelyä johtaa, niin annetta
koon toisen astua hänen tilalleen, mutta ei 
näitä asioita vain ole käytävä lykkäämään, 
vaan käsiteltävä tänä iltana. 

Ed. Vuoristo: Ed. Arajärven lausunnon 
johdosta minä pyydän pöytäkirjan ·kautta 
Suomen kansan arvosteltavaksi jättää, vaa
tiiko minkäänlainen hyvä tapa Suomen kan
san eduskunnalta niin suurta kunnioitusta pu
heenjohtajaansa kohtaan, ettei saa esittää 
eduskunnan ratkaistavaksi mahdollisimman 
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nopeasti ja jokaisessa sopivassa tilaisuudessa 
Suomen kansalle niin tärkeitä asioita, kuin 
ovat nämä ed. Kellosalmen esittämät päätöseh
dotukset, ja eikö oikeammin ole niin, että hy
vät tavat vaativat puheenjohtajalta niin paljon 
kunnioitusta Suomen kansan eduskunnan ken
ties enemmistöä tai sen jäsenten suurta osaa 
ja Suomen kansaa kohtaan, että kun niin tär
keät asiat ovat kysymyksessä, kuin tässä on 
esitetty, ne edes käsiteltäviksi otetaan silloin, 
kun edustajat niitä pyytävät, eikä väkipakolla 
ruveta tukkeamaan Suomen kansan edusta
jien suuta näitten asiain käsittelyn tähden, 
kun Suomen kansa tahtoo saada näitä asioita 
käsiteltäviksi. Se minun mielestäni on paljon 
enemmän kunnioituksen puutetta Suomen kan
saa ja tätä eduskuntaa kohtaan ja osoittaa 
sangen huonoa tapaa. 

Ed. S a 1 i n: Jos oikeiston taholta olisi vas
tustettu näitten ed. Kellosalmen esitysten esil
leottamista sen perusteella, etteihän tässä vie
lä ole käyty kirkossakaan eikä valtiopäiviä 
vielä ole saatu auki - sillä onhan tunnettua, 
että Suomen kansa, varsinkin yläluokka, . on 
,kirkonkipeitä ja jumalansanan vaivaisia" -
niin olisi ymmärtänyt, että täytyyhän toki en
sin kirkossa käydä, ennenkuin päästään oikein 
töihin. Mutta kun ed. Kellosalmen esityksiä on 
vastustettu sillä perusteella, ettei niitä muka 
tunneta, että puhemies ei ole niihin kerinnyt 
perehtyä, niin vaikkakin puhemiehen perehty
väisyyden kanssa nyt lienee niin ja näin, sillä 
hän ehkä yksilöllisesti tarvitseekin aikaa ver
rattain paljon asioihin perehtyäkseen, on se 
kuitenkin eduskuntaan nähden kokonaisuudes
saan vain veruke. Nämä asiat, mitä ed. Kello
salmen esitykset sisältävät, pitäisi olla varsin 
tuttuja, niin ettei eduskunta enää tarvitse ai
kaa niitten perehtymiseen, sillä tarjotaanhan 
niitä ;io kolmas kerta tällekin eduskunnalle. 
Ja nämä asiathan ovat jo entisen eduskunnan 
hyväksymiä lakeja. Siitä asti, kun ne on hy
väksytty, on niistä sanomalehdistö pitänyt 
mahdollisimman paljon ääntä, niin puolelta 
kuin toiselta, ja täytyyhän olettaa, että tämäTh
kin eduskunnan jäsenet sentään lukevat sano
malehtiä ja ovat niin muodoin muodostaneet 
itselleen jo käsityksen näistä laeista. Sitäpait
si täällä on sanottu varsinkin maalaisliittolais
ten taholta näistä asioista silloin, kun ne ensi
mäisen kerran esitettiin siinä suuressa sosiali
demokraattien julistuksessa ,Me vaadimme" 
vain yhdessä kimpussa, ettji jos ne olisi esi
tetty täällä kukin erikseen, niin niistä suurin 
osa, ainakin valtalaki, on sanottu, olisi men-

nyt lävitse. Lauvantai-iltana me tarjoisimme 
niitä kahdessakin muodossa. Ed. Gylling tar
josi niitä useamman kerrallaan. Ed. Paasi
vuori tarjosi ainoastaan yhden. Silloin taas 
oli tilaisuus näihin tärkeihin asioihin tutustua 
ja taas keskusteltiin niistä varsin paljon. Tä
mä on hirveän paksupäistä tämä edustaja
joukko, paljon paksupäisempää kuin ne kansa
laiset, joille minä olen neljännesvuosisadan 
valistuskokouksia pitänyt, kun ei vieläkään 
näin yksinkertaisia asioita tajua, vaan vaatii 
vieläkin päivän ja yön aikaa tutustua. Sen 
täytyy olla keinotekoista. Minä en usko sen
tään porvaristostakaan, että se niin tyhmää 
on, mutta kyllä siinä on muuta temppuile
mista ja piruilemista, mutta siihen temppuile
miseen ja piruilemiseen ei enää olisi aikaa. 
Jo lauvantaina ja perjantaina kirjoittivat por
varilehdet, että me istumme tulivuoren juu
rella. Siinä saattaa olla paljon perää. Mi
nustakin tuntuu siltä, että me istumme tuli
vuoren juurella, ja jos se tulivuori alkaa syös
tä sisältöään tuon viikastelun ja temppuile
misen johdosta, niin vaikka porvaristo istuu
kin. yhteiskunnan huipulla, niin voihan siinä 
pirskahtaa sinne huippuun ensin laavaa, en
nenkuin se alkaa valua alas. Siis se tulivuo
ren purkaus voi tuottaa vahinkoa sekä yhteis
kunnan huipulla että laaksossa oleville. Mene
teikää niin, että tulivuori ei pääse purkautu
maan! Käykää sitten kirkossa, kuin siihen on 
aikaa! (Kättentaputusta lehteriltä ja vasem
malta.) 

Ed. K e 11 osa 1m i: Jätin eduskunnan sih
teerille eduskunnan kansliassa jo mainitun 
ehdotuksen kello 1/2 3 aikaan iltapäivällä. Täs
tii saa itsekukin ratkaista, oliko puhemiehellä 
aikaa harkita, esittääkö hän nämä asiat käsi
teltäviksi vai ei. 

Kyllä olisi syytä vielä tänä iltana täällä teh
dyn ehdotuksen mukaan pitää uusi istunto klo 
9, johon mennessä eduskunan puhemiehis
tölle jää tilaisuus ratkaista kantansa, miten 
suhtautui). tähän asiaan. 

Ed. Ahma vaara: Minua ilahuttaa, että 
edustaja Valpas Hänninen ja muutamat muut
kin vasemmistolaiset ovat nyt huomanneet, 
mihin onnettomuuteen maa on saatettu sillä, 
ettei sillä ole hallitusta eikä hallituksen pää
miestä, joka sitä edustaisi näinä vaikeina ai~ 
koina. Mutta kuka on syynä, ettei sillä ole hal
litusta. (Vasemmalta: No, te siihen olette syy
nä.) Täällä oli viime torstaina käsiteltävänä ja 
perjantaina äänestettävänä siitä tavasta, millä 
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olisi asetettava hallituksen hoitajat. Sen on 
vasemmisto saanut aikaan, ettei vaalia ole 
saatu toimeen, vaikka päätös sen toimittami
sesta tehtiin. On hyvä, että ihminen herää, 
mutta paha, että se tapahtuu näin myöhään. 
Olen tämän kuitenkin tahtonut pöytäkirjaan 
saada merkityksi, että kaikki edusvastuu siitä 
lankeaa vasemmistolle. Muuten en voi olla 

· panematta vakavaa vastalausetta sitä sopima
tonta ja raakaa esiintymistä vastaan, jolla 
edustaja Airola tämän eduskunnan puhemies
tä solvasi. Kaikissa sivistysmaissa ja parla
mentaarisissa maissa pidetään eduskunnan 
loukkauksena, kun sen puhemiestä loukataan, 
ja sitä se on meilläkin. Tällainen menettely 
osoittaa, ettei vasemmistolla, ole aavistusta
kaan mistään arvokkaasta parlamentaarisesta 
puhe tavasta. 

Ed. K u ja l a: Åärimäisen laillisuuden kan
nalta on hyvä ottaa huomioon eduskunnan 
työjärjestyken 18 §:n ensimäisen momentin 
loppuosa, joka kuuluu näin: ,Tiedoksipano tu
lee mikäli mahdollista tapahtua viimeistään 
kello 6 illalla ennen sitä päivää, joksi täysi
istunto on ilmoitettu." Siis tavallisena aikana 
eduskunnan puhemiehen täksi illaksi kutsu
ma istunto ei olisi ollut velvoittava. Mutta voi
daan väittää, että tilanne vaatii siitä poikkea
maan. Mutta sama tilanne vaatii myös poikke
amaan siitä mitä eduskunnan työjärjestyksen 
8 §:n 2 momentti sanoo, kuten siitä edustaja 
Hurmevaara huomautti. Siis ei ole mitään es
tettä olemassa pitää istunto tänä iltana, jos asi
at niin vaativat ja kun sitä on ehdotettu. Jos 
tätä edustaja Kellosalmen ehdotusta ei oteta 
huomioon, niin silloin työväenluokka tietää, 
ettei tältä eduskunnalta ole mitään odotetta
vissa, vaan on silloin käytettävä toisia kei
noja. 

Ed. K e II osa l m i: Sihteeriitä saamani 
tiedon mukaan - kun en katsonut kelloani, 
jättäessäni paperit sisään- kellon piti olla 3 
iltapäivällä, kun ne jätettiin kansliaan. Edus
kunnalla on nyt varma tieto siitä milloin se 
tapahtui. 

Ed. Ingman: Niissä alotteissa, joista täs
sä on ollut puhe, ehdotetaan, että eduskunta 
kehoittaisi .senaattia kiireesti julkaisemaan 
eräitä lakiehdotuksia. On tunnettua, että edus
kunnassa vallitsee mitä suurin erimielisyys 
siitä, ovatko nämä lakiehdotukset vahvistetltt. 
Vasemmisto on sitä mieltä, että ne ovat vah-

vistetut jossakin herra Manuerin johtaman 
eduskunnan kokouksessa 28 p:nä syyskuuta, 
ja että ne siis kaipaavat nyt ainoastaan jul
kaisemista. Kaikki muut ryhmät oikealle 
äärimäisestä vasemmistosta lienevät sitä 
mieltä, että ne eivät ole laillisesti vahvistet
tuja ja kaikki muut ryhmät, paitsi sosialide
mokraattinen, -asettunevat sille kannalle, että 
tämä eduskunta on laillinen eduskunta ja ettei 
siis se kokous, joka kokoontui tänne 28 päivänä 
syyskuuta, ollut Suomen laillimm eduskunta
kokous eivätkä ne päätökset, jotka siinä teh
tiin, Suomen eduskunnan päätöksiä. Tällai
set kysymykset nousevat näiden aiotteiden 
johdosta ja_ sitä paitsi aiotteet muodoltaan 
ovat sellaisia, joita valtiopäiväjärjestys ei 
tunne. Ne eivät ole anomuksia, eivät adressi
ehdotuksia eivätkä eduskuntaesityksiä, vaan 
ovat muodoltaan valtiopäiväjärjestyksen puit
teiden ulkopuolella. Eduskunnan herra puhe
mies on tahtonut aikaa vähän enemmän kuin 
kolme tuntia miettiäkseen, voidaanko alöt
teita, joiden johdosta tällaiset suuret periaat
teelliset erimielisyydet ovat tulleet ilmi, edus
kunnalle esittää. Kun tämän johdosta on nos
tettu sellainen, täytyy sanoa, meteli kuin se, 
mikä nyt on syntynyt, niin mielestäni ed. Val
pas Hännisellä on täysi syy puhua siitä, että 
Suomen eduskunnan asia olisi kunniakkaasti 
edustaa Suomen kansaa. (Oikein! Hyvä!) 

Ed. A r a järvi: Sen johdosta, että erinäi
set puhujat vasemmistosta ovat antaneet lau

:sunnoistaan ymmärtää, niinkuin minulla ja 
eräillä muilla minun kannallani olevilla edus
tajilla olisi henkilökohtaisesti ollut tarvis ai
kaa perehtyäksemme tähän asiaan, 'jotta se 
esille voisi meidän puoleltamme tulla, täytyy 
minun huomauttaa, etten ole puolestani tässä 
suhteessa lausunut halkaistua sanaa. Minulla 
ei ole voinut olla edes mitään halua tähän, 
koska minä en ole tietänyt tällaisen asian esil
le tulostakaan. On aivan eri asia tarvitsenko 
minä aikaa vai enkö tarvitse, vaan minä olen 
puhunut siitä, että eduskunnan tulee kunnioit
taa puheenjohtajaansa sen verran, että se suo 
hänelle sen ajan, minkä hän katsoo tarvitse
vansa. Kuinka perusteltu puheenjohtajan 
tarvis on pyydettyyn aikaan nähden, sitä ei 
ole ollut minun mahdollista edes ollenkaan ar
vostella niistä syistä, joihin tässä viittasin, 
mutta edellinen arvoisa puhuja lyhyessä lau
sunnossaan toi esille huomattavia näkökohtia, 
jotka todella saattavat olla hyvinkin vakavan 
harkinnan arvoisia. 
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Ed. Jalonen: Ed. Ingmanuin lausunnon 
johdosta minä pyydän huomauttaa, että sama
na päivänä, nimittäin 28 päivänä elokuuta, jol
loin venäli:iiset husaarit olivat täällä eduskun
tatalolla asustelemassa, oli eri ryhmien edus
tajia säätytalolla yhteisessä kokouksessa ja 
useimmat porvarillisiin ryhmiin kuuluvat 
edustajat lausuivat silloin väliaikaisen halli
tuksen menettelyn laittomaksi. Minä sain siis 
sen käsityksen, etteivät ainakaan kaikki por
varilliset olleet silloin yksimielisiä siitä, että 
Venäjän väliaikainen hallitus oli menetellyt 
laillisesti hajoittamalla eduskunnan ja väki
valtaisesti käymällä sen kimppuun. Minä kat
son aivan täysin lailliseksi sen menettelyn, 
joka tapahtui täällä 28 päivänä syyskuuta, jot
ta sen pohjalla voitaisiin kyllä mielestäni käy
dä näiden lakien lopulliseeen julkaisemiseen. 

Ed. L e h o k a s: Vaikka ed. Airola onkin 
henkilö, joka itse voisi puhua ja vastata sa
noistaan, en kuitenkaan voi jättää sitä huo
mautusta, jonka ed. Ahmavaara äsken ed. Ai
rolan puheen johdosta t"eki, ilman vastausta. 
Ed. Ahmavaara nimittäin mainitsi, että ed. 
Airola oli loukannut eduskunnan puhemiestä 
persoonallisesti. Se ei ole persoonallista louk
kausta, vaan se on eduskunnan puhemiehen 
toiminnan arvostelua. Minä tahdon tämän 
sanoa, enneRkuin ed. Airola ehtii, tai jos hän 
ollenkaan vastaakaan, sentähden, että oikeisto 
tietäisi, että me täällä vasemmistossa ajatel
laan aivan samoin kokonansa, että eduskun
nan puhemies tänä päivänä taas ja varsinkin 
lauantain istunnossa ja aikaisemminkin on 
osoittanut niin. tavattoman suurta ja puhemie
helle sopimatonta edustajatoimen loukkaa
mista tulkitessaan valtiopäiväjärjestystä ei 
vain ahtaasti, liian ahtaasti ja varsinkin täm
möisenä aikana ahtaasti, vaan jopa väärin, 
niin väärin, että se täällä vasemmistossa sa
moin kun koko työväen keskuudessakin, jos 
se nimittäin tullaan tuntemaan työväen kes
kuudessa laajemmin, todellakin pidetään sel
laisena kyke:qemättömyytenä ja haluttomuu
tena ymmärtämään työväen tarpeita, ettei sitä 
todellakaan voi jättää täällä vasemmistossa 
huomauttamatta. 

Ed. Mäki: Kun ed. Ahmavaara lausui ihai
lunsa siitä, että täällä vasemmistossakin herä
tään ja tunnetaan hallituksen tarvetta ja että 
me olemme estäneet, ettei sitä kysymystä ole 
voitu järjestää, nimittäin hallituskysymystä, 
niin siinä suhteessa tahdon lausua eriävän 
mielipiteeni ed. Ahmavaaran käsitykseen näh-

den. Jos meidän sosialidemokraattisten 
edustajain kanta olisi ollut määräävänä, niin 
silloin olisi hallituskysymys voitu jo aikoja 
sitten järjestää. Ja jos olisi tunnustettu valta
laki myöskin porvarillisten puolelta, niin sen 
perusteella olisi ollut mahdollista därjestää 
hallituskysymys. Onko ed. Ahmavaara nuk
lmnuU Eikö hän vieläkään herääY Nukkuuko 
hän yhä vieläkin, ettei hän ymmärrä, että tä
män mainitsemani lain perusteella olisi edus
kunnalla ollut mahdollisuus järjestää hallitus
kysymys paljon aikaisemmin kuin nyt. Nyt 
kun te olette olleet kuninkaan haussa lähes 
kaksi viikkoa ettekä ole sitä löytäneet, vaan ne 
yhä edelleen ovat maanpaossa, niin silloin te 
ryhdytte syyttelemään, että me sosialidemo
kraatit estämme hallituskysymyksen järjes
telyn. 

Mitä sitten tulee siihen, ettei esimerkiksi n. 
k. valtalakia voitaisi ilman muuta tunnustaa, 
eikä määrätä julaistavaksi heti, kysyn mitä 
syitä teillä on oikeistossakaan sitä vastaan? 
Ettekö te ole täysin tietoisia siitä, että valta
laissa, tuossa ,Laissa Suomen korkeimman 
valtiovallan käyttämisestä", joka heinäkuun 
18 päivänä vahvistettiin, sanottiin näin: ,Tä
ten säädetään: kun hallitsijan oikeudet ovat 
lakanneet, olkoon Suomen eduskunnan pää
töksen mukaisesti voimassa seuraavaa:" ja 
sitten tuli itse ·laki. ' Siis ,voimassa", hy
vät herrat. Eikö eduskunnan porvarillisten
kin puolelta silloin tunnustettu, että tuo heinä
kuun 18 päivänä perustuslakien mukaisessa 
järjestyksessä käsitelty n. s. valtalaki astunut 
voimaan sinä päivänä 1 Julkaisemisesta on ai
noastaan kysymys ja tarvitsetteko te vieläkin 
aikaa siinä suhteessa, että te voisitte ratkaista 
kantanne, onko se julkaistava vai eH Ette 
suinkaan te ole epä tietoisia sen lain sisällöstä Y 
Luuletteko te sillä, että te yhä jarrutatte, voi
vanne estää sen lain julkaisemisen Y Siihen 
teidän käsityksenne ehkä perustuu, mutta ei 
ainakaan tämän lain suhteen voi olla teillä mi
tään oikeudellisesti pätevää väitettä, ettei se 
olisi eduskunnassa perustuslain mukaisessa 
järjestyksessä käsitelty ja sitten heinäkuun 18 
päivänä, lain sanamuodon mukaan, voimaan 
astunut. Kun te siis· esitätte vastaväHteitä, 
ettei kysymystä sen julkaisemisesta vieläkään 
oteta esille, ovat ne vain vääriä verukkeita, 
joista minun käsitykseni mukaan teidän olisi 
mitä pikimmin luovuttava. 

Ed. Kullervo Manner: Koska ed. Ah
mavaara nuorsuomalaisen puolueen yhtenä 
johtajana on vieläkin koettanut saada ihmisiä 
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uskomaan, että ehdotus istunnon pitämisestä 
tänä iltana olisi persoonwllinen epäkunnioituk
sen osoitus herra puhemiestä kohtaan, niin 
katson tarpeelliseksi omasta puolestani esit
tää, että minun ehdotukseni ei ole sellaisista 
motiiveista ollenkaan lähtenyt. Uskon, että 
herra puhemies sivistyneenä miehenä tämän 
myöskin ymmärtää. Niin pitkäll~ en usko 
kannattavan herra Ahmavaaran sivistynei
syyden. 

Ed. Schybergson: Jag ber endast att 
få anmäla, a tt jag icke kan gå in i sakligt be
mötande af de andraganden, som här hafva 
hållits från vänsterns sida, emedan jag anser 
en diskussion af denna art, en diskussion om 
någonting annat än om tiden för nästa plenum, 
vara olaglig. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Minun käsitykseni mukaan 
puhemiehellä on oikeus päättää, onko istunto 
pidettävä, ja myöskin oikeus antaa eduskun
nan siitä päättää. Kun minä puolestani kat
son, että minä edistän asiain käsittelyä edus
kunnassa paremmin sen kautta, että siirrän 
puheenaolleiden asiain käsittelyn huomiseksi, 
kuin sen kautta, että minä tänä päivänä esitän 
ne aivan valmistumattomana, niin täytyy mi
nun pysyä ilmoittamassani päätöksessä. 

Puhemies: Täysi-istunto on päättynyt. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 7,40 .i. p. 

Pöytäkirjan ·vakuudeksi: 

· Iivar Ahava. 



6. Tiistaina 13 p. marraskuuta 
k:lo 11,30 a. p. 

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

Valtiopäiväin avajaisten jälkeen: 

Ilmoituksia: 

Nimenhuudos~a merkitään poissaoleviksi 
ed. Colliander, Hultin, Hänninen-Walpas, Ja
lonen, Kallio, Koponen, Lonkainen, Puumala, 
:Salin, Setälä, Talas ja Tokoi. 

Ilmoitusasiat: 

Puhemies: Kuten aikaisemmin ilmoitet
tiin, toimitetaan tänään kello 12 jumalanpal
velus, jonne eduskunta nyt lähtee. Jumalan
palveluksen jälkeen jatketallin täysi-istuntoa 
kello %2 j. p. p. 

Täysi-istunto keske~tetään kello 11,50. 

V altiopäiväin avajaiset. 

V aitiopäiväjumalanpalvelus Nikolainkirkossa. 

Urkujen soidessa saapuivat kirkkoon ja 
asettuivat paikoillensa eduskunnan puhemies, 
varapuhemiehet ja jäsenet niin myös senaatin 
talous- ja oikeusosaston jäsenet ynnä ministe
rivaltiosihteeri. '. · 

Suomen Laulun esittämän valtiopäivävirren 
jälkeen alkoi alttaripalvelus, jonka toimitti
vat pastorit Hannes Leiviskä ja Anselm,i Mik
konen. 

Alttari toimituksen päätyttyä veisattiin vir
si ,Jumala ompi linnamme". Sen jälkf;len edus
taja, jumaluusopintohtori B. H. Päivänsalo ; 

• 

piti saarnan ensiksi suomeksi Pttavalin Efeso
laiskirjeen 5 luvun 15 ja 16 värssyn johdolla, 
jotka ovat näin kuuluvat: NHn katsokaat, että 
te visusti vaellatte, ei niinkuin tyhmät, vaan 
niinkuin viisaat, ja hankkikaat teitänne ajal
Iansa; sillä aika on paha. 

Seurasi' sitten saarna ruotsinkielellä ja alt
tarijumalanpalvelus. Juhlamenot päättyivät 
maisteri H. Klemetin mukaelemaan kuoroon 
J. S. Bachin säveltämästä kantaatista ,Nous
kaa jo", jonka Suomen Laulu esitti Helsingin 
kaupunginorkesterin ja herra 0. Merikannon 
avustamana. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 2 i. p. 

Puhemies: Eduskunnan eilen tekemän 
päätöksen mukaisesti on minun ilmoitettava, 
että valtiopäiväin avajaispäivänä on pidettä
vä tiistai marraskuun 13 päivä. 

Valitsijamiesten lukumäärä. 

Puhemies: Puhemiehistö, jonka tulee 
eduskunnan työjärjestyksen 5 §:n mukaan eh
dottaa valitsijamiesten lukumäärä, on päättä
nyt ehdottaa, että eduskunta määräisi tämän 
luvun 45:ksi ·eli samaksi määräksi, kuin kai~ 
kiila edellisillä yksikamarisilla valtiopäivillä. 

Puhemiehistön ehdotus hyväksytään. 

Valiokuntien jäsenten lukumäärä. 

Puhemies: Valtiopäiväjärjestyksen 35 
§:n 1 kohdassa mainittujen valiokuntain jäsen
ten lukumäärä on ·puhemiehistön niinikään 
ehdotettava. Puhemiehistö ehdottaa, että jä
senluku tulisi olemaan sama kuin viime vai-

lö 
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tiopäivillä eli valtiovarainvaliokunnassa 21, 
pankkivaliokunnassa 13 ja; muissa eli perus
tuslakivaliokunnassa, lakivaliokunnassa . ja 
talousvaliokunna,ssa ·jokaisessa 17 jäsentä. 

Puhemiehistön ehdotus hyväksytään. 

Puhemiehen kieltäytyminen esittelemästä erästä 
kirjelmää. 

Puhemies: Eilen k:lo 3 päivällä jätettiin 
eduskunnan kansliaan ed. Kellosalmen y. m. 
~,t,ll~irjoittama kirjoitus, jossa pyydetään ti

JaiSJ.Iutta eduskunnan eilisessä istunnossa esit
tää ehdotus, että eduskunta' kiirehtisi SuO'men 
_Sena.attia viip-ymättä julkåisemaa:n kirjelmäs

, sä mainitun lain • Suomen korkeimman valtio-
vallan käyttämisestä. Syystä, jonka jo eili-

. -s~ssä täysi-istunn0ssa ilmoitin, en katsonut 
voivani asiatavielä eilen esitellä. Nyt tahdon 
eduskunnalle tehdä seuraavan ilmoituksen: 
Kun kirjelmässä tehty ehdotus tarkoittaa sel
laista toimenpidettä, johon asian nykyisessä 
tilassa ollen ei ·ole laillisia edellytyksiä, en 
katso voivani esittää kysymyksessä olevaa 
kirjelmää eduskunnalle. 

Ilmoituksen johdosta viriää seuraava 

Keskustelu: 

Ed. V u o r i s t o: · Herra puhemiehen teke
män ilmoituksen johdosta mma pyydän 
käsityksenäni ilmaista, että minusta herra 
puhemiehen menettely ei ole oikea muo
dollisesti ja vielä vähemmän asiallis,esti. 
Sellaisessa vakavassa tilanteessa, kuin 
maamme tällä hetkellä on, jossa koko 
kansamme onni ja sen tulevaisuus on kysy
myksessä, puhemiehistöitä ja porvarillisilta i 
ryhmiltä, jotka nähtävästi ovat asettuneet tä
män: puhemiehen menettelyn· taakse, ei olisi 

·tällaista menettelyä odottanut, joka tukkeaa, ja 
sillä on nähtävästi tahallisesti tahdottukin tu
kita tie kaikelta rauhalliselta rfl!tka:isulta täs
sä vaikeassa tilanteessa. Minä merkitsen tä
män sellaiseksi teoksi, jolla oikeisto tahtoo 
haastaa voimainkamppailua, kenties suuriin 
onnettomuuksiin syökseyää taistelua, veristä 
veljestaistelua tämän kansan keskuudessa. 
Osoittaakseni, miten vakava asema todellakin 
tällä kertaa 'on, minä pyydän eduskunnalle 

··esittää seuraavaa. Näinä päivinä on täällä 
'koossa ollut SU:onien ammatillisesti järjesty

: neen työväestön k®gressi, jossa on edustajia 
. ·\450 maamme kaikilta eri kulmilta, edustaen. 

---·------------------------

maa,mme työtätekevää kansaa·etelästä pohjoi
seen, idästä länteen. Tämä kongressi edustaa 
170,000 ammatillisesti järjestynyttä t~öläistä 
ja sen tekemän päätöksen täakse nähtävästi 
yhtyy myös Suomen valtiollisesti järjestynyt 
työväestö, joten tämän julkaisun, tämän pää
töslauselman takana on noin 250,000 .maamme 
työtätekevää ·• kansalaista. Sen kongressin 

• päätös kl:nihiU: seu:r;aavasti: 

,Suomen järjestyneelle työväeUe. 

Koolla oleva Ammattijärjestön .edustaja
kokous on, käsiteltyään työväkeä uhkaavan 
nälänhädän ja kurjuuden torjumista, päättä
nyt yhtyä siihen vaatimukseen, joka> Ammatti
järjestön valtuuston puolesta jätettiin loka
kuun 20 päivänä uhkavaatimuksena Suomen 
Sena.atille ja jonka vaatimuksen maamme työ
väestö on omaksunut. Senaatin määräaikana 
antama vastaus vaatimukseen ei kokousta tyy
dytä. Siinä tosin· tehtiin erinäisiä lupauksia, 
mutta-hallitus ei edes näitä omia lupauksiaim 
ole todenteolla yrittänyt käytännössä toteut
taa. 

Työväki on tässä hädässä odottanut turvaa 
maamme eduskunnalta. Mutta sen porvarilli
nen enemmistö on temppuillut siten, että edus
kunta lähes kahden viikon koossaolonaikansa 
on. joutunut kuluttamaan toimettoril'uudessa. 
Niin hyvin poliittiselle kuin taloudellisellekin 
.toiminnalle otollisia ja välttämättömiä hetkiä 
on näin hukattu. Sen vuoksi Amma,ttijärjes
tön edustajakokous vaatii, että eduskunnan on 
nyt heti jo tänä päivänä osoitettava, haluaako 
ja kykeneekö se työväestöä tässä hädässä aut
tamaan. 

Maamme työväestön nälkäkuolemasta pe
lastamisen ja sen elämis- ja kehittymismah
dollisuuksien ehtona on, että maamme lainsää
däntö kuin myöskin hallintovaltl\ järjestetään 
viipymättä kansanvaltaisille perusteille. Tä
män vuoksi vruatii ammattijärjestön edustaja
kokous, yhtyen sosialidemokraattisen edus
kuntaTyhmän ja Puolueneuvoston ,Me vaa
dimme": julistukseen, että eduskunnan on· tä
nään k:lo 1,30 iltapäivällä a,lkavassaistunnos
saan käskettävä senaatin heti julkaisemaan 
eduskunnan 18 päivänä viime heinäkuuta hy
väk!lymä ja syyskuun 28 päivänä julaistavak
si niliäräämä laki Suomen korkeimman valtio
vaTian käyttämisestä, .laki 8 tunnin työajasta, 
kunnallislait sekä laki. Suomen eduslm'nnan 
oikeud:Mki tarkastaa ha,llituksen ja sen •vi.rka
tointetrlailTisuutta ynnä niuut mainitun valta-

• 
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lain nojalla eduskunnan vahvistamat ja voi-
maanpantavaksi määräämät lait. · 

Ellei eduskunta nyt tässä esitetyllä tavan~· 
ala toteuttamaan työ.väestön jo kauvan odot
tamia ja monasti vaatimia uudistuksia lain
säädännöllisellä tiellä, on tämä pidettävä 
merkkinä siitä, että Suomen porvaristo ei ai
okkaan ryhtyä tehokkaasti työ.väen elin~hto
jen parantamiseen, kuten elintarvekurjuuden 
poistamiseen, työttömyyden torjumiseen ynnä 
muiden hetken h~utavien epäkohtien korjaa- . 
miseen vaan tunnottomasti jättää työväestön ' 
oikeudettomaua alttiiksi nälälle ja kurjuudel- · 
le. . 

si, ottaa tarkastaakseen, tahtooko· se syöstä 
kansamme tähän onnettomuuteen. Meidän 
vallassamme tämän jälkeen, kun suuret kan
sanjoukot, sellaiset kuin tässä olen maininnut, 
ovat lakinsa meille lukeneet, ei ole enää asiain 
johtaminen eikä niistä määrääminen. Minä 
pyydän jättää aseman teidän arv.osteltavak
senne ja toimimaan sen mukaan. Historia 
ja eduskunnan pöytäkirjat tulevat kai todista
maan, •että tältä puolelta on yritetty rauhallis
ta ratkaisua. Te olette sen päivästä päivään 
hylännee-t - hylännettekö vielä viimeisellä 
hetkellä tällaiset näin pienet vaatimukset, 
joita te myöskin olette joka päivä sanoneet 
kannattavanne, mutta ette sittenkä'än niitä to
teuta. Syöksettekö tällaisten pienten. vaati
musten tähden kansamme kenties onnetto
muuteenT (Vasemmalta: Hyvä:!) 

Ja näin ollen kokous ei näe muuta mahdol- : 
lisuutta työväestön hädänalaisen aseman pe- 1 

lastamiseksi ~kuin että. koko Suomen järjesty- ~ 
neen työväen on heti ryhdyttävä tehokkaaseen 
ja voimakkaaseen taisteluun porvaristoa vas
taan oikeuksiensa ja leipäusä puolesta. Tätä 
varten käskee edustajakokous Ammattijärjes- Ed. Hänninen- W a l P a s: Tämän asian 
töön yhtyneen työväestön olemaan valmiina · ollessa keskusteltavana eilisessä istunnossa 
ja määräyksen saatuaan alkamaan yleisen, kävi selville, että maalaisliiton taholta mel
koon yksinomaan porvarien kannettavaksi." koinen osa maalaisliittolaisia tai koko ryhmä 

Edesvastuu näistä toimenpiteistä langet- kannattaisi ainakin sitä, että nämä asiat olisi 
:koon yksinomaan porvarien kannettavaksi. . otettava ·eduskunnassa ratkaistaviksi. Jos 

Minun ei tarvinne tähän montakaan sanaa maalaisliittolaiset vielä tänään olisivat sillä 
kannalla, olisi siis eduskunnan melkoinen 

lisätä. Tämä julistus itsestään puhuu sangen enemmistö· vaatimassa, että eduskunta saisi 
vakavaa kieltä. Se kuvaa kaiken sen epätoi-
von, johon työväestö tällä hetkellä maassam- . tehdä näistä asioista päätöksiä:. Kun näin on 
me sitä koko sodan aikana kalvaneen kur- · laita, niin on päätöksien tekemistä estämässä 
juuden vuoksi on syösty, samalla kun muut tällä kertaa ainoastaan eduskunnan vähem
yhteiskuntaluokat, tehtailijat, kauppiaat, mistö ja se luultavasti herra puhemiehen esit
maanomistajat ovat ylenmäärin täillän hädän tämän menettelyn takana. Tämä ·järjestely oli
kustannuksella rikastuneet. , si siis epäparlamentaarista. Eihän eduskunta 

Me olemme täällä nyt kaksi viikkoa lähes : voi antaa vähemistölle valtaa estää asiaa tule
joka päivä, jopa niin usein, ·että meitä on syy- ; masta esille ja eduskuntaa päättäiDästä siitä. 
tetty temppuilusta, kun me jokaista hetkeä hy- ' Eduskunnalla täytyisi olla keinoja, joilla tuol
väksi käyttäen olemme tahtoueet nämä työvä- · lainen vähemmistö-valta syrjäytettäisiin siinä 
estön vaatimukset esittää. Me olemme tahto- määrässä, että eduskunta edes pääsisi käsitte
neet nämä esi:ttää sen vuoksi, että olisi rauha!- lemään asioita. Jos eduskunnan herra puhe
Hselia parlamentaarisella eduskuntatyöllä täs- mies tahtoisi edes hituisenkaan noudattaa par
tä tilantee:ssta selviydytty, että olisi voitu työ- lamentaarisia tapoja, niin olisi eduskunnan 
väen hätää lieventää edes sen verran, että se 1 puhemiehen velvollisuus, ellei hän katso voi
olisi voinut toistaiseksi työtänsä rauhassa jat- 1 vansa laskea asiaa eduskunnan päätettäväksi, 
kaa, olisi luotu edes sellais:et, siksi kansanval- ottaa ero (Vasemmalta: Oikein!), antaa edus
taiset yhteiskunnalliset olomuodot kunnallises- kunnan enemmistölle tilaisuus valita, jos se 
sa.sekä valtiollisessa elämässä tähän maahan, niin tahtoisi, sellaisen puhemiehen, joka suos
etilli työvä:estö olisi. saanut vakuuden, että re- tuisi täyttämään- enemmistön tahdon. (Va
hellisesti ryhdytään tä:tä sen hätää lieventä- . semmalta: Hyvä.) Minä pyytäisin hiusua edus
mä:än. Te olette kuitenkin sen kylmästi hy- i kunnan puhemiehelle sen toivomuksen, että 
länneet, hylänneet päivästä päivään ja tänään 1 hän aseman kärjistyessä näin kriitilliseksi 
meillä on tilaisuus esittää nämä vaatimukset · ottaisi eronsa. (Vasemmalta: Hyvä!) 
teidän ratkaistavaksenne viimeisen kerran. 

Minä rohkeneisin toivoa, että sekä puhemie
histö että oikeisto tällä viimeisellä hetkellä 
ottaa vieläkin kerran kantansa tarkisteltavak-

Ed. I n g m a n: Eduskunnan sosialidemo
kraattinen vähemmistö näyttää päättäneen 
hellittäwätöntä sotaa tätä eduskuntaa koh-
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taan ja siinä taistelussa se ei valitse aseita. 
Sanomalehdet ovat eilen ja tänään tietäneet 
kertoa, että viime lauvantaina olisi ollut hy
väksyttäviksi esitettynä laajat suunnitelmat, 
joilla eduskunta saataisiin pois toimimasta 
venäläisiltä lainattujen pistimien avulla. Minä 
soisin hartaasti, että joku arvoisa vasemmis
ton edustaja, esimerkiksi ed. Tokoi, joka 
viime perjantaina pyysi valtionhoitajakunnan 
vaalia koskevan asian pöydälle lauvantaik8i, 
kävisi ilmoittama8sa, että nämä kertomukset 
eivät pidä paikkaansa. Olisi varmaan Suo
men ,kansalle suuri helpoitus 'kuulla, että ne 
eivät ole totuudenmukaisia. (Vasemmalta: 
Entäs lahtarikaarti.) Eilen ja tänään koete
taan ta:as nyt puheenalaisten aiotteitten kaut
ta päästä tämän eduskunnan kimppuun muka 
laillisella tiellä. Niitten esity8tEm lähtökohta, 
joista nyt on puhe, on se, että tämä on laiton 
eduskunta ja että n. s. Maunerin eduskunta on 
laillinen eduskunta. Nämä esitykset nojautu
vat kokonaan siihen käsitykseen, että se vah
vistaminen, jok\a muka tapahtui 28 päivänä 
syyskuuta, on ollut laillinen vahvistaminen, 
ja ettei siis nyt tarvita muuta, kuin että mai
nitut lait julaistaan. Tahdotaan siis vaatia, 

. että tämä eduskunta julistaisi itsensä 'laitto
maksi, jotta n. s. herra Manuerin eduskunta 
pää8isi sen tilalle. Ellei tälle kannalle asetu
ta, jolle sosialidemokraatit asettuvat, niin Cin 
tietysti kehoitus senaatille julaista lait, jotka 
siinä' tapauksessa ovat vahvistamattomat, lai- . 
ton, niinkuin se onkin laiton ja niinkuin puhe- ' 
miehellä on täysi syy kieltäytyä esittämästä 
ehdotuksia, joissa: vaaditaan toimenpidettä, 
jota tämän eduskunnan enemmistö ei voi tun
nustaa lailliseksi. 

Minun täytyy tässä vielä lisätä, että se vaa
timus, että nykyisen eduskunnan pitäisi väis
tyä vanhan edu8kunnan tieltä, on mielestäni 
korvapuusti kaikelle kansanvaltaisuudelle. 
Sillä on huomattava, että vaale·ihin mentä
essä 1916 ei ollut ollenkaan vallalla se 
asema, ne kysymykset, jotka nyt ovat käy
neet päivänpolttaviksi. Sentähden osanotto 
vaaleihin silloin oli erinomaisen laimea. Oi
keinta olisi ollut, että kun asema viime kevää
nä kokonaan muuttui, eduskunta itse olisi tar
jonnut Suomen kansalle tilaisuuden lausua 
mielipiteensä silloin syntyneen aseman joh
dosta. Silloin sitä ei annettu. Mutta tänä 
syksynä Suomen kansa sai siihen tilaisuuden 
ja se käytti tätä tilaisuutta sillä tavalla, että 
lähes 1 milj. Suomen kansalaisista siinä lau
sui a8emasta mielipiteensä. Niiden valitsijain 

joukosso olivat rsosialidemokraatit edustetut 
runsaammin kuin koskaan ennen. Entiset 
sosialidemokraatti8et edustajat herra 
Manneria myöten - olivat antaneet suostu
muk8ensa siihen, että heidät asetettiin vaaleis
sa ehdokkai'k8i. Sosialidemokraatit - herra 
KeHosalmea myöten - olivat jäseninä vaali
lautakunnissa, jopa niiden puheenjohtajina
kin. Mutta kun Suomen kansa oli lukuisammin 
kuin koskaan ennen antanut kuulla äänensä 
nykyisen aseman: johdosta, vaan: kun tulos ei 
ole ollut vasemmistolle niin suotuisa kuin se 
olisi halunnut, nyt selitetään, ettei tämä kaikki 
merkitse mitään. Hyvät herrat, onko tämä 
kan8anvaltaisuutta~ Minä kysyn, mitä sanot
taisiin, jos asema olisi painvastainen, jos herra 
Maunerin eduskunnassa olisivat porvarit ol
leet enemmistönä ja vaaleissa olisi tullut sosi
alidemokraattinen enemm~stö. Mikä nauru, 
mikä ilveily olisikaan vasemmiston taholta 
kuultu, jos oikeisto olisi tehnyt itsensä'" syy
pääksi sellaiseen yritykseen, jota herrat va
semmistolaiset nyt 'yrittävät. Minä ennustan 
että jos tätä jatkuu, vasemmisto tämän kaut
ta tosiaan tulee naurunalaiseksi. Ålkruä, hy
vät herrat, liiaksi katselko Pietarin ilmapun
taria, älkää liiaksi toimiko sen mukaan, mitä 
se näyttää. Meidän ei pitäisi kenenkään sitä 
tehdä, meidän on muistettava, ettei Pietari ole 
Venäjä, ja ennen kaikkea on muistettava, ettei
vät Pietari eikä Venäjä ole Suomen kansa. Me 
olemme täällä edustamassa Suomen kansaa. 
Suomen kansan onnen ja menestyksen tähden 
annan rsen kehoituksen teille, herrat sosiali
demokraatit, lopettakaa hyvät herrat, lopet
takaa. 

Ed. Alkio: Minä pyydän ensinnäkin il
moittaa yhtyväni siihen selitykseen vaalien 
menosta, jonka edellinen puhuja tässä on esit
tänyt. Sen lisäksi pyydän vielä· kiinnittää huo
miota siihen, että jos· tässä puhutaan kansan
valtaisuudesta, niin on merkille pantava, että 
viime vaaleihin otti osaa ainakin noin 25 % 
enemmän Suomen valitsijoita kuin edellisiin, 
jonka johdosta siis näitä vaaleja täytyy pitää 
sangen ratkaisevina niihin edellisiin vaalei
hin nähden. Toiseksi on pantava merkille, 
että edelliset vaalit käytiin Nikolai Verisen 
täydellisen, horjumattoman vallan merkeissä. 
Nyk~·iset vaalit käytiin Suomen, kansan itf,;e
näisyyden merkeissä. Edelliset valtakirjat 
oli annettu, niinkuin koko vasemmisto tietää, 
Nikolai Verisen ollessa valtaistuimella. Ny
kyiset valtakirjat on annettu a~kana jolloin 



Puhemiehen kieltäyty.minen esittelamä.stä. erästä kirjelmää. 101 

vallankumous, on .. pyyhkinyt 'tuon entisen itse- i 
v~ltiaan ja jolloin kaikki Suomessa ovat aja- i 
telleet, että nyt on valta Suomessa. 

Silloin ku'n edellinen eduskunta hajosi, aset- , 
tuivat sosialidemokraatit sille kannalle, että ' 
päättäminen eduskunnan hajoittamisesta oli 
lykätti:tvä toistaiseksi. Kun edustajat täältä 
hajosivat, oltiin sitä mieltä, että päättäminen ' 
oli tapahtuva noin viikon, korkeintaan ·puo- : 
lentoista kuluessa siitä kun hajaannuttiin. Sil- ., 
loin jäi silloisen puhemiehen, nykyisen edus- 1 

taja · Manuerin tehtäväksi kutsua eduskunta 1 

pian kokoon ottamaan vastaan virallinen tieto '1 

tästä hajoitusmanifestista sekä myöskin itse 
päättämään vaaleihin me:Jtosta .. Maalaisliitto- . 
laiset odottivat ilmoitusta, eivät julkaisseet 
vaalijulistustaan, päästäkseen siihen tilaisuu
teen, että :voitaisiin eduskunnassa päättää, 
mennäänkö vaaleihin vai ei. Mutta eduskun
nan silloinen puhemies, herra Manner ei ka t
sonut sopivaksi hyvissä ajoin kutsua tätä 
eduskuntaa kokot)n. Minä tiedän, mikä syy 
siihen oli. Joka tapauksessa sosialidemo
kraattinen puolue ensimäisenä kaikista puolu
eista julkaisi vaalijulistuksensa ja lähti vaa
leihin. Eduskunta kutsuttiin kokoon niin 
myöhään," etteivät minkäänlaiset päätökset 
tässä asiassa olisi tulleet kysymykseen, eivät
kä saattaneetkaan sen kautta tulla kysymyk
seen, että eduskunta estettiin asevoimin ko
koontumasta. Kun sosialidemokraatit ryhtyi
vät siis yhdessä muiden kanssa aivan samoilla 
perusteilla vaaleihin, täytynee kai pitää rat
kaistuna se asia, josta edellinen puhuja huo
mautti, että sosialidemokraatit merkitsevät 
nämä uudet vaalit laittomiksi nimenomaan 
siitä.syystä, että he ovat itse joutuneet näissä 
vaaleissa tappiolle. 

Mitä sitten tulee ed. Vuoriston täällä äsken 
tekemiin tiedonantoihin, ne ovat jatkoina nii
hin tiedonantoihin, joita eilisissä sanomaleh
dissä jo saatiin lukea siitä, millä tavalla täällä 
viime lauvantaita vasten yöllä jo ja koko lau
vantaipäivä oli suunniteltu eduskunt~a koh
taan vallankumousta. Minun käsity;kseni on 
sellainen, että nämä vallankumoussuunnitel
mat ovat kotoisin sosialidemokraattisesta 
puolueneuvostosta ja sosialidemokraattisesta 
eduskuntaryhmästä. Nämä vallankumous
suunnitelmat eivät ole kotoisin ulkopuolelta 
eduskuntaa, mutta ne, jotka niitä suunnittele,_
vat, ovat tänne tilattuja. Ja sosialidemo~ 

1 

kraattinen puolue saa vastata tulevaisuuden 
ja myös valitsijainsa edessä siitä, että he ovat 
ryhtyneet juonittelemaan sillä; ta.valla, että 

esimerkiksi viime valtiopäiväin päätöstä ei 
ol~ nyt jo saatu toimeen. · 

Me maalaisliittolaiset olemme täällä useam
mankin kerran antaneet tiedoksi, että me 
olemme valmiit hyväksymään valtalain. 
Olemme myöskin antaneet tiedoksi, että meillä 
ei ole mitään sitä vastaan, että esimerkiksi 
kunnallislait ja 8-tuntineii teollisuustyöpäivä
lak~ tulevat vahvistetuiksi. Ja minulla on 
lupa nyt ilmoittaa, että maalaisliittolaisilla ei 
ole mitään tätä vastaan. Mutta sosialidemo
kraattien toiminta näillä valtiopäivillä on estä
nyt •sen, ettei ole päästy järjestettyyn työhön, 
kun oikeiston ja vasemmiston välillä on ollut 
taistelu siitä, millä tavalla asema järjestettäi
siin. Ne aiotteet ja anomusehdotukset, jotka 
nyt on jätetty eduskunnan puhemiehelle ja 
joita puhemies ei ole voinut täällä esittää, pe
rustuvat, niinkuin edellinen puhuja jo huo
mautti, siihen ajatukseen, että syyskuun 28 
päivänä sosialidemokraattien täällä pitämä is
tunto olisi ne jo asiallisesti vahvistanut; että 
tämän eduskunnan tehtäväksi yksinomaan 
jäisi vain tiedoittaa tai määrätä s~naatti jul
kaisemaan nämä lait voimaan. Me maalais
liittolaiset olemme järkähtämättömästi sitä 
vastaan. Me emme missään tapauksessa tun
~usta sitä, että edellinen eduskunta olisi koot
tava, vaikka meidät ajettaisiin täältä asevoi
min. Me emme koskaan tule tunn'!lstamaan 
edellistä eduskuntaa 1 a i ll i se k. s i sen jäl
keen, kun tämä eduskunta on kokoontunut. 
Täm.ä on myöskin otettava huomioon. Ja 
minäkin viittaan siihen, että vaikka meil
lä ei ole aseita takanamme, meillä on ko
ko );>aljon kanssaa takanamme. (Vasem
malta: Ja saksalaisia!) Ei ole saksalaisia 
m ei d ä' n takanamme, me emme ole kos
kaan turvautuneet muihin kuin suoma
laisiin voimiin. (Oikea1ta ja keskustasta: Hy
vä!) Millä tavalla asema· tässä selviää, ei 
nähtävästi euää ole keskustan ratkaistavissa. 
Olemme tehneet ehdotuksia sekä oikealle että 
vasemmalle, ja aina on tulokseksi saatu, ettei 
mitään ole mahdollinen toteuttaa. Joka tapa
uksessa on meidän puoleltamme ajateltu vielä 
tehdä ehdotus, jonka kautta eduskunta ottaisi 
itse sen korkeimman valtiovallan käsiinsä, jo
ka tällä kertaa on tuuliajolla. Minä en tässä 
vielä sitä ehdotusta tee siitä syystä, että sen 
tekeminen tämän asian yhteydessä ei sovellu. 
Mutta minä ilmoitan, että tällainen on kysy
myksessä ja kun liitän tämän siihen, että mei
dän puolelta edelleenkin ajetaan valtalain voi
maanastumista, merkitsee tämä. uusi tiedon-
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autoni sen. että samat periaatteet tulevat tä
mänkin kautta toteutetuiksi. (Vaser.:.1malta: 
Millä tavalla te ajatte sitän Minun täytyy så
noa, että se valtiovalta, joka nykyään on Suo
men eduskunnan käsissä todellisuudessa, 
vaikka ei vielä siitä ole saatu päätöstä, ei näy
tä olevan niin helposti järjestettävissä. Onko 
sitten asema paremmin järjestettävissä, jos 
sosialidemokraatit ottavat käyttääkseen sitä 
valtaa, joka suurlakon kautta tulee heidän 
haltuunsa' LuullaY:seni on sosialidemokraat
tien valitsijoilla, samoin kuin meidän muiden
kin valitsijoilla, vaimot, lapset; kodit yhtä tär
keitä ja rakkaita kuin kaikille muillekin. Kun 
te vaaditte näiden lakien voimaanastumista 
sitä varten, että se järjestäni täällä leipäkysy
myksen, .täytyy minun sanoa, että näiden la
kien vahvistamisen kautta leipäkysymys ei 
mitenkään tule ratkaistuksi. LeitLäkysymys 
on järjestettävissä yksinomaan sillä tavalla, 
että eduskunta tässä suhteessa koettaisi pääs
tä järjestettyyn työhön uusien toimenpiteiden 
toimeen panemiseksi. Tällaista järjestelytyö
tä ei saada aikaan niin kauvan kun tämä, tais
telu vallasta kestää. (Vasemmalta: Aivan oi
kein!). Kun toiselta puolen taistelu vallasta 
on ilmeisesti muodostunut.eellaiseksi, että sii
nä ei saada aikaan tulosta ilman, ettei edus
kunta ota valtaa ·käsiinsä siten, kuin täällä on 
edellä mainittu, olen sitä mieltä, että eduskun
nan oikeistonkin on lopulta suostuminen sii
hen, että eduskunnan on otettava valta tuuli
ajolta käsiinsä. Millä tavalla eduskunta tulee 
tätä hallitusvaltaa käyttämään, se ei ole eikä 
kuulu tämän puheen piiriin. Mutta olen syväs
ti vakuutettu siitä, että jos pääsisimme joten
kin yhteiselle pohjalle siten, että koettaisimme 
järjestää maan hallituskysymyksen ja leipä
kysyrp.yksen, s yhdist~isi meidän kansamme. 
Luulen, että luokkataistelu näissä oloissa on 
erehdys. Sosialidemokraatit ovat siinä suh
teessa nykyaikana epäilemättä ampuneet yli 
maalin. Jos sOsialidemokraatit saavat täällä 
toimeen, eikä se ole mahdotonta, suurlakon 
tällaisena vaikeana aikana, minä valitan sitä. 
Luulen, että tämä suurlakko on vältettävissä, 
jos sosialidemokraatit tässä eduskunnassa 
asettuvat sellaiseen yhteistoimintaan tämän 
eduskunnan radikaalisen aineksen kanssa, 
että saamme jotakin järjestettyä yhteis
työtä asian selvittämiseksi aikaan. So
sialidemokraatit ovat tähän saakka jär- · 
jestelmäll:isesti 'kieltäytyneet kaikista neu
votteluista. Minä sen vuoksi ilmoitan, että 
tämä kieltäytyminen on yhdeltä osalta nähtä
västi johtunut siitä, että sosialidemokraatit ei-

vät ole katsoneet, että heidän agitatooriselta 
kannalta sopii asettua neuvot'teluihin9 koska 
n. s. bolsheviki-periaate kieltää tällaisesta. 1'di
nä en halveksi polsh.evikeja. Minäkin olen val
mis tunnustamaan, että heidän taistelunsa V e
näjän vapauttamiseksi on ollut hyvin suuresta 
merkityksestä. Johtaako se tuloksiin ilman 
että he yhtyvät Venäjän muiden kansanval
taisten ainesten kanssa, se ei ole minun rat
kaistavissani .. Mutta se, mitä nykyään kuuluu 
Venäjältä, näyttää siltä, ettei se ole sitä tietä 
ratkaistavissa. Kun asianlaita on Venäjällä 
näin, .niin minkätähden Suomessa siis täytyy 
itsepintaisesti ja järjestelmällisesti meidän 
vasemmistom.me aina asettua sille kannalle, 
että he koettavat omalta puhujalavaltaan se
littää porvarien tarkoitukset pahemmiksi kuin 
mitä ne todellisuudessa ovat. Minäkin käsi
tän täällä puhuvani kansani nimessä. Sen ryh
män takana, jota me maalaisliittolaiset edus
tamme, ei ole niin paljon kansaa, kuin sosia
lidemokraattien ·takana, mutta ei ole sanottu, 
että se kansantahto, joka sen ryhmän takana 
on olemassa ja joka tähtää maamme syvien 
rivien ja työtätekevien luokkien olojen järjes
tämiseksi, että se ajatus silti on väärä. Päin
vastoin siihen ajatUkseen sisältyy se kansalli
nen twhto, kansallinen kokemus, joka tässä 
maassa on saatu vuosisatojen kuluessa ja myös 
viimeisten vuosikymmenien kuluessa taloudel
lisesta elämästä. ·Sosialidemokraattien takana 
taas on useissa tapauksissa ulkomailta saadut 
periatteet eikä aina yhtä selv·ä kokemus omas
ta maasta. Sosialidemokraatit sellaisinaan siis 
edustavat toiselta puolen kauvas tähtääviä pe
riaatteita, joiden arvosteluun en tässä tahdo 
ryhtyä, mutta toiselta puolen ne edustavat 
myöskin sellaisia käytännöllisiä toimenpiteitä, 
joiden toteuttamisen meidän maassamme ny
kyoloissa saattaa asettaa hyvinkin epäilyksen
alaiseksi. Kun sanon tätä, sanon sen nimen
omaan siksi. että esimerkiksi vallankumous
pyrkimys maassamme; jossa mitään vallan
kumoustoiveita ei ole olemassa, muuta kuin 
kenties taloudellisesti, joittenkin pikku pank
kien tai tämän eduskunnan kumoaminen eli 
muuta sellaista; ei _ole nykyhetkellä Suomen 
kansan onnen mukaista. Vaan Suomen kan
san onnen mukaista pitäisi olla pyrkimys 
koettaa yksissä voimin järjestää nämä olot 
niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Vakau
mukseni on se, että jos vasemmisto koettaa 
hiukan luopua noista jyrkistä luokkaperiaat
teista, ja oikeisto myöskin koettaa huomatta
va~a määrässä luopua niistä J>eriaattei!lta; 
joiden perusteelle he rakentavat sen ajatuk-
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s~J1, et~i ,ol~~mii{ä~!p~lät,.täy~ ol~~ .v~kv.n~ . l~bju~kJ;:tgen\,hN\l}i~:r;t hii.J; n~~lP~~.-~-.ifrtålt.&o. 
te,\~u H si!t;i. että. jq,n~\!Wi'\m~.n,. so,y:iptp. J&§i:UP, i · a:q~g:~ .i e:t;J. _sl\da:q.,) fqpr.1,"'_ SQlll,, hadec ·,de:p,, blif:vti<.. 
löyQ.et&"ll·. ~~n .sij.~.>_,ol~n.<tä~4:iiJc k4i~ityk~ep.' stE+gfä.E!t fL!Jan9,td~gep. sj~If.i I si_g,sjiilJ,är .. de.t., 
k~ri,nall~,, luulen, ~tm. (!d;!w~um:u~l~~, et. ,ol~. ti;il, , iclifl, ow%iliS~ ~ ~t- en., såq~:JI orqniug. f~_lagsi#t.~ 
H\,.:;keri4~ _syy~ä r\l}\0tl:l ti!,tä,. tatst.elq?- jat;k~~.: nfJ1~~~tl et~ la~d kOJ:\\rA~+ •. tiU ståiJ.d, 1 at,{tJQJ,~, 
m~an, va,an ,tY,ydytä~.q., ,tiillii .l,r~rta,a ,puhronie-., r~r,eJ?~,:p.tat.iO:Q.fl:t;l ick~ blott ~:q.tager.Jag~:Q.. utA:Q.. 
htw .ehdotv~§eW .t&siji,,asi!l!'~a~, Jg].w tapa~k::: o~~~.å: stadfäster de:p.~ så at:t enda,st prqn:IJllgll: 
·s~~~ jqq; t&äUä Jyri~tii-i:\n!,s~Q.a, alptetta.tqi,~ • tiqnf39--.·åf,f!r&tf!.:r, fqr,, reg~r:i:uge:q., ~e:l! .. f<)r_ .att. 
~n,,jQnka.)k~n.tta niiJmä ,lait 1tod~lla .tu:}eyljl.t· eu så.~ap! or,Q.nP.J_g_skall;k9~PW-.tiJ,h st~:ud,, sit, 
vqiJP!l!'-1-n, sektU~ttii-Jämä edq~l,llltljl. .ne s~mllY.~ 1 ~~t~, det~a, ske i d:tln or.Q.~l.ng,, sow, .förut_, ä~ 
Vf,Lp.vistaa 'ja, myÖS mäjirJ;j.ä jul4p.istayi;,ksi, sel- . gi;ilhp;tde; .det . .är iCkfl möjlj.gt,, att Sf:!.:f!:!Jp.a)~g, 
la,m~~a~ote .. o:q. toi]neen sa,~~avissa. SQru fll~~ställer den nY,a,or~njpg~n, ti~llqnrn:ner 

i; d~n. o:rdnip,g, utan. d~J;L m~st~ .til;JkoJ!lffil;t i. 
de~, förui, g~lJ~pde ordn~J1~e~. i R11Jlfl:~ .f~ll a~-

Ed.: W.re.de: Då h~rr taJ.m;grq.ep!'\ på,,lag · te91pe_rar m~n. den or.Q.;rnng~ SQ;lli. ma,11 v~ij;, 
g1:1m<:U!.d~ förf~rapde att vägra upptaga,ldmg.: grundlägga. Den aflandtdagen den18 juli an
:K;ellqs.alll}..is ini,tiatiy t~ll a~gör~J1de har· rö!lt , tag!la ,s. k. maktlagen har. därfijr iQke bli~vit 
motf'läg~lse och ogil].;anQ.e; be:r,jag a~t, få yttJ;~;~. · i laga, ordning .stad~äst och. k~;tr;t. s~l.ed~~ ick~_ 
någ~a o:rd angåen!fe d~tta ~nit~.ativ och de öfriga, heller af regeringen prc;>-ml1lgeras. H~rtill 
fäJ;.s}.fl.g, som isamband därmed ha blifvit,. in- ko;m;mer. ännu ytterligare en omst~ndigh~t: 
läm:llad(!.. De äro i sap.ning af ,egenpomlig, .be- fr~gan om. att .landM~ge:p. skuHe bes1uta upp
skaffe:p.het. Det är fråga_ om att uppmana re- Il}fl.na regeringen att. promulgei,a d,e!ln~ lag, 
g~:ring(illli tili en viss Mg~d, nämligen t:i),l att h~ blifvit. remitter~4 tili g;nmd1agsutsko.ttet 
s!vyndsamt promulgera till efterrättelse 18- . på grull(t af talma~;nens ,v_ägran at~ U:J?ptaga 

! juli-lagen och, särskilda andra af den senaste ; ett. yrkande dä:rom tiU afgöra;nde, emed~J,n 
SQJniQ.ar upplösta landtdagen antagna lagar. [ d,~tta yrkande stred mot limdtdagens förut ,fat~ 
Irsig sjäJft vm:e ett sådant beslut af landtdagen ~ljl4,~ bes~u~ 1ang:åen,de hög§ta m~k:ens _u~öfn,ing~ 
ic~e omöjligt eller olagligt, om .blott i:r;litiativet A.fven på denna grul14; kan, fragan lQke. nu 
vore framställdt i riktig form saw.t de. lagMga' upptljl.ga.s._ 
förutsättningarna fö:r:. dep. åt_gärd, landtdagen Hvad beträffar de öfriga utaf ldgm. !<ello
!J4.yrkar, vore för handeu. Men intetdera är i salmi framställda initiativen, sa. skall jag .icke 
h~r fallet. . nu ingå på dem, då de icke af taimimnen för~-

llvad först .beträffar fe;r;:n:;~.en för d,ylik{l-~initi- ' dragits. . . . . . ' r 

a.tiv, så,känner L. 0. formen af petitio:r;t. och Ii- i Den åtg,ärd, som h,änför sig tilllagen af den 
k~. af adress,· hvilka hvarder~ för~~s~t~{t sa-l 1~ ju,li, är, såsom af det anförda framgår.· i 
kens. bebandlin.g i utskott. Därjärnte_ finnes II nw:e afseenden rättsligt o:rnöjlig OCA· oht:gllg . 
. ännu e;n.tredje utväg. h,vilken måpända idetta . Om genom dyiika åtgärder af lan'dtdagen. d~n:. 
fall låge närma$t tili hands, nämligen clen af na1ag <J:9ck ~uUe, .kowmlil- ti,il stånd~ s.t.:·s~\1,\le 
-en interpellation tili någon medlem.af senaten. d~nu,~d, intr~da ett förhållande, su~r)jk,t d~~· 
1\l~n den ärade förslagsställaren har1 icke he.- s9,m, under ofä:r;9,s!~deu. egde r;um me.d lag~r~ 
~gat l:Jegagna någon af de utvägar U .0. a,n.- SOJA hade utfärq~ts af.~ejsi9-'JUa~t~n, e,ller ock 
v-iear, utan ,har valt en form, so:rn L. 0. ickie s.tift.ats af Rysslands lagsti!tan(,ie församlingar 
:ktänner-QCh därför icke heller kan lf\da till-må- oQh'n:wnarkeu g~riuinsa.Jllt och 'h:vilka icke. i 
1et, &dan på denna grund. kun~a q~!'la init~- Finland kunde erk~n:ruis hafva' ki-,a:ft: och gil
åtiv här icke upptagas. tighet af lag. Talmannens åtgärd att icke 

Hvad sedan- be~räffar förutsättningarna fqr upptaga detta initiativ till b~handling är där~ 
den åtgärd af senaten, som. här påyrka.s, så för i allo öfver~nsstämma:p.q~ meQ., lag. 
finnas icke heller. dessa fö:rutsättningar. Det Herr A).kio, tili hv.ars. uttalande j~g i flere 
borde ju vara enhvar.på detta,rum bekant, att afsee:uden kan ansluta mig, har däri &fvell-. an
för att· en af landtdagen. antagen lag skall ty.dt, e~:tt landtdagen borde ta~~ initiatix · tW 
k-omma tili stånd; fordras ytterligare. tvänne en sådan reglering af frågan oin. utö!J,J,ip.gen, 
.akter, nämligen lagens stadfäst(lnde och dess a~ högsta maJden i F;inlap.d,. a!t landtq!'-1-~~n 
promulgering. Båda dessa akter ankomma på SJå.·~t s'l\ullE1 taga d~n. :q~ m~k-.t. 1 sma eg;q .. a h~n:
regeringen, icke på landtdagen. Här begär,e~ qe,r. H~rr Alkio h&r full.Jromligt rätt där,utf, 
nu, att regeringen skall promulgera lagar, som att det är af yttersta vikt at.t frågan o!n 
icke blifvit i laglig ordning fastställda. J ag.för- utöfniJigen af högsta makten så snart som 
biser härvid icke att den s. k. maktlagen eller rriöjligt här vinner sin lösning, men den utväg 
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han 'föreslagit kan' ieke förordas. Först oeh 
fränist är · dess laglighet roh1st sagdt tvifvel· 
akt1:g, ja, enligt min 'tanke är den ieke öfver~ 
ensstämmande med lag, ty regeringsformen 
förutsätter, att landtdagen i ett sådant fall som 
detta kommer tillsammans, men för att utse en 
bärare af regeringsmakten, · icke för att själf 
behåUa denna makt i sina händer. Oehvidare, 
i sakligt hänseende, om vi tänka på att landt~ 
dagen sk'ulle taga också verkställailde makteri 
i sina händer och fortfara att utöfva den, så 
skulle detta snart visa sig vara en alldeles 
omöjlig anordning. Landtdagen är icke ett 
sådant organ, som kan med framgång utö-fva 
den verkställande makten, och vår statsför
fattning förutsätter därför också, att det är 
ett annat organ än landtdagen, åt hvilket den
na uppgift är anförtrodd. N asemmalta: Stor
furste skall det vara.) 

J ag kan, då jag nu har ordet, iöke underlåta 
att ännu tillägga några ord i anledning af de 
senaste dagarnas händelser i landtdagen. För 
första gången i sin historia har Finlands folk 
haft tillfälle att genom sin representation be
stämma om utöfningen af högsta makten i 
Finland. Det hade gällt att utöfva en högst 
dyrbar och betydelsefull lrättighet. och det 
hade varit en stor handling, om landtdagen 
verkligen utöfvat den. Och äfven om den an
ordning, som var föreslagen, såsom sannolikt 
är, endast en mycket kort tid haft bestånd, så 
JJ.ade redan det faktum, att landtdagen vidta
git en sådan åtgärd, varit af stor betydelse. 
Men hvad gjorde landtdagen ~ I stället för att 
begagna sig af denna dyrbara · rätt visade 
hmd'tdagens pfuralitet den ifrån sig, och det 
på ett sådant sätt, att den sannolikt icke mera 
skall kunna ·af landtdagen utöfvas. Och hvar
for~ Jo, för att få till stånd den beryktade 
maktlagen af den 181uJi, en ·Iag, som vare sig 
man betraktar den från. synpunkten af Fin
Iands yttre själfständighet eller från synpunkc 
ten af desS' v~rkan med afseende å våra inre 
förhålland,en, är lika olycksdiger och skadlig 
för landet. 

Det kan ju vara förklarligt, att den sosial
demokratiska landtdagsgruppen, hvilken vid 
s~naste landtdag geriomdref denna lag, visser~ 
ligen med tillhjälp af krafter från de öfriga 
Ia:ridtdagsgrupperna, är angelägen om att brin
ga den i tillämpning, Men att man också på 
annat håll viil genomföra denna lag är svårt 
att fötstå. Åfven de;. som senaste sommar an
sågo den innebära ett stort steg på Finlands 
väg till själfst'ändigliet, borde ju, med afseende 
å de nu aHdeies' "förändrade förhålland~na, 

inse att, om man nu bringar denna lag till 
· stånd, ·den icke vidare ·har eri sådan betydelse,. 
utan tvärtom, i följd af dessa förändrade för
hållanden; måste verka i atldeles motsatt rikt
ning. Om man Mer hoppas att därigenom 
komma till samarbete med den sosialdemokra
tiska gruppen, så far man högeligen vilse, ty 
denna grupp har ju själf förklarat att dess ' 
program sträeker !iig vida längre. Den har 
uppställt hela detta ·,me vaadimme"-program, 
hvilket går ut på en omst9rtning af våra inre 
förhållanden. Det är ju, såsom herr Alkio här-· 
nämnde, möjligt, ja s.annolikt, att denna lag 
skall under landtdagens lopp genoJllföras och 
att den har landtdagens pluralitet bakom sig, 
men äfven om så vore,· så befriar denna om
ständighet icke dem, hvilka af öfvertygelse 
äro mot densamma, att fortfarande motsätta 
sig dess bringande tili stånd, .och i all synner
het är detta en förpliktelse, då det sätt, hvarpå 
lagen skulle bringas tili giltighet, är stridande 
mot grundlag: ty landtdagens hvarje landt& 
dagsmans främsta uppgift är att efter sin för
måga värna landets grundlagar, dess stats
skick. 

Den · diskussion, som ägt rum med anledning 
af denna fråga, är i sanning · nedslående för· 
enhvar, som villi största möjliga grad trygga 
Finlands själfständighet. 

En annan omständighet, som inger bekym
mer, särskildt i fråga om möjligheten för· 
vårt folk att uppnå en friare ställning än hit
tills, är den ringaktning man visar mot lag 
och rätt. A en.a sidan drager man sig inte för 
hotelset- ·om rena våldsåtgärder, å en annan 
sida åter, · där man motsätter sig detta, anser
man~ dock, att i ett läge, sådant som det när
vara:nde, det icke är nödigt att så noga följ8: 
grundlagens bnd. Hvad nu det första beträf~ 
far, så är jag fortfarande af samma mening
som under ofärdstiden, då vår konstitution ho•
tades u t i·f r å n, nämligen att det är bättre·; 
om vår rättsordning skall gå under, att den gör
det genom våld än gi:!Iiom undfallenhet mot 
laglösheten från deras sida, hvilkas plikt det 
är att värna rättsordningen. Jag är af sam
ma åsikt äfven med afseende å de hotelser, 
som nil göras mot denna rättsordning från 
egna medborgares sida, och kommer alltid att 
stå på denna ståndpunkt. (Oikealta: Bra!~ 
1\Iim borde dock betänka, att den frihet, som 
icke står på rättens grund, icke är någon yerk-
lig frih·et,· utan för tili anarki och att anarki 
alltid leder till det största mått af ofrihet. 

Då ma:ri sätter sig öfver grundlagens bud, 
så åberopar man ofta det r~dande revolutio-
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nära tillståndet. Hvad nu beträffar en revo
lution i Finland, så innebure en sådåp, såvidt 
jag kan begripa, ingenting annat än revolution 
mot vår egen konstitution. För att en sådan 
revolution skall hafva någon mening, förut
sätter den, att grundlagen vore sådan, att den 
icke beredde möjlighet för folkviljan att k~m
ma tili uttryck. Men såsom enhvar vet, är det 
icke fallet; tvärtom är vårt statsskick tili den 
grad demokratiskt, att landtdagen kan anses 
utgöra en spegelbild af folket också i dess ne
dersta och vidaste lager. Under sådana för
hållanden finnes det ju ingen anledning att 
icke begagna de lagliga utvägarna för att ge
stalta samhällsskicket sådant man vill hafva 
det, utan vädja tili olagliga utvägar, dem vår : 
konstitution icke känner. ! 

De omständigheter jag senaste berört, det ! 

uppträdande som landtdagens största parti vi- · 
sat i dessa laudets lifsfrågor, göra, att man 
knappast kan med förtröstan se på det mål, 
landtdagen har sig förelagdt. Utsikterna sy- '1 

uas i sanning vara mindre för frihet, lag och ! 

ordning i landet än för oordning och ofrihet. i 
~,ör min del har jag icke kunnat utan sorg och 1 

blygsel åhöra en stor del andraganden, som un
der de senaste dagarna afgifvits här i landt- , 
dagen, andraganden, där talarna handll'!t tvärt
emot stadgarna i 48 § landtdagsordningen, 
som påbjuder ett värdigt uppträdande, och för 
en diskussion, som delvis icke bort af talman
nen alls tillåtas. I ett sådant ögonblick som 
detta, då landet är besjäladt af önskan att ut
vidga och trygga landets frihet, vore det af 
vikt att landtdagens uppträdande vore sådant, 
att den kunde förvärfva aktning för sig själf ; 
och Finlands folk, men det har tvärtom va,rit 
sådant, att det dragit skam och vanära bäde 
öfver landtdagen och därmed också öfver fol
ket (Eduskunnasta: Bra!- Vasemmalta: Hyi!) 

Ed. T o koi: Ed. Ingmanin täällä tekemän i 
kysymykt~en johdosta pyydän vain lyhyesti 
ilmoittaa, että olemme vaikuttaneet sen, ettei 
edes rauhallisen mielenosoituksen tukemaa 
painostusta tätä eduskuntaa vastaan ole hur
joitettu, jotta tämä eduskunta saisi tilaisuuden 
ja aikaa vapaan harkintansa perustuksella 
ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita ajankohta 
vaatii. Me olemme sille kuvanneet tilanteen 
ja lausuneet käsityksemme tämän tilanteen 
selvityksestä. Jos kaikki meidän yrityksem
me kylmästi torjutaan, ovat keinomme täällä 
silloin loppuneet. Meidän politiikkamme on 
aina avonaista eikä työvä:keä johda mitkään 
pienemmät koplakunnat Ammattijärjestöjen 

edustajakokous kutsuttiin koolle jo keväällä, 
ennenkuin tästä tilanteesta tiedettiin. Edus
tajavaalit on toimitettu 1% kuukautta takape
rin. Niitä edustajia ei ole tänne tilattu, mutta 
ne ovat tänne tulleet niitten kymmenien-sato
jentuhansien työntekijäin evästäminä, joiden 
kasvoista kuvastuu epätoivo. He ovat itse 
oman vapaan harkintansa perustuksella nyt 
vasta tänä päivänä ilman meidän tekemäämme 
ehdotusta, ihan omasta vapaasta alotteestaan, 
tehneet päätöksen ja täJID.än päätöksensä am
mattijärjestöjen edustajakokouksen puheen
johtajan ja tämän eduskunnan jäsenen, ed. 
Vuoriston kautta saattaneet eduskunnan tie
toon hyvissä ajoin. Se on rehellisesti ja kau
niisti tehty. Ja minji olen vakuutettu siitä, 
että tämä työväki myöskin on tiennyt, mitä 
se on päättynyt, ja että se seisoo päätöstensä 
takana. ' 

Ed. Kello salmi: Eilisiltaisessa istunnos
sa jo lyhyesti mainitsin niiden esitysten sisäl
lön, mitkä sosialidemokraattisen eduskunta
ryhmän puolesta jätin eduskunnan herra pu
hemiehelle. Niistä ainoastaan yksi on nyt lo
pullisessa sanamuodossansa esitetty eduskun
nan tietoon. Kun uskon, että herra puhemie
hen tälle yhdelle kysymykselle antama seli
tys eduskunnan enemmistön voimalla tulee 
eduskunnan päätökseksi ja sen jälkeen ei kai 
pitemmälti enää näistä kysymyksistä aina
kaan toistaiseksi tässä eduskunnassa tule pu
he, tahdon ne kaikki tässä mainita, että ne eivät 
jäisi eduskunnan pöytäkirjo~sta pois. Ja että 
ne sanallisesti sinne tulisivat todisteiksi siitä
kin, että tämä ei ole mitään temppuilua vaan 
todellisia vaatimuksia, joita kansa vaatii ja 
joista se ei siläkään uhalla aio luopua, että 
ne eduskunnassa kohtaavat vastustusta ja tu
l.evat lopulta nurin ajetuiksi. 

Sen lisäksi, mitä nyt ön ilmoitettu korkeim
man valtiovallan käyttämisestä, olen myöskin 
jättänyt ehdotuksen, · 

että eduskunta kiirehtisi Suomen senaattia 
viipymättä julkaisemaan seuraavat tämän 
vuoden valtiopäivillä! säädetyt lait: maalais
kuntain kunnallislain, kaupunkien. kunnallis
lain, lain kansanäänestykse·stä ja kunnallisen 
vaalilain; · 

kolmantena esityksenä, 
että eduskunta kiirehtii Suomen senaattia 

viipymättä· julkaisemaan tämän vuoden val
tiopäivillä säädetyn lain 8 tunnin työajasta; 

neljäntenä ehdotuksena oli, 
että eduskunta kiirehtii Suomen senaattia 

viipymättä julkaisemaan tämän vuoden val-

14 
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tiA>päivillä säädetyn lain. S'llomen, eduskunn&n 
oikeutiesta: tarkastaa: ,hallituksen ·jäsenten vir
katointen lain:tlll:ukaisuutta;. 

viides oli, 
että, eduskunta kiireh'tii · Suomen sel'l.aattia 

viipymättä julkaisemaa'Il· tämän vuooen v~l
tiopäivillä säädetyn lain Suomessa asuvam 
Venäjän kansalaisten kunnallisist~ oikeuksis
tål; 

ja kuudentena· ehdotuksena oli, 
että' edilskunta kiirehtisi Suomen senaattia 

viipymättä julkaisemaan tamän vuoden val
tiopäivillä säädetyn lain Venäjän kansalais
ten oikeudesta elinkeinonharjoittamiseen Suo
messa. 

Tärkein näistä, nimittäin korkeimman val
lan käyttö, .on nyt esillä ja puhemies on ilmoit-

. tanut, että sitä ehdotustani ei oteota tässä edus
kunnassa ratkaistavaksi. Sen jälkeen, niin 
useasti kun meiltä on tämä ehdotus täällä vi
ritettykin, on yhdistynyt porvaris~o kahden 
viikon aikana selittänyt, että osa siitä, maa
laisliittolaiset etupäässä, olisivat myöskin näi
den vaatimusten takana. Mutta mitään käy
tännöllisiä, siinä tarkoituksessa totta ta:rkoit
tavia ehdotuksia heidän puoleltaan ei kuiten
kaan ole tehty. Mutta sen sijaan joka kerta, 
kun oikeistossa on tehty ehdotuksia näiden 
vaatimusten tappamiseksi ja näillä pohjilla 
lepäävän kansanvallan käyttämiseksi, ·he ovat 
lopullisesti aina, kallistuneet tukemaan kan- • 
aanvaltaa heikentäviä ehdotuksia. Sellaisina : 
ei siis ole heidän esiintymistään merkittävä 
miksikään muuksi, kuin kauniiksi puheiksi, 
joita luonnollisestikaan tekojen kysymykseen 
tullessa ei ole haluttu toteuttaa. Kaiken sen 
jälkeen, kun näistä kysymyksistä on niin pal~ 
jon jo täällä keskusteltu ja meidän taholta hel
littämättömästi koetettu ratkaisuun saattaa, 
selviää· se tosiasia, että eduskunta tahtoo hel- i 
littämättömästi tappaa: kaikki ne uudistusvaa- 1 

timukset, jotka Suomen kansan suurte:u työ
läisjoukkojen mielessä tällä hetkellä niin v.oi
makkaina liikkuvat. Se on tässä merkittävä. 
Ja silloin on selvää, että tämä eduskunta ei 
luonnollisestikaan ole silloin elämisen arvoi
nen, jonk.a mahdollisesti työväest?kin si~l~ 
sallisi, jos se näkisi, että se .todellakm tahtOISI 
näitä uudistuksia toteuttaa. Onhan selvää, et
tei täällä näin suuren ja vakavan hetken aika
na saa tulla, kysymykseen temppuilemiset eikä 
muotoseikoista kiinnipitämiset. Ainoastaan 
käytännölliset tulokset vasta ovat ne, joita 
kansa ymmärtää ja joille se tahtoo antaa ar-

1 

voa. Mutta, niinkuin sanot~u, tämä yhdisty- : 

nyt poovaristo on tä.llä. hetkellä· niin luja ja. 
asiastaan, vo.itonvarma, käydessään. taisteluun 
kansaa. vastaan, että. se . ei tahde· yhdellekään 
näistä meidän, vaatimulasistamme. antaa sitä 
arvoa ja tunnus-tusta, että, ne. tulisivat tältä 
e.dufkunnal ta hy;väksytyiksi. ·· 

Vielä tänään· on. täällä maalaisliiton taholta 
vakuutettu, että he tUlisivat näissij.;kysymyk~ 
sissä tekemään ehdotuksia. Etteivät: ne jäisi 
nytkään vain sanoiksi, puheissa: esiintyviksi 
vakuutteluiksi, kuten tähän saakk~ haluaisin 
herra Alkioita kysyä seuraavaa: Ensiksi tar
koittanevatko maalaisliittolaiset totta, vai on
ko niiden aikomuksena edelleenkin voittaa oi
keiston, porvareille aikaa uusien .keillkk.uilujen 
keksimiseen näiden kansalle välttämättömien 
uudistusten lopulliseksi tappamiseksi. 

Toiseksi, milloin on valmis .lopullisessa m uo
dossaan heidän ehdotuksensa; milloin he esit
tävät sen· ja mitä takeita heillä on siitä, että 
eduskunn~n herra puhemie.s tule-e sallimaan 
sen eduskunnassa esilleotettavaksi. 

Tähän kaikkeen, viisaasti kyllä, ed. Alkio 
jätti kokonaan vastaamatta, voidakseen siis 
vain kevytmielisesti koettaa siirtää vastuun
alaisuutensa vasemmistolle seurauksista, jot~ 
ka mahdollisesti tällä teidän yhteenliittymi
sellänne tulevat koko kansalle olemaan. 

Vielä 'huomautan siitä, että meidä:p; menette. 
ly.tapamme ei suinkaan ole meidän itsemme 
määrättävissä, vaan meidän täytyy toteuttaa 
niiden joukkojen tahtoa, jotka meidät ovat 
tänne lähettäneet. Ja ne eivät suinkaan rii" 
tele niinkään suuresti muodoista eikä senmu
kaisista toisarvoisista seikoista. Ne tahtovat 
ratkaisua ja odottavat hectimittäin ratkaisua 
niille pääasioille, jotka todellakin takaavat 
niiile tuloksen niistä uudistuksista, joita: ne 
niin hellittämättömästi ovat pitkin kesää odot
taneet Suomen kansan Eduskunnalta. Ja näi
den tplosten saavuttamisesta vasta seuraa, 
minkä arvon se antaa tämänkin eduskunnan 
työlle,· seuraa se, miten pitkään täJUäkin edus
kunta voi jatkaa työtänsä. Tämän eduskunnan 
työn menestyminen riippuu siis yksinomaan 
siitä, että se vähimmittäkin kenkuiluitta tote
utiaa Suomen kansan työtätekevän luokan 
tahdon näihin uudistusvaatimuksiin nähden, 
jotka· tä,ällä ovat meidän taholtamme esi~e~yt. 
Jos ette sitä tee, niin silloin ehdottomast~ Itse 
ja yksin vastaatte niistä seurauksista, JOtka 
Riitä mahdollisesti koituvat~ 

Ed. Schybergson: Jag begärde ordet i 
anledning af ldgm. Valpas' hänvisning till tal-
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Jlladiliten oeh uppmaning. till honmn att aft:räda går ti1l öfve:rdrffler ät ett häU, 'detta I~des tili 
bån· talma:ne-pJa:t~n. i:H~Qtdrilf!t~t åt d(H andra. P~ndelrr, soTii· gär 

Om mnjorite-t i landtdagen: slmlle förefi;nnas fö1t myeket åt vä:a.~ter, svä-n~~~ sedan ftir myc
ier hr V alpa.s' uppfattn:ing, om sålunda ooksfi ket tHl h'öger. Det är en ofränkomlig mekanisk 
a.grarerna sktllle för.ena sig därom, så är dcet lrug, 
v:äl ieke tvif.vel om att talmannen skulle följn .Ja,;g vi11 sluila J!J'!J.:ed att sägw, att jämte det 
denna uppmaning. Men såvidt jag kunnat jag i aHcr godkätmer talmannens· födarande, 
fatta.Id:gm:. Alktos andragande, så ä:t.t> tvärtom vi nu bo:t~de, n.är det ordinarie landtdagsarbe
agrarerna denna gång med på den uppfattnin- tet borjar, allvadigen f8rsöka få en öfverens~ 
gen,, a-tt preposition i förevarande fall måSte kommelse tili stånd. Det är så myeket som: 

. vä,gl>a.s. Ldgm. Valpas' förslag har sålunda fÖI.lr~n~· ~SS i rea~liteterna, mycket mer än man' 
ingen! grund för sig, och aHt ordande om tai- tror,. och här finnes icke blott inom agrarerua, 
man.mms tilJ.vägagåend-e i detta falil: är sålunda utan också ion~m de öfriga borgerliga grup
öfve:uflödigt. . , perna; sål många,. som luta till en förlikning. 

Jag förstår för öfrigt icke fullt, hvarför i Hvarför skall man då ieke allvarl'i.gen försölt:a 
vänsteJJn lägger så mycket vikt på ldgm. Kello- ~ att få en såd'an till stånd' 
sa.lmiS' förevarande initiativ. Hvadför ökad he- ' 
ty.d~lse får den senast~ landtdagens beslut där- Ed. Vuoristo: Sen ed . .Alkion täällä tek~-
i3enom att d e n n a landtdag, som a-f· vänS"tern män väitteen johdosta, että se kokous, jonka 
b~t:raktas såsom olaglig, anhåller om dess pro- vaatimukset esitin, olisi tilattu, pyydän minä
mul:gering hos en regering, en senat, som vän- kin torjua, samalla kun se on loukkaus koko 
stern betrakta:r såsom om mö:jligt, ännu olagli- Suomen järjestynyttä työväkeä vastaan. Mei
gare. J ag kan icke finna, att man i fråga om • dän• ·ja. teidän edustamat kansanluokat, m~i
giltigheten af ,valtalaki" skulle vinna någon- : dän ja jeidän pu:oleet eroavat juuri siinä, san-
1iing därmed. gen paljon toisistaan, että teillä on johtajia 

J ag hör ieke tili dem, som gärna förebrå aina kunin:kaihin ja keisareihin saakka. 'Fe 
andra.,dleras ord och åthäfvor, och jag vill icke vaaditie uskoa a.uktoriteettiin t!ia joukkojenne 
heller· klandra vänstern för deras uppträdande sokBaa alistumista siihen, te vaaditte, ja tei
ll'nder de sista dagarna. De ha varit pin- dän joukkonne tekevät sen mukaan. Meidän 
attmma - det vill jag medgifva - men de asem:amme tässä suhteessa on toinen. Me 
hafva varit sådana som de under tider som _olemme ainoastaan joukkojen luottamusmi-e
dessa pläga vara, sådana som de enligt histo- ' hiä, jotka olemme tähän saakka niiden ä~ntä 
riens vittnesbörd alltid visat sig vara, när kuunnelleet, joka päivä niiden kanssa; yhtey
revolutionen gått öfver ett land. Man behöf" dessä ollen esittäne~t ainoalfaan niitä'vaati~ 
ver icke gå; ens så: långt som tili den franska ITI.io.'ksia, joita ne. ovat esittäneet, ja joita hätä: 
:revolu4ionen, man kan hålla sig tilJ de senare on pakottanut heitä esittämään. Tämäkin 
revol'lition.erna, och därvid funnit samma upp- k,yseessä oleva kokous on niiden joukkoj~n 
t:rädande; samma starka: uttryck, samma upp- mielipiteen ilmaisija ilman edelläkäypää val
h.etsning och samma - applåder. Det är in- mistusta, kuten täällä ed. Tokoi sanoi. Ja juuri 
l§en nJ"het altls;-tl.'tan -- :iag vore nästan frestad sen vuoksi, ettemme me ole saaneet mitään ai
att sä-33< - -såsom det skaU vara. Detta gör kaan, on tul-lut edustadia tänne kaikilta maam
a:tt jag för min del vore benägen att i .likhet me ääriltä ja- he itse ovat tehneet päätöksensä. 
m:ed lilgm. Alkio tänka in.ig att en kompromiss, Ed. Alkio kysyi: Mihin suurlakolla pyri
en öfverenskommelse dock skall vara möjlig. tään' Te ette ole ehkä ensi kertaa lakkojen. 
Ldgm. Alkio har sagt, att icke ensen samman- kanssa tekemisissä. Työ-väestö tässä maassa< 
]t~mst egt rum med vänstern, att sålunda icke aina, kun se on tehnyt lakon, on asettanut vaa
en:s någon möjlighet till öfverenskommelse tim11ksia ja asian vaatiessa pakolla on ajanut 
fö.refunnits. Jag förstår icke annat än att, när näitä vaatimuksia lävitse. Suurlakko perus
l~mdtdagen nu börjar sitt ordinarie arbete, och tu.u sam.aan. Työväestö on esittänyt teille 
t:i:H'S-ätter sina utskott, så måste ur dessas ar- varmat vaatimuksM·; Niissä ei ole mainittu 
lffete kunna utgå en kompromiss, ett förslag mitään eduskunnan hajoittamisesta, jota nyt 
d'ärtill, som kan antagas. Måhända leder ock- tahdotte päästäksenne esitettyjä vaatimuk
så storstrejken därtill - d'et ligger utom möj• sia toteuttamasta tässä valttina käyttää. Sii
ligheten för den enskilda landtdagsmannen nä on esitetty ainoastaan ne vaatimukset, joi
att 1nverka pa vare sig dess utbrott eller upp- ta te olette sanoneet kannattaJvan:ne, ja teidän 

· hörande -, men jag befarår dock, att när man ratkaistavaksenn:e on jätetty, tahdottekto niitä 
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toteuttaa. Ellette niitä toteuta, on joukkojen 
pakko tälläkin kerralla .silla. voimatoimenpi
teoHä, minkä työväestö .oma.a käsivarsissaan, 
ryhtyä näitä vaatimuksia lävitse ajamaan. 
Ed. Alkio sanoo,- että siinä työtätekevät luo
katkin tulevat näkemään nälkää. Minä pyy
dän saada korjauksena sanoa, etteivät ne vas
ta nyt rupea nälkää näkemään; ne ovat kärsi
neet nälkää ja puutetta jo kolme vuotta ja .sen 
vuoksi he nyt ovat päättäneet valita yhä jat
kuvan hädän ja kurjuuden, taikka epätoivoi
sen taistelun välillä. Ja he ovat valinneet vii
memainitun. Ed. Alkio on sanonut, että me 
emme ole tahtoneet- tätä asiaa muutoin rat
kaista. Minä jo mainitsin, että pöytäkirjat 
todistavat meidän tätä useita kertoja ~rittä
neen ja tänään viimeiseksi. Ja se milrsi me 
olemme sitä tehneet, johtuu juuri työväestön l 
hädästä. Ja jos niin on, kuten ed. Alkio edel- ' 
lytti, että suurlakko tuo porvaristonkin kotei
hin kenties hätää, niin minä uskon, että tei
dänkin mielia:Ianne sen jälkeen ehkä on sovin
nollisempi kuin tänään. Herra Alkio - missä 
tarkoituksessa, kenties siirtääkseen vastuun 
vasemmiston niskoille - kehui, että he ovat 
vieläkin samalla kannalla ja että he tulevat 
tällaisia ehdotltksia tekemään. Mutta minkä
laisia ja milloin, se jätettiin taaskin sanomat
ta. Jos olisi rehellinen mieli ja halu, niin kai 1 

senkin voisi sanoa heti. Me olemme esittä- 1 

neet vaatimuksemme aina tässä, sanoisinko, i 

kansan edessä, joka on tässä huoneessa ja tä- i 
män huoneen ulkopuolella, vaatimuksemme 
rehellisesti ja a'Wimesti. _Te ette uskalla sitä 

1 

tehdä tänään ettekä ole tehneet ennen, te vain : 
haluatte aina salaisia, kulissientakaisia neu- i 
votteluja, ja se kaikkein paraiten kuvaa, ettei i 
teillä ole rehellisiä aikeita. 

Ed. Luopa j ä r v i: Sosialistisen eduskun- i 

taryhmän tahoita· on asetettu yhä uudestaan : 
ja uudestaan kysymyksiä maalaisliittolaisten ! 
vastattaviksi siitä, tahiovatko maalaisliiton • 
edustajat olla n. s. valtalain, kunnallislain ja 

1 

8 tunnin työpäivälain hyväksymisen kannalla. 1 

Maalaisliiton edustajain taholta on tässä suh- i 

'teessa jo useaan kertaan annettu selvä ja suo
ra vastaus, että tahdomme. Kun kuitenkin 
yhä edelleen·tällaisia kysymyksiä tulee ja var
sinkin kun tahdotaan asettaa asiat sille kan- . 
nalle, sellaiseen valaistukseen, kuin· viimek
si ed. Vuoriston lausunnosta kävi ilmi, niin 
minä pyydän palauttaa mieliin, että maalais
liiton taholta on tehty rehellinen esitys siitä, 
että laki korkeimman valtiovallan käyttämi
sestä 18 päivältä heinäkuuta eduskunnassa 

vahvistettaisiin ja julistettaisiin voimaansaa
tetuksi, mutta se ehdotus on kaatunut sosialis
tien ja porvarien yhteisepä ä.änestyksellä. Sen 
jälkeen 'vielä on maalaisliiton taholta tehty 
uusi ehdotus samassa tarkoituksessa. Teidän
taholtanne on juuri ehdotettu, kun puhemies 
kieltäytyi asettamasta tätä ehdotusta äänes
ty~sen alaiseksi, se ehdotus lähetettäväksi pe-
rustuslakivaliokuntaan ja se on maalaisliitto
luistenr avulla sinne mennyt. Meidän ehdotuk
semme ovat siis kohdanneet vastuksen, johon 
emme voineet mitään. Minä puolestani nyt 
pyydän tehdä teille myös selvästi vastattavan 
kysymyksen ja se kysymys kuuluu: Tunnus
taako sosialidemokraattien edustajisto nämä 
valtiopäivät laillisiksi, jos laki Suomen kor
keimman valtiovallan käyttämisestä 18 päi
vältä heinäkuuta tänä vuonna julistetaan voi-' 
maanastuvaksi siitä päivästä, kun tämä edus
kunta sen vahvistaa. Tämän vastauksen minä 
toivoisin saatavan sen vuoksi, että kaikissa 
niissä ehdotuksissa, joita teidän taholtanne 
on tehty, ja viimeksi ed. Kellosalmen ehdotuk
sessa on epämääräinen sävy, kun me olemme· 
puolestamme selvästi lausuneet kaiken aikaa 
sen, että me pidämme tämän eduskunnan lail
lisena ja me pidämme tälle eduskunnalle kun
nia-asiana hyväksyä valtalaki, sen jälkeen, 
kun edellinen eduskunta on sen laatinut. Minä' 
toivoisin, että tulisitte siinä rehellisesti meidän 
kanssamme samalle kannalle, koska ne vaati.:_ 
mukset, jotka ed. Kellosalmen ehdotukseen 
tärkeimpinä liittyvät, tulevat rauhallista tietä 
eduskunnan kautta saatetuiksi voimaan. Teil
lä on nyt valittavana, tahdotteko te n. s. valta
lain, kunnallislain ja lain 8 tunnin työpäiväs
tä teollisuudessa saatetuksi voimaan ehdotto
masti väkivaltaista tietä, vai tyydyttekö ne 
saattamaan voimaan rauhallista tietä lailli
sessa järjestyksessä tämän eduskunnan kautta. 
Olen vakuutettu siitä, että Suomen kansan hy
vin suuri enemmistö hartaasti toivoo teidän 
valitsevan tämän jälkimäisen, rauhålli,!'en 
tien. (Keskustasta: Oikein!) 

Ed. M ä k e l ä: Koko sen laajan keskustelun 
aikana, mitä täällä on valtalakikysymyksessä 
käyty, ja siihen liittyvissä asianhaaroissa on 
sekä oikeiston että keskustan taholta syytetty 
sosialidemokraattista puoluetta siitä, että se ei 
ole oikealla tavalla osannut m~netellä tässä. 
asiassa, että sen menettelytavoissa oikeastaan 
on ollut vika, että nämä asiat kyllä olisivat tul~ 
leet onnelliseen loppuun menemään. Minusta~ 
kin on joskus tuntunut siltä, että m&hdollises~ 
ti näissä väitteissä on ollut ehkä osaksi perää, 



Puhemiehen kieltäytyminen esittelemästä e~ästä kirjelmää. 109 

.Me sosialidemokraatit olemme ihmisiä ja te
komme tietysti ovat inhimillisiä tekoja ja in
himillisissa teoissahan aina en mahdollisuus 
.myös erehdyksen tekoon, on monta kertaa tun
tunut siltä, että kenties toisenlainen menette
.lytapa sosialidemokraattien puolelta tämän 
vallankumouksen aikana olisi ollut tarpeelli
nen. Kenties jos sosialidemokraattinen puolue 
maaliskuunpäivinä,. silloin kun Venäjän suuri 
vallankumous puhkesi, kun yhteiskunnan poh
ja tässä maassa murtui, kun porv.ariluokka 
tässä maassa joutui voimattomaksi, kun se va
pisevin käsin oli kiinnittänyt vallankumouk
sen punaisia . ruusuja rintaansa, kenties, jos 
sosialidemokraattinen puolue silloin, käyttä
en hyväkseen tilannetta, käyttäen hyväkseen 
historian sille tuottamia mahdollisuuksia oli
si ottanut vallan käsiinsä tässä maassa vähän 
kovakouraisemmasti kuin se teki, niin kuka 
tietää, vaikka tämä: olisi ollut parempi menet
telytapa. Toisin sanoen, jos me sosialidemo
kraatit olisimme soittaneet viulua tässä maas
sa ja pakottaneet porvarit tanssimaan ja 
tanssimaan juuri niinkuin me soitimme. Minä 
tarkoitan sanoa, että olisimme tehneet tässä 
maassa vallankumouksen, panneet työväen 
diktatuurin voimaan ja sen kautta koettaneet 
luoda järjestystä tässä maassa, mutta me em
me sitä tehneet. Sen sijaan, että olisimme 
pyrkineet valtaan, me koetimme ryhtyä tässä 
maassa tekemään järjestystyötä, pitämään 
järjestystä yllä, rauhoittamaan, hallitsemaan 
.sitä vallankumouksellista voimaa, joka pyrki 
syvistä riveistä kohoamaan ylös. Me tyydyim
me selittämään työväestölle, että työväestön 
on pysyttävä rauhallisena ja julistimme tu
hansilta puhujalavoilta lukemattomissa eri 
julistuksissa sanomalehdistömme kautta, kai
killa mahdollisilla keinoilla teroitimme työtä
tekevälle kansanluokalle, että jokaisen on py
syttävä koneiden ääressä, jokaisen on tehtävä 
tehtävänsä, ennen kaikkea työväen oltava 
edesvåstuussa omasta järjestyksestään j. n. e. 
Tämähän oli yleensä koko sosialidemokraatti
sen puolueen, ammatillisesti järjestyneen työ
väe.n, koko Suomen työväenluokan katsl}nto
kanta vallankumouksen alkupäivinä. Ja min
kätähden me sosialidemokraatit selitimme, 
julistimme työtätekevälle kansanluokalle täs
sä maassa tällaista oppia~ Me uskoimme tä
män maan porvaristoon. Me uskoimme, että 
tämän maan porvaristo on tämän vallankumo
uksen kautta voinut jotain oppia. Meillä oli 
muutamia vaikuttavia aseitakin kädessä, jot
ka näyttivät takaavan meille mahdollisuuden 
voittaa työtätekevälle kansanluokalle tämän 

vallankumouksen kautta jotain. Olihan meillä 
enemmistö tämän maan kansanvaltaisessa 
eduskunnassa, me lähetimme myös omia mie
hiä senaattiin, pyrimme siis sovittelun tietä 
eteenpäin niin pitkälle kuin se oli mahdollista, 
mutta samalla kun me tähän pyrimme, samal
la kertaa kun me koetimme positiiviseen tu
lokseen päästä, suorittaa tässä maassa rauhal
linen, veretön vallankumous, suorittaa yhteis
kunnallista uudistustyötä niin paljon kuin se 
niissä oloissa oli mahdollista, samalla kertaa 
me emme unohtaneet niinä: päivinä teroitta
n1asta Suomen työtätekevän luokan mieliin 
niitä mahdollisuuksia, joita tulevaisuudessa 
saattaa Suomen· työtätekevän luokan ratkais
taviksi vielä tulla, ennenkuin vallankumous 
tässä maassa ja Venäjällä on päättynyt. Me · 
teroitimme silloin työtät~kevän luokan mieliin, 
että porvaristo, vaikkakin se nyt kantaa val
lankumouksen punaista merkkiä rinnassansa, 
aina ja kaikkina aikoina on suhtautunut kaksi
naisesti kaikkiin vallankumouksellisiin liik!. 
keisiin; että porvaristo ei ole ajanut, eikä tule 
ajamaan tässä maassa vallankumouksellista 
liikettä, '\jemään vallankumouksellista liiket- · 
tä eteenpäin, sitä tietä, jota vallankumouksel
linen liike Euroopassa on näinä historiallisina 

·aikoina kulkenut välttämättömyyden pakOsta. 
Teroitimme työtätekevälle luokalle, että por
variston täytyy suhtautua vallankumoukselli
seen liikkeeseen kaksinaisesti sentähden, että 
so toiselta puolen saattaa kyllä olla vallan
kumouksellista, sillä onhan sillä vallankumo
uksen kautta jotain voitettavissakin, mutta 
sillä on myös vallankumouksen kautta jotain 
menetettävissä ja sentäliden on meidän maam
me porvariston, niinkuin muiden maiden por
variston, täytynyt olla vailankumouksessa 
kahdenvaihella, niinkuin koira aidan päällä, 
kummalleko puolelle astua, mennäkö vallan
kumouksellista tietä eteenpäin, yhä korkeam
paa ja korkeampaa kansanvaltaa kohden, vai 
asettua vastavallankumouksen puolelle. Tätä 
me teroitimme Suomen työtätekevälle kansan
luokalle. Nyt me olemme nähneet jo, mihinkä 
kehitys on vienyt: Me olemme tänä päivänä 
tekemisissä vastanvallankumouksen kanssa. 
Meillä on tänä iltana ratkaistavana; ehkä jo 
tässä istunnossa se tie, onko tässä maassa vas
tavallankumous voittava, vai onko työväen
luokka kykenevä asettumaan vallankumouk
sen etunenään ja viemään osaltansa sitä suurta 
vallankumousta eteenpäin, jonka ensimäiset 
kellonsoitot järkyttävät eurooppalaista maail
maa. Ei asia ole, hyvät herrat, älkää väittäkö 
sitä, meille pelkkä taktiikkakysymys, josta 
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syystä te V;li,LSt~statte niit;;t uud:i,stusvaatimuk- 1 

s.i~, joH,a so~~idemo~raattinen puolue on tei- . 
d,än ;rat~ai~t~v,aksenne esittänyt. Kyllä me : 
olemn;te :täs.Sä eduskunnassa, tässä maassa i 

tottn1;1,eet näkemään sen tosiasian, että lain- ! 

ljlluodoilla, lainvarjon kautta ja näennäisesti . 
laillisilla keinoilla on aina kansan vapauden- i 
asiaa koetettu t~,kahuttaa ja hävittää ja meil- .

1

. 

lä .on perustuslaillisuus näytellyt aina sellais
ta osaa, että toiselta puolen tätä perustuslakia . 
on käytetty kilpenä ulkoa uhkaavaa wen_äläis- -
tä vaaraa vastaan silloin, kun Suomen por- : 
variston luokkaedut ovat olleet uhatut, mutta i 

sam;alla kerta.a on maan sisäisessä elämässä 
koko tämän edusku;nnan olemassaolonaikana , 
käytetty tätä samaa laillisuutta, tätä samaa , 
p,erustuslaillisuutta kansan uudistusvaatimus- . 
ten tukahuttamiseksi, Onhan tässä edusk.un- · 
:aassd totuttu näkemään ei yhtä ,kerta!it vaan ' 
kymmeniä kertoja, että kun joku laki-ehdotus, 
mikä hyvänsä, joka tarkoittaa kansan syvien 
rivien elämänehtoja, joka yleisessä mielipi- , 
t~ssä ja koko yhteiskunnassa on saavuttanut i 
&ellaisen tunnustuksen, ettei enää löydä yh- ! 
tään niin rohkeaa porvaria, joka uskaltaisi 
väittää, että tämä vaatimus olisi sinänsä vää- t 

rä, onhan totuttu näkemään, että silloin, kun 
tällainen ehdotus milloin hyvänsä tehdään, ' 
:q.j_in silloin on ehkä kymmenen lainoppiuutta ' 
pyytänyt tässä eduskunnassa puheenvuoroa ja ! 

alkaneet selitää, että kyllähän tuo asia on oi- ' 
kein, kyllähän siinä on kieltämättä parannus . 
tehtävä, kyllähän siinä on olemassa yhteis- ' 
lmnnalli;nen epäkohta ja niin poispäin, mutta ! 
sanotaan, että nyt on laki muutettava lailli
sella tavalla, nyt löytyy perustuslaki, nyt löy
tyy perustuslain takana yhtä ja toista sää;n

·nöstä, ja nämä säännökset, nämä kuolleet kir- · 
jaimet, nämä paperipalaset, ne ovat niitä te
,kijöitä, joiden tähden tämän kansan täytyy ' 
kuolla nälkään, joiden tähden kansan elämän , 
täytyy tnkahtua, joiden tähden kansan vapau- : 
den täytyy hävitä tässä maassa. Tämä ei siis 
ole mitään outoa. Koko tämän asian käsitte- 1 

lyn aikana olemme yhä uudelleen ja uudelleen ' 
kuulleet uudistuvan tämän asian: nyt on laki 1 

meidän tiellämme. Ei ole sosialistit muka · 
osanneet käyttää sellaisia lain ulkonaisia muo
toja, että olisivat saavuttaneet ne uudistus- . 
vaatimuksensa, mitä he vaativat, saavuttaneet 1 

kansan vapauden, valtalain voimaan ja sen 
valtalain yhteydessä myös muutamia muita 
uudistusvaatimuksia. Täällä on väitetty, että : 
:me käytämme vääriä menettelytapoja, vääriä : 
ja, vääjäämättömiä keinoja hankkiaksemme i 
itsellemme yhteiskunnallisia oikeuksia. Muun ; 

muassa on väitetty sitäkin, että me emme Qle 
häikäill~et turvautua vier-a1ga_m pistimiin, 
niinkin raakoiln.in pakkokein.tW:hin, ajaaksem
me omaa tah toamme läpi.. Mitä tähän asiaa:n 
tulee. ililiin minä tahtoisin ystävällisesti huo
mauttaa, että Suomen porvaristolla. on sitten~ 
kin syytä kiittää sosialidemokraattista puolu
etta siitä, että ne pistimeteivät ole tässä maas
sa olleet sen vaarallisempia kuin ne ovat ol
leet. Minulla on jonkunverran käytännölli
siäkin \.okem uksia tässä asiassa. · Me sosiali
demokraatit milloin hyvänsä maaliskuun
päivinä joutuessamme venäläisen sotaväen 
kanssa kosketuksiin saimme yhtä mittaa tais
tella niitä käsityksiä vastaan, jotka tässä 
maassa vanhan keisarivallan hallitusaikana 
olivat kiteytyneet venäläiseen sotaväkeen, 
niitä käsityksiä vastaan, joita tällä sotaväellä 
oli olemassa Suomen porvaristosta. Ensimäi
siä kysyn;tyksiä, milloin ikinä me tulimme nii
hin kosketuksiin, oli: minkälainen on teidän 
suhteenne Suomen porvaristoon; ·eikös tämä 
Suomen: porvaristo ole kukistettava; eikös se 
ole vaarallista; eikös se ole liitossa saksalais
ten kanssa; eikös se toimi ta aseita tähän maa
han j. n. e. ~ Meille tehtiin lukemattomia täl
laisia vakavia ja sangen vaarallisia kysymyk
siä. Ja minä sanon teille, hyvät herrat, että 
minä omasta puolestani ja varmasti sadat ja 
tuhannet minun tovereitani, sosialidemokraa
tit, ovat tehneet voitavansa hämmentääkseen, 
hävittääkseen venäläisestä sotaväestä näitä 
käsityksiä. Me olemme koettaneet osoittaa 
heille, että meidän ja Suomen porvariston 
välit voidaan ratkaista rauhallisella tavalla, 
että se taistelu, mitä tässä maassa on 
käyty porvariston ja työväestön välillä, voi
daan ratkaista siveellisillä keinoilla. Olem
me osoittaneet, että meillä on heikko 
porvaristo silloin, kun työväestö on liittynyt 
yhteen. Silloin, kun työväestö asettaa vakavat 
vaatimuksensa esille, niin tällaisena historial
lisena hetkenä tuskin Suomen porvaristo kY'" 
kenee ja uskaltaa käyttää aktiivisia keinoja 
tukahuttaakseen ja tehdäkseen mitättömäksi 
työväestön vaatimuksia. Tähän suuntaa!). ja 
monella eri tavalla on sosialidemokraattinen 
puolue tehnyt voitavansa säilyttääksensä 
rauhaa, pitääksensä yllä rauhaa tässä maassa 
ja estääkseen vierasten voimien, venäläisten 
aseiden sekaantumista meidän asioihillllUe. 
Jossain tapauksessa sitä ei ole voitu estää, 
mutta sosialidemokraattista puoluetta on tässä 
taistelussa tähän päivään asti elähyttänyt se 
ajatus, että meidän on tultava tässä taistelus
sa omine voiminemme toimeen ja että me tu-
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lemme omine voiminemme toimt*Jn.· Ne syy
·1lökset, ·jotka tässä kysymykse!Ssä on heitetty, 
ovat kokto.nansa väärät ja aiheettomat. 

Minä tahtoisin sanoa tässä asiassa vielä vä-. 
hän enemmän. Minä tahtoisin sanoa, että jos 
me sosialidemokraa~tit olisimme tosiaankin ol
leet väkeä sellaista, joiksi esimerkiksi viime 
vaalien ·aikana porvaristo koetti sosialidemo
kraatteja kuvata,. että nimittäin me emme ·oli
sikaan tässä maassa pyrkineet mihinkään 
:dniuhun kuin vallattomuuteen; että me emme 
olisikaan pyrkineet mihinkään' muuhun kttin 
anarkiaa, . laittomuutta, levottomuuksia ja 
yhteiskunnallisia häiriöitä aikaansaamaan, 
jos me tode:Ua olisimme olleet sellaista 
väkeä, miksi porvaristo meidät lähettäes
sään vaalijulistuksia, vaalikirjoituksia vaunu
lastittain tahtoi kuvata, niin minä tahdon sa
noa, hyvät ystävät, teille Vl}kavasti, että moni 
teistä ei kantaisi enää ,päätänsä sillä paikalla, 
millä ·se nykyänsä seisoo, sillä sosialidemo
kraateilla, Suomen järjestyneellä työväestöllä, 
olisi kyllä ollut mahtikeinoja käytettävänä 
tänä vallankumouksen aikana. ' 

Tänä iltana me myöskin olemme tarjonneet 
rauhallista tietä kaikkien näiden asiain rat-

. kaisemista varten. Monta kertaa on ·puolelta 
ja toiselta riittävästi todistettu, että ne vaati
mattomat ehdotukset, mitä tässä on esitetty, 
eivät ·olisi ·mahdottomia tämän eduskunnan 
hyväksyä, ei olisi ma:hdotonta hyväksyä antaa 
kehotusta senaatille julkaisemaan niitä la
keja, joita edellinen eduskunta on hyväksynyt 
j. n. e. Mutta näyttää siltä, että porvaristo ei 
tahdo ottaa tarjottua kättä vastaan, se ei tah- • 
do tehdä väU.rauhaa, se ei tahdo saada näitä 
asioita rauhallista tietä ratkaisuun. Ja kun 
se ei sitä tahdo, niin silloin jää ainoaksi mah
dolliseksi tieksi työväenluokalle käyttää toisia 
keinoja, ·joita se täällä on esille tuonut, käyt
tää suurlakkoa, ja sen perästä sitten kuka tie
tää, minkälaisiin tuloksiin se on johtava, mitä 
muita keinoja työväenluokka on pakotettu sil
loin käyttämään. Tämä on olojen välttämät
tömyys, olojen pakko. Köyhälistö ei voi enää 
kauvemman aikaa tyytyä. Se on antanut jo 
kyllin paljon uhreja. Se on hallinnut ja koet
tanut hallita, kuten sanottu, kuusi kuukautta 
sltä vaikeaa asemaa, missä tässä maassa on 
eletty. Ne joukot, jotka tänne· ovat tulleet, 
eivät ole tilatut. Ne joukot, jotka ryhtyvät 
suurlakkoa tukemaan, eivät ole kiihöitettuj~, 
sillä kyllä meillä niin on asianlaita ollut, että 
'työväen: johtajat ovat olleet vaikeassa asemas
sa näinä päivinä. Lakkaamatta ympäri maa-
ta tulvii vaatimuksia vaatimusten .. perästä 

j0kaiselle .yksityiselle edustajalle, . .erinäis;i1le 
orgaaneill:e ja järjestöille, joissa ;yhä jyrkem- . 
1nällä ja jyrkemmälJ.ä tavall!LV.aatilllllilla vaa
ditaan, että nämä· lait täytyy saattaa voimaan, 
muuten työväen täytyy . ryhtyä toisenlaisiiill 
keinoihin. Ei·siis mihinkään päästä siitä asi
asta, että porvariston on tässä valittava, tah
tooko se tänä iltana .äänestää tässä maassa 
levottomuutta, rauhattomu,utta, .kenties kapi
naa, vai tahtooko se uudelleen lähteä meidän 
kanssamme ·kulkemaan eteenpäin rauhallisen 
uuclistuksen tietä, viemään yhteiskunnallista 
kehitystä eteenpäin. 

Ed. Leppänen: Täällä ei tietenkään mak
sa vaivaa käyttää puheenvuoroa siinä tar-koi
tuksessa, että voisi enää asiain menoon mir~ 
lään tavoin saada aikaan muutoksia, mutta 
oikeistolaisten lausunnoissa oli muutamia sem
moisia kohtia, joihin minä omasta puolestani 
olen katsonut olevan syytä hieman kajota. 

Ed. Ingman puhemiehistön menetteiyä puo
lustaessaan mainitsi hylkäämisen syyksi m. m. 
sen, että näiden ehdotusten lähtökohta olisi 
väärä, että olisi lähdetty siitä edellytykses
tä, että ne kaikki lait ovat jo vahvistetut, joten 
ei siis.nyt olisi kysymyksessä enää muu kuin 
niiden julkaiseminen. .Ja kun he oikeistolai
set eiv:ät tahdo tunnustaa näitä lakeja .jo vah
vistetuiksi, eivät he ole katsoneet voivansa 
puoltaa myöskään eduskunnassa näiden ano
musten käsittelyä. Mutta vaikkapa nyt niin
kin olisi, että ed. Ingmanin käsitys olisi tässä 
suhteessa oikea, niin ei minun käsittääkseni 
vielä sittenkään olisi syytä hylätä näiden eh
dotusten käsittelyä sen vuoksi, että johan yk
sin Kerenskin antama asetus, jolla senaatin 
valtaa väliaikaisesti laajennettiin, olisi oike
uttanut senaatin julkaisemaan nämä lait, vaik
kapa eduskunta ei niitä omasta puolestaan 
olisikaan vahvistanut. Jo yksin senkin vuok-

• si eduskunnalla siis olisi oikeus kiirehtiä se
naa ttia tässä asiassa. Meidän on myös otet
tava huomioon, että tämän tilanteen vallites
sa, jolloin minkäänlaista korkeimman vallan 
käyttöä ei ole olemassa, eduskunnan velvolli
suus olisi olla ei ainoastaan lakiasäätävänä 
laitoksena, vaan myöskin tarpeen vaatiessa 
puuttua vaikka toimeenpane;vaankin puoleen. 
Vaikka e'i mitään muita edellytyksiä olisikaan 
olemassa, niin jo tämän hetken vuoksi olisi 
eduskunnalla, jos se tehtävänsä oikein ymmär
tää, velvollisuus antaa senaatille määräys 

·näiden lakien julkaisemisesta, sanokoot val
tiopäiväjärjestykset sitä vastaan mitä tahansa. 
Mutta ed. Wrede ei ole väittänytkään, ettei 
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näitä ehdotuksia olisi sen vuoksi voitu käsitel
lä, mutta suurin vika on muka se, että ne oli
vat valtiopäiväjärjestystä vastaan senvuoksi, 
että ne eivät olleet valtiopäiväjärjestyksessä 
mainittujen aiotteiden mukaisia, eivät siis ol
let esityksiä, anomuksia, enen;tpää kuin adres
.seja. Tämäkin on oikeastaan perin muoto
seikkoihin takertumista. Jos todellakin täm
möisten tärkeitten asiain käsittely eduskun
nassa tällä lailla muotoseikoilla estetään, kyl
lä silloin todellakin olemme omien lakiemme 
.orjia ja sen seuraukset saattavat tulla perin 
tuhoisiksi. 

Ed. Ingman, Alkio y. m. koettivat varsin 
laajasti puOlustella nykyisen eduskunnan oi
.keuksia muka meidän hyökkäyksiämme _vas-
1taan. Näiden asiain yhteydessä', joista nyt on 
kysymys, ei olisi minun käsittääkseni ~illään 
tavalla ollut syytä puuttua niihin seikkoihin, 
sillä eihän näissä alotteissa ole lainkaan tah
dottu nykyistä eduskuntaa syrjäyttää enem
pää kuin sen laillisuuttakaan kieltää, joten 
siis keskustelun siirtäminen sille alalle oli ko
konaan ulkopuolella oleva asia, jolla tah
dotaan sotkea asiallisten asiain käsittely. Vie
läpä täällä on menty paljon p!temmällekin. 
Muun muassa ed. Luopajärvi on tahtonut sel
vää vastausta siihen, tunnustaako Suomen so
&ialidemokraattinen puolue tämän eAuskun
nan lailliseksi. Vaikka minä en olekaan mil
lään tavoin oikeutettu puhumaan koko sosia
lidemokraattisen puolueen puolesta, enkä edes 
sosialidemokraattisen ryhmänkään puolesta, 
niin siitä huolimatta katson kuitenkin voivani 
lausua oman käsitykseni asiasta. Tämän edus
kunnan laillisuus tai oikeastaan sen olemassa
olo riippuu tästä eduskunnasta itsestään. Jos 
se todellakin kykenee olemaan tehtävänsä ta
salla, niin ei mikään sen olemassaoloa uhkaa. 
Mutta jos se osoittautuu yhtä mahdottomaksi, 
yhtä aikaansaamattomaksi kuin mitä se tähän 
saakka on ollut, niin on aivan mieletöntä, että 
Suomen kansa antaisi tämäntapaisen edus
,kunnan olla olemassa. Tämä ei todellakaan 
ymmärrä hetken vaatimuksia, eikä kykene pa
nemaan kansan tahtoa toimeen. 

Täällä teki ed. Alkio toivehikkailta näyttä-
. viä .viittauksia niistä ehdotuksista, joita maa

laisliittolaisten puol~lta tultaisiin aivan lähim
mässä tulevaisuudessa tekemään. Saattaa ol
la mahdollista, että maalaisliittolaisilla ou täs
sä suhteessa sangen hyviä tai ainakin hyvää 
tarkoittavia ajatuksia. Mutta täytyy valittaa, 
että ne aiotteet tulevat liian myöhään esille. 
Kuka takaa, etteikö meillä tämä istunto olisi 
viimeinen Jos niin olisi, olisi ollut toki välttä
mätöntä, että ainakin tässä istunnossa olisivat 

ne ehdotukset tulleet esilletuoduiksi, että niis
tä olisi voitu päätellä, onko ;niissä jotain huo
mioonotettavan arvoista vai ei, löytyykö nii
den pohjalla todellakin ratkaisemismahdolli
suuksia. 

Täällä ovat monet muutkin edustajat, esi
merkiksi Schybergson, koettaneet uskotella, 
että nyt, kun eduskunta paäsee varsinaiseen 
työn alkuun, löydetään eri puolueitten kesken 
joku sovinnollinen ratkaisutapa, jolla pääs
tään tästä tilanteesta ohi. Nähdäkseni nämä 
ovat liian hyväuskoisia oletuksia. Meidnn 
puolelta on tämä tilaisuus käsitetty viimei
seksi, jolloinka todellakin jonkunmoinen sovin
to olisi voitu saada aikaan. Mutta kun se muo
toseikkojen perusteella hylättiin, niin kyllä 
nyt tulevaisuus tässä suhteessa näyttää aivan 
toivottomalta. 

. 
Ed. A r a järvi: Ed. Vuoristo luki täällä 

ammattiliittojen tekemän päätöksen. En tah
do kieltää merkitystä tuonluontoiselta päätök
seltä. Sillä epäilemättä saattaa olla varsin 
huomattava vaikutus asiain menoon tässä 
maassa. Mutta kuulun niihin, jotka ovat aut
tamatta toisella kannalla kuin ed. Vuoristo 
siihen nähden, että niiden toimenpiteitten 
kautta, joihin hän sanoi ammattiliittojen jär
jestön liiton tulleen äskeise·ssä kokoukses
saan, saavutettaisiin se tulos, jota hän tarkoit
taa ja jota he tarkoittavat. Suurlakko vallan 
varmaan ei lisää jokapäiväistä leipää, joka on 
yhteinen sekä vasemmistolle että oikeistolle. 
Mutta vasemmisto ja oikeisto tarvitsee ei aino
astaan leipää ja juomaa ja sitä, millä he joka 
päivä itsensä verhoittavat, vaan ed. Sirolan 
K. G. Sirenin poikana pitäisi tietää varsin hy
vin, että jokapäiväiseen leipään kuuluu myös
kin jotain muuta, siihen kuuluu hyvä hallituk
sen meno, terveellinen ilma, rauha, terveys, 
hyvät tavat ja muuta senkaltaista. Ja tämä 
kaikki on yhteistä porvaristolle ja myöskin 
vasemmistolle (Vasemmalta: Porvaristo pi
tää ne yksin.) 

Mutta tämä ei ole varsinaisesti se, jota minä 
oikeastaan tahtoisin tässä tilaisuudessa lausua . 
Minun tapani ei ole ollut käyttää eduskunnan 
aikaa puheluihin, minä olen tyytynyt t.eke
mään kohdaltani ilmoituksia, oikosia ehdo
tuksia, ja sillä hyvä. Mutta minusta tilanne 
on tällä kertaa semmoinen, että minäkin us
kallan muutamaan seikkaan tässä koskettaa, 
koska ne mielestäni· ovat senlaatuisia, että 
niitä tulee ottaa varteen sekä oikeiston että 
vasemmiston. Ja ne ovat sellaisia, että ne 
ovat tähän päivään saakka liiaksi un?hdetut 
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Stiöinen kansan eduskunnassa. Suomen kan- 1 

san eduskunta, sekä oikeisto että vasemmistö, , 
on tehnyt muutamia virheitä aina ja sitä tee 1 

koa jatkuu vielä tässäkin istunnossa. 
Suomen kansan eduskunnassa ajetaan taka

jälkiä. Valtiopäivilläonedustajien silmät taak
sepäin olleet koko sen ajan; kuin minä olen 
ollut eduskunnassa. Kolmen valtiomiehen ja 
heidän kannallaan olleitten teoista on Suomen 
kansan eduskunnassa keskustelu käynyt. Yrjö
Koskisen ohjelma, Mechelinin ohjelma ja To
koin ohjelma, ne ne ovat jatkuvasti olleet po
liittisen keskustelun alaisina. Ja tätä suori
tettaessa on yleensä aina katseltu taaksepäin. 
Eduskunnan vasemmisto, joka luulee olevansa 
käytännöllisen politiikan tekijä, ja ehkä sitä 
on joskus ollutkin, on vallan varmaan näillä · 
valtiopäivillä eritoten eksynyt siihen samaan 
virheeseen, johon Suomen eduskunta yleensä 
on eksynyt. Nyt ei tahdo sosialidemokraatti 
enempää kuin varhemmin muut tunnustaa po
liittisia virheitään. Valtiomies Tokoi miehi
neen on tehnyt auttamattoman poliittisen vir
heen. Tämä on tunnustettava. Ellei sitä tun
nusteta työssä ja toimessa - sanoilla. ei' sitä 
sovi vaatiakaan ketään tunnustamaan, se oli
si poliittinen virhe - ellei sitä, sanon minä, 
tunnusteta työssä ja toimessa nyt, niin tulevai
suus on sen tunnustava. Sitä, mitä jäi teke
mättä hajoitetussa eduskunnassa - hajoitet
tiinko se laillisesti vai laittomasti, on samante
kevä - sitä ei saa enää tehdyksi, se pysyy 
tekemättä, ajan pyörää ei voi vasemmistokaan 
edes suurlakon avulla kääntää takaisinpäin. 
(Vasemmalta: Eteenpäin on tarkoitus.) Se 
saattaa kyllä panna toimintansa käyntiin sen 
aikaansaamiseksi, mikä on herra Tokoin poli
tiikassa ollut pääasia, vähäväkisten auttami
nen, mutta herra Tokoin poliittisia virheitä se 
-ei vöi korjata, sillä ne ovat takanapäin. Tämä 
on tunnustettava, ei sanoissa, mutta sillä ta
valla, että vastainen toiminta ohjataan sen : 
mukaan. Suomen kansaa ei saada varsinai
sesti suurlakkoon ajaakseen oikeuteensa sitä, 
mitä ei voi enää oikeuteensa ajaa: poliittisten 
erehdysten, laskuvirheiden olemattomiksi te
kemistä. Jotain toista on ehdottomasti tavoi
teltava, jos mielitään onnelliseen tulokseen 
tulla, auttaa ja edistää Suomen kansaa. Tun
nustetaan pois, kuulummeko sitten vasemmis
toon tai oikeistoon, että eräät yleiset näkökan
nat ovat sellaiset, jotka pitävät paikkansa 
kaikkien edellämainitsemieni poliittisten hen
kilöiden ohjelmassa: Suomen kansan edus
kunnan ei tule rakentaa- siihen on jo viitat
tu täiiJlä - ei venäläisvihaan eikä saksalais- , 

rakkauteen, vaan se on suomalainen kansalli:. 
nen pohja aina oleva, jolta on katseltava ja 
järjestettävä asioita sekä vasemmiston että oi
keiston, jos täällä tahdotaan onnelliseen tulok
seen päästä. Ja kyllä ennen k1:tikkea vasem
miston on pidettävä huolta siitä myöskin, että 
niin paljon kuin tehdä taidetaan, laillisuus ai
na ja joka paikassa tulee noudatetuksi, sillä 
vähäväkisellä- se on vallan varma- ei löy
dy sen parempaa turvaa, kuin laki. Eduskun
nan ei pidä pienimmässäkään käydä yli sen, 
mikä on laillisena pidettävä ja mikä on edus
kunnassa aina laillisena pidetty. Kolmannek
si kyllä pitää myös paikkansa se,. että vähävä
kisten asemata on ehdottomasti korjattava. 
Mutta mitä tulee niihin lakiehdotuksiin, joita 
täällä nyt tahdotaan väkivallalla laiksi saada, 
niin siinähän se poliittinen virhe juuri on va
semmistolla, että se ei niitä aikanaan laillisel
la tavalla ajanut laiksi. Vasemmistohan ajoi 
laiksi eräitä muita, jotka nyt ovat tulleetkin 
vahvistetuiksi säännöllisessä järjestyksessä, 
mutta nämä se jätti sivuun, se ei tehnyt sitä, 
mitä sen kannaltansa - omalta kannaltansa, 
sanon minä, - olisi pitänyt tehdä, ja kun se 
tätä ei tehnyt, niin se ei sitä nyt enää myös
kään tehdyksi saa. Tämä on minun käsittääk
seni aivan selvä asia, vasemmiston ei tule yrit
tääkään aikomuksiaan sillä tavalla toteuttaa 
kuin se nyt ~rittää. (Siis tomukasaan.) Ei ol
lenkaan siitä ole kysymys: täällä on kyllä esi
tetty keinoja, millä tavalla edistys kyllä saa
taisiin käymään ja ed. Hänninen-Valpas eilen 
illalla, merkillistä kyllä, jo lausui mielihy~ 
vänsä siitä, että eduskunta nyt on lähtenyt 
käymään sellaista tietä, joka lupaa aukaista 
mahdollisuuden hedelmälliselle työlle. (Jatkoa 
vaan.) Jatkoa odotetaan huomenna. Jos edus
kunta voi, niinkuin odotamme, toimittaa asi
anomaiset valiokunnat j. n. e., niin tulee työ 
käymään säännöllisessä järjestyksessä. Minä 
oleti puolestani va~emmiston kanssa, esimer
kiksi mitä niihin lakeihin tulee, joita täällä 
ehdotetaan laittomalla tavalla voimaansaa
tettaviksi, jo viime eduskunnassa ollut valmis 
- valtalakia lukuunottamatta- suostumaan,' 
mutta ei ole minun asiani ollut eikä sen ryh
män, johon minä kuulun, toimittaa niitä sitä 
tietä voimaan, jota silloisen eduskunnan 
enemmistö tahtoi. Minä puolestani uskon, 
että jos osa Suomen kansaa yhdessä ammatti
liittojen järjestön kanssa aikoo suurlakon 
avulla, niinkuin se on päättänyt, tänään tai 
huomenna toteuttaa nämä vaatimuksensa, 
niin jokapäiväinen leipä ei varmaankaan tästä 
leviä Suomen kansalle. Mutta jos se järjestää 
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asiansa niin, että se ryhtyy toimenpiteisiin, 
että eduskunta saa laillisen ajan ja laillisen 
tilaisuuden suorittaa sen, minkä se nyt tahtoo 
suorittaa, niin silloin on asia minun ymmär
tääkseni kokonaan toinen. 

Ed. Lohi: Täällä ovat monet sosialide
mokraattiseen ryhmään kuuluvat puhujat 
tahtoneet kaikesta huolimatta saada leima
tuksi myöskin maalaisliiton osalliseksi siihen, 
että n. s. valtalakia tai valtaa eduskunnan kä
siin ei ole saatu aikaan. Täällä jo ed. Luopa
järvi teki siitä muistutuksia, mitä me olemme 
tässä asiassa koettaneet. Tahdon vielä pikku
sen kerrata mitä olemme tehneet. 

Muistatte kai miten ensi kerran äänestettä
essä te asetitte valtalain yhteyteen ohjelma
julistuksen. Meidän käsityksemme mukaan 
eduskunta ei ole mikään 'ohjelman laatija, 
täällä tehdään lakeja, vahvistetaan lakeja 
(nimittäin jos valtalaki hyväksytään). Me 
emme voineet yhtyä teidän ehdotukseenne. 
Porvarit ehdottivat asetettavaksi direktoorion, 
jolle korkein valta siirrettäisiin. Me emme 
yhtyneet siihen, me asetuimme sille kannalle, 
että eduskunta selittäisi itsellään olevan kor
keimman vallan ja päättäisi vahvistaa sen vii
me eduskunnan heinäkuun .18 päivänä säätä
män lain korkeimman vallan käyttämisestä. 
Te tiedätte, että oikeiston epärehellisen äänes
tysmenettelyn kautta tämä ehdotus ei tullut 
eduskunnan päätökseksi sekä siitä syystä, että 
te olitte kytkeneet tähän yhteyteen vaikka 
mitä asioita, nimittäin teidän ohjelmajulis
tukseenne. 

Sitten oli kysymys tämän direktoorion vaa
lista. Me teimme vielä siinä tilaisuudessa eh
dotuksen, että tämä direktoorion vaali lykät
täisiin, mutta sen sijaan päätettäisiin vahvis
taa nyt voimaanastuvaksi tämä heinäkuun 18-
päivän laki. Eduskunnan herra puhemies ei 
laskenut tätä ehdotusta äänestyksen alaiseksi. 
(Vasemmalta: Ajetaan pois se puhemies!) 
Valtiopäiväjärjestyksen mukaan me tuskin 
voisimme sitä tehdä. (Vasemmalta: Jos tar
vitaan, niin kyllä voimme tehdä.) No niin, pää
asiallinen periaatteellinen ero on siis meillä 
valtalain suhteen siinä: että te selitätte, että 
valtalaki on voimassaoleva laki, me katsom
me, ettei se ole vielä voimassa, koska Suomen 
kansaan on vedottu ja Suomen kansa on vaa
leissa tahtonut antaa vastauksensa ja Suomen 
kansa on näillä edellytyksillä vaaleihin lähte
nyt ja se on lähtenyt niissä merkeissä, että 
nyt on se vahvistettava, jos enemmistö edus
kunnassa on sen puolella. Me -lähdemme siitä 

ja sanomme, että tämä eduskunta on laillinen. 
Ed. ~ellosalmen ehdotukset ja se ehdotus. 
josta puhemies kieltäytyi nyt äänestämästä, 
lähtee myös siitä periaatteesta, että valtalaki 
on jo voimassa oleva laki, mutta että edus
kunnan on kiirehdittävä senaattiase julkaise
maan. Me emme saata asettua tälle kannalle. 

No niin, me olemme jo kaksi kertaa täällä 
yrittäneet saada valtalain voimaan, mutta se 
ei ole onnistunut. Nyt ollaan semmoisessa 
umpikujassa, että tämän valtalain kysymys 
on nyt perustuslakivaliokunnassa ja lienee 
turha uudistaa enää kysymystä samassa muo
dossa, ennenkuin perustuslakivaliokunta on 
lausuntonsa tästä antanut. 

Täällä on tehty monta kysymystä siitä, kun 
ed. Alkio lausunnossaan antoi viittauksia sii
hen, että meidän taholta on ajateltu vielä yhtä 
kt-inoa tästä umpikujasta päästäksemme, ja 
on kysytty, minkälaista on ajateltu. (Vasem
malta: Puhemiehen selän taa taas menty.) Ja 
minä pyydän nyt tässä ilmoittaa: Me olemme 
ajatelleet sensuuntaista ratkaisua, että teki
simme sensuuntaisen ehdotuksen, että koska 
sitä valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on 
päättänyt antaa Suomen korkeimman valtio-· 
vallan käytön, ei vielä ole voitu valita, päät
tää eduskunta toistaiseksi itse käyttää sitä 
valtaa, joka voimassa olevien säännösten mu
kaan on kuulun11t keisarille ja suuriruhtinaal
le. Minä en tiedä, jos tämmöinen ehdotus teh
dään, laskeeko herra puhemies tätäkään 
ehdotusta äänestyksen alaiseksi. (Vasem
malta: Sentähden teettekin, kun tiedätte, 
ettei.) Minä ajattelen, että hän ei sitä nyt las
kisi, vaan se lykkääntyy sen takia, että nyt 
meillä on käsiteltävänä kysymys siitä, hyväk
syykö eduskunta puhemiehen menettelyn ed. 
Kellosalmen ehdotuksesta vai ei. Ja kun tätä 
meidän ehdotustamme ei ole ehditty sitä tietä, 
mitä ed. Kellosalmi on ehdotukseensa tehnyt, 
ajaa perille, niin sentakia en katso tällä ker
taa tarpeelliseksi tätä ehdotusta tehdä, koska 
minä otaksun, että puhemies selittää tämän 
sillä lailla. Saatte uskoa, ;hyvät vasemmisto
laiset, että me olemme aivan· vakavasti sitä 
mieltä ja tämmöisen käsityksen takana sei
somme, että tästä umpikujasta täytyy päästä 
siihen, että eduskunta saa vallan, ja me olem
me vielä yhtä mieltä siitä, että ne lakiehdo
tukset tai ainakin useimmat ja tärkeimmät 
niistä, mitkä sisältyvät ed. Kellosalmen ehdo
tukseen, ·saadaan eduskunnassa voimaan saa
tetuiksi, sillä me tulemme vilpittömästi useim
pia niitä kannattamaan, ainakin näitä tärke
ämpiä, nimittäin valtalakia, kunnallislakia, 
8-tunnin lakia j. n. e. Tämä on tällä hetkellä 
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meidän suunnitelmamme. Johtaruko se mihin
kään tulokseen, sen tulev!lisuus näyttäköön. 

Ed. Wiik: Friherre Wredes stor.a tal, som 
föranledde mig att begära ordet, bragte mig 
i minnet det gamla ordstäfvet ,Fia,t justitia, 
pereat mundus", det är uttydt i ett fall som 
detta: Må världen förgås, blott juristeriet tri
umferar. Det juristeri, som med förbundna 
ögon trampar sin vanda stig utan att veta eller 
vilja veta att ett jordskred inträffat, som gör 
att stigen icke längre kan beträdas. Friherre 
'Vrede utgick från den förutsättningen, att la
gen af den 18 juli är ogil tig, emedan en lag, 
som afser att ändra en tidigare bestående, bör 
stiftas i den ordning den tidigare lagen stad
gar. Lagen af den 18 juli skulle alltså själf
fallet ha bort stadfästas af kejsaren och stor
fu.rsten. :Men friherre Wrede lämnade oss i 
fullständig ovetenhet därom, huru detta skulle 
kunnat ske, då en kejsare och storfurste icke 
e-xisterar. På denna underlåtenhet från fri- i 
herre ·w redes sida faller hela det resonemang, 
som han på sin princip uppbyggde, ett resone-

. mang, som utan tvifvel från hans sida var är
ligt menadt och som mottogs med bra-rop af 
dcn klick reaktionärer, som för. att skyla sin 
råa klassegoism behöfver få sig af hederligt 
och lagfaret folk anvisade en del paragr'afer 
och en del vackra talesätt om lag och rätt. 

Landtdagens talman har själf stått till 
tjänst med ett sådant talesätt, då han motive
rade sin vägran att föredraga ldgm Kellosal
mis förslag därmed, att de lagliga förutsätt
ningarna för deras föredragande icke funnos. 
Det har händt en gång förut, att man här i 
landet sökt lägga hinder för en framstormande 
folkrörelse med denna motivering: de lagliga 
förutsättningarna föreligga icke. Det var 1905, 
när folket kräfde lika och allmän rösträtt. 
Finlands dåvarande ståndslandtdag ansåg, att 
de lagliga förutsättningarna för ett landtdags
arbete alls icke förefunnos och att rösträtts
frågan därför icke kunde upptagas. Samma 
år på hösten tvang folket genom storstrejken 
igenom detta kraf utan att fråga efter, huru
vida ,lagliga förutsättningar" funnos. 

Det synes mig otroligt, att herr talmannen 
på eget bevåg skulle ha fattat sitt beslut i 
denna fråga. Jag kan icke tro, att en männi
ska skulle taga på sitt ansvar att kasta landet 
i storstrejk, måhända i inbördes krig. J ag 
måste antaga, att bakom talmannens beslut stå 
borgerliga grupper, måhända hela den borger
liga landtdagsmajoriteten. Denna kan heller 
ickc vara okunnig om situationens allvar. 

Det har gått dagar, det har gått veckor, sedan 
dessa frågor började behandlas. Gen:om ar
betarpressen, genom en mängd mötesresoluti
oner, genom hela den svallning, som råder 
inom arbetareklassen och som kastat så mån
ga stänk in i denna församling, ha säker ligen 
de borgerliga kunnat komma till den uppfatt
ning, att böljegången ute bland folket verk
ligen är stark, ja, att den kanske blir stark nog, 
a tt slå ihop öfver de maktägande klassernas 
hufvuden. Men då vi sagt detta, har man be
skyllt oss för att utslunga h o t. Detta påstå
ende beror tydligen på en missuppfattning. 
.Man föreställer sig, att storstrejken eller med
horgarkriget är någonting, som vi sosialdemo
krater längtade efter. Tvärtom, dessa frågors 
behandling i landtdagen har nogsamt visat, att 
vi för vår del söka i det längsta undvika denna 
ytterligare skärpning af klasskampen. Dag 
efter dag och vecka efter vecka ha vi fram
ställt det ena· förslaget efter det andra. Gång 
på gång ha vi tagit saken under förnyad om
pröfning inom vår egen krets. Och det synes 
mig, som om vi icke kunde fortsä tta på detta 
sätt utan att uppoffra arbetarklassens intres
sen och dess värdighet. 

Landtdagsman Schybergson sporde, hvarför 
vi tillägga ldgm. Kellosalmis förslag så myc
ken betydelse. Jo, det är just därför, att det 
är ett försök och, såvidt jag kan förstå, det 
sista försöket att komma till en fredlig upp
görelse. Man kunde möjligen ur ldgm. Schy
bergsons yttrande utläsa den tanken, att efter
som, såsom han påpekade, vi dock icke anse 
lagen af den 18 juli vin.na i ökad laglighet ge
nom att yttermera bekräftas af denna landt
dag, vi icke borde göra något förslag därom, 
utan tilläfventyrs sätta denl!a lag i kraft med 
de maktmedel, S0

1

ID stå tili vårt förfogande. 
Om detta var landtdagsman Schybergsons me
ning, så vill jag erkänna att det finnes en del 
förnuft däri. Men på borgerligt håll tror man 
synbarligen icke, att vi ha k r af t att sätta 
bakom de yrkanden vi framställa. Det skola 
vi icke tvista om. Det få de närmaste dagarna 
visa. Min uppfattning är emellertid den, att 
Finlands arbetarklass har stålsatts i så pass 
många strider, att minnet af storstrejken för 
12 år tillbaka är så pass lefvande, och att den 
revolutionära stämningen tillräckligt uppfris
kats under intrycket af den jäsning, som Eu
ropa rundt äger rum och som i mer än ett land 
bragt marken att vackla under de härskandes 
'fötter, för att man skall kunna tro Finlands 
arbetarklass bestå den kamp, som de borger
liga ·synbarligen ha beslutit att påtvinga den. 
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Men det individualistiska betraktelsesätt, 
som i allmänhet utmärker borgarklassen, och 
med den grofva sociala okunnighet, som ut
märker v å r t lands borgarklass, tror man att 
ett beslnt, sådant som storstrejksbeslutet, är 
hopfunderadt i en partibyrå och dekreteradt 
till efterrättelse af någon allerhögsta partiin
stans. Främmande som man i allmänhet på 
borgerligt håll är för tänkesätten inom arbe-

- tarklassen, föreställer man sig synbarligen sa
ken på detta sätt. Att det är en missuppfatt
ning, det skall man sannolikt snart få e.rfara. 
Det är de djupa leden, de allra djupaste, som 
ha beslutit kämpa denna kamp ut. Vi, deras 
representanter i landtdagen, ha gjort vad i 
vår ringa förmåga stått för att bringa denna 
kamp framåt med fredliga medel. Såvidt jag 
kan inse, återstår oss nu ingenting annat än 
ait öfverlämna ordet åt dem därute, som skola 
veta föra ett kraftigare språk och kanske kun
na tala mer öfvertygande till Finlands öfver
klass. 

Ed. Ingman: Tein tämän keskustelun 
alkupuolella herra Tokoille erään kysymyksen 
salahankkeista eduskunnan tuhoamiseksi, 
joista sanomalehdet ovat kertoneet. Tein sen 
kysymyksen herra Tokoille siitä syystä, että 
herra Tokoi viime perjantaina pyysi kysy
myksen valtionhoitajan vaalista pöydälle. 
Herra Tokoi on vastannut minulle näin: 
,Edustaja Ingmanin: minulle täällä tekemän 
kysymyksen johdosta pyydän vain lyhyesti il
moittaa, että olemme vaikuttaneet sen, ettei 
edes rauhallisen mielenosoituksen tuomaa pai
nostusta tätä eduskuntaa vastaan ole harjoi
tettu, jotta tämä eduskunta saisi tilaisuuden ja 
aikaa vapaan harkintansa perustuksella ryh
tyä niihin toimenpiteisiin, joita ajankohta 
vaatii". Tämä vastaus on tosiaankin diplo
maattinen. Se antaa tosiaankin tukea herra 
Valppaan aikaisemmin käyttämään mainesa
naan herra Tokoista: ,Porvarien nuorin ja 
taitavin diplomaatti'•. 

Mutta osaa tämän kuitenkin lukea. Ja kun 
sen osaa lukea, niin se sisältää myönnytyksen 
siihen, että sellainen salahanke on ollut ole
massa. Tämän salahankkeen on, sanomalehti
kertomuksen mukaan, valmistanut 25-miehi
nen toimeenpaneva komitea, jossa on 22 Hel
singin työväestön järjestöjen eduskunnan ja 
kolme vallankumouksen varalta aikaisemmin 
perustettujen järjestyskaartien hallinnon va
litsemaa jäsentä. Nämä järjestyskaartit ovat 
virallisen selostuksen mukaan perustettuja 
tukemaan työväestönlu,okkaa, lausunto-,paino-

ja kokousvapautta. Selostuksen mukaan näyt
tää tarkoitus olleen toinen. Ehdotus on sisäl
tänyt, että nykyisen koollaolevan eduskunnan 
toiminta .on katkaistava järjestyskaartien 
avulla ja vallan ottaa käsiinsä sosialistinen 
vallankumouskomi tea. V allankumouskomi te
an toiminnalle laajempaa kantavuutta anta
maan ryhtyy viime valtiopäivien sosialistinen 
eduskuntaryhmä, joka esiintyy eduskunnan 
nimellä. Herra Tokoin lausunnon jälkeen 
saanen todeta, että hän ei ole sanallakaan kiel
tänyt tämän sanomalehdissä olleen selostuk- . 
sen todenperäisyyttä. Täällä ovat useat puhu
jat kehuneet sosialistien ,avointa ja rehellis
tä" esiintymisestä. Mutta tosiasia on, että por
varillisissa piireissä tuskin kukaan ennen vii
me sunnuntaita tiesi mitään näistä sunnitel
mista. Olisi mielestäni sosialistien menettely 
paremmin ansainnut mainesanan ,avointa" ja 
,rehellistä", jos edustaja Tokoi perjantai-il
tana olisi maininnut, että tällaista suunnitel
tiin, eikä olisi puhunut siitä, että oli tutkit
tava vanhojen Ruotsin lakien säännöksiä siitä, 
mitenkä kuninkaanvaali olisi toimitettava. 

On syytä kysyä, miksi tämä hanke silloin 
meni myttyyn. Herra Tokoi luki rauhallisuu
den säilymisen vastauksessaan kokonaan sosi
alidemokraattisen eduskuntaryhmän ansiok
si. ,Me olemme vaikuttaneet sen" j. n. e., lau
sui herra Tokoi. Se sanomEtlehtiselostus, jo
hon olen viitannut, sanoo siitä näin: ,Mutta 
lauvantai-iltana, kun Pietarista pitkin päivää 
saapui arveluttavia uutisia, ei komitean ta
holta enää ehdotettukaan työväenkokouksille 
suunnitelmaa, vaan kehoitettiin odottamaan, 
ei päiviä, ei viikkoja, vaan hetkiä. Ja varsin
kin järjestyskaarti oli määrätty olemaan val
miina minä hetkenä tahansa. Odotettaessa 
tehtiin uhkaus eduskunnalle, että jollei se tot
tele sosialistien tahtoa, tullaan -se poistamaan". 
Niinkuin näkyy, menevät selostukset hyvin 
eri suuntiin. On tämän kaiken johdosta siis 
todettav-a, että Helsingin sosialidemokraatti
set järjestöt ovat suunnitelleet venäläisen 
sotaväen turvissa sellaista toimeniJidettä, jol
la olisi tuhottava tämä Suomen eduskunta, 
jonka on valinnut lähes miljoona Suomen ää
nestäjää. Tätä tosiasiaa eivät paranna mit
kään suurisanaiset uhkaukset. (Hyvä! Hyvä!) 

Ed. A r o k a 11 i o: Aikomukseni oli tehdä 
jotenkin samallainen ehdotus kuin ed. Lohen 
äskeisestä lausunnosta astuu esiin. Mutta 
kun tällaista ehdotusta tässä yhteydessä ei 
voida käsitellä, rajoitun ainoastaan lausu
maan olevani pääasiallisesti samalla kannalla 
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kuin ed. Lohi. Voin sitä suuremmalla syyllä 1 

rajoittua tähän, kun kysymyksen tuonnem- 1 

massa käsittelyssä olen tilaisuudessa lähem- 1 

min perustelemaan kantani. 

Ed. T o koi: Ed. Ingmanin viimeisen lau
sunnon johdosta minun täytyy sanoa, että hä
nen koko lausuntonsa oli alusta loppuun pelk
kää lorua. Mistään sentapaisesta asiasta, kuin 
hän tässä esitti, minä en edes mitään tiedä. 
Vaikka muuten ei tietäisikään, niin jo tästä 
lausunnosta käy selville, että hänessä yhtyy 
kaksi persoonaa, pappi ja diplomaatti. Se seik
ka, että työväestölle on kasvanut huono käsi
tys tästä eduskunnasta, se ei perustu yksino
maan siihen, että tämä eduskunta heidän käsi
tyksensä mukaan on Iaittornilla vaaleilla pan
tu kokoon, vaan vielä enemmän se perustuu 
siihen> että se tältä eduskunnalta ei ole yh
tään mitään saanut, eikä sillä ole minkään
laista toivoakaan tässä eduskunnasta mitään 
työväestöä todella auttavia uudistuksia saada 
läpi. Se ei ole siis ihme, jos tyytymättömyys 
tätä eduskuntaa vastaan on kasvanut työväen 
keskuudessa, silloin kun eduskunnan menet
tely on alusta loppuun tähän mennessät ollut 
sitä kuin se on ollut. Mutta minkäänlaisia 
salahankkeita eduskuntaa vastaan ei työväen 
keskuudessa ole ollut. Se on esitetty, mitä on 
esitetty; se on esitetty täysin julkisesti eikä 
suinkaan m1ssaan salaisessa kokouksessa. 
Niistä en minä ainakaan tiedä mitään. Jos 
edustaja Ingman jostakin sellaisesta kokouk
sesta tietää, niin minä ne voin merkitä hänen 
omaan laskuunsa ja tiliinsä. Se on pelkkää 
provokatioonia, mitä hän esitti, eikä mitään 
muuta. 

Ed. I n g m a n: Minä pyydä'Jl herra Tokoille 
ilmoittaa, että se selostus, minkä minä luin, 
on ollut jo eilen sanomalehdissä ja on tänään. 
On outoa, että herra Tokoi .siitä ei edes sano
malehtien kautta mitään tiedä. Sitä, mitä mi
nä olen sanonut, ei tee paremmaksi eikä pa
hemmaksi ne mainesanat, mitkä herra Tokoi 
suvaitsee minusta henkilökohtaisesti esittää. 

Ed. T o koi: Kylläpä siinä joutuisi oraalle, 
jos lähtisi kumoamaan kaikkien porvarilehti
en esittämiä vääristeltyjä ja provokatoorisia 
tietoja. Sillä ne ovat joka ainoa. lehti alusta 
loppuun niitä täynnä. Kerta kaikkiaan täy
tyy merkitä, että porvarilehtien sekä sävy 
että kirjoitustapa ja tapausten kertominen 
näinä raskaina aikoina on ollut sellaista, ettei 
se ole mitään muuta kuin pelkkää provoka-

-------------------------------

tioonia, ja heidän lausuntonsa tääHä eduskun
nassa vain lisäävät sitä provokatooriita toi
mintaa, jota siellä on harjoitettu. 

Ed. Ingman: Ei asiallisia esityksiä kumo
ta sillä ,provokaa ttori"- tai ,provoka tsioni"
sanalla, johon herra Tokoi turvautuu, kun hä
nellä ei ole asiallisia perusteita esitettävinä. 

Keskustelu julistettiin päättyneeksi. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa ei ole 
tehty mitään ehdotusta. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Samoin on minun ilmoitetta
va, että edustaja Kellosalmi samalla kertaa, 
kuin mainittu aikaisempi kirjelmä jätettiin, 
on jättänyt toisen kirjelmän, jossa pyydetään 
samanlaista toimenpidettä kirjelmässä mainit
tuun, Suomessa asuvien Venäjän kansalaisten 
kunnallisia oikeuksia koskevaan lakiin näh
den. Samoinkuin edellisessäkin asiassa tah
don tässäkin lausua käsitykseni olevan seuraa
van: Kun kirjelmässä tehty ehdotus tarkoittaa 
sellaista toimenpidettä, johon asian nykyisessä 
tilassa ollen ei ole laillisia edellytyksiä, en kat
so voivani esittää kysymyksessä olevaa kirjel-
mää eduskunnalle. · 

Sama on käsitykseni siitä ed. Kellosalmen 
jättämästä kirjelmästä, joka koskee toimen
piteitä Venäjän kansalaisten elinkeino-oikeu
teen nähden Suomessa. 

Edelleen on ed. Kellosalmi samalla kertaa 
kuin kaksi edellistä kidettä jättänyt kirjel
män, jossa ehdotetaan samanlaista toimenpi
dettä, kuin aikaisemmin on mainittu, koskeva 
lakia Suomen eduskunnan oikeudesta tarkas
taa hallituksen jäsenten virkatointen lainmu.
kaisuutta. 

Tämän johdosta' saan ilmoittaa mielipiteeni 
olevan saman kuin kahden edellisen kirjelmän 
johdosta. 

Niinikään on ed. Kellosalmi jättänyt edus
kunnan kansliaan kirjelmän yhtäläistä toi
menpidettä varten lakiin nähden, joka koskee 
kahdeksantunnin työpäivää. 

Minun mielipiteeni siitä on sama, kuin nois
ta edellisistäkin kirjelmistä. 

Vihdoin viimein on ed. Kellosalmi jättänyt 
kirjelmän yhtäläistä toimenpidettä varten la- · 
kiin nähden, joka koskee maalaiskuntain 
kunnallislain, kaupunkien kunnallislain, lain 
kansan äänestyksestä ja kunnallisen vaalilain 
jUlkaisemisen kiirehtimistä. 
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Tähänkin nähden ilmoitan mielipiteeni ole- Ed. Mäki: Sosialidemokraattisen ryhmän 
van saman kuin kaikkiin edellisiin. i puolesta ilmoitan minä jyrkän vastalauseen 

Puhemies: Seuraava täysi-istunto on 
torstaina tämän kuun 15 päivänä k:lo 12 päi~ 
väliä, jolloin toimitetaan valitsijamiesten vaa
li. Ehdokaslistat vaalia varten ovat annetta
vat eduskunnan sihteerille viimeistään k:lo 
12 päivällä huomenna kes,kiviikkona. Kuiten
kin tämä kaikki sillä edellytyksellä, ettei syy
tä ilmesty täysi-istunnon sitä aikaisemmin pi
tämiseen. 

puhemiehen käsitystä! vastaan, kun hän kiel
täytyi äänestyttämästä ed. Kellosalmen teke
mistä ehdotuksista, kieltäytyi esittelemästii 
niitä. (Vasemmalta: Toinen puhemies!) 

Täysi-istunto päättyy ldo 5,10 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



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

Päiväjärjestys. • 

1) Valitsijamiesten vaali ............ . 
2) Ilmoituksia ..................... . 

8iv. 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Koponen ja Nissinen. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Valitsijamiesten vaali. 

P u he m i e s: Valitsijamiesten vaalia .varten 
on oikeassa järjestyksessä jätetty 5 ehdokasEstaa. 
Ne on vaalilipuiksi yhdistetty ja tämä on edus
tajilLe jaettu. Asiantuntijaksi vaalitoimitukseen 
on pyydetty professori Ernst Lindelöf. Sen ohes
sa saan pyytää niitä edustajia, jotka ovat asia
miehinä toimineet eri ehdokaslistojen o.isäänjättä
misessä, siinä avustamaan. · Sittenkun vaaliliput 
ovat uurnasta otetut, avatut ja lasketut, keskeyte
tään täysi-istunto, mutta jatketaan sitä k:lo 2 
päivällä, jolloin vaalin tulos julistetaan. 

Samalla pyydän huomauttaa, että valitsijamies
ten on sitten kokoonnuttava vielä tänä iltana va
litakseen puheenjohtajan, jo~ huomispäivänä 
voitaisiin toimittaa valiokuntavaalit. 

Nyt ryhdytään vaaleihin. 

Istunto keskeytetään k :lo 1 p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

ik:lo 2 päivällä. 

Ehdotus korkeimman valtiovallan käyttämisestä. 

Puh e m i e s: · Eduskunta on tämän kuun 9 
päivä-nä päättänyt, että keisarin ja suuriruhti-

naan valta on toistaiseksi uskottava tarkoitusta 
varten asetettavalle valtionhoitajakunnalle ja että 
valtionhoitajakuntaan kuuluu kolme jäsentä, jot-
ka eduskunta valitsee sillä. tavoin kuin on sää
detty puhemiesten vaalista, ellei eduskunta voi 
yhtyä sen jäsenistä. 

Kun kuitenkin valtionhoitajakunnan" vaa.lia 
eduskunnan tämän kuun 10 päivänä tekemän pää
töksen johd'osta ei vielä voida toimittaa, mutta on 
välttämätöntä, että kysymys korkeimman vallan 
käyttämisestä saadaan hetimiten väliaikaisesti jär
jestetyksi, varsinkin jotta saataisiin ratkaistuksi 
kysymys senaatin talousosaston uudesta kokoon
panosta, saa puhemiehistö äänestyksen jälkeen 
kunnioittaen eduskunnalle ehd-ottaa, 

että kunnes eduskunnan päätös valtion
hoitajakunnan asettamisesta toteutetaan 
tai eduskunta muuten toisin päättää, kei
sarin ja suuriruhtinaan vallan käyttäminen 
annetaan Suomen senaatin talousosastoHe. 

Puheenvuoron saa:tuaan lausuu vielä 

Senaattvri S e t ä 1 ä: Kunnioitettu herra pu
hemies! Arvoisa eduskunta! Kun edusikunta nyt 
valtiopäivien avaamispäivän jälkeen pitää ensi
mäistä täysi-istuntoaan, pyydän saada senaatin 
puolesta tehdä seuraavan ilmoituksen, j·onka jo 
heti valtiopäivien kokoonnuttua olemme tehneet 
ryhmienväliselle valtuusktnnalle. 

Tämä senaatti, joka useitten hallituhen jäsen
ten erottua on pitänyt velvollisuutenaan va1tio
päivien avaamiseen asti hoitaa ma;n_ asioita, kat
soo nyt sille käyvän mahdottomaksi pitemmälti 
jatkaa tehtävätään. 

Hallitustehtävien edelleen hoitaminen on se
naatille suorastaan mahdotonta jo yksistään sen'. 
vähäisen lukumäärän vuoksi, erittäinkiJl sen jäl-· 
keen, kun yksi sen jäsenistä, senaattori Ser-
lachius, tämän kuun 5 päivästä alkaen sairauden 
vuoksi on ollut virasta vapaana ja eiintarvepääl
likkö samaan aikaan sai eron virastaan. Maan 

· hallituhen ylläpitäminen käy sena.atille mahdot-
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tomaksi myös maan rahavarojen tilan vuoksi. Se
naatti on valtiopäivien kokoontumiseen asti maan 
rahavarojen hoidossa voinut tulla toimeen tilapäi
sellä luotolla, mutta nyt on valtion kassarrservi 
muutaman päivän kuluttua tyhjä, ja valtiopäi
vien avaamisen jälkeen on eduskunnan asiana huo
lehtia valtiovarojen riittävyydestä. Paitsi val
tiovarojen järjestelyä vaativat edelleen elintarve
asiat yhä jatkuvaa .hoitoa ja mitä kiireellisintä 
uudestaa.njär.iestelyä. 

Senaatin jäsenet pyytävät tämän vuoksi minmil 
kauttani mitä vakavimmin eduskuntaa ryhtymään 
mitä pikaisimpiin toimiin uuden hallituksen aic 
kaansaamiseksi. 

Keskustelu: 

Ed. ~ l k i v: Sen kiusallisen aseman johdos
t'!Y, johon on jouduttu sen johdosta, että toistai
seksi ei ole voitu määrätä, kuka tässä maassa 
käyttäisi korkeinta hallitusvaltaa, on maalaislii
ton eduskuntaryhmä täällä, kuten tunnettu, koet
tanut saada sovitteluja aikaan oikeiston ja vasem
miston välillä. Kun asema oli eilen kärjistynyt 
huippuunsa, päätti maalaisliiton eduskuntaryhmä 
kääntyä kirjelmällä sosialidemokraattisen edus
kuntaryhmän pU'oleen, rpyytäen heiltä vastausta 
eräisiin asiaa selvittäviin kysym;yksiinsä. 'l'ähän 
kaJsott.iirr oltavan pakotetut :sen vuoksi, että maan 
tila nykyään on sellainen, että meidän ymmär
tääksemme asema ei ole järjestettävissä ilman, 
ellei vasemmistoa myöskin saada mukaan sitä jär
jestämään. Ne kysymykset, jotka sisältyivät kir
jeeseemme sosialidemokraattiselle eduskunta1·yh
mälle, olivat seuraavat: 

,1) Koska maalaisliiton eduskuntaryhn!'ä on Ph
dottomasti sillä kannalla, että valtalain julkaise
minen nyt merkitsee sitä, että se astun voimaan 
ja vaikutukseen vasta julkaisupäi västä, kysytään, 
suostuuk•o sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
yhtymään tähän selitykseen, jos valtalaki tulee 
voimaansaatetuksi? t 

2) Maalaisliiton eduskuntaryhmä on edelleen 
kokonaisuudessaan sitä mieltä, että valtalaki olisi 
voimaansaatettava. Mutta koska oikeiston taholta 
on ilmoitettu, ettei sieltä haluta sen jälkeen olla 
mukana hallituksen muoda.stamisess®., kysytään: 
suostuuko sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
heti olemaan mukana maalaisliittolaisten ja mah
dollisesti radikaalisten itsenäisyysmieste.n kanssa 
muodostamassa hallitusta valtalain periaatteiden 
mukaan? 

Jos sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 
vastaus on kielteinen tahi jos sosialidemokraatti
sen eduskuntaryhmän vastaus tä.hän kirjelmään 

ei saavu tänään - nimittäin eilen- ·kello 4:ään 
mennessä päivällä, katsomme, että sosialidemo
kraattinen. eduskuntaryhmä on täten asiallisesti 
luopunut valtalain voimaansa.attamisesta." 

Tänä aamuna saimme S'osialidemokraattiselta 
ed uslmntary hmäl tä seuraavan vasta nksen: 

, 1) .T os maalaisliittolaisen eduii;kuntary hmän 
puolesta tehdään eduskunnassa ehdotuksia, jotka 
tarkoittavat hallitsijalle ennen kuuluneen vallan 
siirtämistä eduskunnalle, tulemme äänestämään 
sellaisten -ehdotusten puolesta. 

2) Hallituksen muodostami&kysymyksestä em
me katso voivaz:nme vielä tällä kertaa päättää." 

Tämän kirjevaihdon olemme saattaneet heti sen 
jälkeen, kun se oli päättynyt, myöskin porvarillis
ten eduskuntaryhmien tied•ok;si, kehoitta,en heitä. 
yht.ymään siihen, kun täällä nyt uudistetaan tai 
tehdään maalaisliiton puolesta sellainen ehd·otus, 
.ioka oli S'osialidemokraateill-e myöskin tunnettu, 
ehdotus, jonka kautta hallitusvalta ~iirrettäisiin 
eduskunnalle. TäJTiä ehdotus on samalla tehty 
tunnetuksi sekä sosialidemokraat-eille että myös
kin P'Orvarillisil1e eduskuntaryhmille. 

Kun asema nyt on kärjistynyt sellaiseksi kuin 
se on, käsitämme edelleen, että koko eduskunnan 
yhtyminen jollakin tavalla järjestämään tätä vai
keaa tilannetta on mahdollinen juuri tämän ehd'O
tuksen pohja1la~ Rohkenen siis tehdä tämän ehdo
tuksen sillä edellytyksellä, että se tulee saamaan 
eduskunnassa näin valmisteltnna yksimielisen hy
väksymisen. Ehdotu<; on tällainen: 

Koska sitä valtionhoitajakuntaa, jolle edus
kunta on päättänyt antaa Suomen korkeimman 
hallitusvallan käytön, ei vielä ole voitu valita, 
päättää eduskunta toistaiseksi itse käyttää sitä 
valtaa, joka voimassa olleitten säännösten mukaan 
on :kuulunut keisarille ja snnriruhtinaalle. 

Ed. I n g m a n: Siitä asti, kun herra Tokoi ja. 
muut sosialidem~raattiset senaattorit .syksyn 
alussa jättivät senaatin, on ollut selvää, että edus
kunnan ensimäisiä tehtäviä tulisi olemaan koettaa 
saada aikaan uusi kotimainen hallitus. Porvaril
liset senaattorit tosin eivät seuranneet sosialide
mokraattisten senaattorien esimerkkiä. He käsit
tivät velvollisuutensa maata ja kansaa kohtaan 
toisella tavalla. Kunnia heille siitä. Mutta he ei
vät yksin voi ajanpitkään hoitaa maan asioita, ja 
oli kohtuuh·nta vaatia·kaan, että h~ sen tekisivät. 
Jo ennenkuin eduskunta virallisesti kokoontui, 
ryhdyttiin valmistaviin toimiin tämän asian jär
jestämiseksi. Mutta silloin oli asema sellainen. 
että ensiksi täytyi saada järjestetyksi kysymys 
korkeimman vallan käyttämisestä maassa. Olot 
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olivat kehittyneet sellaisiksi, että ensi kerran kan
samme hi~toriassa näytti olevan tilaisuus saada 
korkein valta erittäin laajassa määrässä suomalais
ten itsensä ·käytettäväksi. Olisi luullut, että kaikki 
olisivat yhtyneet tätä tarkoittaviin pyrkimyksiin, 
unhottaen kaikki puolueriidat ja puoluepyyteet 
Valitettavasti täytyy meidän nyt, enemmän kuin 
kahden viikon kuluttua, todeta, ettei ole niin käy
nyt, vaan että olemme jotenkin yhtä pit;källä kuin 
alussakin olimme. 

Minä olen käsittänyt, että ryhmät. oikealle maa
laisliitosta -· minä tiety.sti en puhu niiden puo
lesta, vaan puhun ainoastaan itseni puolesta, ku
ten minä olen asiat ·käsittänyt - olen käsittänyt 
sen siten, että nämä ryhmät ovat tämän asian jär~ 
jestelyssä koettaneet noudattaa seuraavia peri
aatteita. Ensinnäkin on pyritty siihen, että kor
kein valta niin paljton kuin suinkin mahdollista 
saataisiin suomalaisten käsiin. Siinä suhteessa oli 
jo heti valtiopäiväin alussa suuria mahdollisuuk
sia. V enäläiseltä taholta tehtiin rajoituksia ai
noastaan kolmeen asiaryhmään nähden: ulkoasioi
hin, sotila>.asioihin ja venäläisten oikeuksia ja lai
toksia koskevaan lainsäädäntöön nähden. Se ma
nifestiehdotus, joka. on ollut julkisuudessa-kin mai
nittuna, •oli rakennettu sille pohjalle, että korkein 
valta muissa asioissa, paitsi näissä, olis~ tuleva sno
malai>.ille. Ja näistäkin asioista jäisivät ainoas
taan ulkoasiat entiseen tilaan, kun sitävastoin ky
•symykset, jotka koskevat sotilaslainsäädäntöä ja_ 
venäläisten kansalaisten ja laitosten oikeuksia, 
järjestettäisiin siten, että ne ratkaistaisiin Suo
me>.sa, mutta ratkaisu vaatisi Venäjän hallituksen 
snostumuksen tullakseen päteväksi. Sittemmin 
kasvoivat vielä mahdollisuudet. Näiden laajentu
neiden mahdollisuuksien pohjalle laadittiin ehdo
tus valtionhoitajakunnasta. Sen mukaan olisi 
koko se valta, minkä keisari ja suuriruhtinas on 
käyttänyt Suomen lainsijädännön ja hallinnon jär
jestykses>.ä, tullut kotimaisten miesten käsiin. -
Toinen periaatjl, j.ota olen käsittänyt mainitse
mieni ryhmien koettaneen noudattaa, on ollut se, 
että järjestely on tap~htuva nykyisen valtiomuo
tomme pohjalla. Toisin sanoin: että kysymystä 
.korkeimman vallan •käyttämisestä ei ole kytket
tävä kiinni kysymykseen kansamme sisäisten val
taky.>.ymysten ratkaisusta. Tämä ei ole tapahtu-

'nut siksi, ettemme .olisi valmiit uudistuksiin- mi
nulla on ollut jo ennen tilaisuus tästä paikasta 
lausua se vakaumukseni, että me kaipaamme suu
ria sisäisiä uudistuksia, ja varsinkin kaipaa myös
kin valtio>.ääntömme, hallitusmuotomme sellaisia. 
Sehän on tunnettua, että on valmistettu laajalle 
menevä ehdotus uudeksi lmnsanvaltaiseksi halli
tusmuodoksi. (Vasemmalta: Harvainvallaksi!) 

----------------------------------

·Mutta o.lemme käsittäneet asian siten, että tämä 
seikka vaatii aikaa ja nyt, tässä kiireessä, sitä ei 
saa loppuunsuoritetuksi. Sentähden olisi koetettava 
järjestää kysymys korkeimmasta vallasta riippu
matta muutoksista hallitusmuotoon. Myöskin on 
mainitsemallani taholla :pidetty tär kcänä, että 
muodollisestikin ne päätökset ja ratkaisut, j-otka 
nyt tehdään, tapahtuvat täysin voimassaolevan 
valtiosääntömme puit:teis>.a, sen periaatteiden mu
kaan. 

Mikäli -olen käsittänyt, ovat vasemmiston peri
aatteet tässä asiassa olleet aivan toisenlaisia. Va
t5emmisto on ollut sidottu niiden sopimusten kant
ta, j-otka vasemmisto viime kesänä teki venäläisten 
työ- ja sotamiesneuvostojen kongressin kanilsa, ja 
sentähden on nytkin, vaikka on auennut palj.on 
suurempia mahdollisuuksia vapauden saavuttami
seksi kansallemme, 'kuin silloin oli, &osialistien 
vastaus kansamme suureen kysymykseen kuulu
nut: valtalaki. Valtalaki oli minun ja monen 
muun käsityh~ mukaan jo viime kesänä epätyy
dyttävä, myöskin mikäli ·se lmski Suomen ja Ve
näjän välien järjestelyä, varsinkin siinä, että se 
jätti ~otilasasiat kokonaan entiselleen. Mutta .siitä 
huolimatta se on uusissakin oloissa yhä kelvannut 
vasemmistolle. Ja vasemmisto on sentähden aset
tunut poikkiteloin sekä tnanifestipyrkimyksiin 
että myös pyrkimykseen järjestää tämä asia val
tionhoita.iakuntaperusteella. Toi>.eksi on vasem
misto tahtonut kytk,eä kansamme suuren kysy
myksen ratkaisun yhteen 'omiin luokkaharrastuk
siinsa. Mikäli olen_ voinut arvostella niitä ehdo
tuksia, joita vasemmistolta päin asian selvittämi
seksi on tehty, ovat ne olleet rakennetut 'kahteen 
pääperusteeseen. Toinen on ollut >.e, että n. s. val
talaissa oleva hallitusmuoto.- en voi sanoa muuta 
kuin tekele, sillä niin epätäydellinen se on - on 
hyväksyttävä. Toinen :peruste on se, että niinsa
.nottu herra Mannerin eduskunta o.n herätettä-<.r'ä 
henkiin valtalain perusteella hallitsemaan maata. 
Vasemmisto on ollut sillä kannalla, eitä ellei näitä 
pääperusteita hyväksytä, se ei ole suostunut mi
hinkään järjestelyyn, joka tarkoittaisi maamme 
vapauden ja oikeuden turvaamista. Minun täytyy 
valittaa, että vasemmisto on aseitunut tällaiselle 
•kannalle, sillä vasemmistonkin taholta kuuli kui
tenkin keväällä lausuttavan sen käsityksen, että 
ensin turvaarpme kansamme ja maamme oikeudet 
ja vapaudet ja sitten me riitelemme keskenämme 
.sisäisistä asioistamme. Jos tätä periaatetta olisi 
noudatettu, niin me olisimme totisesti nyt jo kan
samme oikeuksien ja vapauksien turvaamisessa 
san~en pitkällä. . 

Entä maalaisliitto? Minun täytyy suoraan tun
nustaa, että minä turhaan olen hakenut varmaa, 
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.määrättyä ohjelmaa, jota maalaisliitto o.lisi joh
donmukaisesti noudattanut. Niiden neuvottelujen 
alussa, jotka ovat tapahtuneet, maalaisliitto näytti 
pyrkivän valtala·kiin, mutta sitten tuli maalais
liitto vakuutetuksi siitä, että valtala'ki silloisissa 
<>loissa - niissä oloissa, jotka vallitsivat toista 
viikkoa sitten - ei mennyt. Silloin maalaisliitto 
suostui manifestiehdotukseen, mutta huomattava 
on, että silloin kun maalaisliitto suostui manifesti
ehdotukseen, oli manifestitie jo mennyt tukkoon. 
Kun herra N emrasow tuli manifestin kanssa Pie
tariin, ei enää ollut allekidoittajaa. Niitä viivyt
telyjä, jotka aiheutuivat ·maalaisliiton epävarmuu
desta, saamme kiittää siitä, että tämä p·yrkimys 
kansamme vapauden turvaamiseksi ja laajental.lli
seksi meni kokonaan myttyyn. (Vasemmalta: 
Kunnia maalaisliitolle.) 

Alettiin sitten muuttuneissa oloissa toisesta 
päästä. 'rehtiin valtionhoitajakunta-ehdotus. Maa
laisliitt<> yhtyi tähän. Herra Alkio itse oli yh
tenä puhemiehenä mukana eduskunnalle esittä
mässä valtionhoitajakunta-ehd'Otuksen. ·Mutta, jo 
samana päivänä hän siitä luopui ja peräytyi taasen 
valtalain kannalla. Herra Alkion siitä tekemä eh
dotus, joka sisälsi, että eduskunta ,päättäisi .iu
iistaa lain heinakuun 18 päivältä 1917 korkeim
ma.n: va.Hiovallan käyttämisestä .Suomessa tänään 
voima:anastuva•ksi .ia noudatettmvruksi", tuli edus
kunnassa hylätyksi. Täällä on mainittu useita 
kertoja, että se olisi tullut hylätyksi epärehelli
sen äänestyksen -kautta. (Vasemmalta: Niin se tu
likin.) Minä pyydän jyrkästi torjua tämän väit
toon. (Hä·lin.ää.) Eduskunnassa lainoppineelta ta
holta. selvästi todist-ettiin, että herra Alkion eh
dotus oli perustuslain va:stainen. ·Sitä ei v-oinut 
äänestää oo, joka oli tällä ·kannalla. Sillä kan
nalla olin muun muassa minä. Ja jos sama äänes
tys tulisi tehtäväksi uudestaan tänään, en ka.tsoisi 
voivani äänestää tätä ehdotusta. Sitten kun ehdo
tus oli hylätty, yhtyi maalaisliitto jälleen kan
nattamaan vaU:onhoita.jakunnan asettamista. 
Mutta. kun vaalin piti tapahtua, niin maalais
liitto jälleen keikahti valtalakiin. Silloin ed. 
Lohi ehdotti, että oouskunta ei nyt valitsisi k'Ol
mimiehistä valtionhoitajakuntaa, vaan määräisi 
heti heinäkuun 18-:päivän lain voimaana.stuva-ksi. 
Koko asia hautaantui silloin perustuslakivalio
kuntaan. Ja niin oli toinen yritys - maa:laislii
t<>n aluks.i kannattama yritys - saada tämä asia 
jär.iestetyksi saman maalaisliiton epävarmuuden 
ja haparoimis·en kautta jälleen" mennyt myttyyn. 

Nyt näyttää siltä, kuin ,työväen vallanku
mou'ksellinen keskusneuvosto", joka ilmaantui 

. näyttämölle tiistai-iltana, - aivan välittämättä 
siitä, että herra Tokoi oli minulle julistanut, että 

puheeni siitä oli paljasta lorua - haD!kkiutuisi 
ottamaa-n vallan käsiinsä. Maalaisliitto tekee yhä 
kauppoja ja esittää yhä sovitteluehdotuksia. .Se 
ehdotus, joka tänään on ·esitetty, v1e arvatenkin 
taas vrultalaikiin. Ainakaan ei valtalaki ole sen 
kauttå millään tavoin syrjäytetty. Mahdollisesti 
se vie myös herra Mamnerin eduskuntaan, sillä 
herra. Maunerin eduskunta. -ei tämän ehdotuksen 
kautta: ole vähimmässäkään määrässä syrjäytetty. 
Ja ainakin se vie si,ihen, että .ios V enä.iällä taas 
nousee luja hallitusvalta - oli se sitten herra 
Kerenskin tai Ka:ledinin tai Lenilllin hallitus -
niin täällä ei ole mitään erityistä orgaania ole
maissa, jolla olisi Suomen korkein hallitusvalta 
käytettävänä. Eduskunta on sen vain ikäänkuin 
pitäJnyt tallessa toistaiseksi. Minä en voi, niin 
mielelläni kuin tietysti näkisin, että täällä syn
tyisi yksimielisyys, yhtyä ehdotu'ks.een, joka näh
däkseni ei vie .meitä yhtä pikkuistakaan askelta 
eteenpäin siitä paikatsta, missä nyt olemme sei
soneet .io kolmatta viikkoa, .ioka ei ratkaise yhtä 
a.:·n:oata niistä kysymyksistä, joiden ratkaisussa 
olemme täällä kamppailleet kdko tämän ajan. 

Meiltä on monasti kysytty, miksi emme mene 
valta.lakii.n: Silloinhan olisi kaikki valmista. 
Minä pyy.dän lyhyesti vastata, että •me emme 
mente siihen syystä - minä en ainakaan mene -
siitä syystä, ett.ä se minun mielestäni on huono, 
vahiD!gollinen ja. turmiollinen laki. (Vasemmalta 
hälinää.) Se on huono Venäjälle päin. Se ei jär_. 
jestä suhdettamme Venäjään päin nykyisten olo
jen ja mahdollisuuksien pohja.lle. .Se jättää mei
dät tänne venäläisen sotaväen hallittaviksi, ja se 
saattaa myös meidäJn oman sotilaskysylllyksemme 
venälä:sten. ratka.~stavaksi. ,se ehdotus, minkä pe
rustuslakikomitea ·on täsrsä suhteessa tehnyt, tar
.ioo meille paljon enemmän, verrattomasti enem
män kuin koskaan valtalaki. V altalaki on mie
lestäni heikko myöstkin ~isäänpäin. Se hävittää 
eron -lainsäädäntö- .ia hallitusvallan välillä sellai
sella tavalla, .ioka ei takaa min•käänlais·ta; pysy
vä:syyttä valtioelämäs·sä. Tänääli. hallitsee täl
lainen eduskunta ma.ata, huomenna hallitsee toi
sin kdkoon.pantu, aivan toisten periaatteiden mu
kaan kokoonpa!lltu eduskunta maata. Kuinka sil
loin voi syntyä valtiossa sitä vakarsuutta, joka 
on välttämätön valtiotoiminnan menestymiselle. 
Se tekee lisäksi vakaumukseni mukaa.n puoluetais
telun ja puoluekaupittelun - j.ota herrat vasem
malla tavallisesti kutsuvat lehmäkaupoiksi- py
syväis€iksi ilmiöksi meidän valtiollisessa toimin
nassamme. Se t-ekee valtiollisen elämfun suoras
taan sietämättömäksi. .Sanalla sanoen se turme
lee koko me:dän• julkisen elämämme. Se tekee 
meille myös mahdottomahi säännöllistä tietä 
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päästä tä~&tä ];lois. Se tekee mei.He mahdottomaksi 
sa,aJda siedettävää hallitusmuotoa toimeen. Tähän 
me emme mene. Me menemme, niinkuin olen sa
nonut, a:siallisiin uudistuksiin. Me pidämme niitä 
välttämättöminä. Me pidämme, että niistä uudis
tuksista, j"Otka esitetään oh.i.elma.ssa ,Me vaadim
me", on lukuisia sellaisia, jotka ovat kansallemme 
aivan välttämättömiä, vaiklka O'lemme'kin eri miel
tä siitä, mitenkä asiat on yksityi,skohdissa järjes
tettävä. Me olemme myös ·sitä mieltä, että on tar
mokkaasti toimittava leivän hankkimiseksi kan
sallemme. Mutta •sellaisiin toimenp·iieisilin, joitten 
me arvelemme tuottavan kansallemme pysyväistä 
turmiota, me emme mtme. Me P,YYdämme olla 
sellaisesta to:irrninnasta tY'kkänään vapaita, tyk
kä.nään -erillämme. Muut olkoot 'kansan .ia jällki
maailman edessä vastuunalaisia niistä, j'Os luulevat 
jaksavansa sen edesvwstuun kantaa. 

Minä olen sliis yhä sitä miel.tä, että kansamme 
vapaus on toteutettava ja. turvattava mahdolli
simman laajassa, mitassa. Minä olen myös ·sitä 
mieltä, että valtiosääntöämme ei pidä turmella 
eikä hallitusmuotomme muutoksia kytk-eä yhteen 
pyrkimyk>seen turvata kansamme oikeutta ja va
paUitta. Pruras. väliaikainen ratkaisu oli·si mieles
täni yhä valtiohoita.ia·kunnan vaali. Sitä ei nyt 
voida toteuttaa ja sentähden ·on' puhemiehis·tö, ää
nestylksen .iäl'k€€n, tehnyt ·sen ehdotuksen, että 
kJm1n<es eduskunnan päätös valtionhoitajakunnan 
asettamisesta toteutetaan tai eduskunta. muuten 
toisin päättää, k-elisarin ja >suuriruhtinaan va:llan 
käyttäminen annetaan Suomen senaatin Talous
osa<stolle. Hyväksymällä tällainen järj-estely pääs
tään luullakseni siltä paikalta, j,olla nyt ollaan. 
Tällä pohjalla voidaan luullakseni saada aikaan 
ha:llitus, joka naillttii verrattain laajaa kanna,tusta 
ja joka kyk·enoo inaata hallitsemaan; tällä pohjalla 
vo]daan myöskin heti pääs.tä valmistamaan uutta 
hallitusmuotoa, ja, ·saamme lka,nsamme oikeuden ja 
vapauden turvatuksi. Ne,. jotka eivät tähän tahdo 
mennä, k·antakoot menettelystään edesvastuun. 
Minä aavistan, -että ·S·e tulee kansan ja jälkimaail
man edes·sä ol·emaan raskas. (Keskustasta: Ei! 
Oikeistosta: Hyvä!) 

Ed. J u u t i 1 aine n: Minä pyydän saad·a 
kann!llttaa ed. A:lkion tekemää ehdotusta,. 

Ed. A 1 •k i o: .Siinä lausunno·ssa, jonka ed. Ing
man täällä esitti, hän erityisesti koetti myös lei
mata sen sovittelu'politiikan, jota maalaisliitto on 
yrittänyt .noudattaa lkoettaaiksensa löytää yhtymä
kohtaa oikeiston .ia vasemmrston välillä. Lausun
non johdosta. pyytäisin tässä •esittää muutll!man sa
n~n sen oikaisuks1 .ia sel vitykseksi. 

Ed. Ingman sanoi, että hän tahtoisi asian jär
jestettäväksi siten,. että korkeimman va·ltiovallan 
sijoittaminen käy voimassaolevien lakien mukaan. 
Mitä ensinnäkin tähän kohtaan lausunnossa tulee, . 
täytyy minun sanoa, että valtiovallan käyttämi
sen jär,iestämin<en, jos s·e tapahtuu silläkin tavalla, 
'kuin puhemiehi·stön -enemmistön ehdotus .tänään 
sisältää, ei ole voimassaolevien Iakien kirjaimen 
mukainen. Tiedämme jokainen, että aseman jär
jestelyyn on pyritty .sovelluttamalla ja henkiin
herättäimällä jo kuolleeksi ennen selitetty Halli
tusmuodon 38 §. Tämä § ei kumminkaan •säädä 
mitään siitä, että eduskunta tällä tavalla voisi 
siirtää sull!riruhtinaan vallan senaatill<e. Minä 
myönnän, että tähän on oilkeus ja siihen mahdoUi
sesti tullaan, mutta väit.än, •että tämä ei voi olla 
sen enemmän laimmukaineru menettely kuin se
kään 1menettely, jota. maalaisliiton puolesta siinä 
ponnessa, jonka täällä esitin, on ehdotettu. 

Oikei·ston herrojen puolelta on näidem ikeskus
tdu.iem aikana usein huomautettu siitä, ·että .Suo.: 
m~m Hallitusmuoto edellyttää ka;ksi valtiovalta·a, 
hallitsevan .ia lakiasäätävän. On! selitetty, että 
jos eduskunta ·ottaa. itsellensä hallitusvallan, se 
merkitsee vallanka1appausta. Mutta samalla on 
nä:.den herroj.eu puolelta sekä jo ennen tämän edus
kunnan 1koossaoloa, että usein tämän eduskup.nan 
neuvottelujen aikana, huoma.utettu, että jos edus
kunta, ottamalla tämä;n vaHan ·käsiinsä, käyt•tää 
itse sitä vaHaa, se sillä kertaa on tehnyt sellaisen 
vallanikaappauksen, jota heidän lainoptillinen oma
tuntonsa -ei voi sania. Nämä samat herrat ovat 
kuitenkin olleet valmii<t tunnustama1an sen vallan
kaappauksen, minkä Venäjän väliaikainen hallitus 
vii'lle maaliskuulla teki, sillä lain mukaan ei 
myöstkään Halliitusmuodon 38 §:n mukaan ollut 
minkäänlaisiJa 1 a; i 11 i s t a oikeutta jättää Suo
men hallitusvaltaå käytettäväksi sille väliaikai
selle hallituikselle, minkä Venäjän vallankumous 
oli luonut. 

IDd. Ingman lausui täällä, että hän on turhaan 
etsinyt mitään määrättyä ohjelmaa siitä menet
telytavasta, jona 1maalaisliittolaiset ovat tässä 
asiwssa noudattaneet. Sen jälkeen mainitsi hän 
muutamia kohtia siitä, miten me olisimme mene
telleet suostumaila tällöin yhteen, silloin toiseen 
ehdotuks.een. Tässä esityksessään hän kuitenkin 
huomattavalla tavalla esitti asiat toisin kuin 
miten ne ovat kehittyneet. Mitä ·ensinnäkin tul€'6 
siihen manifesti-ehdotu<kseen, joka porvarillisten 
ryhmien puolelta. oli täällä t·ek.e:Uä, maal.aisliitto
laiset eivät kertaakaan olleet siihen yhtyneet, 
·koska sen perusteella olisi edelleen, sellaisena 'kuin 
se alkuperäisenä oli, Suomi jätetty 'riipp)lvaksi yh
teyteen Venäjän kans·sa. Kun keskustelut sittem-
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min kehittyivät sille a:steelle, että oli Tatkaistava 
,joko - tahi", esiitti -ed. Tala;s neuvottelevan toi
mikunnan kokouik.sessa uuden ehdotuksen, joka 
pääasiaHisesti sisälsi sama:a. manifestin sisältöön 
nähden kuin mitä nyt täällä maalaisli-iton puolel
ta esitetty poDJSilauselrrna. Kun tämä ehdotus oli 
sitten käsiteltävänä -erityisten porvarillisten Tyh
mien neuvotteluissa, ei yksikään porvarillisista 
ryhmistä suostunut tunnustamaan tätä. Maa-lais
liittolaiset, ollen ohjelmallensa uskollisia, lupasi
vat tunnustaa sen sillä edellytyksellä, että myös
kin porv-arilliset ryhmät sen tekisivät ja jos .se oli 
ajnoa ratkaisukeino, jolla tilanteesta silloin pääs
tiin. Kun oltiin kenraalikuvernöörin kanssa n-eu
vottelemassa, tuotiin maa:laisEiton puolelta esille 
se ajatus, että me edelleenkin· olelillme v·altalain 
kannalla, mutta emme tahdo vastustaa, jos tällai
nen manif.esti tulee, minkälaiseksi se edustaja Ta
laan suunnittelemana, nyt oli tullut. Kenraali
kuvernööri a;setti silloin kysymy:k:sen kai:klkien 
toisten porvarillisten ryhmien edustajille: mille 
kannalle heidän ryhmänsä asettuvat jos va1talaki 
tulisi hyväksytyksi? SiHoin ruotsalaisen ·ryhmän 
puolelta; vapaaherra Wroo•e ilmoitti, että ryhmä 
va-stustaa valtalak:a, tulee lojaalisesti alistumaan, 
ya;].kka hän, muistaakseni, omasta puole&tarrn pani 
vastalause-en valtala·kia vastaan. N uorsuomalai•sen 
puolueen taholta ilmoitti eod. Talas, että äänes
ty~ksen kautta oli tultu siihen, että 13 11 vastaan 
va;stusti valtalakia :soe!lla:se'llaan, mutta että ryhmä 
kokonaisuu'dessa.an lupaa asettua lojaa1iseksi, jos 
valta1aki tulee vahvistetuksi. Suomalaisen puo
lueen taholta ed. Ingman ilmoitti, että ryhmä pi
tää valta!iakia vahingolli.sena ja vaara.Uis€lla 
maalle, mutta jos se tulee voimaanastucrna-an, ryh
mä kuitenkin asettuu .lojaalisesti noudattamaan 
sitä. Tällainen oli siis• tulos. Näi•den paperien 
'kanssa sai herr-a Nekrasow lähteä Pietariin . .Sitä 
ennen hän kuitenkin kääntyi sosialidemokraatti
sen ryhmän 1puoleen, pyytä:en heidän lausuntoaan 
siitä, mille kannalle he asia-ssa asettuvat. So:siali
demokraattineh ryhmä lienee jonlkunlaisen vas
tauksen antanutkin; en ta~emmin tiedä minkä
lats•en. Maalaisliiton eduskuntaryhmä, sen jä:l
·keen, kun vallankumousvyöryi alkoivat uudestaan 
sekoittaa näitä asioita, on !koettanut löytää uutta 
sovittelutapaa, .iolla. voitaisiin löytää seUainen rat
kaisu, jonka aUe eduskunnan enemmistö voisi yh
tyä. Tässä pyrkimy-ksessä ei meitä ole johtanut 
hor.iuvaisuus s.iinä merlkityksessä, josta ed. Ing
man puhui .ia .iosta muuten sillä taholla on hyvin
kin suurta puhetta pidetty, vaan meidän pyrki
myksiämme on johtanut tässä asias.sa vilpitön 
halu saada jär:iestetyksi Suomen kansan hallitus
a.sema, sillä tavalla, että ·se vastaisi nykyhetken 

suurta tarvetta. Me ol-emme pyrkineet siis siihen 
silläkin uha!lla, että mt:idän' on täytynyt tehdä 
useita eri -ehdotulksia. Mutta me jyrkästi väitäcrn
me, että meidän menettelytapamme, mitä p-ää
määrään tulee, on ollut asemaan nähden ehdotto
masti Jo.ia·alin!)n .ia selvä. 

Mitä vihdoin siihen äänestykseen tulee, .iohon 
ed. Ingman myöskin viittasi, siihen, joUoin ed .. 
Ingman ynnä useat muut äänest-ivät sosialidemo
kraattien vastaehdotusta maallaisliittolaisten -eh
dotusta vasta;an, siitäkin pari sanaa. Menettelyyn 
syyksi hän ilmoittaa, että hän ja hänen puolue
toverinsa eivät voineet äänestää maalaisliittolais
ten ehdotusta sentähden, että hän piti sitä perus
tuslain va:s.taisena, mutta~ sosialistien ehdotusta 
perustuslain mukaiselta. Sosialidemolkraattien eh
dotus sisältää ens:nnälkin kansalliskokouksen ko
koonkutsumisvaatimuksen, ja se ott1 vallankumous
vaatimus, ed. Ingman! Jdkainen, joka on äänes
tänyt täällä ~sella;isen ehdotuksen puolesta, on si
vool-li:ses,ti sitonut itseDJSä tähän lupaukseen, sil
loin, kun tässä eduskunnassru kenties tulee esiin 
kysymys: kansalliskokous, vaiko eduskunnan 
työn .iatlkaminen. Tämä s.atma julistus vaatii, että 
tässä maassa. on torpparivapautus jalistettava heti 
siitä päivästä, jolloin täimä .iulistus hyväksytään, 
ilman mitään ehtoja. Kun :me ma-a1ars.liitto.laiset 
emme voi hyväksyä tällaista, emme voi äänestää 
myöskään sellaisen ehdotuksoe'Th puolesta. Me 
a-.iamme torpparivapautuksen asiaa., mutta eri eh
doilla, kuin mitä tässä .sosiali-demokraattien esi
tyksessä oli vaa.dittu. Ja .ios tääl.lä tulee :sellainen 
vaatimus esiin, käsitän minä, että kaikki ne, jotka 
ova.t äänestäneet sosial~demokraattien ehdotuks-en 
puolesta, ovat siveellisesti sitoutuneet siihen, että 
kaiklki vuokra:maat Suom-essa on ,s,iitä päivästä al
kaen, kun tämä julistus on tul!lut tunnustetuksi, 
julistettava vapaiksi ilman korvaus,ta. (Eduskun
nasta: Hyvä!) Onko tämä sitten perustuslain mu
kaista t-ekoa, minä en tällä ·kertaa tahdo sitä rat
kaista. Mutta minä epäilen, että puheenaoleva 
äänestys tapahtui 'siinä tarkoituksessa, että vain 
saataisiin maalaisliittolaisten välitysehdotus kaa
.detuksi. Mitä sitten s-euraa. sen jälkeen, ei liene 
tarkoit-ettu toteuttaa. Ei taJI"koitettu siis toteuttaa 
.eikä vakavasti ottaa sitä ehdotusta, jota ;li ää
nestetty so-siali-demokraattien ehdotulksena. Täl
laista menettelyä minä en tunnusta, perustuslail
lisek:si. Minä väitän, ettäJ se on 'etPärehellistä me
nettelyä. (Eduskunnasta: Hyvä!) 

Ed. Ing;man edelleen viittasi ·siihen, että maa
laisliittolaisten nyt esittämä ehdotus on jonkin~ 
laisessa kaukaisessa yhteydessä; - ·ei hänkään 
väittänyt, että se on aivan läheisessä - sen val
lankumouspyrkimy:ksen kanssa., jota :sosialidemo-
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kraatit nykyään ajavat. Millä kumminkin pyydän 
sanoa, että se on aivan nimenomaan tähdätty tätä 
vallankumouspyrkimystä vastwan. Maalaisliitto
laisten ehdotuks.ella on ta.rkoit.ettu pysäyttää val
larukumous, saada. laillis.ella tavalla jär.iestetyksi 
se, mikä tuloo nähtävästi laittomasti järjestetyksi, 
jos ed. Ingmanin periaatteet voittavat. (Eduskun
na·sta: Oikein!) 

Ed. Ingman on lausunut, että se mahdollisesti 
myösk:n vei-si taikaisin Maunerin eduskuntaan. 
Siinä lausunnossa, jonka yhteydessä äsken ehdo
tukseni tein, oli myöskin !kohta, jossa nimenomaan 
jo sasialidemokraattiselle ryhmäLle mainittiin esi
tetyksi, että maalaiilliittolaiset eivät mis•sään ta
pauksessa. tule tunnustamaan enää Mannerin edus
kuntaa, eikä siis ·siltä puolelta olla oikeutettuja 
miollään asteella asian kehitystä seurates·sa maa
laisliittdl:aioså.a vaatimaan siihen. Jos siis maa
laisliittola·isilla tässä suhteessa, kun eduskunnatssa 
ryhdytään äänestämään, on oi·keiston lo.iaalinen 
kannatus, tulemme siihen, että Manuerin edus
kuntaa ei ainakaan ·enemmistöllä tässä eduskun
nassa; päätetä. Toinen a:s.ia on sitten, jos oikeisto 
tä~läJkin kerralila asettuu kannattamaan sosiali
demokraattien ehdotusta. (Naurua!) 

Ed. Ingman vielä kerran huomautti siitä, että 
tämä valtalaki on huono. Melkein joka !kerta, kun 
olen tältä paikalta puhunut valtalaista,, olen minä 
sanonut samaa. Mutta tässä ehdotnk·s•essa, joka 
nyt on kysymyksessä, ei dle valtalaista kysymys. 
Ryhtymättä tällä 'kertaa erityisesti väittelemään 
v~J.lta.lain vuo1esta, pyydän vain saada todeta sen, 
että valtalain huonouden on sanottu johtuvan sii
tä, että siinä •sotila:sasiat .ia ulko'Politiikka jäävät 
vielä venäläisten huostaan. Venä'läiset kuitenkin 
tää:llä, ainakin kBnraali!kuvernööri venäläisen vä
liaikars.en hallituksen edustajana, useita kertoja 
on huomauttanut, että valtalain mukaan hänen 
mielestään heti, kun se voimaan tulee, voidaan 
nämä asiat täälllä muuttaa. Ja minä o'len katso: 
nut, että: niin voidaankin tehdä varsinkin, jos ke
hitys ta:pa.htuu sitä suuntaa, 'kuin nykyään on ta
pahtumassa. Mutta täUä kertaa tämän äänestyk
sen kautta, io!ka nyt on !kysymyksessä, ei ole ää
nestys vaHalaisrta vaan yksinkertaisesti! siitä, että 
sen hallitusvallan, mikä täl'lä kertaa on tuuli
a.ioll.la, Suomen eduskunta korjaisi omiin käsiinsä. 
Me mamlaisliittolaiset olemme sitä mieltä, että. 
kun ;me sen korjaisimme eduskunnan huostaan, se 
dlisi koikolailla hyvissä käsissä. (Vasemmalta. ja 
keskustasta': mkein!) . 

EdeUoon ed. Ingman lkoskett-etli sitä, millä ta
valla asema nyt järjestet.täi•s•iin, jos puhemiehistön 
enemmistön ehdotus tulisi voimaan. Olemmekoharr 
me todella niin k:vk~memättömiä, ettei asiasta sit-

te.n voi päästä mihinkään, jos tämä äsken teke
mäni ehdotus tulee hyväksytyksi, .ios eduskunta 
päättää ottaa hallitusvrullan omiin käsiinsä? Ei
köhän edus!kunb verrattain yk:sin!kertaista tietä 
- tietysti riitelemisen perästä - voi päästä sii
hen, että se järjestää tälle maa:l.le hrullituksen, joka 
hoitaa tämän maan asioita eduskunnan antamien 
ohjeiden mukaan? Minä uskoisin, että siihen on 
mahdoilisuutta, . .ia pidän edelleen, .että tämä jär
jestely on se, joka lopulta pak.ottaa tämän vasem~ 
mi:;tonkin ali:stwmaa.n lailllosoen järjestyksen alle 
eikä 'PYrkimään vll!Jola,nkumouksoon. Se voi olila, 
että ereh!dyn, ja minä otaksunJkin, että meidän eh
dotuksemme tulee täällä ikumotuksi. Mutta mi
nulla on se varma usko, että jos se tulee voimaan, 
m~i'I.lä on~ si:lloin parempi asema kuin silloin, jol
lmn halhtusvaltamme oli V enä.iän väliaikaisen 
hallituksen, taiikka Venäjän keisarin, taikka 
Ruotsin kuninkaan kädessä. (Edu·skunnasta: 
mkein!) 

Ed. Ingman ed,elleen sälytti taasen edesvastuun 
niiden selkään, jotka. tässä asiassa eivät ole alis
tuneet niihin ehdotUiksiin, joita oikeiston puolelta 
on tehty. Minä en sälytä täällä edesvastuuta 
:siitä, mikä on seuraus, .ios se ehdotus voittaa, joka 
oikeiston :puole'lta on tehty, en kenenkään seik.ään. 
Sillä minull8J on sellainen lojaalisun:s tämän edus
kunnan päätöiksiä kohtaan, että m~kä täällä tuQee 
päätökseksi, siihen on alistuttava. Tämä aEstu
misen velvollisuus on Suomen kansalla nylkyhet
kellä niin sun:ri, ettei ainakaan eduskunnan joh
tavain miesten pitäisi tulQa täl.le paiblle julista
maan, että jos se tai tämä ehdotus tulee päätök
seksi, he eivät alistu. Nykyään on kansa lii·k
kefllä, .ioka ei myöskään illmoita lo.iaalis~sti aH:s
tuvansa edu$unnan päätöksiin. Jos· me emme 
tä~llä allistu ·päätöksiimme, kansa ullkopuolella ei 
whstu meidän päätökosiimme, eikö tämä ole anar
k:aa? (Vasemmalta: Sitä herrat tahtovat.) Me 
maalaisliittolaiset olemme koettan·eet saada täällä 
luokkapudlueita sovitetuiksi me olemme oUeet 
.ionkunlaisena. kompromissio,ikeutena niiden vä
lillä:. Emme ole onnistuneet tätä sovittelua saa
maan aikaan. Mutta minä pyydän selittää hvvät 
herra.t ja naiset, että me olemme johdonmukai.sesti 
pyr.kmeet yhteen ainoaa111 tarkoitusperään, ja. se 
on tämä: ~aam~an edu•slkunnassa sellainen jäJrjes
t-eily nylky1sen ttlanteen selvittrumiseksi että aina
kin eduskunnan huomattava enemmistÖ voisi· olla 
sen takana. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Hallituskysymys olisi 
välttämättä ja vii,pymättä saatava ainakin väli
aikruisesti .iärjestetyksi. Sitä vaativat rpakotta
vasti elintarveasiat, valtion raha-asiat, valtiopäi-
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väasiat ja yleiset hallitusasiat. Sitä vaatii kan
samme tarve ja tahto. Mainittu tarkoitus olisi jo 
pari viikkoa sitten .ollut saavutettavissa, jos edus
kunta tai sen koko enemmistö olisi ajoissa yhty
nyt siihen, ett.ä hallitusvalta julistuskirjalla ja 
eduskunnan suostumuksella toistaiseksi uskottai
siin senaatin talousosastolle. Se olisi viime vii
kolla ollut saavutettavissa:, jos olisi toimitettu 
päätetyn valtionhoitajakunnan vaali' eikä sitä ää
nestetty perustuslakivalioku:iman lausunnosta 
riippuvaksi. Sama tarkoitus, suomalaisen elimen 
asettama täysilukuinen, riittävällä toimivallalla 
varustettu senaatti on vihdoin nytkin saavutetta
vissa, jos hyväksytään puhemiehistön ehdotus, 
että keisarille ja suuriruhtinaalle kuulunut valta 
toistaiseksi uskotaan senaatin talousosastolle. 

Sellaisella asiain järjestelyllä on tukea Suomen 
perustuslai_n. säännöksissä ja se on .sopusoinnussa 
Suomen valtios'äännön yleisen •kannan kanssa .. 
Siinä asiaintilassa, j.oka nykyhetkellä on olemas
sa, voi eduskunta Hallitusmuodon 38 § :n peri
a.atteitten nojalla väliaikaisesti järjestää hallitus
vallan käyttämisen ja, kun Suomen valtiosäännön 
yleinen kanta on se, että hallitusvalta on lainsää
täjävallasta erillään, niin on sen mukaista, että 
eduskunta määrää väliaikaisen hallitusvallan 
käyttäjän, vaan ei itse ryhdy hallitusvaltaa käyt
tämään, joka yleisemmin sovellettuna tuskin olisi 
käytännöllisesti mahdollistakaan. 

Ilman hallitusvaltaa ei nykyai·kainen valtio voi 
tulla toimeen, ei lyhyempääkään aikaa. Perustus
laillista tietä voidaan, niinkuin sanottu, hallitus- j 

kysymys nyt saada väliaikaisesti järjestetyksi 
sitovalla tavalla, antautumatta niihin ristiriitoi
hin ja epätietoisuuksiin, joita perustuslakia si
vuuttavasta vallankumouksellisesta menettelystä 
välttämättä aiheutuisi. Jos puhemiehistön ehdo
tus hyväksytään, voidaan viipymättä saada muo
dostetuksi uusi senaatti, jolle pitäisi saada kan
nattajaksi enemmistö tässä eduskunnassa ja josta 
voisi tulla työkykyinen ja hallituskykyinen, ja 
tälle hallitukselle voitaisiin saada viipymättä val
takirjat annetuiksi. Silloin saataisiin myöskin 
säännöllinen valtiopäivätyö ja lainsäädäntötyö se
kä uuden hallitusmuodon aikaansaamiseksi että 
sisäisten uudistusten alalla käyntiin. Asetetun 
uuden hallituksen olisi myöskin harkittava, voi
daanko viime valtiopäivillä päätettyjä lakeja, joi
ta ei silloin nimenomaan vahvistettaviksi lähetet- . 
ty, nyt va.hvistaa sellaisinaan vaiko va.sta uuden 1 

edm,kunia:käsittelyn jälkeen. (Vasemmalta: Vas
ta uuden tietysti!) Mutta hallituksen järjestä
mistä ei alkuaan ed. Lohen tekemä, nyt uudis
tettu ehdotus auttaisi eteenpäin, vaan jatkaisi vain 
nykyistä sietämätöntä, järjestämätöntä asiaintilaa , 

ja uh'kaisi hallitusoloj.en saattamista eniistään pa
hempaan sekasortoon. 

Kannatan sentähden puhemiehistön ehdotusta. 

Ed. K e ll o s a l m i: Ed. Alkio, ensimäisessä 
.. tänään täällä käyttämässään puheen vuorossa, se
losti sitä kirjevaihtoa, joka maalaisliiton alottees
ta kulki eilen ja tänä P·äivänä sosialidemokraatti
sen ryhmän välillä. Tämä kirjevaihto lyhykäi
sesti tote:;i sen, että maalaisliitto ei• ollut vielä
kään lopullisesti määritellyt ·kantaansa tämän ky
symyksen ratkaisemiseksi. Ehdotus sen kysy
myksen ratkaisemiseksi eilen oli heillä kokonaan 
toinen kuin tänään, sidottuna kylläkin yhteen ai
van erillään nyt esillä olevasta ky:;ymyksestä. 
Näin ollen, kun heidän ehdotuksensa meni tuol
laisek:;i, ei sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
katsonut voivansa mitenkään kannattaa sitä, mitä 
tämänpäiväinen maalaisliittolaisten tekemä ehdo
tus sisältää. Näin ollen sosialidemokraattisen 
eduskuntaryhmän puolesta esitän seuraavaa: 

että sitä valtaa, joka voima•ssa olleiden säännös
ten mukaan on kuulunut keisaTiHe ja suuriruhti
naalle, käyttää -eduskunta .Suomen ed11:skunnan 
heinäkuun 18 !päivänä 1917 Suomen korkeimman 
valtiovallan käyttämisestä hyvaksymän lain pe
rusteella ja mukaan. 

Ed. ·w r e d e: Efter de yttranden här afgif
vits af herrar Ingman och Ståhlberg har jag icke 
mycket att tinägga. (Vasemmalt.a: Det är bra!) 
Det borde .iu för enhvar i de.ana församling vara 
klart att frågan om regeringsmaktens ordnande 
är så trängande, att den icke vidare kan upp
skjutas, och det är därför :;om ett förslag till dess 
lösning framställts af landtdagens presidium, ett 
förslag, hvilket, såvidt jag förstår, är snart sagdt 
det enda, som nu skulle leda till en lösning. J ag 
ber därför att få i allo understöda presidiets för
slag. 

Det förslag, :;om nyss framställdes af hr Kel
losalmi och hvilket går ut på a;tt landtdagen 
skuile s.iälf utöfva den kej.saren och storfursten 
förut tillkommande högsta makten i enlighet med 
18-juli-lagen, detta förslag, hvilket således för
utsätter, att denna lag redan vore i kruft, bygger 
på en förutsättning, som icke har stöd i lag, och 
är således lagstridigt. Det kan därför enligt min 
tanke icke här komma under omröstning. 

Rvad beträffar det af hr Alkio framställda för
:;laget, så vill jag, innan jag ingår därpå, först 

• uttala att jag är öfvertygad om att hr Aikio och 
· hans meningsfränder i. kammaren vid framställ

ningen af sitt förslag utgått från en uppriktig 
önskan att åstadkomma en sådan bas för frågans 
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reglering, på hvilken alla de olika grupperna i 
landtdagen kunde ställa sig, både de, som stå till 
höger om agrargruppen, och de, som äro till vän
ster om densamma. Men jämte det jag .oförbe
hållsamt erkänner detta. måste jag iillika fast&lå, 
att den utväg, som hr A ll.i:io och hans menings
fränder wilt, äfven denna gång icke är egnad att 
föra till målet. 

Såsom jag förstår vår gällande Regeringsforms 
stadganden i d.ess 38 §, kan meningen med dessa 
stadganden ingalunua vara den, ai.t landtdagen 
eller, såsom det då var, ri'ksdagm genom dem 
skulle erhållit rätt att ensidigt ändra statsförfatt
ningen .. De åtgärder, tiU hvilka ~iksdagen, nu
mera landtdagen, kan skrida, måste för den skull 

'vara begränsade till sådana, hvi1ka inom stntsför
fattningens ram kunna vidtagas. Grundtanken i 
dessa stadgauden är att under sådana utomordent
liga förhållanden, då någon bärare af högsla mak
ten icke finnes, det står folkrepresenta:tionen 
fritt och till och med är des& plikt att skaffa ett 
organ för statsmakten. Men om representationen 
besluter göra detta på det sätt, att den tager ut
öfningen af denna ma·kt i sina egna händer, 
skulle ju detta innehära. en grundväsentlig än
dring af konstitutionen och kan därför icke öfver
ensstämma med dessa stadganden eller inrymmas 
inom deras ram. Det ankommer ju på landtdagens 
herr talman att. afgöra, huruvida detta fÖrslag är 
af den beskaffenhet, a·tt det kan komma under 
omrö&tning. J ag ber dock, med all respekt för 
det beslut herr talmannen kommer att fatta, att 
få såsom min menig uttala, ått förslaget såsom 
stridande mot grundlag icke borde komma under 
omröstning. 

H vad sedan beträffar innehållet af detta för
slag, så behöfver jag efter de yttranden, som här 
afgifvits, icke närmare iugå därpå. J ag kan för
tma rnig orn hvad här sagts därorn att detta för
slag, om det blir landtdagens beslut, icke alls 
för oss närmare målet. Det är nämligen icke tänk
bart, att landtdagen faoktiskt skulle kunna själf 
utöfva regeringsmakten. Det måste finrras ett så 
beskaffadt organ, som kan göra detta, och då 
förslaget icke går ut på att. öfverlämna den högsta 
makten åt ett sådant organ, så skulle vi efter 
förslagets antagande stå på samma punkt som 
hittills. Vi vinna därigenom icke någonting i 
sak. Det enda, som vi åstadkomma, är förvirring 
och oreda, ty ett sådanrt systern, enligt hvilket 
landtdagen skulle utöfva regeringsmakten, kan 
icke leda till annat. Det måste enligt min tanke 
rent af leda till anarki. Hr Alkios förhoppning 
att därigenom ordningen i samhället skulle åter
.ställas, kan således icke genom dess antagande 
realiseras. 

' 

Då hr Alkio här aniört delar af ett sarntal, som 
de borgerliga gruppernas delegerade haft med 
generalguvernören, vill jag göra därtill ett litet 
tillägg. Det har sin rik-tighet, att jag på gene
ralguvernören.s fråga, huru den svenska gruppen 
skulle förhålla sig, om 18-juli-lagen bragtes i 
gällande kraft, afgaf det svaret, att jag är öfver
'tygad därom att denna grupp med afseende å så
väl denna lag som alla lagar, hvilka i laglig ord
ning tillkomma, kommer att förhålla sig lojalt 
och underkasta sig dem, men jag tillade ytterli
gare, att ddta sagts under förutsättning, att la
gen verkligen tillkommer i laglig ordning, och 
uttalade för egen del, att jag för närvarande icke 
är i stånd att inse, på hvad sätt den i laglig ord
ning kan bringas till stånd. Den beskyllning, att 
de, hvilka vid en ·omröstning om kontraproposi
tion röstade på socialisternas förslag och icke på 
agrarernas och till hvilka äfven jag hörde, skulle 
hafva handlat illojalt, har redan hr Ingman he-

, mött. H vad mig personligen beträffa.r, hade jag 
från denna plats förklarat, att det från a.grarhåll 
framställda förslaget enligt min tanke föll utom 
konstitutionen och att ja.g icke und-er någoi för
hållande kunde rösta. därpå. 

J ag ber att få understöda presidiets förslag och 
ytterligare betona, att, såvidt jag inser, antagan
det af detta för.slag fö11 närvarande är det enda 
medlet att komma ur den svåra situation, i hvil
ken vi råkat, och att få till stånd en regerings
makt, som kan rekonstruera senaten ·.ach kan 
handla så att la.ndets intressen tillvaratagas. 

Ed. Ta lrn s: iSen johdosta, 'että täällä on lau- · 
suttu se käsitys, että ed. Alkion ehdotus sotisi 
perus·tuslakeja v!l!staa.n, ja että siis 1puhemies ei 
voisi esittää tätä ehdotusta äänestettävä<ks'i, katson 
asiakseni ensinnä tarkastaa ed. Alkion ehdotusta 
tältä kannalta, siirtyäkseni sitten asiallisesti käsit
telemään puhemiehistön ja ed. Alkion ehdotuksia. 
Minun mielestäni ei voi valtiossa, joka ei ole anar
kian vallassa, syntyä sellainen tilanne, ettei olisi 
mitään elintä, joka käyttäisi korkeinta hallitus
valtaa. Kun Suomessa ei nyt ole hallitusta, niin 
.i'ohtuu mielestäni sekä yleisistä periaatteellisista 
että rnyö,skin nimenomaan Hallitusmuod>on 38 § :n 
määräyksistä, että •korkein hallitusvalta kuuluu 
Suomen eduskunnalle. Suomen valtiosääntö on 
kyllä rakennettu sille periaatteelle: että hallitus
valta ja lainsää,däntövalta kuuluvat eri valtioeli
mille .ia tästä johtuu, että kun se va.Itioelin, jolle 
korkein hallitusvalta on kuulunut, on kukistunut, 
on eduskunta velvollinen huolehtimaan siitä, että 
saadaan valtioelin hallitusvaltaa varten. Tätä 
valtiosääntömme periaatetta 'onkin eduskunta 
yrittänyt toteuttaa päätöksellään valtionhoitaja-
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kunnan asettamisesta ja samaa tarkoittaa myös 
puhemiehistön nyt tekemä ehdotus, että korkein 
hallitusvalta 1 uovutet:taisiin senaatin talou.sosas
tolle. Kumpikin ehdotus on kumminkin tarkoitta
nut vain väliaikaista järjestelyä. Lopulliser, rat
ka}sun saapi kysymys vasta silloin, kun maallem
me voidaan vahvistaa uusi hallitusmuoto. Jos nyt 
eduskunta kumminkin katsoo, että korkeimman 
hallitusvallan väliaikainen .säilyttäminen edus
kunnalla paremmin e-distää maan onnea ja. me
nes:tystä kuin sanotun vaHan luovr,ttaminetl .Eena:l
tin talousosastolle, niin sitä tarkoittava päätös ei 
sodi perustuslakejamme vastaan. Tällainen pää
tös sotii sitäkin vähemmän perustuslake.iamme 
vastaan, koska Hallitusmuodon 38 § :ssiä jätetään 
eduskunnan v-elvollisuudeks·i ,varjeHa ja. puolus
taa valtakunnan vapautta", milloin valtakunnassa 
ei ole eri valtioelintä hallitusvaltaa varten. Edus
kunnan itsensä ra-tkaistavaksi täytyy jäädä, var
jtleeko ja puolustaako se valtakunnan va,pautta 
paraiten siten, että s.e väliaikaisesti itse käyttää 
hallitusvaltaa, vaiko siten, että se väliaikaisesti 
luovuttaa tämän hallitusvallan erityiselle valtio
elimelle. Näistä syistä minä puolestani en saata 
tulla muuhun tulokseen, kuin että eö.. Alkion eh
dotus ei sodi perustuslakejamme vastaan ja us
kaltaisin minä puolestani siis lausua sen toivo
muksen, että eduskunnan herra puhemies kaisoisi 
mahdolliseksi esittää ·tämän ehdotuks-en äänestet
täväksi. 

Mutta kun m-inun sitten tulee asiallisesti tar
kastaa :p_äitä kahta ehdotusta, niin minä puoles
tani asetan niistä etusijalle sen ehdotuksen, joka 
tarkoittaa korkeimman hallitusvallan siirtämistä 
senaatin talou&osastolle. Käytännöllisistä syistä 
täytyne.e eduskunnan kumminkin, vaikkakin ed. 
Al'kion ehdotus tulisi hyväksytyksi, aivan ensi 
tilassa, muodossa tai toisessa luovuttaa ainakin 
osa niistä oikeuksista, jotka kuuluvat korkeim
malle hallitusvallalle, senaatin talous.osastolle. 
JYlinä puolestani en ainakaan saata ·käsittää, miten 
eduskunta käytännössä voisi itse käyttää muita 
oikeuksia kuin ehkä oikeutta va11Vistaa lakeja, 
pääitää edus'kuni:tan kokO'onkutsumisesta ja hajoit
tamisesta; sekä senaatin asettamisesta. Mutta 
näittenkään oikeuksien väliai-kainen luovuttami
nen senaatin talousosastolle ei pitäisi kansanval
taisimmallekaan katsantokannalle näyttää vaa
ralliselta. Mitä nimittäin ensinnä tulee lakien 
vahvistamiseen, niin se tosiasiallinen valta, mikä 
eduskunnalla nykyään on, tekee mahdottomaksi 
millekään senaatille estää eduskunnan päätösten 
voimaansaattamista. Ei meidän myöskään tar
vitse pelätä, että mikään senaatti sillä väliajalla, 
j.oka ·kuluu, kunnes maalle saadaan uusi halli-

tusmuoto, voisi ryhtyä eduskuntaa hajoittamaan. 
Tämäkin oikeus voi siis huoletta jäädä senaatin 
talousosastolle. Se ei kumminkaan voi sitä käyt
tää vastoin eduskunnan tahtoa. (Vasemmalta: 
JYiiks'ei?) Samasta cyystä voi sen.aatille myös jäädä 
oikE-us eduskunnan kokoonkutsumiseen. Ja mitä 
vihdoin tulee oikeuteen senaatin asettamiseen, 
niin ei tarvinne pelätä, että mikään senaatti ero
tessaan kykenisi tai edes haluaisikaan aikaan
s_aada senaattia, joka ei nojautuisi eduskunnan 
enemmistöön. Minusta näyttää kysymys sellai
selta, että asiallisesti saavutetaan aivan sama val
ta edus'l~_unnalle, jos eduskunta luovuttaa k'Orkeim
man hallitusvallan senaatin talousosastolle, kuin 
.ios se pidättää eräitä oikeuksia itselleen. Mutta 
käytännössä sitävastoin -on• hyvinkin suuri ero. 
Jos ed. Alkion ehdotus tulee hyväksytyksi, niin 
on eduskunta varmaankin aivan erinomaisen suur
ten vaikeuksien edessä, vaikeuksien, joitten sel~ 
vittäminen viepi aikaa, jota nyt olisi paremmin 
käytettävä. 
. JYlinä tahdon huomauttaa myös siitä, että val

ti•ollisen itsenäisyytemme kannalta katsoen ei ole 
mitään ·periaa·tteellista eroa kummankaan ehdotuk
sen välillä. Kumpikin e'hdotus siirtää korkeim
man hallitusvallan Suomeen. Kumpikin ehdotus 
on siis itsenäisyyskannalta ka-tsottuna yhtä hyvä. 
On mielihyvällä tod·ettava, että jos eduskunta hy
väksyy minkä ehdotuksen tahansa näistä kahdes
ta, n~in ei enää voida itrenäisyyskysymykses
sämme palata sille puolitielle, jota valtalaki ai
koinaan tarkoitti. Valtalaki on, tuli mikä ehdo
tus tahansa eduskunnan päätökseksi, lopullisesti 
rauennut. Valtalailla on ollut suuri merkitys 
meidän pyrkimyksessämme täyttä itsenäisyyttä 
kohti. Se vai1kutti .erpäilemättä he(fättävästi kan
saamme ja aikaansai sen, että its.enäisyysvaati
muks'emme viime vaaJeissa tul'i n~in selvästi 
·esille. :Mutta aika on mennyt valtalain ohi. Se 
on, vaikkakaan se ei koskaan voimaana.stunut, 
o\Jlut maallemme siunaus•ta tuottava. Mutta nyt 
sen aika on mennyt. V altå.•ollinen -tilanne t.ekoo 
meilie mruhdollis.e/ksi, jopa velv,oittaa me· dät as·et
tumaan valti'Ollises.sa suhteessa toi&el<le kannalle. 
JYlinä sentähden en myösikään saata kannattaa 
ted. K~ellosalmen tekiemää ethdotusta, joka V'i·elä, 
sikäli kuin saatan ehdotusta ·käsittää,· koettaisi 
rpabta vaHala:n kannru1tle. 

Eräs kohta ed. Alkion lausunnossa •pakottaa 
minut vielä käyttämään puheenvuoroa. Ed. 
Alkio lausui, että S'e .ma;nitfestiluonnos, joka mi
·nun t.etkemäni ehdotuksen pohjalla esitettiin por
varillist•en zyhrn:.en puolelta silloi1selle keruraali
kuverruöörille, että tämä ehdotus as·~allisesti olisi 
sama kuin ste, .i:oruka ed. Alkio nyt täällä te'ki . 

• 
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Minun täytyy sanoa, •6-ttä minä en saa:ta yhtyä 
tähän käsi1yksteen. Täydellis,esti ·ei se ehdotus, 
j'Oka tuossa man~festissa tehtiin, vastaa kumpaa
ikaan nyt esiilä olevista ·~hdotUJksista, mutta jos 
ttarkastaa, miikä ehdotus on läihempänä s•itä eh
•dotusta, joka oli ma.nifiestissa, nim se ~epäile
rmättä .on puhemiehistön ehdotus. Manifes'.tis
saha.n ·elhdotettii!l, että Venäjän hallitus luopuisi 
haUitusvallastaan SUJomessa pidättä.rnällä · Venä
jän ha.Hitusvallalle e:räi'tä -oik•euiksia. Mutta 
täihän manifes>t•iehdotuiks>een liittyi oaeellisesti 
rmyösikin s.e osa puhemilieihlen puheesta., j-olka sa
malla kertaa jätettiin kemaal.ikuvernöörille ja 
1ioka aijot-ti•in aå.kaansaada nlimenQ\Illaisen edilHl
kunta:päilltö'ben kwutta. Ja tässä puhemiehen 
!PUheessa pu•hem~·es olisi •ilmoiH.amit eduskunnan 
päätöksen mukaan, että kork•ein hallitusvalta 
såirretään se•naatin ta.lousosastoille; .siis .aivan sa
ma;a kuin puhemielhi·stö nyt ethdottaa. Minun 
täytyy .sHs sanoa, . että tämä manifesti~hdotus 
lepäs•i samalla pohjalla, kuin puhem~ehistön nyt 
t:e'kemä •ehdotus, ja juuci S'6ntähden, että min.un 
e'hdotUJkseni oli manifestiehdotuksen p01hjana, 
aninun on s:li:ä helpompi nyt yhtyä kannattamaan 
ptihlffillie:histön tekemää .elhdoitusta. 

Ed. A .r o 'k a 11 i o: Niinkuin vi•irrneiS~essä täy
si-istunnossa jo mainitsin, olen samaJlla \kannalla 
kuin nyt tehty ed. Alkion ~hdtotu·s on. On va1i
tetta:va.a, että näin tärkeänä ajankoihtana, kuin 
JJoykyinen on, viikkomääriä on tuhlattu s•ellwisiin 
neu'Vlot1:eluihin joi•sta jo alu:npit~n ·on voinut 
tite'tää, ·ett•eivät ne eduSikuwan nykyisessä ko
koonpanossa voi viedä mihinkään positiivisiin 
tul10'ksiin oik,e:Uston toivomassa mielessä. Nyt ei 
ole aika mihinkään teoreti'koimisoon, vaan asioita 
on t10siolojen kannaJta arv:os•t•eltava. Tällöin on 
heti muis·tettava, -että v~ime eduskunta 5/6 ään
t-en enemmistöllä julisti nilin sanohrssa valta
lai•ssa esittetyn asian ratkaisemis.en kiireelliseksi. 
·Ei kukaan voine väittää, etteikö as:an ratka:ise
!Ulinen o1isi nylkyään monin kerroin kii-l'leelli
Stemp•i. Viim-e eduskunta lli.yväkscyi 'IHld'ustus·lain 
määräämäs·sä järjestyksessä 2/3 äänten enemm:i!s
tt.ölilä valtalain. Päätölksten jo'hd-osta hajoitti Ve
näjän välia,illminen •hallitus ed-uskunnan. Suomen 
kans·an suuri enemmi•stö, joka ei 'tunnustanut 
te:Ukä tunnusta Venäjän väl:aiJkaiselle 'haUitu~
s•elle laitlista o~keutta olla Suomen ;hallitlllks-ena, 
käsitti hajoituiks·en Ja,itt•omakst:i, mutta ulkonais
ten syiden tak;a nvuda•tt.ivat tkaikki: puolueet 
määräystä uusien vaalien •suori'ttrumis,esta. · Tä
IIIlän 'kautta Suomen kansa laillistuthi vaalit, jo
ten tämä •edusikuruta on Suomen kansan ainoa 
'laiUinen -eduskunta. Tämän Suomen eduskunna'n 

•tulee Suomen kansan puolesta ja nhn~es.sä antaa 
vastaus siihen, hyväiksyyikö se viime eduskun
!ll.'an päättämän vaUalain periaatteen. Ki~ltäcrnät
rl:ä on nykyisessäikin eduskunnassa suuri enem
mist·ö valtalain 1periaa tte>iden takana. V aTmas1i 
2/3 teduskuntaa hyväksyy valtalain peci•aatteet. 
Ettei tämä •eduskunta .i·o ole an1:anu't vahvistus
taan valtalaissa .ilmituodu:11e periaatteelle, joh
•tuu ilmeisesti: sii'tä epälojaalisesta ääntes'tyksestä, 
johonka osa eduSJkunnasta teki its.ensä syypääks1i. 
Tämä menettely ei tuota kunniaa e"kä se anna 
voittoa niille, jotka sitä thar.ioittivat, ja tuollai
nen menettely .asoii1:aa !huonoa kykyä arvostelJa 
tosias·ioita. Ilmeistä on myös, että edusk'unta 
aikais-emmin: <tai myöhemmin tulee -tunnusta-· 
·maan valtalain periaat•tteet. Huolimatta 's•ii'tä, 
että maamme 1etevimmät lakimiehet kaillmn' suu
ren aU:ktociteettillJSa nojalla o<vat koettanee't maan 
iasalle painaa tätä lakia, ja huOilitmatta siitä, •e1:tä 
·tämän lain huono.ia p;uoltia a.lituisest•i on oikeis
•tolruislehdissä •eså.tetty, pysyy !kui{erukin yle:senä 
:mieliviteenä tässä maassa, ainakin tämän maan 
suomenkielisessä väestössä, se, että valtalaissa on 
julkila.usuttu oikea pleriaart;·e, se periaate, ·C'tltä 
1ka•~kki valta on peräisin !kansalta. Tämä ikan
tsanva.lb~suuden periaate'han meidän aiikanatmme 
'tulee t;,unnuste'tuks>i yhä useammassa maassa. 

Ruotsalais.-suomalaisen valtJiodärj•es,tyksen -sy
<vimpänä pohdana ·on tämä ajatus ja lopulta tämä 
•ajatus aina on päässyt tunnustetuksi, j<Oskin 
Siitä us1ein on koetettu milluin miUäkin !keinolla 
syrjäyttää. N~inpä Ruotsissa 1809 tätä periaatet
•ta noudattae•n 'eduskunta yksin sääsi ja va.hVIisti 
uuden haU:tusmuoruon. Aiva;n samalla tapaa on 
<valtalakikin .ia se tapa, jolla se tah·dotaan ,säätää, 
ilmaus samasta periaatteesta. 

Va[:talain p·e:ci:aatteen ·tunnustaminen ja va.h
V'ista.minen: on mielestäni ainoa 'keino, millä 
oeduslkunta \11oi nyt .päästä työihön ja millä maam
me olot saadaan järjestetyiksi. 'l'.ämä pi'tä:isi 
•ruinalkin .i'o ny't niittenk:in edustajien !huomata, 
dotka tähän saakka ovat tur:haa.n V'oimiansa 
ponnistanoot päästäksensä ilma>n valtalakia liik
l'kHelle. Tällä 'hetkellä S·eisovat 'hte yhä samalla 
kuolleella pisteellä, jolla oliiVat 'tänne tul>les'Saan, 
eivätkä he l·öydä mitään keinoa päästäkseen 
umpilkujas-ta, johon nyt ovat joutuneet. Muuta 
lk'einoa mentes'tykselliseen edusikuntatyöhön ei 
•n:vt o~e •olema.s·sa kuin valtalain p1erioaatteen käy
.täntöön ·ottaminen. Ja <vaS'to !n useain oikei1sto
laisten mi·eltä •olen minä puolestani vakuutettu 
si•itä, että .i·os eduskunta lo.iaalisesti asettuu val
talain · periaatteen kannaUe, sosiali·d~mokraatit 
•tulevat osaltaan jou-duttaruaan as•iain kär>iHetlyä 
1edusikunnassa Suomen uuden !hallitusmuodon 31i
kaansaamiseksi. (Vasemmalta: Oikein!) 
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Valtalain J}eriaatteen hyväiksymisen lkautrta 
avataan tie Suomen :kansan itsenäisyy.s•vaatimus
lt.en tot•euttamiseUe. En .sano, että se on saavu
tet'tu, vaan saruon, että .sen kautta ava;taan •tie s•:Li
JJ.,en. Itsenäisyys on meme välttämMön. Se on 
kansan ainoa pelastus siitä ·sekasorrosta, johon 
maailmansota venäläisen anarkian muodossa on 
meidät sy.öbemäisillään. Ei tarvits1e ·esi•ttää mi
tään todistuksia siitä, miten vallattomuus, yhä 
enemmän veUes•tellen venäläisen ku:rci.ttoman 
sotaväen kanssa ja yihä •enemmän itsetietoisesti 
mojautuen sen huonompiin aine!ks•iin, alkaa maas
sa l'leihennellä. Ei tarvitse muuta kuin viitata 
.Mommilan ryöstövetkeen .ia muistaa, miten riJllki
työntekijät eivät edes vetäytyneet ryöstämä:stä 
ruumiita. Jos maamiDie •pääsee viUityks.en ja1-
Jwihin, j1os ~sänmaallista mieltä voidaan n~in 
sokarsta, että voidaan samassa heng;e·nvedossa 
tpuhua maamme itsenäisyysvaatimuksesta ja ve
lll.äläisen s'Otavii!en käyttämisestä alkeellis,en j är
,i·estyks<en jär.iestelmäUiseksi rikkomis•eksi, hi•in 
olemme hukassa. 

Mahdollisuus saa;vuttaa itsenäisyytemme ei 
ainoas·taan astu meitä suurin as;~elin lahem
,mäksi, •vaan kaikki viittaa s·ii1hen, että lorpulHs·en 
teon suorittaminen käy mellle välttämättömä'ksi 
.ehkä J)ianlk<in. Niin palljon kuin suinki·n mahdol
Hsta on, täytyy sentähd•en eripura.isuuden aihee•t 
keskuudestamme saruda syrjäytetyiksi, jotta oi
ikean hetken tultua .emme olisi täysin ky'k~Bne
!IDättömiä s<i:tä hyvä:ksemme käyttämään. M•inun 
mi·elestäni lkäy yhä selvemmäksi, •että Suomen 
.iulistautnminen itsenäiseksi .ia nY'kyisessä so
dassa TJll'olueettomaiksi tarjoo meille ainoan kei
m•on välttää nälänhätä, tyoöttömyys .ia rahatalou
ii.eU1nen pula. Saa;malla rajamme avatuilksi va.
paalle kaupankäynnille niin itään kuin länteen 
åa etelään voimme nuo vaa.rat torjua. 

Kansanvallan, järj-estyksen, kotiemme J}ela.s•
tufks;en .ia Suomen kansan. sisimmän toiveen: Sno
,men täydellisen its·enäisyyd•en nimessä rohkenen 
kehoittaa. Piluskuntaa mahdollisimman kokon!l!i
fl\e'n:a 1hy>välksymään •ed. Alkion ehdotuksen. 
(Eduskunnasta,: Hyvä!) 

Ed. E s t 1 a ru d e r: J ag bm- att få understöda 
det af presi·d;et framlagda förslaget. I afseende 
J<lärå anslnter jag mi,g i allt väsentHgt till det, 
som här har uttalats ruf frihe:rre Wvede ·och jäm
'Väl andra tahre. 

Beträffande ·de nn föreligganire Mriga för
tSlagen måst1e ja.g tillstå, att jag icke kan s·e 
:DJågQn st./Jrve skillnad mellan det f.rån social
demokrat,is:kt håll framförda försla.get och d-et a.f 
a<grrurer.na fra.mllag.da. Det finnes näml~gen i 

,hva·rtdera en og"emensam pu'kt, om man nämligen 
rfår på d•et af agra~erna framlagda förslaget an
Jägga en strärug måttstoc'k. I hvartdera irunelig
gm- nämlig;en, såvidt jag kan finna, ett er'kän
nandle af at·t den s:. ik. 18-juli-lagen allaredan 
mar kraft af la,g. Det h·et•er nämligen i a.gra;rer
Jruas f.örslag, att rrandtdagen ,skulle besluta att 
tillsvida;re s.iälf ut.öfva den malet, som ·enligt ili
,d:gare i kraft vara11de stadganden ankommit å 
1ke.isaren och storfursten". Om .detta s1kall vara 
annat än en felfol'liDulering, så in:nebär ~detta, att 
ld'e stadganden i vår grundlag, som bestämma 
ike.isaren och storfurst,ens maikt och myndighe't, 
vore upplhäfda, och detta skull<e vä:l då hmfva 
1S1kett genom den s. k. 18-juQi-lagen. Skulle nu 
,det:ta V'e·rkl]gen vara förslagsställaornas mening, 
JSå måste fag åte:rlkomma till det, att då ä.r ve:rlk
Jigen i denna väs,entliga 1Jurikt a.gra.re:rnas för
:slag på samma; bas som det socialdemokratiska. 
;Denna ·omständighet, om jag hacr: t:olkat försla.get 
,rätt., synes ock'så ut.göra ett ruf .d:e många slkäl, 
iSOID 1endi~t min mening tOTde förhindra landt
,da•gen!s högt ära.de talman att till omröstni,ng 
~öredraga detta förslag. Att ·det socialdemolkra
itis•ka f,örslaget icike torde kunna före<1rrugas, 
Jdä·rom beihöfves väl icke yttermera ordrus. 

Då jag kommit aH be•röra denna s. k. 18-juli
lag, V'ill ja;g 'i anledning af den senaste ärade ta
larens, IJJ.r Arolka[lios, ytt.rande enda:st erinra om, 
att slkall denna la,g anses •härröm ur den demokra
ti~ka st.atsuvpfattningens ide, så utgör dM., i aUa 
fall ett 1oälkta barn arf denna ide. Landt.da.gen in
D.ehar ju nu den 'högsta makten, beroende på att 
de•t för nä.T'Varandie icke finnes någon utöifvar<e a;f 
densa;mma, men enligt denna statsförfattnirug är 
det 1en skyldiglhet för landtdagen aH öfverlåta 
densamma å ett.e:get statsorgan. D€t är sålunda 
som, enligt 38 § R. F., ,Ri:ksens Ständer", d. v. s. 
folkrepres·entationen, ha at:t sikydda och f.örsvara 
lan,(lets frihet, •det är genom att uts1e .e1t nytt o.r
gan för nppbä:rande al högsta statsmakten. Här
V'id syners det mi·g iclke v!l!ra öfverensstämmande 
:med vår regeringsforms an,da, att landt.dagen 
sikulle >förbehå'lla sig fortfarand.e ntöfning af vis
sa befogenheter, medan den .högsta ma.kten i öf
rigt sknll<e öfverlåta's å et·t särskildt orga.n. För 
en sådan anord·ning, .s'Om iok·e är öfverenss·täm
mand•e me:d vår statsförfattnimg, fordras nödvän
di.gtvis g<nmdlagsän<dr:ng. En sådan ha<r 1clke 
la:gltigen kommit tiQI stånd, hva:r'ken i dessa el.ler 
andra ~är i.fråJgaikommand·e a.fseenden. 

Att lan.d'tdagen sku'll.e beJhålla •och utörCva hög
.sta ma.kten, det är det, som .ag<rarernas fö·rsla;g 
åsyftar. U nder nuvaq.-ande omständigheter t.ror 
.iag, att det icroe är f.ör myoket sa.gdt, att ·detta 
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sikulle blott ytt.erliga.re g~fva ruärin:g åt ·strodig
heterna inom samhället ooh inom 1landtdagen, 
dessa striodigheter, rhvilka frrummana.t de dår
aktiga ·ooh brottsliga före•hafvanden, som, länge 

· :förhel'ledda, urude·r dessa dagar fra.mtFädt och som, 
,dJå ·de •en gång fått i full låga uppflamma, icke 
längve slkola kunna ens ruf deras tillskyndare ocili 
upphofsmän åt.er .släckas. 

Ed!. I n g m a n: Minä tollen V'elvoUi!Dien vastaa
maan muutamia sanoja 1herra Al:kiolle. Minä en 
ole hetkeäkään el}äillyt, ettei maalaisli!itto olisi 
täysin rehelliser,ti koettanut löytää jotalkm sovit
telue~hd•otusta., jonka ympäJrilae puolueet sen va
s.emmalla ja oik•eaUa puolella voisivat yhtyä. 
Mutta minun on ollut pakko todeta, kuinka häi
lyväinen maala:isliiton kanta tässä on oillut, \kuin
ka Sle on siirtynyt ehdotuksesta toiseen ja ikuinka 
sen välittäjätehtävä sentähden on tullut epäon
Jllistuneesti suoritetuiksi·. Ed. Alkio te'ki .kiivaan 
·hy.ökkäyksen niitä Va'staan, j10tka ovat tunnusta-
1neet väliaillmisen hrullituksen. Sellaisia on, niin
.kuin tunnettua, ollut sekä 'vas•eminisbossa ·että 
oikeistossa. MinuiJ.la nn tahän hetkeen asti ollut 
,s•e ikäsitys, että niitä on ollut myöskin maala:is
l•iitossa ja että vll!rs:Unkin sillä ikannalla on ollut 
.e·d. Alkio. Minä en perusta tätä käsitystäni ytk
sinomaan siilhen, että herra Alki•o oli viime ke
vännä hankkimassa kansallemme väliaikaiselta 
hallitubelta maa.U.skuun-manifestin, joka mie
lestäni ·oli hyvä rteko. Mutta minulla on edessäni 
.eräs pa'J)eri, jossa sanotaan_ näin: ,NäJin ollen ja 
s·en yhdist.yksen johdost111, missä Suomi vuodesta 
1809 lähtien on ollut Venäjän kanssa, on myös
,ffiin se ·haHitUSIVa-lta Suomen asioissa, joka tämän 
maan lakien mu•kaan kuuluu hallitsijalle, tun
nustettatVa tätä nykyä olevan mainitun väliaikai
sen haUituksen käytettävänä, vaikka hallitus
muodon muutos Venäjällä tekeekin ta.rpeelliseksi 
Suomen ja Venäjän vä1ien uudestaan järjestämi
. sen Suomen ·eduskmrnan myötävaikutuksella". 
Tämän paperin alla •on nimi ISant.eri Alkio ja 
myösikin Kalle Nurmela; siwä on myöskin esi
mer'kilksi al'lek~rjoittaneen nimi. Tästä minä 
.te·en sen johtopäat,öksen, että me tässä a!siassa 
.herra Alkion ~an:ssa olemme olleet samalla kan
nalla, ja minun mielestäni 1ei I>itäiisi rrilin jyrikästi 
hylätä entistä tkaniaansa, vaikka onkin tullut 
toiselle kannalle. 

1Sitten minun täytyy myöskin vi,elä, niin i~ä
vää kuin ·se onlkin, hiukan puhua äänestytksistä, 
kun äänestetään vastaresityksistä. Herra ATkilo 
.näkyy olevan sinä kannalla, eHä kun ääneste
tään vastaesityksistä, niin sitoo itsensä 'kannat
tamaan !kaikkia niitä esityksiä, .i•oita äänestää 
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d·ota.k]n toista vastaan. On !kuitenkin enimmälk· 
seen, kuu vastaesityksistä äänestetään, siten, 
,että on valittava ka.hden huonon välillä, jotika 
ik:ummatkin •hylkää. Ja näin oli asianlaita myös
rkin silloin, kun äänestettiin iherra Mäen ja herra 
Alki1on ehdotuksen välillä. Kummankin me hyl
käsimme. Emme ol'e sit1outune·et, herra Alikio, 
ollenkaan, ei siveeHisesti eikä muutenkaan, kan
nattamaan herra Mäen ehdotusta. Mutta minä 
;olin ja olen yhä edelleen sitä mieltä, että he.rra 
.Mäen ehdotus ol~ valt~osäännön puiUeitten si!sä
.:puolella. Se oli sitä sriitä syystä, että siinä ll!i-
1noastaan arrot1Jii1n toimikunnan tai - •nirinlkuin 
lffiinä täsmallisemmrin tahtoisin sanoa -,- vaiilo
kunnan a.settamista erää:n julistuksen laatimista 
varten. Minä en ollenka.a,n hyväksynyt sen ju
liJstdkse·n sisält·öä, mutta valio-kunnan as·et'tarni
'nen s•ellaisen .iulistwksen laatimista varten ei ol
lut mikään toimen'J)ide, .ioka ,oLsi mennyt va1tio
sääntömme ulikopuolelle. M<inä pyydän herra 
Alkiolle ilmoittaa, mitä: minä ~atsoisin epärehel
liseksi äänestykseksi. Minä katsoisin siksi, jos 
sill.oin, kun asetetaan herra Kellosalmen ja herra 
Alkion. ehdotuik:set tänään vastatusten - jos ne 
,joutuvat vastatus:ben --, ne, j.otka ovat p11esidion 
,kannalla, si'lloin äänestäisivät ed. Kellosalmen 
ehdotusta. Se olisi minun mielestäni epärehellis
tä äänestystä. Minä toiV'on, että oilkeistossa sri'l
loin ei ole tuleva ainoataikaan ääntä e.d. K~ellosal
.men ·elhdotukselle. Jos herra Alkio siitä huoli
matta yhä pysyy väitteessään meidän epärehelli
syyde.stämme ja herra Arolkallio siinä häntä säes
tää, llliin S'e riippuu seikoista, joille mi:nä en mi
tään mahda. 

Ed. R i k k o n e n: Yhdyn asiallisesti ed. Kel
losalmen lausuntoon siinä, että maalaisliiton edus
kuntaryhmän 'PUOlesta täällä äsken herra Alkion 
tekemä ·ehdotus ei siJSältänyt aivan samaa, kuin 
se kirjelmä, joka sosialidemokraattiseHe rythmälle 
maalaisliiton puolesta eilen oli jätetty. Sen vuoksi • 
yhdyn kannattamaan ed. Eellosalmen täällä äsken 
tekemää päätösla.uselmaehdotusta. 

,Sa;malla I>YYtäisin ehd•ottaa vielä, että ennen
kuin tästä asiasta lopullisesti päätetään ja ruve
taan äänestämään, otettaisiin ,päivällisloma ja sen 
jälkeen kokoonnuttaisiin uudestaan. 

P u h e m i e s: Ed. Kellosalmi ed·. Ri'kkosen 
kannatta.man'a on ehdottanut seuraavaa: Sitä val
taa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on 
kuulunut keisarilla ja suwriruhtinaalle, 'käyttää 
eduskunta Suomen eduskunnan heinäkuun 18 päi
vänä 1917 Suomen korkeimman valtiovallan käyt
tämisestä ·hyväksymän lain perusteella .ia mu-
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kaan. Kun, kuten sanoin, ed. Kellosa1men ehdo
tusta on kannatettu, pyy.dän ilmoittaa käsityk
senäni, että koska laki 18 päivältä 1heinäkuuta 
1917 Suomen korkeimman valtiovallan käyttämi
sestä ei ole säädetyssä järjestyksessä vahvistettu, 
sen vuoksi ja kun eduskunta sen perusteella siis 

·ei voi käyttää korkeinta hallitusvaltaa Suomessa, 
on ed. Kellosalmen ehdotus lainvastainen, enkä 
siitä senvuoksi voi sallia äänestettävän. 

Ed. · H a a t a j a: Minä puolestani olen yleensä 
suhtautunut eduskuntatyö.bön siten, että olen edus
kunnan täysi-istunnon aikana ryhtynyt käyt.
tämään puheenvuoroa ainoastaan sellaisissa ],ysy
myksissä, jotka ryhmäni nimenomaan on minun 
hoitaakse-ui antanut. Nyt esillä oleva kysymys on 
kuitenkin minusta sellainen, joka velvoittaa täällä 
olevan la.kimiehen lausuntonsa siitä antamaan, 
:;illä onhan tämän kysymyksen pohjana ja yti
menä varsinaisesti kysymys erilaisesta laintulkin
nasta. Nimittäin sikäli kuin käsitän tilannetta, on 
perussyynä siihen pulmaan, j,ossa nyt ollaan, var
sinaisesti eri ryhmien ja tlri henkilöiden erilainen 
suhtautuminen valtalakiin, joka erilainen suMau
tuminen taa.s riippuu oikeudellis·esta erimielisyy
destä. Puolestani ensiksikin katsoisin, että on .iu
ridi'?esti kiistämätöntä, että valtalaki, tullaksensa 
laiksi, tarvitsee vielä sekä va.hvistuksen että jul
kaisemisen. Tämän kannan on myös selvä:;ti edus
kunnan enemmistö lausunut julki, ja tämän kan
nan on nähdäkseni myös selvästi valitsijain rnem
mistö ympäri maata omaksunut vaalien tuloksen 
kautta. (Vasemmalt.a: Ei ole!) Ne, jntka taiste
levat tätä kantaa vastaan, ovat nähdäkseni ensin
näkin juridise-sti väärässä, mutta lisäksi ne taiste
levai vastoin sitä käsitystä, jonka kan~an enem
mistö on selvästi omaksunut. Tois·ehi lähtisin 
siitä, että valtalain voi vahvistaa ainoastaan se, 
jolla kei::.arille ja suuriruhtinaalle aikaisemmin 
kuulunut valta on halln,saan. Täällä on varsinkin 

• viime eduskunnan aikana lausuttu usein se ajatus, 
että tämä valta on ilman muuta Venäjän vallan
kumouksen kautta siirtynyt Suomen eduskunnalle. 
Jos näin olisi laita, niin eihän silloin olisi tarvittu 
valtalakia tuota valtaa enää siirtämään. Minun 
nähdäkseni ne, ~jotka ovat tuota väittäneet ja kui
tenkin samalla puuhanneet tämän vallan siirtä
mistä eduskunnaUe valta1ain kautta, ovat toimi
neet täysin ristiriitaisesti. Mielestäni vasta valta
laki, jos se voitaisiin saattaa voimaan, voi siirtää 
eduskunnalle tämän korkeimman vallan. Tämä 
johtuu j,o siitä, mitä täällä jo usein on e&ille tuotu, 
nimittäin, että meidän perustuslakimme, valtiopäi
väjä.rjestyksemme ja hallitusmuotomme nimen
omaan edel.lyttävät, että on erityinen lainsää.däntö-

valta ja erityinen korkein hallitusvalta, ja tämän 
perusteen muuttaminen voi tapahtua ainoastaan 
lainsäädäntötietä, perustuslain säätämässä järjes
tyksessä. Mutta lisäksi v. 1772 Hallitusmuodon 
38 § on ainoa pykälä; joka. minun nähdäkseni si
sältää määräyksiä analoogisesta tapauhesta sen 
tapauksen kanssa, joka meillä nyt on edessä, ja 
myös tämä pykä,lä antaa minun näJhdäkseni edus
kunnalle v'ain oikeuden valita uusi kuningassuku, 
uusi korkeimma,n vallan käyttäjä mtisen sijaan. 
Mutta sitävastoin se ei anna eduskunnalle oikeutta 
itse ottaa tuota korkeinta hallitusvaltaa haltuunsa. 

Täällä on ed. Talas vedonnut muutamiin sanoi
hin tässä pykälässä, mutta minun nähdäkseni hä
nen vetoomisensa niihin ei voi pitää paikkaansa, 
sillä näistä sanoista minun nähdäkseni ei V·oi j.oh
taa eduskunnalle oikeutta itse ottaa tuota kor
keinta valtaa haltuunsa. Ed'Uskunta voi niiden 
sanojen perusteella ryhtyä erinäisiin toimenpitei
siin lainsäädännön rajoissa, mutta korkeimman 
vaHan haltuunsa ottaminen ei ole niiden sanojen 
perusteeHa mahdollinen. Niin ollen ei eduskunta 
myöskään voi vahvistaa valtalakia sillä tavalla 
kuin ed. Arokallio täällä puheessaan lausui, vaan 
tietäisi edu.skunnan toimenpide, j.os se tällaiseen 
toimenpiteeseen ryhtyisi, selvästi lainvasta~sta te
koa ·eduskunnan taholta. Sen sijaan eduskunta voi 
määrätä täysin pätevällä tavalla, kenen on kor
keinta valtaa käytettävä sen sijasta, joka. sitä on 
aikaisemmin käyttänyt (Vasemmalta: Haataja 
keisariksi), sen mukaan kuin 1772 Hallitusmuo
don 38 § :ssä säädetään. Tämä tällainen määrä:ä
minen ei suin'kaan ole mikään lainsäädäntötoi
menpide, kuten on väitetty, vaan se on ainoastaan 
voimassaolevan lain perusteella taopa.htuva valit
semistoimenpide, johon riittää eduskunnan yksin
kertainen äänten enemmistö. Sen mukaan edus
kunta myös voi yksinkertaisella äänten enemmis
töllä määrätä, että korkeinta valtaa on senaatin 
talousosaston käytettävä. Se seikka, että edus
kunta ·On aikaisemmin päättänyt, etW, korkein 
valta on siirrettävä valtionhoitajakunnalle, mutta 
tämän asettaminen on toistaiseksi lykkääntynyt, 
ei estä eduskuntaa täysin laillisella tavalla päät
tämästä, -että joku tai jotkut edu8'kunnan ulko
puoldta tuota valtaa saavat hoitaa siihen saa.kka, 
kunnes tällainen valtionhoitajakunta on asetettu. 
Näin ollen minun nähdäkseni se ehdotus, joka 
täällä on tehty korkeimman vallan antamisesta 
senaatin talousosastolle, on ainoa mahdo1linen, jo
hon tässä voidaan lain opuitteissa tulla. Ja mi
nun on huomautettava, eftä on pid·ettävä tarkoin 
huolta, että ratkaisu täUe kysymykselle todella
kin saa·da.an lain puitteissa 'ai'kaan, ja tavalla, 
joka yleensä lakimieSIPiireissä voidaan lailliseksi 
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tunnustaa. .Sillä jos asia järjestetään muulla 
titvalla, on odotettavissa ja epäiltävissä, että aina
kin suuri osa kansaa ja todennäköiS€sti suurin osa 
virhmiehistöä, ehkä kaikkikin, eivät tule tuol
laista menettelybpaa lailliseksi tunnustamaan ei
vätkä tule siihen alistumaan ja maassa tulee täy
dellinen oikeudellinen anarkia aikaan. 

Täällä on lisäksi ollut kysymys siitä, voidaanko 
asettaa äänestyksen alaiseksi -ed. A.Ikio111 ehdotus. 
Minun nähdäkseni ed. Alkion ehdotus, joka tie
tää sitä, että eduskunta itse ottaisi korkeimman 
vallan käsiinsä, on perustuslain vastainen eikä 
siis sellaisena voi tulla asetetuksi äänestyksen 
alaiseksi valtiopäiväjärjestyksen mukaan. Täällä 
on maalaisliiton taholta aikaisemmin mainittu ja 
väitetty, että täällä juristien ta,holta harjoitetaan 
juridista saivartelua. Minä puolestani tahdon 
väittää ja lausua sen, että olen kaiken aikaa juris
tina toimiessani yleensä taistellut juridista sai
vartelua vastaan kaikissa niissä €rikoisissa kysy
myksissä, joiden kanssa olen välittömästi teke· 
misissä ollut, ja että minulla yleensä ei ole mi-

, tään halua juridiseen saivarteluun. Mutta tämä 
kysymys, joka tässä on esillä, on niin selvä, että 
lakimiesten keskuudessa ei siitä nähdäks.eni voi 
Qlla eri mieliä eikä edustamaani kantaa voi sanoa 
jnridiseksi saivarteluksi. Sen minä kyllä hyvin 
ymmärrän, että maalli'kko voi katsoa yhtä laki
pykälää koko lailla toisin katsein kuin lakimies, 
mutta mihinkään muuhun tulokseen ei minun mie
lestäni lakimiespiireissä ainakaan yleisemmin 
voitane tässä kysymyksessä tulla. 

Ed. Vuorimaa: S.e taistelu, jota täällä niin 
suurella kiivaudella on käyty kaksi viikkoa Suo
men itsenäisyysasiassa, on sentähden niin häikäi
lemätöntä, ettfi, taistelua 'käydään kahden suuren 
p~iaatteen ja eri maailmankatsomuksen välillä, 
nimittäin nykyisyyden ja menneisyyden, kansan
valtaisuuden .ia byrokratis-monarkististen periaat
teiden välillä. tOikeisto on mitä sitke~mmi1lä kei
noilla koettanut :puolustaa vanhaa. ,by1rokraattista 
asemaansa ja se on tarttunut sitä varten lopuksi 
oljenkorteen, Hallitusmuodon 38 § :ään, joka si
sältää hallitushuone-en vallan perimysjärjestyk
sen. Ensin on meidän siinä suhteessa muistet
ta-va, että Porv·oon valtiopäivät päätöksellään ku
mosivat tämän vallanperimyslain, silloin kun ne 
Aleksanteri e'nsimäisen 'kanssa sopivat siitä, että 
Venäjän keisari on samassa Suomen suuriruhti
nas., ja luopuivat kokonaan määräämästä vallan
perimyksestä ja siis hylkäsivät tämän .perustus
lain rpykälän. .Saivartelemisella on ,oikeisto ve
tänyt esille tämän vanhan kumotun pykälän. Mut
ta vaikka tämä vielä tunnustettaisiinkin olevan 

voimassa, niin voimme samallaisel'la saivartelulla 
päästä saman ,pykälän mukaan siihen tulokseen, 
että meidän 'pitäisi pitää jotakuta Venäjän enti
sen hallitsijahuoneen jäsentä nykyään meidän 
suuriruhtinaanamme, sillä siinä ~määJrätään: mutta 
jos valtaistuin jäisi avoimeksi miespuolisen ku
ningasheimon miespuolisen sukupuuton kautta, 
niin ainoastaan siinä tapauksessa eduskunnalla on 
oikeus, josta oikeisto on tehnyt itsellensä lain ja 
tahtoo käyttää sitä estääksensä eduskunnan pää
töksiä Suomen itsenäisyyden asiassa. Jos me 
olettaisimme, että entinen suuriruhtinas Nikolai 
II olisikin kuollut, niin löytyy hänen huonekun
tansa jäsenliä useita .iälellä. Niiden siis oikeiston 
mielipiteen mukaan täytyisi olla Suomen suuri
ruhtinaita. Mutta sitä ei voi Suomen kansa tun
nustaa eikä Suomen valtiopäiväjärjestys siihen 
pienintä'kään oikeutta anna. Kun siis ei ole min
käänlaista korkeinta ballitusvaltaa nykyään, niin 
on luonnollista, että se hallitusvalta, joka ennen 
on kuulunut Venäjäln hallitsijalle, nyt on sii~ty
nyt Suomen eduskunnalle. Oikeisto on myös puo
lustanut sitä menettelytapaa, että valittaisiin val
tiolllhoitajakunta tai että siksi asetettaisiin Suo
men senaatin talousosasro. Ei tämäkään ole pe
rustuslain mukaista, sillä ei missään perustus
laissa puhuta valtiolllhoita.iakunnasta. Ei sellaista 
löyd,etä HaHitusmuodosia:lta.an. Se .on keksitty 
Ruotsin eduskunnan toimenpiteestä, silloin kun, 
sen kuningas Kustaa. IV syös~iin valtaistuimelta 
ja Ruotsin edus'kunta teki silloin selvästi valtio
kaa'IJiPauksen. Se ant,oi vallan semmois·elle halli
tuskunnalle, josta eivät perustuslait 'PUhuneet mi
tään. Ed. Wrede ynnä muut juristit ovat esittär 
neet, kuinka meidän· täytyy seisoa perustuslain 
kannalla ja ottavat esimerkin Ruotsin valtiokaap~ 
pauksesta, jossa ei sen ~duskunta ole seisonut pe
rustuslakinsa 1mnnalla. Tämä on risti:riita. heidän 
menettelyssään. 

Mitä sitten tulee valtalakiin, jonka kannalle 
maalaisliitto on asettunut alkuperäisesti, niin se 
sisältää! sen tilan,teen, ~mikä ;nykyään vallits-ee 
maassamme. Ei löY'dY minkäänlaista muuta kor
keinta hal'litusvaltaa kuin Suomen eduskunta. 
Siitä ei päästä mihinkään. Valtalakia on mo
nella tavalla. ~moitittu, mutta ne moitteet, mitkä 
sitä vastaan ovat tehdyt, ovat ainoastaan osaksi 
oikeutettuja. Toista osaa kohtaan ne eivät ole oi
k-cmtettuja. Ed. "\V rede sanoi, ja myös ed. Talas 
epäröiden häntä kannatti, että jos Suomen edus
kunta ottaisi korkeimmalli haHitusvallan käsiinsä, 
niin syntyisi siitä anarkia tai suuria vaikeuksia. 
Onpa lausuttu, €ttä eduskunnan täytyisi silloin 
määrätä ja nimittää nimismiehetkin maassa. Mut
ta valtalain viimeisessä pykälässä nimenomaan 

• 
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määrätään, että tällaiset iuoksevat, hallinnollis-et 
asiat, jäävät toi~taiseksi Suomen senaatin talous
osastolle. Tätä ei oikeisto tahdo IQttaa kuuleviin 
korviin. Mutta nyt ei olekaan valtalaista sem
moisenaan kysymys, vaan nyt on kysymys siitä 
ehdotuksesta, joka seisoo täydellisesti valtalain 
pohjalla ja j.onka oed. A1lkio on tehnyt, että kaikki 
va.lta on siirtyvä Suomen eduskunnalle. .Jos se 
siirtyy Suomen -eduskunnalle, niin siitä ei suinkaan 
synny anar kiaa. Jos tämä ehdotus hyväksytään, 
niin on sama'lla tämä eduskunta eikä mikään muu 
tästälähiil omistanut korkeimman hallitusvallan 
ja oikeutettu muun muassa vahvistamaan kunnal
lislait, mitkä viime eduskunta hyväksyi, ja sama
ten 8 tunnin työpäivälain tehdas- ja; kaupunki
lais- y. m. töissä. Samoin se on oikeutettu aseir. 
tamaan toimivan hallinnollisen hallituksen, senaa
tin, joka, niinkuin täällä jo ed. A]kio huomautti, 
tu'lee toimimaan eduskunnan valtuudella ja edus
kunnan nimessä siksi, kunnes on saatu toimeen 
uusi valtim;nuoto, joka lopullisesti muodostaa nä
m.ät asiat. Se puolustus, jolla ed. Ingman koetti 
viimeksi puolustaa jyrkimmän oikeiston menette
lyä siinä äänestyksessä, jolla ensi kerran hylät
tiin maalaisliiton ehdotus, on peräti kaksimieli
nen. Se ehkä juuri kuvaa sitä käytösta,paa ja 
moraalista ·henkeä, jo'ka vallitsee siinä :puolueessa, 
johon ed. Ingman kuu'luu. _Minä sentahden 1JUO

'lestani kannatan sitä ehdotusta, minkä ed. Alkio 
teki, ja toivon, että lopuksi saadaan loppu tälle 
surkealle taistelulla 'Suomen eduskunnassa. Suo
men itsenäisyysasiassa ja väästään järjestämään 
asioita niin, että Suomen kansa tulee täydelliseen 
itsenäisyyteen ja voi astua toisten va1paiden kan
sojen kanssa täyttämään sitä historiallista teh-' 
tävääl, mikä sille kuuluu. 

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

Valitsijamiesten vaalin tulos. 

Sihteeri lukee: 

Listan n:o 2 hyväksi annetuista vaalilipuista 
ovat kuitenkin ·puhemiehet julistaneet yhden mi
tättömäksi. 

'Tälllän mukaan on eri listojen ehdokkaista va
littava: 

Li.stasta n:o 1 6 varsinaista jäsentä 
, , 2 ·21 , , 
, 

" 3 5 , , 
" " 

4 8 
" 

, 
" 

, 5 5 
" 

, 
yhteensä 45 varsinaista jäsentä. 

Vaaliijärjestyksen 11 § :n mukaan on siis valit
tava: 

Listasta n :o 1 2 varajäsentä 
, 

" 
2 6 

" 
" " 

3 2 , 
" " 

4 3 , 
" " 

5 2 
" yhteensä 15 varajäsentä. 

Valituiksi ovat tulleet: 

Listasta n :o 1 

j ä s e n i k s i: Ed. Lohi, ·Haapanen, J uutilai
nen, Joukahainen, Arffman ja Kokko; 

v a r a j ä s e n i k s i: Leinonen ja Rentola. 

Listasta n :o 2 

j ä s e n i k .s i: Ala virta, Aromaa., Eloranta, 
Hakkinen, Hoikka, Anton Huotari, Hurmevaara, 
Alma Jokinen, Kiiskinen, Hanna Kohonen, 
Komu, Laakkonen, Lep11änen, Mäki, Mänty, Oras
maa, Saarinen, !Savolainen, Tuomi, U senius ja 
Virkki; • 

vara j ä s € n i k s i: Häirmä, Koponen, Leho
kas, Murto, Paasonen ja Raita.nen. 

• 
Listasta n :o 3 

j ä s oe n i k s i: Pennanen, Hä1vä, K. E. Linna, 
. Snellman ja Laine; 

Valitsijamiesten vaa.lissa 15 p :nä marraskuuta v a r a j ä s e .n i k s i: H. r. Linna ja Kaitila. 
1917, jota varten oli sisään jätetty viisi eri eh-
dokaslistaa, on kunkin listan hyväksi äänestänyt: 

Listasta il :o 4 
Listan n:o 1 26 äänestäjää 

" " 
2 90 jäseniksi: Ala-Kulju, LoU:hivuori, Peura-

" " 
3 22 koski, Puumala., Retulainen, E. Saari, Sjöstedt-
4 37 Jussila ja Tavastähti; 

, 
" 

5 21 v a r a j ä s e n i k g,.i: P. Virkkunen, Heimonen 
yhteensä 196 äänestäjää. ja Rantasalo. 
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Listasta n :o 5 :.vastalauseen al,le nimenomaan snna tarkoituk
. "sessa, että tässä vastalauseessa ei ollut nitmitetty 

j ä sen i k s i: R. FuTUhjelm, G. Gädda, J. In- Venäjän väliaikaista hallitusta ,lailliseksi" hal-
borr, J. Sund.blom ja K Hornborg; litukseksi. Mutta tilanne on sen jälkeen muut-
. vara j ä sen i k s i: R. Colliander ja S. V. tunut. Venäjän väliaikainen hallitus on tämän 

Roos. jälkeen kaatunut, mikäli tänne tulleet tiedot ker
Vakuudeksi: 

Ernst Lindelöf. 

Purheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. H o i k k a: Pyydän, että valitsijamiehet 
jäävät tänne valitsemaan puheenjohtajan nyt heti. 

Täysi-istunto keskeytetään k:lo 4,45 i. 1J. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

k :lo 6,30 i. JP. 

Puhemies: Jatketaan keskustelua 'PUhemie
histön ehdotuksen johdosta, joka koskee 

'Korkeimman hallitusvallan käyttöä Suomessa. 

Ed. A .1 k i o: Ed. Ingman. äskeisessä lausun
nossaan koetti .osoittaa. epäjohdonmukaisuutta mi
nun suhtautumisessani väliaikaiseen 1hallitukseen. 
Sen johdosta .pyydän selittä:ä seuraavaa. Väli
aikaisen ha:llituksen ilmestyttyä näyttämölle, 
Suomen eduskunnan kokoonnuttua, nykyisen Suo
men hallituksen asetuttua väliaikaisen hallituk· 
sen nimittämänä tehtäviänsä hoitamaan, oltiin 
maassa yleensä sen tunteen valtaamina, että oli 
olemassa vallankumouksellinen tilanne,· jolloin ei 
niin trurkoin lasketa., onko tämä tilanne syntynyt 
perustuslakien mukaan. Kun sen jälkeen edus
kunnassa tuli kysymY'kseen, millä tavalla .edus
kunta suhtautuu väliaikaiseen hallitukseen, lau
suin minä pu<llestani useamman kerran sen käsi
ty!ksen, että Venäjän väliaikainen hallitus ei nle 
1 a ·i ll i n e n hallitus, vaan että se on vallanku
moukseu luoma ja siis vallantkumousha.llitus. 
Sellaisena olen minä ·'Puolestani aina suhtautunut 
väliaikaiseen hallitukseen. Toisin on ollut niit
ten laita, joitten 'puolesta ed. Ingman äsken :rm
hui. Ne ovat, varsinkin myöhemmin, selittäneet, 
että väliaikain-en hallitus on täällä laillinen 'hal
litus. Mielipiteitten välillä on siis jyrkkä ero 
olemassa. Kun se vastalause, josta e'd. Ingman 
äsken täällä luki ka•ppaleen, ilmestyi ·perustus
lakivali•okunnan mietintöön, kirjoitin minä sen 

tovat. Se vallankumouksen tilanne, joka oli saat
tanut tämän väliaikaisen !hallituksen sellaiseen 
valtaan, jolla se 1piti silloista Suomea vallassaan, 
on siis kaatunut. Me olemme nyt uudessa vallan
kumoustilanteessa. Tämän valla.nkumouksen ti
lanteen yhteydessä on näyttänyt tarjoutuvan ti
laisuus siihen, että Suomen!kin !puolelta voidaan 
tehdä sellainen 'vallankumousjärjestely, että 
Suomi ottaa sen va1lan nyt käsiinsä, joka tuuli
a.ioHe .ioutuneena .on tällä hetkellä meidän otetta
vissamme; 

Kun siis olen nyt asettunut sille kannalle, että 
tässä ei tapa.hdu mitään vallankumousta l a i l-
1 i s t a hallitusta vastaan, olen sitä mieltä, että 
se menettelytapa, jota olen joutunut noudatta
maan, on oikea. Jos ed. Ingmanin me.nettely
ta,paa noudatcltai.siin, tulta.isiin siihen, että mei'lle 
huomenna mahdollisesti ilmoiteban, että Pieta
r:ssa on S!Yntynyt uusi va1lankumouksellinen väli
aikainen ha1llitus, .ia silloin joudutaan uudestaan 
ratkaisemaan, tunnustamroeka me tämän Pieta
rissa syntyneen uuden välliai!kaisen hallitukS<en 
lailliseksi hallitukseksi Suomessa mieluummin 
kuin tunnusrtamme .Suomen eduskunnan laillisesti 
oikeutetuksi käyttämään Suomen hal.Iitsi.iaNaltaa. 
Tästä on kysymys' ja siitä on tänä 'Päivänä rat-

·kaistava. 
Muihin ed. Inwmanin väitteisiin• en tahdo enää 

vastata. Ne olivat sitä laatua, että ne eivät vas
tatodisteluja kai.paa, jos joku niitä tahtoo tarkäs
taa edellisen lausuntoni •valossa. 

Ed. Kellosalmi äskeisessä lausunnossaan se
litti, että se ehdotus, jonka äsken esitin, <lli toi
nen, kuin mitä maalaisliiton puolelta oli ennen 
ilmoitettu. Tämä ei ole tosi. .Se ·on sanasta sa
naan sama ehdotus, jonka toisl}Jäiväisessä istun
nossa täällä ed. Lohi esitti. 

Ed. Haataja. kiinnitti huomiota siihen, että j.os 
asema jälrjestyy sillä tavalla, kuin minun ehdotuk
seni edellyttää; syntyy maassa sellainen anarkian 
tila, jolloin virkamiehet ja suuri osa kansaa eivät 
alistu noudattamaan sitä haUitusauktoriteettia. 
jota edus'kunta :r;täin tulisi pitämään käJdessään. 
Onkohan titmä ed. ·Haata.ian lausunto kansa 1-
1 i se s t i viisas ja en)nakolta .oikein !harkittu? 
Minä kysyn vain. (Vasemmalta: Kiinaan Uaa
taja!) Sillä jolleivät Suomen virkamiehet alistu 
noudattamaan laillisesti valitun eduskuntansa 
määräyksiä silloin, kun tämä eduskunta, rhalli-

18 

• 
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tusvallan ensi kerran jouduttua suomalaisiin kä
siin, päättää käyttää tätä hallitusvaltaa låi'llisen 
järjestyksen aikaansaamiseksi maassa, jollei Suo
men virkamiehistö silloin alistu tätä valtaa nou
dattamaan, minä jätän arvoisien -edusb.iien its·e 
harkittavaksi, minkälaisessa valossa tämä virka
miehistö silloin -esiintyy kansansa ja tulevan his
torian edessä. (Vasemmalta: Suomettarelaisena, 
bobrikoffilaisena.) 

Mitä vihdoin tulee kansaan, on minulla Suo
men kansasta se käsitys, että se kyllä tulee alis
tumaan, jos vain eduskunta 11ääs-ee sellaisiin pää
töksiin, joilla on edellytyksiä saavuttaa; kansan 
kunnioitus. Kun minulla on se vakuutus, -että se 
ehdotus, .ionka. olen <täällä tehnyt, on sellainen, 
.iota viime vaaleissa Suomen kansa sydämellä ja 
.iär.iellä tarkoitti· täällä toteutetta.vaksi, Qn minun 
syvä uskoni, ·että ISuomen kansa kyllä lo.iaalisesti 
tulee asettumaan tämän päätöksen aUe .ia nou
da!ttaa sitä. (Eauskunnasta: 1Se iloitsee.) 

Vielä on minun kiinnitettävä huomiota erää
.seen tämän asian yhteydessä olevaan seikkaan. 
Se hallitusvalta, jonka käyttämisestä tänään tu
lemme määräämään, tulee suorittamaan sangen 
·edesvastuullisen tehtävän. Se on uutta luova teh
tävä Suomen valtion historiassa. Se on vallan
kumouksen luontoinen. Voimmeko uskoa. silloin 
näin tärkeän tehtävän eduskunnan käsistä hal
lituksille, jotka kenties tulevat vaihtumaan joka 
viikko? Täällä on esitetty, että 'hallitus tu1laan 
muodostamaan aivan kohta .ia että se hallitus tu
lisi käytt.elemään keisarin-suuriruhtinaan valtuuk
sia. Kun nämä vallat tälle halliiukse'lle an
nettaisiin, tulisi se usein oikeutetuksi niitä käyt
tämään ilman, kuulematta eduskunnan mielipi
dettä. Voi olla, että me saamme nyt aluksi hy
vän hallituksen, .ios näinkin päätetään, miehistä, 
joihin esimerkiksi itsenäisyysasiassa voimme luot
iaa.. Se voi olla ma·hdoliista. Mutta' voi myös 
olla mahdollista, että tämä ensimäi:q-en hallitus 
·on vain muutaman päivän ikäinen. Mikä tulee 
silloin olemaan eduskunnan tehtävänä? kysyn 
mma. Muo·d.ostaako taasen . uuden h a 11 i t s i
j a n itsellensä, 'hallitsijan, jolle ennakolta täytyy 
:antaa ratkaisuvalta sangen tärkeissä, Suomen it
·senäisyyttälkin koskevissa kysymyksissä? S-el
laisissa tapauksissa tulee kysymykseen miehiltä, 
jotka' asetetaan wllaiseen tehtävään, selrvät pe
riaatteet ja luja selkäranka. Mutta me tunnemme, 
--että sellaisessa taistelussa, johon Suomi j1outuu it
senäisyytensä vuoksi vielä, ennenkuin, suhteet 
Venäjän kanssa ovat selvitetyt, sellaisessa ,tais
telussa kysytään kenties enemmän selkärankaa 
kuin mitä muutrumilla, yhden viikon hallitus
miehillä saattaa olla. Minä otaksun, että edus-

• 

kunnan selkäranka on siinä t~pau!ksessa 1ujem1Ji 
ja senvuoksi olen asettunut sille kannalle, että 
jos me Suomen itsenäisyyttä nykyhetkellä vaka
vasti tarkoitamme, vastatkoon .eduskunta siitä, 
millä tavalla tämä asia järjestetään. . 

Ed. K e '11 osa 1 :m i: Minulla ei olluit heti ti
laisuutta pyytää puheenvuoroa kuultuani puhe
miehen selostuksen telremästäni eh<1otuksesta, 
mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä. suh
teessa puhemiehen menettely ei ollut minun eikä 
eduskunnan ·Suureno -enemmistönkään mieliTJiteit
ten mukainen. Ja si;ksi tahtoisin siinä suhteessa 
alistaa asian vasta valittavan perustusla!kivalio
kunnan käsiteltäväksi . 

Sen lisäksi pyytäi.sin ·ed. Alkiolie huomauttaa, 
että hän-en lukiessaan pwhwjalavalta tänään sen 
kirj,elmän sisältöä, jonka maalaisliitto lähetti so
siaEdemDikraattisell-e eduskuntaryhmälLe, sisälsi 
se sen, että siinä ta.hdottiin kiinteästi pitää kiinni 
- ja ilimoitettiin maa.laisliiton kiinteästi pitävän 
kiinni - vaHalaiu voimaansaattamisesta. Mutta 
se ehdotus, jonka maalaisliitto on ~täällä tänään 
esittänyt, on kO'kolailla a·siallisesti poikkeava 
siitä. Siinähän ehdotetaan ainoastaan ehdolli
seksi- väliaikaiseksi- toimenpit.eeksi se seikka, 
joka, maalaisliiton ehdotuksen mukaan, väliaikai
sesti järjestäisi asian. .Se ei ollenkaan anna ta
keita siitä, että .maalaisliitto olisi luopunut :kunin
kaitten haku,kysymyksestä, .ia joka suomalaisen 
puolueen taholta tänäänkin niin selvän selvästi 
paljastettiin. Siitä on kyllä visusti vaiettu tämän 
ehdotuksen yhteydessä. Mutta nämä ka,ksi esi
tystä ovat niin suuresti ristiriitaiset toistensa 
ka.nssa., etteivät ne - eilinen ja tämänpQ.iväi
nen - mitenkään ole sama ehd,otus. 

1Senaattori Kallio: Kun minun mielestäni 
puhemiehen menettely on lainmukainen .ia oikea, 
niin mielestäni ei ole mitään •S•yytä eduskunnan 
kannruttaa ed. KellosaLmen ehdotusta, että puhe
miehBn menet'iely a.listettaisiin perustusla·kivaiio
kunnan ratkaista.vaksi, vaan vastustan tehtyä eh
dotusta. 

Ed. R i k k o·n en: Minun käsittääkseni ei 
myöskään puhemiehen menettely ollut oikea hä
nen' selittäessään, että tämä valtalaki ei ole lail
linen tiety<&ti sillä perusteella, että se edus1kunta 
on ha.ioitettu väliaikaisen hallituksen toimenpi
teestä, .ioka tämän lain on tehnyt. Mutta minun 
nähdäkseni oo hal.li,tu:s, .io:ka sen edus,kunnan on 
ha.ioittanut, siis Venäjän ~äliaikainen hallitus, ei 
ollut laillisesti oikeutettu hajoittamaan sitä edus
kuntaa. Ei myöskään silTä hallituksella ollut 
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oikeutta ottaa tärl:ä suuri1ruhtinaan valtaa Suomen 
kansalta, vaikka se on sen ottanut meidän oikeis
toporvariston myötävailkutuksella, ainakin hiljai
sella myötävaikutuk,sella. Nyt puhemies kuiten
kin selittää, että nyt on tällä eduskunnalla oikeus 
päättää Suomen kansan suuriruhtinaalle kuulu
vista. oikeuksista. Mistä &e johtuu? Onko tämä 
eduskunta paremmin laillinen Suomen kansan 
eduskunta siitä kysymyksestä päättrumään? Minä 
epäilen sitä ja senvuolksi pyydän yhtyä ed. Kello
salmen lausuntoon. 

Keskustelu puhemiehen äänestyskiellosta julis
tetaan päättyneeksi. 

Puhe m ies: Puhemiehen lausuman mielipi
teen johdosta, ettei ed. Kellosa1lmen ehdotusta voi
taisi alistaa äänestyk:s~m alais~ksi, joka ehdotus 
oli seuraa vansisältöinen: ,Sitä valtaa, .ioka. voi
ma·ssaoUeitten säännösten mukaan on kuulunu,t 
keisariH-e .ia suuriruhtinaalle, käyttää eduskunta 
Suomen eduskunnan heinäkuun 18 päivänä 1917 
Suomen korkeimman. hallitusvallan 'käyttäimisestä 
hyvruk.symä:n lain perusteeLla ja mu:kaan", on ed. 
"KeUosalmi esittänyt, ettei eduskunta tyytyisi 'PU
hemi.ehen ·toimenpiteeseen, vaan että asia lähetet
täisiin perustusla;kivaliokuntaan. Tätä ehdotusta 
on <ed. Rikkonen kanna.ttanut. 

SeLonteko myönnetään oikeruksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy .puhemieb'en toimen'Piteen, ää
nes,tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. KeLlosalmen 
myöhäisempi ehdotus hyväksytty. 

Åänestyk~essä anootaan 98 ,,jaa" ja 90 ,ei"
ääntä; edus'kunta on siis hyväksynyt puh'ffiniehen 
toimenpiteen. . 

Ed. Hänninen- Wa·lpa:s: Eduskunta on 
hyväksynyt puhemiehen toimerupiteen, jolla on 
ainoa laillinen äänestysesitys estetty eduskun
nassa tulemasta äänestyksen alaiseksi. Minä PYY
dän merkitä vastalauseen ~tätä Iainrikosta vastaan. 

P u h ~e m ies: Jatketaan keskustelua pää
asiasta, se on, puhemiehistön 'ehdotuksesta. 

Ed. L o h i: Puhemiehistön ehdotus sisältää 
sen, että kaikki se valta, mikä ennen on kuulunut 
keisarille .ia suuriruhtinaalle, siirrettäisiin senaa
tin talousosastoUe. On huomattava, että täs~sä on 
täydellinen monarkkinen periaate silloin täydel-

leen toteutettuna, jos eduskunta tämän ehdotuks.en 
hyväksyy. Tämän istunnon alkupäässä kuulimme 
senaatin puheenjohtajan ilmoituksen, jossa hän 
ilmoitti, kuinka vaikeassa as;emassa nykyinen 
senaatti on, ja kehoi,tti ,eduskuntaa kiireellisiin 
toimenpiteisiin hallituksen .iär.iestämiseki:i. Puhe
miehistön ehd,otus sisältää aivan päin yasi:aista. 
EduS'kunnalla sen mukaan ei olisi minkäänlaista 
sananvaltaa uuden senaatin muodostamisessa. 
Siis tämä :keisarin ja ,suuriruhtinaan valta siirret
täisiin nyt tälle sen.aatiUe. Meillä ei ole vielä ole
ma.ssa voimassa se laki, .ioka 1koskoo haJ:ituksi'in 
jäsenten vastuuna.laisuutta. Tästä seuraisi joh
donmukaisesti, että nykyinen senaatti olisi keisa
rin sijalla, se saisi jäädä itsevaltiaana täydentä
mään itseään tai rusettaa toisen senaMin ollenkaan 
eduskunnan mieltä kuulematta. (Vasemma;lta: 
Oikein! Harvainvaltaa!) Minun käsittääkseni 
tällainen ehdotus tällä hetkellä ei ole mahdollinen .. 
Minusta tämä puhemiehistön ehdotus on tavallaan 
epäselvä .ia epämääräiMn. Kuka tälle &enaatille 
antaisi valtakirjat? Keisaria ylempää ei ole, se 
on itse keisari, ·eduskunnan valtuutusta se ei tar
vitsisi. Jos asia tulisi siksi, että nykyinen se
naatti katsoisi olevansa pakotettu poistumaan, 
luonnollisesti täytyisi nykyisen senaatin antaa 
valtakirja sille .seuraavalle senaatille. Mutta mi
tään oikeutta ei ·eduskunnalla olisi vaikuttaa sen 
senaatin 'ko~oonpanoon. Tääl.lä ovat muutamat 
juristit tahtOllteet yhä edelleen väittää, että myös
kin s!fl ehdotus, jonka ed. Alkio on täällä tehnyt, 
on sellainen, että puhemiehen ei tulisi sitäkään 
laskea äänestyksen alaiseksi. Me maallikot emme 
tietysti kykene väittelemään lakimiesten .ia oikeus
oppineitten ·kanssa, mutta jonkun verran kai me 
kuitenkin Y'IIlmärrämme selvää kirjoitettua sanaa, 
nimittäin meidän hallitusmuotoamme, johon hei
dän :käsityksensä perustuu. Siinähän nimen
omaan sanotaan, että jos kuningas kuolee, koko 
sU'ku häviää, josta Jumala meitä varjelkoon, 
niin silloin kokoontuvat säädyt valitsemaan ku
ningasta. Meitä on Jumala varjellut, ettei se ole 
kuollut tahi koko suku 'hävinnyt. Siis jos kirjai
mellisesti tahdotaan seurata tä<tä 38 § :ää, niin 
ei kai sitä voida tässä tapauksessa noudattaa, kun 
vallankumous on vallasta kukistanut keisarin. 
Meidän käsity<ksemme mukaan on asema seuraava: 
Meidän valtiomuotomme ei tunne muuta kuin 
kaiksi valtiomahtia, nimittäin keisarin ja toisdla 
puolella kansan eduskunnan. Nyt on val,lanku
mous sen toisen mahdin 'kaatanut. Meidän käsi
tyksemme mukaan siitä on aivan yksinkertaisesti 
johdonmukainen seuraus, että se valta, mikä oli 
hallitsijal.la, on tullut kansalle ja siis 1kansan edus
kunnalle. Ja 4iuuri sitä silmällä pitäen on tämä 
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ehdotus tehty, joilika ed. Alkio on täällä tehnyt. 
Tämä ehdotus ·on muodollis-esti sellainen, että 
koska sitä valtionhoitaja1kuntaa, .ionka eduskunta 
on päättänyt as~ttaa, ei ole vielä voitu valita, niin 
eduskun•ta päättää nyt itse käyttää sitä valtaa, 
mikä on kuulup.ut keisa.rille .ia suuriruhtinaalle. 
Tämä muato on täytynyt tehdä sentakia, että, ku
ten tunnemm<e, meillä on edus'kunta.päätö.s, että 
tuallainen direktomio valitaan. Meidän ehdotuk
semme sana1muoto on sellainen, että jos tämä hy
väksytään, se ei si.sällä muodollisesti oollaista, 
mikä olisi vastoin eduskunnan ennen tek>emää pää
töstä. Mutta se sisältää periaatteessa sen, että tä
hän sisältyy valtalwki Jmkonaisuudessaan. Tässä 
avautuu tie eduskunna.lle hyväksyä ja. vahvista!! 
vaikka ka.iklki ne lait, mitä viimeinen eduskunta 
on . päättänyt. 

Me maalaisliittolais<et olemme sitä käsitystä, 
että .se direktooocion vaali, joka on lykätty toistai
seksi - kyHä kai se aika: mahtaa oLla. ehkä sata 
vuotta, jolloin se vaali toimitetaan,. Sentähden mi
nun mielestäni niille edusi3.1jiUe, jotka n. s. valta
lain periaatteen tahtovat hyväksyä .ia saada oo 
käytännössä toteutetu1k<si rauhaUista ti-etä, on tälmä 
meidän ehdotukse:mme ainoa, jolla siihen pääs
tään. (Ei s.e nyt ainoa ole.) Nyt, niirukuin huo
mautin, tässä otetaan oo suuriruhtinaan valta käy
tettäväiksi eduskunnalle. Tämän no.iaUa on meillä 
tilaisuus vaikka huom<en1na tai .milloin tahansa 
vahvistaa kai:kki ne lait, .mitä viimeinen edus
kunta sääsi. (Vasemmalta: Eikös tänään?) Niin, 
el:{kä tänään. Ja serutakia minä toivoisin, että kan
san rauhan, onnen .ia menestY'ksen tähden <edus
kunta vois[ yhtyä tähän ·ehdotukooen. Tästä um
pikujasta pääsemiseksi, mi-hin eduskunta nyt on 
joutunut, mi.ssä ,s,e .on viikkokausia ollut, ei minun 
nähdäkseni ole enää mit:ään muuta tietä tällä het
kellä, nimirt;täin lainista tietä. 

Ed. K u ja l a: Arvoisat oikeiston edustajat, 
kaikki yhteisesti! Lälhtlen syvistä riveistä, olen 
minä katsellessani tätä valtiollista sopankeittoa, 
mitä oik·eisto on täällä harjoittanut pari viikkoa, 
tulilut siihen käSlitykseen, että teidän taistelunne 
valtalain voimaansaattamista vastaan on järjestel
mällistä taistelua t o d e ll i s t a ·kansanvaltaa. 
vastaan. La.illismis y. m. muotoseikat, millä on 
koetettu hämmentää ja verhoia sen taistelun to
dellista luonnetta, •eivät merkitse mitä~n, niillä on 
vain tarkoitettu edelleen ·pettää niitä kan:sanai
neksia, joita keljutempuilla viime kerralla on 
saatu po.rvaristoa äänestämään tänne enemmis
töksi. On tarkoituksena salata todellinen tarkoi
tusperä, poliittinen ja taloudellinen luokkataistelu 
köyhälistön kansanvaltaa vastaan. Siinä todeili-

• 

nen tarkoitusperä. Laillisuudesta ei täällä yleensä 
sen jälkeen kannata enää paljon pu'hua, kun edus
kunnan porvaristo itse on laillisuuden heittänyt 
syrjään päättämällä yksinkertaisella äänten enem
mistöllä niin syvälle käyvän kysymyksen kuin 
valtionhoitajakunnan asettaminen, joka on perus
tuslaillinen kysymys. Kansanvalta on jotakin 
,turmiollista", ,.iär.ietö.ntä", ja mitä s1e liekään 
nyt p-orvariston silmissä. Se tahtoo sanoa ikään
kuin ei tässä maassa .ia koko maailmassaennenolisi 
ollut kansanvaltaa. Sitä on ollut ennenkin Ruot
sissa ja ruotsalaisessa Suomessa 12- ja 13-·vuosi
swda.n aikana, jolloin talonpoikaisväestö oli tämän 
maan kansa pääa.sinssa. Maakuntakäräjät päät
tivät lakeja, ja kansa niitä noudatti. SP. oli silloi
sissa tuotanto-oloissa sille perusteelle soveltuva 
lainsäädäntötapa ja valtioelämä. Kristofferin 
laissa vielä, jossa maakuntalait yhdistettiin, oli 
jossain määrin ka.nsanvaltaista. p.erustusta, ja sen 
jälkeen kun virkamiehistöstä, jotka olivat saaneet 
maatiloja p~;~.lkakseen, oli kehittynyt valtava, mah
tava aatelistaluokka ja sen rinnalle pappisvalta, 
niin silloin syntyi siitä luokkamahti, joka hävitti 
viimeisetkin kansanvaltaiset jätteet Ruotsin ja 
Suomen valtiolainsäädännöstä. Se oli mahti, jonka. 
alla huokaili sortajaluokan' riistämä torppari- ja 
maalaisköyhälis·töjoukko. Silloisissa oloissa ei 
turmiolliseksi nimitetty sitä kansanva.ltaa, josita 
aluss1a mainitsin. Kun sitten säädyt. :kerran ottivat 
1718 vallan käsiinsä, niin oli se myös tavallaan 
silloisiin oloihin soveltuvaa kansanvaltaa. (Va
semmalta: Ei ollut.) Ei ollut sellaista kansan
valtaa, mitä me kansanvallalla käsitämme. Mutta 
ottakaamme huomioon, ettru arutelisto, riistäjä
luokka silloin sanoi e_sittävänsä kansaa ulospäin. 
(Vasemmalta: Se oli luokka valtaa.) Niin, se oli 
luokkavaltaa todellisuudessa, mutta •kansanvaltaa 
porvariflis·essa mielessä. Miks'ei se ollut turmiol- · 
lista? Se ei ollut sentähden turmiollista, että poh
jali:erroksilla ei ollut minkäänlaista vaikutusval
taa silloisiin valtiopäiviin eneffi\pää ku:n sillä oli 
1907 asti Suomen "altiopäiviin minkäänlaista 
vaikutusvaltaa. Ei myöskään tmmiolliseksi eräs 
porvarillinw kirjoittaja merkitse sitä eduskunta
valtaa, joka esiintyy sen jälkeen kun Kustaa IV 
oli prukotet.tu luopumaan kruunusta, .ia se muo
dollisesti oli vahvistettu ja säädyt esittivät halli
tusmuodon ja sen vahvistivat ja sen perusteella 
tarjosivat kruunun Kaarle-herttualle, joka sen otti 
vastaan Ei siis koskaan kansanvalta ole ollut tur
miollista .ia j.ärjet.öntä siHoin, kun ·porvaristo on 
voinut sitä käyttää luokkapyyteittensä tueksi. kun 
se on esiintynyt luokkavaltana todeilisuudessa. 
Mutta nyt tällä kertaa kansanvalta on turmiol
lista herra Ingmanin ja muitten. suometarlaisten 
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mielestä, kun köyhälistö on päässyt edes jossain 
määrin osaaottamaan valtioolämään eduskunnan 
kautta ja siis jossain määrin vaikuttamaan tämän 
maan lainsäädäntöön.' Herra puhemies esittäes
sään, ettei hän voi esittää eduskunnalle niitä 'eh
dotuksia, mitä sosialidemokraattisen ryhmän ta
holta on tehty, ei suinkaan ole tässä niin kiin
teästi pitänyt lain pykälästä kiinni, vaan hän on 
totellut sitä oikeistolaisten kä:skyvaltaa, joka tässä 
eduskunnassa tällä kertaa määrää, niihin mukaan 
luettuina maalaisliittolaiset. Siis jatkoa sekin vain 
sill:e jär.iesrtelmälHseUe taistelulle kansanvaltaa 
va,staan eikä siis mitään ihmeteltävää. Maalais
liitto tässä eduskunnassa on näytellyt kaikkein 
viheliäisintä poliittista •osa;a, mitä n'äyteUä saattaa. 
Maalaisliiton paikka. oli·si tosiaan toisaalla kuin 
eduskunnassa, sillä tosiaankin hiukan sentään puo
lelle tai toiselle johdonmukaisuutta luulisi v·oi
vansa odottaa 2·6 edustajalta, jotka tänne ovat va
litut. Viime eduskunnassa 1917, siinä tunnetussa 
,Mannerin ·eduskunnassa", ed. Alkio sanoi, aivan 
kuten maalaisliiton lehdetkin kirjoittivat siihen ai
kaan, että eduskunnan valta on jotain järjettö
.myyttä. Nyt täällä ed. Alkion puolue lähtee eh
dottamaan valtaa siirrettäväksi eduskunnalle. 
Mutta missä tarkoituksessa? Ed. Lohen täällä vii
meksi tekemä. muoto tosiaankaan ·ei ole oikea. 
Mihi hän jätti erään sanan siitä pois? Luuleeko 
ed. Lohi. ·ettemme muista sitä enää? 1Se sana on: 
,Toistaiseksi". Mitä sillä ,toistaiseksi" tarkoite
taan? Kun otetaan huomioon se, että myös maa
laisliit.on ryhmä äsken hyväksyi puhemi,ehen me
nettelyn, siis jatkoi sitä asiallista valtalakiperi
aatteen tappamista, jota täällä on ennen alettu, 
niin tällä ,,toistaiseksi" -sanalla on tarkoitettu, 
että, j.os edellytetään nimittäin, että tämä edus
kmita tässä muodossa jat.kaa töitään, niin kunnes 
nämä asiat perustuslakivaliokunnan lausuntona 
tulevat uudelleen esiin, .ia taas päästään siihen 
ra,kkaa.soon direktooriovaa.liin, niin silloin se ,tois
tais·eksi" on loppunut ja silloin voi hyvällä syyllä 
maaluisliitolta odottaa, että se porvarillisen luok
kayhteiskunnan periaatteille uskoUisena yhty:v 
·dire'ktoorion valitsemiseen. Älkää maala:slii t tolai
set luulko pettävänne meitä tämmöisillä ehdotuk
dilla. Te ·olette niin monta. onkf··a heittäneet ja 
niin monta. syöttiä me}dän keskuuteemme tänne 
vasemmalle päin, mutta ette koskaan ole vielä 
voineet niin syötiliä koukkua peittää, ettei se olisi 
pistänyt täinmöisen tavallisen kuolevaisen hyppy
siirr .ia siis olemassanloansa ilmoittanut. 

Eduskunnan oikeisto kokonaisuudessaan pelkää 
niitä vaatimuksia, mitkä yhdistyvät siihen vaati
mukseen, minkä Suomen työväestö on nyt esit
tänyt viimeisPnä vaatimuksena tällä hetkellä. En 

tiedä, tokko se enää täUäkään hetkellä on vallan 
viimeinen, mutta siihen asti, mitä minä tiedän. 
Ne vaatimukset eivät ·ole mitään kumouksellisia
kaan edes. Nehän ovat vallan porvarilliseen yh
teiskuntaan soveltuvia. Nehän sisältävät vain 
erään osan niiden ohjelmalupauSten täyttämistä, 
millä porvarit lähtivät 1907 vuod,en vaaleihin. 
Silloinhan luvattiin kaikkia !läitä, mitä me nyt 
olemme vaatineet. Luvattiin kunnallisen elämän 
kansanvaltaistuttamista, luvattiin virkavaltaisen 
hengen poistamista virkalaitoksista, sehän tietää 
virkakoneiston uudistusta, luvattiin vanhuusva
kuutusta, luvattiin torppareille 50 vuoden vuok
ra-aikaa ja eläkkeitä, luvattiin yhtä jos toistakin. 
Siis ne kirjallibet lupaubet, mitkä silloin annet
tiin, nehän nyt vain tässä täytettäisiin. Vanhoja 
vekseleitä siis v·ain m!l)ksettaisiin, jos'nämä vaati
mukset täytettäisiin, mitä työväestö nyt on esitt-ä
nyt. Mutta täältä on jo useamman kerran sanottu 
ja tuskin on tarpeellista enää toistaa, että työ
väenluokka tämän eduskunnan ·enemmistöltä ei 
mitään saa eikä mitään tarvitse odottaa. eikä 
myöskään Suomi saa vapauden perustuslakia tältä 
eduskunnalta. On hyvin kuvaa.vaa, että sliomet
tarelaiset ja muut. porvarit yhtä kiihkeästi kuin 
he nyt. ajavat muka vallan siirtämistä suomalai
siin käsiin, yhtä kii'hkeästi olivat sitä työntä
mässä viime eduskunnassa Venä!.iäUe, Venäjän sil
loisdle väliaikaiselle hallitukselle, joka. edusti 
Venäjällä anastajapiirejä: Sieltä silloin etsittiin 
turvaa, kun ei enää muualta turvaa löytynyt, ja 
lausuttiinpa tuolla maalla epävirallisesti maan
omistajain taholta sellainenkin ajatus, että jos 
Venäjä osoittautuu heikoksi turvåamaan Suomen 
porvaristoluokan etuja, niin tulkoon niitä vaikka 
Hindenburgilainen valta turvaamaan. Se on jo 
kovin kuvaava osoitus porvariston isänmaallisuu
desta. Kun sitten nyt viime hetket ovat osoitta
neet, että se valta Venäj'ällä 'ei enää vaHan pu~
taasti ole Venäjän suuranastajapiirejä edustavilla 
aineksilla, niin nyt siellä ei enää ole teille tur
vaa. Nyt t.e koetatte täällä keskittää valtaa, ei 
toki tällä hetkellä direktooriolle, sille kolmikolle, 
mutta senaatille, jon~a te tietysti valitsisitte sen 
mukaisen, kuin se on teille sovelias. Kuka sen se
naatin sitt·en nimittäisi? Teidänhän periaatteenne 
mukaan sen pitää nimittää Venäjän väliaikainen 
hallitus. :Sehän on .i·ohdonmukaista, että te edel
leen Venäjän väliaikaisen hallituksen tunnustatte 
Suomen korkeimman vallan hoitajaksi, siis myös
kin, vaikka se olisi bolshevikkihallitus. Entä jos 
se bolshevikkihallitus ei hyväksyisi niin kurjia 
suunnitelmia Suomen valtiollisen elämän ,turvaa
miseksi", taikka oikeammin tuhoamisek.si, kuin 
mitä te olette harjoittaneet, niin silloin tietysti 
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teidän täytyisi luopua siitä periaatteesta ja aset
tua siHe kannalle, että täällä on valta otettava· 
omiin käsiin. No niin, te olette jo siirtyneet sille 
·periaatteelle, te olette muuttaneet periaatetta, 
mutta ette nyt antaisi valtaa eduskunnalle, kun 
pelkäätte eduskunnan kautta joutuvanne menettä
mään eräitä tärkeitä etuja. Tämän eduskunnan 
enemmistö on varmasti teille taattu. Taloudelli
set uudisfukset kyllä löytävät siinä sulkunsa. 
T'e voisitte valtalainkin perustuk~ella harjoittaa 
täällä köyhälistöluokalle tärkeiden uudistusten 
jarruttamista, )llUtta te pelkäätte ehkä niitä voi
mia, jotka nyt ovat muualla toimessa, ulkopuo
lella eduskuntaa, niitä voimia, joiden keskuudessa 
vaaditaan jo enempikin eikä tyydytä enää yksin
omaan tähän. (Vasemmalta: Eihän ne pelkää, 
kun antavat vallan senaatiHe.) Kyllä ne pel
käävät. (Vasemmalta: Ei yhtään.) Niin no! 
Ketä Herra rangaista tahtoo, hän on sen ensinnä 
lyönyt sokeudella, siltä se tosiaan näyttää. Oival
liseksi osoitukseksi teidän isänmaallisuudestanne 
mainittakoon vielä eräs seikka. Ed. Ingman lau
sui täällä kunniaa nykyisen senaatin jäännök
sille, mitä siellä ori jäiellä. Siihen kunniaan voi
vat kaikki rporvar:lliS'et gulashit yhtyä tosiaan
kin, sillä se hallitus on ajanut elintarvepolitiikan 
sille kannalle, että se on saanut kansan pohja
kerrokset, syvät ·rivit äärimäisyyteen saakka 
kiihdyksiin. 1Se on ollut todellakin gulashinoen hal
litus, .i·onka isänmaaJlisuutena on esiintynyt, sa
moin kuin koko Suomen porvariston isänmaalli
suutena, se, että vaikka. tämän !kansan suussa ei 
olisi leipäpalaa, niin kaikki elintarpeet kiikute
taan ulkomaille, kun sidlä saa niistä enemmän ra
haa, .ia iuuri r a h a k u k k a r o-pohjalla on se 
isänmaallisuus, olkoon se isänmaallisuus maalais
liittolaista, perustuslaillista, suomettarela\sta tai 
mitä hyvänsä. Minä olen lopulta päässyt näin 
työväenriveistä lähteneenä siiihen tulokseen kuin 
kaikki todelliset kansan pohjakerroksista lähte-. 
neet edustajat ov?t päässeet, että ainoasfaan työ
väenluokan voitto, joka on historiallinen välttä
mättömyys ja joka kerran toteutuu, se vasta tulee 
Suomellekin takaamaan todellisen vapauden ja 
onnen. 

Ed. Luopa järvi: (Vasemmalta: Haukku
ma.anko taas?) Ma.alaisliitto on taas tänä iltana 
saanut atestinsa. Raskainta tykistöä on huoma
takseni oikeistossa hoitanut professori Ing-man ja 
vasemmistossa ed. Kujala. En minä nyt sen 
enempää tähän kohtaan kuitenkaan aio kajota. 
Minä aion puhua asiastaJ. 

Mitä tu'lee asiaan, niin minä katson olevani pa
kotettu ·'totea;maan , että jota p:temmäUe tämän 

vallanjärjestelykysymyksen käsittely kehittyy, 
sitä ilmeisemmäksi käy, että eduskunnan oikeis
ton taholta tähän kysymykseen suhtaudutaan ai
noastaan yhtä näkökoht&a silmällä pitäen, nimit
täin viimeiseen asti kaikin keinoin tahdotaan pi
tää kiinni siitä, että valta .säilyisi harvoista hen
kilöistä muodostuneen oikeistohallituksen käsissä. 
Siihen on käytetty ja käytetään kaikkia keinoja. 
Minä o'len jo aikaisemmin yhdessä useiden mui
den kanssa dllut tilaisuudessa viittaamaan .siihen 
laillisuussaivarteluun, jota täällä on eri istun
noissa harjoitettu, etten katso tarpeelliseksi sii-

, hen sen pitemmältä puuttua. Mutta kun ed. Ing
man täällä tänä iltana katsoi kunnia-asiaksensa ' 
saada eduskunnan pöytäkirjoihin ikuistuttaa maa
lais'liiton tavattoman horjuvaisuuden niitten ky
symysten käsittelyssä, ,i-ofta meillä ovat olleet 
esillä, katson sen johdosta minäkin olevan syytä 
torjua eräiltä osilta ed. Ing-manin väitteitä. 

Siinä suhteessa minä ensiksikin kiinnitän huo
miota siihen, kuinka monella kannalla ed. In,g-
man tietääkseni on tämän kysymyksen eri vai
. heissa ollut. Jos minä oikein tiedän, on ed. Ing
man yhdessä muun oikeiston kanssa ensin ajanut 
kiinteästi n. s. laajempaa manifestia, koettanut 
kaikin keinoin saada sitä kenraalikuvernööri N ek
rasowin luona; läpia.jetuksi. Kun ma,alaisliiton 
taholta ei suostuttu tähän kaikesta painostuksesta 
huolimatta, vaan tahdottiin kiinteästi pysyä n. s. 
valtalain kannalla, silloin tuli yhteens.ovituksen 
tu'loksena m s. lyhempi ma·nifesti, joka kenraali
kuvernöörille esitettiin. Ja maalais'liitto joutui 
tähän tulokseen sentähden, että maalai·sliitto -
käyttää~seni ed. Ingmanin äsken omia horjumi
siaa:n selittäessään käyttämi'ä sanoja - oli pa:k.o
;tettu valitsemaan IJmhdesiJa 'Paha1's.ta vähemmän 
pahan. En tahdo väittää, kuka tukki tien val
talain läpimenolle kenraalikuvernöörissä, mutta 
omituisen käänteen se sai sen jälkeen, mitä sieltä 
oli jo ennemmin tietoja annettlJ.. . ' 

Mitä tulee sitten n. s. direktoorioon, minun mie
lestäni ed. Ing-manin olisi ollut .syytä olla puhu
mutta kdko direktooriokys.ymyks1estä. Ed. Ing
man tietää sen, kuinka voimalkkaasti oikeiston ta
holta yritettiin ]Ja1nostaa maalaisliittolaisia sil
loin, kun Venäjän väliaikaisen haHituksen suhteet 
katkesivat, painostaa maalaisliittolaisia direktoo
rioon ainoana mahdollisena ja laillisena keinona, 
niinkuin oli tämän •kysymy k.s.en ensi vaiheissa 
väitetty manifestissra. Kun maalaisliittolaiset ei
vät tähän suostuneet, siHoin yritettiin uhkauksia, 
vaadittiin .yhä tinkimättömämmin, että maa!lais
l·iittolaiset lähtisivät mukaan tuohon direktoorioon. 
Maalaisliiton taholta silloin es-itettiin, että koska 
kysymys O'n mennyt siihen oikeiston epärehelli-
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sen äänestyspolitiikan vuoksi ja koska näyttää 
siltä, että oikeist<r ei voi päitstä siitä umpikujasta, 
johon se ·on asian täten johtanut, niin maalaislii
ton taho'lt.a ol'laan taipuva.iset. menemään valta'la
kii·n sitä tietä, jonka oikeisto silloin selitti lailli
seksi keinoksi, että direktoorio valitaan niin 
kauaksi, että se voi hyväksyä valtalain, kun.nal
lis1lait ja 8 tunnin tyäipäivälain, ja. sitten luo
vuttaa valtansa eduskunnal'le. Siihen loppui oi
keiston taholta puhe direktoorioon tu•lemisesta. 
Minkäänlaista sanaa ei annettu siitä, että direk
too.rio luovuttaisi valtansa eduskun1Ila1le. Päin
vastoin tuli meikäläisissä varmistumaan se käsi
tys, että oikeiston tahollla silloin., kun tulee ky
symys lopulliseen vaihee8eensa, ei ajatellakaan 
luovuttaa valtaa direktooriolta. IJois, ja siitä joh
tui llJsiain myöhempi vaihe. 

.Minä olen katsonut olevani IJakotet.tu täman 
selittämään sen johdosta, että ed. Ingman katsoi 
olevan syytä tähän kohtaan viitata selitellessään 
ma·a!laisliittolaisten horjuvaisuutta. Ja kun minä 
tämän •olen s·elittänyt, niin minä lisäksi tahd·on 
todeta, että maa~laisliiton taholta myös silloin 
.käännyttiin eräiden •sosialistiedus:tajain puoleen 
kysymyksellä, iahtoisivatko he lähteä mukaan 
nimenomaan tällä ·ehdoma valta'lakiin päästäk
semme. Sosialistit siitä kieltäytyivät ja oikeisto 
kiel,täytyi ja silloin myös maalaisliitto jyr
kästi kieltäytyi myötävaikuttamasta direktoorion 
aikaansaamiseen tässä maassa. 1Siitä johtui se eh- , 
d.otus, joka. maalai·sliittolaisten tahalta tehtiin, ja J 

joka sittemmin ää~estetiliin perustuslakivaliokun
taan. 

Maalaisliiton twholla on siis jär'kähtämättö
.mästi johdonmukaisesti pidetty kiinni yhdestä 
ainoasta pää;määrästä, nimittäin sirtä, .että valta 
saataisiin johdetuksi eduskunnal'le. Ja tähän on 
nimenomaan tahdottu päästä siitä syystä, että• 
saataisiin aikaan yksimielisyys. Minä pidän 
enemmän kuin ·sopimattomana ed. Ingmanilta sitä 
kohtaa hänen lausunnostaan, kun hän tästä· IJit
kästä, moniviikkoisesta viivytyksestä tahtoo yrit
tää vyöryttää edesvastuun maalaisEittolaisten 
ni,skoille sen johdosta, että maa'laisliittolai·set ei
vät ole olleet niin notkea.selkäisiä oikeiston edessä, 
kuin oikeisto olisi vaatinut. En tahdo syyttää 
oikei·stoa enemmän, mutta oikeiston pitää tietää, 
ja minä olen vakuutettu siitä, että eduskunnan 
pöytäkirjat ovat riittävän hyvä todistuskappale 
siinä suhteessa. vas'tais·esti, 'kuka ja millä taholla 
on ·suurin syy viivytykseen tässä edus'kunna:ssa 
ollu:t. 

Minä muutamailla s&naUa viittaan niihin käy
tännöllisiin. vaikeuksiin, joita ed. Ingman mainitsi 
eduskunnan hallintovallan harjoittamisesta. Hän 

erityiseHä lämmöllä taJh'toi täJSsä koskettaa n. .s. 
elintarve'kysymystä, .s~litti, •että sekin on nope
asti järjestettävä ja siihen ·ei pysty sellainen hal
litus, .ionka eduskunta, vallan itseUeen otettuaan, 
voisi aikaansaada. Minä tässä suhtees.sa. viittaan 
vain siihen, olisli1k·o siihen järjestelyyn sitten pys
tynyt ,se keskushallituslaitos, se virasto, joka 
oltiin aikomuksessa. muodostaa, n. s. elintarve
virasto, joka oli senaa1tin va•l'lan aJainen. SiHoin 
oltiin sitä mieltä, että tällainen virasto voi paljon 
\Paremmin ikäytännös,sä järjestää ·elintarvekysy
myks.en kuin senaatti. Tämän ajatuksen takana, 
elintarvevirastoa.jatuiksen takana, oli juuri porva
risto, oikeisto ainoastaan, oikeiston huomatuimpia 
miehiä. Minun mielestäni tämä kykenee riittä
västi todistamaan, että eliruta~vekysymylksen no
pea järjestely ei vaa.di .direkt<ooriota ei'kä se vaadi 
vaUansiirtoa 'senaatin ta.Iousosa.stdlle. Asia -on 
yksmkertaisesti sillä tavalla, että oibisto on pi
tänyt tinkimättömästi kiinni siitä päämäärästä~ 
johon se pyrkii, ja siinä suhteessa horjunut oi
kealle ia va·semmalle tai yhdelle ja toiseHe puo
lelle, vieläpä mennyt äärimäisen vasemmiston 
puolelle mukana äänestämään silloin, :kun ääri
.mäinen hätä on tuHut, voida.kseen pi:tää tästä yh
destä ainoasta päämäärästä kiinni ja sitä johdon
.mukaisesti viedä .eteenpäin. Maalaisliitto on tin
kimättömästi cpitäny!t kiinni siitä IJäämäärästä, 
johon .se on pyrkinyt, ja. siinä sen on täytynyt 
äänestysmenettelyssä menetellä siNä tavaUa, 
että s~en, kuten ed. Ingman s€1litti, on täytynyt 
kahdesta pahasta .valita vähempi paha. Millä 
oikeudella silloin ed. Ingman selittää tätä maalais
liiton menettelyä täis·sä horjumiseksi, varsinkin 
jos häin joutuu vertaamaan sitä oikeiston menet
telyyn? _ Minä päinva.stoin o1len .sitä mieltä, että 
ma!lllaisliiton verrattain pieni eduskuntaryhmä on 
siinä taistelussa, jdka. täällä näinä viikkoina on 
,suoritettu, suoriutunu't sillä tavaUa, että maalais
liitto voi hyvällä .luottamuksella jättää tekonsa 
siinä tulevaisuuden ja, histori!lln arvosteltavaksi. 
Mutta minä epäilen, mitä historia tulee sanomaan 
niistä laintulkitsemi'Sista, joita ed. Ingmoo ja 
Estlander täällä selittivätf.sen ponnen johdosta, 
.idka. täällä tänä päivänä on maalaisliiton taholta 
esitetty. Kyllä se oli minun ymmärtääkseni siksi 
kouraantuntuvaa laintulkintaa 'Oman mielipiteen
sä muka·an ja minä .en käsitäikään, että se oli 
oman mielipiteensä mukaan, vaan että se oli tar
koitettu •säikäyitämään· joitakin edustajia mieli
piteissään. 

.Sen johdosta, :että ,ed. Kellos!lllmi täälllä teki 
vastaehdotuksen ed. A'lkion tekemää ehdotusta 
vastaan ja selitti tämän vastaehdotuksensa syyksi 
sen, että maalaisliiton taholta n,yt tehty ehdotus 
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ei ·ollut s~n mukairnen kuin mitä maa:laisli~tto 
esitti siinä kirjelmässä, joka eilen 1ähetettiin so
sialidemokraattis€1He puolueryhmäl'le, pyydän 
vain vastata .ia selittää, ·että maalaisliiton taholta 
täällä tänä iltana t·ahty ehdotus, johtui siitä va,s•
tau'ksesta, jonka maalaisliiton eduskurutary•hmä 
sali sosiaJi.d.emokraattiselta eduskunta.ryhmälltä. 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei vastan
nut niihin kysymyksiin, joita maalaisliitto kirje:1-
mässään t~ki, sellaisenaan suorana va.s:ta uksena. 
Maalaisliiton taholta oli ky.sytty: ,Kos•ka maa
laisiiiton eduskunta.ryhmä on ·ehdottomasti sillä 
kannaJlla, että valtahin jullkaiseminen nyt. merkit
see siitä, että se astuu voimaan .i•a vaikutukseen 
vasta julkaisup.äivästä, kysytään, suostuuko so
sia.lidemokr.aa.ttinen ·eduskuntaryhmä tähän ehdo
tukseen, jos vaHahki tulee voimaa.n saatetuksi?" 
Tähän ky.symykseen jätti sosialideriwkra•attinen 
eduskuntaryhmä vasta;ama.tta samoin kuin myös 
toiseen kysymykseen, joka koski sitä, oniko sosiali
demokraa:ttinen eduskuntaryhmä taipuva.intm läh
temään mukaan hwllituiks.een siinä tapauksessa, 
että valta:laki hyväik!sytään, kun porvarilllinen oi
keisto' on selittä:nyt jyrkästi kieltäytyvänsä sel
lais·een ·hallitukseen mukaan lä!htemästä. Sosiali
demokraarl:.tisen eduskun:taryhmoo vastauskirjelmä 
kuului näin: ,Kirj.e1mässänne esitettyyn •kysy
mykseen päätti sosia.lidemokmwttinen eduskunta
ryhmä amtaa seuraavat va.staukset: 1) J.o;s maa
laislii:ttolaisen eduskurutwryhmän puol-elta tehdään 
eduSikunnassa ehdotuksia, jotka ta.rkoittavat hal
liotsijalle •ennen kuuluneen vallan siirtä:mistä edus
kunnaUe, tu'lemme .äänestämään sellaisten ehdo
ten puolesta". 

Kun vastaus oli a•nnettu tällä tavailla ja kun 
maalaisliiton taholta oli .io lauvan•tainistunniO'ssa 
ilmoitettu, että ollaan valmiita tekemään ehdotus 
taikka seisomaall1 tällaisen ehdotuksen .ta;kana, joka 
kuuluu: Koska sitä valtionhoitajaikuntaa,, jolle 
eduskunta on päättänyt antaa .Suomen korkeim
man ha~Hitusvallan käytön, ei vielä ole ·voitu va
lita, päättää ·eduskuruta toista:iseksi itse käyttää 
sitä valtaa, joka voima:ssa olleiden säännösten mu
.kaan on kuulunut kei'sarille ja 'suuriruhtina:alle, 
Maala.isli~ton eduskuntaryhmä 'käsitti, että sosiali
demokraa.ttinen eduskuntaryhmä va•stauksessaan 
tarkoitti tätä pontta ja ·Sen vuoksi maalaisEiton 
edu,skun:taryhmä päiätti ·si.J!loin tå)llaisen ponnen 
esittää, ilmoitti siitä sosialid·emokraattisen edus
kuntaryhmän edustajille, jotka sosi.aJidemokraat
tien •vastauks-en toivat, .ia myö.s•kin ilmoitti siitä 
kirjelmä]% toisille ryhmille.. T.ällain>en oli maalais
liitto•laisien menettely. Ja minä luulen, 'että tä
män selityksen jälkeen on täys.in tullut selvite
tyksi se, minkä vuoksi maalaislii:ttolaisten tekemä 

ehdotus tämä iltama oli s-ellainen, kuin se on, j.a 
minkä vuoksi •se ei o!J.e va1tala.in hyväksymisehdo
tus sellaisenaan. Se on .i·ohtunut, kuten sanottu, 
siitä, että sosialidemokmatit itse ovat tällaiselle 
ehdotuksel'J.e etukäteen luva!Ilneet kannatuksensa. 
Minä .s~en vuoksi toivon, että 'eduslkunnan enem
mis>tö tällä kertaa saadaan tämän ponsiehdotuksen 
taakse, että siitä ·~kävästä um~pi'ku.iasta, joihonka 
eduskunta on oHut saaJtettuna jo pitkän aikaa ja 
jossa •eduskunta nyky.ärusä on, päästäisiin ja voi
ta,isiin se epämääräioon, jopa uhkaavaksi käynyt 
tilanne, joka maa1ssa nykyänsä on, s·aa.da lopete
tuksi .i!l! ·päästä.isiin säännölliseen eduskunnan 
kautta harjoit&ttavaan työhön niiden kiireellisten 
ja välttämättömien yhteiskun:tauudistusltlen teke
miseksi, jotka eduskuntatyötä ovart ·odot.tarrna1ssa. 

Ed. Hännin·en- Walpas: Va;ltiopäivä
.iär.iestylksessä ei ole missään 'llälirätty, että hallitsi
.iaUe kuulwnut valta voitaisilin siirtää yksinkertai
sella eruemmi,sttöllä täällä eduskunnassa senaa.tille. 
Puhemiehistön ehdotu's, joka tarkoittaa,, että ·edus
kunta tekisi yksinkertaisel'la äälne·sty'ksel'lä pää
töksen, on siis perustuslain vastainen. Minä pyy
täisin puhemiesttä harkitsema.wn, voilko sellai'lta 
ehdotusta ottaa .äänestettiilväksi, 'Sillä jos se ot<e
twan ään<estettäväksi .i·a tu'lee eduskunnam päätök
seksi, niin 1päätös on lainrrkos. 

Ed. A k e s s on: Då landt.dagen beslöt att öf
verlåta högsta makten åt ett diTektorium, bestå
eude af tre personer, innebaT ,detta beslut, att 
landtdag:en viNe se denna högsta .maM i händerna 
på personerr, hvilka d·en själf utset.t och för hvilka 
den kurude hafva förtroende. Det förslag, som nu • 
a.f P'residiet framställts, utgår em<ellertid från an
dra förutsättningar. Det afser att uiJpdraga; hög
'!ota makten åt s·enatens ekonomiedepartement, 
hvars ledamöter iclre utsetts af landtdage:n och 
beilräffande hvi1ka det tillsvidare åtminston-e är 
o.säkerl, huru:vida de åtnjuta landtdagen:s förtro
en.de. Presidiets förslag innebä>r sålunda. onekli
gen eru tillämpning af prillJC:iJper, som stå i strid 
med dem, hvilka af 1andtda~n tidigar·e häfdats 
och h vilka den ej ha:r någon .som hälst anledning 
att nu frångå. Här har af hr Estlander tidigarre 
påpehts, att då direktorium e.i fåtts till stånd, 
högsta, makten1 :fortfarand-e inneha:fves af landt
tlagen. Att nu öfverlåtru den åt senat~ens ekono
miedeipartement., innan .detta. undergått. en rekon
struktio,n och besatts moo personer, som utsetts af 
landt.da,gen och innehar d·ensammas förrtrciende, 
vore onekligen förhas:tadt. Hr Alkios' förslag af
ser just att förek.om:ma det-ta förhasta.de steg, .s.om 
äfven måste förekommas·. Det anst.åT icke landt-
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dag-en att gårug efter annan fatta beslut, som ej 
kuruna för\ner.kliga.s eller som den måste årugra 
och återtaga. J ag kan ick-e inse annat äli a,tt landt
da.gen, om den viH vara konsekvent, måste g1od
känna hr ·.Alkios för.slag. 

Det har uttalats,. att den politiska själfständig
het, som så godt som alla numera. berörrnma sig 
af att eftersträfva, .kunde säkrare erhållas gen.om 
att ~känna presidiets förslag än ifall hr Alkios 
motförslag vunoo ma.ioritet. J ag kan ioke inse, a:tt 
ett ämbetsverk, hvrurs medle:rnmar utsetts aJ den 
nli .stärlad-e :ry&ka interimsregerin<g>en, vore mera 
ägnadt att i detta afseende bevaka landets in
tressen än ·den folkvalda landtdagen. Att den
samma blir tvungen att f.rrumdeles uplpdraga åt
minstone wr.k.ställand·e makten åt exemp-elvis se
natens ekonomi•edeparteJ:I!.ent har redan af en före
gående tahvre .påpekats, men ·ekonomied-epartemen
tet blir då srummansatt af medlernma•r, som landt
dagen s~iälf uts•ett, och icke af personer, utnämn-
00, a:f ett f1ör vårt statslitf främmande organ. 

Här har från lagkunnigt håll utta:lats ati hr 
Alkios förslag stode i s.trid med våra. grundlagar, 
hvi.lka und·er allru förhållanden skuHe kräfva, att 
regering.smalkten o.mhänderhafves af ett annat or- · 
gan än fo:lkreplre&eniationen. Detta påstående ha.r 
blifvit alltför uttömmande och alltför skickligt 
bemött för att jag skulle rupptaga tiden med att 
försöka ytterligare vederlägga detsamma. 

muiksia. Se on 1kaikkiaJl.la tunnus•tettu ja kaikkein 
enimmän eduskunnan .iäsentw kesken. · 

Tästä onkin ollut muun muuassa. seurauksena, 
että puhemiehis.tö ehdotti lwlmimiehistä valtion
hoita.ia·kuntaa. Tälllä ehdotus on mielestäni para:S, 
mitä tällä eduskunnan kaksiviiklwiS>ella istunto
kaud-ella on tehty. Ei voi siis pitää muuna kuin 
suu!"esti valitettavana sei~kana, ettei eduskunta 
päässyt vaalia toimittamaan. Mutta kun tätä ikä
vää a:siaa ei voi enää auttaa., niin jokaisen edus
tajan omantuntons•a mukais·esti on ratkaistava, 
kumpi tänä (päivänä tehdyistä ehdotnokisista on 
parempi, rnllhemiehistön vai •ed. Alk]on. Mitä 
minuun tulee, lulmu.dun niihin; jotka kannattavat 
puhemiehistön ehdotusta. Kannatan sitä ei ai
noastaan .siitä syystä, että oo on mielestäni paras 
ra·tkaisu korkeimman vallan järjestämis-elle, vaan 
myös •siitä syystä, ettei sitä voida miltään puo
lelta väittää .perustuslainvasta;iseksi. Puhemiehis
tön ehdotus on myös siitä .syys·tä parempi, että 
siten tulee lainsäädäntövalta sekä toimeenpaneva 
valta ja• tuomiovalta erotetui'ksi eikä YJhdistetyi'ksi 
vmsii·n käsiin. 

Kannatan siis puhemiehistön ehdotusta s·enta
kia., että p1dän sitä parempana ed. Alkioru ehdo
tusta. Tällä en kumminkaan tahdo antaa hyväk
.symistäni niille esityksiHe ja puheille, j.otka ovat 
koettaneet kok.onaan mustata. sen kan.nan, jolle 
keskusta on as•ettunut. Minä ·en voi pitää ed. Al
kion ehdotusta. niin .perus·tuslainvastaisrena, ettei 
sellainenkin voisi tulla: eduskunna;ssa hyväksy
tyksi. En myös voi !pitää sitä niin vaa.rallisena 
tu1evaisuuteen nähden kuin muutamien puolelta 
un koetettu todistaa. 

Hvad jag d·oc'k ännu ville framhålla, är bl.ott 
det, att om landtda.gen låter :så snärja sig af en
sidiga juridås:ka 'ko!lJStruktioner ·och spetsfundiga 
lagtolkningrur, att d>en e.i 1kan finna någon utväg 
för afh.iä1pande af de . behof, som dag ffu dag, 
timme -efter timme blifva alltmera tränga.nde, då 
ha;r den illa lönat det förtroende, som landets val
män vi..sat densamma. 

Ed. K u u s i ne n: Ed. Ingman ensimäisessä 
. iausunnossaan esitti mulftamia tosiasioita aivan 
' vää.rin. Siit-ä mainitsen vain yhden esimerkin ja 

Ed. P a avo l a i n en: Sen johdosta, että mil!lä oikaisun. Hän sanoi, että valtalaki voisi sitoa 
olen yksi niitä o:'keistoon lu'keutruvia edustajia, joka eduskuntaa Suomen ja Venäjän väJlisten tsuhteit
viime heinäikuun 18 :päivänä äänestin valtalain ten järjestämisessä, etupäässä urkopolitii:kan ja 

• hyväJmsi, en voi vaikenemalla sivuuttaa tämän il- varsinkin sotilaslainsäädännön alalla. V wltala.ki 
lan istuntoa .. Sitä seikkaa, että ·olin valtalain hy- ei ·koske ollenkaan näitä asioita.. Se ·ei senvuoksi 
väksy.iien joukossa, en ole jälkeenkäänpäin voinut voi •ollenkaan sitoa meitä näis·sä suhteissa. Silloin 
katua, päinvastoin, sillä olen samaa mieltä kuin kun se on voimassa, voi aivan hyviru käydä päinsä, 
ed. Talas, että valta.lain hyväiksy.minen viime .ios tahdottaisiin, esimerki.hu sellailiJJenkin järjes~ely 
eduskunna.ssa on: antanut suurta virikettä itse- kuin perustuslakilkomitea on ehdottanut. Minä en 
näisyyskysymyk.selle. Ilman sitä ei olisi itsenäi- sellaista. järjestelyä kannata; se o11s•i kovin huono 
syyskysymystämme yhtä suurella innolla samo- järjestely. Mutta. valtalaki ei sitäkään •estä!.si. 
m·alelhdissäi käsitelty, .ilmant sitä ei: itsenäi•syysky- , Se -ei estä V-enäjän ja 1Su.omen suhteitten järjestä
symystämme oli·si samanlaisella kuumeelia vaali- mistä laillisesti niin hyvin kuin suinkin mahdol
aikana pohdittu. lista. Ed. lngmanhan tietää, ettei valtalaki koske 

Nyt •kumminkin on valtiollinen tilanne siksi ol.lenkaan sotila1slai'lllsääidäntöä eikä ulkopolitiik
pal.ion muuttunut, että valtala.ki on jo siksi van- kaa. Hänhän oli itse 'Perustuslakivaliokunnassa 
hentunut. ·ettei se enää tyydytä nykyisiä vaati- silloin, kun se sie:llä valmistetti.in, eikä myöskään 

19 



144 Torstaina 15 p. marraskuuta. 
---------------

·voi otaJksua, että hän .on unohtanut tämän seikan. 
Siis hänen on täytynyt tahallaan esittää tämäkin 
seikka vallan vääJrin. (Vasemmalta: N aJrraa vain.) 

Ed. Ingman: Se on:, aivan oikein, mitä ed. 
Kuusinen ·sanoo, {)ttä sotilaslainsäädäntö jää val
talain ulkopuolelle. /Selitettiin nimenomaan. j.os 
muistan .oikein, IIDYÖS adressissa tämän merkitse
vän sitä, että sotilaslainsäädäntöön nähden .iäisi 
voimaan ne säännökset, jotka tähän asti ovat ol
l(:)et si:tä voima·ssa, että toisin sanoin· Suomen so
tilaslainsäädäntöön nähden jäisi Venä,iän .korkeim
malle hallitusva:llalle se oikeus, mikä sillä tähän 
asti on ollut. En minä käsitä sitä, ettemme sen 
.kautta joutuisi sidotuiks1. 

Kun minulla on .'Puheenvuoro, niin minun kai 
on vastattava j.oku sana myös ed. Luopa.iärvelle. 
Riittää, kun huomautan, että minä en ollenkaan 
.iurii·diJselta kannalta a,rvost(:)llut ·herra Alkion 
p.ontta, yaan y;ksinomaan käytännölliseltä kan
nalta. Minä en sentähden .käsitä, miksi ed. Luopa
.iä:rvi on niin tyytymätön minun ,.iuriidiseen" esi
tv kseeni oo. Alkion ponnesta. 

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

Ed. Hu 1 t i n: Minä pyydän lyhyesti ilmoit
taa, että tul·en äänelläni kannattamaan ·kes.kus-

' ta.ssa tehtyä (:)hdotusta. S.e on mielestäni ainoa, 
jolla on mahdollisuus tulla toteutetutksi tällä het
kellä. Se vasta•a IIDielestäni poliitillista tilannet
tamm{) ja se on sitäipaitsi yhtä 'hyvin 'Perustus
l'ainmukainen kuin se, .ionlka puhemiehistö on eh
d1ottanut. 

Ed. H ä. n n ~ n e n - W a 1 p a s: Ed. Sc~yb€<rg
son tah:to1 v1elä tämän keskustelun rauetessa. 
osoittaa, että muka puhemiehistön ehdotuksen 
mukaan ei senaatti voisi väärinkäyttää valtaa, 

mikä sillä tulisi olemaan. Sellaiset ed. Schy
bergsonin väitteet ovat vastoin parempaa tietoa 
tehtyjä, sillä ne senaattorithan tulisivat olemaan 
karkki suuriruhtinaita, jotka yhteensä tulisivat 
käyttämään Suomen suuriruhti'naan valtaa. Toi
set niistä; enemmistö, voisivat esimerkiksi eroittaa 
jäseniä pois ja itse täydentää senaattia ja muo
kata omat olonsa niin hyvin kuin mahdollista. 
S-enaatti saisi my-ös vallan ~Pitää eduskuntaa ku
rissa. Jos esimerkiksi vallankumoukselliset työ
läiset kuristaisivat tämän eduskunnan tekemään 
itselleen edullisen päätöksen, niin senaatti voisi 
kieltäytyä vahvistamasta ja panemasta käytän
töön eduskunnan 'Päätöstä, oou~!kunna:n 'Päätök
s-estä tulisi aivan nolla. Nuo uudet suuriruhti
naat saisivat myös ha.ioitta,a tämän eduskunnan 
.ia säätää uudet vaalit sekä siten viivyttää asiain 
käsittelyä toiseen aikaan, jolloin 'Porvariston lah
brikaarti mahdollisesti olisi niin voimakas, että 
senaatti v•oisi sen avull~t hallita. Se voisi hä
vittää melkein kokonaan eduskunnal1isen toimin
nan tässä maassa . 

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

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

Ed. K u u s i n e n: Minä sanoin, niinkuin ed. 
Ingmankin sanoi, että valtalaki s i t o o meitä sii-

1 nä asiassa, ja jos ei ed. Ingman ole pikakirjoitus
'pöytäkir.iasta korjannut tätä sanaa, niin kyllä se 
sieltä löytyy. 

Keskuste1u julistetaan päättyneeksi. 

~\ 
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P u h e m i -e s: Otetaan puolen tunnin loma. 
(Eduskunnasta: Ei oteta! Mitä silli;i tehdä:än?) 

!Täysi-istunto kes·keytetään puolen tunnin 
ajaksi k :lo 8,35 i. p. 

Täysi -istuntoa jatketaan 

k:lo 9,15 i. p. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa •on ed. 
ALkio vastaehdotuksena puhemiehistön ehdotuk
selle esittänyt seuraavan ehdDtuksen: ,Koska sitä 
valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on 'Päättä
nyt antaa Suomen kor~eimman hallitusvallan käy
tön, ei vielä ole voitu valita, pää:ttää eduskunta 
toistaiseksi itse käyttää sitä valtaa, jdka voimas
saolleiden säännösten mukaan on kuulunut kei-

. s.arille ja suuriruhtinaalle". Tätä ehdotusta on ed. 
J uutilainen kannattanut. · 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ·puhemiehistön ehdotuksen_, ää
nestää ,jaa.''; jos ,ei" voit,taa, .on ed. Alkion eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 68 jaa.- ja 127 ei-ääntä. 

P n h e m i e s; Eduskunta on siis päättänyt 
hyvä:ksyä ed. Alkion ehdotuks>en. (Kättentaputuk
sia .ia hyvä-huutoja eduskunnasta ja leMer·eiltä.) 

Puheenvu01ron saatuaan lausuvat 

Ed. Mikkola: Minä panen vastalauseen •pää
töstä vastaan korkeimman vallan siirtämisestä 
eduskunnalle (Eduskunnasta: Alas vastalaus.e. , 
Kovaa melua. Puhemies koputtaa.) 

1) koska päätös sisältää väli·aikaisenakin val
lankumouksellisen twn, joka 'On vastoin perustus
lakiemme henkeä ja ta.rkoitusta; 

2) koska päätöksellä on eduskunnasta tehty 
hallitseva eduskunta, joka historiallisen kokemuk
sen mukaan on hallitusmuodoista huonoin ja 
omiansa edistämään kansan ja yksityisten va,pau
den sortoa; 

3) kDska eduskunta korkeimman vallan halti
jana todennäköisesti tulee olemaan haluton vast
edeskäälll. luovuttamaan sitä käsistään, ja tästä on 
oleva seurauksena, että lainsäädäntövalta, toi
meerupaillovalta ja tuomiovaJta voivat y,hteen kä-

teen koottu.ina tunkeutua toistensa aloille ja jou
tua epäitsenäisiksi sekä synnyttä~ häiriötä ja epä
vakaisuutta niitten toiminnassa; 

4) koska päätös voi olla esteenä Suomen täyden 
itsenäisyyden ja uuden hallitusmuodon saavutta
miselle; 

5) lmska päätös vaikeuttaa voimakkaa.n toi
meenpanovaltaa käyttävän orgaanin aikaansaa
mista, joka nykyisissä oloissa olisi välttämättö
män tärkeä; 

6) :kosb 1päätö'ksen läihimpänä tarkoituksena 
lienee valtalain 18 pä~vältä viime heinäkuuta voi
maansaattaminen ja tämä sekä muodoltaan että si
sällöltään epäkypsä tekeile on ilmeinen taka-askel 
kaikesta siitä, mitä nykyisin niaamme itsenäisyy
den ja olojemme lailliselle ja järjestyneelle :kan
nalle saattamiseksi olisi saavutettavissa; 

7) ~oska päätös ei ole vakavan eduskuntatyön 
ja kYJpsyneen koko kansan par,asta tarkoittavan 
harkinnan. vaan sosialidemokraattisen puolueen 
temppuilu~ ja luokkapyyteitten ynnä tämän ja 
maa!laisliittolaisten horjuvan kannan ja ,lehmä
kaupan" trilos, jonka maalle turmiollisista seu
rauksista näiden liittoutuneiden yksin on vastat-
h~. . 

Ed. \V r e d e: Jag ber att få nedlägga ~in re
servation mot ·det nyss fattade beslutet, genom 
:hvilket 1andtdag-en ställt sig utom konstitutionen. 

Ed. E s t 1 a n d e r: Mot det nyss fattade beslu
tet ber äfven jag att få nedlägga reservation. Hu
ruvida det tillståhd, som dä>rmed har lJIPipkommit, 
skall anses .Ja,gligt, därom torde det ännu vara 
för tidigt att yttra sista ordet. 

Ed. S c h y b e r g s on: Också jag inlägp;er min 
reservation mot beslntet, men där.iämte ber jag 
att få hemställa om, att 'Plenum skall afbrytas, 
då iiJiblandningen fvån läktarpubliken .blir mer 
än outhäJrdlig. 

Ed. R o s e ru q v i s t: Af samma skäl som fri
herre \Vrede ber äJfven jap; att få reservera mig 
mot beslutet. 

Ed. He d b e r g: J ag ber att få .förena mig om 
landtd·a.gsmannen, friherre Wredes reservation och 
tillika hänvisa till 27 § i arbetsordningen att 
,larmande yttrinp;ar af bifall eller op;illande må 
vid landtdagens ·p1ena icke tillåtas". 
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1 

Ehdotus täysi~istuunon pitämisestä tänä yönä 1 

kello 1. . 

Ed. H ä n n i n e n - W a l p a s: Edustaji'lla on 
tietysti täysi oikeus esittää perusteltujakin vasta
lauseita pöytäkirjaan, joskin. tällä ke1rtaa esite
tyt vastalauSteet ovat suututtaneet e.rä>itä edustajia 
ja lehteriyleisöälkin ,panemaan toimeen hiukan 
mielenosoituksia. Eivät ne mielenosotukStet minun 
mielestäni ole olleet siinä määrässä häiritseV'iä, 
että istunto täytyisi keskeyttää. Kun täältä va
semmiston taholta ilmoitetaan, että täfitä eduskun
nalta odotetaan vielä tämän yön kuluessa hyvin 
tärk·eitä ~äätöksiä, niin häirits,eviä mielenosoituk
sia ei ture jatkumaan vasemmistosta .eikä lehte-
reiltä. · · 

Ed. T o koi: Yhtyen ed. W a1pas-Häimisen 
lausuntoon samalla pyydän, että minun kirjalli
. sesti tekemäni ehdotuksen mukaisesti ja siinä tar
koituksessa, kuin siinä mainitaan, seuraava istun
to pidettäisiin tänä yönä k :lo 1. 

•Ed. A h m a v a a r a: Pyydän saada asiallisesti 
yhtyä ·kaikkeen sii•hen, mitä ed. Mikkola vasta
lauseessaan lausui, ja samaHa minun täytyy 
panna vastalause sitä vastaan, ·että täällä koete
taan estää toisinajatteleviHa puheenvuoron käyt
tämistä, niinkuin ed. Miklwlaa koetettiin räihi
nällä ja vahalla. elämällä estää ·puhumasta, ja 
myös siihen, että lehterit otta·vat tää]lä osaa 
asiain .käsittelyyn. 

Ed. G y ll i lli g: Pyyidän 'kannattaa ed. Tokoin 
tekemää ehdotusta, joka Olli ik<i11.iallisesti jätetty pu
hemiehelle. 

P u h e m i e s: Täällä on ed. ·Tokoi jättänyt täl
laisen kirjelmän: ,Ehdotan, että semaava istunto 
pid·etään k :lo 1 yöllä ja että siinä istunnossa ote
taan käsiteltäväksi kunna:llislain, 8-tootisen työ
päivä·lain, lain edus1mnnan oike.udesta. tarkastaa 
hallituksen jäsenten vastuunalai'Sundesta virka
tointensa la.inmukaisuud•esta vahvista.mineu". 

Ed. Ahma vaara: Vaikka eduskunta nyt 
onk:n julistanut itsensä haUitsijaksi, niin toivon 
ettei 'Oteta majesteetinr:i:kokseksi, jos minä rohke
nen va.stustaa ed. Tokoin ehdotusta. (Vasemmalta: 
Ei oteta!) Minusta on sentään kaiken kohtuuden 
ulkO'}Juolella, että laajoihin lakiehdotuksiin vaa
ditaan kahdessa :kolmessa' yötuunissa rp-erehty
m.ään meitä, jotka emme V'iime vailtiopäivillä ol
leet, niin että! v·oisimme nii•stä päättää. Niille, 
jotka viime valtiopäivillä ovat olleet mukana, 

rrämät lait ovat tuttu5a ja ne v'oiv:;tt niistä heti 
päättää, mutta minusta alkeel1isin kohtuus ja 
asian järjellinen käsit.tely vaatii toki sen verran, 
että siirrämme edes huomiseen päivään nämä 
asiat. Ja tä:llä siirtämisellä minun mielestäni ei 
ole mitään hä:V'itty. En tahdo tässä täHä kertaa 
ruveta :puhumaan mitään siitä, miten voidaan 
näitä lake>ja vahvistaa, jotka on soelitetty täällä jo 
viime vuoima vahvistetun. Mutta minä 1pyydän 
kaiken kohtuuden nimessä, että annetaan sen ver
ran aikaa, ·että ehdimme edes hätäisesti mennä 
läpi ja perehtyä siihen, mitä nuo lait sisältäNät. 

Ed. C o ll i a n d e II': Ha.r vänstern verkligen 
känt marken bränna så hett under sin>a fötter, att 
den på några timmar måste få alla dessa viktiga 
lagförslag arfgjorda, så borde den dock kunna be
tänka, att det ·för oss, som nu f.örsta gången sitta 
i landtdagen oeller icke vol'lo med om den senaste 
lamdtCLagens arbete, icke blir möjligt att •här utan 
vidare afgöra dessa lagförslag, om hvilkas inne
håll vi endast hafva ofullständig kännedom. Man 
:;kulle ändå kunna fordra så mycket af herrarna 
i vänstern, att de skulle kunna 'behärska sin lust 
.a tt genomdl'ifva dessa lagförsllag åtminstone 
några dagar. Jag för ,min •del anser, att det är 
aUdeles otiHständigt att nu geriom ett nattplenmm 
söka genomdrifva dem och motsätter mig detta 
förslag. 

•Ed. Roos: Af.ven jag .ö·llJSkar frannhålla 
det oberättiga.de i att man från vänsterhåll vill 
t~vinga de landtdagens representanter, hvilka icke 
·ha·fva deltagit i utarbetandet af de i.frågasatta lag
förSilagen, att fatta .beslut om deras godkännande 
utan att de varit i tillfäUe att göm sig förtrogna 
med dessa lagförslag. 

Ed. Ta ~1 a s : En ole myötävai!kuttanut si:ihen 
päältömseen, jonika eduskunta/ äskettäin teki. Mutta 
vai'kika: minä: •en ole sitä tehnyt, tahtoisin minä 
kummin•kin :lausua sen toivomuben, että tämä 
pääitös toteutettaisiin käytännössä si1ten, että sen 
kautt·a maamme ·onnea ja menestystä edistettäisiin. 
Luulen, että se enemmistö, joka n,yt tämän pää
töks·en sai ·läpi ajetu'ksi, .että se ei ole vielä tehnyt 
itselleen selvälksi, mitä suunnattomia vaikeuksia 
tulee koh'taamarun tätä IJäätösiä täytäntöön pan
taessa. Onhan nyt kysymys siitä, ·että on luotava 
aivan uudet muodot korkeimman hallitusvaUan 
käyttämisestä. Minä tahtoisin toivoa, että tämän 
tehtävän vuoksi enemmi:stö aJSettuisi siale kannal
le, että se tahtoisi ·luoda sellaisia' muoltoja, jotka 
tekisivät mahdolli,såsi noud·artitaa, eduskunnan äs
ken tekemää pääitöstä j ä r j e o} 1 i s e s t i .. Minun 
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täyiyy Slfnoa., että s·e ehdo'tus, joka tää:llä äskettäin 
tehtiin, jos se toteut·etaan, antaisi hyvin vähäm toi
veita siitä, että tämä minun toivomU:kseni ioteu
tuisi. Onhan nyt en:sinnakin selvää, että kun 
eduskunta. ryhtyy vahvis•tamaan päätöksiä, •jotka 
se -on aikaisemmilla valtiorpäirvillä t-ehnyt, sen täy
tyy jättää ainakin niillle edustwjil'le, jotka. eivät 
aikais.emmin o•le ol1eet edmkunnassa tilaisuudessa 
tutus>tua näihin päätöksiin, aikaa tu-tustua niihin 
lakiehdOituksiin, jotta h>e voisivat täyden .va•kau
muksensa mukaan päättää, ovatko nämä lak[
ehdotuks.et vahvi~ettavwt v.ailko ei. Ja sitä varten 
on välttämätöntä, että nämä lakielhdotukset .ed-es 
jaetaan kaikille edu:stadiUe, ja että heil'le myönne
tään sen verr!lln ai'ka,a, että he ehtivät näihin la
keihin perehtyä. Mutta. ositrupaitsi on olrrut .io 
va.nha käytäntö, että mitään lrukeja ei ole vahvis
tettu ennenkuin senaatti on niistä antanut lausun
tonsa. Minä toivoisin että nytkin, kun eduskunta 
ryhtyy tätä vah>vistamisoilkeutt.a käylt.tämään, säi
lytettäisiin tämä vanha käytän:tö. SiHä aånoas
ta.an jos eduskunta noudafttaa Jtällarsia muotoja, 
vQrsi eduskunta olla vaikuutettu siitä, että sekin 
käY'ttäessään korkeinta haHi:t:usvwltaa voisi käyt
tää si'tä niin, ettei se joudu nollluruna:latisekiSi. 

E.d. P ä r s s i n e n : 'Kun tänne ·saa.pui Suo
men -työväen edustajia ammatti:kongres.siin, niin 
tiedätt.ekö, herrat, minikälaisia, tie-toja ne maaseu
dulta. toiva<t? Ne toiv·wt niin kalllhis·tuttavi~ tie
toja, ett'ä minä luulen teidän kalpenev.an niitä 
kuu'lles:sannoe. On seutuja., mi!Ssä ihmisiä •on kuol-. 

. ·Iut näillkään, nimittäin· la"Psia., täimä on tosiasia. 
Minä e'Il puhu tätä sentähden, että minä luutisin 
porva>r,eiUa ol1evan sydäntä (Vasemmalta: Niillä 
ei ole!), en ollenkaan1. Minä olen ollut täällä niin 
ka.uvan, ·että tiedän s·en rvwl'lan hyvin, mutta minä 
puhun sentähdein,. että nyt on kuitenkin tultu het
keen, jollloin ei eduskunlta saa mennä nukkumaan. 
Te olett•e loihtineet hereille jättiläisen ja se jätti
läinen nyt t~kee työtä:än. Teidän iäytyy nyt toi
mia, että tuo j.ättiläinen rauhoiVtuu. 

Oi-kein kuuluu surkuteltavalta, että •ed. Ahma
vaa,ra puhuu kohteliaisuuksis~ta, joita pitäisi osoit
tllla; täHa:isina hetkinä muka edustaji:lle. Ed. Talas 
puhuu siitä, että tullis.i jakaa. lakeja edustajille, 
että he v·oisiva t muka nil:hin perehtyä, ennenlkuin 
v·oivat hyväksyä. Mi,tä s1anovat ne joukot, jotka 
nyt ·ovat lähteneet liikkeelle, täUaisesta puheesta? 
On nyt paras, että lopetatte kai:kki oo. lorut, j·oita 
olette •pUihuneet. täällä monta päivää. Minä luulen, 
ett'ä työvällci aliattelee sillä tavalla, että herrat ovat 
nukkuneet, ne ovat nu'kkuneelt kylliksensä ja työ
väki on raatanut. Nyt on tullut se hetki, jolloin 
ne .eivä.t anna ·herrojen nu·kkua. Eduskunta; t-ekee 

viisa.immin: kun !Se yhtyy ed. Tokoin -ehdotukseen. 
'l'ehdään me nyt vain työtä, yhtämi'ttaista työtä 
niin, että Suomen kansa saa s•en, mitä ·se tahtoo, ja 
sitten vaista mennään nukkumaan. 

•Ed. Sirola: Ed. Ahmavaara, on a:ntanut 
tääl'lä hämmästyttävän tunnustuksen vaU.tiolli:sesta 
valv-euiuneisuudestaan, kun hän on illmoittamut, 
että hän ei ole .seurannut viimearikaista. lainsää
däntö'tointa maarss-a niin pa-ljon, että 'tuntisi viime 
kesänä sääd•eHyjä uusia kunnallislakeja, joista 
kuitenkin ·on käyty tässä ma•wssa sellaista väittely
meta'kka:a, että ne eiväJt ole tun:temaVtomat mis•sään 
ma·an ikulmaHa. 

Ed. E s t 1 a n d e r : J ag tillåot.er mig- en väd
.ian til'l herr talmannen, rutt •han i och för upprätt
hållande a.f s•kick och ordllling måtte med den 
'mwkt, som L. 0. gifver honom i hand-en, själf be
stämma, hvilka. ärendeu, som •för·edraga.s och när 
plenum kommer att håUrus. 

Ed. S a 1 i n : Ne oikei!ston .edustajat, jo·tka 
vastusta•vat istunill'on jatkamista kelllo 1 yölllä sen 
p.erusteel'la, e'tteivrut ole kyseessäo'leviin lakeihin 
vielä tutUis'twueet, ne eivM ole edustwjatehtävänsä 
ta·saUa. (Vasemmalta.: Totta:!) Täällä va:sem
mistossakin on· uusia edustajia, minäkin olen yksi, 
mutta; killä me lkäsi!tämme vei vallisuutemme .nyt 
olevan hyväksyä nämä lait, si'llä ne ovat siksi tut
tuja meille. On tunnotonta, •että te täällä ilmai
sett·e sen !käisityksenne 111oin törkeästi, että te olette 
tuHeet tänne va.stustamaan vain umpimähkään 
sosialidemokratian vaatimukstia; verukkeen-ne ovat 
sen mukai!Siw. Te olette tull€et herra Wred·en oh
je'lman mukaisesti tänne kääntämään rintaman 
sosialid-emokmatteja vlllsta.an ja. siksi sosia:Jide
mdkratia s.en ymmärtää, vaikka .ette sitä. noin 
sanQisik·aan. Ette o'le tehtävänne tasalla, kun il
maisette, e'ttette tunne näitä lakeja.. Ette ole ti
llllruteen tasruHa, ·sanon minä, kun vielakin rohike
nette vastustaa näiden llakioen vahvistamista. NYt 
on Rwn:skan suuren vallankumouksen elokuun 
~:nen päivän veroinen yö .meillä. Nyt on ·oikeis
ton pakosta 'luovuttava oikeu:ksistawn t:aikka se 
tulee myöhäiseksi. (Vasemmalta: Hyvä!) Kan~ 
natan siis ed. Tokoin ehdotusta. 

Ed. T o k o i : Koslka tämä äsken tekemämme 
päätös on epätäydellinen, ellei sitä täydennetä, se 
kun ei määrää s'iitä, kuka käyJttää •toimeenpa.nevaa 
valta•a tässä maassa, niin pyydän täydentää äsken 
tekemääni ehdotUJSta siten, että ehdottama.ssa:ni 
eduskunnan is~unnossa eduskun>ta päättäisi myös
kin vahvistaa eduskunoon. 18 päivänä. heinäkuuta 
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päättämän lain Suomen korkeimman haHitusval
lan käytöstä. 

Ed. R i k kone n: Minäkin pyysin puheen
vuoroa juuri ed. Ahmavaaran käyttämän lausun
non johdosta, mutta kun tää!llä så1itä on jo mai
nittu, tahdon vain merkitä, että meillä Suomessa 
työtä tekevä !kansa .on 1s•eisauttanut joka:päiväism~ 
a.rkityönsä. Mitä varten se on S1en tehnyt? E1 
suill!kamn .se ole sei,sauttanut arkityötään käydälk
seen lkuunt·elemaan niitä juhlapuhelita, joita 
eduslkunnassa pidetään. Ei suinkaan. Eikä 
suinkaan odottamaan oikeist•on kuninkaita. Eikä 
suinkaan odottamaan myöslkään, että korkein 
valta si1~rrettruisiin sBnaatille, vaan se on käynyt · 
odottama!l!n korkeimman vallan sirirtoa eduskun
nalle ja sen perusteella, •e:ttä tämä eduskunta 
ryhtyisi toteuttamaan n:.itä kansan 'tärkeimpiä 
ja ·oilkeutettuja 'vaatimuksia, joita miltei jokwi
nen puolue muodossa tai toisessa on tälle 'Suo
men kansalle luvannut vaaleihin läht·iessään. 
Siks~ se on se:sauttanrut työnsä ja odottaa nyt, 
koska tämä .eduskunta ei ole vielä ika!h,den v,iikon 
ajan kuluttua kyennyt toimeenpanemaan :y1htään 
uudistusta, joita kansa siltä odottaa. Mutta se 
ei kuuntele kauvan. Minä epä.ilen4 että se •8!i 
kuunt,eile kauvan rau:hallis•esti, j·ollei rupea tule
maan uudlistuksia, joita kansa odottaa. E~ se 
myösikään tyydy siirhen yksistääm, että tä;mä kor
kein valta on siiTtynyt eduSikunnalle ja että sillä 
olisi .kaikki tehty .. Se vaatii, että ne kunnalliset 
lalit, 8 'tunnin työpä!ivälaiki y. m., joita ed. Tokoi 
tääl'lä ehdotti hyväksyttäviksli, nyt viipymättä 
myös julistettais:in /käytäntöön. Muut,en yhdyn 
kannattamaan ,e;d. Tdkoin viimeksi tekemää lisä
ehdotusta. 

Ed. Kulllervo Manner: Herra Estlrun
der on diktaattoripolitiikan mie'hiä. J Qku aika 
sitten ·hän.tappeli täällä sen puolesta, että senaa
ti:sta tehtäisiin hallitsija Suomeen. Vielä aikai
semmin hän tahtoi, ·että tänne pantaisiin kolme 
hallitusvallan pitäjää. Nyt hp.n tahtoo opettaa 
puhemi,estä käyttämään diktaattorivaltaa edus
kunnan enemmistöä kohtaan (Vasemmalta.: Se 
on opetettu.), vedoten sii.Jhen, että valtio'Päiväjär
jestys muka antaisi puhemie~heU.e sellaisen ·oi
keuden. Minä puolestani olen sitä mi·elipidettä, 
että ed. Estlander tulkits·ee väärin valtiopäivä
järjestystä ja työjärjestystä niissä kohdin, joihin 
hän vetoo. Tahtoi,sin vi,elä uskoa ja toivoa, että 
herra puhemies ei kuunbelisi seHa'sia miehriä 
kuin 1ed. Estlander ja 'hänen kaltaisensa tänä il- · 
tana, vaan kallistwisi korvansa tifmän eduskun
nan en.emmi•stön 'vaat,imuksille. Se vaatimus ei 

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

Ed. Pär s s i ne n: Kannatam ·ed. Tolwin täy
diennysehd-o'tusta. 

E·d. S c h y b e r ·g s on: Det, som nu har följt 
efter landtda:gens beslut angående högsta makten, 
öfverras:kar mig icke alls. J ag :har väntat denna 
fortsäUnJing af pro_g1rammet. Men hva.d ja.g dock 
ielm väntat, är att herr To'koi skulle glömma hort 
sin ,valtalalki" ända ·dä11hän, att han nödgades 
kompleottera sitt förslag. Han ha.de ali·d,eles ur
aktlåtit att ta.ga sjrulha ,valtalaki" me.d oc:h kom 
sedan ,e,fteråt att påminma s~g, att en så·dan la.g 
ändå fanns. Det kan vara 'orikti1gt att, då så 
allvarJi!g'a beslut förestå, taga saJk.en från an
na.n s:·da, men .iag :måste säga, att herr Tollcois 
uppträidande denna gång - elj,es al'ltid höghid
ligt och sit·orsla@et - har tett sig för mig nästan 
komiskt. Glömde ha:n vel"klrgen bort lagen ·af 
den 18 .iuili eller fann han först nu det vara 
lämnligare att också taga 18-.iuli-lagen med? 

Hvad de and:ra 'lrug·aJ'lna beträffar, så har jag 
en någ·on annan uppfatJ;ning än många. af mina 
partivänner. Beträffande särskildt 8-Lmmars
la,ge'll, så ådmg .ia.g mrig nyl1_g1en en ga.n:ska sträng 
anmärkning inom min gru:pp därför att ja,g var 
no•g lättsinnig att säga, att jag gärna s:kulle un
na d·en la.gen åt vänstern. Den är nämligen så 
omö~jli:g att genomföra i det verklig'a li1fvet, att 
någon större motgång än doo lage.ns antagande 
ic:ke gärna kan tänkas f,ör sociali•smen ri vårt 
land. J ag tror - ·har åtminstone hört uppgif
va.s - att röster icke ha:f!va saknats äfven inom 
vänstern, som hafva fram'hållit detta. När det 
e~fte.r kri:g'ets slut gäUer att bota alla de S!kador, 
som kriget föTorsa,kat, så lär man väli andm Iän
der komma att arbeta mer än 8 timmar, icke 
b'lott 10, utan 12, i Tyskland kanske 14. Det 
blir en eikonomisk nödvändighet, såvida man iclk'e 
vill gå tillbaka i utveckling. 

Detta mil 8-timmar.slagBn. Hvaid_ kommunal
lrugen beträffar, t.ror jag fullt och fast, att o1m 
soo:aHsmen komme•r till ma,iorit·eten i en kom
mun oc:h om däraf följ.er 'Vansty·re, så Mir resul
t·atet, såsom .iag redan vid frågans behandlin:g . 
i senaste landtdag framhöll, att krr-editen upphör. 
De ·ekonomiska mö.ilighe·terna fäT den kommun, 
där detta vanstyre äger rum, aftaga, och valet 
faNer på and;ra. Men ehuru jag ick·e anser dessa 
la.gar vara ful'lt så ska,dliga, som de flesta andra 
på borgerligt håll -oc.h ehUTu .iag varit öfverty
gad om, att de skul1e b1ifva de föl.iande på 1Jro-
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g.rammet och det icke ens varit en öfver;as~ni~g, 
att de lkomm~t :Erarrn •redan denna natt, sa v1H Ja.g 
ä;ndå J:tems.tä'lla om att de, som nu representera 
ma.iorit.aten i landtdaÄ'en, :Eö~st tillsätta si•n se
nat s•in regering- det bö·r .lU lkunna ske un~er 
m~gondagens lorp'P - och så i vanlig ol"ldlllmg 
gå vidane uti sin brode!l"liga f.rammarsch ----.. ag
.raTer ocih g.ooiaEster - ib.and i hand. 

Det är •o0kså någonti:ng mäil"kvärd~gt under 
dlenna debatt, att mwn från välllstern J:tar vänt 

· sig mot ,högern, liksorrn 'hö,gern skulile hrufv.a 
mafk:ten. Det är herrar socia1ister och agra.rer, 
S'om sik:o'la sör;ia för ba:rnena, det är ni, som nu 
skola vaka ooh vi: dMemot' få lägga oss'. Detta 
i anledning ad: Hilja Pärnsinens yttra.llJdie•. 
V a.l'len så goda orlh tagen konsekvens-erna af 
edert beslut. Jag förstår, lika litet s1om herr 
Coliliander ihvarför ni även så heta på ·g,röten. 
Ni kunne~ faststäl1a dessa lagar hvi'liken dag 
SOU! helst, OCih om ll'U storstrejlken r:äc\ker •någon 
tid ännu, så är det väl icke det värsta. Den 
har nu en gåiL.!!: vidtag:t ocih kan ju foTtgå ännu 
nlågra. da,gar. Man vän.ier 'S'ig vi•d al:lt här i 
världen. Jag tlillåt,err mig ·därfö.r, med all vörd
nrud för det nya majestätet, som sociaJlilster och 
agrarer til'lsammans ~rei)lfles,entem, iherrnställa om 
att dlet iaktta,geT .den värdig!het, som majestätet 
anstår, och tager saken med lugill, med öfver
tygels·e om a:tt det för:mår belhål[a makten. 

Ed. L o u h i v u o r i: Täällä €•d. Pärs•s•inen 
v~ittrusi siihen, mikä täHä rh•et'kellä on twkei:ntä, 
nimittäin toimittaa !kansaUe leipää ja ravinto
a.iiJleita, koska, ni,infk:uin hän sanoi, lapse.t kuo
levat nä!likään ja nåil'kä Lienee välhän acillm:silla
kin s1ellä täällä. Mutta minä luu'l•en, että niitä 
laps,iJa ei estä nälkään kuolema·sta s·e, että rrn.e 
hyväksymme tänä yönä kunnalEslain twi 8 tun
nin työ'Päiväilain twi va[talain. E~ niistä 'lwhde 
il•ei'Pää huomenna, jos ne lait tänä yönä hyväksy
tään. J~os truhdotaa•n tätä todelli.st·a hetken tar
vetta tyydyttää, ni1n asettaJkoot nyt ne, jotka 
ovat majesteetin vaHan it1selleen ~ottaneet, lhalli
tuks·en, joka ryhtyy tätä leii)ää kohta hankki
maan. Si•inä on ens:mäinen tämän uuden majes
teetjin i!ehtä..vä, jos se ta.htoo t,odella täyttää vel
vollisuutensa maata kohtaan. Yhtai'kaa tämän 
hrullituks,en a:settamisen kanssa on ka.i ryihdyt
tä!Vä laatimaan säännöktsiä siitä, kui'Ilka valtaa 
täällä käytetään, milliä tavoin lak:en vahvista
minen tapa'htuu, siNä joku järjestys 'kai siinä
kun pitää ol'la. Saattamhan kyllä ajateHa, että 
s-e tehdään vain summa:mutikassa .ia 'nuijitaan 
tusina bi ,e,nemmänfk:in lakeja yhtäpäätä jona
'kin yö,sydännä, m:Uten enemmist.ö milloin:ki·n 

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

Ed. P ä; i v ä n s a l o: Minä olen op.pinut tunte
maan Suomen työmiestä' vaJkavabi ja hienotun
teiseksi ihmiseksi. Vaikka vuosittain olen tullut 
tekemisiin monen tuhannen työmiehen kanssa, ei 
ole kertaakaan tapahtunut, että yksikään olisi 
tahtonut loukata sitä, mikä ihmisessä on IlYhintä 
ja kalleinta. Sentähden on minun tehnyt ikävän 
vaikutu'ksen @ttä niiden kansanedustajain jou
koSISa, .iotka koosa on lähettänyt tänne, on sellai
sia, jotka nyrkki soj,ossa ja nyrkkiä takoen pul
'Pettia vastaan tahtovat ·Paiketta.a toista -edustajaa 
orjamaioosti ja ehdottomasti seuraamaan juuri 
sitä, mitä he itse tahtovat. Ja kysymyksessä on 
lakeja, joita minä en ainakaan ole ollut tilaisuu
dessa näkemään muuten kuin sanomalehdistön 
kautta, sillä virallisesti ei ole .ainoatakaan näistä 
laeista toimitettu niille edustajillle, joilla nyt on 
kunnia ensi kerran olla saa.puvilla täällä eduskun
nassa, ja eihän voi sanomalehtiuutisiin tai sano
malehtiselostuksiin nojautua asioissa, joissa rat
kaistaan ehkä vuosikymmenien ja vuosisatain ke
hitys, joissa käsitellään arkaluontoisia. Suomen 
kansan kysymyksiä. Pitäähän siinä olla ailku
peräisiä asiakirjoja. Siinähän on monta pykälää, 
joitten yksityiskohtainen sanamuoto saattaa olla 
ratkaiseva, jotka täytyy saada nähdä, ennenkuin 
vaatimalla vaaditaan, että yöllä on ne summamu
tikå:ssa hyväksyttävä. Miten Suomen kansa voisi 
kunnioåttaa edu.sta.jaa, joka on tullut tänne ainoas
taan nähtyään sanomalehdissä, että eduskunta on 
kesällä tai ennen käsitellyt moniaita lakeja, j.a 
jolile täällä esit·etään kolme-neljä lakia ja sano
taan: kirjoita alle, sinun täytyy, ja lyödään pu1-
pettiin. Silläkö tavalla Suomen kansan yksityi
sen edustajan sielua kohdellaan! Hyvät herrat ja 
naiset! Ihmisen sielulla on se omina.isuus, että 
kuta enemmän sitä painostetaan ulkoa, sitä enem
män se sulkeutuu. Väkisin ei v•oi mitään ihmis
sielua saada suostumaan, .ia ainoastaan seillaista 
päätöstä, jokat ka!Svaa sisäisestä va:kaumuksesta, 
Suom-en kansa voi kunnioittaa. Minä vielä uskon 
edustavani sellaista kansaa, joka. ei ole lähettänyt 
miehiä minua ahdrstamaan kivääri tai revolV'eri 
kädessä, jonka. lj)akotuksesta minun täytyisi hy
väksyä asiakirjoja, sillä minä en ole tottunut alis
tumaan en ll'evolverin enkä pyssynpiipun edessä, 
vaan minä aion suostua vain siihen, jonka minun 
omatuntoni hyväksyy siitä huol'imatta, vaikka te 
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islcisitte nyrkkiä pulpettiin joka min)mtti, 200 
edustajaa yhtaikaa. 

Ed. W i :i k (ei ollut sa.apuvilla, kun puheen
vuoro annettiin.) 

Ed. Kuusinen: Minulla ei ole monta sanaa 
sanottavana, mutta. sa;non täältä lavalta, että pa
remmin 'kuuluisi. Edellinen 'Puhuja oli oikein 
innostunut, niinkuin hyvässäikin asiassa. Eivät
köhän herrat nyt voisi tässä sentään antaa sen 
verran perään, että te, jotka vastustatte asian kä
sittelyä tällä lkertaa,, äänestäisitte )kiltislti edes 
v.ast~an, sillä tehän vastustatte käsitteJlyä nyt 
tänä yönä sentäJhden, että te ylipäänsä vastustatte 
näitä lakeja. Kyllähän teille asia on sen verran 
selvä. Jos olisi aikaa, niin miksi ei voitaisi ly
kätä vielä pa;ri päi:vää, varikka ette sinä aikana 
edes katsoisi noid-en vanhojen mietintöjen sisään. 
Mutt.a minulla on -nyt se vakaumus - ja sitä tah
doin tulla tänue sanomaan - että olisi onnelli
sempaa, jos nyt syntyisi näissä asi~i~sa päätös. 
En suinkaan tahdo lausua minkäänlmsia uhk·auk
sia mutta minusta ei olis1 ed·ellisen puhujan vi
tä~yt puhua sentään niin ylimielisesti ~uin hä~ i 
puhui, eikä myöskään ed. Schyibergsonm tehd.a 
asiaa pilkanalaiseksi. Minulla on !l'äRt se käsi
tys, että voi twpahtua levottomuuksia huomeu~a, 
jollemme me, jotk~;t ta~~oisimme .t:yöväkeä ~au~?It.~ 
taa saa nyt jonkmlaisLa todellisia tuloksia talt.a 
eddskunna.lta. Jos oikeistossa on joitakuita, jotka 
katsovat että levottomuuksista o[isi heille etua, 
niin heidän vastustuksensa vielä voisi ymmärtää, 
mutta luulen, että kun hekin harkitsevat, niin 
tokko1pa voli.vat ol1a niin vakuutettuja, että he 
niistä le·vottomuuksista jotakin voittavat. Me 
ainakin katsoisimme, että olisi eduksi, jos pääsi
simme rauhallisesti tämän kriitillisen ajan ohi. 
Senvuoksi minä vetoaisin nyt -erityisesti maalais
liiton edustajiin, että he suostuisivat tässä asias~a 
horjumattomasti kannattamaan. ehdo~usta, e~tä . .10 
tänäJ yönä näitten lakien vahv1stammen tmmite
taan. 

Ed. Bäck: If.all landtdagen godkänner det 
af herr Takoi framställda tilläggsf.örslaget, kring
skär densamma i själfva. verket d-en maktfullkom
lighet landtdagen genom sitt heslut tagit sig. 
Endast dett.a ville jag konstat.era. 

Ed. T a 1 a s: J askin minä vielä s~at.an käsit
tää että sosialrdemokraattinen eduskuntruryhmä 
rpitää tarpeelEsena, että kunnallislait ja laki 8-
tuntisesta työ,päivästä vahvistetaan mahdollisim-

rnan pian - vaikKa minä en tosin voi käsittää, 
että muutaman päivän vriivytys vahin~oittaisi 
asiata- niiu minulle on kumminkin aivan käsit
tämätöntä minkätähden pidetään välttämättö
mänä, että laki Suomen korkeimman v·altiova.l
lan käyttämisestä vahvistettaisiin. Vielä vähem
män käsitän, että valtalain vahvistaminen olisi 
niin kiireellinen. Tämä valtalaki•han SUO!Pi "edus
kunnalle osittain saman vallan, .ionka eduskunta 
nyt tekemällään päätöksellä on itselleen ottan!J.t .. 
Siinä suhteessa kai ei ainakaan tarvita ollenkaan 
tätä valtalakia eikä mitään kiireellistä vahvista
mista sille. Eduskunnallaharr on jo nyt teke
mänsä päätöksen kautta korkein hallitusvrulta kä
sissään, sen ei tarvitse enää vahvistaa mitään vale 
talakia saadaksensa tämän vallan. Mutta tämä 
l.aki korkeimman valtiovallan käyttämisestä ra
.io:\:ttaa tois-elta puolen sitä valtaa, jonk.a edus
kunta juuri tekemällään päätöksellä on 1tselleen 
ottanut, sillä valtalain 1 § :n toisessa. momentissa
han säädetään, että valtalaki ,ei koske ulkOI]Jo-

.litii:kan asioita, ei myöskään sotilaslainsäädäntöä 
ja sotilashallintoa". Vielä vähemmän minä ym
mäJrrän, minkätähden olisi tarpeellista nyt heti 
tuon päätöks-en jälkeen ryhtyä rajoittamaan edus
kunnan valtaa. Jos eduskunta kerran on katso
nut o'levan syytä: itselleen ottaa korke~n !hallitus
valta kokonaisuudessaan, niin ·ei suinkaan sillä 
liene syytä istunnossa, joka pidettäisiin ,pari tun
tia myöhemmin, luopua osittain tästä hallitus
vallasta. 

Kun minulla. kerran on puheenvuoro, tahtoisin 
samassa lausua myöskin erääJstä toisesta asiasta. 
Vasemmiston taholta eräs arvoisa •puhuja va
kuutti, että siellä kyHä kunnallislait tunnetaan 
niin hyvin, että ne ollaan valmiit vahvistamaan 
vielä tänä yönä. Sen johdosta minä pyytäisin 
saada kysyä, muistaako se arvoisa edustaja, joka 
tämän vakuutti, että kunnallislaeissa määrätään, 
että kunnalliset vaalit ovat toimitettavat ~joulu
kuun ensimäisinä päivinä. Luuleeko tämä arvoisa. 
edustaja, -että jos laki nyt vahvistetaan sellaise
naan, käy:pi mahdoLliseksi kaihden viikon sisällä 
saada ne uudet vaaliluettelot, jotka ovat vaaleja 
varte.n välttämättömät, toimeen ja yleensä ryh
tyä kaikkiin niihin käytännöllisiin järj·estelyihin, 
mitkä tämän uuden lain voimaanastuminen vaatii. 
,Tämän 'Seikan vudkså. ei ole välttämätöntä lykätä 
kunnallislain voimaanastumista kokonaista vuotta 
eteenpäin.. Tästä pulmasta voidaan !päästä esi
merkiksi siten, että samalla säädetään erityinen 
kunnallislain toimeenpanoasetus, .i·ossa tämän vuo
den vaalit määrätään toimitettåviksi jonkun ver
ran myöhempään, jotta -ehditään su()ll'ittaa kaikki 
nämä käytännölliset toimenpiteet. 



Ehdotus täysi-istunnon pitämisestä. 151 

Ed. Hänninen-Walpas: Minä myönnän, 
että .ehdotettu toimenp~de on tavallisuudesta ,poik
keava, enkä olisi itse puolestani halunnut siihen 
yhtyä, jollei olisi ollut pakottavia syitä. Eihän 
ole mukavata, että vaaditaan ottamaan asia esille, 
ilman että siitä on edustajiJJle jaettu edes asiakir
joja. Kuitenkin on toiselta. puolen huomattava, 
että asiakirjat, jotka tulevat esitettäviksi, ovat 
sangen lY'hyet ja että ne ovat oikeastaan jo lue
tut täällä yhteen kertaan. Niistä pakottavista 
syistä, jotka. tahän asiaan vaikuttavat, pyydän 
vain l:y~hyesti viitata. 

Laajoissa keskusteluissa, joita ennen on pi
detty, on huomautettu, j~otta kun eduskunnan ~pää
töksiä ei ole saatu täytäntöön, se on synnyttänyt 
työväen keskuudessa laajoissa 1piireissä käsitykiliä, 
jotta parlamentaarisella toiminnalla ei päästä 
tässä maassa eteenpäin. Siitä käsityksestä on ol
lut luonnollinen seuraus, että työläiset ovat al
kaneet hapuilla, muita binoja, siis eduskunnal
lisen toiminnan ulkopuolella olevia keinoja. Me 
sosialidemokraatit ·olemme aina koettaneet kiin
nittää huomiota juuru parlamentaariseen toimin
taan ja sitä tietä saavuttaa tuloksia. Että nuo 
miel~piteet ovat puhjenneet juuri meidän vaiku
tuksen ulkopuolella, siitä on oLlut todistuksia run
saasti viime kesänä täällä Helsingissä. Minä 
muistutan niistä kokouksista, joita on ollut Se
naatintorilla. Niissä 'kokouksissa melkoiset mää
rät kansalaisia yhtyivät n. s. boldtilaiseen anar
kismiin. Sen päämääränä Olli jonkunlainen epä
määräinen kommunistinen yhteiskunta, joka piti 
saavutettaman siten', että isompi määrä ihmisiä 
ryihtyisi kannattamaan s.en toimeensaamiSta ja 
sitten väkivallalla ryhtyisi toimeen:panemaan sitä. 
/Semmoisia virtauksia oli puolueemme u~ko;puo
lella. Oli myös tolstoilaista anarkismia, joka 
päättyi siihen, että kirjailija Järnefeltin mukana 
meni joukko kansalaisia toimeenpanemaan kir
koissa rettelöitä. Myös on ennen näitä! vaaleja 
ilmennyt työväen keskuudessa agitatsionia, jotta 
työväen ei pitäisi 011lenkaan ottaa osaa vaaliin, 
koska eduskunnallinen toiminta ei voi johtaa mi
'hinkään tulo'kseen. Ja nämä epäparlamentaari
set virtaukset työväen keskuudessa, ovat saaneet 
yhä enemmän ja enemmän jalansijaa. Se ei ole 
mikään ainoanlaatuinen ilmiö Suomessa, vaan on 
yleinen ilmiö niissä maissa, joissa on ·porvaris
luokka niin tiukalla myönnytysten jarruttamis
kannalla kuin täällakin. Esimerki'kisi Saksassa 
on tuollaisia virtauksia i!lmennyt, m. m. anarko
sosialismin nimellä. Eri maissa käytetään eri 
nimiä merkitäkseen samaa. Kun vwrsinkin viime 

· valtiopäiväin työt on aiottu kokonaan tuhota 
tässä maassa, on eduskunnan ulkopuolinen toi-

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

20 
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det, varsinkin kaikki veriset melskeet. Kun sain 
mai:nitsemiani tietoda, niin katsoin minäkin niin
kuin kaikki sosialistiset edustajat täällä, välttä
mättömäksi koettaa saada asioita suotuisiin 'Pää
töksiin jo tänä yönä. Siis meidä.n täytyisi tehdä 
se uhraus, että· valvottaisiin vaikka aamuun asti 
ja koetettaisiin saada valmista. Uhraus meille 
olisi verrattain 'Pieni, jos me siJllä uhrauksella 
tosiaankin voisimme vaikuttaa, että tuollaista lii
kehtimistä, mihin viittasin, ei syntyisi. Minä 
luulen, että isänmaan maineestakin huoltapitävät 
henkilöt ja ne, jotka tahtovat antaa laajoille ker
roksille uskoa, että parlamentaarisella toiminnalla 
edes jotakin saavutetaan, mielcJ!lään suostuvat te
kemään tuon uhrauksen, kuuluivatpa he sitten 
vaikka porvarillisiin piireihin, ja my.ös mielel
lään suostuvat. sivuuttamaan ne muodollisuudet, 
mitä täytyy i'iivuuttaa, jotta tämä työ ja tämä 
toiminta voitaisiin järjestää. 

August- Behel on sanonut Englannin cJJOrva
reista, että ne ovat maailman viisaim'Pia siinä 
suhteessa, että ne osaavat antaa :p-erään hetkellä. 
jolloin välttämättä täytyy antaa p-erään. Minä too
voisin, että ainakin osa tekisi sillä tava,lla, että 
heihin voitaisiin sovelluttaa Belhelin historiallista 
lausuntoa. 

Ed. Alkio: Minä en pelkää henkilökohtaisesti 
niitä uhkauksia, joita eduskuntaa vastaan on tehty. 
Mutta minun täytyy sanoa, että minä vakavasti 
pelkään k a n s a l a i s s o t a a. Jos täällä kansa
laissota syttyy, olkoon se mistä syystä tahansa, 
niin minun käsitykseni mukaan on eduskunnan 
silloin valvottava yksi yö, jos voidaan se sillä 
estää. Voi tulla sellainenkin tilanne, että täytyy 
'Valv.oa useampi•a öitä, ja jos me voimme yhden
kin iihmirshengen :pelastaa silllä, että valvoonme 
tämän yön, on mei,dän se tehtävä. Ne ~wit, jois
ta tässä on kysymys, eivät ole P'itkiä. Minun 
\luullakseni niitä on •riittävä määrä painettuina 
·ja ne voidaan täällä jakaa :eduskunnalle ja :edus
kunnan jäsenet vo,ivat niilhin asiallis·esili tutus-
tua. (OiliDel!stosta: Tänä yönä?) Minä oli•s,in toi
v·onut, että tämä. asia olisi voinut siirtyä huo
mis<een, s'iUä kunniioitus j,okw~sen edustajan oi'
'keutta koihtaan saada tutustua niihin as,i.oihin, 
joista ihänen pitää päättää, JVaati1si: s·en. Mutta 
minun vaU.assani ei ole ihaHita n]itä voimia, jQt
ka tänään määräälvät, Ja tkun minun on valit
tava tässä suht,eessa edustajan vmpauden ja kan
s-alaisso-dan väliUä, niin illlinun on ehdottomasti 
pitäminen kansalaissodan välttä:mi.stä tärbäm
pänä ·kurin'·e·dnstajain tätä tllll'koittavaa .vapautta. 

Mitä tuloo näihin lakie'hdotuksiin, on minulla 
ollut ikunnia .i·o tätä ennen ilmoittaa tältä samalta 

•paikalta, että maala:is1iiton eduskuntaryhmä on 
valmis hyväksymään sekä teollisuustyöpäivän 
1rui'll että lkunna;Uistlait. Me olemme rp·itäneet 
hUJdlta siitä, että näihin lakeihi:n ovat kwikki 
edus1ta.iat tutustuneet. .Sillä me olemme ,pitä
neet ajankolhtaa niin rk:tiitiillisenä, 'että ·edustajan 
pitää 'Olla jolka hetki va~lmiina kaildciin niiihin 
toinneni>iteis,i>i:n, j1oita eduskunnassa 'Saattaa 
esiHe tulla. M~inä muuten käsitän, että nämä 
ovat ne tärkJe:immät ~ait, joita tällä kertaa 1'6-
vott.omuU:ksien uhalla: vaaditaan voimaanastu
·v.i\ksi. Olemme t·eihneet päätölksemme näJiden la
k:en voima.a,nastumisesta . .io ennenkuin mitään 
tä'llai!sta U:hkaa on: oHut ol•ema:ssa, jot,en s.]is, 
swmoi:nili:uin vi,imeksi koossa on:ema 'Valti.Jopäi
villlä, maala:i1sl·iri,ton edruskunta:rY'hmä näiUäkin 
vailt~o:päivillä tU:lee päättämään tästä asiasta 
va-paas.ti, ilman että meidän vä:lillämme ~on so
si,aJi~emokraattien ka.ns,sa minkäänlaista lehmä
liiauppaa. (Oikern!) Minä nimittäin vakuutan 
vruka.vasti, että me emme ole sosial,~·demo'kraateil
le luvanneet mitään, mikä ei ole tässä edus'kun
nan lJUhujalavaJlla julk~ituotu. (Vasemma-lta: 
Oikein!) Me emme ole pyytäneet heå.ltä mitään 
sitä vastaan, mitä me oLemme olleet valmiit teke
mään, sillä me emme tee 1ehmälkaup[lo,ia, jos ne 
ova.t vastoin meidän va'kaumUJksiamme. 

Mitä tulee 'lakiin ;heinäkuun 18 päiväiltä, on 
eduskunt,a äsken tehnyt päätöksen, .ionka kautta 
tämän lain vaatimus ei saata olla niin :kiireelli
nen, että •s•en tarvitsee nyt tu'Lla esi,im. Eduskun
ta on eräässä edetllises'sä istunnossa juuri nimen
omaan ed. Tokoin eihdotu:ks>esta ly~kämnyt tätä 
:asia1a1 koskevan esityksen vemstuslaJkivalio
lkuntaan. MeiHä ei 'Ole mitään syytä tässä suh
teessa II'ikkoa perustuslakia, koska, niinkuin sa
noin, äskeinen päätös minun 'kästityl.:seni mu
ikaa•n on täysin sen va.at<imulksen tasaU.a, joka 
.Suomen kansalla saattaa olla hallitusvallan si
joittamiseen näillde:n omaan maahan. 

·Mitä tU:lee ha:mituksen edes'vastuu'lalk<iåin, ·ei 
sekään ole ni~in kiireeillinen, että s'en tar'Vitsee 
tänä yön tulla va.hvistetuksi. Olen vakuutettu 
s•iitä, että jos jätkevillä kansa:nedustaji!}la, joilla 
on auktorit,eetti,vaikutusvalltaa niihin jouiklkoi
hin, j,offira täilä lkert,a;a ovat levottomia eduslkun
nan 1>äätölksen su'hteen, .io.s hei:llä ·on vietävä 
näille kansabiisi!lle se ti1eto, että eduslkunta o:n 
tänä Y'Önä päättänyt ottaa omaan haltuunsa s1e'n 
ko:rlkeimman .vaJtiO'Va11an, joka tähän saakka on 
ollut viikkokausia tuu'liajolla, on ymmärtääk
Jl'eni:L slii1näJ ,suhteessa ikansan vaatimuks•et nyt 
täytetty. 

Mitä tUJlee 8-tuntiseen työ·päiväla,ki,in, sama 
asia. Kun ltäro:i kansa. joka nyt Jiikehtii, saa tie-
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tää että .eduskunta on päättänyt julistaa, voimaan 
8-t~nti1sen teol11suust;y~öpälivälain, on s'e s·illoin 
saanut tärlm,immän, mitä s-e täillä hetkenä tältä 
eduskunna.lta. odottaa. Minä olen ollut tilaisuu
dessa, siUoin kun t-ätä lalk.ia sääd<etti.in, tuomaan 
esiim1 useita san:g'en v.akavia muistutuksia sitä 
vastaan. Minulla on siitä sama käsitys, minkä 
ed. Sdhyberg-son täällä esitti äsken, mutta mirnä 
en s·i'lti pelkää tilillä 'he•tkellä auttaa tätä lalkia 
vo·imaan. Min·ullla on se 'käsitys, että Suomen 
kansa ,hnoonattuaa:n, että tämä laki on /kelvoton, 
on valmis sen muuttamaan niitten tarpeitten 
mukaan, jotka ovat Strometu kansalle silloin 
·edu~H;1sia. Milksi me sitten ta:i,stelemme s-itä va!S
taan? _ Astukoon se v!O'.imaan. Kansa saa itse 
ilmettclemalia nauttia taihtlonsa JJ.ed·elmiä. Edus
kunta ei al-e siUoin tenää s·i·itä edt>svastuussa, jos 
la'ki on ·huon•o. 

Mitä tuLe'e lkunnalhslakeihin, ovat 'kaikk~, ai
nakin useimmat, edmikunnassa, mikäli minä olen 
ollut keskusteluissa, lausuneet sen ajatuksen, 
että kunnaJlisla:it ovat sellaiset, että ni.itä vas
taan on eräitä muistutuiksia, mutta yleensä on 
oltu sitä mi>eli!})iruettä samoin kui1n vi·ime edus
kunnassakin, ·että nämä lait V'oidaan ·saattaa voi
maan. Minä O'len 'kuullut, että on eräissä muis
sakin ·eduskuntaryhmissä näitä as:i!oita j1o ikwsi
tetlty ja itultu siihen kä1sritykseen, että niitten voi
maantu~em~sta vnida.an ikannattaa. Jos asian
laita on oillut sillä tavalla, milks~i emme nyt sit
ten tot,eruttaisi tätä kansan jokseenkin laajojen 
kerrost•e-n vaatimusta. 

Mitä sitten tul!=Je s•i•iihen suurlakko-liikkees,e'Eln, 
j'Oika nyt aa<ltuilee maas,sa, minä pidän s-itä 'kan
saHis'ena onnettomuutena. Minä pellkään, että 
,siitä johtuu kansaUinen vaa:ra. Jos voin jolla
kin tavaJ1la •sitä vaaraa lkansaltani estää, minä 
estän s:ern. .Jos minua syytetään sill·nin ,siåtä, 
että :olen e-dustajaJValta!kiTjaani !käyttänyt vää
i!"in, lka:nsa voi s•en ottaa mimu!Jta .pois ja asettaa 
tänne seHaisen miehen, joka käyttää valta!ki<rjaa 
valitsijain tahdon mulkaan. Minä käsitän, että 
meillä ·on tällä kertaa velvolllisuus valvoa tänä 
,yönä näitt.en asiain vuOik:s.i., enkä käsitä, että 
tämä ·pakko tul·ee näitten sosialid·emokraat
tisten e a u s t a j a ,j: n puole'lta: niin vo;mak
ka.ana., että meidän tutlis~i sen alLe' taipua. Paa&:o 
on paljon yleis,empi,. Me o!lemme tääl'lä monta 
1ke.rtaa ~:Lstuneet ik:ok>ona:isia öitä. La:sk·en edus
tajien sydä;melile, e;'kö'hän meidän •ole tässäkin 
asia.ssa 'hieman syrjäytettä!vä muotoja ja koetet
taJva py:rlkiä siihen, että s>e a:s~ain tila, joka maas
s:a nyt -niin llihikaavana val1itse.e, ·saabi.silin jär
jestetyksi i·lman, että u'h:kauksista tulisi t-osi
teikuja? 

Ed. P ä i v ä n s a 1 o: Ed. Kuusisen viittauk~ 
s·en joJl'dosta siilhten, että ne, jotka eiiVät tänä 
yönä katsoi's~ O'leva:nsa valmiita hyväksymään 
kyseessä olevia ilalk:ej.a., ta:htoisivat !käyttää tätä 
pientä lyikkäystä vain ~ernkkeena, lmska eivät 
muika oUenlkaan tahtuisi näitä 1lakeja hyvälksyä, 

, pyydän lalL'lua, että :rui:i!n ei ainakaan ole minun 
laitani, sillä sen mukaan 'kui•n tunnen 8 tunnin 
työpäivä•lakia ja ikunnal1is1lakeja, niin ollen niitä 
kolhtaan 'hyvilll myötätunt<>inen, mutta ymmär
rättehän hyvät edustajat, että ·ennenkuin ·on 
ede•s :näilinyt noita. lakeja virallisessa muodossa, 
ei vu~ yhtäkkiä vain huutaa niistä jaa ta.i ei. 
iEhdottaisin, että edtes1 ja:ettaisiin edustajille laki
e'hdotulks'Elt IJlyt kohta, että niin pian kuin mafu
dollista saataisiin nii:hin tU.tustua. Ja minä 
uskon, että 8 tunnin ty.öpäivälailla. ja kunnallis
•laeilla on jotakuinlki•n yleinen :kannatus edus
kunnas1sa, ja, minä uskon myös, että Suomen kan
sa otta.is:i: tällä .hetkellä hyvänä 'lahjana vastaan 
8 tunnin työpäivälain ja kunnallislait. Mutta 
muihin elhdotettui!hin :Ja'kei1hin nahden en luule, 
että voitaisuin saada yksi'mieEstä :hyväksymistä 
tässä eduskunnas'Sa. 

Ed. Saari k ~ vi: Tämä eduskunta on ollut 
kodlla jo parin vi1iikon ajan saamatta \kerras
saan rmitään aikaan. Se seikka, että puoli kuu
kautta on täällä osoitettu me1ilmin täydelListä 
työ\kyvyttömyyttä, on vaiikuttanut, että ty.ö
kansa o:n saatettu kaduille toisiHa keinoiHa :ha
kemaan leilpää ja oilkeutta. Tällä työkansana 
orn nyt kerta ilmilkkiaan sellainen käsitys, ettei 
tältä eduskunnwlta ol·e mitään 1hyvää t·oivotta
v.ana, aivan niinkuin se käsitys ,.Me vaadimme" 
jwlistulksessa sallO'taaru. Si!llä on myöskin sellai
ne•n mieli!Pide, että 'koska Suomen kansalla on 
tällä wertaa kalks>i eduskuntaa .ia enti·sestä e-dus
kunnasta, joka väkiva.Uoin ha.ioitettiin., on sillä 
se ikolkemus, että se jota,in sai aikaan, silksipä 
kysymys n. s. Ma.nnerin eduskunnan kokoonpa
nosta oru myöskin yksi niitä vaatimuksia, joita 
työväki nykyään esittää. Mutta minä huomasin 
keskustas~a .ia o.ikeistosta, että tämä on sangen 
ki]}eä 'kysymys heiHe. He koettivat etuikäteen 
selittää, että jos tää'ltä rn::i!mittäiin sos•ia[isti-en 
taa:tolta luovuttaisiin siitä ajatuksesta, .ettei 
Manuerin eduskuntaa kutsuttaisi 'koolle, miin 
sitten he jotaikin vastala.h.ia'ksi antaisivat. Heil
lä, k!eskustaHa, on tänä yönä tilaisun>s osoittaa, 
kykeneekö tämä eduskunta tod•eHakin si'Ue kan
sanosalle, joka nyt leipää .ia oik-eutta vaatii, 
.io·tain antamaan, jotain sellaista, jo:ka herättäisi 
luottamusta siinä kansan osa:ssa tähän edus:kun
taa:n, .ia minä luuJe'll, että . .ios keskusta todella- • 
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kin nyt \kannattaa käytäriDJÖssä sitä, mitä se on 
puheissaan ja osaksi jo tetoissmkin osoittanut, 
niin voi.daan tänä yönä saada sangen pal~on 
ailkaan. Siksi to•i'Voisin:, •että todoeUakin istuttai
siin tämä yö ja tehtäisiin sitä työtä, jota työ
kansa nyt odottaa. Silloin saisi varmaan ke•s
kustakin olla levollisempi sen suhteen, että kan
_,•a ei elhkä sitten Manuerin eduskuntaa enää 
koolle vaatisi. Tei'llä on nyt valta, ·osoittwkaa, 
että tämä eduskunta vihdoinkin sMrpi jotain 
:hyvää aikaan. 

Ed. W i i k: .För.sla.get om frågans uppskju
tande .på någm dagar är orimligt redan för den 
skull att af aJlt att döma; landtdage.n, i händelse 
den skuUe besluta en sådan bordläggning, icke 
vidare skulle blifva i tillfäUe att behandla va•re 
sig d·enna ·eller några andra f~rågor. 

För öf·rigt vill jag tacka herrama inom landt
dagerus höger för det att de ännu denna gång visat 
sig i .sin •rätta gestalt. Det kan ju alltid vara 
upplysande för den del af den svenska arbetande 
klassen, 180m til,läfventy·rs icke har varit under
kunnig dämm. 

Ed. Palmgren: Åfven om landtdagen i af
ton, med a,grarerna:s och vänsterns röster har pro
klamerat sig såsOIID innehafvare af högsta makten, 
så hwr den dock icke med det kunnat fritagaJ 
landtdagen <Och de enski1da landtdag.smännen från 
det ansvaJr, som med folkrep.resentantens vä:rf ä:r 
förenadt. Vi folhepresentanter hafva att •Sivara 
icke blott för den Va!lmanskår, som vänstern nu 
har åberopat, utan vi hafva också för våra åt.gär
der att svaxa för den stora del af vårt folk, som 
hör till den samhälls-bevarande delen och hvilken 
vid senaste val visrude sig vwra i majoriteten. J ag 
kan för min del icke vara· med om att skrida till 
thandläggning af så stora, och vilktiga lagförslag, 
som ·det nu varit fråga om att man efter midnatt 
sJmlle taga under behandling, men jag ber att få 
:framhålla, att Arbetsor.dningen för Finlands 
landtdag i 30 § stadgar: ,Plenum må ej fortgå 
efter kl. 11 på aftonen, såvida icke talmannen an
ser siilrskild anledning därtiH föreligga eller landt
dagen så besluter". Då 1andtdagen i dag suttit 
så godt som med ens från kl. 12, anser jag det 
icke finnas någ.ra sii.rskilda 1Sikäl för att utöfver 
ett dagsa1rbete ännu hafva ett nattarbete och ett 
natta.rbete, hvilket antagligen1 skulle blifva myc
ket .dåligt, ty människalll är icke så kvaJificerad, 
att man efter en hel dags aTbete på natten ännu 
kan prestera någonting ·dugligt. 

Det uttalande, som oem af representa:nterna 
gjorde angående aroligheter, som sikulle hota., för 

den händeloo att mwn icke nu skrider till det, som 
har påy·rkats, ·skll'ämmer åtmin:stoD.Je icke det rin
gaste mig. Vi hafva under dessa dagar så ofta 
fått höra aUa möjliga hotelser, och jag tror vi 
skulle gö·ra klohst i att ick:e låta locka oss af 
dem. J a;g antager, att vänstern, som tillsammans 
med agrwrerna nu iir den, s•om närmast har att 
sva.ra för hög'ISoia makten, också sikall kunna kla['a 
sig för det hot, som möjligen kan göra sig gäl
land·e. J ag tror icke 'På det. J ag YJ'ikar •därfÖr 
bestämdt på, att .med hand:läggningen af de frå
gor, som här varit tal am, må anstå till ett sådant 
tillfälle f.rrumdel•es, att hvar och en ha[' tillfälle 
att noggrannt sätta sig in i dem. Det skulle en
ligt min mening vara ett namrspel, om man: skulle 
t.aga upp alla dess8i frågor i natt kl. 1. Det bn 
åtminstone jag icke .sv&ra för inför mina valmän. 

Ed. T o koi: Kun iJein viirrne~Sielll ehdotukseni 
n. s. valtalain vahvistamisesta tai toisin sanoen 
ehdotuksen siitä, että istunto pidettäisiin k:lo 1, 
jolloin eduskunta ottais~ käsiteltäväkseen tämän 
vahvistamisen, se johtui siitä, että kun eduskunta 
nyt äsken tekemällään päätöksellä on päättänyt 
asiallisesti asettua samalle kannalle, mille valta
laki on asettunu:t, nimittäin, että eduskunta on 
1ottanut koko valti{)vallan käsiinsä, eduskunta 
täLlä päätöksellä ei vielä ole ,järjestänyt niitä käy
tännö!Hsiä toimenpiteitä, jotka sisältyvät va'lta
lain 3 § :ään, nimittäin, että ,eduskunta määrää 
!Suomen toimeenpanevan vallan. Ylintä toimeen
•panovaltaa käyttäköön toistaiseksi Suomen s·enaa
tin t&lousosa.sto, .ionka jäsenet eduskunta asettaa 
ja erottaa". Kun nyt tiedetään, että maassa val
litsee tavaton elintarvekurjuus .ia tällaisen toi
meenpanovallan .puute olisi äärettömän suuri 
aukko me~dän elämfils,sämme, niin sen vuoksi on 
mielestäni vallan· välttämätöntä, että tä:mä puoli 
asiasta tulee nyt valtalam hyväksymisellä myös 
järjestetyksi .ia 'Päästään käytännöllisen toimin
nan alkuun. 

Ed. T aJ v a s t ä h t i: Ensilkerta'laiseen tässä 
,kll!marissa eivät ne monet uhkaukset, joita näitten 
•viime viikko.ien aikana on vrusemmis1Jon puolelta 
lausuttu - .ioita tosin toiset puhujat ovat kutsu
neet varoituksiksi - ole voineet olla ilekemättä 
hämmästyttävää .ia masentavaa vaikutusta. Var
sinkin -hämmästyttää minua oo seik'ka, että va
~Pemmistolaioot eivät vihdoinkaaru ole op·pineet, 
•että täällä uhkaileminen on eduskunnan oikeis
toon nähden, hukkaanmennyttä .kaunopuhei!Suuiita, 
sillä .ios niin olisi, että meihin voisi uhkauksilla 
<Vaikuttaa, niin me tuskin olisimme tähän edus
kuntaan tulleetkaan. Me katsomme olevan valtio-
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tPä:iväjäJr.iestyks~ru lkanssa risrtiri~d.a.ssa ottaa huo- i 
m10on uhkauksm, kun maan as101sta on ,puhetta.. : 
(Vasemmalta: Ei me ole uhattu.) VaTsin:kin tun
tuu hämmästyttä'vältä, että sen jälkeen, kun va
semmisto täällä; maalaisliittolaisten kanssa oli 
saanut voiton äänestyksessä, seuraavat kolme pu
lhu.iaa ·siltä puolen' kohta tämän voiton jälkeen 
käyttivät uhkaUJksia vähemmistöä kohtaan. Ed. 
,W al·pas tosin sanoi, että nämä uhkaukset ovat 
varoitusta, että ne se.Ukat, joihin niissä viitattiin, 
eivät ·riipu vasemmistoodusta.iista ja että he pel
käävät, etteivät V'oi joukkoja tuolla Jllkona hallita. , 
Minä uskon, että tämä on liia:llista vaatimatto- . 
muutta. Minä olen nimittäin aivan vakuutettu 1 

siitä, että kun työväiki on! tänne lähettänyt 92 1 

edustajaa, tse on lähettänyt tänne sellaisia henki- ! 
löitä, joiJka nauttivat sen luottamusta ja jotka i 
myöskin voivat vaikuttaa siihen. (Vasemmalta: i 
Ei ne meitä evästäneet!) Meillä on varsinkin nyt : 
hyvin vähän syytä enää uskoa, etteivät vasem- i 
miston luottohenkilöt voisi joukkojaan hillitä, kun 1 

:he täällä tänä päivänä ovat saaneet korkeimman i 
vallan. Ed.· Al:kio taa;s kehoitti kansalaissodan 
välttämi10•eksi ja ra:nhan saamiseksi kuulemaan 
näitä uhkauksia. Luuleeko ed. Alkio, että uh- · 
kaukset tähän loppu~sivat? Minusta ainakin tun-" 
tuu näitten viikkojen kokemusten• jäJlkeen, ettei 
niin ole asian•laita. 

Ed. Pärssinen vetosi oikeiston varempiin tun- · 
teisiin (Ed. Pärssi.nen: Eikö mitä!) ja puhui siitä • 
hädästä, mikä maassa vallitse~. Oli tiety,sti aivan 1 

oikein muistuttaa meitä tällaisesta asiasta, koe
tamme sen itsekin ,pitää muistossamme (Ed. Pärs
sinen: Mutta se ei 1pysy muistossa!), mutta emme i 
todellrukaan: voi käsittää, missä yhteydessä se on ~ 
va]talain, 8-tunt:iisen työpäivälain j. n. e: kanssa. 

Koska täällä nyt on tällä tlwalla .iotaikin miel
täliikuttavaa kerrottu, .ehkä sallitaan minunkin 
kertoa eräs esimer1kki. Tänä päivänä ;kaksi köy
hää Offilpelijatarta kyynelsi1lmin pyysi, että he 
saisivat jatkaa jokapäiväisen leipänsä ansaitse- 1 

mista ompelukoneitt.ensa ääTessä pienessä ·rihka- i 
makaUipa'ssa. PunaisiNa nauhoilla ja pistimillä va- ' 
rustetut lffiiehet ajoivat heidät sieltä pois ompelu
koneitten äärestä. Ja ·minä luulen, että tämä ta
paus ei ollut ainoa. Minä toivoisin, että tänä • 
yönä vielä eduskunnan enemmistö koettaisi miet-

1 

tiä keinoja, .ioillru .saataisiin tämänkaltaiset ,bn- 1 

san rauhoittamiset" lopetetuiksi. (Vasemmalta: 
Laikko loppumaan! Niitähän on ehdotettu!) 

Täällä on .myöskin vedottu meidän parempiin 
tunteisiim:me siinä suhteessa, että me emme nyt 
tahtoisi nukkua, vaan tahtoisimme tehdä työtä, 
va1kkei niistä, jotka ovat ehdottaneet, että päätök- : 
set lakien vah vistamisest.a siirrettäisiin j·ohonkin ' 

muuhun istuntoon eilkä vielä tänä yönä toimeen
pantaisi, kukaan ole 1puhunut nukkumisesta, vaan 
\kaikki ovat puhuneet siitä, että näin tärkeään 
toimeen mennessä olisi syytä asiaa vielä miettiä 
ja tutustua siihen, .ia koska .minäkään en ole mi
kään asiantunt~ja kaikilla aloiLla, niin pyytäisin 
saada; a,sioihin tarkemmin tutustua. (Vasemmalta: 
Sdlais.etko ne oppineet edustajat ·ovatkin, herro
.i@ edustajat!) 

Ed. A h 1m a v a a :r a: Tä:äHä on sanottu, että 
ne edustajat, jotka eivät voi näkemättä hyväksyä 
laki-ehdotuksia, eivät ole tehtäivänsä trusalla. Minä 
en nyt tiedä, ikummatko ovat tehtävänsä tasalla, 
nekö edustaja:t, jotka jonkun epävarman sanoma
·lehtiselos'l.uks<en no.ial}a ovat valmiit näin. tär
keässä asia•ssa tekeeniään päätöksensä ja vakau
muksensa lausumaan, vai ne, jotka tahtovat 
!llsioista ottaa selvää. Sen jätän wrvoisan eduskun
na.n aTvosteltavaksi, kummatko ovat paremmin 
telhtävänsä tasalla. Edusta1ja, Hänninen-.Wa}pas 
oi!lreastaan myönsi, että on kohtuutonta. vaatia 
eduskuntaa näin lyhyessä a.iassa hyväksymään 
näitä lakeja ja sanoi olevansa sitä mieltä, että 
huomenna kello 10 olisi kokoonnuttava, mutta hä
nellä ei ollut U!Skoa, että ·Suomen kansa olisi malt
tanut tätä 8-9 tuntia odottaa. Minä tunnen 
myöskin Sunmen kansalli työväkeä ja minä en voi 
uskoa, ei:itei niillä olisi sen vertaa malttia. Kyllä 
niillä on malttia, kun vaa.n te ette niitä kiihoita 
liiaJksi; kyllä ne ymmälrtävät, että asioita. pitää 
harkita, eivät ne tahdo, että eduskunta menee t.e
'kemään väätöksiä, joista se ei edes itse tiedä mitä 
ne sisältävät. Mitä ·Siihen tulee, josta ed. Hänni
nen-W alpa.s 1sanoi, että täällä syrjäkaupungilla 
on joitakin tuollaisia ma.ltittomia, niin ty·rkyttä
kää niiUe järkeä; maaseutuväestö ei kaipaa täl
laista neuvontaa, ts:illä se ei 'kannata tämmöistä 
kiireellisyyttä. Mutta minä olen vakuutettu siitä, 
·että tässä on toinen asia kysymyksessä. En tailldo 
väittää, koska v!llsemmiston taholta on kielletty, 
että he olisivat la1kon takallia, mutta minä väitän, 
iettä niillä, jotka tämän ajattelemattoman lakon 
vastoin Suomen kansan enemmistöä ovat saaneet 
toimeen, on .syytä ol~a huolissaan. ja, hakea tällaisia 
ikeioo.ia, joilla siitä päästään. En usko, että sillä 
perusteella, .iosko me tänä yöuä ta;hi huomenna 
hyväksymme nämä lait, 1kuka:an olisi ruvennut 
•lakkoon, mutta; tse kyllä saattaa ·Pelastaa. nu'o ajat
teloemattomat kii'hoitta.iat. (Vasemmalta;: Edustaja 
!Ahmavaantnt se pelastaa.) Mitä sitten ed. Al!kio 
sanoi, että hän pelkää kansrulaissotaa ja muuta 
·Semmoista, niin hyvähän se on olla va·rova, mutta 
edustaja; ei saa kadottaa kaikkea arvosteluky
kyään luulottelu.iensa trukia. K:vllä: hänen täytyy 
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toimia sen mukaa-n, minkä tietää vakaumukses
taan tulevan kansan hyväksi. En ole ollut sen 
l>äätöksen, joka nyt hyväksyttiin, takana, mutta 
siitä huolima,tta minä olen siksi lojaalinen sitä 
,päätöstä kohtaan, että minä en soisi, että edus
kunta tunnin kuluttua sen jälkeen, kun se on itsel
leen ottanut tämän vallan, lkäytitä~si (sitä; niin 
huonosti, että koko maa nälkisi, ettei siitä ole sen 
'käyttäjäksi. Ja onhan se huonosti käytettyä, jos 
suurelta .osalta eduskuntaa kiellettäisiin tutustu~ 
minen lakiin. 'Täällä on ~puhuttu, että näimä lait 
ovat sangen lyhyitä. Minä olen nyt näihnyt ·tä
män kunnallislaki-ehdotuksen, ja, siinä on toista
sataa sivua. Minä en voi niin nopeasti lukea näitä 
ehdotuksia. (Vasemmalta: Lukekaa hätäisesti.) 
Minä pyydän, että maltatte. Se tekee huonon 
asian vaikutuksen, .kuru ei malta, olla hiljaa. Minä 
olen sitä mieltä, että palj.o paTemman palveluksen 
näille lrueille tekevät ne, jotka. tahtovat, että jär
jen ja kohtuuden mukaan menetellään. Ohm va
kuutettu, että Suomen kansa; malttaa, kun ne 
vain malttavat; joth sitä E!dustavat, .ia jotka tie
tävät, että eduskunnalla on n:yt korkein valta ja 
tietävät, •että sillä on ·v-al'ma enemmistö takanaan. 
Minä tulen mainittuja lakeja luultavasti myöskin 
äänestämään, kun näen ne. Näin tehdää;n parempi 
-palvelus asialle. Muistakaa, hyvät herrat, että 
tulevaisuuteen annetaan tässä ääirettömön huon-o 
esimerkki. Täällä on vasemmiston ,puolelta 
useilla ~valtiopäivillä! -minä mu~stan sen ja pöy
täkirjat sen esittävät - kieltäydytty ,käsittele
mästä asiaa, syy1stä, ettei mietintö ollut jaettu. 
(Vas-emmalta: Ei ollut suurlakkoa.) Niin, se on 
suurlakko, jo.ka on mennyt päähän. Minä olen 
vakuutettu, että kun sanomme, ·että huomenna, 
tahi toisena päivänä hyväksymme nämä lait, niin 
s-e suurlakkoon vaikuttaa. kaikki, mitä on toivottu. 
Minä nyt, niinkuin sanoin, vastaisuud<enkin va
ralta toivoisin, että eduskunta arvokkaasti menet
telbsi tässä asiassa, ettei olis·i syytä pilkkaajille 
sanoa: Huon01sti eduskunta! menetteli heti. kun otti 
vallan käsiinsä. 

E.d. L ·o u h i v u o r i: Vasemmiston t!llhol ta ~n 
tahdottu viitata -siihen, että me emme olisi val
miit täällä yöllälkin työtä tekemään, vaan levolle 
päästäbemme välttäisimme ehdotettua istuntoa. 
.Siinä ei ol-e .perää, '.ia minusta tuntuu siltä, että 
kun eduskunta on äskettäin tehnyt sella~oon 'pää
töksen kuin se teki, on myös kiireellisesti täyden
nettävä sitä päätöstä. Mutta sen päätöksen täy- • 
dentämiseksi -ei ol-e välttrumätöntä, että: ehdotetut 
lait otetaan juuri tänä yönä käsiteltäviksi, mutta 
on välttämätöntä, että hetimiten päätetään siitä, 1 

mitenkä toi.moonvanevaa• valtaa !käytetään .ia mi-

-ten ~allitus valiitaan. Minä -ehdotan 1), että pulhe
mieh~stö va·lmistaa -ehdotuksen siitä, miten toi
meenpa.neva.a valtaa käytetään, ja 2), että; täysi
istunto pidetään! tänä yönä kello 1, jossa puhe
'miehistön f!hdotus tul·ee käsiteltäväksi. Minä 
myönnän, ettei minkäänlaista laajaa ja valmista 
·ehdotusta kenties voidlil niin yhtäkkiä saooa. 
'mutta. päätöshän on t-ehty toistaiseksi, .ia niitä 
päätöksiä, mitä tiils,sä suhteess'a tänä yönä. kenties 
tu11aan tekemään, voidaan muuttaa. 

Ed. Jo h a n s s o n·: I li1khet m-ed her.r Wiik 
anser jag det va:ra till stor nytta ooh lä:11dom förr 
d-en svens1ka underklassen i laJJ.det att få taga kän
nedom och -d:el af de yttranclen, som ·representan
terna f.ör svenska folkpartiet i kväl]> och äfven 
under tidigar-e enkammarlandtdaga.r afgifvit. 
Denna underklass, som tyväror låtit looka sig af 
d-e lögner oeh intrigspel, 1Som svenska folk;partiet 
under senas-te va.l utöfvat och som nog äfven har 
fått sin dom 1på svenskt borg:erligt håll. 

Herr Colliander ville, att .plenum icke skuUe 
hållas i ruatt för aU han slkulle få ta,ga kännedum 
om dessa ·lagar. Det var endast fraser f1rån hans 
sida. J a.g rur öfvertyg!lld om, att han känner dessa 

·181ga•r. 011sa.ken är endast den, rutt han själf ick-e 
vill, att dessa la:g!llr skola blifva godkända. 

Hva.d herr Pa.lmgrens yttrande vidkommer, 
framkom han .med ett fö:rsla.g om att talmannen 
skulle hafva rätt att afbryta -pl-enum kl. 11. J ag 
vill framhålla, att vid tidigare landtdagar tal
mamnen a;lltid vädja.t till landtdagens eget afgö
·rarrde, om plenum skall afslutas kl. 11. Ta1man
nen halr ieke själf a.fgjort clet. He·l'lr Prulmgren 
framhöll, att det icke finnes något skä} att fort
sätta detta p1enum. J ag vill icke uppehålla mig · 
vid detta yttrande. Det kommer att stå i p:roto
kollet, odh den svenska arbetande klassen har ti]l
räckligt bevis på, att .man från svenska folkpar
ti.e;ts håll under ögonblick, som detta, har fram
hållit, att det icke är skäl att fortsätta detta ple
num, dä;r ändå så viktiga saker stå inför sitt af
görande. 

Ed. T 81 1 'a s : Kun- ed. 'l'okoi teki ehdotuk
sen, että myöskin valtalruki vahvistetta,isiin, niin. 
niinkuin minä jo ensimäisessä lausunnossani sa
noin, oli minulle käsittämätöntä, mitä hän oikeas
taa:IJJ sillä tarkoitti. Eu. Tokoin viimeinen lau
sunio -selvitti minu'lle kumminkin asian- aivan täy
dellisesti. Ed. T~akoi ei nimittäin näy tietävän, 
mitä -eduskunta juuri äske'tttäin on pää-btälnyt.. Hän 
lausui, että eduskunta on päättänyt ottaa, haltuun
sa 'koko -va:H:iovaHa'n- llliin olivat hänen -omat sa
nansa - ja; jos OO.u&'kunia tode!llaki'll olisi tehnyt 
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pääitöksen otta·a· ha.ltuunsa koko valtiovallan, niin 
minä kyHä ymmä.rtäisin, että heti sen jälkeen 
myöskin: täytyisi toisilla päätöksillä ·rajoittaa 
tuota vailtrua, joruka. •edu:s'kunta on .ottanut. Sillä 
jos me todellakin olisimme ottaneet koko va1tio
'vallan haltuumme, niin .ehkä sitten meille kuuluisi 
myöskin tuo nimismiehen nimiHäminen, josta. niin 
pa.ljon ·On puhuttu. (Vasemmalta: Se on puhuttu 
kymmenen kertaa.) Mutta asianlaita: on kuiten
kin se, että tekemämme pää)töks.en mukaan on 
eduskunta päättänyt toistaiseksi its•e käyttää sitä 
valtaa, j.oka voimllJssaolevien säännösten mukaan 
an kuulunut keisari:lle ja suuriruMinarulle. Tä
män päätök:s.en johdosta ei :siis ole tarpeel:lista vah
vistaa, valta!lakia, ·vielä viilhemmäm säätää mitään 
.sellars•ta., joka va1ltalain 3 § :ssä on säädetty. Se
nallitti Qn täJmän päätöks-en ·es•tämättä oikeutettu 
j'a velvollinen käyttämäiän sitä va,ltaa, joka sillä 
ohjesäärutönsä mu~man ·on. V alta'llxin vahvistapli
nen merki•tsisi kyllä asiallisesti ra.ioih1sten teb
mistä siihen pääJtökseen, ionka eduskunta. juuri on 
tehnyt, mutta rajoitusten tekemistä, jotka eivät 
ole tällä haa:vaa 1tarpeellisia. 1Sitävastoin tulee 
luultavasti läh]päivinä osoittautumaan välttämät
tömäksi siirtää senaa.tiHe kyllä vielä muittenkin 
asioitten lopu:lii1nen 'käslttely. kuin mihin senaa
tiHa nyt on oikeus. Mu•tta .siinä •suhteessa ei va:l
talHki meitä hyödyttä, ei vähintäkään. Ja niin
ikään tulee olemaan vä<lttämätön·tä laatia s-el'lai
sia määräyksiä, joista ed. Louhivuori puhui. Mut
ta minun täytyy sanoa, .että vaikka täy,dellisesti 
t]mnnioitan ed. Louhivuoren osoittamaa hyvää tah
toa, niin minä en usko, •että mikään puhemiehistö 
saisi ehdotus'ta va;lmiiksi täksi yöiksi kello yhteen. 

Ed. Lohi: Minun ei tarvitse jatka.a sen 
riä1keen, kun ed. Talas on käyttänyt puh-eenvuo
roa. Minä a:jatt-elin. juuri samaa huomauiltaa ed. 
Tokoin 'lausunnon johdosta., .että edus'kun.n:alll pää
töksen mukaalll jää s•e vaHa senaatil'le, mikä voi
masslllolevien ohj.esää!Illtöjen mukaam: sillä eooes
tään on >Ollut. EdUJskunna:lle tuli se valta, jota 
]m]sari ja suuriruhtinas on tähän a;,sti käyttänyt 
ja se vailta sisältää .sen, että edu1skunta tu'lee aset
tama1an s•ena•a.tin. Mitä tulee siihen ehdotukse-en, 
jonka ed. Louhivuori teki, .an [{yllä välttämäitön.tä 
se 'asia heti saada järjestety.ksi. Mutta. en tiedä, 
onko se mahdol,Jista -niin pian kuin ed. Louhivuori 
esitti. 

Ed. G y 11 i n g: O~keis,ton taholta on vedottu 
puhemiehoon täs.sä ·asi~sa ja kehoitettu häntä sillä 
tapaa hoitamaan a,siaa, ettei tämä yönä voi·tais.i 
nyt kyseessä o'levien l•a:kien vahvistamista saada 
aikaan. Useat rpuhujat täältä vasmnmistosta ovat 

mielestäni aivan selvään osoittaneet, ettei ole mi
tä.än kohtuuton.ta, pakkoa .siinä tehty keHekään 
edus.taja.lle, jos nämä nyt jo puolen vuoden ai
kana valmiina olleet lait todeHakin vahvistetta
viksi otetfl!an. Miel•estäni sentakia .ei oilkeiston ta
holta tehdyt. huomllJutukset ansaits.e .tulla huo
mioon otetuik-si. Mutta jos kuitenikin. puhemies 
täll'aisessa ia:paUksessa Jmtsoisi jossain määrin ole
va11 tuoHai·si•Ua huömautuksilla. aihet.ta, niin mi
nusta ei hän menett·elisi oikein, jos hän itse ottai,si 
asian ratkaistavaksensa, vaan, niinkuin edus'kun
na.s!sa aina m:imen on: ollut tapana, alista·isi asian 
eduskunnan päätettävrubi. Tämä olisi minusta 
sitäikin tärfkeä:mpää, kun nyt on ·todellakin s:~llai
nen hetki, jolloin ei olisi syytä näin tärkeitä a,sioi
ta tuolla ta,paa jättää riippumaa•n. Pyydän vii
tata siihen, •että .eduskunnan entiset puhemiehet 
ovat tätä menettelytapa;a aina säännöllisesti käyt
täneet. Nimenomaan eduskunnan monikertainen 
PUihemies !Svinhufvud alisti aina tällais•ee:siS:a ta
paukseStSa -asian edu~kunnan päätettäväksi. 

Ed. R o s •e n q v i s t: För :att rättfärdiga det 
mest hämsynslösa tvång gentemot landtdagsma.ns 
rätt att ifå nödig tid att 'samvetsgrann:t .sätta sig 
in i de fråJ:!,'or, beträ:ffande hvilka han har att a:f
göra, har man· här åter och åter kommit med den 
·ena fruktan:svärda hotelsen ·efter den a.ndra. Här
till lkommer at.t de faror, med hvilka mfl!n hotall', 
af de ho.tande själfva frambesvurits (Vasemmalta: 
De·t var liögn!) 'och torde de hatfva makt att söka 
hindra d·es:amma. En folkrepres.entation, som böj
de .sig för dY'lika hotelser, har emeHertid beträdt 
,själ'fförnedringen:s väg. Då det •allt<så galler att 
skydda :landtdagsmalll•s e:nlli.gt L. 0. hon·om tiJ,l
kommande rätt och då dm gäller att upprätthål'la 
'l.andtda,g"ens värdigh.et, så må man vä.J bafva skäl 
att vrudja, tiH herr ta.lmannen. 

Ed. E 1 o ranta: Eduskun,trutyössä joutuu 
usein, va:Uan!kin istuntakasuden loppupuo'lel'la hy
vin, lyhyessä aja;ssa tutu•stumaan suuriin mietin
töihin. Edustajat muist.avat, .että istuntokauden 
lopussa ja.eta,an u:sein 3-4 <Suurta mietintöä päi
vässä ja niihin on tutustuttava kahdessa, jopa yh
d·e&sä vuorokaudessa monien muitt-en tehtävien 
ohella, ja ·sen :tutustumiS'en pemsteel'la täytyy 
edustajain sitten ratkarista ka:ntanrsa esillä oleviin 
asioihin nähden, vaikka nre näkeekin pap-erilla 
vasta erusi !kerran sil'loin. Nyt on jo aikaa noin 
viik!ko siitä, kun tääl.lä ·eduskunna.ssa sosiwlidemo~ 
kraa.ttien taholta. tarjottiin näitä lakeja hyväksyt
täviksi, joista tällä kertaa' on kysymys, lia siitä 
lähtien edustajilla, niin vanhoilla kuin uusiilakin 
on o'llut aikaa tutustua niitten sisältöön. Tä.ä.llä 
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.on ollut eduskunnassa niistä mietinnöt nä!htävinä 

.ia saatavina, joten .iokai.Jsella on ollut täysi ma:h
dollisuus niitten sisältöön tutustua. Sitäpaitsi 
vaaliaikana ·herrat .ia naiset oikeistossa ai:ka riva
kasti haukkuivat näitä :l,a:keja :käydessää;n vaali
taist,elua puhutun ja painetun sanan avulla. Jos 
te olette näitä ha,nkkumatöitä suorittaneet lakeja 
tuntematta, niin se on sangen omituinen juHu. 
Jos te olette ne tunteneet, niin nyt rte väitätte vas
toin parempa;a tietoanne, ettette tunne niitä. Mi
nustru tuntuu, että lli.erroilla, puhuessaan tästä 
asiasta niin tavattoman pa:ljon, on ollut tarkoitus 
puhua •ed. Tokoin ·ehdotus täällä kuoliaaiiDsi ja 
sillä ta.vaHa 'Päästä siitä kiusallisesta asemasta, 
missä nyt .olette, ja siirtää a;sian ratkaisu tuonnem
mamsi, ,e}rkä liian myöhäiseksi. 

Sitten ed. Tavastähti tää!llä on huomauttanut, 
että meidän, sosialidemokraattien, 'taholta on va
roitettu heitä liian monta kertaa, ja minä puo'les
tani myönnän, •että kylläJkai on taidettU'kin liian 
monta kertaa varoitta,a. Jos herrat ja n:aiset väilt
tämättä ha1mwat lyödä pääin·sä seinäiän, niin ei sen 
pitäisi olla, meidän a'sia, riittäisi kun varoitta:isi 
kerran tai kaksi tekemästä onnettomuu:tt•a. Mutta 
näitten a1siain Y'hteydessä ei ole ky·symys yksinään 
teitä kosk•evasta onn,ettomuudestå, vaan koko Suo
men kansaa koskevasta onnettomuudesta ja se on 
siitä syystä, kun me olemme va,roittaneet niin 
monta kertaa. Eri asia on. osaa:ti:eko ottaa varoi
tuksia ajoi<ssa •huomioon. 

Ed. R ·en t o 'l a: Tulen äämestämään kunna.llis
lain ja 8-tnntisen työ:päiväilain vahvistami.sen puo
l<eSta: silloin, ikun: äänestysesity<SI tehdään tässä 
eduskunna,ssa .siitä. (Vasemmalta: Muuta ei tar
vitakaan.) LuU'lin, .että se äänestys•ehdotus voi
taisiin minunkin t-ahtoni mukaisesti tehdä jo tässä 
istunnossa, mutta, mitä pitemmäLle istun·to on ku
lunut, sitä en~emmän olen tullut ajatelleebi, että 
luu:ltUJvf!lsti minunkin on vastustaminen näitten 
asioitten ·lop'puuillkäsittelemistä tä:ssä istunnossa 
syystä, .että täysi-istuntOI!llme meno ei arvokkuu
des,sa .ole ollut näiden suurten asiain arv·on mukai
nen. Minä en näet ole oikeutettu, en oma<lta koh
d·rultani enkä siltä viiihäitä osuudelta, minkä edus
·kunnan kolkoonpanosta yleensä va.staan, a;n:tautu
maan .aiheutettujen syytösten alaiseksi siitä, että 
eduskunta on kerrassaan a.rvoton 'käyttämää;n. kor
~einta v·altaa. Sillä siitä saa oHa. vakuutettu, että 
oikeistossa -löytyy monta iiläntä ja monta kynää to
distamaan sitä, että eduskunta on korkeimman 
vallan käY'itöön aivan kyvytön, jos hei'lle annetaan: 
tilaisuus viitat·a edelleen s.e,llaisiin ta.pauksiin, joi
hin olemme tehneet täällä its·emme syypäiksi ja 
joihin nytki•n, tämän pu!heen aikana, jotkut nä-

kevät sekä itsensä että eduskunnan arvolle sopi
vaksi tehdä i'tsensä syy<pärksi, ja mikä kevytmieli
nen !Suuriin a.sioihin suhtautuminen on herättänyt 
minussakin vastenmielisyyden hätäistä asiain 
päättämistä kohtaan. Sen v·aikutuksen olen näet 
tosiaan saamut tästä; eduskunnasta, että kunnioi
·tusta 'sille ei osoiteta., koskapa ·voidaan anJtautua 
häiritseviin vuorokeskll!Steluihin, jopa puhujan 
vapandeill rajoittamiseen silloin, kun joku vakau
muks-esta puhuu asian· 'PUolesta tai sitä vastaan. 
Tuon 'komp:astuskiven uhkailun, maJttamattomuu-' 
den, joka on iuiki f!lrvotonta, toivoisin olevan 
poissa minunkin tieltämi, että saisin .i·akama.tto
'man ilon valvoa täällä tänä yönä •niin kauvan, että 
on julistettu vahvistetuiksi lae]ksi kunnaHislaki 
ja ,I:aki 8-tuntisesta työpäivästä teollisuudessa. 
Että siis minunikin onnistuisi pää1stä s·iihen, että 
ne tulevat iilänilläni vahvistetuiksi, niin minä odo
tan, että eduskunta kuitenkin loppuaja.n käyUä~·
~tyY arvokka!lsti ja on sen ·P~~to~se~ tasai~a, mi~ä 
asken korkermman val·l-an kaytosta tehtun - .1a 
joka on ihana, historiallinen päätös. Ja, koska ei
vät vain maalaisliitto ynnä sosialidemokraatit 
vaan moni oilkeistolainenkin äänesti sen puolesta, 
~n se sitäkin sitovamiJi ja: •siveellisesti velvoitta
va,mpL , 

Pyyniöni on se, e-ttei päätöstä nyt esrillä ole
vassa asiassa missään tarpauksessa ennen' tehdä, 
vaikka tässä vuorokausi valvottakoon, ennenkuin 
j-okainen Eldustaja ·on 1saanut a.siapa:perit silmäinsä 
eteen ja voi siis päästä rsiitä pint.ehestä, joka muu
tamia edustajia ehkä va.ivaa, että he vain sanoma
lehtiuutisista, hämärästi enää muistavat nuo laki
ehdotumset ja viime kesäinä 'Päätetyt lait. Ennen
kuin kukin on saanut <silmätä niitä ni.in IJa'ljon, 
kuin !katsoo tarpee.Hiseksi voidakseen kantansa 
määrätä, ennen älköön päätöstä tehtäkö. Toivon 
kuitenkin, ~ttä .iaksettaisiin valvoa siilheill sa.ak<ka. 
(Vasemmalta': Kestää sitten kaksi viikkoa.) 

'Ed. H ä <S t b a c k a: Då jag såsom ny medle-m 
af lanldtdagen icke va,rit i til'lfäille att n.äirmare 
genomgå ·de af herr Tokoi nämnda la.gför.slagen, 
får ja.g på samma. gru1;1der som herr Palmgren 
J'edan uttalat motsätta mig lagföps]agens behand
Hng på säJtt herr Tokoi föres.lwgit. Jag ansluter 
mig därför till dem, som anhållit, a,tt frågoma.-; 
beha.ndEng s'kutle uppsk.iutas på någm daga.r 
framåt. 

Ed. T o k o i: V aik!ka. onkin jotenkin toivotonta 
ryhtyä väittelyihin ed. Taiaan kanss,a, niin 'PYY
täisin kuitenikin viitata. påriin :seikka,an, nimittäin 
siihen, että tähäin mennessä ei ole ollut, a.inaka,a.n 
tun!Jl:ustettu olev.a;n, muuta valtaa kuin eduskunta, 
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lainsää.dän:tövaltana, ja hallitsija taas •ha<llitsevaua 
valtana, j<>nka neuvonantajaJlaitoksena Suomen: 
senaatti on ollut. rSenaatilla tosi.n on ohjesääntö, 
jonka mukaan se neuvonantaialaitos toimii, mutta 
nyt, sikäli kuin 'sMtoin oikein kä.<littää ed. Setälän 
täällä tekemän ilmoituksen, senaatin jäs~met, jotka 
ovat olleet, ilmoittivat tänäiän eduskunnaJle, että 
he <>vat jättäneet myöskin tämän neuvonantajatoi
mensa eduskunnam. :käytettäväksi. Sii·s •ei ole mi
tään muut'a valtaa kuin eduskuooaU.a ja eduskun
nan on siis nyt tä;mä vailta tässä yh.teydes.sä järjes
tettäNä mielestäni sillä ka:ns·a.nvaltaisella tavaUa, 
kuin tärrnän valta:lain 3 § :ssä säädetään. Siinäihiiln 
on eräs täJrkeä perus.te, nimittäin se, millä tavalla 
haHitu!ksen tai geuaatin jäsenet as.etetaan, ja että 
ne asettaa ja, eroitta·a eduskunta. TMle tärkeälle 
periaatteelle ja sen tunnustamiselle on nykyinen 
a:.iankohta mielestäni erittäin sopiva. 

Ed. W u ori m a a: Sen päätöksen mukaan, 
jonka eduskunta tässä äsken teki, on se valta, 
mikä kuului suuriruhtinaalle, siirtynyt eduskun
nalle. SuuriruMinaan valtaan kuului, että hän 
asetti ja eroitt.i senaatin. Siis tämän päätöksen 
kautta on myöskin ilman minkäänlaisia muita 
uusia samanlaisia päätöksiä eduskunnalla oikeus 
asettaa senaatti ja taas mielensä mukaan eroittaa 
se. Siihen ei tarvitse enää valtalain 3 § :n vahvis
tamista uudestaan; se sisäiltyy ,io siihen päätök
seen, minkä eduskunta täällä tänä päivänä teki. 
Senaatin asettaminen kuuluu siis eduskunnalle. 
Mutta siinä täytyy tietysti käydä keskustelu ryh
mien välillä sopivista henkilöistä, ja kuika siihen 
ehdotetaan, ja sitten vasta esittää sopivat henki
löt eduskunnalle, jos 'eduskunta :hyväksyy ne tai 
hylkää. Ei sitä kädenkäänteessä tehdä, eikä tänä 
y.önä voi 1saada senaattiw kokoon. Muuten minä 
yhdyn e'hdotukseen, että istunto siirretään k :lo 
1 :teen yöllä, mutta ehdotan, että silloin vahvis
tetaan maalaiskuntien kunnallislaki, kaupunkien 
kunnallislaki, laki kansanäänestyksestä. kunnal
linen vaalilaJki .ia: 8 tunnin työpäivälaki. 

Ed. J u u t i 1 a i n e n: Pyydän kannattaa ed. 
Vuorimaan tekemää ehdotusta. Samalla saan m.aa
laisliiton ryhmän puolesta ilmoittaa, että ryh
mämme on jo ennemmin kuin tänä päivänä puo
lestaan päättänyt, että kunnamislait .ia laki 8 tun
nin työajasta ovat voimaan ja käytäntöön viipy
mättä saatettavat. 

:md. T a 1 a s: Ed. W uorimaa on .io aivan oikein 
huomauttanut ed. Tokoille, että keisarilla ja suuri
ruhtinaalle kuului oikeus asettaa ja eroittaa se
naattorit. Minä :kyllä voin ymmärtää, että entinen 

senaattori Takoi ei muistanut tätä, koska hänen 
valtakirjansa oli väliaikaisen hallituksen antama. 
(Ed. Takoi: En minä ole mitään valtakirjaa saa
nutkaan.) Myöskään minä en ole käsittänyt ed. 
Setälän ilmoitusta niin, että he jättäisivät senaat
toripaikkojansa tyhjiksi. He eiiVät ilmeisesti tahdo 
noudattaa kyllä kerran annettua esimerkkiä. 

Ed. Kaira :ru o: Ol·en epäillyt, pitäisikö minun 
tässä istunnossa ja näissä kysymyksissä käyttää 
puheenvuoroa. Asiankäsittely on muodostunut 
niin poikkeukselliseksi, että yhtaikaa puhutaan 
ainakin neljästä lakiehdotuksesta, jolloin vielä 
täytyy lukea kaikki niin kutsutut kunnallislait 
yhdeksi ainoahi lakiehdotukseksi. Koska kuiten
kin .on sallittu, •että näin menetellään, saanen mi
näkin lausua muutaman sanan. Samoin kuin ed. 
tAhmruvaa,ra .ia useat muut, kuulun minäki1li niilhin 
!edustajiin, jotka eivät ole olleet mukana silloin, 
kun eduskunta käsitteli ja puolestansa hyvaksyi 
lain 8~tuntisesta työpäivästä ja kunnallislait. 
Minä olen kuitenkin katsonut asiakseni tutustua 
•näihiru lwkiehdotuksiin ja vaikka se ei ole tapalli.
tunut virallisten asiakirjain nojalla, vaan ainoas
taan sanomalehtiuutisten mukaan, ei minulla ole 
mitään syytä otaksua, että se käsitys, jonka olen 
tällä tavalla saanut, olisi todellisuudesta poik
keava. Olen saanut näistä laeista saman käsityk
sen kuin se, jonka. ed. Schybergson esitti. Kun
nallislaki on ehkä välttävässä muodossa. Laki 
8-tuntis•esta: työpäivästä sitävastoin ymmärtääk
seni senlaatuinen, että s•e on suorastaan työväen 
omia etuja. suuressa määrässä loukkaava. (Vasem
malta: Pötyä se .on!) Olen kuitenkin täHi asiaa 
ajatellessani tullut siihen käsitykseen, että meillä 
on vain kaksi tietä, joitten ·mukaan näitä lakieh
,dotuksia on 'käJsiteltävä. Ne ovat. joko sinänsä 
hyväksyttävät tahi asetettavat asiallisen käsitte
lyn alaisiksi: lykättävät valiokuntiin, mahdolli
sesti myöskin hallitukseen lausunnon antamista 
varten. Siinä tapauksessa ei ole yksi tai kaksi 
päivää t.äJl1än tarkoitukseen riittävä, vaan täyty,y 
ajatella useampia viikkoja, ennenkuin mitään pää
töstä voidaan tehdä. Olen tullut siihen vahu
mukseen, että tätä tietä emme voi käyttää, vaan 
niinkuin asiat tällä hetkellä ovat ja koska edus
tkunta on nämä lait hyväks.ynyt, huolimattru nii
den suurista puutteellisuuksista, niin minä ainakin 
olen valmis aksepteeraamaan entisen eduskummn 
päätöksen, mikäli se koskee näitä lakeja. 

Kun kerran asetun tälle kannalle, niin minusta 
on pienestä merkityksestä, tehdäänkö päätös nii
den suhteeru jo tänä yönä vai 'huomenna, vai yli
huomenna. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että ne 
uhkaukset, joita vasemmiston puolelta tänä yönri 
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on niin suuressa määrin heitetty toisin ajattelevia 
vastaan, tekevät minulle erinomaisen vastenmieli
seksi ryhtyä näitä lakiehdotuksia tällä hetkellä 
lopullisesti kä"ittelemään. En kuitenkaan tahdo 
tehdä mitään varsinaista ehdotusta siinä suhteessa. 
Minä arvaan, että eduskunnan nykyinen enem
mistö pitää siitä asiasta huolen. Joka tapauksessa 
olisi eduskunnan arvoa enemmän vastaavaa, ellei 
kiellettäi"i edustajilta, jotka ilmoittavat tarvitse
vansa aikaa asiaan perehtyäksensä, oikeutta sii
hen. 

Mitä niin kutsuttuun valtalakiin tulee, pyydän 
saada yhtyä siihen, mitä ed. Talas on esittänyt. 
Minusta sen hyväksyminen on kerrassaan tarpee
ton &en jalkeen, kun eduskunta on jo ottanut it
&eUeen vallan täydellisyyden sellaisenaan. 

Ed. Tokoin ehdotus koskee vielä neljättä laki
e'hdotusta, lakia hallituksen jäsenten edesvastuun
alaisuudesta eduskunnalle. Tämä lakiehdotus on 
epäilemättä senlaatuinen, että sitä ei millään ta
valla voida pitää kiireellisenä. On ilmoitettu. eWi 
tähänastinen hallitus ei mitään paremmin pyyd'ä, 
kuin että s<e saisi jättää edesvastuunalaisen ase
malll3'a toisten käytettäväksi. Siis ei ol<e mitään ai
hetta eduskunnan puolelta ryhtyä nykyisten se
naatin jäsenten toimintaa erityisesti arvostelemaan 
tällä hetkellä. Ja vielä vähemmän lienee syytä 
kiirehtiä sen hallituksen toimenpiteitten arv·oste
lemista, jota ei vielä ole asetettukaan. Sitäpaitsi 
tuntuu siltä, kuin "ellainen erityinen laki halli
tuksen jäsenten vastuunalaisuudesta olisi jota
kuinkin taf'P'eeton, sillä. he ovat aina dlleet vas
tuunalaisia /hallitsijalle ja sikäli kun hallitsijan 
valial on siirtynyt <eduskunnalle ovat hal1lituksen 
:j.äsenet ti,etysti ilman erityistä lakialkin edes.va ~-. · 
tuunalaiset eduskunnalle. En siis voi huomata. 
että viimeksi mainittu lakiehdotu"' kaipaisi kiireel
listä käsittelyä. 

Ed. K o m u: Tä,stä. kysymyksestä on !keskus- ! 
- teltu jo pari tuntia. Minun miel·estäni herrat oi- ·~· 

keistossa, jotka vastustavat -ehdotusta uuden istun
non k<ello yhdeltä pitämistä, olisivat nämä pari i 
-tuntia käyJi;täneet pa:ljon paTemmin, jos olisivat 1 

'koettaooet tutustua mi.etintöihin, hankkineet ne 1 

käsiinsä, kun niin outoja muka ovat ·oiHeet. Olisi 
kai riittänyt sekin, että o~isivat mu1s.telleet van
hoja vaaliesity.ksiä:än, sillä siHoin asioihin oli tu
tustuttu. MinuHa on näet se 'kä.sitys, että oikeis
tossa olisi vieläJkin pienempiä ryhmiä, .ios ei juuri · 
kys•eessä olevat asiat olisi pengottu ja väärist-elty 
.io aikaisemmin. Jälellä on ainoastaan tuntikausi 
siihen, i~Ylloin eduskunn1am istunnon pitäisi edus
taja Toikoin ehdotuben m u:kaisesti ta~sen alkaa. 
Kun nyt keskustelua ~jatketaan tä:llä tavalla, en . 

voi käsittä.ä muuta, kuin että; lmetetaa.n sa;ada, vielä 
tä:mä tuntikau,s.i kuluma-an keskustelussa, ioten 
sa:ata,i.siin siten rau!keamaan itsestä.äm edustaja 
Tokoin -ehdotus. Edusta,j.a;lla on tietysti va'j)aus 
käyttää puheenvuoroja, mutta minä kuitenlkin 
niille, jotka. ovat edustaja Tokoin ehdotuksen kan
nalla, lausun -oma,sta puoleS'tani toivomuksenå, 
etteivät tällä kertaa antaisi houkutella its-eäiin 
tpiteiDJPään keskus,t<eluun, .ioka johtaisi vain huo-
noon tulobeen. -

Ed. W a L k a m a: Minä en olisi tahtonut 
tässä asiassa lausua mitään, enkä :siis viivyttää 
eduskunnan a:ilkaa, mutta kun minä olen tänne 
valittu koko suurelta, osalta työväen äänillä, niin 
ka,tson, että minulla on oikeus tässä a,sia·ssa. mer
kitä ka-ntani. 

Mitä tuloo 8-tuntiseen työpäivälalkiin, niin 
siihen DJä:hdm minä täyde.l:lisesti tulen kannatta
maan tälmän lain hyväks.ymistä, samoin myöskin 
kunnaHislakia., niin ma,a:la~s- kuin :kaupuTikikun
tienlkin, vaik!lmkin minulla on tähän la1kiin näh
d·en •epäilyksiä, mikäli se koskee muuatta seikkaa, 
josta tahdon mainita. Se on se, että. tliimän lain 
mukaan ovat oikeutetut 1S1aamaan äänivaltaa 
kaikki ·nekin kuntalaiset, .iotkw eivät ota osaa ve
rojen .suorittamis,een, eivät'kä t'iis täytä niitä vel
v-ollisuuksia, joita, heiUä tässä suhteessa pitäisi 
dlla. Siitä huolimatta, koska tämä, koskee lain 
hyväJksymistä, eikä enää sen korjausta, tulen minä 
kannattamaan näittenkin lakien vahvistamista. 

Mitä sitt-en tul'ee aikaan näitt-en l1akien hY'Väk
symiseen nähden, niin aika lähestyy kokolailla 
si:r.heru määrään, .ioka täällä on -ehdotettu, ja sen~ 
tähden ei 'liene syytäi hyväksymistä lykätä, vaikka 
tuntuu luonnollisesti oudolta ni~stä, jotka eivät 
tätä lalkia tunne, hyväksyä laki, joka on heille 
tuntematon. Kylläkai se nyt .otettu kuninka<au
arvo sentään vaatisi. että he 'luki,sivat ooes s.en 
paperin, jonka he vfth.vistava.t. Goottien kuruing-a;s 
Vitiges lausui, kun hänet pakotettiin eräs asia
kirja aHekirjoittruma•an, ett.ä ta:lonpoika ei koskaan 
allekirjoita pa:peria, ennenkuin hän sen lukee. Ja 
meistä maalaisist·a ainalkin tuntuu, että olisi Oillut 
suotavaa, että näimäi ilait olis~i jaettu painettuina 
edustajille .ia että olisi hyväbytty edes jonkun
verran aikaa, jotta olisi ehditty tutustua niihin. 
Mutta koska .sitä ei ~ol·e tapahtunut, niin olkoon 
menneeksi, ja päätettäköön io tänä yönä nämä 
lait hyväiksyttävibi Minä puolesta,ni maini1:sen, 
että ·tulen näiden :l'akien hyvä:ksymistä kanna.tta
maan. En tee täitä pakotuksella, vaan va,kaumuk-
sesta.' . 

Senaattori K<a 11 i o : Pyydän pöytäkirjaan 
merkitä, että pidän kohtuuttomana sellulista vaati-
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musta, että lkun edustajiHe ei ole ed6s jaettu ky
seessä olevia mietintöjä, heidät pa:kotetaan niistä 
päättämään. Tämlä koskee niitä uusia ·edustajia, 
jotka eivät edellisillä va:ltiopäivil:lä ole oHeet tässä 
eduskunnassa. Niitä va.sta~n minä 'Pidän tämän 
väkivallantekona ja muutenkin hätiköillllis:en:ä, 
kun heille ei a·nneta tilaisuutta ·siihen, ·että voisi
vat omasta kooestään nähdä sen 'kajppaleen, .iosta 
päätöstä heitä vaaditaan teJmmään. 

Keskustelu julistetaan päättyneekis:i. 

P u h e m i e s : Ed. Toikoi on tehnyt ehdo
tuksen, jota hän ·sitiJemmin on täy·d:entänyt ja joka 
sisältää, että eduskunta~ päättäisi, e·ttä seuraa.va 
täy1si-istu:ruto pidettäisiin !ldo 1 yöllä ja että siinä: 
istunnossa otetaan vahvistamista varten käsitcltä
viksi seuraavat lait: kunnalli,slait, laki 8-tunti
sesta työpäivästä, 1aki eduskunnan, oikeudesta tar
k·astaa haHituJben jäsenten virka.toimten 'lainmu
kaisuutta sekä eduskunnan 18 päivänä heinäkuuta 
1917 päättämä laki Suomen korkeimman ha:1litus
va:Hian ikäyttärrnisestä. 

Ed. Wuorimaa on ehdottanut, niinkuin 'hänen 
kir.iaHisesta ehdotuksesta.an näkyy, eiJtä eduskun
nan istunnossa tänä yönä ikeUo 1 esitetään viime 
valtiopäivillä hyv,ä;ksytyt kunmal'lislait ja lak1 
8 tunnin työa:jasta teollisuusalalla eduskunnalle 
vahvistettaiVaiksi .ia julkaistavaksi. Näitä endo-

, tuksia on kann·atettu, mutta on myö,s vastustettu. 
Sitä paitsi on täällä olema,ssa ed. Lou•hivuoren 
t>lldotus, jota. kuitenkaan ei ole kanna.tettu. 

,Selonteko myönn·etään oiJkeaksi. 

P u h e m i e .s : Mitä sitten menettelytapaan 
äänestyksessä tulee, ·ehdotan, että ensin asete.taan 
vas,talkkain ed. Tokoin .ia ed. Wuorimaan ehdotuk
set, ja että se näistä, jvka voittaa, asetetaan hyl
kä.ävää ehdvtusta vastaan. 

Ehdotettu menettely hyvä•ksytään. 

Xänestykset ja päätös: . 

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

Äänestylksessä annetaan 105 ,jaa"-ääntä ja 89 
,ei" -ääntä. 

Eduskunta on siis •pääittänyt vas•ta.ehdotukseksi 
hylkääväl!J..e ehdotukselle /hyväksyä ed. Wuorimaan 
ehdotuksen. 

2) Ken \hyväksyy ed. W uorimaan ehdotuksen, 
ää;nestää ,j-aa:''; jos ,ei" voittaa, on se hylätty. 

Äänestyiksessä annetaan 14 7 ,jaa"- ja 4 7 ,ei"
ääntä. 

Puhemies : Edusikunt.a on ,siis hyväksynyt 
ed. W uorimaan ehdotuksen. Sen mukaan edus
kunta kokoontuu täy,si-istuntoon tänä yönä klo 1. 

Äänestyksen tu'loksen jahdosta. lausuu: 

Ed. W x e d e: J ag ber att få nedlägga. min 
reservation mot det senast fattwde beslutet, hvil
ket enligt min tanke innebär ett oerhördt tvåug 
emot emskilda landtda~smäns öfvertygelse. 

' 
Ed. v. Rettig: J ag ber att få inlägga min 

res·ervation mot det nu gjorda beslutet ·och till'ika 
uttala en .protest mot att ja,g blifvit beröfvad min 
räJtt a,tt sätta, mig in i saker, som jag här blir 
tvungen att besluta om. 

Ed. P a 1m g r en: Jag ber att i alla afseen
'den få fö·rena mig om det uttalande. som hr v. 
Rettig gjort. · 

Valitsijamiesten puheenjohtaja. 

Valitsijamiehiltä on saapunut seuraava kirjel
mä, .ionka sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

·Eduskunnan valits~iami~het saattavat täten 
kunnioittaen eduskunnan tietoon, että tänään pi
detyssä kokouksessa on valitsijamiesten puheen
.iohtajaiksi valittu aUekir.ioittanut edustaja Peura
koski. 

Helsingissä, mll!rraskuun 15 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunnan va.litsijamiesten puolesta: 

J. Oskari Peuraikoski. 

Anton Huotari. 

Puhee·nvuoron saatuaan I&usuu 

Ed. P e u r a k o Sl k i: Sen johdosta, että on 
mahdotonta' sanomalehti-ilmoituksien kautta: saat
taa tietoon valitsijamiesten kokousta, pyydän tä
ten valitsijamiesten tietoon ilmoittaa, että edus
kunnaiii valitsijamiehet kokoontuvat tänään k:lo 2 
!päivällä Säätytalolla suutren vahiotkunman :huo
neistoon toimittamaan V. J :n 35 § :ssä ma·inittui
hin valiokuntiin .iä1s•e:nJten vaalia. 

Täysi-istunto päättyy k :lo 12,40 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Aha.va. 





8. Perjantaina 16 p. marraskuuta 
k:lo 1,40 yöllä. 

Puhemies: Poissaoleviksi tästä istunnos
ta saatanee kai merkitä ne, jotka olivat poissa 
edellisestä istunnosta! 

Hyväksytään. 

Puhemies: Eduskunta on viime täysi-is
tunnossa päätänyt, että tässä täysi-istunnossa 
on esiteltävä eduskunnalle vahvistettavaksi 
ja julkaistavaksi kaksi asiaa, nimittäin viime 
valtiopäivillä hyväksytyt kunnallislait ja laki 
8 tunnin työajasta teollisuusaloilla. Esitän 
siis eduskunnan vahvistettavaksi ja julkaista
vaksi ensiksi 

Viime valtiopäivillä hyväksytyt ehdotukset 
maalaiskuntain kunnallislaiksi, kaupunkien 
kunnallislaiksi, laiksi kansanäänestyksestä 

sekä kuunailiseksi vaalilaiksi. 

Keskustelu: 

Ed. 0 o II i a n d e r: Kl. 20 minuter före 1 af
slöts plenum för att fortsättas kl. 1. J ag tän
ker det är genom talmannens särskilda omsorg 
om oss, som icke förut varit i tillfälle att lägga 
oss in i nu föreliggande lagförslag, som ple- . 
num börjat precis en timme sedan förra ple- ! 
num afslöts. U nder denna timme har det för 
mig varit möjligt att, sedan jag sent omsider 
fått detta lagförslag, skära upp detsamma, och 
det är med denna förberedelse som Finlands 
landtdag i en stund, som från herr Tokois och 
andras sida har kallats historisk, tvingar mig 
att på grund af denna utomordentliga förbe
redelse här utan vidare godkänna eller för
kasta föreliggande lagförslag. J ag måste säga, 
att det dock för Finlands landtdag är en skam 
att på detta sätt tvinga en person att på det 
sättet fatta position för eller emot ett lagför
slag af de:ri betydelse, som det här föreliggan
de. Det naturligaste vore väl, att jag under 
hänvisning till detta uppenbara tvång skulle 

vägra att deltaga i omröstningen, men då den
na metod icke synes mig tilltalande, måste jag 
för landtdagen anmäla, att jag blir tvingad att 
rösta mot detta lagförslag, då man har beröf
vat mig möjlighet att lägga mig in i förelig
gande fråga. 

Ed. Wr e <}. e: Då jag icke lmn erkänna det 
beslut angående högsta maktens utöfning 
landtdagen vid senaste plenum fattat såsom 
lagligt, kan jag ej heller tillerkänna landtda
gen rätt att stadfästa de lagar, om hvilka vid 
detta plenum är fråga. Jag kan redan på den
na grund icke med min röst bifalla till det 
gjorda förslaget. Men härtill kommer ännu 
sättet för frågans behandling, hvarom ju re
dan andra talare yttrat sig. Jagvill icke uppe
hålla mig därvid, att ingen form härvid iaktta
ges, och dock är det ju fallet, att också den en
väldigaste själfhärskare vid :Pröfning af ho
nom förelagda frågor är bunden af vissa for
mer, som afse frågans förberedelse och andra 
garantier för det beslut, som skall fattas. En
dast despoterna i barbariska och halfbarbaris
ka stater fatta sina beslut och utföra rege
ringshandlingar obundna af alla former. Men 
såsom den senasta ärade talaren anförde, så 
har det icke varit någon möjlighet för dem, 
som icke varit med om fragans föregående be
handling, att taga kännedom om de lagförslag, 
om hvilka här är fråga. De hafva icke ens 
blifvit utdelade utom i några få exemplar, men 
icke på långt när till alla de landtdagsmän, 
som icke förut haft del af dem, men väl har 
det icke sparats på hotelser för den händelse 
frågorna icke skulle under denna natt behand
las. Under sådana förhållanden kan jag icke 
annat än rösta emot lagförslaget. 

Ed. T o koi: Yhdyn .herra puhemiehen eh
dotukseen siitä, että eduskunta päättäisi nä
mä lait vahvistaa, mutta ettei jäisi mitään 
epäselvyyttä, kun itse laissa ei ole määräystä 
siitä, milloin ne astuisivat voimaan, niin ehdo-
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tan, että eduskunta samalla päättäisi, että . 
maalaiskuntien kunnallislaki, kaupunkien 
kunnallislahii ja laki kansanäänestyksestä on 
voimaanastuva 1 päivänä tammikuuta 1918, 
mutta kunnallinen vaalilaki heti. Minä kyllä 
käsitän, että voi logiikalla vetää sen johto
päätöksen, että ne astuvat voimaan heti kaikki, 
mutta, niinkuin sanottu, etteivät jäiestäpäin , 
juristit voisi ruveta saivartelemaan siitä, et- : 
tei voimaanastumispäivää ole määrätty, niin i 

minä ehdotan tämän lisäyksen. 

Ed. Mikkola: Kun minäkään en ollut jä
senenä viimeksi koossa olleessa eduskunnassa · 
eikä minulla ole ollut tilaisuutta ennen saada 
nähdäkseni esilläolevia lakiehdotuksia, niin 
minä tästä syystä ja siitäkin syystä, etten tun
nusta eduskunnalle tätä oikeutta, en voi ottaa 
osaa asian käsittelyyn ja päätökseen. 

Ed. Roos: Då mig icke förunnats till
fälle att genomgå och granska föreliggande 
lagförslag, kan jag icke godkänna detsamma, 
och nödgas jag därför rösta mot detsamma. ! 
J ag är skyldig att göra detta af aktning mot 
mina valmän och mot mig själf. 

Ed. B j ö r k: Af skäl, som här redan hafva 
antydts af ldgm. Colliander, anser jag mig icke 
kunna deltaga i omröstningen i detta ärende. 
J ag ber att få detta till protokollet antecknadt. 

Ed. Hurmevaara: Minä pyydän kan
nattaa ed. Tokoin asiassa tekemää ehdotusta. 

Ed. Setälä: Kun eduskunta nyt on tehnyt 
päätöksen ryhtyä itse käyttämään korkeinta 
valtaa, niin olist tietysti samalla luotava muo
dot sen käyttämiseen ja tietysti varottava, että 
ei, kun tämä tapahtuu näin yhtäkkiä, tällä ta
valla tulisi huonoja muotoja luoduksi. Kiin
nitin huomioni erittäin siihen, että tämä laki 
ehdotetaa-n ei ainoastaan vahvistettavaksi, 
vaan myöskin julkaistavaksi. Ei milloinkaan 
tähän asti hallitsija, majesteetti, ole itse jul
kaissut asetuksia, vaan ainoastaan ne vahvis
tanut; julkaisemisen hän on jättänyt hallituk
sensa tehtäväksi. Minä tahtoisin sen vuoksi 
panna kysymykseen, olisiko nytkään tarpeel
lista tässä kohdin poiketa vanhasta tavasta. 
Eikö eduskunta saattaisi, niinkuin hallitsija 
on tehnyt, tyytyä ainoastaan lakien vahvista
miseen~ 

Ed. H ä s t b a ck a: Jag ber att få ansluta 
mig till det uttalande, som gjordes af herr Col
liander. 

Ed. He d b e r g: Då äfven jag befinner mig 
i samma läge som herr Colliander, ber jag att 
få förena mig om det uttalande, som han 
gjorde. 

Ed. I n g m a n: Minä pyysin puheenvuoroa 
vain todetakseni, että eduskunnalla tässä tilai
suudessa ei ole käytettävänään ainoatakaan 
kappaletta sitä toimitus- ja tarkastusvalio
kuntain kirjelmää, joka sisältää puheenalai
sen ehdotuksen ja siis viime valtiopäiväin lo
pullisen päätöksen. Näitä kirjelmiä ei ole 
tässä eduskunnassa nähnyt kukaan muu kuin 
ne eduskunnan jäsenet, jotka ovat olleet viime 
valtiopQ,iväin toimitus- ja tarkastusvaliokun
tain jäseninä. Minä voin kuitenkin eduskunnan 
jäsenille ilmoittaa, että siinä toimituskirjavi
hossa, joka niistä meni senaattiin, oli kirjel
mä, kahden viime valtiopäiväin puhemiehen 
allekirjoittama, jossa ilmoitettiin, että nämä 
lait olivat vahvistetut 28 päivänä syyskuuta 
tätä vuotta. 

Ed. Wrede: Då jag ~ke vet, om jag klart 
uttalade det yrkande, hvartill jag ville kom
ma, bör jag nämna, att det gick ut på, att för
slaget måtte förkastas, och så fattade jag ock
så herr Collianders yttrande. 

Ed. Colliander: För den händelse tal
mannen möjligen annorlunda uppfattade mitt 
yttrande, vill jag säga, att det gick ut på det 
friherre Wrede senast anförde, att förslaget 
måtte förkastas. 

Ed. Kuusinen: Hra Setälälie vain piti 
huomauttaa, että tokkohan täällä on ehdotet
tukaan, että eduskunta julkaisee lait. On eh
dotettu vain, että eduskunta määrää ne jul
kaistavaksi. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Eduskunnan vasta tekemän 
päätöksen mukaan on puhemies tehnyt sellai
sen ehdotuksen, jonka luin. Sitä vastaan on 
ed. Tokoi tehnyt samallaisen ehdotuksen seu
raavalla lisäyksellä: että näistä - nimittäin 
laeista - maalaiskuntain. kunnallislaki, kau
punkien kunnallislaki ja laki kansanää
nestyksestä ovat voimaan astuvat 1 päivänä 
tammikuuta 1918, mutta kunnallinen vaali
laki heti. Sen lisäksi on näitä ehdotuksia vas
tustettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 
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Puhemies: Mitä menettelytapaan äänes- , 
tyksessä tulee, lienee asetettava vastakkain 
ensin puhemiehen ehdotus ja ed. Tokoin ehdo
tus ja sitten se niistä, joka voittaa, ehdotuksen 
hylkäämistä vastaan. 

n:o 11 a eduskuntaesityksen johdosta, joka si
sältää ehdotuksen laiksi 8 tunnin työajasta. 
Tässä on neljä ensimäistä pykälää sekä 13. py
kälä. Sitten siinä on eräitä suuren valiokunnan 
ehdottamia muutoksia sekä lopuksi suuren va
liokunnan lausunto, ,että Eduskunta hyväk
syisi Eduskunnan myötävaikutuksella määrät-Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös: 

1) Ken tässä äänestyksessä hyväksyy puhe
miehen ehdotuksen, äänestää ,jaa", jos ,ei" 
voittaa, on tässä äänestyksessä hyväksytty 
ed. Tokoin ehdotus. 

Aänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

2) Ken hyväksyy ed. Tokoin tekemän ehdo
tuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on eh
dotus hylätty. 

Aänestyksessä annetaan 147 jaa- ja 45 ei-
ääntä. ' 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt 
hyväksyä ed. Tokoin ehdotuksen. 

P u h e m i e s.: Seuraa järjestyksessä toisena 
asiana vahvistettavaksi ja julkaistavaksi vii
me valtiopäivillä hyväksytty 

Laki kahdeksan tunnin työajasta. 

Keskustelu: 

Ed. Co II i a n d e r: Af samma orsaker, som 
jag vid senaste lagförslags föredragande 
nämnde, nödgas jag också nu rösta mot försla
gets antagande och }?er därför att få föreslå 
förslagets förkastande. 

Ed. Wrede: Afven jag ber, under hänvis
ning tili mitt vid nästföregående frågas be
handling afgifva yttrande, att få föreslå för
kastandet af detta förslag. 

Ed. Roos: Af samma orsak som i fråga om 
det förra lagförslaget nödgas jag också nu 
rösta för detta lagförslags förkastande och vill 
endast inför protokollet konstatera, att lag
förslaget om 8 timmars arbetsdag icke ens blif
vit åt mig öfverlämnadt. 

Ed. Mikkola: Minulle on tämän istunnon 
alkaessa jaettu suuren valiokunnan mietintö 

' tävällä tavalla vahvistettavaksi ja voimaan
saatettavaksi seuraavan lakiehdotuksen:". 
Tässä on sitten kaksi ensimäistä pykälää, kol
mannesta ja neljännestä sanotaan, että ne ovat 
eduskunnan päätöksen mukaisesti, 6-11 §§ ja 
13 §samoin eduskunnan päätöksen mukaisesti. 
Kun minun on mahdoton tietää, kun en ollut 
täällä viime eduskunnassa, mitä eduskunta on 
täällä päättänyt, en edes sitä, onko eduskunta 
kolmannessa käsittelyssä asian lopullisesti rat
kaissut, niin minä ilmoitan, etten voi ottaa 
osaa tämän asian lopulliseen ratkaisuun ja 
käsittelyyn. 

Ed. H ä s t b a c k a: Jag ber att få ansluta 
mig till det uttalande, som gjorts af herr Mik- . 
kola. 

Ed. Palmgren: När hafven åter blifva 
fria för den mellanfolkliga handeln, vidtager 
själffallet igen importen till vårt land af de 
varor, utan hvilka vi icke kunna komma tili 
rätta. Betalningen för dem skall erläggas af 
våra exportindustrier. Dessa äro emellertid 
icke i det gynnsamma läge, att det skulle an
komma på dem allena att fastställa sina pris, 
och de hafva fastmer att utstå konkurrens 
med motsvarande tillverkningar från land, där 
åtminstone kol och en del råvaror erhållas på 
gynnsammare villkbr än hos oss samt där större 
arbetsintensitet och yrkesskicklighet hos arbe
tarna äro ägnade att nedbringa produktions
kostnaderna. När en i detta )afseende så vik
tig faktor som arbetsdagens längd skall fast
ställas, måste därför, om vi ej vilja äfventyra 
industrins rentabilitet, den största hänsyn ta
gas till förhållandena i de länder, med hvilka 
vi främst hafva att konkurrera. Det hade där
för varit min afsikt att när förevarande lag
förslag skulle förekomma till behandling fram
ställa en jämförande utredning af, huru arbe
tarförhållandena · i Skandinavien och andra 
Iänder äro ordnade vid (Ie industrigrenar, med 
hvilka vår exportindustri har att konkurrera. 
Därvid skulle jag hafva påvisat, att införan
det af 8 timmars · arbetsdag v:ld åtminstone en 
del af vår industri vore liktydig med att för
sätta oss i ett så mycket sämre läge än våra 
utländska konkurrenter, att detta skulle blifva 
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rent ödesdigert för oss. Ett motsvarande för
hållande gäller också de industrier, hvilka för 
inhemsk konsumtion tillverka sådana varor, 
som hafva att kämpa med konkurrens af ut-
ländsk import. . 

Åfven skulle jag hafva påvisat, huru olika 
arbetena i de skilda industrierna taga sina ut
öfvares krafter i anspråk. I en del fall kan 8 
timmars arhetsdag vara mycket mera betun
gande än 10 timmas dag vid andra arbetsplat
ser. Då emellertid hadläggningen af föreliggan
de lagförslag oförberedt upptagits redan denna 
natt, har mig beröfvats tillfälle att framställa 
den erforderliga utredningen och att påvisa 
ohållbarheten hos åtminstone en del af lagför
slaget. J ag måste därför med djup grämelse 
inskränka mig tili att anmäla, det jag för min 
del icke kan godkä:nna lagförslaget. Så lönlöst 
det än numera synes, vill jag emellertid bevek
ligen anhålla, det enkammaren måtte afböja 
lagen om 8 timmars arbetsdag vid industrin. 
Om den det oaktadt godkännes, är en sådan 
åtgärd liktydig med att, såsom ordstäfvet ly
der, kasta bort barnet med badvattnet. 

Ed. He d b e r g: Någon har sagt, att man · 
borde rösta för lagen om 8 timmars arbetsdag, • 
tili straff och v:arnagel för dess upphofsmän 
och vänner. - Betänkandet har ännu icke 
blifvit utdeladt tili mig, och jag känner föl
jaktligen icke tili dess innehåll såsom lag. 
I alla fall har man vunnit någon erfarenhet 
om tillämpningen af 8-timmarsarbetsdagen, 
och de erfarenheter man vunnit, äro nog icke 
tili lagens fördel. Redan )lar hörts hot om 
strejk på grund däraf, att man förbjudits ar
beta mera än 8 timmar. Det kommer påtagli
gen att visa sig, att olägenheterna blifva stora 
och lagen omöjlig i tillämpningen. Det ä:r där
för en känsla af medlidande med arbetarna, 
som gör mig tvungen få anmäla, att jag röstar 
mot lagens antagande. 

Ed. B j ö r k: Då jag icke blivit satt i tillfäl
le att taga någon som helst kännedom om det 
lagförslag, hvarom nu är fråga, får jag anmäla 
att jag icke anser mig kunna deltaga i om
röstningen, och ber jag a tt få detta tili proto- • 
kollet antecknadt. 

Ed. Hänninen- W a l p a s: Sahateollisuu
den työnantajaliiton sihteeri, edustaja Palm
gren on tehnyt joukon huomautuksia lakieh
dotusta vastaan. Minä pyydän: kuitenkin 
mainita, että viime valtiopäivillä oli asiasta 
seikkaperäiset keskustelut ja niissä esiteltiin 
kaikki ne näkökohdat, jotka edustaja Palm
gren esitti tää:llä, ja siitä huolimatta tämä laki 
hyväksyttiin yksimielisesti viime valtiopäi
villä. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on teh
ty ehdotus, että puhemiehen ehdotus lain vah
vistamisesta ja julkaisemisesta hylättäisiin. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: On siis äälnestettävä puhe
miehen ehdotuksen hyväksymisestä tai hyl
käämisestä. 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen; 
äänestää ,;jaa"; jos ,ei" voittaa, on ehdotus 
hylätty. 

Åänestyksessäl annetaan 149 jaa- ja 42 ei
ääntä. 

Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä pu
hemiehen ehdotuksen. (Kättentaputuksia.) 

Ed. Schybergson: Jag ber att få fråga, 
huruvida vi ha att hefara något nytt plenum 
ännu i natt eller kunna gå hem och lägga osst 

Seuraava istunto on tänään perjantaina 
kello 6 illalla. 

Täysi-istunto päättyy kello 2,45 a. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



9. Perjantaina 16 p. marraskuuta 
k:lo 6 i. p. 

Päiväjärjestys. 

Il m o i t u k s i a: 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi 
ed. Kellosalmi, Koponen, Nissinen, Tokoi ja 
Yrjö-Koskinen. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä is
tunnosta ed. Yrjö-Koskinen ja Tokoi, edellinen 
perheessä sattuneen sairauden vuoksi ja ed. 
Tokoi yksityisten asiain vuoksi. 

Erinäisten valiokuntien jäsenten ja varajäsenten 
vaalien tulos. 

Puhemies: Eduskunnan valitsijamiehil
tä on saapunut kirjelmä. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunnan valitsijamiehet saavat täten 
kunnioittaen lähettää pöytäkirjan tänään pi
tämästään kokouksesta, jostå pöytäkirjasta 
näkyy, kutka ovat tulleet valituiksi jäseniksi 
ja kutka varajäseniksi perustuslakivaliokun
taan, lakivaliokuntaan, talousvaliokuntaan, 
valtiovarainvaliokuntaan ja pankkivaliokun
taan. 

Helsingissä, marraskuun 16 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunnan valitsijamiesten 
puolesta: 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Pöytäkirja, tehty Suomen Eduskun
nan valitsijamiesten kokouksessa per
jantaina marraskuun 16 päivänä 1917. 
Saapuvilla olivat kaikki vakinaiset va
litsijamiehet, paitsi Hanna Kohonen ja 
Louhivuori, joiden sijalla olivat vara
miehet Paasonen ja Heimonen. 

Vaalin tulokset laskettuna havaittiin vali
tuiksi 

Perustuslakivaliokuntaan 

jäseniksi: 

Ståhlberg 
Hultin 
Ingman 
Louhivuori 
·Nevanlinna 
Alkio 
Juutilainen 
Kuusinen 
Wiik 
K. A. Manner 
Y. Mäkelin 
Salin 
Rantanen 
Tuomi 
Kujala 
Wrede 
Estlander 

v a r a j ä s e n i k s i: 

Pennanen 
Runtti 
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Bergroth 
Kokko 
Salo 
Vatanen 
Sirola 
Rosenqvist 

Lakivaliokunta•n 

jäseniksi: 

Mikkola 
Alopaeus 
Kaila 
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Savolainen 
T. 'ryppö 
K. Saari 
Koponen 
Inborr 
Hedberg 

v a r a j ä s e n i k s i: 

Kaitila 
Tavastähti 
Heimonen 
'ranskanen 
Lehmus 
Rikkonen 
Lankila 
Sundblom 
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L. Typpö 
Yrjö-Koskinen 
Saarelainen 
A. Manner 
Sirola " " 
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5 V altiovarainvaliokuntaan 

Airola 
Aronen 
Hakala 
A~ni Huotari 
Alma Jokinen 
Lapveteläinen 
Nurminen 
Akesson 
Roos 

varajäsen i k s i: 

Särkkä 
Lagerlöf 
Alan en 
Lantto 
Korhonen 
Forsten 
Tuomikoski 
Annie Furuhjelm 

Talousvaliokuntaan 

jäseniksi: 

Sinkko 
Laine 
Antila 
Peurakoski 
Tanttu 
Lohi 
Leinonen 
Aromaa 
Kiviniemi 
Mäkelä 
Heikkilä 
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jäseniksi: 

Talas 
Ahmavaara 
Arajärvi 
Kairamo 
K. R. Häkkinen 
Puumala 
Luopajärvi 
Lahdensuo 
Haapanen 
Gylling 
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pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Lohi, E. Saari, Hälvä ja R. Furu--~ 

Vakuudeksi: 

Anton Huotari. 

Tarkastettu ja hyväksytty. Helsinki 16 päi
vänä marraskuuta 1917. 

K. A. Lohi. 
Pekka Hälvä. 

Ragnar Furuhjelm. 
E. Saari. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. Wrede: Nyt luetun kirjelmän johdos
ta saan perustuslakivaliokunnan vanhimpana 
jäsenenä kehoittaa perustuslakivaliokunnan 
jäseniä kokoautumaan huomenna lauvantaina 
säätytalolle kello 1 päivällä puheenjohtajan 
vaalia varten. 

Ed. K a i r a m o: Valtiovarainvaliokunnan 
jäsenet ja varajäsenet suvaitkoot kokoontua 
säätytalolle huomenna k:lo 11 puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan vaalia toimittamaan. 

Ed. H o o s: Saapuvilla olevana vanhimpana 
jäsenenä lakivaliokunnassa saan kunnioittaen 
ehdottaa ja kehoittaa lakivaliokunnan arvoi- · 
sia jäseniä kok~ontumaan säätytalolle huo
menna Janvantaina k:lo 11 päivällä puheenjoh
tajan ja varapuheenjohtajan vaalia varten. 

Ed. M a 1m i vaara: Vanhimpana pankki
valiokunnan jäsenenä pyydän pankkivalio
kunnan jäseniä kokoontumaan huomenna k:lo 
10 säätytalolle konstitueeraamista varten. 

Senaatin jäsenten eronpyynnöt ja puhemiehistön 
ehdotus erityisen hallitusasiaiuvaliokunnan 

asettamisesta. 

Puh e mies: Senaattorit Setälä, Holsti, 
Kallio, Tulenheimo ja Ehnrooth ovat eduskun
nalle jättäneet seuraavat kirjelmät, jotka lue
taan: 

Suomen Eduskunnalle. 

Niiden syiden perustuksella, jotka eilen 
Eduskunnalle ilmoitin, ja kun eduskunnalla 
OJJ. tilaisuus viipymättä asettaa uusi senaatti, 
saan täten kunnoittaen pyytää heti eron toi
mestani senaattorina sekä senaatin v. t. vara
puheenjohtajana ja sen kirkollis- ja opetustoi
·mi tuskunnan päällikkönä. 

Helsingissä, 16 p. marraskuuta 1917. 

E. N. Setälä. 

Suomen Eduskunnalle. 

Niillä syillä, jotka Senaatin Talousosaston 
;'· t. varapuht'enjohtaja Senaatin puolesh't ei
len ilmoitti Eduskunnalle, ja kun Eduskun
nalla on tilaisuus viipymättä asettaa uusi se
naatti, saan täten kunnioittavimmin anoa heti 
eroa senaattorin toimesta sekä sosialitoimitus
kunnan v. t. päällikkyydestä ja maataloustoi
mituskunnan apulaispäällikkyydestä. 

Helsingissä, marraskuun 16 päivänä 1917. 

Rudolf Holsti. 

Suomen Eduskunnalle. 

Niillä syillä, jotka Senaatin Talousosaston 
v. t. varapuheenjohta eilen Eduskunnalle il
moitti, ja kun Eduskunnalla on nyt tilaisuus 
viipymättä asettaa uusi senaatti, saan täten 
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kunnoittaen pyytää heti eroa toimestani Maa
taloustoimituskunnan ja sen Elintarveosaston 
päällikkönä. 

Helsingissä, 16 päivänä marraskuuta 1917. 

Kyösti Kallio. 

Suomen Eduskunna]le. 

Eronsaamista varten Suomen Senaatin jä
senyydestä ja oikeus-, sisäasiain- sekä kulku
laitosten ja yleisten töiden toimituskuntien 
päällikkyydestä, saan, kun Eduskunnalla nyt 
on tilaisuus viipymättä järjestää maan halli
tuksen hoito, kunnoittaen Eduskunnalle täten 
ilmoittaa, etten niiden syiden perusteella, jois
ta Senaatin Talousosaston v. t. varapuheen
johtaja eilen Eduskunnalle suullisesti teki sel
koa, tästä päivästä alkaen voi sanottuja toi
mia hoitaa. 

Helsingissä, marraskuun 16 päivänä 1917. 

. Antti Tulenheimo. 

Tili Finlands Landtdag. 

Hänvisande tili det muntliga meddelande, 
som av Senatens t. f. viceordförande i går å 
Senatens vägnar gjordes vid Lantdagens 
plenum, får jag, enär Lantdagen numera är i 
tillfälle att utan vidare dröjsmål tillsätta en 
ny senat, härmed äran meddela, att jag i dag 
frånträtt mitt ämbete såsom senator och chef 
för Handels- och Industriexpeditionen samt 
tillförordnad chef för Fin:ansexpeditionen. 

Helsingfors, den 16 november 1917. 

Leo Ehrnrooth. 

Puhemies: Edellä esitetyn sekä sen il
moituksen johdosta, jonka senaattori Setälä 
teki eduskunnan eilisessä istunnossa, puhemie
histö esittää, että eduskunta päättäisi asettaa 
hallitusasiainvaliokunnan tekemään niitä; eh
dotuksia, joihin mainittu ilmoitus voi antaa 

·aihetta, ja että hallitusasiainvaliokunnan jä
senluku määrättäisiin 7:ksi. 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Landtdagen står ju fritt 
att tillsätta hvilka utskott som hälst för hvil
ka ärenden som landtdagen anser kunna före
falla. Huruvida det emellertid kan vara öf
verensstämmande med lag, att landtdagen 

själf skrider tili tillsättande af senat, det blir 
sedan en annan fråga. 

Ed. Gylling: Puhemiehistön ehdotus tun
tuu näin ensi kuulemaita hyvin epäkäytännöl
liseltä, sillä valiokuntakäsittelyllä luulisi 
tällaisen kysymyksen hyvin vaikeasti olevan 
ratkaistavissa .. Eiköhän olisi paljon muka
vampaa, että eduskunta päättäisi jättää tä
män asian ryhmien yksityisten neuvottelujen 
varaan ja niitten tekemästä ehdotuksesta yk
sinkertaisesti päättää asettaa hallituksen, jos 
syntyy semmoinen, ja sitä varten määräisi is
tunnon esimerkiksi huomiseksi. 

Ed. Le h o kas: Pyytäisin kannattaa ed. Gyl
lingin tekemää ehdotusta. 

Ed. Salin: Kun hallitus on ilmoittanut 
kokonaan eroavansa ja kun tilanne on semmoi
nen maassa, niinkuin jokainen tietää, ettei 
sen toteamista enää käsitettäne uhkailuksi, 
niinkuin tähän asti, niin hallitus pitäisi vält
tämättömän pian saada muodostetuksi. 
Minusta tuntuu puhemiehistön ehdotus sellai
selta, että se vie liian paljon aikaa, vaikka ei 
sitä vastaan muuten mitään muistuttamista 
olisi. Ja minä toivoisin, että eduskunta hy
väksyisi ed. Gyllingin ehdotuksen tällä kertaa. 

Ed. Alkio: Olep. sitä mieltä, että 'vaikkakin 
ryhmien kesken vapaasti neuvoteltaisiin hal
litustoimen järjestämisestä eilisen päätök
sen pohjalla, kumminkin olisi syytä asettaa 
tällainen valiokunta, jolle asia virallisesti 
kuuluisi. Minun mielestäni tämä valiokunta 
voisi sa~da jonkinlaisen ehdotuksen aikaan 
mahdollisesti huomenna pidettävään istuntoon 
ja sen vuoksi minä puolestani kannattaisin 
tätä puhemiehistön ehdotusta. , 

Samalla kun käytän ·tätä puheenvuoroa, 
pyydän maalaisliiton eduskuntaryhmän puo
lesta, että senaatin tähänastiset jäsenet hoitai
sivat, mikäli se heille nykyisessä tilassa on 
mahdollista, senaattoritoimiaan siihen saak
ka, kunnes eduskunta on ehtinyt tämän asian 
järjestää. (Vasemmalta: Ei ollenkaan!) 

Ed. S c h y b e r g s on: Utan att vilja taga 
del i diskussionen om tillsättande af senat 
från landtdagens sida ber jag dock att i anled
ning af detsenaste yttrandet få upplysa om att 
strejkkomiten i dag torde hafva ålagt senaten 
att upphöra med sitt arbete, och detta går icke 
väl ihop med herr Alkios förslag. 
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Senaattori Kallio: Minä en tietysti 
tahdo tehdä mitään. esitystä siitä, millä 
tavalla eduskunta tahtoo tätä asiaa val
voa eteenpäin, mutta katson velvollisuu
dekseni kumminkin huomauttaa, että elin
tarveasiain hoito on lakon takia sillä kannal
la, että täJSsä täytyy mielestäni eduskunnan 
ryhtyä toimenpiteisiin, jos mieli saada vähän
kään tällä alalla järjestystä aikaan. Elintar
veosaston toiminta on joutunut nyt syntyneen 
lakon kautta kokonaan lamaan sen kautta, et
tä telefoonijohtokin maaseudulle on lakkojär
jestön taholta katkaistu ja tämänluontoiset 
asiat luonnollisesti vaativat äärettömän no
peaa toimintaa, jos mieli avun joutua oikeaan 
paikkaan ja oikeaan aikaan. Elintarveosaston 
toiminta riippuu luonnollisesti tällaisista te-~ 
kijöistä kuin telefoonista ja postista, ja myös
kin liikehäiriöt estävät toimip.taa, ettei niitä- l 
kään vähiä viljavarastoja, joita on jaettavina, 
voida toimittaa niihin paikkoihin, missä niitä 
välttämättömästi tarvitaan. On tullut huoles
tuttavia sähkösanomia aivan äskettäin, joissa 
pyydetään apua, mutta postin, telefoonijohdon 
ja liikehäiriöiden takia ei voida tässä asiassa 
saada mitään aikaan. Minä olen tänään saanut 
Tuontikunnalta, joka senaatin puolesta on vil
janjakelua tässä maassa hoitanut, kirjelmän, 
jossa. he muun muassa sanovat: ,Kun mar
raskuun 14 päivänä 1917 alkanut suurlakko 
on miltei kokonaan estänyt kaiken tavaran 
kuljetuksen rautateitse, maitse ja vesitse kuor
maus- ja purkaustöineen sekäJ tiedonannot pos
titse, puhelimitse ja sähköteitse, ja kun pie
nimmätkin häiriöt tässä suhteessa vaikeasti 
vahingoittavat ja estävät työtämme, vapau, 
tamme itsemme kaikesta edesvastuusta niihin 
seurauksiin nähden, jotka sanotusta suurla
kosta voivat johtua, nälänhädän alkamiseen 
eri paikkakunnilla, elintarvelähetyksien kato
amiseen ja turmeltumiseen, elintarpeiden 
hankintaan Venäjältä! sekä muihin seikkoihin 
nähden. Kun toimintamme ensimäisenä edel
lytyksenä täytyy olla yhteiskunnallisen rau
han säilyminen ja säännöllisen liikenteen ja 
virastojen työskentely, joita edellytyksiä nyt 
ei ole olemassa, ja kun suurlakon seuraukset 
todennäköisesti tulevat vahingollisesti vaikut
tamaan elitarveasiain käytännölliseen työhön 
vastaisuudessakin, varsinkin kun päivänkin ! 
keskeytys elintarpeiden hankinnassa ja jaossa i 
järkyttää järjestömme toimintaa siihen mää
rään, että asiain saaminen siedettävälle kan
nalle vaatii ainakin useamman viikon häirit
semätöntä työtä, jos se yleensä ollenkaan enää 
käy mahdolliseksi, pidätämme itsellemme 

tässä suhteessa täyden pä:ättämisvallan toi
mintamme jatkamiseen nähden." 

Olen tahtonut tämän Tuontikunnan kirjel
män osan tässä esittää, koska se antaa vaka
van kuvan siitä, mitenkä tällä alalla on jo nyt 
tämä vähäinen aika saanut häiriötä aikaan. 
Ja samoinkuin viljankuljetus, käy myöskin 
muiden elintarpeiden kuljetus mahdottomaksi. 
Lihakauppa-järjestön puolelta on ilmoitettu, 
että paitsi lähetysvaikeuksia ja epävarmuutta 
tekee posti- ja pankkiliikkeen seisahtuminen 
heillekin siinä määrässä haittaa, että he ei
vät voi tyydyttävästi tällä alalla toimia. 

Samoin myöskin on vaara siinä, että maidon 
kuljetus kokonaan seisahtuu. Näin ollen on 
ilmeistä, ettei senaatin elintarveosastolle ole 
mahdollista edes entisessäkään määrässä huo
lehtia elintarpeitten hankinnasta eikä elintar
veosasto voi ottaa edesvastuulleen niitä tehtä
viä, mitkä sen tulisi toimittaa. Tästä syystä on 
erittäin tärkeätä, että saataisiin tällä alalla 
tarmokas toiminta aikaan, sillä sen asiain hoi
to, jos mikään, vaatii säännöllisiä oloja. 

Ed. Alkio: Niinkuin edellisen puhujan 
lausunnosta kävi selville, on elintarpeiden 
saanti Helsinkiin suuressa määrässä vaikeutu
nut sen suurlakon vuoksi, joka täällä on jär~ 
jestetty. Eduskunta eilisessä istunnossaan te
ki suurlakkovaatimukselle kaikki ne tärkeim
mät myönnytykset, mitkä meikäläisen kannal
ta katsoen olivat täältä tehtävissä. Tila maas
sa elintarpeiden puutteeseen nähden on vai
kea. Kun sellainen liikeseisahdus, mitä suur
lakko tietää, on saatu aikaan, merkitsee se si
tä, että jos suurlakkoa jatketaan, tulee niiden 
kansalaisten kärsimykset, jotka suurlakosta 
joutuvat nälkää kärsimään, kenties sen mels
keissä lopulta benkensäkin menettämään, -
nämä seuraukset ne koituvat niiden hartioille, 
joiden kädessä nyt on järjes,tää asia niin, että 
liike pääsee jälleen täyteen järjestykseensä 
ja asema rauhoittuu. Minä tahdon tämän vain 
painolla sanoa niille, jotka voivat vaikuttaa 
siihen, että suurlakko lopetetaan. Täällä on 
tänä päivänä kerrottu yhtä ja toista jo maassa 
tapahtuneista levottomuuksista, jotka eivät 
ole aiheutuneet niiden olojen vaikutuksesta, 
jotka yhteiskunnassa ovat vallitsevina silloin, 
kun siellä on järjestys vallalla, vaan jotka, 
ovat johtuneet siitä, että suurlakko on järjes
tetty sellaisena aikana kuin nyt, jolloin kan
salla olisi kyllin tekemistä muutenkin kuin 
tällaisiin asioihin aikaansa uhrata. Minä en 
tahdo protesteerata suurlakkoa vastaan sellai-
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. semtan. Olen tältä puhujalavalta jo myöntä
nyt, että niillä kansankerroksilla, jotka odot
tavat eduskunnalta ja tältä yhteiskunnalta 
olojensa parannusta, on toisinaan välttämä
töntä ryhtyä toimenpiteisiin, jotka eivät kuu
lu laillisen järjestyksen piiriin. Mutta kun 
minä sanon tämän, samalla on minun vaka
vasti huomautettava siitä velvollisuudesta, jo
ka sen jälkeen seuraa, kun tärkeimmät vaati
mukset ovat tyydytetyt. Minä sanoin, että 
eduskunta eilisellä päätöksellään tyydytti ne 
tärkeimmät vaatimukset, jotka suurlakolla 
ovat olleet. Senvuoksi käytän nyt tätä tilai
suutta asettaakseni velvoituksen vasemmis
tolle, nyt on vasemmiston vuoro näyttää, mitä 
se ja mihin se pystyy järjestääkseen tilannetta 
sellaiseksi, etteivät suurlakon hedelmät koidu 
tälle kansalle kovin raskaiksi. 

Ed. Nevanlinna: Uuden hallituksen 
muodostaminen on luonnollisesti niiden asia, 
jotka eduskunnan eilisiltaisessa istunnossa 
muodostivat enemmistön. Niin ollen on myös
kin luonnollista, että nämä vapaasti keske
nänsä sopivat niin hyvin siitä tavasta, jolla 
he tahtovat hallituksen muodostaa, kuin myös
kin hallituksen kokoonpanosta. Puolestani 
olen. käsittänyt puhemiehistön ehdotuksen 
niin, että se ei koskekaan näihin puoliin asi
asta, vaan tarkoittaa joidenkin muotojen har
kitsemista, joita asian virallisessa ratkaisus
sa olisi noudatettava. Tässä mielessä minäkin 
voin yhtyä puhemiehistön ehdotukseen, mutta 
olen tahtonut antaa tämän lausunnon tuodak
seni esiin sen käsitykseni, ettei puhemiehistön 
ehdotuksella ole mitään tekemistä hallituksen 
asiallisen muodostamisen kanssa. 

Ed. Le h o kas: Kun ed. Kallion täällä äs
ken käyttämä puheenvuoro liian paljon mie
lestäni viittasi siihen, kuin olisi hänellä ja 
eräillä kait hänen joukkoonsa kuuluvilla halu 
siirtää elintarveasioiden kurja hoito ja se tila, 
mihin koko elintarvekysymys on johdettu, 
työväen toimeenpaneroan suurlakon syyksi, 
pyysin puheenvuoroa sanoakseni muutaman 
sanan. Elintarvekysymys ja sen hoito nyt 
kuluvana syksynä on ollut niin kurja, että 
koko tämä kysymys on joutunut sille kannal
le, että minkäänlaiset muutaman päivän toi
minnan seisahdukset eivät ole sitä voineet 
enää sen hullummalle kannalle johtaa. Ja sitä
paitsi minun tietääkseni - olkoon sekin sa
nottu - on lakkokomitea, vaikka minulla ei 
ole mitään valtuuksia puhua sen puolesta, 

nimenomaan ilmoittanut, että kaikki elintar
vekysymystä tarkoittavat liikkeet ja toimin
nat ovat aivan luvallisia ja sallittuja. Näin 
ollen siis, vaikka vaikeuksia, kuten sanottu, 
epäilemättä on lakon aikana ollut enemmän 
kuin muulloin, on kuitenkin toiminta ollut, jos 
sitä olisi tahdottu säännöllisesti ja oikeassa 
tarkoituksessa ja halussa edelleen jatkaa, 
mahdollista. Mutta minä olen kuullut myös
kin eräältä lakkolaiselta, joka näitä asioita 
paremmin tuntee, että on nimenomaan huo
mattavissa jonkinmoista boikotteeraamista 
elintarvetuottajien puolelta Helsinkiin elin
tarpeiden lähettämisessä. Ja minä luulen, jos 
oikein porvariston ymmärrän ja niitten suh
tautumisen tällaiseen suurlakkoon ja vallan
kumousliikkeeseen, kyllä he tekevät kaikken
sa vaikenttaakseen Helsingissä työväenluokan 
elämisehtoja, koska heillä itsellänsä on kuiten
kin enemmän tai vähemmän elintarpeita ta
kanarrsa, joilla voivat useampia viikkoja elää. 

Mutta vielä kolmanneksi pyysin puheenvuo
roa edustaja Alkion puheenvuoron johdosta, 
koska hän nimenomaan vetosi siihen, että va
semmiston velvollisuus muka olisi koettaa teh
dä tehtävänsä lakon lopettamiseksi. Tietysti 
vasemmisto tekee kaiken, mitä voi, saadakseen 
asian kunnolliseen päätökseen, mutta me 
olemme nimenomaan täältä vasemmiston puo
lelta moneen kertaan varoittaneet oikeistoa ja 
keskustaa, ennenkun mihinkään lakkoliikkee
seen jouduttiin. Mutta nämä varoitukset on 
otettu pilkalla Ja milloin mitenkin vastaan, ja 
nyt kun ollaan toden edessä, ruvetaan syyttä
mään vasemmistoa. Sitä paitsi on vasemmis
ton puolelta sanottu nimenomaan, että koko 
suurlakkoon johtavain ·asiain johto siirtyy 
nyt sosialistien taholta toisiin käsiin, joka lau
sunto siis osoitti, että vastuunalaisuus ei suin
kaan ole eduskunnassa olevalle sosialistiryh
mälle kuuluva eikä lakon johto eikä sen jat
kaminen ja lopettaminen ole meidän asiamme 
(Vasemmalta: Ei ole ollutkaan) eikä se ole 
ollutkaan. 

Ed. A i r o l a: Edellinen puhuja erehtyi hiu
kan lausunnossaan, sillä asianlaita on sillä ta
valla, että sosialidemokraattisella eduskunta
ryhmällä ei ole aikaisemminkaan ollut lakon 
johtoon nähden määräysvaltaa eikä sillä myös
kään ole tällä kertaa määräysvaltaa eikä näh
tävästi tästä edelleenkään, joten se asia ei rii
pu meistä. Se, mitä me voimme tehdä, on se, 
että me vaikutamme puolestamme siihen, että 
eduskunta antaa Suomen alaluokalle jotakin 
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semmoista, mikä herättää siinä uskoa parla
mentaariseen toimintaan ja sillä tavoin rau
hoittaa sitä ja aikaansaa suopean mielialan, 
joka aiheuttaa lakon lopettamisen. 

Mitä sitten tulee siihen asiat~.n, josta puhe
mies teki ehdotuksen, niin, jos puhemiehistön 
ehdotus ei sisällä mitään muuta kuin mitä 
edustaja Nevalinna arveli sen sisältävän, mi
nusta tuskin tarvitsisi sitä vastustaa, sillä kyl
lähän siinä asiassa on yhtä ja toista sellaista, 
joka voisi kaivata valiokuntakäsittelyä, mutta 
tuskin se sittenkään tarpeellista on, sillä pe
rustusvaliokun ta on jo asetettu ja se voi nämä 
tehtävät suorittaa ja asia saa siten nopearu
man ratkaisun, kuin jos valittaisiin uusi va
liokunta sitä tehtävää varten. Minäkin siis 
voin yhtyä edus.ja Gyllingin lausuntoon. 

Senaattori K a 11 i o: Vaikka tämän asian 
yhteydessä ei ole tarpeellista täällä ryhtyä 
elintarvepolitiikkaa selvittämään, niin kum
minkin minusta edustaja Lehokkaan lausunto 
oli sitä laatua, e~tä se ansaitsee vastaukseksi 
muutaman sanan. 

Minä mielelläni tunnustan sen, että senaa
tin eli11tarvepolitiikka ei ole ollut niin yhte
näistä eikä niin tarmokasta kuin sen täytyisi 
olla varsinkin tällaisessa maassa, jossa ei elin-~ 
tarpeitten säännöstely, vaan melkeinpä saa 
sanoa nälän säännöstely on paremmin kysy-~ 
my ksessä. Sillä tunnettuahan on, että meillä 
ei ole monia elintarpeita kylliksi tässä maassa. 
Me olemme aina. olleet riippuvaisia ulkoapäin 
tulevasta tuotannosta ja meillä ei ole maån
viljelyksen hyväksi tehty sitä, mitä olisi voitu, 
eikä kiinnitetty siihen niin paljon huomiota 
edellisinä aikoina, jolloin olosuhteet ovat ol
leet suotuisampia ja viljantuotanto maahan 
on ollut esteetöntä. Ja siitä syystä nyt, kun 
täytyy tulla omillaan toimeen, tämä olotila te-
1{ee tilanteen aivan sietämättömäksi. 

Täällä ed. Lehokas lausui, että senaatin elin
tarvepolitiikka on ollut kurjaa. Sen johto on 
ollut valitettavasti monien vaihtelujen alai
sena ja sellainen on valitettavaa. Mutta minä 
voin kumminkin niihin hyökkäyksiin mainita, 
että pääasiassa se ohjelma, mitä elintarveky
symyksissä on noudatettu, on juuri vasemmis
ton parhaimpien miesten suunnitelma, nimit
täin senaattorien Vuolijoen ja Tannerin, jospa 
osittain välillä on siinä ollut häilähtämistä 
pois siitä kiinteästä hintapolitiikasta, jota eh
dottomasti vaatii menestyksellinen toiminta 
tällä ajalla. Mutta pääasiassa se järjestelmä,, 
mitä on noudatettu, on juuri näitten mainittu
jen senaattorien suunnittelema ja itse järjes-

telmää ei mielestäni voi huondksi sanoa, vaik~ 
ka se elintarpeitten puutteen takia ei ole onnis
tunut siinä määrässä kuin olisi ollut suotavaa. 
Tunnettuahan on, että se henkilö, joka tätä 
järjestelmää oli luomassa, nimittäin senaatto
ri Vuolijoki, teki suunnitelmia eteenpäin pula
kautta varten tämän kysymyksen ratkaisuksi, 
mutta ulkoa tulevat voimat saivat tässä häiri
ötä aikaan ja vaativat hänen poistumistaan 
siltä paikalta ja sittemmin elintarvekysymyk
sen hoito on ollut aivan, sanoakseni, väliai
kaista, niin että minun jo neljättä kertaa näi
den seitsemän kuukaudenaikana on täytynyt 
olosuhteiden pakosta olla sen johdossa. Se
naatilla oli tarkoituksena luoda elintarvehal
litus, joka olisi niin paljon kuin mahdollista 
riippumaton senaatista, joka voisi koko työn
sä ja tarmonsa uhrata tämän suuren kysy
myksen hoitoon. Mutta me emme ole onnistu
neet saamaan siihen sellaisia henkilöitä, joi
den varaan voisi jättää tämän kysymyksen. 
_Meillä oli syytä toivoa sen onnellista ratkai
sua, mutta neuvottelut raukesivat, ja näin ol
len meidän täytyy tämäkin osasto jättää san
gen epätyydyttävässä kunnossa sille tulevalle 
senaatille, jonka nyt eduskunta tulee asetta
maan. :Mutta minä vieläkin sanon sen, että 
oloissa, jolloin elintarpeista on tavaton puute, 
ei sen hoito täysin tyydyttävästi onnistu mil
lekään hallitukselle. 

Ed. Kirves: Täällä ovat pari viikkoa her
rat saivarrelleet perustuslakipykälistä ja niis
tä määräyksistä, mitä siellä löytyy, ja tulkin
neet niitä, kuten täällä välihuudahdus kuului, 
,niinkuin piru raamattua". Tämän takia mi
nä tahtoisin nyt huomauttaa, että ne perustus
lait, joista täällä kiisteltiin, olivat vallanku
mouksen tuotteita, ja sen jälkeiset perustus
lait ovat olleet vallankumouksen tuotteita, ja 
tällaista tuotetta meillä jatkuu. Meillä sääde
tään nyt taas perustuslakia. Nyt näitä perua
lain pykäliä tulkitsevat ne voimat, jotka her
rat ovat perustuslain tulkinnanaan saaneet 
liikkeelle. Kysymys on ainoastaan siitä, voi
vatko herrat tulkita perustuslakia toisella ta
valla kuin tähän asti ovat tulkinneet. Voivatko 
ne tulkita perustuslakia sillä tavalla, että· tä
mä joukko, joka on lähtenyt liikkeelle, saa
daan sei:sahtumaan. Se riippuu teistä. Tul
kitkaa nyt perustuslakia sillä tavalla, että 
saatte tämän liikkeen seisahtumaan, jota va
semmisto ei ole voinut tehdä. Täällä huo
mautettiin, että suurlakko, joka nyt ·on alka
nut, toisin sanoen se työväenluokka, joka läh
ti perustuslakia luomaan, on· saattanut elin-
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tarveasiat häiriöön ja on saattanut muka 
hunningolle koko tämän maan asiat. Lienee 
sentähden syytä tässä huomauttaa, mitä tämä 
perustuslakitaisteluun lähtenyt työväestö ju
listuksessaan lausuu ja mitä sen perustuslakia 
säätävän joukon perustuslakikomitea lausuu. 
Se lausuu taisteluun lähteneelle työväestölle 
ensimmäisessä tiedonannossaan: ,Sen täytyi 
tulla, voimain mittelyn. Porvaristo tahtoi sitä. 
Alastoman nälän, ryysyisen ja viluisen kur
juuden kansaa kiduttaessa herrat yhä kieltäy
tyvät järjestämästä elintarvekysymystä niin, 
että puutetta kärsivät tuntisivat kaikkien saa
van vajaista varastoista yhtäläisen osan. 
Kaikki ne lainsäädännölliset uudistukset, jot
ka viime eduskunnassa saatiin läpiviedyiksi 
ja joista työväenluokalle sekä kansanvaltai
selle kehitykselle olisi huomattavaa hyötyä, 
yritti porvaristo tehdä tyhjiksi. Eduskunnan 
porvarillinen enemmistö on sen jo ennättänyt 
osoittaa. Työväen edustajain ehdotukset se 
useita kertoja hylkäsi. Kyllästyneenä odotuk
seen, nälän ja puutteen katkeroittamana lähti 
työväestö kadulle. Sille ei jäänyt muuta kei
noa, jos sen mieli edes jotain saavutuksistaan 
säilyttää sekä uusia myönnytyksiä voittaa. 
Lakko on nyt laajennut tärkeimmät työalat 
käsittäväksi. Työväki on osoittanut, että se 
tarkoittaa totta, että se ei leikin aio luopua 
kesäisistä voitoista eikä edes jotain hyötymät-I 
tä nääntyä puutteeseen. K~i se aikoo jatkaa 
lakkoa, nälänkin uhalla, kunnes tuloksia nä
kyy. Eri osista maata tulee tietoja lakon te
hokkaasta toimeenpanosta. Rohkaisevia kt>lwi
tubia saapuu. Järjestynyt työväestö ja sii
hen yhtyneet sunret kansanjoukot ilmoittavat 
yhtyv:äiisä Suomen ammattijärjestön ja työ
väen keskusneuyoston päätöksiin ja vaati
mu.l\:&iln. Toiminta järjestyy tilanteen vaati
musten mukaan. Samoin kuin keskusneuvos
tossa, on piirineuvostoissa ja paikallisissa 
kunnallisneuvostoissa tai komiteoissa järJes
tetty erikoisia osastoja teollisuus- ja kauppa-, 
liikenne-, elmtarve-, tiedonanto- y. m. aloja 
varten sekä jakauduttu vuoroihin keskeymi:i
töntä toimintaa varten. Työväelle selostetaan 
suurissa kokouksissa asemaa ja esitetään sen 
käsiteltäväksi lakkokysymyksiä. Seuratta
koon tarkoin tilanteen kehitystä. Jokainen 
työtä tekevä olkoon mukana viemässä voit
toon kansan vallan ja oikeuden asiaa. Ilman 
taistelua ja uhrauksia ei voittoja saavuteta. 

Lakko·~ohjei ta. 

Kauppa- ja teollisuusosaston ehdotuksesta 
on Keskusneuvosto päättänyt, että lakkoon 

julistetuksi katsotaan: Kaikki teollisuus, 
. kauppa ja käsityöt; pankit, rahalaitokset, 
konttorit, asioimistot ja muut näihin verratta
vat yritykset; teatterit, elävätkuvat ja muut 
näihin verrattavat huvittelulaitokset alem
pana mainituin poikkeuksin. 

Lakosta vapaina ovat: leipomot, myllyt, so
keritehtaat, teurastimot, makkara- ja kalja
tehtaat ja muut sellais,et laitokset, joissa vä
littömästi valmistetaan elintarpeita; leipä- ja 
maitomyymälät, liha- ja kalakaupat sekä 
muut sellaiset liikkeet, joissa myydään yksin
omaan taikka pääasiallisesti elintarpeita, c;;e
kä elintarvelautakuntain alaiset laitokset ja 
kansliat.- Samoin vankilat. 

1\Iilloin sotilastöiden jokot1kokonaan taikka 
oElittain lakkotilasta vapauttaminen tulee ky
symykseen, on sitä paikallisen Työväenvallan
kumouksellisen neuvoston kussakin eri tapa
uksessa neuvoteltava paikallisen taikka maata 
käsittävän sotilaskomitean kanssa ja vasta 
sen jälkeen päätettävä, onko työt lakosta va
pautettavat" j. n. e. 

Kun senaattori Kallio täällä· lausui, että 
rautatieliikenne on näissä suhteissa seisahtu
nut, ei .se pidä tämän julistuksen mu,kaan 
paikkaansa. Jos rautatieliikenne on seisah
tunut, ei se ole lakkolaisten syy, vaan se on 
niitten herrain syy, jotka perustuslaki-köyttä 
ovat vetäneet ja. joiden käskyt ovat rautatie
laitoksista määräämässä. Täällä nimittäin 
sanotaan: 

,Toimenpiteet rautatie II ä. Val
lankumouksellisen keskusneuvoston toimesta 
asetettiin kolmi-henkinen liikenneosasto, jon
ka huolena oli valmistaa väliaikainen aika
taulu. Tämän mukaan on matkustajaliikenne 
kokonaan keskeytetty. Ainoastaan sotilaita ja 
työväen vallankumouksellisen keskusneuvos
ton valtuuttamia kuljetetaan junissa, jotka 
lähteväl Helsingistä Pietariin klo 10,20 a. p., klo 
1 päivällä, klo 3,10 ja 5,55 i. p. Muilla junilla 
kuljetetaan yksinomaan elintarpeita. Uusi 
aikataulu astuu voimaan toistaiseksi marras
kuun 14 ja 15 välisenä yönä klo 12. 

Rautatiehallituksen ylipäällikkö, insinööri 
B. Wuolle on ilmoittanut, että virkamiehet ei
vät tulisi vastustamaan väliaikaisen aikatau
lun voimaansaattamista. 

Maaseudulla huolehtivat liikenteen järjestä
misestä paikalliset Rautatieläisliiton piirit se
kä kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistykset." 

Tässä siis minun mielestäni aivan päinvas
toin kuin senaattori Kallio ja senaatin suosi
ma Suomen Tuontikunta-urakoitsija, ,nylky
ri-urakoitsija", niinkuin sitä kansan keskuu
dessa· sanotaan, on väittänyt. Tästä käy myös 
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selville, että kaupunkien porvaristo on ollut 
lakon suhteen sillä kannalla, millä se on ollut 
muihinkin työväen vaatimuksiin nähden. On 
nimittäin nähtävästi ilmennyt, että herrat 
ovat vieneet ruokatavaroita pois kaupungista, 
koska elintarveasiain yhteydessä ilmoitetaan, 
että 

,1\;un Komitean tietoon oli tullut, että kau
pungista yön aikana viedään elintarpeita, on 
komitea päättänyt, että kaikenlaisten kuor
mien kuljettaminen ja varastojen siirtäminen 
yön aikana on ehdottomasti kiellettyä." 

Ja sanotaan vielä: 
,Kaartin esikunnalle on annettu määräys, 

että elintarpeiden jaossa on toistaiseksi nou
datettava Helsingin kaupungin Elintarvelau
takunan antamia määräyksiä. Kaikellainen 
yksityisten omavaltaisuus elintarpeiden jake
lussa on koetettava estää." 

Minä luulen, että tämä todistaa aivan päin
vastaista kuin mitä senaattori Kallio täällä 
tahtoi väittää. Lakkolaisten puolesta on pidet
ty huolta siitä, että kaupunkeihin tulee elin
tarpeita, että nätkäiset seudut saavat elintar
peita riittämiin asti, sikäli kuin niitä on saata
vissa, ja myös muuten laivaliikenne ja rauta
tielaitos ovat lakkokomitean päätöksen mu
kaan vapaat tällaisiin tarkoituksiin käytettä
viksi. Mutta, kuten viimeksi lukemastani 
ponnesta selvisi, on täällä ryhdytty aivan toi
sellaisiin toimenpiteisiin, siis sellaisiin, joita 
senaattori Kallio tarkoitti, ja nämä toimenpi
teet, että ruokatavaroita kuljetetaan salaa 
pois yöaikaan, on nähtävästi selitetty lakko
laisten syyksi. Kun tällainen selitys on tor
juttava, tahdoin sen takia käyttää tätä paik
kafl, torjuakseni ne syytökset, joita lakkolaisia 
vastaan on tehty. 

Voinen myös mainita, että mitä lakon pit
kittämiseen ja muuhun tulee, niin sille ei tie
tysti vasemmisto voi mitään. Minä sentähden 
kehoitan herroja oikeistolaisia perustuslaki
taisteluun lähteneitä kääntymään lakkokomi
tean puoleen. Silloin te löydätte sen asianomai
sen neuvottelijan, jonka kanssa te voitte näis
tä ~erustuslakikysymyksistä kiistellä ja kehit
täät"niitä siihen suuntaa:p., että lakko saadaan 
loppumaan. 

Ed. Le h o kas: Tahdon täydentää edellistä 
lausuntoani sillä, että minä luonnollisesti olen 
tarkoittanut sitä toimintaa, mikä sosialidemo
kraattisella ryhmällä oli niitten kysymysten 
suhteen, joidenka vuoksi suurlakko syntyi, en-

nen suurlakkoa. Ja että tämä minun lausun
tonitässä suhteessa täytyy olla oikea, todistaa 
jo sekin, että tämän ryhmän puolelta oli jo 
ennen lakon alkamista sanottu, että nyt siir
tyy asiain johto toisiin käsiin eikä se ole enää 
meillä. 

Mitä sitten tulee senaattori Kallion vasti
neeseen, jonka hän äsken minun puheeni joh
dosta esitti, että he ovat elintarvekysymyk
sen järjestelyssä tehneet, mitä ovat voineet, 
mutta esimerkiksi sellaisia mahdottomuuksia 
kuin viljantuontia ulkomailta ei ole voitu, niin 
tahtoisin vain mainita, että sellaisetkin elin
tarvekysymykseen tavattoman paljon vaikut
tavat seikat kuin keinottelun vastustaminen 
ja elintarvelain noudattamisen valvominen 
ynnä monet muut ovat niitä tehtäviä, joita 
senaatti olisi voinut paljon paremmin täyttää, 
jos siihen olisi halua ollut. 

Senaattori Kallio: Ed. Kirveen lausunnon 
johdosta py;ydän ainoastaan huomauttaa, että 
suhteen, joiden vuoksi suurlakko syntyi, en
kun kerran ei voi telefonilla ja postitse antaa 
määräyksiä, ei silloin myöskään voi järjestää 
toimintaa. Sentähden minä näistä häiriöistä 
olen tahtonut tämän yhteydessä mainita. En 
ole sanonut, että vaikeus yksistään lakosta 
johtuisi, mutta jos toiminta kerran on ·vaja
naista ja tällaisia häiriöitä syntyy, niin se te
kee olot aivan mahdottomiksi. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on pu
hemiehistön ehdotusta vastustettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös:_ 

Ken hyväksyy puhemiehistön ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ehdotus hy-
lätty. ' 

Äänestyksessä annetaan 80 jaa- ja 107 ei
ääntä. ' 

Puhe m i e 'S: Eduskunta on siis päättänyt 
hylätä puhemiehistön ehdotuksen. 

Puhemiehistön ehdotus elintarveasiainvalio
kunnan asettamisesta. 

Puhemies: Sen ohessa puhemiehistö on 
katsonut olevan syytä jo nyt e4dottaa, että 

23 
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asetettaisiin elintarveasiainvaliokunta. Jos 
eduskunta tämän ehdotuksen hyväksyy, eh
dottaa puhemiehistö eduskunnan päätettäväk
si, että siihen valitaan .17 jäsentä. 

Puhemiehistön ehdotus hyväksytään. 

Puhemies: Suuren valiokunnan vaali 
toimitetaan täysi-istunnossa ensi tiistaina k:lo 
12 päivällä. Ehdotuslistat on siis annettava 
eduskunnan sihteerille viimeistään ennen k:lo 
12 päivällä ensi maanantaina. 

Seuraava täysi-istunto on huomenna k:lo 2 
päivällä. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. P e u r a k o s k i: Minä pyytäisin valitsi
jamiehiä jäämään tänne täysi-istunnon pää
tyttyä. 

Ed. Anti l a: Minä pyytäisin talousvalio
kunnan jäseniä kokoontumaan huomenna k:.lo 
11 säätytalolla talousvaliokunnan huoneessa 
valitsemaan puheenjohtajaa ja varapuheen
johtajaa. 

Täysi~istunto päättyy k:lo 7,45 i .p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Aha va. 



10. Keskiviikkona 21 p. marraskuuta 
k:lo 12 päivällä. 

Päiväjärjestys. 

.Siv. 
Suuren valiokunnan vaali . . . . . . . . . . . . 177 

Nimenhuudossa me~kitään poissaoleviksi ed. 
Ha~kkinen, Kellosalmi, Ko:ponen, M&lmivaara, 
Nissinen, N u:rmela .ia Schybergson. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Suuren valiokunnan vaali. · 

Puhe m ies: Suuren valiokunnan vaalia var
ten on mäiLrätyn ajan kuluessa ja muutenkin oi
keassa järjestyksessä jätetty vii·si ehdokaslistaa, 

joista kakoon1pantu painettu vaalili.ppu on edus
.ta.iiUe jaettu. Asiantuntijana vaalissa tulee ole
maan prof-essori Ernst Lindelöf. Niitä asiamie
ihiä, jotka ova.t jättäneet ehdokaslistat, kehoitetaan 
avustamaan va·aliliJppu,ia avattaessa. :Sen jälkeen 
kun vaaliliput ovat avatut ja las.ketut, lop·etetaan 
istunto. 

Nyt ryhdytään vaaliin. Vaalin tulos ilmoite
taan .myöhemmin. 

Täysi-istunto lopetetaan k:lo 12,47 päivällä.~ 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava . 

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

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia;: 

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

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

llmoitusasiat: 

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

• 
V aliokuntain puheenjohtajia ia varapuheenjohtajia. 

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

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

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

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

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

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

Suureu. valiokunnan vaalin tulos. 

Sihteeri lukee: 

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

dokaslistaa .ia ·on kunkin listan hyväkisi äänestä
nyt 

Listan N :o 1 25 

" 

" 

2 20 
, 3 36 

4 88 
" " 5 22 

Yh~ensä 191 äänestäjää. 

äämestäjää 

" 

" 

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

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

Listasta N :o 1 8 ehdokasta 
" ,26 " 

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

Yhteensä 60 ehdokasta. 

Valituiksi ovat tulleet: 

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

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

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

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

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

Puheenvuoron saatuaan lau•suu 

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

Elintarveasiainvaliokunnan jäsenet. 

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

•Sihteeri lukee: 

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

Suomen Eduskunna:n ·valitsijamiesten puolesta: 

J. Oskari Peura1koski. 

Anton Huotari. 

Puheenvuoron saatuaan la.usuu 

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

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

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

Täysi-istuntoa jatketaan 

kello 12 p. 

V aliokuntain puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. 

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

Päiväjärjestyksessä oleva aSia: 

Hallituskysymys. 

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

Sihteeri lukee: 

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

Pyydämme 'reitä sallimaan tilaisuuden Edus
kunnalle esittää seuraavaa: 

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

, kuntien päälliköiksi seuraavat henkilöt: 
Senaatin talousosaston puheenjohtajaksi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helsingissä, 20 päivänä rnarra•skuuta 1917. 

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

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

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

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

Helsingissä 24 p. marraskuuta 1917. 

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

G. G. Rosenqvist. 

Hallituksen jäsenet: 

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

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

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

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

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

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

Maataloustoimituskunnan päällikkö Maanvilje-
lijä Kyösti Kallio; " 

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

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

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

Bosiaalitoimituskunnan päällikkö Filosofian 
lisensiaatti 0. W. Louhi vuori. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarsinkin on maanteid·en rakennus- ja kunnossa-

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

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

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

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

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

P. E. Svinhufvud. 

Keskustelu: 

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

24. 
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tänyt minua ilmoittamaan, ·että hän on kuullut 
eräillä tahoilla valmistettavan se1l·aisen kokoomqs
hallitu!ksen aikaa.nsa.am~sta, 'johon kuuiuisi hen
kilöitä porvarilE.sisia puolueista ja erinäjsistä pii
rei:stä sosiaEdemokraaiteja. Täimiiln johdosta pro
kuraattori Svinhufvud lausuu, ettei hän tahdo 
millään tavaHa vaikeuttaa tuollaiSBn kokoomus
hallituksen muodosta.mis·ta ja on hän valmi·s väis
tymään syrjään, jos semmoinen saadaan aikaan. 

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

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

1 

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

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

Meidän tulee olla selvillä siitä, että lakon ·ai
kana .ia lakon kautta. on t a i s t e •l u .S u o m en 
itsenäisyy·destä saatettu uut-een 
m i e 1 estä n i kohta 1 o k k a a s ·e ·en k ä ä n
n e k ·o h ta a n. Aina• maali.s'kuun vallankumouk
sesta alkaen on venäläinen vaikutus Suomessa 
lakkaamatta ja ripeästi alentunut. Vähitellen oli 
käynyt •selväksi, että venäläiset valtioelimet eivät 
enää pystyneet yl.l:äpitälmään minkäänJaista jär
.iestY'stä maassa, että heidän auktoriteettinsa oli 
lopus•sa ja että he siten olivat faktillisesti laimin
lyöneet alkeellisimmatkin velvollisuudet, jotka 
täytyy maan korkeimma-lle haHitukselle asettaa. 
Se hetki näJkyi olevan kä.siss.ä, jolloin Suomen 
kansa: kerrankin, - ensimäisen kerran tuill.annessa 
vuodessa. - oli suorastaan paikotettu ottamaan 
kohta:lonsa omiin kiilsiiusä, järjestämään asiansa 
aina:kin toistaisek·si oman tarpeensa ja tahtonsa 
mukaan, tarvitsematta kumartaa vieraan vallan
pitäjän. edessä. Venäjän virka;vaUa.n, vanhan py
·häJn Byrokratiuksen päivät olivat 'Päättyneet eikä 
taivaan rannalla näJkynyt iketään, joka~ ohsi pyrki
nyt hänen ·periHiseks·een, käyttämään hänen käyt-
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tämää. sensuuria, santa•rmeia, ohn11naa, :p.akkoluo- i 
vutuksia ja muita: mieliv:allantekoQija. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ei katsonut ka.uraTyynejä :kelvolliseksi ihmisten 
ravinnoksi, ainoastaan häJdin tuskin eläimille, niin
kuin hä)1! .sanoi. (Vasemmalta: Kaskuja!) Koti
maisen vil.iatuotannou haolveksiminen, se tulkoon 
totuuden nimessä tässä sanotuksi, ·ei kuitenkaan 
kaikkien kansanluokkien keskuudessa. kuluttaja
kunnan tahollaJkaan o1e ollut yhtä huomattavaa 
kuin työväen keskuudessa. Mutta sittenkin on 
kuluttajakunnan mielipiteen paino mainittuun 
suuntaan jo pari vuosikymmentä ennen sotavuosia 
ollut kylEksi suuri ehkäisemään kotimaisen vilja
tuotannon valttämätöllltä lisäämtymistä, Kun ku
luttajakunm:m tarve on pä:äa.sias.sa! tyydytetty 
ulkomailta tuodulla viljalla, ei hyle]{.sityllä koti
ma.isella ole ollut .lkysyntää. Ja kun tuotanto
kustannuksia ei peittänyt saavutettu hinta, joka 
oli rukiista noin 12-15 markkaa, ohrasta 8--10 
·markkaa, kaurasta 6-7 markkaa hehtolitralta, 
niin nämä seikat vaikuttivat sen, ettei vi~jantuo
tantoa yritettykään 'lisätä. Harrastuksen .ia innon 
tukwhuttivat edelläkerrotun laatuiset olot, ja niin 
viljelijät järjestivät taloutensa • .giten, että se tuotti 
pääasiallisesti vain oman talouden tai!poeen. 
Näinä aikoina, kun maassa paraiHa,an vielä uudis
vil.ielyksiä raivattiin, olisi vi,ljelijäin, voidaikseen 
pitää p-eltonsa. täydessä kunnossa, tullut viljelyk
sien laajentuessa lLsätä .karjaa. Mutta, kun karjan
tuotteet, niinkuin edellä sanoin, olivat ylen halvat, 
ei siihen ollut halua, ja niin ollen, kuten jo huo
mautettu, maat -laihtuiva,t perin mitättömiksi. 
Vasta :kun meijerit myöhemmin a~1koiv.at toimin
tans8rl' ja niiden tuotteilla ulkomailleviennin kautta 
oli arvoa, alkoi karjanhoito elpyä•. Sitä kuitenkin 
hida,stuttivat ulkomailta. swadut niukanpuoleiset 
hinnat, jotka heikonpuoleisesti vastasivat karjan
hoitoon ,pantu.ia kuluja. Ja nämä olot puolestaan 
ehkäisivät voimakka.an inn·ostuksen nousun maan
vilje'lijäin keskuudessa. Tämä oli tosin kaikille 
voittamaton haitta. Mutta sitäpaitsi esiintyi toi
nenkin, ja se oli taasenlkin työväenluokan vasta
rinta me~ieriliikettä vastaan. Näin ollen ja 
näistä syistä 'ei ka.rjata:louden tuotanto enemmän 
kuin vil.iantuotantokaan oHut sotavuosien wlkaessa 
'läheskä-än niin suuri kuin :se toisenlaisten olojen 
vallitessa ·olisi voinut ja rpitänyt olla. Kun sitten 
tuli sota-aika ja kysyttiin, tulemmeko omiHamme 
toimeen, huomattiin, ettei oma tuotantomme riittä
nyt ja niinoHen olisi kotimaisten hallitusmiesten 
ja niiden mukan:a kuluttajakunnan, jos he olisivat 
py.styneet harjoittamaan kansan etujen mukaista. 
viisasta politiikkaa, pitänyt heti kiireesti ryhtyä 
vaikuttaviin toimiin kiinoittaakseen sanoin j81 
teoin elintarpeiden .tuottajia ponnistuksiin, joiden 
tuloksena vaTmaan ·olisi .ollut voimakas ja. jatku
vasti ikestävä tuotannon nousu. Maa.ta:loustuotan-



• 
Hallituskysymys. 187 

uon voima:peräisyyden kohottaminen tosin vaatii 
vuosikymmeniä, se ei ole kädenkäänt.eessä tehty. 
Mutta jos olot ·olisivat sota-a:jan tullen olleet suo-; 
tuisampia kuin ne olivat, olisivat tuottajat kuiten
kin voineet jonkun verran hetikin lisätä tuotantoa. 
Mutta olot, ·niinkuin edellä ·olen kuvannut, eivät 
olleet siihen •soveli,a,ast.i kehoittavia, josta syystä, 
kotimaisten vailtiollisten toimihenkilöiden ja isän-, 
maanystävien harrastuksoet asian· hyväksi suu
reksi osaksi raukesiva•t tyhjiin. Maamme silloiset, 
hallitusmiehet olivat vieraita, eivät •siis tunteneet, 
oloja eivätkä pystyneet oikein arv;ostele.maan ase
maa joten heitä oli helppo johda.ttaa noudattamaan 
erh~llistä politiikkaa. Tähän näitä vieraita har
rastuksia omwavi,a, ha'llitusmiehiä johti kuluttaja
kunta ja erittäinHn taas työväenluokan vaatimuk-. 
set. :MääräiHiin yksipuolisesti rajahrntoja, har
joitettiin väkivaltaista painostusta tuottajakuntaa 
kohtaan ja, siten imkahutettiin , innostust.a, . jota 
olisi pitänyt kehoittaen sytyttää. Saapm sitten. 
aika, jolloin tapahtui Venäjällä. vallankumous ja: 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" kannatan prokuraattori Svinhufv;udin listaa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

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

Ehdotettu mell!ette'ly hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös : 

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

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

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

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

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

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

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

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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Päiväjärjestys. 

Siv. 
Ilmoituksia: 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Hänninen, Nurmela, Pehkonen, Salin, Salo ja 
Waljakka. 

Ilmoitusasia.t: 

'foimitus- ja tarkastusyaliokuntain varajäsenten 
luku. 

P u h e m i c s: Puhemiesneuvoston tulee ehdot
taa eduskunnan päätettäväksi, montako varajä
S'entä on valittava toimitus- .ia tarkastusvaliokun
taan. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kilmpaan
kin valiokuntaan valitaan 18 .iUsentä. 

Ehdotu& hyväksytään. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Hallituskysymys. 

Puh e mies: Viime täysi-istunnossa edut"
kunta päätti 1mnna pöydälle tähän istuntoon 
asian, joka koskee toimenpiteisiin ryhtymistä uu
den hallituksen aikllansaamiseksi. Käsittelyn 
alaisena on, kuten muistetaan, kaksi ehdotus.ta, ni
mittäin ed. Mäen y. m. ehdotu& ja ed. Antilan 
y. m. ehdotus, jotka ovat julkiluetut ja edustajille 
painettuina jaetut. 

Keskustelu: 

Ed. T.o koi: Luulen, että· on erittäin tarpeel
lista vaihtaa vielä hiukan mielipiteitä niistä päi-

vänkysymyksistä, jotka tällä hetk·ellä kiinnittä
vät kaikkih kansalaisten mieliä. Täällä kyllii 
viime istunnossa jo niihin aluksi kosketeltiin. 
Mutta sallitta.koon minun sanoa, että se kosketus 
tuntui aivan pinta,puoliselta., tuntui siltä niinkuin 
olisi .ta,hdottu syrjäyttää tai päästä käsittelemästä 
näiden ky,symysten todellisuutta, tahCLottu vain 
viittaamalla nyky,päivien tUJpauksiin vetää resul
taa.tit, johtopäätökset, jotka esitetään yleisön näh
tävibi, kosk,ettelematta oll-enkaan niitä syitä, joi
hinka nämä joht01päätelmät perustuvat. Tunnus-

. takaa.mme suoraan, että nykypäivien ilma on 
täynnä myrkkyä, se on pohjiaan myöten myrk
kyyntynyt. KausaUJluokat seisovat toioon toistaan 
vastaan, se on to,siasia, jota. ei voi toiseksi muuttaa. 
Mih on kiihoit:tanut eri kans,anluokat tällä het
kellä toinen toistaan vastaan taisteluun, jossa 
taistelussa on jo käytetty aseita? Minä tahtoisin 
hiukan kosk,et.ella tämän .kysymyksen perusteita. 
Minä täällä .io kermn: eräässä lausunnossani aikai
semmin viittasin niihin tapauksiin, jotka kehit
tyivät suurla:kon jälkeen; mitenkä suurlakon jäl
keen, nimittäin 1905 suurlakon jälk,oon, syntyi 
ohjelmia, jotka tarkoittivat tämä!n kansan ,pohja
kerrosten aineellisen ja, ~henkisen asemau paranta
mista; miten silloin äärettömän ,pian, aivan tavat
toman .pian pääsi valtaan taantumus, .ioka taan
tumus oli kenties vielä pahempi kuin ennen suur
lak!koa . vallinnut niin sanottu Bobrikoffin aika; 
miten työväestö tämäin taantumuksen koutissa sai 
katkerasti kärsiä; mit€ll s1e katkerasti sai kokea 
tämän taantumuksen ka1kki seuraukset. Viittasin 
jo tässä mainitsemassani puheessa siihen, että tä
män maan työväki ei aio toista kertaa, vapaoo
toisesti tällaisen taantumuksen valtaan joutua. 
Nyt tapahtuneen vallankumouksen jälk-een olivat 
my.ös:kin mielet toivorikkaat; hetkeksi •pyrittiin 
unohtamaan ja unohdettiinkin ne eri mielet, ne 
katkeruudet, .jot,ka vuosien kuluessa olivat syö
pyneet ihmisten mieliin. Toivottiin, että uusi 
aika loisi todella sellaisen tulevaisuuden, joka tar
joaisi kaikille kansa.nkerroksille samanlaiset ·elä
misen mahdollisuudet. Mutta todellisuus on osoit-
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tanut että taaskin ollaan luisumassaa• aivan ta
vatto~a.n pian taantumusta k'Ohti. Anarkia, joka 
ntiinä päivinä on ~ää..syt valta:.~n, o·i ui~ lliköisin 
työväen keskuullesta. Minä ,pyydän sen täs,sä jul
kisesti lausua. (Eduskunnasta: On, on!) Ei ole! 
Hyvät herrat, minä todistan väitteeni. Kun ed~s
kunta sääsi elintarvelain viime kevännä, lam, 
joka säädettiin perustuslain mukai~essa järjestyk
sessä ja jolle siis oli tunnustettava se lain pyhyys, 
joka p·erustuslaiHe tässä maassa aina. on tunnus
tettu, jokaisen kansalaisen vilpitön velvollisuus 
oli noudattaa tätä lakia, sen kaikkia eri säännök
siä yksityiskohtia myöten. Onko sitä tehty? Ei 
ole tehty. Heti paikalla, kun tämä laki eduskun
nasslll säädettiin, !POrvarillisissa sanomalehdissä 
alettiin julkisesti kiihoittaa omistavaa luokkaa 
vastustamaan tätä lakia. (Vasemmalta: Oikein!) 
Anarkistisiin tekoihin yllytettiin omista:vaa luok
kaa. Minä pyydäm herroja vilkaisemaan sen ajan 1 

sanomalehtiä. Eikö silloin kiihoitettu ase kädessä 
vastustamaan tätä lakia? Eikö silloin sanottu, että ' 
on kirves kä.dessä puolustettaJva omaisuutta pak
koluovuttajia vastaan, jos he tulevat toimeenpan•e
maan tätä lakia? (Eduskunnasta huutoja: Todista
kaa! Valetta!) Sen jälkoon julkis.esti tiedettiin, . 
että omistavien luokkien ;puolelta kierrettiin, ri- · 
kottiin lakia. Suuria elintarvevarastoja salattiin. , 
Niitä ·ei annettu julki. Työväki kärsi nälkää ja , 
puutetta. (Oikealta: Och vi mer än andra.) 01- ; 
kaa hyvä, 'PUhukaa suomea,! (Puhemies koputtaa.) 
Työväki kärsi siitä huolimatta, että se tiesi, että 
toisella taholla kierrettiin ja rikottiin lakia. Se 
kiihdytti ·nälkäisen työväen mieltä. Samoin myös
kin se ääretön sorto, mikä kaikesta 'huolimatta 
r·ehoitti taloudellisen elämän alalla:; se kiihdytti 
työväen mieliä;, syntyi levottomuuksia jo pitkin ' 
kesää. Minä ja minun toverini ·koetimme kulkea 
rauhoitusretkillä, koetimme selittää työväelle, että 
heidän on koetettava tyytyä, koetettava odottaa. 
Mutta ihmisiä ei iankaiken rauhoiteta. Kun min
käänlaisia: parannuks·en· mahdollisuuksiakaan ei 
näyttänyt tulevan, ipuute ja kui-juus lisääntyi, 
kärsimykset lisääntyivät, niin seuraukset, tyyty
mättömyy,s, kävi päivä päivältä yhä suuremmaksi 
.ia suuremmaksi. Mitkään rauhoitus.keinot eivät 
enäa voineet auttaa. Lisäksi samalla kertaa, kun 
omistavien luokkien puolelta tällä tavalla koetet
tiin kiertää ja rikkoa sitä lakia, jonka eduskunta 
oli säätänyt, samalla kertaa salaperäisellä tavalla 
järjestettiin täällä Helsingin kaupungissa ja ym
päristöillä asestettuja joukkoja, joiden oli ta:r.koi
tus valloittaa Helsingin miliisilaitos. Tiedettiin 
jo päiväkin, milloin se mahdollisesti tullaan teke
mään. (Oikealta: Punakaarti!) Ei se ollut puna
kaarti. Odotettiin ja selvästi nähtiin. että ·oltiin 

menossa saJmalle tolalle, samalle uomalle, samalle 
radalle, johonka suurlakon jä;lkeen niin pian jou
duttiin: pwm1ppuvaltruan, piiskavalta.an. (Vasem
malta: Pistinvaltaan!) Itsesäilytysvaisto on ih
misissä kaikista vaisto]sta suurin, se ei tahCLo tä
hän alistua va.paaehtoisesti. Jos olisi ·edes julki
suudessa esitetty tämä, esitetty koko suunnitelma, 
niin tulokset olisivat olleet mahdollisesti ,paljon 
huokeammat. Silloin vielä, kun minä olin halli
tuksessa, minä koetin varoittaa, ettei 'Pitäisi mennä 
tälle tielle, pitäisi pysyä sillä kannalla, jolle ase
tuttiin maaliskuun vallankumouksen jälkeen, ni
mittäin, että poliisilaitokset pidettäisiin järjestys· 
lautakuntien käsissä, niitä ei :pitäisikään muuttaa 
n. s. lailliselle poliisikannalle, ennenkuin edus
kunta •on asian lopullis·esti päättänyt. Ne varoi
tukset eivät auttaneetja-tulokset ovat semmoi
set kuin ne ovat, ne ovat kauhisrtuttavat. 

•Työväenjärjestöt pitkin kesää ilmoittivat, ettei
vät ne puolestaan hyväksy, eivät anna kannatus
taan niille levottomuuksille ja mellakoille, joita 
kaikista meidän varoituksistamme, kaikista mei
dän rauhoituskeinoistamme huolimatta pa.ntiin 
toimeen. Käytettiin taas samaa keinoa niiden vas
tustamiseksi kuin 1905-vuod·en suurlakon jälkeen, 
nimittäin ko.stotoimia., kostotuomioita. Me us
koimme ja .olimme puolestamme vakuutetut siitä, 
ettäJ jos koetettaisiin ymmärtämy,ksellä saada 
asioita järjestetyksi, jos jätettäisiin sen varaan, 
että työväestö ja sen järjestyneet joukot pahek
suvat. näitä tekoja, koettavat ojentaa oikealle 
tielle, olisivat tulokset mahllollisesti :paremmat 
kuin mitä ne nyt ovat. Sitä ei otettu huomioon. 
Lähdettiin koston teille. Kosto loihtii esiin aina 
toisia va.stavaistoja, jotka pyrkivät myös IPa'Die
maan vastalauseen kostoa vastaan. Asema oli ke
hittynyt niin tavattoman kriitillisebi jo tässä 
useita viikkoja takaperin. Kun eduskunta kokoon
tui, luotettiin siihen, toivottiin, että eduskunta 
jotakin saisi aikaan. Turha toivo. Ei vieläkään 
kuukauden kuluttua ole eduskunta pannut tikkua 
ristiin asian auttamiseksi. Me koetimme vielä vii
meiseen saakka •rauhoittaa, mutta se kävi aikaa 
voittaen ·mahdottomaksi, suurlakon täytyi puh
jeta•, se 'Puhkesi sisäisen voiman •pakotuksesta, se 
puhkesi 'S·en tyytymättömyyden pakotuksesta, 
jonka viime kesä, viime talvi ia koko viimekulu
nut vuiosi oli työväen keskimd-essa, sen riveissä 
synnyttänyt. Suurlakon alkaessa me a.nnoimme 
julistuksen työväelle, jossa me nimenomaan teroi
timme työväen mieliin, miten sen on suhtaudut
tava toisiin kansankerroksiin. Me sanoimme: 
Tarpeetonta ärsytystä väestöryhmi-en kesken on 
vältettävä, taistelu ei ole yksilöiden eikä IPikku
ryhmien, varun luokkien taistelua, .se ratkaistaan 
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oikeuden hvalia vihollisia". Siinä on ykSi ·por-puolueiden ja; valtiolaitosten kesken. Hajayrityk
ret ja. sivuasiain esilleottaminen vain häiritsee 
suurta asiaa, sitä varten on erityisten palkkavaa
timusten esittäminen kielletty. Suorastaan rikol
lista ja kumoukselle turmiollista olisi, jo.s yksi
tyisiä. kostotekoja ja epäjär.iestyksiä alkaisi il
metä. Kaikkinainen ilkivalta on siksi jyrkästi 
kielletty. Suurlakon aikana ,on; järjestys ja kuri 
pidettävä moiteettomana, on muistetta.va, että val
lankumous ei ole samaa kuin ilkivalta ja anarkia. 
Työväen järjestetylle .i·oukkotoiminnalle ovat epä
jä~jestybet vahingoksi. Ryöstöihin ja varkauk
siin tai ilkitöihin osallisia tullaan pitämään työ
'väenasiain vihollisina ja kohtelemaan sen mukaan. 

. varillisen oikeus- ja moraalikäsitteen perus- ja. 
lähtökohta. Ti-etämisen te kyllä saatte heittiä., 
mutta .ios te tuomitsemisen heitätte, silloin koko 
porvarillisen yhteiskuntajärjestyksen perustus hor
.1uu. 

Tällä kannalla ovat työväenjärjestöt ja. heidän 
johtajansa, joi]{.si tietysti te mi~utkin l~ette, ~n.a 
ja kaikissa oloissa seisoneet. Minä olen JOka tllai
suudeSISa vointini mukaan kieltänyt ja varoittanut 
ryhtymästä mihinkään anarkistisiin t-ekoihin. 
(Keskusta.sta: Kuka kiväärit lainasi venäläisiltä?) 
En ole lainannut enkä pyytänyt ketään lainaa
maan, minulla ei .ole mitään sen a•sian kanssa te
kemistä, ja jos herrat tahtovat syyttää minua 
siitä; niin ilmoittakaa, aiotteko syyttää, ja valtio
päiväjärjestyksen 12 § on siinä teidän käytettä
vänänne. Minä olen valmis vastaamaan julkisen 
oikeuden edessä kaikista teoistani. Tämä tyyty
mättömyys ei ole johtajien lietsoma. Ei, sen syyt 
ovat paljon syvemmällä. (Ääniä eduskunnassa: 
Ovat.) Kuka on lietsonut vihaa ja tyytymättö
myyttä esimerkiksi ·Sveitsin .-rauhallisen työväen 
keskuud-esia, jossa kansanvaltaiset traditsioonit 
ovat paljon >pitemmällä kuin meillä täällä Suo
messa, jossa hallintojärj-est-elmä on paljon kansan
valtaisempi kuin m-eillä, jossa olot kaikin puolin 
ovat pal.ion kansanvaltaisempia kuin meillä? Siitä 
huolimatta sähkösanomat tietävät kertoa, ettij. 
Ziirichin kaduilla ·on viikko takaperin taisteltu 
barrikaaditaisteluja, joissa on surmansa saaneita 
ja haavoittuneita. On vaadittu valtaa työväelle. 
Manner vai Tokoiko sen on kiihoittanut vai ehkä 
tuo suurisu:nen Salin? Ei! Täällä sanotaan: Le
vottomuuksien sanotaan ,syntyneen kalliinajan .ia 
elintarvepulan johdosta. Siinä ovat syyt, jotka 
ovat kiihoittaneet väestöä, ja niin kauvan kun 
näitä syitä -ei poisteta, mieliä ei rauhoiteta. 

Kun te lähdoett-e arvostelemaan, niin minä pyy
dän, -että h-errat kurkistavat .pikkusen syvemmälle. 
Mutta asiahan on nyt niin kuin ennenkin ja aina 
porvarillisessa yhteiskunnassa, niinkuin ranskalai-

' nen kirjailija Anatole France ,sanoo: ,Tietämisen 
saa heittää, mutta tuomitsemista. ei käy heittä
minen. Ne, jotka tahtovat, että oikeuden päätökset 1 
perustuisivat tosiasiain tutkimiseen, ovat vaaral
lisia sofisteja sekä porvarillisen ja sotilaams.en 

Minä tiedän, että te pysytte uskollisina näille 
periaatteille, sillä .siitähän on teidän pakko pitää 
kiinni. Mutta me elämme sellaista aikaa, jolloin 
vallankumoukselliset virrat vievät epäilemättä 
paljon vanhoja traditsiooneja mukanaan. Olen 
kerran ennen jo lausunut ajatukseni, ~ttä tämä 
suuri vallankumous, joka. maaliskuussa alkoi, ei 
ole vielä päättynyt. Minä olen vakuutettu siitä, 
että se kestää vielä kauvan. Me saamme kenties 
nähdä vielä monta kovaa. Me saamme kenties 
vielä olla monien kauheiden asioitten todistajina. 
Se on yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän 
laki. Me emme pääse siitä sillä, että me pyrimme 
vain koskettelemaan nykypäivien tapauksia ja 
katselemaan nykyisiä trupauksia tämän:päiväisten 
silmälasien lä'])i. · 

Täällä viimeisessä istunnossa ed. Kairamo lau
sunnossaan mainitsi, että vaikka tällä suurlakolla 
ei olisi mitän muuta voitettu, niin on sillä ainakin 
se saavutettu, että meidän itsenäisyysasiallemme 
on sillä tehty huono palvelus, karhunpalvelus. 
Samalla täällä on tahdottu syyttää sosialide" 
mokraatt.e.ia siitä, että me olemme turvautuneet 
muka vieraas~.en apuun, vieraan vallan apuun'l 
(Oikealta: Oikein!) 'l,äällä ed. Salin myös viime 
istunnossa todisteli, mielestäni aivan liian van
hoilla historiallisilla väitteillä, miten porvaristo 
aina on turvautunut vieraan vallan apuun. Meillä 
on pal.j.on nykyaikaisempia,kin todistuksia. Kun 
eduskunta viime elokuussa hajoitettiin, kenenkä 
apuun 'Porvaristo ,silloin turvautui? Suomen kan
saanko se silloin nojautui? (Oikealta: Vaaleihin.) 
Ei! Vieraan vallan a.puun. (Oikealta: Valetta! 
Todistakaa! Huutoa ja melua.) Kun eduskunta 
yritti kokoontua sen jälkeen, vieraan vallan pis
timet estivät sen kokoontumasta. (Oikealta: Mitä 
porva.reilla oli tekemistä sen kanssa!) Mitä te sa
noitte? Te tunnustitte, että vieraalla vallalla oli 
oikeus ·estää eduskuntaa kokoontumasta. (Vasem
malta: Oikein!) Kun eduskunta vielä 29 päivänä, 
kun ei näitä vieraan vallan pistimiä enää ollut 
käytettävissä, kokoontui (O:kealta: Ei ollut edu.s
kunta !), kun eduskunta !utsuttiin kokoon, sinne 
ei suvainnut saapua porvarilliset edusta.iat. (Va
semmalta: He tunnustivat ha.ioituksen.) Silloin 
täm1i,~ talon ovet lukittiin vieraan vallan sinetillä. 
Ja Hels:ngin Sanomat kirjoittivat muun .muassa 
näin: .. Vieraan maan mies oli asettanut sinettinsä 
Suomen eduskunnan ovelle, luottaen Suomen kan-
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san kuooiantullltooa" j. ~ e. (Vasemmalta: Hyi!) 
Juuri niin - vieraan maan mies on meidän 
oviiWilme .stllkenut ja S·en sinetin sosialidemokraa
tit mursivat. Sosialidemokraatit eivät tunnusta
~t viflraan maan miehen sinettiä, he tahtoivat, 
että he, Suomen kansan edustajat, olisiva,t itse 
oikeutetut kulkemaan oman talonsa sisälle, ilman 
että vieraan maan mies saa siihen sinettiä panna. 
Te olette vaatineet prokuraattoria nostamaan 
syytteen niitä vastaan, ja ne arvoisat edustajat, 
.iotltl} vieraan maan miehen si~etin 1poi~tivat, o~at 
valmiit vastaamaan tästä teostansa. Mmä ;a1anom, 
että minä en ole koskaan enkä näinä päivinä luot
tanut vieraaseen a1puun, en myöskään ole ollut 
muka.na hankkimassa aseita vieraan maan mie
hiltä. Keltä ovat hankitut ne aseet, joilla ·porvarit 
ovat asestetut? Ovatko ne kotitekoista laatua 
(Naurua?) Kotitekoisiako ne ovat ne .pommit, 
helvetinkoneet ja uudenaikais-et kiväärit, joilla 
porvaristo on asestettu? Meillä ei ole ollut omia 
a&eita to~sta;kymmeneen vuoteen. (O:kealta: Nyt 
on venäläisiä!) 

Täällä sanottiin muiden muassa myöskin se, ·että 
h-erroja ei tyydytä sosialidemokraattien ohjelma 
siltä kohdalta, jossa puhutaan valtalain voimaan
saattamis.esta. Siinä sanotaan, että ,täydennet
tynä. ulkopolitiikkaa ja sotalaitosta koskeviita 
oSiilta". Millä tavalla me tahdomme sen täyden
tää? J uu, me tahdomme sen tälydentää niin, että 
se kohta. muutetaan ulkopolitiikan ja sotalaitoksen 
•uhteen siten, että Suomi julistetaan ulkonaisesti
kin itsenäiseksi, riippumattomaksi valtioksi, jolla 
on oikeus asettaa omat ulkomaiset asiamiehensä 
ja konsulinsa, ja että Suomen ja Venäjän väliset 
suhteet järjestetään sellaisilla sopimuksilla - ni
mittäin kauppasuhteet ja. muut suhteet, joita aina 
va:tioitt~n kesken tulee .olla, jonka kummankin 
maan edustuslait,okset tasa-arvoisina hyväksyvät, 
Sa,moin sotilaslainsäädäntö on kokonaan :siirret
tävä. Suomen sisäiseksi asiaksi, että venäläinen 
sotaväk: heti rauhan tultua poistetaan pois maasta. 
(OikeaEa: Heti!) - Vaikka. heti, olkaa hyvä 
(Naurua), s-ekä että Suomi saa lähettää edusta
jansa my6skin rauhanneuvotteluihin. Sillä ta
valla me tahdomme sen täydentää. (Oikealta: 
H "!) yva. 

Minusta tuntuu niinkuin täällä ainakin eräitten 
puhuiain lausunnoista kuvastuisi se käsitys niin
kuin ·venä.iää ei enää tarvitsisi laskea ollenkaan 
lukuun, niinikuin Venä,jä olisi kadonnut maanpal
lon päältii, niinkuin Venä.ifun· kansaa ei -olisi ollen
kaan olemassa.. Täällä edusta.ja Kairamo suva:tsi 
antaa heistä mainesanan ,halveksittu" ja ,inhoit
tava". Kuulkaa, hyvät ystävät, minä tahtoisin olla 
iässä. .asiassa vakava. Yli 100-miljoonainen kansa 

ei voi kadota maan päältä.. (Oikea1ta: Bolshe
vike.iä. ei ole niin paljon.) Venäjän kansa. jä.ii. ole
ma.an ja,. me tulemm~ aina vastakin olemaan .sen 
kanssa läheisessä kosketubessa. :Sen vuoksi me 
emme saa halveksia sitä kansaa milloinkaan, ei 
silloinkaan, kun se taistel·ee kuolinkatnP'Pailua ole
m&S~Sa.olonsa IPtwlesta. (Vasemmalta: Oikein! 
Hyvä!) 

Täällä. sanottiin, että se kQSkee bolshevikejä. · 
Ketä ovat bolshevik:t, mikä on heidän ta.rkoituk
s.ensa? Bolshevi:kithan ovat julistaneet taistele
vansa kaikin keinoin, kaikin käytettävissä olevin. 
keinoin rauhan palauttamiseksi maaha•n. Onko se 
häpeällinen teko koettaa saada maahan rauhaa,· 
koettaa saada sodan kauhut loppumaan, jotka ovat 
herättäneet kauhua koko maan päällä .io yli kolme 
vuotta, .ioka uhkaa ~Saattaa koko ihmiskun.nan on
nettomuuteen. He ovat päättäneet hoo.ken;aä ja 
kunniansa uhalla saattaa maahan rauhan ja Ve
nä.iän sotajoukot näyttävät liittyvän tässä jalossa 
pyrkimyksessä heihin. Sa-ksan sosialidemokraa
tit - sekä oikeisto- että vasemmistososialide
mokraatit-ovat ilmoittaneet aktiivisesti kannat
tavlllnsa Venä.iän työväkeä tässä .ialossa ·pyrkimyk
sessä saada rauha aikaan mahdollisimman pia,n. 
Itävallan sosialidemokraatit ovat myö-skin pitä
neet Wienissä suuren kokouksen, j,ossa on ollut yli 
50,000 Itäva.llan työläistä ja jossa he myöskin 
ovat päättäneet asettua samalle kannalle, kaikin 
keino~n kannattamaan niitä rauhan pyrkimyksiä, 
joita V enä.iän työväki ja. etupäässä juuri bolshe
vikit ovat kaikin keinoin koettaneet a.iaa. On suo
ra:s'taan surkuteltavaa, että juuri siitä kansan
aineksesta, .i·onka tarkoituksen, jonka taistelun 'Pi
tärsi olla ·meille kaikille niin läheisen, - - sillä 
kansat ja niiden joukossa myöskin me kaipaamme 
ennen kaikkea raU'haa, sillä ennenkuin rauha saa
daan aikaan, on meidän mahdoton järjestää. -omia 
sisäisiäkää.n asioitamme, se on kaiken a. .ia. o - -
tästä suvaitsee ed. Kairamo käyttää mainesanaa 
,halveksittava ja inhoitta.va". Minä pyytäisin, 
että käytettäisiin hiukaa toista äänilajia silloin, 
kun on kysymys joka rl;~~jpauksessa vieraa-sta kan
sasta ja. silloin, kun iQn kysymys sen kansanluokan 
pyrkimyksi:stä, j·otka ovat, sanokaamme suoraan, 
niin oikeat, että kukaan ei voi niitä vääriksi vään· 
tää. Meidän maamme a.sema, niinkuin sanoin, jo 
on myösk:n sellainen, että se kaipaa mitä 'Pikim
min rauhaa, ulkonaista rauhaa, .ionka ~urauksena 
vasta voi olla myöskin sisäisten olo.iemme rauhoit
tumin,en. Kun sosialidemokraatit ovat myös päät. 
tiineet asettaa oman ehdoka:slistansa Suomen hal
lituksen jäseniksi, ovat he tehneet sen täysin tie
toisina ka:kista niistä. vaikeuksista, kaikista niistä 
suunnattomista vaikeuksista,, mitä sillä.: hallituk-
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aella. tulee olemAali edessää.n. Mehän ti-edämme, 
että koko porvaristo tUlee .käyttämään kaiken vai· 
k~wmJ.ltansa.· tämän hallituksen telro.ien jarrutta
.m.kiPi, virkamiehistö uhkaa lakolla, työnantajat 
uhkaavat työsululla. .ia kapitalistit tietysti aikovat 
kieltää varansa. Mutta kaiken senkin uhalla ovat 
he päättäneet ottaa. itsellensä vastuunalaisuuden 
koettaaksensa :Saada maamme asiat järjestetyiksi 
niin, että me pääsisimme mahdollisimman vähillä 
kä.rsimy ksillä. Onko se huono tarkoitus? Jos tei
d.än tarkoituksenne on sama, ja. .ios te teoissa osoi
ta.tte. että te siihen kykenette, me toivotamme on
.ooa. Mutta muistakaa, että tätä kansaa on syö
tetty jo niin kauva·n lupauksilla, nyt täytyy seu
rata teko,ja. (Vasemmalta: Oikein!) Ellei tekoja 
seuraa, niin tätä kansaa ei enää rauho:teta lupauk
silla., se on mahdotontru. Eikä sitä rauhoiteta piis
kalla eikä sitä ·rauhoiteta tuomioistuimilla.. Täy
tyy omata ymmärtämystä, täytyy omata poliit
tista laa.iakatse:suutta, täytyy omata asioiden pik
kuisen :Syvemmälle tuntemusta, kuin mitä viime 
päivien puhujat, ainakin po:rvariston puolelta, 
ovat osoittaneet. Minä olen tämän tahtonut saada 
sanotuksi selostuk.seksi siitä, millä katseella. millä 
silmillä me asioita tällä hetkellä katselemme ja 
arvostelemme. Ei meitä vaivaa kunnianhimo, ei, 
kaukana siitä. Se on vastuunalaisuuden tunne, 
tämän kan:san pelastamisen halu, joka on meidät 
pannui ryhtymään tähän äärimäi'Seen toimin
taan. Me tiedämme, että isänmaan p·elastus on 
aina. hyvin epäk:itollista työtä. Sehän oli muis
taakseni ed. Nevanlinna, joka. kerran sanoi, ettei 
hän toista kertaa lähde .pelastamaan tätä ka·nsaa 
vastoin sen tahtoa. Vastoin sen tahtoa. ei sitä ku
kaacn voikaan pelastaa. Ja senvuoksi ne porvaril
liset edustajat, jotka mahdollisesti astuvat nyt 
hallitukseen, t~etäkööt, että he:dän on pelastaes
saan tätä maata noudatettava sama1la myöskin 
tämän kansan tahtoa. (Vasemmalta kättentapu
tuksin: Oikein! Hyvä! Puhemies koputtaa.) 

~ 

Ed. K a 11 i o: K'Oska edellinen puhuja, .ed. 
Tokoi tahtoi tehdä kaikki ne levottomuudet ja 
vallattomuudet, joita v:ime päivinä on täällä. ta
pahtu-nut, sen syyksi, että tässä maassa on elin
tarvevarastoja suuremmassa määrässä salattu ja 
siten .saatettu täällä elintarvekurjuus valtaan, niin 
pyytäisin minä esittää tasiasioita, jotka osoitta
vat. että ne luullut suuret varastot ovat pelkkää 
mielikuvitusta, ja syyt elintarvepuuiteesoon ovat 
luou1lol:iset ja valjon syvemmällä, kuin. luullaan-
kun. -

Edelli.nen· puhuja tahtoi johtaa näiden melskei
den syyt 1905 suurlakon vaiheista alkaen ja huo
mautti sitä, että se nopea taantumus, kuten hitn 

sanoi, joka suurlakon jälilStä tapahtui, ;rakensi 
pohjaa sille katastX'oofille, joho:Qika. nyt on jou
duttu. On kumminkin muistett~va. että vaikka-kin 
taantumus ohjelmi:n nähden on tapahtunut tosin 
tässä maassa, niin kyllä täällä on ~entään kuljettu 
koko lailla eteenpäi·n kan.sanvaltai&een suuntaan. 
Sillä onha·n meillä maailman kansanvaltaisin .eduiJ
kunta, nelisäätyis·en tilalla, ja se on. jo väkevä 
ase niyö.skin vasemmisto.pyrkimyksille. Kyllä 
mekin keskusta olemme tunteneet taantumusta, ei 
me:dän toiveitam~ Ole tämä eduskunta tyydyt
tänyt. Ja vasemmisto on juuri suuressa määrä$si 
ne toiveet ehkäissyt. Mutta me emme voi silti 

· syyttää .sitä, ettei tässä maa.s·sa. olisi kumminkin 
eteenpäin. pyritty. 

Nykyajan kipein kysymys on elilltarvekysy
mys. Useimmissa maissa. on heti maailmansodan 
alusta rakennettu aukara säännöstely ·elintafll)ei
den. hankinnan .ia kulutuksen suhteen. Meillä toi
menpiteet ovat olleet koko ,sodan ajan puolinaisia, 
.ia kun Borovitinoffin senaati·n toimenpiteet no
.iarotuivat laittamaan, vuonna 1909 annettuun sota
tilaa. koskevaan julistukseen, niin kansa ei aluksi
kaan tunnustanut annettuda määräyksiä itseään 
velvoittaviksi .ia siten ei tämä oh.ielma nojautunut 
kansaan. Viime kevännä .koetettiin tuo puute kor
jata ja .eduskunta antoi hallitukselle oikeuden ryh
tyä säännöttelemään elintarpeitten kulutusta ja 
ka.UJPpaa antamansa lain nojalla. Mutta kun toi
minta täytyi rakentua ennestään turmellulle poh
jalle, niin on käytäntö asoittanut, ettei tämän lain 
käyttö .ia elintarpeitten säännöttely ole onnistu
nut, kuten ol~si ollut snotavaa. Minä avonaisesti 
tu·nnustan, että tätä la.kia on rikottu, on rikottu 
liian. pal,ion ja sitä ovat rikkoneet kaikki kansan
luokat tässä maassa. Yksi välttämätön edellytys 
elintarvekysymyksen onnistumiselle on, että on
nistutaan saamaan kaikki yhteiskunnalliset voi
mat mukaan. Tätä. pitikin viimekeväinen hallitus 
s]mämääränä toiminnalleen. Se muodosti tuek
seen eiintarvekeskuskomitean, johon se kutsui yhtä 
monta tuottajien kuin kuluttajienkin edustajaa.. 
Kun hallitus samoin oli kokoonpantu ja vielä li
säksi sosialidemokraattinen elintarvepäällikkö, 

_ ni'n olisi aina.kin kuluttajien luullut luottamuk
sella hallituksen toimiin suhtautuvan. (Vasem
malta: Se oli porvari.) Mitä taas tuottajiin tulee, 
niin hekin luottivat hallitukseen antaessaan edus
kunnassa melkein yksimielisesti kannatustaan 
sllle laille, jolla annettiin valta hallitukselle 8iin· 
nötellä tätä kysymystä. 

Ensimäin·en kulutuskausi oli lyhyt, ja varas
tot niukat, mutta on,nistuttiin kumminkin ·"Pääse
mään suuremmitta häiriöittä uutiseen. Täällä 
edellinen puhuja huomautti siitä, että porvarilli-
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nen 'sanomalehdistö yllytti kansaa rikk<>maan tätä 
lakia. Minä en voi kieltää sitä., ettei joku vastuu
ton henkilö olisi ehkä jollakin kulmalla n<>in ajat
telemrutonta puhunut, vaan minä torjun sen syyt
teen itse kansaa vastaan, sillä kaikkialla oli pyr
kimys päästä tässä asiassa säännöllisempiin oloi
hin. Syyt sen rikkomiseen ovat toiset ja ne suu
reksi osakslli johtuvat niistä teoista, j<Oihinka 
täällä suurissa kulutuskeskuksissa myöhemmin 
ryhdyttiin, joihinka tulen palaamaaDJ. Mutta 
meillä oli jo kesällä :selvillä hallituksessa se pula
kausi eEntarveasioissa, joka oli syksyllä tuleva. 
Sentähd·en ryhdyimme kesäkuumista ilmoista huo
limatta varaamaan varastoja tulevien pulien va
ralta. Silloin kumminkin osoittautui, että harkit
semattomat joukot eivät ymmärtäneet hallituksen 
hyvää tarkoitusta, vaan vastuuttomat kiihoitta.iat 
aluksi saivat joukot liikkeelle ja ryöstivät valtion 
voivara!Stot, johon tekoon suhtautui sosialide
mokraattinen järjestö myös siten, että täällä syn
tyi kunnallinen lakmo. Työväen kokoukset antoi
vat epäluottamuksen omalle luottamusmiehelleen, 
j.oka ·suu!'lella ymmärryks,ellä yritti hoitaa tätä 
vaikeaa tehtävää. (Vasemmalta: Työväki ei ollut 
asettanut sitä.) Näin joutui pois johdosta edelli
sen hallituksen elintarvepäällikkö ja sittemmin 
tämän tärkeän tehtävän johto on ollut kolmen eri 
henkilön hoidossa .ia nyt viimerosi viikon a.i.an 
oman onnensa nojassa. 

Te sanotte, ettei sitä sosialidemokraattista elin~ 
tarvepäällikköä asettaneet sosialidemokraatit. 
Kylläkai hän tunnustettavasti luetaan heidän 
joukkoonsa ja kyllä me olimme yksimielisiä hal
lituksessa, niin hyvin sosialidemokraatit kuin 'POr
va:ritkin, hänen sopivaisuudestaan johtamaan tätä 
vaikeaa tehtävää. -

Kun tällaiset ulkoapäin tulevat toimenpit·eet, 
kuin suurlakko, ta.pahtuivat adalla, jolloin nopeaa 
ja iarmokasta toimintaa tarvittiin, ja sittemmin 
elintarv;ekysymyksen johto on ollut hajanaista, 
niin on pelättävää, että tämän vilimeisenkin lakon 
seuraukset puutteen ohessa .ovat sangen tuntuvat. 
Koska yleensä ei uskota, kuinka vakava tilanne 
tällä alalla on, niin pyydän saada muutamilla nu
meroilla osoittaa. asemaa maassamme leipäviliaan 
nähden. Todellisia laskelmia ei viime kesän sa
dosta ole aivan tarkoin saatu, vaan jos; otetaan 
keskimäärä viiden viime vuod-en sadosta, jota 
ylemmäs satoa hallojen, kuivuuden ja raesateiden 
takia tnSikin voi la,skea, niin voimme sa.don ar
vioida seuraaviin määriin: 

Ruista 259 miljoonaa, ohraa 98 miljoonaa kiloa, 
yht-eensä 357 miljoonaa kiloa. Kun näistä mää
ri,stä vähennetään siemen ensi vuotta v!lll"ten, ruista 
noin 43,7 miljoonaa, ohraa 29,3 miljoonaa kiloa 

ja otetaan lukuun käytössä tapahtuva 'l)ainon vä
hennys rukiista 5 prosenttia, O'hrasta 23 proseilft
tia, niin ei jää syötäväksi kuin 257 % miljoollil'a 
kiloa. Tähän on laskettava lisäksi tosin vehnäSlto 
ja sek.avilja, joita käytetään normaa.lisissakin 
ol.oiss.a. leipäviljana, mutta. kun tämän vuoden sa
toa olemme .io kuluttaneet viime kulutuskaudella. 
siis ennen 15 päivää :syyskuuta, niin emme voi 
niistä tulevaa satoa ottaa laskelmissa huomioon, 
sillä päinvastoin niistä tullut sato on epäilemättä 
vähempi kuin se kulutus, jonka. vi:ime kulutus
kaudella olemme käyttäneet jo tämän vuoden sa
toa. Ulkomaalta taas syyskuun 15 päivän ja mar
raskuun 19 [läivän välillä ei ole s-aatu kuin 
4,300,000 kiloa. E:un nyt vertaamme tätä varas
toamme kulutukseen ja otamme lisäksi huomioon. 
ettemm-e nykyään saa ulkoa mitään, niin asemam
me on •suorastaan 'Synkkä. Sikäli kun elintarve
lautakuntien tiedonannoista voi laskea, on syys
kuun 16 pä:vän jälkeen omavaraistalouksissa jä
seniä kaupungei,ssa 18,600, kulutuskeskuksissa 
93,294 ja maaseudulla 1,616,366 henkeä eli yh
teensä omavaraistalouksissllJ 1, 728,260 henkeä. 
Korttitalouksissa taas .kaupungeissa 478,233, 
muissa kulutuskeskuksissa 200,374 j.a maaseu
dulla 728,761 henkeä, eli yhteensä 1,407,368 eli 
koko kulutta.iain luku 3,135,628 henkeä. Kun 
laskemme edellisille asetuksen myöntämän mää
rän a 120 kiloa, niin tarvitsevat ne 207,391,200 
kil-oa, jos taas korttitalouksille otetaan a 110 kiloa. 
niin tarvitsevat he 154,810,480 kiloa eli yhteensä 
362,201,680 kiloa. Tämä on kumminkin n. s. 
teoreettinen laskelma, mwtta todellisuudessa on 
kulutus suuTempi, sillä el:ntarvelautakunnat kaik
kiaU.a pyrkivät antamaan lisäleipäkortteja enem
män kuin olisi toivottavaa. Ja sitä paitsi väki
lukumme lienee myöskin huomattavasti suurempi 
kui'n ma:nit.semani 3,135,000 henkeä, josta mää
rästä .on saapunut tuontikunnall-e tietoja tätä 
korttitaloutta .iär.i-estettäessä, joten todellinen tar
ve on noin 400 miljoo!la.a kiloa. Senaatissa oleva 
noeuvottelukunta l8Jski sen 4021f2 miljoonaksi, jossa 
laskelmassa ·nähtävästi kumminkin omavarais
talouksien jäsenluku ·on otettu liian suureksi. 
Vajaus on näin ollen noin 140 miljoonaa kiloa. 
Kun tilasto on näin synkkä, täytyy kaura takå
varikoida, muita kun elintarvelaki sallii maanvil
jelijöille jättää siemenen ja. mitä se tuotannon jat
kamiseen ehdottomasti ta•rvitsee, niin täytyi jät
tää karjalle 100 kiloa lehmää kohden, jotteivät 
maitotuotteet kokonaan markkinoilrta häviäisi, ja 
myös 240 kiloa hevosta kohden. Näin ci jäänyt 
sadosta, kun ottaa huomioon, että länsi- ja. itä
Suomessa vielä kuivuus aiheutti hyvin hu.onon 
sadon, kuin korkeintaan tuohon vajaukseen Ias-
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kettu summa., Mutta kun nyt vielä· otetaan huo
mioon, ettäkaurastavähenee 50 prosenttia käytet
täessä valmistettaessa ne ryyneiksi ja jauhoiksi, 
niin on meillä näin ollen vajaus todellisesti 60-70 
miljoonaa kil<oa. 

Se on synkkä tosiasia, jos kulutamme viljaa 
kuten nykyään, emmekä vaan saa ulkoa 31pua. 
As-eman tekee vakavaksi juuri se, kun tuonti on 
nyt py:Sähtynyt kokonl).an. Kuvaavana esimerk
kinä v.oin ma:nita, että vuonna 1912 oli viljan
tu•onti tänne 331 mil.ioonaa kiloa, vuonna 1913 
301,300,000, mutta täLä vuonna tähän saakka on 
tuotu tähän maahan ainoastaan 2 5, 7 4 3,0 0 0 
kiloa. Siis yli 300 milj.oonaa kiloa vähew'Pi 
on tuotu maahamme lei!läviljaa kuin tavallisissa 
oioissa. Tämä osoittaa, ettei niitä suuria luuituja 
varastoja, joista edellinen pu•huJa täällä mainitsi, 
löydy missään. Kun tuonti on noin äärettömästi 
vähentynyt, sillä merkitseehän !Se jo meidän kes
kuudessamme äärettömän paljon, kun tuonti on yli 
300 miljoonaa kiloa vähempi kuin ennen. Se 
lisä merkitsisi paljon, kun näiden ·säännö:stelyjen 
mukaan, joihin viittasin, koko tarve la,sketaan 400 
miljoonaksi kiloksi. Nämä numerot velvoittavat 
jokaista kansalaista vakavasti harkitsemaan tätä 
kysymy:stä. Ei tässä yllytys auta; tä.ssä on tosi 
edessä ja sen pohjalle täytyy tässä myöskin olevat 
olot järjestää. 

Mutta mikä on sitten keinoona kansallamme 
päästä uutiseen? Sillä va·rminta on näissä oloissa 
turvata vain its·eensä; muu kaikki voi pettää. Tie
tysti täytyy koettaa kaikilla keinoilla :saa.da. viljaa 
ulkomailta ja kyllä sitä on edellinen hallituskin 
parhaansa mukaan koettanut, niinkuin edellinen 
puhu.ia hyvin tietää, vaan esteet ovat olleet voit
tamattomat ja sentähden emme voi ulkoa·päin tule
vaan a.puun luottaa. Näin ollen ei ole yhteiskun
nalla muuta keinoa kuin kääntyä uudelleen oman 
maan tuottajien puoleen, pyytää apua loukatulta 
t a 1 o n p o j a l t a j a t o r p p a r i l t a ja ke
hoittaa. häntä vähentämään leipäannoksensa pie
uemmäksi, jotta voitaisiin anotaa niille, jo]ta muu
ten tulee lappumaan kokonaan leipä. Minä ym
märrän, että maanviljelijän puoleen kääntyminen 
tällaisten tapausten ja hirmutekojen jälkeen on 
vaikeata.. Viljelijän on tos:n vaikea ymmärtää, 
että häuellä, joka ahertaa peliollaan ja t,ekee ras
kasta työtä 'Pitemmän työ'Päivän kuin 'kukaan 
muu tässä maassa, ei ole oikeutta oman työnsä 
tuotteisiin edes niin p.aljon, että saisi syödäkseen 
tarpeellisen määrän kasvattaruaansa leipää. Hä
nen on psykoloog:s·esti sangen vaikea sitä käsit
tää. Minusta tuntuu, ·että jokaisen hallituk:sen on 
vaikea astua esille tällä vaatimuksella, mutta 
muuta kein-oa ei ole. Hänen, viljelijän, ·puoleen on 

mentävä luottamuksella, huomauttaen, että on 
äärimäinen ·hätä. J o.s Suomen .talonpoja.lla on 
luottamusta hallitukseen, niin se sen tekee, jaka.a 
leipänsä veljensä kanssa, mutta sillä on silloin 
oikeus vaatia yhteiskunnalta, että se takaa sille 
kodin ra11han ja että yhteiskunta ottaa hartioil
leen kannetta vak&een myös ne erikoisrasitukset, 
joita hän on yksin saanut vuosisatoja tässä yhteis
kunnassa kantaa. Meidän täytyy hädässämme 
toivoa, että Saarijärven Paavon uhrautuvaa vel
.if?sverta liikkuu vielä Suomen kansan suonissa, 
mutta kuluttajan .pitää myöskin !Silloin mui<Staa, 
ettei se vaadi selvää leipää itselleeen,jos viljanvil
jelijän täytyy lisäkkeitä myös käyttää äärimäi

..sessä trupauksessa. Maanviljelysväen leivänkulutus 
on aina ollut muan yksipuolisuuden takia taval
lisia suurempi ja sentähden on ollut oikein, että 
häuen annoksensa myös·kin suunnitelmia tehdessä 
otettiin vähän runsaa.mmiksi, 10 kiloa kuukautta 
kohti, ku:n muille kuluttajille, joille annettiiin 
6-12 kiloa kuukautta kohti. Mutta jös nyt on 
?ienennettävä näitä annoksia, niin uud·essakin .iär
.Jestely.ssä täytyy ·ottaa huomioon raskaan maan
työn tekijän tarve, mutta sen sijaan lapsien ja 
kevyemmän työn tekUän annOSI täytyy huomatta
vasti supistaa ja laskelmissa aluksi sovittaa tätä 
6-12 kilon annosmäärää. Mutta kun tämä tuot
tajiin nähden toteutetaan, niin silloin myös oi
keudella voi odottaa, että yhteiskunta suhtautuu 
maRinviljelykseen ja .sen kohottamiseen, kuin veli 
vel.ieen ja että myösk:n kulutuskeskuk:sissa su
pistetaan viljan käyttöä. Mutta tämän teatyään 
maata vi]j.elevällä väestöllä on syytä vielä toivoa, 
että kaupungit ja tehdasseudut, joille se nyt oman 
leipänsä, ja,kaa, eivät lähetä taas kevään tullen 
vastapalvelukseksi agitaattoreita järjestämään lak
koja toukoaikana, jotka ovat tänäkin vuonna vai
kuttaneet sadon pienenemiseen. Tässä minun täy
tyy sanoa työtoveril1eni, edelliselle puhujalle, se
naattori Tok.oille, että me emme tehneet tässä 
asiassa kaikkea, mitä meidän olisi ;pitänyt tehdä. 
(Keskustasta: Oikein!) 

Äsken ta.pahtuneis :in lakkoilmiöihin, niin ka
malia kuin ne ovatkin, minä en halua koskea, 
sillä minua suomalaisena hävettää kansani puo
lesta, että historiassamme on semmoinen lehti. 
Mutta sen verran minä katson kumminkin olevani 
velvoll'nen. sanomaan, että minä en tunne niitä 
helvef,inkoneita ja ·pommijuttuja, mistä edellinen 
puhuja täällä puhui. Minä toivon, ettei yhteisym
märrys ·kumminkaan olisi kansastamme katken
nut, vaan että me yrittäisimme taas uudelleen 
eteen- ja ylöspäin, unhoittaen .ia oppien.. 

Osoittaakseni vielä, kuinka tukala asema ny
kyään on, pyydän esittää muutamia numeroita. 
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jotka. 'PUhttva.t vakavaa kieltä. edellilsen li!äksi. 
Syyoskuun 16 päivästä alkaen tarvitsivat korttien 
haltijat v:ikossa yhteensä 2,297,810 kiloa . .Syys
kuun 16 päivästä alkaen manaskuun 25 päivään 
voi Tuontikunta toimittaa keskimäärin viikossa 
vain 622,168 kiloa, josta tuontitavarana 93 pro
senttia ja kotimaista ainoastaan 7 pro~enttia. 
Siitä määrästä, minkä kortinhaltijat järjestelmän 
mukaan olisivat oikeutetut saamaan, ovat nyt 
saanMt kaupungeissa vain 49 prosenttia, kulutus
ke!knksissa 51 prosenttia ja maaseudulla 10 :pro
~tenttia .• j.oten siis todellista puutetta on olemassa. 
Kotimainen viljantarjonta on ollut heikko. Keski
määrin on viikostSa. saatu vain 53,000 kiloa. Mar
raskuun alussa näytti saanti nopeasti kasvavan. 
jolloin marra.skuun 4-10 päivän välillä tuli 
172,000 kiloa, va.an sitten lakon takia laskeutui 
senraa.valla viikolla vajaaseen 13,000 kiloa, joten 
tämän jälkeen ei ·ed. Kirveskään voine väittää, 
ettei lakko ole elint.arvetqotantoon vaikuttanut. 
kut.en hän erääl'!sä istunnossa täällä yritti todis
tamaan. Lakon vaikutukOOsta voisi myös mainita 
sy.nkkiä esimerkkejä muunkin elintarvetuotannon 
alalla, mutta. ta~rpeetontahan on niitä täällä lue
tella. Voin .kuitenkin mainita, että esimerkiksi 
lihaa. ja,ettiin täls:s:ä muutama päivä takaperin Hel
singissä vain 200 kiloa korttitalouksille. (V asem
malta: Pal.ionlro •ilman korttia?) Yhteiskulutta
.iille 2,100 kg. tietääkseni samana 'Päivänä, niin 
ettei Be ollut mikään huomattava. summa, josta 
vielä valitettavasti sotilaat veivät :suurimman osan. 
(Y11se'tt1malta: Entäs sa,laka.uppiaat?) Sen liha
järjestelmän puol·esta ei salakauppiaille annettu 
k.iloakaan. (Vaoommalta: Niillä oli eri kaUippiaat.) 
Lihan ja kalan saannin puolesta ei asema jatku-, 
vastikaan näytä vallan synkältä, mutta sen si.iaan 
kylläkin vi:jakauppaan nähden. Kut~n .i.o huo
mautin, V ettäjäitä tuonti on nyt kokonaan pysäh
tynyt. V.enä.iällll. vallitseva ana,rkia vaikutti ny
kyiseen hankintaan niin, että ne var8JStot, jotka 
siPltä olivat tänne tulossa, ovat jrurjestelmällisesti 
ryöstetyt, eikä ole suurta toivoa, vaikka last!lusta 
muutamin paikoin vi:me aikoina on säännöllisesti 
toimitettu, että niistä !asteista tänne lopultakaan, 
jos olot siellä p.ysyvät sellaisina. kuin ne nyt ov81t, 
saapuu laisinkaan. Tämän lisäksi vQ:n vielä mai
nita, että sieltä oli tulemassa myös rehnkakkuja 
huomattavat määrät, joilla oli-si meidän karja
talonteemme niin suunnaton merkitys, neljättä 
miljoonaa kiloa, mutta nek:n ·ovat ryöstetyt, ryös
tetyt !lleuduilla, joissa eivät kuluttajat niitä edes 
tarvitw. Amerikkalainen vilja on takavarikoitu, 
muutamia lasteja oli .io lastattu, nekin on estetty 
tänne tulemasta. n~in että asetna on epäilemättä 

, .synkkä.. Åsema. vaatii yhteisymmärrystä, hyvää 

tahtoa ja mielenmuutosta niinhyvin tnottajissa 
kuin knlntta.iissakin. Ei m'eidän· tuvitse pu'hna. 
suurista vara~toista, vaan pikernm:n nälän IÖin
nöstely.stä, ja ~envuoksi se tehtävä, elintarvekysy
myksen jär,iesltely tässä maassa, on jokaiselle hal
litukselle, kuten minä huomasin sanoma.lehdissä 
-eooll.isen puhujan eräässä työväenkokounessa sa
noneen, aivan ylivoimainen tehtävä.. 

Sanoin jo äsken. että. joka.:sen hallituksen on 
vaikea. vil.ia.nka,svattajain puol6}en kääntyä. silli. 
vaatimukrella., että annos on pienennettävä.. 
Mutta minulla on niin hyvä ·käsitys am.m.attito
vereistani, että he hädän hetkellä. .siihen suostu
vat. jos sen hallitus luottamuksella tekee, ja .edus
kunta tarkoitusperän hyväksyy, .ia lu'Pa.a sille sa
ma!lta h:nnasta viljaa takaisin, jos nimittäin on
nistutaan tähän maahan ulkoa saamaan viljaa.. 

Mitll sitten elintarvekysymyksen kitytännölliseen 
hoitoon tulee, niin lienee se 'PaTas tulevaisuudessa 
eroittaa senaatin välittömästä. johdosta, tulkoonpa 
hallitukseen mikä puoluesuunta tahansa. Silloin 
vält~tään ~e. .että halrtnksen vaihdoksiSIS'&, joita 
mahdollisesti tulee useinkin ta:pahtumaa.n, tämä 
kysytnys ei joudu kokonaan tuuliajolle, kuten nyt. 
Prokuraattori .Svinhufvudin listalla ei ole varsi
naista elintarveasiain tunt.ijaa. Sillä listalla on 
se puute, mutta meillä on i!Yytli. toivoa, ios edllil
kunta hallituksen siinä oleville henkilöille t81htoo 
uskoa. että onnistutaan ·saamaan mainitun halli
tuksen johtoon tarmokas asian.tuntija. ja hänelle 
avuksi tuottajia ja kuluttajia, joiden avulla. on 
toivoa voida hoitaa tämäkin vaik~ tehtävä, sikäli 
kun se nykyoloissa on mahdolli~sta. Mutta kaik
kien kansanluokkien yhteisto[mintaa .ia kannatusta 
se tarvitsee. Hoito ol]si saatava niin järjestetyk,si, 
että iKln toiminta nojautuii!i yhteiskuntaan ja että 
ke,;kinäisellä luottamuksella, tarkalla lain nou
dattam:sella ja. nopealla toiminnalla onnistuisim
me saamaan mielenmuutoksen kansassa, ·sanon 
vielä niin•hyvin tuottajissa kuin ku1uttajissakin, 
jotta nousisimme vielä kansana siitä lakia.polke
vasta alennustilasta, j.ohon kieltämättä 'On jou
duttu tämän lain noudattamiseen nä:hden. Ja tästä 
on noustava .. Tämä ky.symys vaatii myös valis
tustyötä sek'ä lain ankaruutta, miSJsä ylimielisesti 
se tlJiotaan sivuU'ttaa. Luottavaa suhdetta kaik
kien kansankerrosten välillä, auttavaa kättä, no
peaa toimintaa ja ehdotonta lain• noudattamista 
vaatii tämän k:veymyksen menestykse1linen h'Oito, 
olkOO'n.pa se sit.ten minkä aatesuunnan käsissä 
tll:ssä maassa hyvänsä. Syyt 'PUutteeseen ovat siis 
toisoet kuin edellinen I>nhuja täällä sanoi. Ei kät
ketyt vartastot.. vaan olemattomat varastot ne ai
heuttavat 'PUutetta. ja sen takia meillä ei ole oi
keutta tässä kiihoitta:a. eri luokkia toisiaan vas-
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"taa11., vaan käydä kaikki yhdessä tässä kysymyk
!leSSä tietoisina siitä, että meille .ei ole keoolle
kään eliniarpeita kylliksi. Kaikkien meidän täy
tyy tyytyä annoksien pi-enentämiseen. Se on ainoa 
keino, m]la elintarVJekysymystä tässä maassa, kye
tii.än hoitamaan. (Hyvä, hyvä!) 

Ed. Kairamo: Pitkässä •puheessaan on ed. 
Tokoi heittänyt joukon syytöksiä, kohdistaen ne 
omistavia luokkia ja niin kutsutuita porvareita 
vastaan. Näissä syytöksissä oli yksi, joka oli 
täysin oikeutettu. On valitettava tosiasia, että 
elintarvelakia vastaan on yleisesti rikottu. Mutta 
kun ed: Takoi lähetti tämän syytöksensä porva
riston osoitteella, niin se oli väärä osoite. J okai
nen, joka tuntee näitä asioita ja on voinut nii· 
den kehitystä seurata, tietää, että elintarvelakia 
vastaan rikotaan yhtä yleisesti työväen kuin 
omistavien luokkien keskuudessa. Siinä valitet
tavasti ei ole mitään eroa. 

Muut ed. Tokoin syytökset, mikäli minä ne 
näin ensi kuulemaHa voin muistaa, olivat enim
mäkseen mitä räikeintä laatua. Kun pyydettiin 
ed. l'ok·oita antamaan todistuksia siitä, mitä hän 
lausui, niin hän vaikeni, hän ei voinut minkään
laisia todistuksia esittää, ja perusteeksi näille syy
töksille jäi siis yksinomaan herra Tokoin oma 
sana. Ed. Tokoin täytyy kuitenkin tietää, että 
varsinkin sen vuoropuhelun jälkeen, joka täällä 
ta.paMui tämän kuun 13 1päivänä hänen ja ed. 
Ingmanin välillä, ed. Tokoin sanalla ei ole mi
tään vakuuttavaa voimaa ainakaan oikeiston kes
kuudessa. (Hyvä!) 

•Mielihyvällä huomasin, että ed. Tok'()i erityi
sesti kohdisti sanansa siihen, mitä minä lauvan
ta.in istunnossa lausuin. Minä huomaan siitä, että 
sanani sattuivat oikeaan paikkaan. Valitetta
vasti ed. Tokoin esitys ei kuitenkaan ollut oikea. 
Se oli väärä .ia on :sitä omituisempaa, että sellai
nen vääristely voi tapahtua, vaikka minun sanani 
ovat olleet sanomalehdistössä sellaisinaan luetta
vissa. Minä •pyydän, koska asia on tärkeä ja vää
rinkäsitykset voivat tuoda mukan.alliSa aavistamat
tomia seurauksia, nimenomaan sanoa, että Ve· 
näjän kansasta en ole koskaan puhunut halvek
sien enkä inhoten, niinkuin ed. Takoi tahtoi väit
tää. Minun tarkoitukseni oli sanoa, että vaikka 
yleisön keskuudessa inho ja halveksiminen suurla
kon suhteen on niin yleinen, meidän ei pidä siihen 
seisahtl,la, meidän täytyy myös ottaa huomioon 
se tm;iseikka, joka minusta on nykyisessä ase
massa kaikkein tärkein, että suurlakon kautta 
Suomen itsenäisyyspyrinnöt ovat astuneet huo-. 
mattavan askeleen taäksepäin. Inhoten ja hal
veksuen en ole opuhunut edes bolshevikeistä.. 

Bolshevikit eivät ole sama kuin Venäjän kansa. 
Mutta tosiasili on, että myöskin Venäjän sosialis
tit ova~ ilmoittaneet eroavansa bolshevikiliik
keestä, eivät ole ainakaan aluksi tahtoneet yhtyw 
yhteistoimintaan heidän kanssaan. Tähän minä 
viittasin. Ja kaikkein vähimmin olen tahtonut 
bolshevikiliikettä syyttää siitä, että se nyt pyrkii 
rauhaa tekemään. Siitä saattaa olla eri mieltä, 
milloin on ollut mahdollista Venäjän johtajien 
pii:ooissä ryhtyä ranohanneuvotteluihin. M:u.tta 
se on asia, joka ei tässä yhteydessä tarvitse tull& 
arvostelun alaiseksi. Ja kun ed. Tokoi tahtoo 
myöskin rauhankaipuuseen nähden vetää. jyrkän 
rajan vasemmiston ja muun eduskunnan välille 
(Vasemmalta: Enhän minä ole vetänyt sitä.) -
ainakin hänen sanansa olivat asetetut sillä tavalla, 
ikäänkuin hänen mielestänsä rauhankaipuu olisi 
v·oimakkaampi ja tuntuvampi vasemmistossa kuin 
muualla - niin on kuitenkin syytä huomauttaa, 
että, Jumalan kiitos, ei ainakaan tässä suhteessa 
ole minkäänlaista eroa eri kansanluokkien välillä. 
Rauhankaipuu oporvariston keskuudessa on yhtä 
voimakas, ainakin yhtä voimakas kuin konsanaan 
vasemmistossa (Vasemmalta: Ei tule kultaa niin 
paljon!). 

Ed. P a a v o V i r k k u n e n: Ed. Takoi on 
epäilemättä oikeassa siinä, että m~idän Y'hteiskun
nallinen ilmapiirimme Qn tätä nykyä myrkytetty. 
Minä jätän sanomatta, lisäsikö vai vähensikö hän 
kiihoittavalla puheellaan tätä mY'l"kytystä. Me, 
jotka olemme taistelun helteessä, emme voi olla 
esittämättä syytöksiä ja 'Vastasyytöksiä. En mi
näkään voi olla näin tekemättä. Mutta luulen, 
että mitä minulla täällä on sanottavana, sillä on 
sentään parmnpi .ia tosiasiallisempi perustus, kuin 
mille ed. Tokoi täällä syytöksensä rakensi. 
Myönnän senkin, että me emme voi tällaisessa kes
kustelussa olla koskettelematta niitä tosiasioita, 
joita ed. l''()koikin käsitteli, mutta kuitenkin täy
tyy minun sanoa, että pääasiaa ed. Takoi, halli
tuksen päämiehen ehdokkaana, ei ollenkaan kä
sitellyt. Pääasia minusta on se, että hallitusky
symystä eduskunnan jäsenet käsittelevät tällä' 
kertaa ja ensi kerran kaksinaisessa asemassaan. 
Ensinnäkin tulee heidän kansan edustajina korot
taa äänensä parlamentaaristen vaatimusten ·puo
lesta maan hallituksen asettamisessa, sen puolesta 
siis, että asetettava hallitus todella nauttii edus
kunnan enemmistön ja samalla kansan enemmis
tön luottamusta. Mutta tämän lisäksi on jokai
nen edustaja, ollen osallisena siitä korkeimman 
vallan täydellisyydestä, jonka eduskunta itse on 
itsellensä •omistanut, nyt tilaisuudessa omalla ää
nellään myötävaikuttaa siihen, että terve paria-
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mentarismi todella tulee sovellutetuksi. Jo tämä 
tosiasia, joka mielestäni on perustava tämän ky
symyksen käsittelemisessä, on omiallja johta
maan meitä oikeaan, kun kanta on määrättävä nii
den kahden hallituslistan suhteen, joitten välillä 
vaali nyt on tapahtuva. 

Pyydän ensiksi esittää erään yleisen nähkökoh
dan, jolla tässä asiassa mielestäni on oleellinen 
merkitys, mutta johonka ed. Tokoi edustamansa 
tulevan hallituksen päämiehenä ei ensinkään ka
jonnut; ja tästä näkökohdasta 'haluan vetää eräitä 
johtopäätöksiä. Siihen on kyllä viime lauvantain 
k-eskustelussa jo viitattu, mutta tuskin tarpeelli-
sella painolla. · 

Ed. Tokoin listaa oil asianomaisten omalla ta
holla' ja nähtävästi jollakin ylvästelyllä mainit
tu ,punaiseksi senaatiksi". Tähän nimitykseen 
saattaa sisällyttää paljonkin. S€n esittäjien ta
holla tahdottanee tällä nimellä alleviivata sitä -
niin olen minä ainakin ymmärtänyt -, että lista 
on oleva täällä toimeenpannun työväen vallan
kumouksellisen suurlakon eräs tulos tahi voitto. 
Ja ilmeistä onkin, että se tavallisissa rauhallisissa 
oloissa -ei milloinkaan olisi nähnyt päivänvaloa. 
Ed. Tokoi listallaan taMoo olla ei ainoastaan so
lidaarinen vallankumouksen kanssa, vaan 1hän on 
valmis ryhtymään vallankumouksen suoranai
seksi palvelijaksi. ,Suurlakko on päättynyt, 
mutta vallankumous jatkuu" - näin kuulimme 
julistettavan muutamia päiviä sitten. J atkumi
nen tarkoittanee sitä, että juuri tämän ,,.punai
sen senaatin" tulisi ke]taisesta talosta jatkaa val
lankumousta, kun sen nyörit ed-ellisinä päivinä on 
Siltasaarelta 'hoidettu. Herra Tokoi on valmis 
uudelleen menemään senaattiin, mutta tällä kertaa 
yhdessä täällä virka-avajaispuheensa jo pitäneen 
ed. Salinin y. m. tovereittensa kailiSsa, v.a.lmis me
nemään .iat'kamaan 'sitä vallankumouSita, jonka he 
tässä maassa ovat aloittaneet ilmiöin ja seurauk
sin, jotka me kaikki tunnemme. J oliemme muus
takaan tietäisi, että ed. Tokoi on läheisessä yhtey
dessä sosialistien hrurjoittaman t-errorin kanssa, 
niin on tämän listan esittäminen siitä avonainen 
todistus. 

Kuten kaikki tietävät, on maassamme harjoi
tettu sosialistinen hirmuvalta ollut tähdätty suo
rastaan tätä eduskuntaa vastaan. Iskuna suo
raan eduskunnan kasvoihin, sen ed. Vuoristo 
täällä julisti. Ed. Tokoi ehdokastovereineen on 
halukas tätä taistelua eduskuntaa vastaan jatka
maan. Hän välittää vähän parlamentarismiSit.a, 
sillä eihän hänelle saata olla tietämätöntä, -että 
hänen punainen senaattinsa ei omista eduskunnan 
enemmistön, vaan korkeintaan sen vähemmistön 
luottamusta. Punainen senaatti ei ·edusta mitään 

kansanvaltaa, vaan vähemmistövaltaa. Täällä 
toim-eenpantu vallankumous on siitä vallan mer- ; 
killinen, että siinä ei ole noussut, niinkuin histo
riallisissa vallankumouksissa yleensä, oikeuksis
saan poljettu kansan enemmistö vähemmistön sor
tovaltaa vastaan, vaan siinä kapinoi, tilrupäisten 
voimakeinoje11 käyttäjänij., kansan enemmistöä 
vastaan vähemmistö, ioka kaikkein pätevimmällii 
tavalla .ia aivan hiljakkoin on vähemmistöksi tässä 
maassa todistettu. Sosialidemokraateilla, JOl
den johtajana ed. Tokoi eduskunnalle tarjoa pu
naisen senaattinsa, on vähemmistöasema nykyi
sessä eduskunnassa, samoin Helsingissä, samoin 
koko Suomen maassa. Mutta vähemmistönä ihe 
ovat pääkaupungissa ja muualla maassa mellasta
neet tavalla, joka on saattanut maan kolm elämän 
täydelliseen häiriötilaan. ' 

Tämän perustuksella ,on oikeutettu sanomaan, 
että ed. Tokoi ei ole ylen kaino, kun hän samalta 
eduskunnalta, jota vastaan hänen puolueensa ka
pinoi .ia hän itse on valmis maan hallituksessa, 
.ios hän sinn-e tulee, edelleen kapinoimaan, pyy
tää aJikeiUeen luottamuslausetta. Parlrumenta
rismin ja kansanvallan 'Periaatteet hän on heit
tänyt kauvas selkänsä liaakse. Ed. Tokoi on 
kyllä osoittanut olevansa taitava kannan ja ase
man muutoksissa aina sen mukaan, kuin tarve 
kulloinkin on vaatinut. Mutta punaisen senaa
tin esittäminen ja vahvistuks-en 1pyytäminen sille 
tältä- eduskunnalta, se on hänellekin sentään en
nätys. 

Parlamentari:smin .ia kansanvallan periaatteet 
hylänneenä tällä punaisella senaa-tilla tietysti 
täytyy olla olemassa-olonsa tukena jokin tpin-en 
valta, kuin kansan enemmistön luottamus. Suo
men kansalla on jo riittävästi kokemusta, mikä 
tämä tuki ·on oleva. Se on suoranainen väki
valta, se on vieraiden pistimien ja kiväärien 
voima. Jos punainen senaatti tulee valtaan, niin 
siihen s-en ovat nostaneet vieraat pistimet Suomen 
miesten käsiin lainattuina. Kun tämän 'PUnaisen 
senaatin elämisen ehto on tämä, niin silloin se ei 
ole hylännyt ainoastaan kansanvaltaisuuden, 
vaan myöskin, ·minun täytyy se sanoa, kansal
lisuuden suorat ja ylevät linjat. Sillä muuksi 
kuin epäkansalliseksi minä en voi leimata sellaista 
valtaa, joka, vaikkR~pa olisikin suomalaisten mies
ten harjoittamaa, tarkoitustensa hyväksi käyttää 
venäläisiä pistimiä. Tässäkin kohdassa 'On ole· 
massa yhtä läheinen kuin surkuteltava yhteys 
aiotun punaisen senaatin ja täällä harjoitetun 
hirmuvallan välillä. T-ämä yhteys on en-emmän 
kuin periaatteellinen, jolla minä tarkoitan sitä, 
että kumpainenkin yhtä vähän välittää todelli
sesta kansanvallasta. Täytyy totuuden nimessäi 
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.sanoa, tämä yhteys on myöskin käytännöllinen. 
Ja tämän asian puolen selvittämiseksi minun on 
huomauttaminen vielä seuraavista tosiseikoista. 

Minulle ei ole varsin selvää, mitä mahdolli
sesti suuriakin voi.ttoja hirmuvallan toimeen
panijat kuvittelevat ja julistavat saavuttavansa 
kapinallisella liikkeellään. Mutta yhdestä tulok
-sesta voimme kuitenkin olla kaikki, sekä vasem
misto että oikeisto, y ksimieliset: tähän maahan 
on tämä hinmuvalta ntaikilla aloilla tuottanut täy
dellisen sekasorron, jonka vaurioita jokaisen 
uuden hallituksen, tuli se olemaan millainen ta
hansa, on oleva ·vaikeata korjata. Minä en voi 
hyväksyä ed. Tokoin lausetta, että anarkia, jota 
täällä@ harjoitettu, ei olisi lähtenyt työväen pii
ristä. Se olisi mieluinen tosiasia, jos niin olisi• 
laita, mutta niin ei ole laita. Minulla on se käsi
tys ja minä voinen sen todistaa, että punainen se
naatti on lähtöisin kansanliikkeestä, joka on 
aseettornia kansalaisia satamäärin raastanut van
keuteen, ihmisiä ·sairasvuoteelta •ojennetuin re
volverein .pakottanut kulkemaan vankilaan, k·o
tien rauhaa hävittänyt sisäänmurroin ja monilla: 
muilla väkivaltaisuuksilla, virkamiehiä kiväärein· 
ja 1>istimin uhannut ja heitä estänyt rauhallista 
työtään yhteiskunnan hyväksi harjoittamasta. 

Eikä tässä vielä kyllä. Edessämme on vielä' 
tuo surullinen lehti edellisten päivien historiaa, 
joka on Suomen aikakirjoissa säilyvä kaikkein 
mustimpana. Työväen vallankumouksellinen kes
kusneuvosto, joksi se on virallisesti nimittänyt it
sensä, on ottanut pistimiä ja kiväärejä lainaksi, 
niitä se on pannut tuhansien sosialistien käsiin, 
ja kun se näin on tehnyt, niin eihän ole voinut 
olla toisin, kuin •että niitä on myöskin käyt-etty. 
(Ed. Tokoi: .Se ei ole niitä ottanut.) [Minä 
tulen vielä, ed .. Tokoi, tähän asiaan myöhemmin; 
olette hyvä ja odotatte.] Työväen vallankumouk~ 
sellisen keskusneuvoston lähetit ja palvelijat ovat 
kansalaisten verellä tahranneet maan ja tahran
neet omat kätensä. Yksityistapauksiin ei ·ole! 
halua kajota minunkaan, niin surullisen runsas 
kuin tämä ainehisto olisikin. Mutta yksi kuva 
on näiden ka uheuksien, tämän riettaan toiminnan 
yhteydessä jäänyt lähtemättömästi minun mie
leeni ja minä olen kysynyt itseltäni, enkö väis
täisi velvollisuuttani, jollen sitä tältä •paikalta 
koskettelisi. Tässä yhtei-skunna:ssa on eräs äiti, 
leski, joka kuluneina kauhun päivinä on menettä
nyt kaksi vanhinta poikaansa, köyhän kotinsa· 
tuet. Tämä on tapahtunut oloissa, joita lienee 
mahdotonta täysin vastaavasti sanoin kuvata. 
Riittää, kun mainitsen, että kymmeniä käsittävä 
työväen vallankumouksellisen keskusneuvosilon 
palvelijajoukko hjlidät sananmukaisesti teurasti. 

Siinä oli toimin~assa se ainoa todellinen lahtari
kaarti. Korvissani soivat vieläkin tämän äidin 
epätoivoiset valitukset, sillä minä olen ne kuul
lut. Raastetun, lastensa verellä tahratun epä
toivoisen kodin äiti kysyi minun kuullen, onko 
enää mitään oikeutta ja vanhurskautta maan 
päällä olemassa, vai saavatlm ihmispedot teurastaa 
nuorta lupaavaa elämää, ilman että lain ja oikeu
den käsi heihin ulottuu. Ja hän esitti minulle 
kysymyksen, kutka ovat vastuunalaisia <hänen 
kotinsa ja -elämänonnensa tuhoamisesta. 

Luulen, että tämän tuntemattoman maahan 
murjotun äidin nyyhkyttävä ääni on kaikessa 
heikkoudessaan kyllin voimakas kaikuakseen yli 
laajan Suomenmaan. Maa ja kansa kysyy, 
kutka ovat vastuussa siitä, mitä on ta1pahtunnt. 
Ja tämä kysymys on selvitettävä, sillä se määrää 
kantamme myös IJUnaiseen senaattiin nähden. 
(Vasemmalta: Ei se määrää, muut syyt.) Vas
tuusta tosin minä en tahdo puhua liioittelemaHa 
enkä umpimähkään. Kun •on sattunut tapauk
sia, joiden laajuus on niin suuri, että niitä täy
tyy pitää suorastaan kansallisena onnettomuutena, 
niin on vastuukin niistä kyllä laaja. Ei se ra
joitu yhteen eikä yksiin. Syytä saattaa kyllii 
olla itse kussakin. Mutta jos m'inä tämän avonai
sesti tunnustan, niin minä en toisaalta saa yksi
tyisten syyllisyyttä ollenkaan heikentää. Juuri 
tänä hetkenä. meidän täytyy si~eellisyyden vaati
mukset selvinä esittää, tosin aina ensi sijassa 
itseemme mutta myöskin toisiin ja yhteisel~ 
määmme nähden. 

Minulla on tämä mieli, kun käyn koskettamaan 
tätä asian puolta. Minä en voi olla kohdistamatta 
syytöksiä, niinkuin minä alussa huomautin, mutta 
minä olen ne tarkasti perustava. Ensiksi nous-ee 
kysymys työväenliikkeen johdon, tässä tapauk• 
sessa lähinnä työväen vallankumouksellisen kes
kusneuvoston, suhtautumisesta· näihin rikoksiin. 
Olen katsonut voivani nimittää näitä murhamie
hiä ja ihmisteurastajia työväen vallankumouksel
lisen k-eskusneuvoston, tämän virallisen tri~unaa
lin, ;palveli.ioiksi. Minulla on siihen oikeus s·eu
raavista syistä.' Tiedossamme on ainakin osa: 
niistä ohjeista, ,Joita keskusneuvosto on antanu~ 
niille, jotka se lähetti ase kädessä yhteiskuntaa 
terrorisoimaan. Näiden ihmisten esiintymistä ja 
tekoia on ohjannut. h-eille annettu oikeus olla ni
miään ilmaisematta. Punanauhais.et katusankarit 
eivät ole uskaltaneet ja he ovat suoraan sano
neet, ettei heidän tarvitse nimiään mainita. kun 
niitä •heiltä on kysytty. Tämä tietää ennakolta 
annettua varmuutta siitä, ettei tarvitse tihutöis
tään vastata mieskohtaisesti. Saa vetäytyä jou- • 
kon ~ia järjestön ja vallankumouksen taakse ja 

'27 



Maanantaina 96 p. marraskuuta. 

r.tiitteo turvin aivan edesv3.S'tuuttomast1 kapinal
lista hirmuvaltaa harjoittaa. 

Tästä minulla on omaa.'kin kokoeanusta. Virka
miehenä katsoin minäkin olevani 'Pakotettu etu
sijassa sen nuorison tähden, jonka turvallisuudesta 
koulutalossa minun on vastaaminen, alistumaan 
sellaisen hirmuvallan edessä. Mutta kun minä 
samalla osoitin sen rajan, missä alistumiseni päät
tyy ja minut sen johdosta, että ki-eltäydyin tot
telemwsta minuun itseeni k<>hdistettua käskyä 
asestettujen miesten keskellit, :huolimatta siitä, 
että tiedettiin minun •olevan kansanedustajan, 
kuljetettiin kaupungin katuja pitkin kahteen var
iiopa.ikkaan, silloin viilsi häpeäntunne sydän
täni kahdesta syystä. Ensiksi siitä, että Suo
men miehet, jotka nimittävät itseänsä vrupaiksi 
ja sanovat olevansa kansanvaltaisia, ovat alentu
noot kantamaan vierailta kansamme sortajilta 
saamiaan 'Pisiimiä .ia niillä uhmaten häristele
vät omien kansalaisten, jopa ikansauedustaja:n 
edessä. Toiseksi siitä, että raukkamaisuus näissä 
miehissä oli niin suuri, etteivät uskaltaneet ni
miään ilmaista ja suorastaan v·etosivat heille an
nettuihin oikeuksiin maliastella nimittämättö
minä. Työväen .vallankumouksellinen keskus
neuvosto on heille siihen antanut aivaru avoimen 
valtakirjan. 

lKeskusneuv·oston palvelijat ovat myöskin saa
neet ohjeen esiintyä jäykästi ja kovasti. Tämä: 
nimenomaan ilmoitettiin minulle vallankumouk· 
sellisen tutki.iakunnan edessä, jonne minut kul
jetettiin, samalla kuu .pahoi.telt•iin koMelua, jonka 
alaiseksi minä olin joutunut. Tahd<ilttiin tehdä 
se ymmärrettäväksi näitt·en ohjeitten valossa. 
Todella saadaan tällaisten ohjeitten lu'Pa.piiriin 
mahtumaan kaikki, mitä tässä maassa on viimei
sinä päivinä tapahtunut. Kuinka syvälle val
lankumouksellinen keskusneuvosto itse on tällä 
luisuval1a pinnalla vajonnut, näkyy .siitä, että jul
kaisu, joka virallisesti ja kaiketikin oikeutuk
sella nimittää itseään , Työväen vallankumouk
sellisen keskusneuvoston tiedonantolehdeksi", kun 
se kertoo täkä~äisestä vankilasta vapautetun jou
kon h-enkilöitä, joitten seassa tiedämme olloon 
ainakin yhden murhamiehen, se suurimmalla 
mielihyvällä saattaa tiedoksi, että heidät työ
väentalossa. otettiin vastaan raikuvin eläköön
huudoin: Tällaiset .pahantekijät ottaa työvä-en 
vallankumouksellinen keskusneuvosto oikein vi
rallis-esti turviinsa. Ja kun tämä neuvosto näillä 
ohjeilla ja tällaisilla määräyksillä panee aseet 
tuhansien valvelijoittensa käsiin, joitten itsensä 
ei tarvitse vastata teoista, niin olisihan s11oras
taan ihme, jollei kansalaisten verta vuodatet
taisi. Vastuu siitä, mitä tässä maassa on ta-

pahtunut, on nykyään ja historian edessä työväen 
vallankumouksellisen keskusneuvoston. 

Mikä on nyt herra Tok'Oin punaisen senaatii:l. 
asema kaikkeen tähän? Vastauksen antaa sen 
ohjelmassa oleva y,leisen ·amnestian ehdotus. Ta
pansa mukaan ovat sosi&1idemokraattis€n ·puo
lueen johtomiehet kirjoittaneet tämänkin lausun
tonsa niin oraakrelimS!iSJesti, että sitä ehkä voi~ 
daan eri tavalla tulkita. Mutta minun täytyy 
asettaa kysymyksenalaiseksi, voidaanko sitä lau~ 
setta ensinkään selittää. niin, että murhaajat ja. 
ihmi.st-eurastajat sentään on aikomus jättää am
nestian ulkOtpu'Olelle. (Vasemmalta: Voidaan!) 
Sitävastoin voidaan sanamuoto varsin hyvin ym~ 
märtää niin, että tarkoitus on antaa nä.illekin hei'
dän teoistaan yleinen anteeksianto. Jos näin on, 
niin silloin punainen n~mi tälle ai<>tulle sena.a
tille ei merkits-e poliittista ja yhteiskunnallista 
radikalismia, jota minä sellaisenaan en ollenkaan 
pelkää, vaan se viittaa siihen, että punainen väri 
on veren väri. 

Mutta joskaan herra Tokoilla ja hänen ehd<>
kastovereilla.an ei ole tarkoitus vetää tätä ääri
mäistä johtopäätöstä heidän esittämänsä amnes· 
tian sanamuodosia, niin jää heidän osallisuutensa 
työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston 
toimintaan ja siihen, mitä s·en johdolla on rikok
sia tehty, läheiseksi, aivan liian läheiseksi, jotta 
minun käsityksmi mukaan V'Oisi olla puhetta
kaan siitä, että Suomen kansa onnellistutettai
siin heidän muodostamaliaan hallituksella. 

Me tulemme tässä näet uuteen kysymykseen, , 
koko oosialidemo'kraattisen eduskuntaryhmän 
osallisuuteen viimeisiin tapahtumiin, ryhmän, 
joka esittää 'punaisen senaatin ja on valmis äänes
tämään sen valtaan. Merkittävä on, että jo näit
ten mullistusten riehuessa esiintyi sosialidemo
kraattisen rY'hmän keskuudessa ilmein€n pyrki
mys päästä vapaaksi kaikesta vastuunalaisuu
desta siihen, mitä ympärillämme ta.pahtui. Ed. 
Valpas-Hänninen tiesi kertoa eräässä istunnossa., 
että la.kon johto -ei enää lunle voiva.IlJSa •hallita 
lak'Ossa olevia aineksia. Ed. Lehokas ilmoitti 
eräässä seuraavassa istunnossa, että vastuunalai
suus siihen, mitä tapahtunut on, ei suinkaan ole
eduskunnassa olevalla sosiali.stiryhmällä, eikli. la
kon johto eikä sen jatkaminen ja lopettaminen o]e 
meidän asiamme, hän lausui. Tätä lausuntoa 
piti er.ehdyttävänä ed. Airola, jonka mielestä 
sosialid-emokraattisella eduskuntaryhmällä ei ol~ 
aikaisemminhan ollut mitään lakon johdon 
kanssa tekemistä eikä sillä 'Ole määräysvaltaa siinä 
asemassaan. Tähän on vain sanottava, että nä
mä väitteet eivät 'Ole totta. Kuinka voi ed. 
Airola puhua tällaista., kun virallisesti iltnoite-
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taan aivan toista? Onhan täällä mainitsemassani 
virallisei!sa tiedonantolehdeMä, suoraan ilmoi
~ttu, että' muiden edustavien sosialidemokra~tti
järjestöjen kan:ssa on sosialidemokraaHiuotnldn 
edus.kuntaryhmä työväen vallankumouksellir;·een 

1 

kelkusneuvostoon valinnut jäseniä., viimemai
nittu muistaakseni kolme. Nimet 'ovat vel'hotJ.t 
salaperäisyyteen tavallisen taktiikan muban, 
mutta. jotakin .nimistäkin tiedetään. Min:t ton 
luule -erehtyväni, kun lausun, ·että punaiaen se
naatin ehdokkaissakin on juuri näitä wsialide
mokraattisen eduskuntaryhmän edustajia työ
väen vallankumouksellisessa keskusneuvostosEJa, 
mutta ed. Tokoi tietysti tietää sen asian parem
min ja voi siitä tehdä täällä ilmoituksen. 

Niiden tosiseikkojen nojalla, joita olen mainin
nut, ja sen nojalla, miten sosialidemo)k~aattinen 
eduskuntaryhmä on suhtautunut t;rövä@ vallan
kumoukselliseen keskusneuvostooh, sen täydelli
sen vaikenemisen nojalla, jota se näinä piiivinå (•n 
lliOUdattanut ja valitettavrusti edelleenkin näkyy 
noudattavan tapahtuneiden hirmutekoi~11 tuomit
Stmiseen nähden, on sanottu .ia voi·1ahn ::anoH, 
että sen kädet ovat veljioen v·erellä tahratut. Minä 
puolestani en haluaisi tällä tavalla sanoa. Mi'lä 
asetun mielelläni odottavalle kannalle. Minä en 
voi ajatella muuta, kuin että sosialidemokraatti
sesaa eduskuntaryhmässäkin on, kuten niitä on 
varmasti paljon sosialidemokraattisessa puo
lueessa, niitä, jotka sydämensä inholla ja kauhulla 
1oittonevat niistä eläimellisistä teoista, joita työ
väen vallankumouksellisen keskusneuvoston vas
tuulla tässä maassa on harjoitettu. Minun on 
mahdotonta edellyttää, että vasemmisto tässä ka
marissa tositeo.ssa tahtoisi asettua hyväksymään 
tehtyjä kauh~mksia. · Mutta minä valitan sitä, 
että mitään voimakasta .ia vapauttavaa sanaa ei 
•koko tämän suurilukuisen va~mmiston taholta 1 

tähän saakkå ole kuulunut. Onko niin, että puo
lue~UQska on niin iskevä, ettei kukaan täällä us
kalla esiintyä niin, että he vapauttaisivat sie
lunsa .ia voisivat itsensä tuntea vapaiksi .ia itse
näisiksi ihmisiksi? Maan ja kansan ovat viime 
päivien ta1pahtumat tehneet hyvin herkkäkuu-' 
lois;eksi; sen korvat ovat kääntyneet erittäin so
flialidemokraattisen eduskuntaryhmän puoleen. 
(Vasemmalta: Joko vihdoinkin?) Surkeata on, 
.ios ei se vieläkään saa yhtään selvää ja vapaut
ta.vaa. sanaa kuulla. (V aremmalta: Ne on sanoiju 
.io enn-en näitä tapahtumia.) Minä olen lukenut 
ed. Valpas-Hännisen äänenkannattajaa uskolli
sesti näinä ,päivinä, mutta en ole huomannut siinä 
mitään siihen suuntaan lausutun, ja sitä minä! 
valitan. J•os tässä erehdyn, jos ed. Valpas-Hän::
ninen voi osoittaa, että olen erehtynyt, niin ei ku· 
kaan siitä iloitse enemmän kuin minä. 

Kaiken sen perustuksella, mitä minä olen lau
sunut, on minun kantani ed. Tokoin punaiseen se
naattiin nähden .i!elvä. Eduskuntavaalien tulos 
saattaa eräissä suhteissa olla epäselvä, mutta aina
kin yhdessä se on vallan selvä. Suomen kansan 
enemmi;;tö on lokakuun 1 ja 2 päivinä ilmilausu
nut tahtonsa: se ei tahdo sosialistista hallintoa. 
Se on lähettänyt tänne enemmän kuin 100 edntr 
tajaa siinä tarkoituksessa, että he pitäisivät huo
len siitä, että maa ja kansa saisi toisellaisen hal
lituksen kuin sen, minkä ed. Tokoi sille tarjoaa. 
Ja tämä lähes kaksi kuukautta sitten julkilau
suttu kansan tahto ei suinkaan ole muuttunut 
siitä, mitä sosialidemokraattinen puolue ja työ
väen vallankumouksellinen keskusneuvosto on 
toime:enpannut tässä maassa viimeisinä päivinä.. 
Kansan enemmistölle olisi punainen senaatti kau
histu.,. Kam.a tahtoo toisellaista hallitusvaltaa. 
Ed. Tokoin mielilause, jota hän yhäti vatkuttaa 
t1;ällä e•luskunnassa, on se, että ,vallankumous 
.iartkuu". 18ehän on hyvin mahdollista. .Sehäa 
on varsin mahdollista, ·että me saamme vielä 
paljon kovempia :kokea, mutta joskin niin on ~ 
ed. Tokoi tietää sen 1paraiten - niin eivät mit
kään uhkaukset voi kansan enemmistölle suosi
tella: hänen •punaista senaattiansa. 

Omasta puolestani minä olisin mielelläni näh
nyt vielä laajemman kokoomushallituksen syn
tyvän, kuin minkä porvarilliset ovat saaneet 
aikaan, ilellaiSofn kokoomuksen, .iossa olisi edus
tettuina sosialidemQkraateistaki'n niitä, jotka 
viime päivien hirmutekoihin ovat joka suhteessa 
osattomat ja niistä selvästi sanoutuneet irti. 
:M:utta kun tämä ei näytä olleen ainakaan tälllt 
hetkellä mahdollista, niin minä tervehdin joten~ 
kin jakamattomalla tyytyväisyydellä herra Svin· 
hu'fvudin listaa ja aivan eheällä tyytyväisyydellä 
hänen esittämäänsä ohjelmaa. Hyvin käsittäen 
sen erinomaisen vaikean aseman, jossa tämä hal
litus, .ios se· valtaan asetetaan, tulee toimimaan, 
.ia alttiisti tPnnustaen, että ne miehet, jotka ny
ky.isissä olois•sa ottavad; hallitustaakan kantaak
seen, tekevät suuren isänmaams~n uhrauksen. mi
nä toivotan heille heidän vastuunalaisessa · työs
sään 1maan . .ia• kansan •hyväksi parhainta menes
tystä. kestäväisyyttä .ia siu•nausta. (Keskust&..~a ja 
oikealta raikuvia kättentaputuksia. Lehteriltä 
ääni: Tämä puhe o1isi joka osa.ssaan saatava Suo
men kansan luettava-ksi! - Puhemies koputtaa.) 

Istunto keskeytetään k :lo 1;2 7 :ään. 

Täysi-istunto •Päättyy kello 4,20 i. p. 
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Täysi-istuntoa jatketaan 

k:l'() lh 7 i. ·p. 

Ed. Ahma v a a r a: Ed. Paavo Virkkus·en 
tyh.ientävä ja erinomaisen sisältörikas lausunto 
vapauttaa minut pitemmästä. lausunn'Osta. Minä 
kaikin puolin pyydän yhtyä siihen lausuntoon, 
minkä ed. Virkkunen täällä äskettäin antoi. Sen 
lisäksi pyydän kosketella ainoastaan muutamiin 
kohtiin. 

Ed. Salin lauvantain istunnossa ja ed. Tokoi 
tänä 'Päivänä ovat koettaneet puhdistella vasem
mistoa siitä tahrasta, minkä se viime ·päivinä on 
päällensä vetänyt. Ja totta puhuen, se sietää puh
distusta. Mutta minä pelkään, että tämä puh
distus, ei ainakaan sellainen, kuin se täihän asti 
on näiden kahden edustajan lausunnossa tll!pahtu
nut, ei voi tätä tahraa 1puhdistaa. Ja mikä ikä
vintä, niin historia tulee, niinkuin täällä on sa
nottu, pimeimpinä lehtinään kertomaan kaikesta 
siitä, mitä täällä viime aikoina on tapahtunut. 
(Vasemmalta: Ahmavaarako sen kirjoittaa?) 

Ed. Tokoi sanoi, -että työväen johdon taholta on 
kaikella tavalla koetettu rauhoittaa työväkeä. 
Katsellaan nyt pikkuisen, minkälaista se rauhoi
tus oon ollut. Pitkin syyskesää ja syksyä on 
,Työmies" -lehti toistaan kiihkeämmissä kirjoituk
sissa koettanut työväestöä yllyttää niihin tekoi
hin, jotka nyt viime aikoina ovat puhjenneet ilmi. 
Se on uskotellut, että 'Porvarit muka tässä maassa 
ovat perustaneet heidän kielellään niin sanottuja 
lahtarikaarteja työväkeä vastaan. (Vasemmalta: 
Niinhän ne ovat tehneet.) Jokainen rehellinen 
kansalainen tässä maassa tietää, että tämä on 
kokonaan keksittyä. Mutta sellaisille joukoille, 
jotka asiasta eivät ·ole selvillä ja jCJtka eivät lue 
muuta kuin ,Työmiestä", niille ·se menee täydestä, 
siitä meillä on surullisia todistuksia. Nämä suo
jeluskaartit ovat perustetut yksinomaan ihmisten 
hengen ja omaisuuden turvaksi rosvoutta vastaan. 
On kyllä myönnettävä, että sellaisia rosvokaar
teja vastaan - sillä tämä nimi on täysin ansaittu 
- kuin viime viikkoina ovat punakaartilaiset 
esiintyneet, sellaisia vastaan on kyllä olemassa 
tämmöinen suojeluskaarti ja olisi ollut suota
vampi, että se olisi ollut 1paljon voimakkaampi, 
mutta työväkeä vastaan se ei ole tähdätty. Sillä 
minä olen vakuutet·tu j111 olen kuullut näinä päi
vinä lukuisien työmiesten, paraitten työmiesten 
lalliluvan paheksUJID.isensa kaikesta tästä kansa
laisveren vuodatuksesta, mitä nyt on tapahtunut. 
Ja te herrat vasemmistossa saatte olla vakuute
tut, ·että yhä enemmän tullaan lausumaan juuri 
työväen puolelta tuomioita menettelystänne. Me 

emme usko Suomen työväkeä kaiken kiihoituk
senkaan .iälestä niin kehnoksi, että se voi:si täl
laista hyväksyä, meillä on paljon korkeammaf 
käsityks-et Suomen todellisesta työväestöstä. Yh
dessä suhteessahan tämä on ollut hyvå, vaikka se 
'OD ollut liian kalliisti ostettu emmekä suinkaan 
oHSii suoneet, että ·Se kansalaisverellä olisi os
wttu, nimittäin nämä viime viikkojen ta.pahtu
mat ovat avanneet Suomen kansan silmiä, ne ovat 
avanneet näkemään, minkälaista politiikkaa va
semmisto tässä maassa harjoittaa. Se on tullut 
huomaamaan, että kaikista korulauseista huoli
matta vasemmisto ei enää kulje siveellisillä kei
noilla .päämääräänsä kohti, vaan että se on tart
tunut tämmöisiin hirmutekoihin, ja sillä ti-ellä, 
minä olen vakuutettu, ei Suomen kansan työ
väestö pitkälle teitä seuraa. 

Täällä ed. Tokoi lausui kuinka suurlakon jäl
keen vuonna 1904 luvattiin kauniita ohjelmia 
toteuttaa, mutta että tuli sitten synkkä taantu
mus ja kuinka nyt taas on taantumus yhä enem
män pistänyt esiin. S.e on aivan totta, mutta 
juuri tällaiset veriteot ne taantumusta lietsovat 
väkisinkin esiin ja voi käydä niin, että meidän 
niin sanottujen vorvarien, joita te kuvaatte kai
ken edistyksen vastustajiksi, täytyy taistella to
dellisen edistyksen puolesta. 1Se aika on jo nyt 
käsissä. Sillä kyllähän te tiedettä, mitä ihmis
kunnan aikakauskirjat puhuvat aina tällaisten 
.iulmien tekojen perästä. Taantumus tulee, mutta 
siihen taantumukseen •ovat syynä ne, jotka har
joittavat tämmöistä hirmuvaltaa. Kun täällä 
viime k'evännä ·puhuttiin niin paljon vapaudesta 
ja me kaikin uskoimme, että täällä tulee todella 
vapauden aika, jolloin täällä vapaus ja kansan
valta pääsevät vallitsemaan, niin tämä kaikkein 
meidän sydäntämme lämmitti, mutta täytyy va
littaa, että meidän kansamme seassa on niin pal
jon löytynyt aineksia, jotka •polkevat kaiken kan
sanvallan, kaikki vapauden ihanteet jalkafnsa 
alle ja ryhtyvät terrorismiin ja veljesmurhaan. 
Juuri vapauden, juuri kansanvallan nimessä täy
tyy panna tällaista menettelyä vastaan vakava 
vastalause. Mutta ikävä on, ettei vakavimmalla
kaan vastalauseelia voida saada virvoitetuksi nii
tä rauhallisia vanhuksia ja muita viattomia kan
salaisia, jotka ·ovat tudn teurastu:sjoukon uhreiksi 
j•outuneet. Antakoon tämä, minä toivoisin sitä, 
v~semmistollekin tulevaisuuteen edes jotakin oh
jauksia. Toivon, että hekin sisimmässään jo tun
nustavat, vaikka eivät sitä julkisesti tahdo tehdä, 
että on ammuttu pa,hasti harhaan ja ·On lietsottu 
voimia liikkePlle, joita kenties ei ole aina voitu 
hillitäkään. Mntta kun minä tämän lisäksi muis
tan, -että jo Oulusta lähtiessäni tänne kuulin 
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eräältä puhtaalta sosialidemokraatilta, jonka oi
keaoppisuutta ei siellä kukaan epäile, kaiken tä
män, joka ny,t on tapahtunut - hän :san.oi, että 
tässä tulee pian verilöyly, jota ei voida estää (Va
semmalta: Sanottiinthan se täältä jo monta vuotta 
takaperin) - .ia kun hän sen tiesi jo viikkoja en
nen sanoa, ennenkuin oli mitkään kunnalHslait tai 
muut esillä, niin kyllä täytyy tulla siihen tulok
seen, että se oli jo tpitemmän aikaa harkittu. Kun 
tulin eduskuntaan ja kuulin, mitä vasemmiston 
taholta lausuttiin ja että näitä lausuntoja pul· 
petin kansilla va.hvistettiin, tulin huomaamaan, 
että tuo oululainen s•osialisti oli :puhunut aivan 
oikein, tulin huomaamaan, että on säännöllisesti, 
järjestelmällisesti, ha.rkitusti tämä julma teko 
saatu .toim~n ja viimeiset voitelut tälle kaikelle 
oli arvoisain vasemmistoedustajain täällä anta
mat uhkaavat vaatimukset. Sen vuoksi olin jo' 
silloin vakuutettu, että mitkään hetkelliset paran
nukset, kunnallislait tai muut, eivät voisi estää: 
täiä terrorismia, tätä vallattomuutta, mikä nyt 
oli tulossa. (Vasemmalta: Entä se t'()dellinen 
edistysmielisyys ?) Minä puhun myös siitä. 

Täällä ed. Tokoi lausui muun muassa, että elin
tarvelakia ei ole kukaan tässä maassa tai etu
päässä - niinkuin hän sanoi - .porvarit noudat
taneet. Ja hän meni niin pitkälle, että hän väitti 
porvarien ke:hoittaneen julkiseen taisteluun ase 
kädessä tätä lakia vastaan. Me pyysimme sil
loin jo ed. Tokoilta edes yhden esimerkin, mutta 
ainoatakaan ei hän voinut tuoda, ja niin kauvan 
kun ei herra Tokoi voi tuoda tästä esimerkkiä, 
on hänen puheensa. paljaita Tokoin tuulesta tem
mattu.ia mielikuvia eikä totta. (Vasemmalta: Lu
kekaa porvarilehtiä!) Olen minä niitä lukenut 
enkä ole huomannut niissä mitään sellaista. Sel
laiset väärennykset kuin täällä äsken eräästä sa
nomalehdestä luettiin, kun siepattiin lause sieltä, 
toinen täältä, eivät kelpaa todistukseksi. Kyllä! 
te itse ymmärrätte, ettei niissä semmoiseen kehoi
teta. Mutta myöntää täytyy, niinkuin täällä on 
myönnetty, että elintarvelakia ei ole seurattu 
enempää työvoostön kuin muittenkaan puolelta, 
mutta tähänkin ovat luonnolliset syynsä. Minä en 
puhu nyt siitä, että tämä laki itsessään menee sille 
alalle, jolla on tavallisina aikoina yksityinen 
luonne, .persoonalliseen omaisuuteen, jopa sellai
seen, mitä kukin välttämättömästi tarvitsee, ja 
tästä jo saa selvityksen, että kansa ei voi näin 
äkkiä ymmärtää, että on pakko tällaiseen mennä. 
Mutta tämä ei ole pääasia. Alussa, kun tämä laki 
ilmestyi, noudat-ettiin sitä, mutta kun alettiin sit
ten tehdä noita surullisen kuuluisia kylvölakkoja, 
kyntölakkoja, jotka menivät niin pitkälle, ettei 
riittänyt vain se, että kiihotettiin työväestöä pois 

työstään silloin, kun tuo työväki itse tahtoi jat
kaa työtä, - minä tunnen tiloja, joissa työväki 
karvain mielin lähti pois, - mutta kaupunkilai
set punakaartilaiset ajoivat heitä pois, ja kun 
m:entiin niin pitkälle, l€ttä kun maanviljelijä itse 
aikoi tehdä työtä ~pellollaan, hänet ajettiin sieltä 
aseella pois, kun tätä tehtiin silloin, kun koka 
kansaa uhkasi nälänhätä, estettiin kylvöstä, e~
tettiin siitä, mistä olisi kansalle saatu leipää, nii'n 
ei ole kumma, jos on vastenmielisyyttä antaa niu
koista leipävaroistaan tuollaisille sankareille, jot
ka koettavat tuhota koko kansan toimeentulon ja; 
elämän. Pyydän kysyä silloisilta herrailta va
semmistosenaattoreilta, kun he kävivät tarkasta
massa näitä lakkoja, eivätkö he itsekin, niinkuin 
on kuultu heidän lausunnoistaan, monasti tulleet 
siihen tulokseen, että lakko oli aiheeton. Ja vielä 
sitten, kun oli tyydytetty kaikki oikeutetut vaa
timukset, vielä sittenldn tahdottiin jatkaa tuota 
lakkoa sillä tiedolla, että nyt on hyvä keino ku
rittaa porvareita, nyt he eivät saa ·kylvää ja heille 
tulee nälkä. Ei kai huomattu, että ensin tulisi' 
tuollaisilla lakkoiaisille nälkä. Minä en tahdo 
kehottaa tällä suinkaan siihen, ettei elintarvelakia 
olisi seurattava; meidän täytyy nyt koettaa as
tua uudelle uralle ja koettaa saada sitä nouda
tetuksi ja siihen päin on jo tehty paljon työtäkin, 
mutta olen tämän tahtonut lausua, jotta ymmär
rettäisiin, miksi niin vastenmieliseltä elintarve
lain seuraaminen on monessa kohden tuntunut. 
Ja niinkuin on . myönnetty, että hallituksenkin 
taholta monessa kohden on la,kia poljettu ja ri
kottu, niin on käsitettävää, että kansankin taholta 
sitä on rikottu. 

Täällä on ~puhuttu päiväistunnossa, että työ
väki kärsii nälkää ja sehän on totta. Mutta sitä 
ei kärsi vain työväki, sitä kärsii koko kansa. 
Kyllä siitä· on meillä jokaisella jon:Kunlaisia ko
·kemuksia .. Jos täällä helsinkiläisten varakkait
tenkin vieraissa on ja vertaa sen ruokapöytää 
edellisiin aikoihin, niin huomaa, että •puute on, ja 
suokoon Korkein, ettei tämä puute mene pitem
mälle. Vielä se on jaksettu kantaa, mutta jos 
tätä vallattomuutta, mitä viime viikoilla oli, jat
kuu, niin tulee nälkäkuolemia, siitä ei pääse mi
hinkään. Ja tämä olisi myöskin vasemmiston sy
dämelleen laskettava. 

Ed. Tokoi sanoi, että eduskunta ei ole vie
läkään saanut mitään toimeen, ja se on totta. Mut
ta kenen on syy tähän? (Vasemmalta.: Porvarien.) 
Tietysti, se vafltaus on meille jo niin tuttu, sen 
minä ota·ksuinkin, mutta todellisuus puhuu toista. 
Teidän rosvokaartinne ovat menneet' niin .pitkälle, 
että ovat valloittaneet säätytalon ja estäneet' edus
kunnan valiokuntia kokoontumasta sinne, ja kun 
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jok:ail!IIOa.saa ed.ellises!lä. istunnossa oli tilattU 
tänne suuret lehterit täyteen vissiä yleisöä, joka 
otti oaaa. eduskunnan päätöksiin ja keskusteluun 
mi:elenosoituksillaan, oli luonnollista, että edus
kuntll. näissä oloissa., kun sitä tahdottiin pistin
:Pakotuksella saada tekemään toisin, kuin vakau
mUJS vaatii, ei voinut kokoontua. Mutta kun me 
vielä luomme silmämme edelliseen eduskuntaan, 
jossa teillä herrat oli ··enemmistö ja hallituksessa 
~nemmistö ja kys;ymm-e, mitä se sai wikaan, niin 
tämän rinnalla teidän puheenne eduskunnan ai
kaansaamattomuudesta ovat aivan tuulen ,pieksä
mistä. Teillä oli viime eduskunnassa enemmistö 
ja hallituksessa enemmistö, ettekä te saaneet yh
tään ainoata lakia, josta kansalle olisi ollut hyö-

.. tyä, loppuun a.ietuksi, lukuunottamatta kenties· 
a.lkoholilailll~äädäntöä. (Eduskull!nasta melua. Pu
hemies koputtaa.) Siinä selvitys, miksi koetatte 
vierittää syyn tämän eduskunnan päälle saamatto
muudesta. Mutta se on teidän omaa saamatto
muuttanne, joka tässä esiintyy. 

Täällä puhuttiin vasemmalta jotakin edistys
harrastuksesta. Minä pyydän siihen lyhyesti ka
jota. Minä olen vakuutettu, että ne porvarit, joita 
te aina maalaatta mustiksi, t ... levat osoittamaan, 
·kun vain annatte rauhassa työskennellä, että tässä 
maassa tahdotaan ja tehdään vakavaa edistys
työtä, edistystyötä, josta todella kansalle on tul-eva. 
hedelmiä. Ei sitä kaduilla, pistimillä ja uhkauk
silla tätä edistystyötä tehdä, mutta sitä tehdään 
juuri tässä huoneessa rauhallisella lainsäädän
nöllä. Hallitruksen ohjelma, jonka kokoonpani:lmi
~sta meillä nyt on puhe, osoittaa, että aika pit
källe siellä tahdotaan jo hallituksenkin puolelta 
mennä. Meillä 'On kenties tilaisuus mennä täällä 
vielä pitemmälle. .Samoin herra Tokoi sanoi, että 
nyt on aika, .iolloin vaaditaan työtä, ei vain lu
pauksia. Aivan niin, nyt meidän täytyy tehdä 
työtä. Ja minä toivoisin, että. vasemmisto heit
täisi pilv-entakaiset lupauksensa. pois ja tekisi sel
laista. työtä, josta tulevaisuudessa 'on kansalle 
hyötyä. Paljon on meidän maassamme-e työtä 
tällä edistysalalla tehtävä, sillä monessa kohdassa 
olemme pa,l.ion .iälessä. Siihen .ovat suurimpana 
syynä. olloot meidän ul,konaiset onnettomat l()lom
me eivätkä mitkään omat kansalaiset. 

Täällä ed. Tokoi ja ed. Salin edellisessä istun
nossa eivät ole voineet kieltää sitä, varsinkin herra 
Salin ei kieltänyt, ettei sosialistinen eduskunta
ryhmä ole jollakin tavalla takana, jopa tuntuvassa 
määrässä sen vallattomuuden takana, mitä viime 
päivinä on tapahtunut. Ja os!ttain ed. Tokoikin 
sen tunnusti, vaikka ·koetti toisella kädellä vä· 
hän kieltää. Puolustus tähän kurjaan menPtte
lyyn oli se, että .porvaritkin ovat turvautun~et 

v~eraaseen valtaan. No, onko .twmäkin .puolustus? 
Jos nyt porvarit ovat kehnosti menetelleet, ette 
suinkaan . semmoista . esimerkkiä te saa seurata. 
Ettehän te muuallakaan porvarien esimerkin mu
kaan tanssi, ette suinkaan te tässä huonossa asias
sa sitten mene mukaan? Tällaiset l)uolustubet 
ovat sangen heikikoja, ja ne tekevät sellaisen vai
kutuksen, että puhujalla on niin huono asia puo
lustettavana, ·ettei löydä sille parempaa puolus
tusta. Mutta vielä ontotnmaksi käyvät tämmÖi
set puolustukset, kun ne ovat perättömiä. Kum
pikaan edustaja ei ole tuonut yhtään ainoata esi
merkkiä, joka vähääkään pitäisi paikkansa. 
Vaikka ed. Salin lietsoi vuosisatoja taaksepäin, ei 

.;;hän si.:Jltäkään löytänyt yhtään esimerkkiä, joka 
tähän asiaan olisi sopinut todistajaksi, ja silti kuu
lui täällä yleensä naurua herra Salinin historian 
selvitykselle. Mutta ed. Tokoi myönsi, että ed. 
Salin on mennyt liian kauvas. Hän otti verek
semmän esimerkin ja se esimerkki oli, että tämän 
maan porvarit ovat saaneet venäläisen hallituk
sen hajoittamaan eduskunnan ja puolustaneet 
kaikkea sitä miekkavaltaa, mitä sen hajoitukseksi 
käytettiin. Tässä olisi pätevä syy, jos se olisi 
totta. Mutta siinä ei •ole hituistakaa'n totta. Te 
ette ole voineet todistaa yhdenkään porvarillisen 
henkilön, vielä vähemmän porvarillisten laajem
:pain ryhmäin, toimineen tähän suuntaan. En ih
mettelisi, jos voitaisiin jonkun yksityisen porva
rin tai sosialistin ·esimerkkiin vedota, mutta kun 
ei ole voitu mitään tuoda esille, niin se todistaa 
parhaiten, kuinka. keksitty ja perätön tämä syy
tös on. Tuokaa, hyvät herrat, edes pikkuisen syy
töksille perustuksia, sillä muuten teidän omat 
kuuli.ianne tulevat teihin ajanpitkään tyytymä.t
tömiksi, kun näin huonosti puolu~tatte asiata. 
Vakuutaiil, mikäli minä tiedän .ia mikäli on tul
lut s·elville, että Suomen porvaristo ei ole sekaan
tunut eduskunnan hajoitukseen millään muulla 
tavalla, ,kuin että porvarilliset sanomalehdet va
littivat sitä, että käytettiin aseita. Siten he oyai 
sekaantuneet asiaan, ei mitään muuta. Tämän 
olP.n lukenut Helsingin Sanomista, Suomettarest.a 
ja monista muista lehdistä. Rajoitustapaa vas
taan on lausuttu vastalauseita. Mutta sehän on 
aivan toista, kuin puolustaa tuota tekoa. 

Minun ei tarvitse käydä koskettelemaan herr:1 
Tokoin lausuntoa siinä suhteessa, että täällä oHsi 
muka Venä.iän kansasta lausuttu halveksumis~a .ia 
ettei sitä otettaisi lukuun. Kyllä se otetaan oi
kr:istossa lukuun paljon enemmän kuin vasemmis.
to&Wa, vaikka me emme ·pidä Venäjän kansan Pi}llS
ta.iina niitä, joilta vasemmisto on lainannut aseita., 
.ioilla on tehty murhia. Siinä suhteessa lawmmme 
pa.heksumisemme. Mutta ne ovat olleet Venäjän 
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·kansan huonoimpia aineksia, eikä .parhaita. (Va
semmalta: Mustasotnia teidän mielestänne on 
para.s.) Mutta minä. lupasin olla lyhytsanainen, 
jätän siis monta kohtaa, joita olin aikonut kos
kettaa. koska tohtori Virkkunen on niihin jo kos
kenut. Lopuksi käännyn päivän tekstiin, nimit
iäin kysymykseen hallituksen asettamis·esta. 

Ensinnäkin viittaan punaisen senaatin ehdo
kaslistaan eli 'li!en senaatin, jonka sosialistit ovat 
eh.dottaneet. Sitä .minä en voi hyväksyä niistä; 
.syistä. mitä täällä ennen on tuotu esille, ja vielä 
lisäksi pyydän mainita muutamia. Suomen edus
kunta on julistautunut yksimielisesti korkeim
man vallan haltijaksi tässä maassa. (Vasem
malta: Ei ole!) Se on aivan yksimielisesti peri
aatteessa. Ja tämä oli sangen suuri päätös tämä. 
Eri mieliä saattaa olla siitä, voiko eduskunta sitä 
käyttää, mutta pääasia on, että suomalaiset <>vat' 
ottaneet omiin käsiinsä val'lan. Se on tässä tär
keätä, minä jätän kaikki sivuseikat nyt 'Pois. Ja 
mitenkä näin ollen, kun meidän ·pitää astua puo
lustamaan tätä itsenäisyyttä, mitenkä voisimme 
uskoa hallituksen niiden miesten käsiin, jotka 
ovat täällä viime viikolla turvautuneet vieraan 
'vallan pistimiin omia kansalaisiamme vastaan? Ja 
mehän tiedämme .io edeltäpäin, että mistään kan
samme itsenäisyydestä ei voi olla ,kysymystäkään, 
kun vihollisten aseisiin tartutaan ja niillä. ru ve
taan kaikkea itsenäisyyttä ehkäisemään Tämä 
on pääasia, miksi minä en voi millään muotoa ·puo
lustaa tuota punaista senaattia, ja minä olen va
kuutettu siitä, että Suomen kansan suuri enem
mistö on samalla kannalla. 

Te olette, hyvät herrat, viime viikolla turmel
leet kaiken sen it&enäisyyspyrkimyksen, mikä 
keskuudessanne ehkä ilmeni viime eduskunnassa. 
Kun sen lisäksi ei ole vielä ainakaan meillä sel
villä se, eikö jotkut tuossa listassa olevat henki
löt ole e-desvastuussa siitä veljesmurhan verestä, 
jota viime viikolla on vuodatettu, niin tämä on 
myös niin vakava asia, että me emme voi sellaista 
senaattia. mennä äänestämään. Ainakin muuta
mat sen jäsenistä ovat kuuluneet tuohon vallan
kumoukselliseen neuvostoon, sillä ed. Tokoin kiel
l()ista huolimatta on tuo valla.nkumouksellinen 
ilmoitu-slehti ~ tai miksi sitä sanotaan - il
moittanut, että ainakin kolme sosialidemokraatti
sen eduskuntaryhmän .iä.senistä kuului tuohon 
neuvostoon. Ja kun minä olen saanut tietää, että 
ainakin erään siltä taholta lähetetyn virallisen 
kirjeen alla, joka on lähetetty maamme proku
ra.attorille ja jossa on tehty selvää, eli julis
tettu, että oikeudet ovat lakanneet toimimasta, 
mtä tämän 'kirjelmän alla on ollut muun muassa 
ed.Sirolan nimi, niin ennoen.kuin •hän on tämän tyy-

dyttävästi selittänyt, en voi herra Sirolaa ää
nestää mihinkään luottamustoimeen, kaikkein vä.
himmän hallitukseen. Ja siellä on muitakin, 
joita en tahdo nimitel'lä, itse tiedätte "{Jaremmin 
keitä on· kuulunut tuohoDJ kauniis<>en hallituk~ 
se en. 

Minä voinkin lopettaa. Ed. Tokoi täällä ke
hoitti eduskuntaa tosi työllä. eikä vain lupauk
silla osoittamaan tahtonsa ja kun hän sen ohessa 
sanoi, että hän on kaikin mokomin koettanut rau
hoittaa kansanjouklwja, niin minä toivon, että 
herra Tokoi edes tastä illasta lähtien seuraa nii~ 
periaatteita., joita hän tässä ilmoitti seuraavansa. 
ja olen vakuutettu, että jO!SI va;semmisto ylipäin
sä astuu tälle siveelliselle perustalle, luopuen 
anarkiasta. on tulos· hyvä lopuksi. 

Ed. A i r o l a: Pitkällinen ja ·perin vaivaloinen 
on tälle kokuukselle, jota myös on tahdottu nimit
tää Suomen kansan eduskunnaksi, ollut sen lap
sen synnyttäminen, j'()ta ennen sen syntymistä on 
kutsuttu Svinhufvudin hallitukseksi, mutta jolle 
kansan keskuudessa, jos tästä lapsesta· jotakin tu
lee ja se elämään jääipi, tullaan antamaan vielä 
paljon rumempi nimitys. Muttå -ei se erityinen 
ihme ole, että tämä synnytys on niin vaivaloi
n-en ja tulos niin epäilyttävä, kun jo ennen syn
nytystä puhutaan miltei pelkästään murhista ja 
muista inhoittavista hirmutöistä, kuten jumaluus
opin tohtori Virkkunen ennen päiväUistä suvaitsi 
sanoa. Mitä on synnyty'ksellä ja murhilla teke
mistä keskenään? Ed. Ahmavaarakin huomasi 
päästyään puheensa loppuun, että oikeastaanhan 
tässä on kyseessä hallitutksen muodostamin€n. Ja 
toisetkin havaitsivat silloin, että siitähän tässä on 
kysymys, eikä mistään niistä väkivallanteoista ja 
murhista, joita on tapahtun-ut siellä täällä yli 
maan niin tänä. vuonna ja tässä marraskuussa, 
kuin kaikkina muinakin vuosina ja muinakin kuu
kausina (Oikealta: Valetta; ei koskaan!) 

Minä en tahdo näistä murhista ja niihin verrat
tavista teoista ·puhua siitä yksinkertaisesta syystä, 
että minä en sellaisia hyväksy teossa enkä muu
ten. Viime kesänä tältä paikalta minä lämpi
mästi 'PUolustin sitä, että Suomen rikoslaista pois
tettaisiin kaikista paikoista, missä kuolemanran
gaistus ·on ·säädetty, lain sallima kuolemanrangais
tus. Yhtä vähän kuin minä hyväksyn sitä, että 
lain mukaan saadaan tuomita ihmisiä kuolemaan, 
yhtä vähän minä hyväksyn sitä, että lakia si
vuuf!:taen, yksityisiä tarkoitusperiä, k·ostopyyteiti 
.ia muuta· sellaista tavoitell-en, ihmisiä tapetaan, 
olkoot sitten tap'Pajat tai .tapettavat keitä tahansa. 
Tämä ei tapahdu mistään hentomielisyydestä. 
Kyllä maailmassa voi, ja niin kauvan kun kapi-
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talistinen yhteiskunta on olemassa, täytyykin 
usein väkivaltaan turvautua sellaisenkin, joka ei 
sitä sellaisenaan hyväksy. Mutta minusta on 
asia sillä tavoin, niinkuin tää'llä ·eräänä päivänä 
pankinjohtaja ja senaattorikandidaatti Arajärvi: 
sanoi minulle keskustellessamme näistä asioista, 
että. jos tapetaan, niin on mieluisampaa, että 
ta·pp8.1Jllioon tapahtuu ,jär.iesiyksessä". Minus
takin voi väkivalta tulla kysymykseen sil
loin, kun luokkavastakohdat kärjistyvät, kun 
sorrettujen ja s•ortajain välit käyvät sellai
siksi, että sorretut eivät löydä itseHeen mi
tään muuta 'Pää!Syä, kuin epätoivoisesti tarttua 
aseelliseenikin voimaan, mutta silloinkin on 
pidtettävä kiinni siitä, että väkivaltaa ei saa 
käyttää muuta kuin väkivaltaa vastaan, ei sil
loinkaan saa aseettornia ja niitä vastaan, jotka 
eivät väkivaltaan turvaudu, käyttää väkivaltaa, 
eikä väkivaltaakaan vastaan sen suurempaa väki
valtaa, kuin on tarvis väkivallan murtamiseksi. 
Siitä syystä, jos kymmeneskään osa siitä, mitä 
viime päivinä !POrvarilliset sanomalehdet ja myös 
s·osia'listiset ovat kertoneet tässä maassa tapahtu
neen murhia ja muita niihin verrattavia tekoja, on 
totta, niin minä· olen valmis jyrkästi tuomitse
maan kaikki sellaise•t teot ja uskon, että siihen 
yhtyvät myös ne ,kansalaiset Suomessa, jotka lu
keutuvat siihen ryhmään kuin minäkin. 

En sen pitemmälti tahdo näihin tekoihin kajota, 
varsinkaan, kun ei ole mitään objektiivista ole
massa siitä, mitä todellakin on tapahtunut. Sa
nomalehtiuuti:set nojautuvat väkivallan esineeksi 
joutuneitten puolisoiUen, lähimpien omaisten ja 
muitten sellaist€'11 henkilöitten kiihtyneessä mie
l·entilassa antamiin kertomuksiin. Toistaiseksi ei 
mitään luotettavaa selvitystä ole siitä, mitä kaik
kea on ta•pahtunut porvarillisia hen,kilöitä vas
taan. Vielä vähemmän on ti~toa siitä, mitä por-

. varillisten taholta on tehty työväenluokkaa vas
taan. Niistä eivät rporvarillis·et lehdet ole mai
ninneet riviäkään. Onko herra Erkon lehdessä 
tai herra Virkkusen lehdessä kerrottu mitään sii
tä., kun esimerkiksi Lahden seudun suojeluskaar
tilaisten, P'Orvarillisien kaartilaisten johtaja, huo
limatta siitä, että hän oli antanut kirjallisen si
todmuksen, ettei hän enää ryhdy taisteluun, rat
sa>Staen hevosen kuoliaaksi, ottaen uuden, riensi 
johrtamaan jouk·koja ampumaan junaa, joka pi
meässä kulki ohi ja josta ei tiennyt, mitä kaikkea 
siellä sisällä oli. En riviäkään ole huomannut 
·siitä mainitun enemmän Suomettaressa kuin muis
sakaan tämän kaupungin porvarillisissa lehdissä. 

Kun tässä tuli puhe porvarillisten kaarteista 
ja niitten aseistakin, ja kun täällä ed. J uutilainen 
.ia moni muu on väittänyt, että ne ovat yksistään 

olemassa varkaita ja muita sellaisia vastaan ja 
kotien suojelemiseksi ja kun esimerk~ksi senaat
torikandidaatti ja entinen Suomen eduskuntaa 
vwstaan nouSISut senaattori Kallio ei s.ano edes 
tietävänsä mitään näistä aseista, niin ehkä joku 
sana siitäkin. Jos herra Kallio ei sieltä Pohjan
maalta, jossa on kovasti pikakiväärejä ja muita 
sellaisia, jopa kuula.ruiskuja tavattu porvarillis
ten kaarteilta, tiedä näistä yhtään mitään, niin 
voisi siirtyä vähän etelämmäksi, varsinkin kun 
minä olen etelämpää. Kun Pyhtäällä joku ai·ka 
takaperin .punaisen kaartin toimesta takavarikoi
tiin melkoisen SUJUi aseläh~tys, joka kuljettajien 
ilmoituksen mukaan oli suojeluskaarteille, porva-

~illisille suojeluskaa.rteille aiottu, ja näistä kuljet
tajista tunnettiinkin eräitä paikkakunnan .proku
risteiksi ja sen sellaisi·ksi, kun tässä asevarastossa, 
.iossa on !kymmenin tuhansin patruun~ja, colt-pis
tooleita, lbrowning-pisiooleita y. m. s., j'Ou
kossa melkoinen määrä ·heittopommeja ja sy
tytyspommeja, niin jollei ed. Kallio tiedä niistä
kään mitään, niin minä, joskaan minulla taskussa 
ei niitä ole, kun minä mielelläni en sellaisiin veh
'keisiin koske - minua ne hiukan arastuttavaf 
enkä minä välitä se'llaisiin asioihin sekaantua -
mutta jos ed. Kallio haluaa tutustua, niin, kun 
minä laskendun täältä alas, voin viedä hänet kat
somaan, minkälaisia ne ·ovat, ja ed. Juutilainen 
voi tulla mukaan. Voidaan silloin tutkia, ovatko 
ne sellaisia, että niitä tarvitaan varkaita vastaan. 
Minulla on pieni mökki. Jos sinne tu'lee varas, 
niin jos johonkin aseeseen turvaudun, ei se aina
kaan ole sellainen heittopommi tai sytytyspommi, 
joita on suuri määrä takavarikoitu suojeluskaar
teilta, ne sytyttäisivät sekä asunnot että varasto
paikat, mutta ei niillä varkaita vastusteta. Jut
tua on, että suojeluskaartit olisivat varkaita vas
taan, ne ovat työväkeä vastaan. Kyllä niillä on 
toinenkin tarkoitus, mutta se on tarkoitus, josta 
!m tahdo tässä tilaiSIUudessa sanoa. sitä enkä. tätä, 
sillä toivon, ettei minua syytettäisi ilmiannosta, 
vai·kken käy yksityiskohtia mainitsemaan. On 
selvää, että ne ovat työväkeä vastaan, koska niitä 
on käytetty työväkeä vastaan ja koska esimer~ 
kiksi esittelijäsihteeri Listo ·on kirjoittanut Suo
mettareen siihen ta•pa.an, että jos .tässä maassa 
olisi kelvollinen hallitus, sen olisi pitänvt val
.iasrtaa ylimääräinen juna veturin eteen; viedä suo
.ieluskaarti Tampereelle, ampua .ia tuhota puna· 
kaartilaiset, jotka elintarpeiden puuttoessa s·elit-. 
tivät, että ellei niitä saada, niin heidän niitä on 
hankittava - siis mentävä etsimään, ei ryöstä
mään - ja tällöin kirjoitti sellainen porvarilli
nen luottamushenkilö kuin esittelijäsihteeri ja 
monivuotinen edustaja, Suomettaren läheisyyteen 
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kuuluva herra Listo, että· sinne täytyisi vi~li1 
suojeluskaarti aseista antamaan leipää. 

Se kaarteista. Minä pyysin puheenvuoroa ed. 
Kallion numeroiden johdosta, joita hän esitti tois
tami•seen samalla sävyllä, .samallaisilla sanoilla 
ja mi'lll1lsta näytti, ·että muistiin)panoliuskatkin oli
va't samat kuin silloin 10 päivää taka.perin, jol
loin hän esitti vaa1ipuhoonsw-päästäkseen uudelleen 
senaattiin ja ehkä päästäkseen uudestaan hajoit
tamaan tätä eduskuntaa. Nämä numerot, vaikka 
•hän nähtävästi •piti niitä erittäin asiaan vaikut
tavina, koska hän rupesi näin lyhyen ajan ku
luessa toistamiseen vaivaamaan meitä niiden esite 
tämr.sellä, eivät tee minuun mitään vakuuttavaa 
vaikutusta. Hän itse sanoi; -että ne ovat arveluita, 
laskelmia, jotka nojautuvat otaksumisiin ja no
ja-utuva.t osaksi elintarpeita sa1aavien, elin>tj-r
peilla keinottelevien manttaalimiesten ilmoituk
siin, joten niihin ei ole paljon luottamista. Tie-, 
detään, että ne ensiksikin eivät ole tahtoneet niitä' 
antaa. Esimerkiksi Nurmon elintiuvelautakun
nan sihteeri on ilmoittanut, että niitä tietoja, 
jotka piti syyskuun puoliväliin antaa viime ke
sän sadosta, ei vielä viime marraskuun 2 rpäiväna 
ollut antanut yksikään maanviljelijä tässä kun
nassa, josta roVa-sti Malmivaara heränneenä tie
tää vakuuttaa, ·että ne ovat erittäin uskonnollista 
väJkeä ja että niiden siis .pitäisi olla lainkuuliaisia: 
ja; erittäinkin perustusla:kia kunnioittavaa väkeä. 
Mitä sitten syntisemmissä kunnissa, kun tuorees
sakin puussa tapahtuu tällaista. 

Herra Kallio vakuutti, että .puutteeseen ovat 
syynä ei •piilotetut varastot, vaan o'lema.ttomat 
varastot. Olen valmis myöntämään, etteivät piilo
tetut varastot ole yks.in syynä siihen, eivätkä edes 
suurimmaksi osaksi. Olemattomat varastot ovat 
pääasiallisesti syynä puutteeseen, mutta yhtä' 
varma on myös, että piilotettuja varastoja ja 
melko suuria 'Piilotettuja varastoja on olemassa 
ja että niitä voitaisiin saada selville ja herra 
Kallio, hoitaessaan näitä asioita, olisi saanut niitä 
selville, jos hän olisi pannut viranomaiset pon
tevampaan toimintaan, jos hän olisi antanut niille 
vähänkin suurempaa tukistusta velttoudestaan, 
niin niitä ·olisi löytynyt. Viime 'Päivät ovat sen 
osoittaneet. Kun esimerkiksi Kymin kunnassa, 
joka ei liene niitä suurimpia. varastopaikkoja, 
koska se ei kai ole maan suurimpia vilja-aittoja 
yle-ensäkään, ja koska sen lähellä on sellainen 
elintarpeita kuluttava, mutta ei tuottava paikka.
kunta, kuin esimerkiksi Kotkan kaupunki, sen
tään on ilmennyt niitä koko lailla. Viime vii.kon 
maanantaina lähtivät siellä punakaa.rtilaiset elin
tarvelautakunnan jäsenten kanssa katsomaan, 
onko 'Perää herra Kallion vakuutuksessa, että pii-

------ ----------~~~-

lovarastto.ia ei ole. 'l'utkittiin, ·ha-ettiin a.inoastaan 
niitä varastoj.a, joita ei oltu ilmoitettu senaatin 
päätöksen muka:Usesti, ja, kyllä niitä löytyi. Se
naattori Kallio väitti, ettei niitä ole. Mutta sieltä 
löytyi ensimäffieen otteeseen tästä yhdestä ainoas
ta kunnasta 40,000 kiloa, joukossa vanhojakin 
varastoja. Ja he jatkoivat päivä päivältä sitä' 
-etsimistä, aikoivatpa siirtyä Elimäenkin kuntaan. 
Ehkä, jos he siirtyvät sieltä suuremmille vilja
alueille, ehkä niitä löytyy .paljon suurempiakin 
varas~oja. . .En tah.d? sanoa; että n~m-~t v~r's~?t 
mahd1ttomnn nousisivat, taa. ~ttä nulla v01ta1snn 
Suomen kansaa yli talven ja seuraavaan satoon 
asti pelastaa nälältä, mutta sen minä sanon, että 
ainakin- niillä nälkää voitaisiin hiukan lykätä 
my.öhemmäbi. Ja ne liikekeskukset, sellaiset 
kuin Tampere, joissa heti, kun sa.to oli korjattu, 
jolloin maassa siis piti olla viljaa ainakin mo
ne.ksi kuukaudeksi, kohta <Oli viljan puute, sii
hen määrään, että esimerkiksi Lahdessa, pikku 
kau'Pungissa, jota ympäröivät suuret, viljavat pi
täjät, heti viljan korjuun ja puimisen jälkeen oli 
sellainen jauhon puute, ettei kahteen viikkoon ol
lut ruisjauhoja ollenkaan saatavissa eikä olisi 
saatukaan, elleivät siellä työläiset näl!kiintyn~inä 
·olisi uhanneet käydä hakemassa its~. :SilLoin täältä 
Helsingistä ilmoitettiin, että sieltä ja sieltä saa 
ottaa niin ja niin paljon. Ainakin tällaisten paik-

·. bkuntien nälänhätää voitaisiin siirtää edes hiu
kan tuomnemmaksi, ja ainakin yksi puoli :saavn
tetta:Lsiin, jos nämä elintarvevarastot haettaisiin. 
- Jaa, ensiksi ei ole ainoastaan viljan laita näin. 
Muitakin elintarpeita on salassa olemassa. Äsken 
kun me vuoropuheJuna ed. Kallion kanssa kes
kustelimme, minä tuolta ja hän täältä, sanoi hän, 
että korteilla jaettiin niin ja niin paljon. Minit 
sanoin: Entä ilman kortteja? ,Yleisille laitoksille 
jaetaan niin paljon." Minä tiedustelin: ,Entäs 
salakaupassa?" ,Ei yhtään." Minä en usko 
sitä eikä sitä usko ·kukaan muukalan. Voita, 
lihaa ja muuta sellaista löytyy epävirallisessa. 
kau'Passa hyvin :paljon. Yleensä <Oll niin, että 
rikkailla ja siellä, missä rikkaat syövät ja juo
vat, siellä on yllin kyllin. Helsingissä jos läh
tee ·prof~ssori Gebhardista alkaen, joka -on tämän 
kuristus.politiikan, työväen nälkiinnyttäjäin pää
•pomoja, mihin varakkaaseen perheeseen tahansa, 
niin sieltä löytyy voidr.itteleitä, yksin Lahden: 
kautta kuljetettuja ja hänen nimelleen osoitettuja,. 
j. n. e. Ja jos mennään sellaiseen ruokapaik
ka.an, mis:sä herrat käyvät, ei siellä -ole puute, ~i: 
leivästä, ei lihasta, -ei voista, eikä muusta. Minä: 
jo vähän arvelin, kun ed. Kallio vakuutti, ettei'. 
sellaisia varastoja ole, että olisivatko ne jo tänään: 
loppuneet. Mutta kun puhemies ilmoitti, että 
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iul.ee päivällisloma, riensin erääs-een ruoka.paik
kaan, missä työläiset eivät käy. Voita tuli pöy
tään ilman tilaamista. Kysyttiin, saataisiinko 
voita lisää. ,J uu, mitenkä paljo pitää." Kyllä 
sieltä voita saa kuinka paljon tahansa. Ei ne ole 
saaneet sitä korteilla eikä sinne ole annettu sitä 
voita, jota annetaan yleisille laitoksille, mutta 
sitä. on kuitenkin riittävästi. Ja kuitenkaan -eivät 
työläiset ole viikkoihin. eikä kuukausiin nähneet 
vieraankaan lei vällä voita, puhumattakaan, että 
om~le leivälle-en olisivat sitä saaneet. Kun näin 
on kaikkien •elintarpeitten laita, on varastoja, ol
koon, ·että ne eivät ole kyllin suuria, vaan vali
tettavan pieniä, niin herättää ääretöntä katke
ruutta se, että alaluokka nääntyy, että työläisten 
vaimot, lapset kuihtuvat, sairastuvat elintarpei
den vä'hyyoden .ia [luuttoollisuu•den takia, tule
vatpa jonoissa mieliipuoliksi ja tietävät, ·kuulevat 
ja saavat itsekin vähän vihiä, että varakkailta 
..ei puutu ei ruokaa, ei juomaa, ei voita, ei läskiä . 
.Jos 'nämä vara:stot 'haetaan esille, niin •Poistuu 
"tällaisen katkeruuden aihe. Työläiset ja yleensä 
köyhät eivät kaik~roidu tSiitä, ·että elintarpeita. 
on vähän. Minkä sille tekee, kun enempää ei ·ole, 
mutta ne katkeroittuvat siitä, että toisilla on, 
toisilla ei. Ne tahtovat, että hallitusvalta, joka 
tässä maassa asetetaan, noudattaisi sitä politiik
kaa elintarvekysymykseen nähden, että yhden ei, 
vaikka hän olisi köyhäkin, tarvitsisi kärsia puu
tetta. elintarpe.iJs.ta, eikä näl'kää nahdä ennen kuin 
ioisenkaan. Tämän auttamiseksi on sosialistien 
taholta koko tämänkin eduskunnan aikana koe
tettu jotakin tehdä. Esimerkiksi silloin, kun al
lmi tapahtua ·murhia - jokunen oli jo tapruhtu
nut - kun näin väkijoukon kiihtyvän, minä ed. 
Manuerin kanssa .iätin kaksi kirjallista alotetta, 
joista t'oises:sa .ehdotettiin, että eduskullita kiireel
lisesti jo samana päivänä ryhtyisi toimenpiteisiin 
muun mua.ssa elintarveasiassa. Minä jätin ne 
herra puhemiehelle hänen kansliassaan. Häntä: 

• huvitti paljon enemmän herra Hornenin kertomuk
set saksalaisten- armeijan edistymisaskeleista 
kuin se, että olisi käyty tutkistelemaan, missä 
määrin ·edistyvät pyrkimykset Suomen kansan 
nälänhädän torjumiseksi. Siitä on kymmenkunta 
paivää kulunut, kun jät-ettiin nämä alotte·3t, 
joissa pyydetään, että ne esitettäisiin saman päi
vän istunnossa, ja ellei sinä päivänä puhemies 
·suvaitsisi istuntoa pitää, joka oli jo ennemmin 
ilmoitettu, vaan tahtoisi edelleen jarruttaa työ
väen pyrkimyksiä, että hän ne esittelisi edes seu
raavassa istunnossa. Hän sanoi, ettei hän tur
han muodollin-en tahtonut olla., että vaikka kir
~elmässä on 17 rpäivä inarraslmuta, niin ei se 
:asiaan v.:aikuta, vaan ne voivat tulla esille silloin, 

kftn istunto on. Nyt on ollut istuntoja, mutta ei 
ne ole- tulleet vielä tähänkään istuntoon. Ja mi
nun täytyy todeta, että eduskunnan porvaristo, 
puhemiehestä aina edustaja Retulaiseen asti, ei 
tahdo tehdä Suom-en kansan alaluokan nälän hel
pottamiseksi yhtään mitään. (Käsien taputusta 
vasemmalta ja lehteriltä.) 

Ed. Vuoristo: Pyydän ensiksi lausua tun
nustuksen edustaja ja pa:ppi Virkkuselle siitä ruo
kottomasta tavasta, jolla hän osasi koettaa vie
rittää -eräitä tekoja vasemmiston niskoille ja mus
tata työväen järjestöjä ja joitakin määrättyjä 
~enkilöitä. Se oli todellakin pa.p.pismiehelle jota
kin aivan erinomaista: Hän sanoi myös todista
va•nJSa nämä väitteensä. Odotin sitä. Kuulit'beko 
te• jotain todistuksia? Minä kuulin kaksi. 'roi
nen niistä oli sellainen, että jotkut punfl!kaarti
laiset eivät olleet hänelle ilmoittaneet nimeänsä, 
'ja toinen oli sellainen, että eräät punakaartilaiset 
olivat sanoneet, että ·heidän on käsketty kohdella 
ihmisiä ,jäykästi". En ainakaan muita todis
tuksia kuullut enkä luule, että pöytäkirjat voi
vat niitä muita osoittaa. Kun pappismies tällais
ten t·odistust-en varjolla vetää sellaisen johtQIPää
töksen, että eräät työväenjärjestöt ovat kehotta
ne-et joi-takin henkrlöitä murhiin, varkauksiin ja 
ryöstöi.hin, niin minun nähdäkseni se on niin je
suiittamaista., että sellaista harvoin tapaa. Että 
pappismies viitsii ryhtyä tällåi&eenl (Valsem
malta: Sehän ,on pappien tehtävä.) 

Viimeisiä kohtia siellä puheessa oli muun 
muuassa, että hän on ahkeraan lukenut Valp
paan ,Työmiestä" koko tämän ja viimeisen viikon 
ja ettei siellä ole ollut sanaakaan näistä viime 
aikoina tapahtuneista murhenäytelmistä, ei pa
heksumisen sanaa. Minulla on tässä sattumalta 
k&dessäni viime torstain-en ,Työmies" .ia tässä on 
muun muas.Sia seuraava kappal10: ,Huligaanit.eot 
on sOtSial~demokraattinen puolue aina tuominnut 
ja taistellut niitä va,staan. Raa'at kostomurhien 
tekijät eivät saa: meistä asianajajaa, vaikka,pa 
heitä yhteiskunnallisen kaaostilan vallitessa mei
dänkin Ji.epeillemme lyöttäytyy, Niistä selvää 
tehtäessä ei tietoisten sosialidemokraattien jou
lmssal ole muuta kuin yksi mi-eli". Luulen, että. 
tähän lausuntoon yleensä voitanee vasemmistossa 
yhtyä. On aina yhdytty tällaisiin lapsuntoihin. 
Näitä siis ·Oll allut ,Työmiehess.äkin", mutta te 
tahdotte, pappi Virklkunen ,tässä asiassa, niinkuin 
muissakin, ta•halli.sesti vääristellä .ia valehdella. 

Tässä eduskunnassa on tänä päivänä vasem
miston ·sekä oikeiston ta!h·olta vakuutettu rauhan 
rakkautta. Kun minäkin olen itse mielestäni rau
hafl! rakastava ihminen, pyysin tämän puheenvuo--
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ron lausuakseni, että minun mielestäni kuiten
kin juuri tältä pohjalta lähtien se, minkä pappi 
Vir·kkunen .piti ed. 'l'okoin 'senaattoriohjelmassa 
virheenä, nimittäin suurlakkoamnestian, se mi
nun nähdäkseni senaattorikokelas. Svinhufvudin 
listassa on suuri heikkous, ettei siinä sellaista ole. 
Sen jäl•k.een, kun !porvarilliset lehdet, kirjailijat 
ja ed. Virkkunen juuri tästä amnestia-asias!a ovat 
niin .paljon lokaa työntäneet, tuntuu kenties uh
kal'ohkealta tähän asiaan .puuttua, mutta tyyty
mättä nyt kerta kaimkiaan kirjanoppineiden vää
ristelyyn tässä asiassa, minä pyytäisin tältä pai
kalta myöskin esittää, mitä tavallisen rahvaan 
miehen oikeustajunnalla tästä asiasta voidaan: 
löytää ja miten. sitä voidaan käsittää. ;Minun 
mielestäni täma kohta, suurhikkoamnest1a, on 
yksi niitä kulmakiviä, jolle uudistuksien ohella 
voidaan tuleva rauha tässä maassa rakentaa. & 
voi muodostua siksi kulmakiveksi, jonka avulla 
ainoastaan eri luokkien välillä sopu tässä maassa 
voi syntyä. Siitä voi muod:ostua ke~~ies harras
luokan amnestia työväestölle, mutta sntä samalla 
voisi muodostua työväestöluokan amnestia her
rasluokille. J 'L ainoastaan tällaisen sovinnollisuu
den, mahdollisimm/n hyvän sovinnollisuuden -
täy·doellistä .sitä -ei kaiketi koskaan eri luokkien 
välille saa· - ainoastaan sellaisen vallitessa voi
taisiin Suomen itsenäisyyttä ja tämän maan on
nea rakentaa. Minun nähdäks-eni tällä kertaa 
tämän maan yläluokat, tämän ma·an porvaristo, 
te, jotka istutte siellä oikeistossa, te olEtte yht~ 
paljon amnestian tarpeessa kuin työväestö - ta1 
on ·ehkä väärin sanoa yhtä .-paljon, on: pikemmin 
sanottava: te olette monta vertaa suuremman am
nestian tarpeessa, ~uin työväestö. 

Vi~läJkin kaj·otakseni porvarilehtien jaJ ..~kirjaili
jain tavattomaan kauhuun tätä amnestiaa kohta;an. 
ll!iin johtuu 'Pakostakin itseltään kysymään, m1stä 
se seilainen oikeusvimma, sellain.en kammo kaik
kia ihmisuhria ja kuolemaa kohtaan tällä kertaa 
johtuu. Te:dän ooustamitenne luokkien ja ehkä 
teidänkin tehtais:Sanne, työpaikoilla kunnottomien 
su'O.ieluslaitteiden vuoksi, ahneud~n. vuoksi, kun ei 
kunnollisia suo.ieluslaitteita viitsitä ·rakentaa, vuo
sittain tuhoutuu kymmeniä .ia satoja työläisiä, 
murskaantuu koneisiin ja työvaaroihin huonon 
.suojeluks.en vuoksi. T·e ette suostu tarpeellisia 
suojelusyälineitä h'Ommaamaan1, useasti valtion vi
rallis,tell! ammattitarkastajain velvoituksista huoli
matta. Te ·olette vuosikausia tässä maassa yllä
pitäneet viinavirto.ia, joiden avulla on tuhan~ttain 
ihmisiä sortunut vankilaan, tuhans:ttain on ihmi
siä kaduilla. tappanut toinen toisensa, ja kun teille 
Qll tästä huomautettu, · ol•ette te kylmästi sivuutta
neet tämän ,epäkohdan, teidän luokkaetunn~ ovat 

---· ... --.----

vaatineet, että sitä on ollut edelleen• ylläpid~ttävä.. 
Tämän kauhean maailmansodan aikana teidän· sa
nomalehtenllle ovat innostavasti, iloiten k~rtoneet 
suurista ta;ppeluista, kohottan-eet, koettaneet nos
tattaa tämänkin maan nuorisossa ja asukkai:ssa 
mi~ltymystä ja ihastusta. suuriin tap·peluihin ja 
tappoihin. Kouluissa, joissa te opetatte tämän 
maan ihmis:ä, historiat ovat kokonaan rakennetut 
siinä hengessä, että siellä ihannoidaan ihmista·p
tpoa, s'Otia., .ia te kasvatatte edelleen ihmisiä :siihen 
henkeen. Mistä nyt on tällainen rauhan rakkaus, 
tällainen ihmisuhtrien .ia ihmisvaino.ien kammo tei
dän mieleenne äk:kiä tullut? Jospa se olisi totta, 
.ios te todellakin tämän suurlakon kautta olisitte 
tulleet ISiUe mielelle, että te jokaista yksityistä ih
misuhria;, jokaista kär-simystä rupeaisitte tuolla 
tavoin kohtelemaan, kuin näinä päivinä on näky
nyt teidän sanomalehdissänne, nii'n tämä suurlakko 
ei olisi mennyt hukkaan, niin murheelLsia, niin 
kauheita, kuin nämä päivät kenties ·ovat olleetkin. 
Mutta minä .p·elkään, että ·se on tekopyhyyttä. 
Näitten murheitten alla, mitä teidän lehdissänne · 
näkyy, vilkkuu kost.oa himo:tseva h~nH, ne tie
tävät taistelun ja.tkamista ja kostoa. 

Että tod·ellakin asianlaita niin ·on, että porva
risto tässä maassa on :S'Uuremman amnestian tar
poessa kuin työväestö, tätä· todistaakseni minä ·PYY
dän ajassa. siirtyä hiukan taaksepäin. 

Vuonna 1914, •kun tämä maailmansota syttyi, 
mitä silloin muuta ta.pahtui sen oh~lla? 'l'uskin 
oli sodanjulistus ehditty julaista, kun samasaa 
silmänräpäyksessä, siitä huolimatta, että maassa 
oli ollut hyvä vuosi, ruokata:rpeita, kaikkia elä
män välineitä oli kyllälti maassa, oli tullivapaasti 
tuotettua. viLiaa, kaikesta tästä huolimatta elin
tarp.eitten hinnat äkkiä kohosivat tässä maassa 
tavattomasti. Niitä a1ett:in heti 1piilotella ja niit
ten hinnat kohosivat. Ne kohosivat niin huikeast.i, 
•että Viipurin läänis·sä esimerkiksi kuveJrnöörin 
täytyi ruveta antamaan pakkomääräyksiä näitten 
hintojen kohoamisten estämis·eksi. Ja siihen täy
tyi ryhtyä , vieraan maan miehen", jota sanaa 
täällä on tänä päivänä käytetty, täytyi ryhtyä vi•e
raan maan miehen estämään tämän maan yläluok
kaa nylkemästä alaluokkaa, jotta se pääsisi päi
västä toisoon. Hänellä oli enemmän sydäntä, kuin 
tämän maan yläluokalla.. .Samaan aikaan työn
antajat kautta maan pienensivät työpaikkoja. Työ
läisten palkkoja vähennettiin, samalla kun elin
tarpeet kohosivat. Ja <ett-ei työväestö yhteistoi
minnallaankaan voisi näitä palkkoja korottaa, niin 
sen esteeksi työnantajat liimailivat tehtaitten S~ei
nille innostuksella Seynin virkavallan .ia venäläi
sen armeijan komenta.,iain julistuksia, .ioi.ssa työ
väestöä ankarien •rangaistusten uhalla ki.e~lettiin 
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ryhtymästä IJUOlustama;an palkka.etujaan. T-e tur
vauduitte siis ·silloinkin tällaisiin vieraisi.i_u voi
miin. Ka.tkeralta, kyynilliseltä ivalta tuntuu täl
laisen asiaintilan vallitessa ed. Kairamon huomau
tus, että Oll'pahan työväestökin rikkonut elintarve- j 

lakia. · 
Maanviljelijät ovat piilottaneet elintarp-eita, ei

vät anna niitä kuin moninkertais.esti ylitetys.tä 
hinnasta .ia työvälestöllä oru näinollen valittavana 
joko nälkäkuol-ema. tai ryhtyä siihen työhön, mistä 
te n:Yt sitä moititte, ottamaan vakolla. Työväestö 
ei ole voinut rauhallisesti panna päätään vuotoolle 
.ia kuolla nä1kään, sen on täytynyt teidäru pakot
tamana ryhtyä lainri.kkojakisi. Teidän ahneutenne 
pakottaman•a lainrikkomus Suomessa on kasvanut 
niilll suureksi, että on tuskin yhtään lainrikkoma
tonta ka.nsalaista tässä maassa, ja sen jälkeen kyy
nillisesti ne, jotka ovat tä-ssä maassa tämän kaiken 
saaneet aikaan, sanovat: onpahan täytynyt kan-· 
san alellllpienkin kevrosten rikkoa lakia. Se hakee 
vertaistaan. Tätä kurjistumista elintarpeitten lwr
keilla hinnoilla ja. pienillä työpalkoilla on sitten 
kestänyt 3 ·pitkää vuotta. Kolme pitkää vuotta 
on työväestö kärsinyt ja mikä {)U ollut sen seu
rauksena? Olen nähnyt Viipurin •esikau]Jungissa 
rivittäin ruumi·sa.rkku.ia yhtenä ainoana !Päivänä, 
kun ruumiita on laskettu hautaan. On kuollut yh
tenä kesänä satamäärittäin punataudin vuoksi ja 
porvarilliset lääkärit ovat sanoneet, että se 'PUna
tauti on johtunut kehuosta ravinnosta, riittämät
tömästä •ravinnosta ja puutteellisesta elämästä. 
Te olette nähneet kai täällä Helsingissä pitkiä 
.iono.ia työläisl3lpsia .ia -äitejä .io kello 4:stäkin 
saakka yöllä hirmuisessa talvipakkasessa jonotta
ma.ssa. hengenpitimiks•een ruokaa. Tl.ooättekö te, 
kuinka monta näistä .ionotta.iista on kylmyyden ja 
·ravinnon puutteessa sairastunut .ia kuollut. Tämä 
.on kaikki ta.pahtunut sen vuoksi, että koko IJOr
varisluokka yhtenä, virkamiehistä, maanomistajat 
.ia kaupviaat, kaikki ne käsi kädessä ovat kieltä
neet maassa olevat elintarpeet laillisesti säädetyillä 
ehdoilla, ja antaneet niitä ainoastaan gulashien 
kautta hi11muisilla hinnoilla, täten näännyttäen 
työväestön. Tiedättekö te, kuinka monta tämän 
ma~n kaiSvavas-ta polvesta jo heti synnyttyään ja 
sen jälkeisinä vuosina näinä kolmena sotavuonna 
on kuihtunut maidon ja välttämättömän ravinnon 
puutteessa. Tiedättekö, kuinka monta niistä on 
kuihtunut ru.ioksi ja heikoksi ihmistaimeksi, joka 
on ainoastaan vastuksena itselleen, yhteiskunnalle 
ja koko Suomen ka11salle? Kuinka paljon on tullut 
tällaisia vai vaisia? Ja nämät ovat tulleet sen
vuoksi, että te .olette miduummin vieneet maiton
ne, voin11e ja .iuustonne vieraan maan miehille, 
Pietariin, saadakse11ne venäläiseltä yläluokalta 

korkeamma.t hinnat. Te olette mieluummin anta
neet kotimaan lapset ja vaimot nääntyä, ja voiton 
sokaisemina viene.et .elintar.p.eet sinne. Olen työs
kennellyt suurissa työpaikoissa rinnakkain työ
lä:steru kanssa. jotka ovat elinkautisesta tehdas
työstä 'heikon~uneet 11iin, että ainoastaan riittävä 
rruumiillinen ravinto on niitä pitänyt •'PYSty.ssä. 
Ja kun tänä aikana sitä ei ole ollut saatavissa, 
niin olen nähnyt 'useitten niistä kuihtuvan, ollen 
tänä päivänä haudanpartaalla ja useat heistä 
ovat jo hautaan painuneet. Te ja teidän luok
kanne olette kaikkeen tähän syyllisiä. ·Te .olette 
harjoittaneet kolm~ vuotta järjestelmällisestä va
kaumuksesta ja aikomuks.esta; harjoitettu.ia mur
hia, ja ne ovat olleet ryöstömurhia ·s-aalistamisen 
vuoksi, runsaampien rahasäästöjen .ia r:kkauksien 
keräämiseksi. Tämä siitä huolimatta., että te tois
ten hädällä olette omaisuutta sangen pali·OI1 jo en
nemmin kerän11eet ja teidän kontollanne on sen
vuoksi ihmishenkiä ja ihmiskärsimyks:ä monin
kymmenin kerroin enemmän, kui11 tänä suurlakko
viikkona on tullut. 

Ken tänä kolm~na vuotena. on liikkunut työväen 
keskuudessru, k·en on nähnyt täniän hädän, ken on 
kuullut ne kiroukset, mitä siunauksen asemasta 
syömään ruvetessa usean perheen isä on -suustaan 
IP•äästänyt nähdessänsä joukkojensa kärsimyksen, 
·sen epätoivon, mikä työläis.kodeissa on vallinnut. 
sen on myös täytynyt nähdä ilman, •että mitään 
aikomusta olisi ollut, mikä siitä lovuksi on tuleva. 
Epätoivoon syösty ihminen, jolla ei ole valitta
vana. muuta kuin joko kuolla kiduttamalla tahi 
kuolla taistellen parempain elinehtojen puolesta. 
hän, olles,saan järjellinen, nähtävästi valiil'loo vii
memai:Q.itun. M~ ol•emme vasemmistossa tämän 
nähneet. Me olemme teitä va.roittaneet, meidän 
koko työskentelymm-e tässä eduskunna.s·s·a on koh
distunut siihen, että tämä, mikä tapahtunut on. 
saataisiin estoetyksi. Te olette kylmästi nämä yri
tykset luota11ne torjuneet. Me voimme hyvällä 
omallatunnolla sanoa, että olemme tehneet par
haamme. Me olemme keränneet työvä.en. joukko
voiillat suuriin kokouksiin,. suuriin yhtymiin ja 
niiden avulla koettaneet teille huomauttaa siitä 
vaka v31si:a vaarasta, olemme koettaneet koota niin 
paljon tätä kärsimyshuutoa yhteen, ·että teidäri 
sydämenn-e heltyisi .ia te jotakin ryhtyisitte teke
maa:n. Viimeisen kerran suurlakon ed·ellisenä 
rpäivänä minä täällä esitin sangen laajojen työ
läisjoukkoj•en toivomuksia, ja min.ä esit:n ne siinä 
hyvässä U!Sikossa - kun te olitte tämän kaiken 
ennemmin luvanneet hyväksyä - että tämä 
hetki olisi voitu välttää. Mutta niin ei ta]Jahtunut, 
ja minä ·sanon, että olin s·en jälkeen sangen suur·en 
·evätoivon ja murheen vallassa. Kun täten kaikki 
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yritykset, jotka ta.rkoittivat tämän hetken syrjäyt
tämistä, tei<dän ·puoleltanne torjuttiin, niin on ta
pahtunut se, mikä on ta,pahtunut. Ja se on vii
meinen rikos siinä mitassa:, joka teidän ·puoleltanne 
on tehty. Te että voi vapautua syytömsistä näihin 
tapahtumiin. 

Mit•en sitten työväestö toimi, kun se toimimaan 
läksi. •Siinäkin minusta te olette viitoittaneet sille 
tien. Te olette osoittaneet sille laittomuuden ja 
väkivallan ti.en. Te olette osoi:ttan.oot sille myöskin 
tien turvautua vieraaseen apuun, .ia niin imävää 
kuin se onkin, että työväki on samaa, tietä kul
kenut, niin ihmiset ·sentään aina .ovat ympäristönsä 
ja olosuhteiden vaikutuksen alaisia, ja he ovat tä
män teiltä oppineet. Viimeis.en eduskunnan, jossa 
työvä-estöllä oli enemmistö, te venäläisen väkival
lan avulla laittomasti hajoititte. Kuusi Suom-en 
1wrvaria ja yksi Venäjän porvarien edustaja, siis 
yht.eensä seitsemän v.enäjän ja .Suomen porvaria 
yhdessä, kuutta sosialid-emokraattia vastl;tan 
Kerenskin lakeijana ja tensikhna teki s-en. (Oi
k-ealta: Ker-enski on sosialisti;) Hän on vieraan 
maa.n mies, josta te olette niin ·paljon melua pitä
n-eet. Siitä ei mihinmään pääse, että te ryssäläisen 
Stahovitshin kanssa hajoititte suomalais-en edus
kunnan. Sen jälk-een, kun tämä edu.Sikunta yritti 
kokoontua ja se venäläisillä pistimillä est.ettiin, 
niin tei.dän ·sanomalehtenne siitä ilak.oiden ja h.v
vämsy® kirjoittivat, kirjoittivat sii:hen määrin 
pakisusti, etteivät kaikki ·porvarillis·et sanomaleh
d-etkään jaksaneet sitä hyväksyä ja niinpä Vi]pu
rissa ilmestyvä .,Karjala" -lehtijulkisestipaheksui, 
että suomalaiset lehdet niin kirjoittivat. Te voitte 
viel.äkin nähdä ·siitä omien lehfenne paheksumisen. 
Te siis taas turvauduitt.e vierai.siin ja kumouksel
lisiin voimiin. Kokoonnuttiin sitten tähän edus
kuntaan. Mikä oli teidän ensimäinen työnne? 
Lähdittekö lieventämä.än kansan hätää -elinta·rve
asiassa, lähdittekö hommaamaan uudistuksia? E~. 
te lähditte taas venäläisen virkavallan ed:.t%ajal! 
ka:ns·sa neuvottelemaan vallankaappauk3'esta. Sen 
sijaan, että .Suomen kansan la.illinen eduskunta oli 
hyväksynyt valta.lain, jonka lain nojalla korkein 
valta oli siirtynyt eduskunnalle, te vastoin tämän 
lain päätöstä lähditte venäläisen virkavallan edus
tajain kanssa. neuvottelemaan manifestista, joka 
olisi annettu sillt\ ehdolla, että samalla lähetettiin 
Pietariin hyv.äksyttäväksi /PUhemiehen vastaus, 
.ioka sisälsi s-en, että tämä korkein valta siirrettäi
siin · joko senaatille tai valtionhoitajakunnalle, 
joUekin pieneUe koplalle, ja taaskin vi-eraan vallan 
avulla. Ja kun nuo vieTaat mi-ehet, joihin te tur
vauduitte, sitten uudessa vallankumouksessa ku-

- kistuivat, kun teiltä meni turva 'POis, niin t.e sen 
jälkeen ryhdyiUe tässä eduskunnassa vallankaap-

pansta jatkamaan. Te hyväksyitie yksinkertai
sella äänten enemmistöllä korkeimman valtioval
lan siirron kolmimiehiseUe direktooriolle, johon 
teillä ei ollut oikeutta vastoin eduskunnan ennen 
tekemää päätöstä - siis taaskin vallankaappaus 
ja vallankumouksen tie. 

Onko näin ollen ihme, jo.s työväestö, kun se • 
läksi taisteluun, oli ollut hyvä op·pilas ja lähti 
kulkemaan samaa tietä? Työvä.estö päätti vastata 
näihin moninkertaisiin vallankaruppausyrityksiin 
myöskin vallankumousyrit.yksellä. Te olette itse 
sen sille tielle opettan€et. 

Kun näin on asianlaita, niin minun nähdäkseni, 
jos rauha tahdotaan saada1, tulee tämä amnestia 
ottaa siltä kannalta, •että tämä on kahden luokan 
väliHä käy·dyn luokkasodan yksi rauhan.ehto. Se 
ei ole aiiDnestia. sanan tavallisessa IIDerkitYJksessä, 
Suomessa on ollut €nsimäinen luokkasota ja tämä 
on yksi luokkasodan rauhan€hdoista. Ellette te 
tätä hyväksy, jos katsotte, että taistelua tarvitsoo 
jatkaa, jos luul·ette voittavanne työläiset ja tah
dott.e kostaa., niin silloin ti-etysti ei teidän puo
lella:nne rauha.n€ht.oja oteta huomioon, ei edes 
n:istä n.euvotella. Mutta jos te haluatte rauhaa, 
niin ensimäin-en ehto Tauhan saamiseen on se, että 
rauhanehdoista neuvotellaall', ja että niitä huo
mioon otetaan. 

Osa tämän maan nuoria yläluokkalaisia, yli
opis:tonuorisoa, näkyy käsittävän aseman parem
min kuin van1hat. Näkyy •pitävän paikkansa se, 
että muna on visaampi kuin kana. Heissä näkyy 
asuvan ·rauhan rakkautta, ja jos t.ämän maan IJOr
vareissa edes sen v€rran olisi to<1ellista sovinnon 
halua, kuin sen nuorisossa, niin täs·sä maassa ehkä 
asioista. olisi voi-tu sopia .io ennemmin ja voitaisiin 
vastedeskin sårpia ilman verisiä taisteluita. Mutta 
teistä on vaik-ea sitä uskoa. 

Ko'htuutonta on vaatia, kuten täällä tänä päi
vänä on kuulunut, että toisen puolen on la•skeitava 
as•eensa, s-en on tottelevaisesti pa:nettava päänsä 
tulevan koston ik-een alle. Teillä on ainoastaan 
oikeus taistella, toisen puolen on hiljaa kuunnel
tava ja otettava vastaan iskuja. Te ymmärtänette 
kai, että luonnonlain välttämättömyydellä tämä 
on mahdotonta. Kosto synnyttää kostoa, viha syn
nyttää vihaa ja. jos• ·sitä tietä m-ennään, niin elttä
mättä rauhaa ei saavuteta. Jos te tälle tielle läh
dette, niin minun täytyy taaskin sanoa: kaiken seJD. 
perästä, minkä tässä olen esittänyt, ·että te itse 
haluatte mellakoita, te itse manaatte niitä esiin. 
J"a .ios te itse manaatte niitä, niin saattaahan ottaa 
huomiool!l silloin myös sen, mitä olette täs:sä nyt 
koko tämänkin päivän esittän-eet, että m-eidän va
s-emmistossa olevien, työväenjär.i-estö.j-en ja. niidel). 
-edustajain :pitää pysyä nyt vastaisuudessa näistä 
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mellakoista erillä~DJ. Me tahdomme nähdä, onko 
teW.än silloin 1parempi niistä ·selviytyä. Kansan
joukoissa on .paljon miehiä, jo:ta te olette itse 
Suomen entisessä sotalaitoksessa ja senkin jälkeen 
opettaneet. veritekoihin, järjestettyyn tappami
seen, kuten ed. Airola sanoi. Me olemmekin siinä 
suhte.esSia sangoo heikkoja, me olemme tälläkin 
kertaa. ·ehkä olleet vain jarruina. Jos te tahdotte 
sellaista .iär.iestymätöntä taistelua, johon me emme 
'Puutu, jos te luulette sellaisen olevan par.emman, 
niin me voinemme koetteeksi vetäytyä syrjään. 
Mutta minun nähdäkseni se on pahempi teille 
kuin meill.e. 

Ed., Sir o i a: Ed. :V.i.r'kkunen. on nyt edus
kunnan puihujalatvalta J.aslkenut liikkeeUe sen 
SCVYtösten lokavirran, joka rporvarissanomalerh
distössä Työväen V allanilmmoukseUista Keskus
neuvostoa .ia työväenjärjestöjä .vastaan nyt niin 
vuolaana v.iirtaa. Tooskennellen siellä .ia täällä 
vaaditaan ,nimiä esiim". Niirukuin tässä olisi 
mitään ·salaisuuksia! Sosialid·emokraattinen 
puoluet·oimikunta ja AmmattigäTjestön toimi
kunta ja muut työväenjärjest-öt eivät ole mitään 
salajärjestöjä tässä maassa eikä kelleikään teistä, 
ennen ed. A:hma·vaaran puheenvuoroakaan, ollut 
tuntematonta, että esimerkiksi minä olen ollut 
5onkun aikaa to]miheniki}önäJkin tässä !keskus
neuvostossa. E.d. .Aihmavaara vain hätäis·enä 
poisti sen salap.eräisyy.deu ve-rhon, joihon por
varilliset lehdet ovat koethmeet meidän toimin
tamme v•el1hota omi:en tar!koitu.stensa saavutta
miseksi. Niin, me olemme vastuunalaisia teois
tamme ja laiminlyönneistämme. Mutta, hyvät 
herrat, me emme ole t e i ll e vastuussa mistään. 
Me olemme vastuussa t y ö v ä e ll e, toimeenanta
.iiUemme, .]a eilen .ia tänään on koossa ollut ja 
on .edelleen !koossa Suomen järjestyneen työ
väien. edustajakokous., j01ka mei•dän telkojamme 
a.rvostele.e ja tuomitsee. 

Teidän edessänne täällä me e.siinnymme ai
noastaan syyt t ä j i n ä. Tämän kansan ja; ul
komaitten si~mäin .edess.ä me naulaamme teidät 
häpeä·paaluun, syyttäen teitä siitä, että te kuulu
m.attoman ikevytmielisesti ol•e·tte laskeneet tässä 
maassa irti avoimen luokkataistelun, luokka
sodan, ja. olette vastuussa my.ös kaikista sen 
sivuilm;öistä. T·e tiedät.te, että sodan sivuilmiöt 
ovat alkeeHisen :raaikuuden, ylksi•lö1listen kosto
tekojen ja muiden sellaisten i.lmiöiden irtipääse
minen. Ja .ioka sodan irti laskee, se laskee irti 
nämäikin. 

Eräs ääTimmäise:n oilkei~stQn pu'huja lauvan
taina !kysyi täällä, mah-dolli.sesti ·reheHisessä yk
sinkertaisuudessa, ~ttä onko sitten tarp.e.elli.nen 

>vallankumous maa;ssa, jossa on yleinen äänioi
keus•! - T a.rpoollineru tai ·ei, sen jälkeen, kun 
sellainen ilmiö jo on näyttäytynyt, on se tos~
asia. Tosiasioista keskustellaan, koettaen arvi
o~da, niitä ne ovat olleet laatuaan, mutta ei si~
Join enää kysytä, pitääkö .sen tulla. Edeltäpäin 
se kysymys vo.~daan tehdä ja silloin koetetaan 
sitä ar·vio.da. - Se sama ryhmä, josta tämä !ky
symys tuli, oik.eistomme kysyi :hiulkaDJ toista
kymmentä vuotta ·sitten ja koko hobri:koffilai
sena aikana, että onko tarpeen tässä maassa mi
tään suuria kansanLiikkeitä, kun täällä on niin 
,hyvät lait" ja niin ,erinomainen virkamie
bistö" .ia niin ,valistuneet säädyt", jotka tämän 
maan asioita hoitelevat. Ta.rv~ttiin suuTlakon 
päivät .ia 1905-1906 vuoden levoton talvi kaik
kine kauhutekoinensa, •ennenkuin täällä saatiin 
aikaan edes täJmä eduskunta. Muttlli eipä tuo 
äärimäinen oikeisto silloinkaan· sen tarpeelli
suutta my.öntänyt. Eiikä tähän päivään asti tämä 
maa Qle oHut yleis'€n äänioikeuden maa, ei ole 
ollut sitä siinä merkityksessä, kuin kansanval
taiset maat 'Ovat, sillä eiihän tämän eduskunnan 
päätöiksiä ole .Iasiket•tu voimaan. Ainoastaan jos 
niitä olisi päässyt täällä säännöllisesti voimaan 
ja .ios ne D'lisivat olleet todellisia, p.itemmälle 
meneviä uudistuksia, kuin ne ovat olleet, ainoas
taan silloin voisimme todennäköisyyd•ellä a;r
vioilida, e•ttä ainoastaan iharvinaisemmissa ta
pauksiss•a kansanliik·e pääsisi täällä kumousliik
koeeksi ryörp.sähtämään, niinkuin se kyllä ryÖ'p
sruhtää !Sellaisissakin Y'leisen äänioikeuden mais
sa fkuin, kuten toverini Tokoi .huomautti, ovat 
Sveitsi .ia jotkut toiset. 

Ed. .A!hmavaara ominaisella tavallaan täällä 
koet·ti meil.le u.s~kotella, ·että tämä eduskunta 
on ,yksimielisesti" ottanut käsiinsä tää]llä va;l
tiovallan. Vai niin? Eikö täällä ollut kaksi .päi
vaa suurlakkoa, ennenkuin !tämä eduskunta. 
saatiin se ipäätös tekemään? Juuri siitä'hän 
täällä riideltiip. kaikki nämä alkupäivät. Sil" 
loin, kun valtalain säätämisen jälkeen edellises
sä. eduskunnassa, vielä täällä koetettiin pystyt
tää uudelleeen keisarin .ia suuriruMinaan hallitus
valtaa ja .sijoittaa se kelle ta·hansa väliaikaisesti, 
että se vain säilyisi jollekin tulevalle presiden
tille tai monarlk:.lle, tai k.eU.e ta!hansa ylälu01kan 
eduksi, kun se tehtiin, silloin koskettiin tämän 
lkamsan arimpaan! ·.Siitä levisi tieto ympäri 
maan, yhtyen siihe-n tyytymättömyyteen, jokf!, 
'elintarvekysymyksessä oli, .ia nä.mä molemmat 
:vthdessä tekivät tämän töi1IDäyksen ki'€rtämät
tömäJksi. Kutka porvareista tieto:.sesti laskivat 
tähän, saadakseen sitten ed . .Aihma;vaaran lailla 
sanoa, että ol~han tässä Uihrauksia, mutta taisi 
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olla hyvä, että saatiin vähän aseita sosialidemo
lkraatteja vastaan, sitä en t~~dä. Minä Juul~n 
kuitenkin, te•ttä QSa täällä. ol•eVISta edJustaJLSta Ja 
osa keski~uokkalaisista ympäri maan eivät ym
märtäneet kuin:ka vakava asema oli. Minun 
täytyy tämän valaistukseksi kertoa ];l~eni ker
tomus. 

Tultuani ulkomailta vähää ennen tämän is
tuntokauden alkua, ta:pasin .erään entisen Y'li
oppilastoverini. Syntyi 'keskustelu. Hän tuntui 
amistelevan niin/kuin olisi jotakin käryä ilmas
sa .ia sanoi: kuule. mitä nyt on tulossa. 

Minä sanoin, että tu1en :muua.lta, mutta 'ehkä 
sinä, j01ka olet tääUä ollut, voit tietää ja näyt jo
tain aavistavanHn. 

- Kuule, tuleeko täällä tap:Qelu? 
-En tiedä, mutta, mikäli ol.en kuullut, on sii-

then joitakin ed·eHytyksiä. . . . 
- Meidänlkö kesken? Hän tarkmth luok'lna 

ja ryhmiä, joihin kuulumme. 
Minä sanoin: se riippuu vielä eräistä seikoista; 

eduskunta kokoontuu ja sen taidosta entSimäisinä 
påivinä saattaa tämä asia riippua. 

- No, mitä siinä sitten tarvittaisiin? 
Heitin ensimäisenä esille hallitusvaltakysy

myksen ja toi•seksi kunnallis,asian ja sanoin jo 
kaualll tietäneeni, että jollei tämän maan joka 
!kunnassa n·opeasti ikansalllvaltai.stuttamista suo
criteta, ei m~kään voi estää sellaisia räjähdyksiä, 
joita nyt on ollut. 

Hän sanoi: mutta ne viime eduskunnan sää
tämät kunnallislaithan ovat aivan maihdottomat! 

Minä sanoin: tuo vastaus il:mais.ee, että sinä 
olet aivan mahdoton, .ia minä vvin ilmoittaa 
li·säksi, että se kunnaUislakien 'hyväksyminen 
on ainoastaan pi.tenenpieni osa siitä, mitä nyt pi
täisi 'hyväksyä. Toi•nen on 8 tunn:n laki. 
·- Mutta sehän on ihan ylhtä hullu. 
- Sinä hullu olet, kun noin pUihut. 
Noin jatkui vähän aikaa keskustelu. Minä 

jouduin ·hänelle, koetta.akseni asian te'hdä 'ha
vainnolliseksi, kertomaan vertauksen; sanoin, 
että me olemme kuin ,räjähtämässä olevan höy
rypannun vieressä ja koetamme avata varaVJent
tiiEn h.anaa, mutta joku mielipuoli koettaa sitä 
estää, syntyy ta:ppelu meidän ja mielipuolen 
välillä. Ja minä saooin: sinä ja .sinun 1 uokkasi 
olette s•e mielipuoli, .iolta meidän täytyy vään
tää pois se hana, että saisimme auki edes jonkun 
verran varaventtii.liä ja estää se 'räjäh·dys, joka 
ml(li·däit molemmat tu:hoo. 

Hän ilwhautti olkapäitään ja sanoi: te ki:iilloi
tatte niitä .ion:kko.ianne, .hiHitsisitte! 

Minä sanoin: teitä täytyy hillitä joka aske
leel'la toe:kemästä niin suuria tuhmuuksia, ettei 
mikään maailmassa ~oi enää niitä korjata. 

- Me erosimme ymmärtämättä toisiamme. To
tesitn, että ;puhu:mme eri kieltä ja näin, että hän 
oli näissä a,sioissa syyntakeeton. Kuinka monta 
tällaista. kulkee tämän kaupungin kaduilla, sitä. 
minun on vaikea sanoa, mutta että niiden edustajia 
on tässä eduskunnassa, se on tiJ.yt nähty. 

Kansanliikke~den kieli on kuitenkin kansainvä
listä ia sitä näytään jonkun verran ymmärrettä
vä.n. 'Ed. Schybergs.otiJ. koetti .ennen näitä •päiviä 
laskea vähän leikkiä. Hän sanoi, että niinhän 
tämä on kuin muulloinkin vallankumouksessa: 
samat hälytykset, satmat eduskuntapuheet,kansan
kokoukset j. n. e. Kaikki on ,melkein niinkuin 
ollakin tulee". Minä tahtoisin kysyä, onkq ed. 
Schybergson vielä valmis kaiken tapahtuneen jäl
keen sanomaan, että kaikki, mitä on tapahtunut, 
on ollut niinkuin sen vallankumoukses·sa ollakin 
tulee? 

Täällä ede1line!l' puhuja proletaarisellä selvyy
dellä selitti1, mistä kaiki.sta lähteistä 'nous,ee sel
laisia tekoja, joita me kaikki nyt kauhistumme. 

. Minä käväisin joku päivä sitten Pietarissa ja näin 
' sen asemalla suomalaisia työmieh:ä. Ne olivat ka

malan laihat ja kuihtuneet .ia olivat hirveissä ryy-
syissä. Eräs joukosta ·stanoi: tuolla on värvääjä, 
l·iihdetäänkö uudelleen Venä.iäHe päin. - Miksi 
Venäjälle päin, kysyn teiltä, miksi siihen kur
juuteen, joka heidät .io oli sellaisiksi tehnyt? -
Siksi, ettei heitä kutsuttu kotimaahan, siksi, ettei 
he:IJ.e ole valmistettu tilaisuutta elää täällä ihmi
sinä. Kun ·sellaista näkee .ia muuta. sen tapaista, 
silloin ,näkee punaista", niinkuin sanoo eruglanti
lainen. 

1\iuistU~en herra. Schybergsonin :puheet siitä, mitä. 
vallankumouksessa saattaa tapa.htua, johtui mie
leeni kertomus Ranskan vallankumouksen ajalta. 
Elintarvekeinotteli.iain päitä keikkui piikkien ne
nissä. Katuvierellä seisoi eräs meidän liikkeem
me .ialo.ia edelläkävijöitä, •porvariston sitten 1moloe
mawn tuomitsema Grachus Baheuf, joka sanoi: 
,Minä näin kansan kostossaan .ia minä kauhistuin. 
Ymmärrän heillä olevan syytä kostaa, mutta 
miksi olla julmia.? - Mutta s.ellaisiksi ovat hei
elän hevransa heidät tehneet!" 

Teistä voivat jotkut sanoa, että me tämän edus
kunnan alkupäivinä olimme turhan maltittomia, 
emlffile jaksaneet odottaa, kunn.es olisi täytetty ne 
lailliset muodot, joilla näitä asioita olisi voitu kä
sitellä. Mutta mu:s"takaa, että te itse hätiköitte 
.ia .io e11simäisinä päivinä tahdoitte lyödä hallitus
kysymyksen sellaiseen lukkoon, mistä ei sitä olisi 
voitu avata. Ja muuten kysymys tästä ,laillisun
destru". Te muistatte, ku:nka vakavasti meidän 
.puolelta puhuttiin. Suomen työväen ammatillisten 
järjestöjen edustajakokous ilmoitti, että suurlakon 
uhalla täytyy tänä 1päivänä saada. vastaus muuta-
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miin pääkysymyksiin. Herra puhemies edusta
miensa; ryhm~en edustajana esti tämän tulemasta 
äänestyksen alaiseksi. Minun mieleeni muistui 
silloin kertomus siitä hoviväestä, joka näki kunin
gatta·rensa putoavan satulasta ja jäävän jalastaan 
kiinni kannustime<m, mutta ei uskaltanut irroitta.a 
sitä jalkaa, koska se hoviherra ei ollut läsnä, jolla 
ainoastaan oli se oikeus! Silloin, kun on kysymyk
sessä hengenvaara !kansalle, .silloin muodollisuuk
siin takertwminen on sekä naurettavaa että kor
keimman traagillista. 

Me ennustimme myrskyn tulevan .ia käskimme , 
-pienentämään purjeita ja otta.maa:n -sen myrskyn 
suullfta huomioon. Te nauroitte, kohottelitte olka
'Päitä ja pi,ditte sitä tarpeettomana. Päihtyneiden 
merimiesten lailla kohotitte lisää ·purjeita ja sa
noitte,. että ,antaa mennä". Mutta kun myrsky 
tuli, niin te piilouduitte. 'Tä:ällä jau'hetaan sitä 
juttua s-äätytalon valtaamisesta. Kun eräs puna
kaa•rtiosasto, jolle ei oltu huomattu hankkia kort
teeria, oli jonkun hetken säätytalolla, niin se muka 
esti 1Suomen kansan ·eduskuntaa hoitamasta; tämän 
maan a;sioita! Piiloon te me11itte silloin. Olihan 1 

tämä talo va·paan&. TeiHe sanottiin, että voitte 1 

tulla kokoon; Ette uskaltaneet. Se on, te otitte 
tekosyyksi tämän saadaksenne olla päättämättä 
sellaista, mikä olisi ollut välttämätöntä aseman 
s-elvittämiseksi. (V as·emmalta: Oikein!) 

Ja nyt kun myrsky on ohitse, te tulette esille 
piilostanne ja tahdotte lyödä kappaleiksi ilmapun
tarin. Sosialidemokratia oli se ilmapuntari, joka 
näytti myrskyn, ja te kohdistitte raivonn-e siihen. 
!Mutta vielä enemmän. T·e tahdoitte ·päästä kä
siksi niihin, jotka tämän myrskyn soutivat. T·e 
tiedätte itse, että oli voimia liikkeellä ja on yhä 
vielä, sellaisia voimia, joiden järjestämisessä ja 
hallitsemisessa tarvitaan taitoa ja .ponnis.tuksia. 
Ja niitä vastaa'DJ, jotka parhaansa tällaisissa oloissa 
tekivät, te hiotte koston miekkaa. Te uhkailette 
ja uhatkaa vaan. M-e olemme katsoneet silmiin 
joukkoja, jotka ova.t olleet raivoissaan siitä, että 
he eivät. saaneet tehdä vähän enemmän puhdasta, 
kun kerran liikkeelle lähdettiin. (V &semmalta: 
Oikein!) 

Kun tämä liike, jonkru me arvelimme vielä voi
van pysyä rauha:llisen sttU'rlakon puitteissa, -paisui 
s·en yli, niin olisi sen luullut osoittruvan· teillekin, 
että tilanne oli vakavampi, kuin edes mekään ym
märsimme. M-e rukoi1imme silloin la•psellisen lii
kuttavasti teitä ottamaan joitakin seikkoja, huo
mioon. Te ette ottaneet. Ja sen takia, miten te 
täällä menetteliltte tämän eduskunnan ensimäisinä 
päivinä? Tämä eduskunta oli tuon kansanHikkoon 
!aineilla. lastuna vain -ettekä te kyenneet hoita
maan sen peräsintä eikä airo.ia. Nyt me tuomme 
t.ämän eduskunnan teille takaisin ja sanomme: 

-------------~----- ----

tässä se Olli - ·ei t-eidän tähtenne vaan Suomen 
·ka;nsan tähden. .Se Olli .pela.st.ettu tämän pienen 
myrskyn kuohuista, ja: me kysymme: Osaatteko 
nyt tätä pidellä paremmin; haluatteko nyt tehdä 
tästä eduskunnasta jotain, jotain sellaista, .iosta 
olisi hyötyä tSuomen kansalle, vai provosooraat
teko te -esille toisen kansanliikkeen ja edellistä 

· suuremman? Jos voisi teidän lehtienne mukaan 
asiaa arvioida, miin toiveet olisivat sangen huonot. 
iNiid-en p·rovokatoorinen puhetapa on sellainen, että 
on todellinen ihme, -että v~elä rauha säilyy. 

Sanoisin k-ernaasti, kut-en ed. Ahmruvaara, että 
tämäntavaiset purkauillset taitaisivat olla eräässä 
suhteessa hyviä, ne selvittäisivät vähän meidän si
sällisiä asioitamm-e. Mutta minä tiedän, -että mei
dän maamm-e ulkonainen asema on sellainen, että 
m:itä suurin varovaisuus on t&rp·een. Teidänkin, 
hyvät herrat, täytyy muistaa, että Suomen itse
näis,yys ja itsemääräämisoikeus on mahdollinen 
a i lli o a .SI t a a n k a n s a n v a 1 t a i s e n a. Se on 
mahdollinen ainoa-staan mitä laajimman kansan
valtaistuttami.sen· pohjalla. M-e olemme alkaneet 
ylimmästä valtiovallasta sitelll, että olemme estä
neet teri.dät uudelleen tekemästä siitä keisari valtaa. 
Me olemme teille selittäneet, -että valtalaki perus
tuslrukina on .saatettava voimaan, ja me olemme 
otta.neet pois sen t-ekosyyn, jolla toiset teistä sitä 
vastustavat, että muka. ulkomaan asioita ja soti
laskysymystä koskevat kohdat sitä häiritsisivät. 
Me olemme tarjoutuneet vaikka päivässä ne kohdat 
korjaamaan, 1kun te myöntäisitte, että se on saa
tava voimaan perusrtuslaillisBna takeena siitä, että 
se suuri hallitsija,valta tästä maasta· an iäksipäi
viksi hävitetty. - Kunnallinen kansanvalt& on 
nätiden päivien kuluessa saatettava voimaan, jos 
mielitään miten kuten tämän talv-en yli päästä. 
rSe on elinta;rv-ekysymyksen yhteyd.essä sangen tär
keä seikka ja muutenkiru. - Virastojen kansan
valtaistuttaminen on välttämätön. Kertokaa te 
•vain ulkomaille, että kansanjoukot tämän maan 
eri osissa työnsivät virasta tai pistivät kiinni tä
män maan virkamiehiä! Olisivatko ne tehneet 
sitä, jos ne olisivat itse nämä virkamieh-et valin
neet ja titse näill-e toimintaohjelman sanelleet? 
iEivät! .Siis ainoastaan kansanvaltaistuttaminen voi 
tässäkin asiassa jotakin tehdä. 

Ja sitten ne tuomioistuimet. Ed. Ahmavaara 
sanoi, että m:nä ol-en lmskusneuvos.ton .puol-esta il
moittanut, että tuomioistuimet ovat lakanneet toi
mimasta. Jos minulla s•e valta olisi, niin minä soo 
t.ekisin, sillä kyllä nämä meidän luokkatoik-aud-et 
n:in vihattu.ia ovat, että olisi •paras ne pyyhktiä 
pois .ia saada parempia tilalle. Nyt on kuitenkin 
ta.pahtunut vain varsin pieni seikka .. Niille on il
moitettu, -että niid-en on paras olla lakkopäivinä 
myöskin lakossa. Ja se o 1 i niille ·parasta. Meille 
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ilmoitettiin esimerkiksi, -että Vihdin käräjillä tu
lee näinä .päivinä käsiteltäväksi juttu tcirP'Pal'eita 
vastaan, joita, vastoin tehtyä sopimusta, syytetään 
>&äästä lakkorettelöstä. Olisiko teidän mielestänne 
ollut sopiva näitten kälräjien sill'()in istua? Kyllä 
oli turvallisinta, •että ne olivat lakossa, ja ne oli
vat. Kun te tiedätte, minkälaisia ·oik·eusjuttuja 
viime aikoina tämän maan oik!euslaitoksissa on 
käyty, niin te tiedätte, että sellaisten käräj:ien käy
minen lakkopäivinä olisi ollut puhdasta provo
katsioonia. Silloin olisivat kans.anjoukot, ehkäpä 
vielä jotkut sivulliset, tulleet sanomaan, että me 
emme· suvaitse ainakaan tällaisina päivinä kyl
läisien istua tuomits·emassa nälkäisiä. 

Tulemme s:itten hallituskysymykseen. Täyty
nee hiukan kertoa, miten syntyi tämä meidän 
Esta. Olivat ne päivät, jolloin tässä maassa ei 
ollut haHitusta ja .iol1oirn tämän maan eduskunta 
kieltäytyi toimitnasta. Meidän työväen toimihen
·kilöi:den joukossa oli silloin joitakin, jotka sa;noi-

• vat, että k'()ska niin on, nidn eiköhäru ole syytä, 
·että me annallllme tälle maaHe hallituben! Koska 
s-en hallitus ei ole kyennyt ·pysymään pystyssä ja 
koska s-en eduskunta kieltäytyy kokoontumasta, 
niin täytyyhän olla jokin järjestävä valta. Meitä 
oli muuta.mia, jotka; lupa.uduimme tällaiseen hom
maan. Mutta meillä ·oli maltilLisia tovereita, jotka 
sanoivat: ei ole tullut sen aika. Tämän maan ase
man .ia eräiden sisäisten seikkain takia on paras, 
että IDJe kul.ioemme tyynempää tietä. Työväenjou
koille s•elitettiin, että jos ei muu vois•i tämän; maan 
s.ekaantuneita asioita selvittää, niin sosialistien 
täytyisi ottaa raskas edesvastuu ja tarjautua va
littaviksi tälle ed uskunnaUe .ia sanoa, että jos 
ää;nestätte meitä .ia meille vis•sin· ohjelman, niin 
me koetamme hoidella näitä asioita, joita. te ette 
ole kyenneet hoitelemaam Niin sanottiin jou
koille. iSanottiin vielä, ettei se niin helppo . ole, 
mutta voisi asia tulla hiukan verran yksinkertai
semmaksi - taaskin silmälläpitäen maamme ulko
n~ista asemaa - jos me koettaisimme saa.da .ion
kmlaisen sopimuhen aikaan maalaisliittolaisten 
ehkä joidenkin toisten kanssa. Silloin olisi meillä 
sopimus elintarvekysymyksestä, raha-asioista, sekä 
:iOoistakin muista ohjelman kohdista ja eivätköhän 
S·enkin kautta tämän maan asiat kans•anva.ltaiselle 
'Pohjalle saatettuina alkaisi selvitä. Asianlaita on 
nyt niin, että meidän joukot P'elkäävät jumalatto
masti kompromissia. Niillä on siitä varsin surul
lisia kokemuksia. Mutta ne sanoivat nyt, että ol
k!oon menneeksi; tuollaisen rehellisen lehmäkau
jpan voisitte tehdä - varsånkiri .ios sidtä heruisi 
hiukan maitoa .ia voita sairaille .ia lapsille. 

Tällainen on meidän puolelta ollut hallitusky
iliymy ksen valmistelu. Nyt en tiedä, millä asteella 
se porvarien. kesken on, mutta yleensäkoin ne täällä 

• 

kannattavat oikeiston. esittämää hallituslistaa .ia 
sen ohjelmaa. - Mitä ·on tämä ohjelma? - Yli
malkaisuuksia, sellaisia, joita aina kirjoitetaan 
silloin, kun on hädän hetk.i, mutta ei vielä uskota 
tarvittavan tehdä kirjaimellisesti sitovia uudistus-, 
lupauks:a. Tässä ohjelmassa sanotaan, että edel
lytyksenä on, että ,jär.iestysvaltaa lujitetaan". 
1SiiS1: ,Ensin rauhoitus, sitten uudistukset". Ja 
niistä puheista 'Päättäw, mitä täällä on pidetty ja 
mitä ·p.orvarillinen sal1iomalehdistö nyt puhuu, 
niistä ·päättäen voitaisjin arvioida tästä hallituk
sesta, tarkoit-etun tulevan sen koston hallituksen, 
jonka. miekan. herra Virkkunen täällä jo s.iuna.si. 

Huomautan, niinkuin tääHä edellinenkin ·pu
Jmja, että tilanne, mikä maassa vallits·ee, on luok
.kasodan välirauha, välirauha, jonka ehdot vielä 
1ovat santelematta. Minä huomautan vielä, että olo
jen pakosta tämä välirauha on ja tulee olemaan 
aseellinen välirauha. ·Omistavien luokkien puo
Jesta on täällä .io enn-en selitetty, että niiden kes
kuudessa tapahtuvalla asestautumis:ella on samal
lai!'Let syyt kuin mistä on puhunut Viron maalllieu
rvoston tänille lähetetty tiedonanto. Ja me tie
dämme, että .a·seita niillä on - ei pidä niitä liioi
tella, mutta ei myöskään V'äheksyä. Tiedämme, 
että s:e luokka nyt kätkee aseensa ja !Pitää ne va
ralla. Mutta ·asestettu omistava luokka on vaara 
maan työväenluokalle, 'Sanokoon se a·ses,tautumi
oonsa tark.oitukseksi minkä tahans,a. Välttämät
tömyydellä se vastatoimenpiteeksi ja itsepuolus
tukseksi kutsruu ·esille vasta-asestuksen. Jos. tämä 
a.s·eellin:en välirauha aiotaan saada rauhallisena 
·pysyväksi, täytyy se va:hvistaa. eräillä ehdoilla. 
iNiistä täällä on jo mainittu: amnestiakysymys. 
ITOoinen on yhteiskunnan lä:pikäyvä kansanvaltais
tuttaminen .ia elintarvekysymyksen rehellinen jär
.iestämineru. Työläiset eivät usko, että tässä maas·sa 
on kovin .liikoja. varastoja, mutta ne katsovat, että 

· kaksinkertaien rikos on, jos yläluokalla on han
kittu,ja tai salakaupalla hankittavia va•rasto.ia, 
.ioita. ei ole ilmo.itettu. Niin monet työläiset sa
novat, me tahdomme ainoastaan täysin luotetta:van 
elintarvepoliti:kan, me tahdomme ainoastaan oman 
·kontrollin sekä takeita ja. tiedon siitä, että kaikki 
todella tasan jaetaan. Onko tämä kohtuuton vaa
timus? 

Porvarillisten puolueitten hallitusasiassa taita
vat ·o1la, kaupat tehty. Minä vain pyydän huo
mauttaa, että .ios se kauppa on tehty työväen sel
känahan kustannuksella, niin on sentään vähän 
!varottava, kun sitä tullaan parkitsemaan. (Va
semmalta kättentaputuksi.a. - Puhemies koput-
taa.) · 

Ed. A 1 k i o: Tällä kansalla ·olisi syytä ruyi 
pukeutua. säkkiin .ia tuhkaan. Suursota. on sarupu
nut Suomoon. Ei tänne ole saapunut. mikään ulko-

29 



1124 Maanantaina 26 p. marraskuuta. 

nainen vihollinen vaan !kotoinen. :Suursota on tuo
nut Suomeen nälän .ia nälän hedelmänä kansalais
sodan, mutta se on tuonut tänne jotakin muutakin. 
Suursota on valmistanut meille tilaisuuden ensi 
kerran Suomen karusa.n historiassa; asettaa itsel
lemme oma, hallitus. Mutta me emme 'pysty aset
tamaan sellaista. hallifu.sta, j,onka alle edes tämän 
.OO.uskunnaru kaikki jäsenet alistuisivat lojaalisesti. 
Tämä ilta on ollut siitä riittävänä todistuks~ma. 
Jos olisi venäläinen hallitus, joka miekkaa uha
ten nyt astuis'i meidän eteemme, yhtä varmasti 
ahstuisi vasemmisto kuin oik€isiJo. (V aoommalta: 
Keskusta kyllä, mutta ·ei vasemmisto.) Aseman su
rullisuus on siinä, "€ttä luokkataistelu on astunut 
tänne sellaisena tekijänä, joka nylkyisellä hetkellä 
uhkaa Suomen tulevaisuutta paljon enemmän kuin 
koskaan Ruotsin valta ja Venä.iän valta. Me 
olemme nykyään siinä tilassa, että samalla kun 
Eurooppa valmistautuu tämän suursudan jälkeen 
qoauhaa tekemään, me alamme käydä keskenämme 
sotaa siitä, mikä luokka täällä saisi hallita. Ja 
sillä aikaa, kun me tätä sotaa alamme ktcydä 
ja käymme, voi hyvinkin välirau•ha, eurooppa
laisista taisteluista syntyä. Kärsiilkö EUII'ooppa 
silloin, että täällä on olemassa eräs pi·eni 
kolkka, jossa anarkia raivoaa samalla tavalla 
kuin tässä .suures,sa itäisessä naapurimaassa? 
Ei koskaan. Me saa>n!emme näb.dä välirauhan 
ensimäisenä tuloksena, .että meil1e kenties tar
jotaan joku valtionhoitaja, joku eurooppalainen 
prinssi kuninkaaksi. Ja !kansainvälinen rau
hanneuvottelukun~a antaa mei-dän sosialidemo
JrmateiUamrme lahjaksi silloin kansainvälis.en 
sotajouk'On, joka;. jaksaa vitää kurissa heidänkin 
·punaiset armeijansa. Kaikki tällai,set mahdolli
suud€t ova,t hyvinkin lähellä. Annammeko asiain 
·siis mennä siihen? (Vas•emmalta: Ruoskahallitus.) 
Onko meillä mahdollisuutta täällä päästä Hellai
seen keskinäisoon yhte:symmärryks€en, että voim
me järjestää tälle maalle edes siksi aikaa, hallituk
sen, että tämä maa, .ehtii .iulistautua itsenäiseksi? 
Vai onko meidän jäätävä odottamaan vielä muu
tamiksi viikoiksi, s,iksi, kunnes ulkoa tuleva vie
ras vakko pakottaa laskemaan punakaartilaisten 
.aseet, joita nykyään mikään muu mahti ei näytä 
voivan la·skea, päättäen ·ed-ellisen pwhu.ia:n uhkaulk
sista? (V asemmaJ tao: Me nous-emme ka.ikki puna
kaartilaisten •puolesta.) Ne syyt, iotka tämän ka t
keran tilanteen ovat aikaansaaneet, eivät ole niitä, 
joita vasemmisto on tänään esittänyt. Minä tie
dän, että yhtenä tärk€änä syynä on se, että kan
salla ei ole leipää. Mutta tämä leivänpuute ny
kyisellä h€tkdlä ei ol-e keskustan eikä oikeiston 
syy kokonaisuudessaan, vaan siinä on hyvin tär
keänä tekijänä ollut se politiikka, jota vasemmisto 

on harjoittanut viime keväästä saakka. Kyllähän 
me sen muistamme, millä tavalla viime keväänä 
vasemmisto elintarvepolitiikkaa hoiti. Kun por
varisto aS>ettui lojaa1iseksi tParlamentaarisia ·peri
aatteita kohtaan, suostui se asettamaan hallituk
s-en, jossa oli sosialidemokraattinen enemmistö. 
•Tämän hallituksen tärkeänä tehtävänä tuli olla 
järj,estää maan oloja niin, että tämä vuosi tulisi ole
maan leivän puolesta turvattu kotimaisen tuotan
non avulla. Mutta vasemmiston toimenpiteet koh
distuivat silloinkin etupäässä luokkataist.eluun, 
kun olisi maahan ollut kylvettävä sitä viljaa, 
josta. syksyllä rp.iti sato korjattaman maan ja kan
san leivänta.rpeen tyydyttämiseksi. Aivan sa
malla tavoin kansan leiväntarpees1ta huolta pid€t
tiin silloin, kun vasemmisto järjesti uämä hirmu
päivät sinäkin uhalla, että. vieras valta tulee .ia 
ma.sentaa teidän nykyisen luokkataistelunne. Kyl
völakoista on täällä kenti€s monia kymmeniä k€r
toja puhuttu. Ne eivät johtuneet siitä, että maan
viljelijät olisivat halunneet lakkoja tehdä, vaan ne 
.iohtuivart siitä luokkataisteluperiaattoosta, •.että • 
oli edullisemmat edellytykset siihen, että lakko
taiEltelu johta1isi toivottuihin tuloksiin. Mutta se ei 
johtanut niihin tuloksiin, joita lakkolaiset ajatteli
vat, vaan se johti juuri niihin tu1oksiin, joita sil
loin tporvariston puo.lelta .io osattiin ennustaa. 
Leivän tuotanto maassa väheni. Siihen .ei vaikut
tanut yksist1iän kuivuus ,eikä muut epäedulliset 
kasvusuhteet. Siihen vlllikutti hyvin · täJrkeältä 
osalta se lakkotaistelu, johon vaHemmiston puo
lelta oli siihen aikaan joukkoja kiihoitettu. TääUä 
on tänäkin päivänä vielä hyvin kork€alla äänellä 
puhuttu siitä, että tässä maassa on suuriaktin vil
ja,varastoja, joid€n takavar.ikoiminen joss,akin mää
rässä voisi helpottaa sitä leiväntarvetta, .ioka 
me]lä ·on kaikilla nyt edessämme. Mutta mikäli 
minä olen ~ilanteesta voinut se.l vää ottaa, on käsi
tykseni se, että otaksutut varastot ovat hyvin niu
kat. Mikäli on nyt näid.en punakaartilaisten tut
kimu~sien p·erusteella saatu selvää, ovat ne hyvin 
cpieniä varastoja, kun kansan oelättäminoen on kysy
myksessä. (Vasemmalta: Vähän on vasta tutkittu. 
Oilrealta: Pun.a,kaarti ryöstää neroin.) Kun asian
.laitrn on tällainen,. ei maksa vaivaa 'Puhua enää 
tässä maassa tässä suhteessa kovinkaan paljon 
pakkotoimenp.iteistä. Pakkotoimenpiteisiin voidaan 
ryhtyä, mutta ne eivät tuota lei,päii. 

Mei'llä oli sosiaE.demokraattinen hallitus koko 
vrime kevään, jolloin vielä olisi o.llut mahdolli
suutta saada tähän maahan vilja.a (Vasemmalta: 
Porvarillinen se o1i), mutta !tämä hallitus löi sil
loin Ia~min velvollisuutensa, .ia minä tiedän, milkä 
oli laiminlyömis•en perussyynä. IS;vynä oli se opti
mistinen usko, että kyl1ä sitä viljaa sentään Ve-
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nä.iältä- saaJdrua.n, kunhan siellä kansanvaltaiset 
voimat pääsevät vaikuttamaan ja johtamaan hal
}itusta. Tällä edellytybel'lä, esimerkiksi heinä
-kuulla, ostettiin V enä.iältä huomattavampi määirä 
vil.ia.a. J·a sosialidemokraatit rauhoittuivat siitä 
levottomuudesta, mihinkä he o1ivat jo joutuneet 
sen vuoksi, €!ttä keväällä o.li lyöty laimin valvo
minen, ettei maassa tullut kaikki kylvetyksi, mitä 
olisi voinu4; .ia pitänyt kylvää. Nämä heinäkuu1la 
ostetut viljat ovat vielä saamatta ja Venäjällä on 
nyt ollut jo bolshevilci.hallituskin. Me olemme saa
neet seJJ. suru'll.isen kokemuksen,. että ne voimat, 
jotka VenäjäLlä nykyään hallitsevat, ovat meitä 
ruokkimaan vielä huonommat kuin: ne voima.t, 
jotka Nikolai II :n aikana siellä valtion ~hjaksista 
kiinni pitivät. (Vasemmalta: Eläköön N1kolai II! 
Niinkö?) En minä vi~lä koskaan ole Nikolai II:lle 
huutanut eläkööt.ä, mutta. minä tahdon vain tämän 
yhteydessä sanoa, että jos täällä luullaan, että 
Suom~m tasavallan toteuttaminen, Suomen itsenäi
syyden turvaaminen tulee toteutetuksi se.l.Iaist.en 
hallituSip.eriaatteid.en mukaan, kuin herra Tokoin 
senaatti sitä harjoitti niinä kuukausina, jolloin se 
oli ohjaksissa, niin minä en luota siihen, että sel
lainen senaatti kykenisi nykyisenä hetkenä täyttä
mään sitä, mitä Suomen kansa sille velvo.U~suu
deksi asettaa. (Vasemma'lta: Huono senaatti se 
oli - parempaa ette saa.) 

Täällä on yritetty näiden viikkojen kuluessa 
saada aikaan senaattia, .ioka nojautuisi kaiklci.in 
eduskunnassa ·edustettuina olleisiin puolueisiin. 
Keskustelut roukesivat heti siihen, kun sosiaL]de
mokraattien t·aholta wsetuttiin epaparlamentaari
seUe kann.alle. ,sosialid·emokra.atit aJ&ettivat tälle 
hallitukselle ensimäiseksi ehdoksi, että siellä pi
täisi olla 8 sos.ialidemohaat,tiru ja 4 porvaTillisiin 
puo'lueisiin lukeutuvaa senaattoria.' Kun viime ke
vännä muodostettiin täällä hallitusta, as.ettuivat 
Suomen •Porvari..t empimättä parlamentaariselle 
kannalle, sallien sosialidemokraate.i'I.le ehdottoman 
enemmistön hallituksessa. Nyt on sosialistien ta
holla muutettu mielipidettä . .Sie.l1ä tahdotaan hal
lituksoon nyt vain muutamia porvareita siksi, että 
ne olisivat jonkinlaisena .parlamentaarisuuden 
sy 1 ttinä. (Vasemmalta: Antakaa tulla ·pu1hdasta.) 
Se'Uainen ei käy laatuun, sillä ei se o·le mikään 
parlamentaarinen hallitus, .iossa eduskunnan 
huomatta•va vähemmistö on 2/R enemmistönä. (Va
semmalta: Hyvin rtava.llista.) Mutta sen. kokemuk
sen p-erusteella, mikä näinä viikkoinakin on saatu 
sosi,alidemokraattien politiikasta, on täytynyt tulla 
siihen käsitykseen, että jos tä'lle maalle todella•kin 
tahdotaan jotakin vakavaa hallitusta saadå aikaan, 
sitä on ko-etettava' ·porvarilliselta taholta pystyyn 
panna, kävi muuten miten kävi. Ja minulla IJUO-

lei!itani 9vat siihen seuTaavat syyt, tä.mäu maan 
asio.]deu jär.iestäminen si,ten, että se itsenäinen 
asema, jonka me olemme nyt itsellemme ottaneet, 
tu'lee hallituksen •toinienpiteestä siten järjestetyksi, 
ettei siinä .iää laiminlyömisten ja. kykenemättö
myyssyibten vuoksi toteuttamatta tärkeät tehtä
vät, j01tka .Suomen itsenäisyyden takaamiseksi nyt 
ovat aikaans.aata:vat. Se hallitus, mikä ,punai
sen" n.imellä .on esitetty eduskunnalle, ei ole s·el
laisiol'la edellytyksillä kokoompantu ja senvuoksi 
minä en tästä syystä s1aata kannattaa sitä halli
tusta. 

Toinen syy: tämän maan raha-as1iart ovat kur
jalla kannalla. Siihen on ollut tärkeänä syynä se, 
että täällä on monta vuotta ha'l:linnut vierws vailta, 
venäläin•en 'hallitus, jolle ·eivät Suome-n valtiot~
loudelJliset o:keusperiaatteet ole otloot mistään ar
vosta. Kun me viime kevännä saimme uuden koti
maisen hallituksen, sai tämä haLlitus onnettoman 
perinnön hoitaaksensa edeltä.iähaUitukselta.. Tä
män ha'llituksen, tämän sosiailidemokraattisen hal
lituksen sosial:demokraattisena periaatteena oli 
ensimäise.nä koettaa tyydytellä virkamiehistön 
kohonneita elintarvevaatinmksia, josta .iohtui, että 
valtion rahastot ovat huimaava.ssa määrässä tyh
je,ntyneet juuri vi•rkamiehistön ja val•fon palveluk
sessa olevien pa:llmnkorotusten vuoksi. Minun 
asiani ei o'le tässä ruveta laskemaan sitä, ,Jllissä 
määrin näihin. on ollut ·p_akottavia syitä. Minun 
on va:n todettava, että y~htenä syynä siihen, miksi 
asiat ovat näin, on se, että eduskunta viime .ke
vännä ja kesänä teki niin ·pitkäile turh8ia työtä. 
Työn turha•ksi raukeaminen johtui s.iitä, että so
sialidemokraattinen politi:kka teki kaiken päättä
misen mahdottomaksi. Nyt on saa, ta va tämän 
maan rahatalouteen jotakin järjestystä. Minä en 
luota siinä suhteessa sosialidemokraattien poli
tiikkaan .ia senvuoksi minun kannatukseni on 
si'llä 1hallitnksella, .io.nka 1pmkuraattori Svinhufvud 
on •aikonut muodosta,a. 

Ja kolmas syy: tässä maassa on nälkä. Täällä 
ei saa kansaa uskotella sillä va.lheel'la, että joten
kuten tul:laan toimoon viljalla, j.ota saadaan 
oma.sta maasta.. ,se on valhe se. TääUä tarvitaan 
nyt hallitus, joka. kykenee laittamaan maahan vil
iaa wlkomailta. Minä en tiedä, kykeneekö se hal
litus, .iota me aiomme tänä ~ltana pys.tyttää, ky
keneekö s:e siihen, mutta minulla on; sellaiset edel
lytykset, että se kykenee s.iihe.n paremmin 
kuin se punainen senaatti, .iota vasemmiston ta
holta on tar.i·ottu. (Vasemmalta: Siinähän oli ed. 
KaHio myös.) Minä käsitän, että täJllä senaaHlla 
tulee olemaan suunnattoman vaikeita. tehtäviä, 
jopa ~ivoimaisi•a. Mutta joSi vasemmisto tulee 
vain peri a a t t eell i s i s ta swistä vaikeutta-
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maan tämän ihallituk~n toimerupiteitä, ei se silloin 
vailvo niitten etua, jotka tässä maassa ensimäisinä 
nälkää näkevät. 

Tältä poh.ialta.1ähtien minä siis vakavasti tulen 
kannattamaan prokuraa.ttori •Svinhufvudin senaat
tia siihen sawkka, kunnes se puolesta.nsa näyttää, 
ettei se kykene sitä tehtävää täyttämään, johon 
Suomen eduskunnan enemmistö 'Il!Yt aikoo sen 
asettaa. 

Äsken ed. Airola erityisellä pa.atoksella pani 
merkilile., ettei hän ·pane mitään ihnomiota niiUe 
numeroi'lle, joita ed. Kallio oli täällä esittänyt 
elirutarveasiassa. Onko ed. Airola siis joskus 
muuUoi.n •pannut jotai•n arvoa tosiasioihin perustu
vi:lle väitteille? (Ed. Airola: KyUä, mutta ei Kal
lion numeroille!) Ed. Airola on asianajaja, 
jonka täytyy siltä kannalta. ottaa my.ös pwrlamen
ta.aris·et väitteensä. Mutta kun ed. Kamo ·osoitti, 
että vnodoo tuonti on vähentynyt 300 miljoonalla 
kiilolla .ia kaiken todennäköisyy•den mukaan, oli
vatpa maan satotiedot kuinka epätasaisia tahansa, 
sato oli pienempi kuin edellisenä vuonna, pitäisi 
ed. Airolan:kin. tajuta, että 300 miljoonan vilja
kilon vaillinki vuodessa .on jo sellaine.n määrä, joka 
synnyttää tärul[ä luonnonlain välttämättömyy. 
dellä nälkää. 

Ed. Airola nuhteli vuhemiestä siitä, ettei puhe
mies • Qllut ottanut esitelläksensä eduskunnalle 
erästä hänen ja ed. Ma.nnerin esittämää ki•rjelmää. 
jossa elintarveasiaa ·pyydettiin käsiteltäväiksi otta
maan. Mutta ei tämä ole. johtunut sii.tä, ettei pu
hemies olisi tahtonut tehdä sitä. Tässä kirjel
mässä kaiken matk-aa esitettiin vaatimuksia senaa
tille ei'kä eduskunnalle (Vasemmalta: Eduskun
nalle tehtiin ehdotuksia.) ja sena,a.ttia ei oHut ole
massa.. Tämän esittely ei siis olisi asiaa kiiruhta
nut. (Ed. Airola: Tuo o.n vääristelyä. Esitettiin, 
että eduskunta 'Päättäisi.) Minulla on kirjelmä 
tässä käsissäni. (V,asemmalta: Lukee pois.) 
,Elinta:rvepulan h€1lpottamiseksi ja kulutuksen 
järjestämiseksi ehdotamme; että ·eduskunta k ä s
k ·e e s ·en a a ·t t i a heti t.oimituttamaan elintarve
varastojen tarkan etsinnän ja tarlmstuksen; et.tä 
edusku~ta käskee senaatti a soveltamaan 
elintarvela.kia j. n. e." Kaikissa kohdissa samalla 
tavalla. Kun siis senaattia ei ole olJlut olemassa, 
on tällaisen kirjelmän käsittely eduskunnassa 
ollut leivänsaantiin nähden jokseen1kin hyödytön. 
(Ed. Airol.a: Tässä voi antaa määräyksiä, jotta 
heti tietää, ku.n toimeen astuu.) 

Minua ei huvita tämän asian yhteyP,essä 'laskea 
pitemmälle j.outavaa leikkiä ed. AiTol.an kanssa. 
Pidän, että asema on Suomen kansalle niin vakava, 
että rn,eidän on täHä hetkellä ratkaistava• voim
meko jollakin tava:lla palvella Suomen itsenäi-

syyttä. Voimmeko saada tälle ·lmnsalle jollain ta
valla~ leii>ää? Voimmelw järjestää tämän kansan 
raha-asi.at niin, ettei meil1lä ole valtion ko!&urssi 
heti ·edessä? Ne ovat vakavia asioita, joitten edessä 
kansanedustajalla ei ole oikeutta hymyillä. 

Minä uudestaan tämän yhteydessä muistutan, 
että euroovpalaiset rauhanäänet ovat .io alkaneet 
kuulua, en:simäiset rauhan •kevätlinnut alka:neet 
lawlaa. Odo1Jammeko me tätä rauhaw levossa ja 
riemulla siHoin, kun meillä on sisällinen anarkia 
yksin eduskunnassakin? Eikö meillä ole, yhtä hy
v!n va.semmalla tkuin oikeallakin., syytä pukeutua 
tällä kertaa säkkiin .ia tuhha:n ja jossain määrin 
soyelluttaa itseemme kukin sitä edesvastuuta, j.oka 
koko eduskunnaUa on kansamme edessä? 

Ei meidän kansamme ole tällä kertaa sosialide
mokraatteja eikä porvareita .. Kansamme on .silloin, 
kun se nälkää näkee, ennen kaikkea suomalaista 
nälkää näkevää kalliSaa, joka nälkää näihdessään ja 
it,s.enäisyyttään .perusta.e:ssaan ei niin paljon laske 
periaatteita kuin. sitä, mistä se saa itsellensä avun. 
Meidän tul·ee tällä kertaa varoa sitä, ettei 1histo
.rian valvova Nemesis tule meillle kerran huuta
maan, niinkuin Jumala paratiisista lmrkoitetulle 
Kain~lle: Kain, missä on, vel-jesi Aabel? Sillä 
me~lle huutaa vel.iiemme veren ääni kostoa maasta. 
Voi ol1a, 'että ellemme aikanamme tämän. veren 
ääntä oikealla tavalla ymmärrä, se voi viedä 
sosialidemokratialtakilli mahdollisuuden siihen 
marulliseen, yhteiskunnalliseen Paratiisiin, jota he 
ny;kyisen maailmanmyrs1kyn yhteydessä yrittä
vät yhtäkkiä luoda. Se vie senlkin mahdollisuuden 
samalla, kun se voi v~edä ·porvarilHsilta mahdolli
suwden saada tässä isälllmaa.ssaan harjo:ttaa elin
keinojaan .ia elää onnellista elämää . .Se voi tehdä 
meistä kaikista kulkureita .ia pakenijoi ta, .ioita jäl
koomme tulevat polvet kiroavat. 

Ed. R i kt k o ne n: En ole ·:pyytwnyt tätä pu
heenvuo'roa sitä varten, että minä kylkenisin 
oikeistoa täällä agiteeraamaan, enemmän kuin ke:s
kustaakaan, vaan eräät senaattori Kallion ·päi
vällä antamat lausunnot antoivat minu1lle erin
omaisen aiheen ottaa puheenvuoron. Ku.n senaat
tori Kallio mi.nun käsittääkseni tahtoi lausunnol
laan osoittaa, että nykyisin tässä maassa vallit
sevaa ana•rki.aa ei ole .synnyttäneet yhteiskunnal
liset .ia taloudelliset olot, sitä vähemmän maan
viljelijäin esiintyminen työväkeä vastaan, vaan 
va,semmiston kiihotus, ja sen jälk·een on täällä eräs 
to:nen puhuja tahtonut nimenomaan joitakin to
distuksia, niin minun täytyy eräs sellainen todis
tus esittää, joka ·ei liene anarkiaa synnyttämättä 
työ,läispiirien ke&kuudessa. Siellä kunnassa, mistä 
olen, oli viime kevännä ja viime talvena isonlaiset 
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viljavarastot, olivat nimittäin nämä varastot pa
rin ison osuuskaupan varastoissa ja nämä osuus
kaupat ovat työväestön hoidettavia .ia ne varastot 
siis työväestön käytettävissä. Sen lisäksi oli siellä 
isonlaisia viljavarastoja tehdasyhtiöiden hoidossa, 
nimittäin kolmella tehtaaJlla. Työläiset osuuskun
tienaa viljavaroja käyttivät säästäen jo koko viime 
talVJen ajan, .io ennen joulua säännöstelivät ·niin, 
että näitä viljavaroja myytii!ll jäsenille ainoastaan 
10 kiloa kuukautta kohti. Siis ei oHut enää mie
livaltaista tai mahamääiräistä syömistä ja kuJut
tamista. viime talvoemi siellä, vaan säänlllösteltyä. 
Ja siihen olivat työläiset tyytyväisiä. Nyt ke
väällä, kun tuli tämä n. s. ·elintarvelaki voimaan 
siinäkin kunnassa, sitten suostui kunnan porvaril
linen hallinto valitsemaan n. s. elintarvelautakun
nan, suosturpa vielä siUä kerraHa valitsemaan sen 
eliwtarvelain määräämissä puitteissa. No niin. 
Alettiin ythteistyö työväen valitsemien edustajain 
ja maanvilj-elijäin ·edustajain kanss,a yhteisessä 
elintarvelautakunnassa järjestämään ~lintarveky
symystä niin, että se muka tyydyttäisi koko sen 
paikkakunnan väes.tön tarpeita. Keväällä ennen 
uutisen tuloa; koko kevätkesä oli taiollisille ja 
maanviljali.iöille jaettava yhtäläisesti noista työ
läist.en var-astoista vilja3J kuin työläisille itselleen 
ja työläiset taipuivmt jakamaan ren aivan .nurise
ma·tta, luottaen siihen, että .onhan Suomen talon
poi'ka ehkä jossain määrin rehellinen ja kun se 
pääsee uutiseen ja si:ltä liikenee viljavaroja, niin 
s.e maks·aa velkam.sa. Niin tehtiin. Miten kävi? 
Näitä viljavar·oja jaettiin sillä tavalla talollisille, 
jotka olivat maanvi!ljelijöitä, noin 6,000 kg vii
kossa .. Väkiluku pitä:jässä ja1kaantuu maanviljeli
jäin . .i'a JJalkkatyöläist·en kes.ken lähes kahtia; ja 
työläisille jaetltiin noin 4,500 kg viikossa. Tuli 
uutinen:. Nämä työläisten· ja tehtaiden viljavwrat 
a:lkoivat käydä vähäis1emmiksi. Siis nämä kun.nan 
maanviljelysväkoon kuuluvat talonisännät näkivät, 
että nyt eivät enää he tarvitse näitä työläisten 

· viljavarastoja avukseen tällä kertaa. Silloin jou
tivat työläiset eliutarve~lauta·kunnasta saamaoo 
p.otkun j.a se tehtiin ei suinkaan lain määräämällä 
tavalla eikä lain määrääJmässä järjestyksessä, 
vaan kunnallislautakunta piti kokouksensa ja siinä 
samassa kokouksessa annettiin pot'ku ,selilaisille, 
jotka edustivat työväkeä, vieläpä osuustoimint,a
väkeäkin. N:iden muka·na vielä eräs tehtaan, sa
non Tornatorin ed·ustaja, insinööri Wolff, Qli mu
kana; oE senverran tässä iporvarismiehess.äkin re
hellis;yyttä, että puolusti myöskin työmiesten 
oikeuksia. Ja samassa ko'koukses·sa valiitiin uusi 
dintarvelautakunta. ja se v.ailittiin ei suinkaan 
enaa ·tasapuolisesti, vaan niin, että siihen ei 
enää kelvannut työläisiä!. Yksi sinne nähtävästi 

joutui .aivan kuin leikin vuoksi. Asia!Sta minun 
täytyi valittaa Viipurin •läänin kuver_nööriin. Se 
on nyt ollut siellä kuntakokouksessa räihkimöitä
vänä; millä tavalla lienee mennyt, en tiedä. Siis 
elin ta rvelai:n vastaisesti kunnan vir kaiEja t teki
vät tämän eroittamisen. Riittivätkö nämä tovmen
piteet työlä~siä vastaan? Samalla kertaa, kun elin
tarvelautakunnan työlä.isjäsen:et erotettiin eliwtar
velautakunnasta, .gamoihin aikoihin valittiin kun
taan n. s. suojeluskaarti. Näiden suo.ieluskaarti
laisten ·piti muka sitten suojella kunnan isien, näi
den taloll.istoen, maanviljelij.äin vil'ja-aitto.ia, että 
nämä työläiset eivät saisi mennä muka rasvaa
maan talolflisten vil.io.ia. Täällä Kallio samassa 
puheessaan lausui, että hän luulee, että ehkä 
talolliset maanviljelijät olisivat taipuvaisia heilJlä 
mwhdollisesti olevista vil,ja.var.oistaan lainaamaan 
kulutusk,e:gkuksiin viljaa, jos olisi vähänkin ta
keita, -että niitä saataisiin takaisin. Minä !PYYtäi
sin kysyä sen. Kallioita, koska hän maoovild-eli
jöitä edustaa, eikö näJmä maanviljelijät olisi tai- · 
puvaisia maksamaan ennen ·ottamiaan lainoja ku
lutuskeskuksille, joita viime kevännä jo kuluttivat 
kul utuSikeskuk9ien varastoista. 

iSittenkun ed. Tokoi mainitsi, että elintar.velakia 
ei ole noudatettu, ·ei kQko kesänä. ini:nkään !POrva
rillisen ryhmän taholta, että on käytetty vasta
agitatsioon,ia, on suorastaan kielletty noudatta
masta e'lintarVJelakia, siihen Kal:lio vastasi, että 
ne ehkä lienee yksityisiä tekoja, jotka ovat edes
vastuuttomia. Minä kuulin, kun täällä ·eduskun
nassa keskusteltiin elintarv.elakikysymystä, sill.oin 
kun så.ibä la•kia: tehtiin, silloin kun marulaisliitto
laistenJ taholta: vaadittiin t.yöläisiä myöskin mo
bilisoitavaksi aivan 1kuin viljaa, huolimatta siitä, 
että meidän sosialidemokraattien taholta selitet
t:in, että työtätekevä kansaniluokka on aina mobi
lisoitu työnsä ääreen, selitettiin, että sillä on pal
jon voimakkaampi mobilisoi.ia kuin mikään sellai
nen laki voi olla, .ia se on nälkä, si•Hä ilman työtä 
ei työtät·ekev.ä luokka voi montakaan päivää olla, 
sen nälkä pwkottaa .ia sen täytyy 'hakea työtä. 
Jos maanviljel,i.iöillä on työtä annettavaksi työn
teki.iöi<lle sellaista ·pal•kkiota vastaan, että §.e siitä 
työstään elää, niin kyl·lä se työntekijöitä aina saa 
ilman lain määräämistä. Se oli jo alku yllyketi!ti 
a•na.rkiaan, kun maalais1iittolais·et ja niiden sano
mruleihdet to~totti vat tätä, ettei eJintarvoelakia ole 
noudatettava, kun sosialistit eivät taivu muka 
alistamaan työntekijöitä myöskin elintarvelain 
ala,isiksi. Kierrellessäni nyt tässä vaalien edellä 
piidlä, minä sie'llä satuin kulkemaan hyvin us•ein 
maalaisliittolaisten sekä myös porvaripuoluei·tten, 
varsinkin kansanpuolueen edustajain jälillä ja 
poikkeuksetta nämä olivat kiihoittaneet maanvil· 
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jeli.iöitä olemaan noudaiJta1matta elintar.velakia. ' 
Voin vielä mainita erään lähinaapurikunnan elin"' 
tarv.elauta;kunnan puheenjohtajan lausunnon. Hän 
lausui tästä joku aika takrup€rin ennen tämän edus
kun!Illln lwkoontwmista tai oltiinko jo täällä -
siitä on myös to1dist.eita - kun .pyydettiin työ
läisten taholta 1hankkimaa.n kuntaan viljaa, hän il
moitti, että syökööt työläis-et nyt sammaleita ja 
kun n-e nyt koko talven syövät sammaleita, niin 
on niitä k·eväällä paljon helpompi ta-p·paa. Tämä 
on myöskin todistettaviss•a, jos herrat sitä kaipaa
vat. Ja se ei suinkaan ole sosialisti. Se on maan
vi!jdijä, varakkaan talon isäntä, jolla myöskin {ln 
vi:,iaa yli oman tarpeen. 

Voisin lu-etella paljonkin s€'Uaisia; lausuntoja, 
huomattu.ien henkilöitten lauswmia, mutta en 
katso tarpeelliseksi. Sen va:n voin sanoa, että 
Karjalassa 1päin on viljaa, koska: esimerkiksi s-el
laisessru kunnassa kuin Salmin kunta, jo:ka on 
siksi s:yTjäinen, saa 'leipää vaikka kuinka pa}j@ 
-eikä kukaan kysy korttia, mutta se maksaa 8 ma;rk~ 
ko.a k]o. Kuka ·työläinen kyk-enee ostamaan ny
kyisillä työläispalkoilla tätä l-eipää? Eikö tämä
kin kiihoita anarkiaan, -eikö s-e synnytä anrurkiaa? 

Sitt-e .se lausunto, kuin Kallio mainitsi, että on 
edesvastuuttomia henkilöitä. Mainitsin jo yhden, 
että hänen lausuntonsa antaa myös aihetta sellai
silla seuduilla, kuin -esi:irLerkiksi mainitsin sen 
kunnan, mistä minä .olen, niitt-en työläisten kiih
tymy:ksoon, kun hän sanoi, -että annetaanhan teille 
raina:ksi, jos voitte taata, -että meiHe maksetaan 
takaisin, kun ne työläiset, jotka siinä kunnassa 
ovat, joilla' on oHut viljavaroja hoid-ettavina, ue 
ovat rehellisest.i antaneet tasan kaikille, ja kun 
heiN-e sanotaan, että saattehan te, j.os t.e ta·kaatte, 
että te kyk-enette maksamaan tuon lainan takaisin, 
luuleeko .io:ku, että se ei synnytä anarkistista 
henkeä? En tiedä, onko sitten senaattori Kalliokin 
niin ooeslvastuuton henkilö lausumaan tältä edus
kunnan ·pwhuja1avalta sellaista. Edelleen tiedän 
- esimerkiksi main:ttakoon yksi tapaus, mutta 
tiedän useampia - että Karjalassa on kuollut 
lapsia nälkään, suorastaan nälkään sentähden, että 
eivät ole saaneet leipää. Mainitsen yhd-en seHai
sen P-erkjärveu asemalta, .ionka lääikäri todisti näl
liääil kuolleeksi ja sentähden, että oli täytynyt lei
vän ·puutteessa syöttää :p:enelle lapselle liian .pal
jon perunaa.. Nämä eivät suirrka·an herroj-en mie
lestä kiihoita anarkia.an, ·kun tied-etään samalla 
koEJ'rtaa, että toisilla on: viljaa, tiedetään samalla 
k{lrtaa, että samassa Mu.olaan kunnassa talO'lliset 
myyvät viljaa viinankeittoa varten, kun saavat 
kolme .ia puolisataa ma•rkkaa hehtortralta rukiista 
- voidaan todist-aa tapauksia sellaisia - mutta 
ne eivät myy työläisille. N-e sa.n.ovat, että syökööt 
jäkälää, että on kevää!llä helpompi tappaa. 

J O'ku sana vielä tästä itse asiasta, 'hallituskysy
mykses.tä. Tässä on kaksi ,senaattorilistaa, halli
tusEstaa. Tämän toisen syntyä, jossa. olen yhtenä 
allekir.ioittajana, oli ajatukseni selittää, mutta s:iitä 
minut pelasti ed . .Sirola edellisessä lau.sunnoss,a, 
.iota minä en enää talhdo käydä kertaamaan. Sitten 
on . tässä tämä porvarillin-en senaattorilista, .Svin
hufvU'd:n senaattorilista. Tämä on iPitkä liuska. 
Tässä on palj.oil. kirjoitusrta, mutta mitä tämä si
sältää? Sirola aivan oikein sanoi, täällä Oili yli
malkaisia. lawsuntoja, Ejllen sanoisi vain oikeastaan, 
että täällä on vain ylimalkaisia fraaseja, korulau
seita, joita ei ol-e nähtävästi arkomuskaan toteut
taa. Jos niitä olis'i aikomus toteuttaa, niin näin 
ylimaikaiseoen ja ·:Pyör-eään muotoon missään ta
pauksessa sellaiiilen henki•lö kuin .tämän tekijä ei 
olisi voinut sitä tehdä. Tä>t.keänä täällä on halli
tu'ksen taha-as.iat. Mainitaan, -että kaikkien näiden 
toimien menestyminen edellyttää kuitenkin, että 
hallitus saa .käytettäväkseen riittävät rahavarat. 
Ed. Al-kio on viimeksi valitellut, että valtion ra
havatat ovat tyhjät, ja. sen minäkin olen kuullut 
ennenkin· täältä. Se oli jo senaattori .Setälä, kun 
sen täällä eduskunnassa maiJ;J.itsi. Nämä sosialis
t:tkohan s·en neljän kuukauden aikana, jonka ne 
olivat haUitukses.sa, tyhjensivät tämän maan val
tioraha.ston? Täällä ed. Alkio sanoi, että tätä 
maata on hallinnut vieras valta, minä tiedän, että 
se bii. täällä ollut sormineen •pelissä osallisena, 
mutta minä. samalla tiedän, että tämän maan por
vari on oilut mitä suosioliisin tarjoamaan vieraan 
maan haHituksen sormille tilaa tämän maan hal
litusasioissa.. Samalla kun tiedetään nyt, että val
tion rahavarat ovat tyhjiä, ti·edetään, että Suomen 
kapitalistien rahalaitoks·et ovat äärimäisen .kuk
kuroillaan rahaa ja niiltä täytyy valtion lähteä 
lainaksi pyytämään. Mist.ä tämä johtuu? Ei se 
kai johdu siitä, että D'li 4 kuukautta. kuusi miestä 
sosialistisia senaattore.ia hallituksessa. Se kai j.oh
tunee ,siitä näkökannasta, jota. y1hä edelleenkin 
täällä ·eduskunnassa meidän porvaTistomme on 
tahtonut a.iaa, ·että kalpitalistien edut ovat ennen 
kai·kk,ea. valvottavat tarkoin, ettei •penniäkään 
niistä hukkaantuisi nälkä'iseenkään suuhun, ei:kä 
valtion kassoiksi muuta kuin se; minkä porvarit 
tarvitsevat a,s•emansa tukemiseen. 

:Sitten täällä .sanotaan lopussa, ·että vielä tär
keämp'i kuin raha on kaikki-en näitten ·edistysten 
suorittamiseksi kuitenkin järjestyksen .ia. rauhan 
palauttaminen maahan j, n. e. Siis vaikka tämä 
on viimein-en, on se nähtävästi tarko:tettu -ensi
mäiseksi, koska tässä tämän edellisessä kappa
leessa rahakysymystä ·käsit·ellään tuoHaisena tär
k-eänä f!Jsiana, tärkeämpänä kuin nämä edelliset, 
mutta viimeinen vielä sitäkin tärkeämpänä. Se 
on siis kai:kkein tärkein. 
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Trussä muistui minulle m~eleen ·eräS! pol'itiikka, 
nimittäin tuo niin sanottu stolypinilain•en poli
tiikka joUe myöskin ·kuului ~allitusohjelmaan, 
että ensin rauhoitus· ja. sitten uudistus. Mutta kun 
minä katsoin tänne alle ja näin kuka tämän on 
tehnyt, en minä sitä ihmettel.e, että tällä hallitus
ohjelmalla on niin äärettömän pruljon yhtäläi
syyttä. Onhan tämä mies käynyt Stolypinin kurs.- \ 
silla sriellä Venäjällä kai oppimassa juuri tätä po- ' 
l'itiikltaa. Kun k·erran meillä hallituskysymystä : 
järjestettäessä tänä yönä on asema tällainen, ja : 
hallitusohjelma tällainen, joka nähtävästi tulee 
hyv.äksytyksi, uskallan olla epäili.iä, että tuskinpa 
tämän maan asiat palautuvat rauhalliselle tolaUe, 
tuskinpa tämän maan työtä tekevä kansanluokka, 
joka on näinä viimeiS!inä sotavuosina mitä suu
r.immassa määrässä nähnyt nälkää ja kurjuutta, 
tnskinpa. se paljonkaan tämän hallituksen ohjd
masta. tulee kostumaan. 

Ed. P .aasi vuori: En aikonut ensinkään 
p~ytää puheenvuoroa. koko kysymyksessä, mutta 
tääUä edustaja Ahmavaara. minut siiilien pakotti. 
Olinhan minä siinä hallituksessa jäsenenä, joka 
viime kevännä as.etettiin, ja edustaja Ahmavaara 
pyysi vastaust.a' niistä työlakoista - etupäässä 
maanvilj-elystyöväen la:koista - joita viime ke
sänä .oli. Hän nimittäin väitti, että näilhin lakkoi
hin ·ei ollut mitään aihetta .ia että työläiset olivat 
syypäät näihin :lakkoihi.n .ia ·että sosia.lidernokraa
tit muka kiihoittivat. Minä ·koebn olla· mahdolli
.s.imman tasapuolinen ja sanoa, että selostukset 
näistä iako:&ta - sillä minä olin D!iissä usoeim
missa, mikäli senaattore.ia oli matkaNa, niitä so
vittatmassa- .eiväi ole oikeistolle eivätkä vasem
mistoliekaan aivan mieluisia .. Minun täytyy myön
tää, että näissä lakoissa käytettiin vakiv,altaisia 
keinoja eräissä tapauksissa ja niitä täytyy ·palhek
sua, että niin telhtiin, mutta vallan•kumouksellisen 
kuohunnan aikana ei aina valita keinoja, .ovatko 
ne oilkeita vai vääriä. Mutta. useimmissa ·ta;pauk
sissa näissä lakoissar ei käytetty väkivaltaisia kei
noja, vaan olivat ne aivan rauhallisia lakkoja, ja 
useimmista niistä täytyy sanroa, että maanomista~ 
.iat olivat itse suurim1pana syynä. Kun maanom1s
tajille esitettii.n vaatimus 8-tuntisesta työpäivästä, 
pitivät he kok.o maakuntia •käsittäviä edustajako
kouksia ja tekivät 'semmoisia päätöksiä, ettei ku
kaan ~kokouksen osanottajista saa suostua työnte
kijäin vaatimuksiin, vaan työpäivä kesäHä on 
välttämättä pid·ettävä 10-tunti,sena. (Keskustasta: 
Se on valhe!) Tämä on tosiasia, että näin tehtiin 
.ia näin itse maanomistajat selittivät, to:·s·et vi•hois
saan, kun joutuivat sitten la.kkojen kanssa tekemi
siin ja ne jatkuivat ja tuottivat heille suuria taip-

pioita. Olin s·enaattori Kallion kanJssa: Som-erolla. 
SieHä työntekijät olivät esi~täneet .erittäin lievät 
vaatimukset Lahden kartanon omistajall-e. Ne vaa
tivat kyllä nimellisesti, sisäilsivät vaatimuksia 8-
tuntisesta: työpäivästä, mutta semmoisen, että se 
olisi ollut kesällä 9-tuntinen, talvella 7 -tuntinen, 
niin että keskimäärin olisi tullut heidän lasku.iensa 
mukaa.n 8 tuntia· työaikaa ympäri vuod-en. Työ
läioot olisivat suOistuneet tekemään ylityötä ~aäat
toman määrän, .ios siitä maksetaan 50 % korotettu 
pal'kka. Mutta isäntä, kun ·ei ollut koskaan työ
lakkojen kanssa tekemisissä, kun työntekijät esit
tivät nuo vaatimuks-ensa, sanoi, että 10 tuntia on 
tehtäJvä. Työläiset eivät ·suostuneet siihen, j·olloin 
hän s·anoi, että joka ei siiilien suostu, tulkoon kont
toriin .ia saa lopputilin. Seuraus .oli lakko. Ku
kaan ei mennyt työhön eikä kukaan mennyt lop
putiliHe, ja herra itse ei kyennyt ratkaisemaan 
tätä lakk:oa. Rouva sanoi, että hän on itkenyt lkoko 
viikon tätä surkeutta. Kun \me sitten Kallion 
kanssa menimme sovittamaan tätä lakkoa,. niin 
huom-enna ·oli alkava. toilisessakin suurkartanossa 
lakko, Nyt täytyi suos·tua jyrkempiin vaatimuksiin 
tämän Lwhden kartanon omistajan, silloin työläiset 
eivät enää suostuneet siihen, vaan ottivat hrrkem
män kanna•n. Ja saatiin täällä sovinto aikaan. Jos 
sinne olisi Kallio mennyt. yksin, niin tuskin hän 
olisi r.;·aanut sovinioa aikaan. Enkä minä kerskaa, 
että olisin yks:n saanut, ellei 'Paikkakunnalla 
oleva eräs 'PUusepipä tullut sovittelukuntaan, johon 
työläiset luottivat. Mutta miten oli työnantajain 
laita? He vastustivat, ettei saa ketään muita va
lita sovittelukuntaan, :kuin omia työläi·siä. Tästä 
he ·kuitenkin luopui•va.t, kun s.elitin heille, että on
rha.n sa.tnantekevää, kenelle työläiset uskovat 
asiansa ajamisen, •oniko se kartanon työläisiä vai 
ei, kunhan työläiset siihen luottavat. Ja tämän 
nuoren puusepän avU'lla saatiin sovinto aikaan. 
Sa ta.kunnassa olin UI vila-S'Sa, N a'kkilassa ja · Kei
kylässä lakkoja. sovittamassa. Täällä oli pari so
sialistista edustajaa mukana. Näistä eräät la·kot 
olivat hyvinkin väkivaltaisia, niinkuin rSuunie
melrla.. Se ei enää muod•ostunut miksi•kään sovit
teluiksi, vaan ultima:tumien •antamiseksi. Mutta 
kuitenkin päästiin siellä sovintoon, .ia isännät 
joka paikassa olivat hyvinkin tyytyväisiä näiden 
sovittelu.ien. tuloksiin. Satwkunnan maanviljelys
seuran es:mies Törnberg ilmoitti, en muista lukua, 
että satojatuhansia hehtaaria maa-alaa tule-e 
enemmän kylvöön, kun nämä sopimukset oli 
aikaansaatu, sillä ne sop.imuks-et koskivat noin 
150 tilaa. Kyllä S•enaatin puolelta oltiin sovittele
mas.sa, ja sosiali·stien tehtäväksi se juuri annetti,in. 
Herra Kallion asiahan olisi olrlut Satakuntaankin 
matkustaa, ja minä pakotin hänet matkustamaan 
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aina Riihimäelle asti mukana, jolloin annoin hä
nelle va,pauden kääntyä taka:sin ja matkustin 
toisten .s-osialistien . kanssa sinne sovittelemaan 
näitä riitoja. Muutamissa paikoin, niinkuin esi
merkiksi Toijal3issa, minun täytyy ·sanoa, isännät 
olivat kerrassaan tuhmia. Työntekijät esittivät 
niin lievät vaatimuk·set., että niissä oli ainoastaan 
periaate 8-tuntin€<n työpäivä, mutta suostuivat te
kemään ylityötä rajattoman määrän, suostuivat te
kemään kesällä 4 kuukautta 9 tuntia, lotpun kesää 
8 tuntia ja talvella. 7 tuntia ja rajattoman määrä~ 
ylityötä, jnsta 50 pros·entin palkankoTotus 0~1 
maksettava, mutta työnanta;jat eivät osanneet näi
hin suostua. Nämä työnantajat olisivat ta;htoneet 
sellaista sovittajaa •senaati.sta, joka ajaisi työnte
kijät työhön, ja eträ heille ei myönnettäisi mitään 
parannuksia ollenkaan. Kukaan S<Qsialisti sellai
seen ei voinut mennä. Minun käsityks·eni näistä 
työnanta.iista. oli se, että he olisivat tarvinneet hy
västi .selkäänsä. Mutta tätä minä en iljennyt heille 
sanoa silloin, kun olin neuvotteluissa, joissa työn
t~i.iäiru edustajat olivat läsnä, vaan kun minun 
ehdotuksestani jakaannuttiin, että työntekijäin 
edustajat tulivat erilleen ja työnantajain edusta
jat erilleen, niin 'Silloin minä sanoin, että sel
käänne tarv~tsisitte. Ja he myönsivät, että ne 
vaatimukslet ovat lieviä v·errattuina siihen, mitä 
mones,sa muussa ·paikassa ol.i esitetty ja mihin mo
nessa muussa paikassa ali suostuttu .• Ta nämäkin 
isännät asiaa harkittuaan tekivät sovinnon. Mutta 
olihan siellaisia;kin tapauksia, kuin Vihdissä, joista 
minun täytyy sanoa, etten hyväksynyt sellai'Sia 
s-ovittelu.ia, ett'ä isännät piiritettiin johonkin ra
kennukseen, josta ei luvattu päästää ulos, ennen
kuin kirjoittivat kaikkien vaatimuksien alle, oli
vatpa ne !hyviä t·ai pahoja. Semmoista ·sovittelua 
minä rpuolestani en 'hyväksy. 

Sitten täJStä hallituskysymyksestä minun täytyy 
mielipiteenäni myöskin sanoa, että nämä listat, 
mitä täällä on esitetty, elivät kumpikaan minua 
tyydytä. Minä olen ,aina ollut sitä mi~Bltä, että 
ainoa mahdolEn·en hallitus,. j.oka meillä kykenee 
jotain hallitsemaan .ia. olemaan hallituksessa 
useamman kuin yhden kuukauden, on koko'Omus
hallitus. Vasemmisto ei ole hyvätksynyt ennen 
kokoomnSihallitusta eikä 'Oikeitstollekaan ollut S'e 
hallitus, mikä viime kevännä asetettiin, mieluinen. 
Minä muistan, ·että sitä usein oikeiston taholta sa
nottiin, että se on luokkalrallitus, se on sos.ia.lide
mokraattisen puolueen lnokkahallitus, mutta minä 
olen kuullut vi,elä tä•näkin päivänä vasemmalta sa
noitavan, että se oli porvarillinen hallitus. (V a
semmalta: M>inä sanoin.) Kyllä siellä oli toisia
kin, .iotka sanoivat samaa. Mutta vaikka m1nä olen 
ollut sen hallituksen jäsen, niin ilkeän sanoa, että 

se ,sittenkin oli paras, mi.kä meillä niissä oloissa. oli 
mahdollinen aikaansaada .ia mitä tällä hetkellä on 
ma,hdollista aå.'lmansaada samoin kokoonpantu. Se 
osoit.taa, että se kulki keskitietä, se ei ajanut va
semmiston -eli köyhälistön selvää luokika.politiik
kaa, mutta se ei myöskään ajanut oikeiston !Poli
tiikkaa eikä keskustan politiikkaa. Se koetti olla 
mahdolliijimman tasapuolinen. 

Sanotaan, ·että se tuhlas.i valtion varoja. Minä. 
kuulin sitä j•o senaatissa~kin porvarisBUaattorien 
suusta välistä, että äjetaan näissä ra.ha-asioiJSsa 
pel1kkää työvä!enluokan luokkwpolitiikkaa. Saattaa. 
olla, että valtion rahakukkaro pidettiin köyhälis
tölle enemmän avoinna· kuin mitä ennemmin oQn 
.ollut tapana. (Millä tavoin?) Sillä tapaa, että 
myönnettiin palkankorotu'ksia valtion palveluk
sessa oleville ilma•n lakkoa. Minä olen vakuutett]l 
siitä, että heti kun tuo senaatti asetettiin, olisi por
varilliseHe hallitukselle ollut mahdotonta rat
kaista Viipurin rautatie~konepajalla ollutta rette
löä. Ja tämän .rett.elön ratkaiseminen 'Oli kuitenkin 
koko liikenteelle erittäin tärkeä asia. Viipurin 
varikossa oli silloin jo rikkinäisiä vetureitw 50 ja 
suuri määrä rikkinäisiä rautatievaunuj.a. Ja jos 
siinä olisi noudatettu 'P'Orvariston 'POlitiikkaa eilkä 
suostuttu nii'hin työväen vaatimuksiin, nimittäin 
kahden insinöörin ja yhden työnjohtajan erotta!mi
seen, ·niin varma on, että siellä olisi synty.nyt 
lakko ja noiden ri'kkinäis.ten vetureit1Jen luku olisi 
Vii·purin va.rilwssa lilsääntynyt 50 :stä hyvin pian 
lOO:.aan. Ja sa:moin vaunujen luku. Ja te voitte 
käsittää, jotka olette liikemiehiä, mitä merkitsee, 
että sellaisessa. liilkennes•olmussa syntyy semmoi
nen paniikki. Noita insinöörejä ja työnjohtajia ei 
tehty leivättömi'ksi, ne siirrettiin toiseen toimeen, 
ne saivat edelleen palkkaa ja leipää. Rautatien 
konepajoissa 'olisivat porvarit laittaneet heti lakon, 
nimittäin koko maan rauta,tiekonepajoissa silloin, 
kun tuli kysymykseen 8-tuntiS€Jn työpäivän käy
täntöönottaminen. Minä muistan sen keSikustelun, 
mikä senaatissa ta'Pa:htui. Sanottiin, että se vai
kuttaa yksityisiin lii,klkeisiin esimerkillään 'Pa
ha!S·ti, ja jos ei olisi suostuttu, olisiko sitten <Qllut 
.pa.rempi suos.tua, kun ensin ·olisi ol'lut lakko ja 
sitten ha:llitus nöyrtyy työläisjoukon edessä ja 
myöntää saman, mitä ennen lakkoa ei myönnetty, 
Samanlai;set asiat ovat oUeet monella muulla 
alalh., rauta.tierakennwksilla, rautatiekmja uspa
.ioissa, että alemman palvelijakunnan pal'kko.ia pa
ra·nnettiin. Tietysti siihen tarvittiin rahaa ja ne 
aiheuttivat suuria menoja. On myönnettävä, että 
niin on, mu·tta ei ·olisi ollut sen 11arempi antaa 
mennä lak'koon ja sitten 1mitenklin taipua ja. myön
tyä. Se ol:si vain hallitukselle ihä!peäksi, että sen 
sitten täytyy myöntyä. 
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Minua ei tyydytä tämä Tokoinkaa.11: senaatt?ria
lista siitä tsyys<tä, että tässä eduskunnassa et ole 
.enemmistöä sille hallitukselle, jonka Tokoi mno
dostaisi. Se ei voi olla parlamentarinen eikä 
,pysyä pystyssä. Porvarit il'keydes:sään v.oisi va t 
kyllä tämän Estan laskea lävitse. Minä olen va
k~utettu, .että oo hailitus ikukistuisi kuukauden 
kuluessa. Mutta .ei minua mie1lytä myöskään por
vaDien taUwlta esitetty lista. Minun va.kaumwkseni 
on se, että niin hyviä miehiä kuin siinä onkin, s-e 
ei pysty tätä maata rauhoittamaan eikä hallits~
maan muuten kuin sotaväen avulla .ia asestetum 
iPOliisilaumoin. (Vasemma1ta.: Ei siinä ole hyviä 
miehiä.) Tässä maassa ei ol'e 'k,os'kaan ollut sel
laista senaatttia kuin viime kevännä asetett.u, joka 
on hallinnut tätä ma•ata viisi kuukautta ilman so
taväkeä .ia ilman poliisia. Sanokaa, milloi•n on 
teirlä ollut semmoinen hallitus. Ei milloinkaan 
teillä ole .ollut sellai!sta hallitusta. Niillä on ·ollut 
ain.a .i01ko vieras -sotaväki tai kotimainen ja ases
tettu.ia 'POli<isi'laumo.ia. Niin oli Mechelinin ha 1li
tus ja kaikki muut siitä <ennen .ia jäl'keen. Meillä 

·ei ollut poliisilaumo.ia, mei1lä oli ainoastaan julis
tukset ja miehet, .iotka :kävivät puhumatssa. (Va
semmalta: On ollut miiJiisinkin laikko.) 

Kuinka kvkeneviä nämä herrat sitten maili.tavat 
<.ullakaan, joita, niin kovasti tkiitetään? Minä mai
niiJsen esimerkkeinä eräitä heidän kyvyistään. Te 
muistatte. että Turussa oli viime kesämä kunnal
lislakko, jossa vaadittiin tuon kau<pungiri ~mnnal
lishallintoa kansanvaltaiseksi. Nämä herrat lahti
vät sinne rauhoittamaan ja sovittamaan. Sinne 
menivät Svinhufvud .ia Serlachius, Tokoi .ia Ailio. 
Kuka siellä sai rauhan ailkaan? Minä muistan, 
mitä senaattori Serlachius ja prokuraattori Svin
hufvud tullessaan kertoivat. Serlachius sanoi, että 
varapuheen.iothta.ia on hänen silmissään j.o ennen
kin ollut <suuri mi1es, mutta tä1lä retkellä hän kas
voi päätään pitemmä:ksi hälllen silmissään. Eikö 
niin sanonut? Senaattori Setälä kai muistaa. 
(Vasemma'lta: Se ilmarteli.) Hän sanoi, että To
koi lopetti la'kon .ia vapautti Turun va,J,tuuston 
herrat vankilasta. Hän ja Svin•hufvud eivät saa
neet mitään aikaa•n, ei kerrassaan mitään. Ja Ser
lachius sanoi, että sitten, ikun rauha oli palautettu, 
niin Turun 1herra t laitt.oiva<t päivällis,et, joihin kut
suttiin hän .ia <Svinhufvud. mutta ei Tokoita. 
Täällä pidettiin rpuhei+a, juotiin maljo,ia ja lausut
tiin kiitoksia niil'le, jotka olivat rauhan palautta
neet .ia vangit vapauttaneet. Serlachius sanoi, että 
häntä hävetti. Hän sanoi, että hän suuttui .ia pyysi 
puheenvuoroa ja sa:noi: Hyvät herrat, kyllä se •On 
varapuheenjohtaja, .ioka teidät va'J)autti, joka rau
han palautti ja meilllä ei ole mitään ansiota. (Va
semmalt.a: Mitäs1 ty·öväki sanoi?) Te ette ole fkut-

suneet vara.pwheen,iohtajaa tänne. Teillä ei ole 
vierasvara1suutta osoittaa hänelle eikä kiitoksen 
sanaa sanottavana. Näin erinomaisia ovat ne t·ei
dän hyvät miehenne. Meidän huonot miehemme 
voivat saada semmoisia s·ovintoja aikaan. 

Täällä on keskustelun kuluessa puhuttu paljon 
porvariston ja sosialisfen synneistä, •.puhuttu vie
raista pistimistä. Jos minäkin koskettelen vähän. 
Koetan verestää muistianll'e. Muistattehan työ
vä;en suo,ielusllait, asetuksen <teollisuusammatti
työstä, ammatintarkastuksesta ja. ammattivaaralta 
suojelemisesta. 1\fuistatte, mitenkä suurella rii
dalla täällä 1909 hyväksyttiin nämä asetukset. 
lVIitä sanoi porvaristo sitten, kun nämä tulivat 
täällä hyväksyi;:viksi? Muistatteko, mitä he sa
noivat? San.ottiin, <että olkoon 'hallitus mikä ta
hansa, n1in sen pitää estää nämä 11ait käytäntöön 
tulemasta. (Vasemmalta.: Ahaa !) Meillä oli ryssä
läinen senaa.tti, ryssäJäinen hallitus, jonka takana 
oli ry:ssäläi~·et pistimet, .ia silloin san'oUiin: Olkoon 
hallitus mikä ta'han'sa, niin sen pitää estää nämä 
käytäntöön tulema•sta. (Vasemmalta: Se oli Huf
vudstadsbla.det.) Ja Suomen työnantajaliitto, mitä 
se sanoi, muistatteko? Minä olen s'en kerran .io 
ennen teille sanonut. Se uhkasi nanna yleisen työ
sulun toimeen, .ios nämä lait toteut·etaan, .ia tei'llä 
ei ollut moitteen sanaa. Eikö se ollut anarkiaa vai 
mitä. ainakin anarkia-uhkausta. (Vasemmillta: 
Herrojen p:nlamentarismia.) Ja viime k·evännä 
vielä se :kiitetty uudistus:halu, kun oltiin Pieta
rissa lehmäkaup11o.ia hieromassa. En minä niitä 
hieronut. Tämä Kuusin·enhan oli TJiiämestari. Mitä 
sanoi · Ka'lmari. kun oli puhe työväen suoielus
laeista, .ia että hal~ituksen pitäisi ne vahvistuttaa? 
.Tuu. hän sanoi r1ivan kauhuissaan, .ia tohtori Ehrn
rooth sanoi. että ne ovat aivan ma bdottomat käy
tännössä toteutba. N f' olivat malbdottomat. mutta 
ne tulivflt mahr1ollis·iksi muutamassa päiv1issä ja 
tohtori E·hrnrooth. kun luki unilestilan ne. niin hän 
R:moi. ·eivät ne niin nabat ole'han. kvllä ne voi
daan vahvistaa. (Ed. Wal pas-Hänninen: Sen teki 
vallan'kumous.) Kunnalliset suur'lakot Tampe
.reella, Raumalla, Turussa. Eivätkö ne ·olleet por
variston oman menettelyn seurauksia. Ainakin 
mon,et teistä yksityiskeskusteluissa sen myöntävät. 
1908, niinku:n muistatte, ·säädettiin tässä eduskun
nassa uudet kunnalJi.slait. Mutta tehän estitte ne 
si1Hoin käytäntöön tulemasta tuon ryssäJäisen se
naatin avulla. (Vasemmalt.a: Vieraan vallan 
avulla.) Ja sen seurauksena olivat viime kesänä 
ne 'kunnalliset lakot Tampereella, Raumalla .ia Tu
rus<sa ja minä tiedän, että monet teistä myöntävät 
että porvariston ·pdlltiikh, mikäli on sisällisistä 
uudistuksista kysymys, on ollut tyhmää. Se on ol
lut sokeaa kaiklki·en uudistusten vastustamis·ta aina 
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siihen asti, että tulee vallankumous, jolloin ne tu
levat kaik'ki yhtaikaa. Ja semmoisesta 'POlitiika,sta 
te ol'ette saaneet kärsiä harmia. Minun ei olisi tar
vinnut tulla tänne syyttämään teitä eikä puo1usta
maan oUen~kaan tänne pwhu.ialavalle, sillä minulla 
ei ole ollut mitään tekemistä punakaartin rkanssa 
enempää kuin suurlakon kanssa enkä minä 'hy
väksy niitä tekoja, mitä sen yhteydessä on ta:pah
tunut. (Keskustasta ja oikeistosta: Hyvä!) Mutta 
minä sanon, rettä tei'llä oikeiston jäJsenillä on suu
rempi syy tähän suurlakon sryntyyn ku:n minulla. 
(Vasemmalta: Oikein!) Täällä oli 'kysymys ·sil
loin, kun oli kysymys valtionhoitajan vaalista, s·e 
sosialidemokr.aattien puolelta telhty vast~:tehdotus 
,Me vaadimme". Tää1lä tekivät maalaisliittolai
ISet väl:ehdotuksen .ia meidän rylhmä, aimakiru minä 
.ia minun tietääkseni monet muut, olisivat äänes
täneet toisessa äänestyksressä maalaisliittolaisten 
ehdotuksen puolesta, .ioka. sisälsi sen, että valta
laki, 8 tunn:jn työpäivälaki ja. kunnalliJs:laki vah
vistetta:siin. Mutta miten .menetteli oikeisto? 
Juuri petol'lisen äänestysmenettelyn kautta ensin 
ta;pettiin tuo väliehdotus, jotta siiVen voitiin ta:p
paa sosia.lis.tien ehdotus. Minä tiedän, että sel
laista menettelyä käytetään josrkus valiokunnissa· 
k'n, mutta se ei ole l'ehellistä (Vasemmalta.: Se on 
roistomaista), se ,on S<emmoista mMettelyä, että 
kahdesta .pahasta valitaan suurempi paha ja kyllä 
kai sosia'listien ehdotws oli • suurempi paiha. 
(Oikealta: Ei ollut.) Se oli ainoastaan keino 
päästä näistä molemmista,. Ja sillä teolla t·e minun 
käsittääkseni provoseerasitte suurlakon, joka muu
ten minun käsittääkseni ei olisi syntynyt. (Ed. 
Ahmavaara: Suurlakko oli päätetty .io viikkoa 
ennen.) Täällä oikeiston taholJta 1sanottiin keskus
tan oi1keistolle, että te vastatte seurauksista. 
Mutta nyt, kun seuraukset ovat näkyvissä ja niistä 
olisi vastattava, nyt te sanotte, että teillä rei ole 
mitään edesvastuuta siinä, sanotte: syy on yksin 
vasemmiston. Mutta kyllä te olette hyvät avus
tajat suurlakon syntyyn. (Vasemmalta: Pääteki
jät.) Te olette niin vähän ol1leet lakoiss& murkana, 
ettette tiedä, miten vaikeata on lakkoa lopettaa, 
kun se kerran aletaan. Paraa,tk~n sosialistit on 
lakkokokouksiSisa huudettu alas. Meidän erinomai
nen TJUhujamme, ed. Tokoi on minun tietääkrseni 
huudettu monta 'kertaa la:kkokokouksissa alas. 
Vuonna 1912 Kymi-yhtiön lakoissa huudettiin 
Kuusankoskella työvä€nta.loNa hänet .ia monet. 
muut työvären johtomiehet uljaasrti alas, iotka vas
tustivat lak1koa. Luuletteko te, että silloin, kun 
lakkoon mennään, se on niin helposti 1sitten l01pe
tettavissa. Lakon alkaminen on palion helpompi 
kuin sen lopettaminen. Ja kyllä te olette syyllisiä 
siihen, että tämä suurlakko syntyi ja sen rseurauk
sii!ll myös. 

Ed. M ä k :e 1 ä: Ed. Virkkunen lausui täällä 
päivällä .pitämässään suuressa 'PUheessaan, että 
1Suomren kansa kysyy tä'llä hetkellä, kuka on syyl
linen kaikkeen •siirhen, mitä tässä maassa näinä 
'Päivinä on tarpaMunut. Tahän kysymykseen on jo 
kyllä vastattu sekä oi.kealrta että vas~emmalta, 
mutta tahtoisin minäkin lausua ajatukseni asiassa. 

Kun tämä maailmansota s•yttyi, oli se,n ensimä.i
siä ilmi·öitä, kuten niin usein on huomattu, sota
teolli,suudern nåipea elpyminen ja, sen mukana hal
van rahan tulviminen maahan. Nämä sotakon
.iunMuurit eivät vaikuttaneet muliJ.istavasti ainoas
taan teollisuuteen, vaan ne mullistiva:t tavattoman 
nop-easti myös olot maataloudessa. Meillä, missä 
maatalous eli vielä kapita'listisen kelhityksen alku
asteiHa, misrsä hitaasti oltiin siirtymässä luonnon
taloudesta ralhatalouteen, missä torpparikysymys 
vielä ·oli ratkaisematta, maaorjuuden :ka•hleet vielä 
kafkomatta, m~ssä talonpoikaisluokka virelä monin 
pa~koin eleli esi-isien ta:paan rukin ja. veistorpöl'kyn 
ääressä, missä muonral'enki- ja taksvärkkipirttijä!r
jestelmä vielä kukoistivat :ka.ik€ssa, •loistossaan, 
missä s:analla sanoen elettiin miltei neitseellisen 
patriarkaalisirssa ·ol,oissa, tä.llaisissa oloissa tapasi 
maailiiDansota Suomen maataloud•en ta~onpoiki
neen, jo.iden kapitalistiset vaistot jo tosin ovat he
räämässä, mutta .ioissa vielä elävät v.oimaklkaina 
vanhat, pa~triarkaaliset perinnäiskäsit.yhet. Vielä 
ei ollut kokonaan unohtunut aika, jolloin meidän 
esi-is.iimme kävivät naarpuriens.a kanssa aittaansa 
laar'ensa pohjat Ia,kai;semassa ja ja,koivat viimei
setkin jyvänsä veljellisesti, uskoen, että suurin ri
kos, minkä ihminen voi tehdä, ·On !käyttää narupu
rinsa lhädänalaista tilaa hyväks•een, hankkiakseen 
itselleen aineellista hyö.tyä. Vielä luki kansakou
lutyttö hartaalla äänellä Maamme-kirjasta takka
va1lkea'n ää:ressä: s:tä ei Herra hylkää, .ioka hä
dässä lähimäistään auttaa, pa.ne leipään puo
lreksi ~etä.iäistä, ve:ilhän vilu naa.purin viljan; .ia 
vielä tä1mä ajatus löytää varstakaikua monessa mie
lressä. Tällaisissa oloissa is·ki meihin sodan salama. 
Me:tä ei tosirn pommirtettu sak1salaisilla, sihrapne'l
leilla, meitä pommitettiin paiperikuulilla, hal
voill.a venäläisillä rup'lilla, ja nämä 1nmlat. tämä 
halpa. raha ja sen kintereillä kulkeva häikäilemä
tön rsota.rosvous se on ollut s:e tekijä, joka, ·on vienyt 
tämän maan siihen onnrettomaan tilaan, missä me 
nyt elä:mme. Olkoon tämän a,ian i'lmiö,t mitkä ta
hansa, ol:k,oon se tkansallissota, anarkia, kostomur
hat tai ryö1stöt, niin kaikkien niiden syvimpänä 
syntysyynä on ennen kaikkea se sotarosvous, mitä 
täs•sä maassa on niin häikäilemättömästi neliän 
·vuoden aikana harjoitettu. Jokainen kansanedus
taja, politikoitsija, TJnhu.ia, sanoma1ehtimi~es, kau:p
pias, gulashi, tehtailija, pankkii,ri, maanviljel i.iä, 
jokainen, joka, on tavalla tai toisella ollut osalli-
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sena sotarosvoudessa, jokainen, joka on tahtonut 
leikata kuponkeja sotakonjunktuureista, on .osal
taan syypää siihen veljesvereen, mikä näinä päi
vinä on tässä maassa vuotanut. Tämän eduskun
nan oikeis·to ja koko porvatrillinen maailma on 
k.o,ettanut tapansa mukaa1n pää1siä syyntakeetto
maJkS'i vierittämällä syyn sosia.lidemokraattien 
hartioille,. ja eri porvariryhmien edustajat ovat 
kääntyneet lähetystöjen ja viral1listen kirjelmien 
kautta sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 
puoleen ja kysyneet: ,Mitä te aiotte t-ehdä lailli
sen järjestyksen palauttamiseksi, a111.a!rkian lopet
tamiseksi j. n. e." Me vastaamme tähän selittä
mällä, mitä te ·herrat siellä oikealila ja mitä hpi
talistiluokka yleensä .on tehnyt tämän tilanteen 
aika,ansaamis•eJksi, ja se vastaus, mikä t'äällä on 
tänä päivänä annettu ja tullaan a111tamaan, on riit
tävästi osoittava, että syytettyjen penk~t eivät ole 
vasemmaHa vaan oikealla ja keskustassa.. Mitä on 
esimer'kiksri porvarillinen ~Sanomalehdistö tehnyt 
tämän s·o.dan aikana maan k•(}yhimmän väJestön 
elintarvffl)ulan lieventämis•eksi? Eikö se ole kai
kella tarmollaan taistellut vapaakaupan, vwpaan 
kilpailun puolesta? Eikö se ole ka.ikin käytettä
vissä olevin keinoin pyrkinyt poistamaan niitä 
hallinnollisia rajoituksia, joiden tarkoituksena on 
ollut sotar.osvouden hillitseminen? Eikö tämä sa
nomah~hd:stö ole järjestelmällisesti myrkyttänyt 
yleistä mielrpidettä, kyLvänyt luokkavi'han sieme
niä ennen kaikkea talon•poikaisludkan k-eskuuteen 
selittämällä, että rajahintojen kautta tehdään 
maanviljelijöille vääryyttä? Eikö se ole kasvatta
nut talonpoikaisluokassa vihaa .ia vastenmieli
syyttä elint.a;rvelakeja ja kaiken'laisia pakkomää
räyksiä kohtaan? Eikö se ole voitinsa mukaan 
edistänyt kaikellarista kBinottelua, vähääkään välit
tämättä kestääkö tämän kansan Bn€mmistö, köy
hälistö tätä kaikkea, vai sortuuko se sotarosvou
den jalkoihin? Näin 1ei ole telhnyt ainoastaan sa
nomaLehdistö. J okaises,sa isäntäyhdistylksen ko
kouksessa, jokaisessa maanviljelijäin osuuskunnan 
ja mei.i-eriyhtiön kokouksessa on tärkeimpänä ky
symyks-enä ollut, m~t-en: voidaan elintarpeiden hin
toja kohottaa, miten voidaan saada elintrurpeita 
tuottava luokka mahdollis~mman 'suuressa mää
rässä sotarosvoud•esta osallis-eksi. Siveellis,enä tu
kena tälle rosvoudelle on esitetty, -että maanvilje
lijät yleensä tässä maassa ovat saaneet olla lap,si
puolen asemassa, että maanviljelyst.ä •ei ole halli
tuksen taholta tuettu niin voimakkaasti kuin olisi 
pitänyt, •että 'kaupunkien ja teollisuuskeskuksien 
työväestö on '}Ja.l.ion paremmrus1sa ta1oudellisessa 
asemassa kuin maanviljelijät, .että TJOrvarit ja so
sialistit ovat liittoutuneet maanvilj-elijöitä vastaan 
j. n. e. Alati kuuluvana sotahuutona erittäinkin 

maalaisliittolaisessa sanom'alehdisitössä ja kii'hoi
tuskirjallitsuudessa on ollut: ,sosialisti-en kaupun
geista se lkaikki paha tulee; varustautukaa kau
punkilaisvaal!'aa. vastaan j. n. e." Talonpojalle on 
aLtuiseen teroitettu: varustaudu, pidä huolta vil
javaroistasi, Btteivät 'ne joudu vääriin käsiin; ryö
väri vaanii peltosi aidan takana; hanki aseita, että 
voit pitää puoliasi! Näin on saatu syntymään täy
dellinen anarkia elintarvetuotannon alaHa. Lain
kuuliaisesta talonpojrusta on tullut ubmaileva anar
kisti, ibanteellisesta,patriarkaalisesta. talonpojasta 
on tullut keinott.eli.ia ja sotarosvo. Minä olen ta
lonpoika, olen elänyt ja. <elän talonvoikaisluokan 
keskuudessa ja tunnen t'arkoin, mitä siellä mailla 
puJbutaan ja ajatellaan. · Olen puhutellut kymn'le
niBU pitäjien elintarvelautakunti-en jäseniä, porva
rillisia jäseniä, ja kaikki ne ovat valittaneet, •että 

"tämämy'ksyinen vilj'avaro.ien inventeeraus .ei mer
kitse yhtää'n mitään, että ta1onpojat säännöllisesti 
salaavat vil.iava:ransa ja myyvät melkein elintar
velautakunnan nokan edessä, että viljavaroja löy
tyy paljon •en€mmän ku:n numerot osoittavat, -että 
kunniasana ei merkitse mitään, että mikään .tavara 
ei ole niin halpaa kuin •rehellisyys .ia -että tällaisen 
asiaintilan täytyy johtaa onnettomiin seurauksiin. 
Tä:llais :a tunnwstulksia ovat antaneet kymmenien 
eri pitäji-en 'POrvarillisten .elinttarvelautakuntien 
jäsenet. Tähän onnettomaan asiaintilaan tulee 
vielä lisäksi porvariluokan aseellinen järjestäyty
minen, joka, pubuttakoen siitä m:tä tahansa, on. 
ollut etur;äässä suunnattu nälkäisiä työläis'.iouk
koj·a vastaan. Näin on meillä kypsynyt maap·erä 
valmiiksi kansalais.sodalJ.e. Minä tiedän, •että h€11'
rat ovat lukeneet historiaa, mutta s-e tapa, millä 
'POrvarillinen sanomal~hd:stö s-elostaa viime päi
vien l-evottomuuksia, on s·aanut minut a.ia ttele
maan, että herrat ovat unohtaneet Brään tärkeän 
historian opetuksen, erään järkähtämättömän his
torian lai•n, .iota ei mikään maa, Bi mikään kansa 
ole voinut eikä milloinkaan voi k:ertää. S-e laki on 
se, että milloin .iossakin maassa joudutaan sellai
seen y~teiskunnalliseen tilaan, ·että leivän hinta 
kohoaa kalliimmaksi kuin ibm~sveri, silloin täytyy 
yhteiskunnallisen •ka•tastroofin ta:palhtua. Silloin 
täytyy tapahtua, että oikeudettomaksi joutunut, 
nälkiintynyt ja kuol-eman partaalle syösty kansan
luokka noUJS'ee viimeiseen e'}Jätoivoise·en ponnistuk
seen ja voittaa tai kaatuu. Vallankumous -ei vä
litä, mitä aiatellaan valtaistuinsaleissa, parlamen
teissä tai sanomalehtien pyötien ääressä. Silloin, 
kun historia luo itseään, silloin, kun uuden maail
man synnytystuska värjyttää ybteiskuntaruu
mi,slta, saavat oppine'8t 'kernaasti •riidellä siitä, 
onko kansa lakina, ovatko ne tapahtumat, joita 
suoritetaan :tneidän silmäiillJllle edessä, vallwnku-
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mousta, huliganisuutta tai nälkäm€llakoita. Val
lankumous ei siitä välitä. Se laulaa omaa lau
luaan. Se särk'oo .ia luo, se hävittää ja rakentaa 
nopeassa tahdissa. Se .ei ymmärrä meitä. Meidän 
täytyy ymmärtää sitä. Jos emme sitä voi, on 'se 
pyyhkäisevä meidät pois näyttämöltä. 

Det kan vis,st :sägas nu, såsom i våras, att €n so
cialistisk senat bättre borde kunna. behärska si
tuationen. Den har makt i ·en annan mening än 
en borgerlig senat. Den kan förfoga öfver de röda 
ga:rdenas1 ba.ionetter och i någon mån äfven öfver 
de ryska. Men .iag måste sä,ga, att .iag har förlorat 
förtroendet äfven i detta afs·eende ti'll :hr Tokoi. 

;Ed. S c h y b'e r g s 0 n: Hr Paasivuori utta- Redan innan ententen med de ryska ba.ioneiterna 
lade en tanke, som också är min, den nämligen, blivit så varm.som den numera äT, visade det sig, 
att en koalitionssenat under de gifna. förhållanden att hr Tokoi icke kunde beJ:rärska socialismen. Han 
v0 r,e den bästa,. Redan då den Tokoi1ska senaten kallade ordförandena i landtdagens utskott till ett 
bildades, anslöt jag mig till dem, som ansågo, att sammanträde i senaten för att få hjälp i frå·ga. om 
den hade företräde framom ·en rent borgerlig senat, alla dessa stre.ik€r eller öfvervåld, .s{tsom han då 
och ti'll en bör.ian kunde den rälkna på ett bety- kallade dem. Det var alldeles upp€nbart, att han 
dande stöd, icke minst hos cent€rn och högern i icke rådde med dem. Det var synba'rligen därför 
landMagen, kanske mer än .hos vänstern, ehuru han sedan helt ooh hållet slog om, förklarade dem 
man .iu dock måste erkänna, att viceordföranden ligga i sakens natur, förklarade allt val!'a såsom 
Tokois anda gjorde sig där gällande och att den sig bör. J ag undrar, om icke allt skul'le gå ·på 
sålunda varr till en bör.ian något så när €llhetlig samma sätt _nu, om vi skulle få en sBnat Tokoi. 
senat, med en viss socialistisk lutn.ing. Det var Han skulle från första dagen nödga1s. gifva vika, 
först då hr Takoi, €fter hr Huttun€ns besök i Pe- nu icke för milis€n, såsom han fick göra det i 
tPrsbwrg, nästan täflad.e mBd de rödaste om att somras, men för de rödw :gardena. Hans senat 
;hafva ett litet försprång framom dem. det var skulle antagligen från första början vara fullkom
först då man förlorad€ förtroendet för hr Tokoi. ligt vanmäktig. Hade jag hyst någon tvBkan i detta 

Som sagdt, äfven nu vorB en koalitions'regering afseende förut, så hyser .iag det ickB mBra efter 
enHgt min tanke den riktiga och den vore det äf- det ta'l, med hvilket hr Takoi inledde denna debatt. 
vBn därför, att den något mBr skulle kunna mot- Det var säkert ett af de ·svagaste af hans på ,se
svara enkammarens sammansättning än en vare nare tider så svaga tal. Det va.r icke statsmannen, 
sig borgerlig eller rent socialiJstisk SBnat. Men som där f·ramträdde utan· agitatorn, som han un
det är en annan omständigh€t, som skulle tala för der många år v.arit först i borgerlig t.iänst, sedan 
en sådan koalitionssenat. Redan då beslutet fat- i socialistisk. 
tad·es af landtdagen att s.iälf utöfva regeringsmak- Huru mycket sanning låg det i hans tal om 
ten, tillät .iag mig framhål'la, att det nu ankom ·på landtdagens up,plö1sning? Om eventualiteten af 
de 127, som hade fattat beslutet, att sköta om re- en upplösning diskuterade hr vVal'PaS och .iag un
ger'·ngen. De öfriga varo i sin rätt att d<raga. sig der senaste landtdag och kammo öfverens om att 
tillbaka, tllls en ny regeringsform hade fåttts. till en upplösn.ing under .de gifna förhållandena var 
stånd och grundvalarna fö·r vår styrelse hade motiverad. Hr Walpas trodde, att han skulle 
kommit på en bas, som af dem kunde erkännas kunna föra nya, talrikare skaror hit tillbaka. J ag 
vara laglig. Också från den synpunkten ha,de det. ·invände, att vi, om så blefve förhållandet, finge 
så'hmda vaTit af vikt, att dessa 127 hade ful1giort foga. oss i det fins'ka. folkets vilja. Men att de 
sin oafvisliga pliH att bilda regering. De sista bo:rgerliga skull.e haft någonting med s.iälfva UP'P
veckornas händelser ha emellertid föranledt en lösningen att 1s.kaffa är icke öfverensstämmande 
omg~uppering a.f partierna vid lallldrdagen. J ag med sanningBn. Icke ens ministerstatssekretera
kan ICke förtänka agrarerna och :s:.iälfständighets- ren visste detta förrän dekrBtet därom var fär
männen, att de efter allt som händt tag:t afstånd digt. 
från socialismen, och jag förstår också att de öfri"'a Hvad s·edan beträffar föl"hindrandet med mili
bargerliga vid sådant förthåBande och då lana"'et tär af d·en Mannerska landtdagens sammanträ
el.ies skulle blifva utan regering, se sig tvungna dande, så ka·n .iag betyga, att den dåvarande ge
att deltaga i valet af senat. Fullt konsekvent är neralguvernören från borgerligt TI.åll fick rådet 
detta förfarande icke, men man måste erkänna det att låta denna landtdag komma till detta Tum utan 
såsom ~otiveradt af förihållandena. Efter många hinder, emedan den då skulle hafva blifvit en 
bet~nkhgheter har äfven jag beslutit mig att ännu större pannkaka, än den sedan blef. Hr Tokois 
föha flertalets exempel och deltaga uti detta val. : skildring i dessa afsoonden är fu1lllk01mligt oriktig. 

Såsom .sakerna gestaltat sig, hafva vi icke att ; H vad sedan beilräffar sigilllhistorien, så hade 
väl.ia m_ell!ln. andra listor än den borgerliga och i de borgerliga haft ingenting. med den saken att 
den soClallstiska, och då älr valet för mig klart. i göra. Det var både från den .dåvarande g-eneral-
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guvernärens sida och från hr Manners en löjlig 
fars, vid hvilket intet afseerude kan fästas af den, 
som ser alivarligt ·på saker och ting. 

Hr Takoi föTsökte urskulda de sena1ste dagar
nas händelser med a,lia de underlåtenhBtssynder, 
som vi borgerliga ända från storstrejkens tid 1905 
låtit komma oss tilllast. V are han mera statsman 
än han är och förmögen af att s·e •sakerna litet 
mera i stort, tså skulle han socialismen till försva:r 
hafva framhållit kriget, revolutionen i Ryss1land 
odh den omständi~heten, a tt tack vare amn·estin 
ett stort antal förbrytare fingo porta:rna öppnade 
fär sig och togos mot med öppna avmar af prole-

1 

ta:riatet. Där hade han fått förklaring och nästan 
ursäJkt för d·e sista tidernas händelser i mycket 
högre grad än då han nu skylde på de bristande 
reformerna. 

H vad hr Takoi sade om lifsmedelsfrågan, det 
har bl~fvit berördt af ;så många andra, men jag 
tror m1g böra. taga åtminstone den trakt af landet 
där jag är bosatt, i försvar. Det äT icke faHet' 
att lifsmeCLelslagen skulle hafva -öfverträdts öfver~ 
~llt i vår~ land. Uti den socken i Nyland, där 
.1ag 'har mm egendom, uppgaf man sina tiligångar 
ful'lt korrekt, och man gaf fråll! sig spa.nll!målen 
så noga, att man, när det sedan gällde att få ut
säde oöh sådant tili föl.id af f:rostells härininD"ar 
icke erhållits från egna åkrar, nödgades kÖpa. ~t
tsäde för mångdubbelt högre pris än det man hade 
fått för hvad man afstått. Ooh såsom saken nu 
gestaltat sig i sagda trakt, där frosten hade för
orsakat så stora 'häT.iningar, nödgas man i själf- 1 

·hushållen åtnö.ias med en mindre kvantitet än 10 ! 

kilo i månaden. Åtminstone i det s.iälfhushåll, där 
jag är medlem, nö.ier sig mången med endatst 7 llz 
kg, däraf hälften hafre och den andra hälften råg 
och denna råg hafva vi anskaffat från Estland 
tili rent af enoriiila pris. Vi hafva dä·rvid icke 
brutit mot lifsmedelslagen, ty man fåT erlägga 
hö,;~Te pris än maximipriserna, då varan hemtas 
fran utl.andet. För att vårt s.iälfhushåll skulle 
kunna glfva ens 7 1lz kilo i månaden !hafva vi fått 
lof att betala ända till 250 mark för hl. Detta 
är de stora lager, som hr Tokoi oc'h hans röda 
garde. tro sig hitta i dessa trakter, där de under 
den •s1sta veckan gått från gård till gård. 

~n~u. några ~rd dätrom att hr Takoi. tog det 
s?c1ahstiska part.Iet i försvar för att det begagnat 
s1g af ryska ba.1onetter och antydde att de bor
gerliga skyddskårerna. odkså begagnat sig af främ
mande ;aper::. ~en han bör mä:rka, att dessa 
skyddskare•r ICke 1 ett enda fall hafva gått till 
angrepp. De hafva endast användts till försvar. 
och d·et är väl dock skillnad mellan våra förtrycka
res vapen och vapen, •som dessa skyCLdskårer 'hafva 1 

köpt uti den aUmänna marknaden till någon del 
f•rån .Sverige, till någon del kanske odkså från. 
de röda gardisterna, som därpå antagligen för
t.iänat en god penning. 

18om sagdt, om jag eljes hade varit osäker om 
h vilketdera för oss vore lyckligare, en Tokoisk 
senat eller en Svinhufvudsk, så haT hr Tokois tal 
bef·riat mig från aU tvekan. J ag röstar på den 
Svinlhufvudska listan. J ag förstår mycket väl, tså
som flera föregående talar•e, att uppgiften blir för 
honom svår, och, .ia1g uppTepar det, det hade varit 
lyckligare, om vi skulle hafva kommit tili en l]wa
litionssenat. En sådan senat hade antagligen kun
nat 'lefva längre och antagligen åtn.iutit en störrre 
auktoritet än någondera af de föreslagna, men i 
valet mellan Takoi och .Svinhufvud råder för mig 
ingen tvekan. 

Ed. M i lk k o 1 a: Ehdotetun ,:punaisen senaa
tin" ensimäisen mi-ehen. ed. Tokoin lausunto on 
antanut minu<lle aiheen muutamissa surht•eissa 
sHä oilkai!Sta .ia korjata. Tämä koskee ensikseen
kin hänen lausuntoaan sanomalelhdist•östä niin 
h:vvin uorvari1l1sesta k1uin sosialidemok;aatti
sesta. Hän väitti, että porvarillinen sanoma.leh
distö on yll:vttänyi suojeluskaartia, vielänä käyt
tämään aseita työväestöä vastaan. Minä olen 
oHut tilaisuudessa; viime aikoina, viime kesän ja 
syksyn kuluessa :Ja ·edelle-enkin seuraamaan ver
rattain laajaa osaa Suomen po.rva.rillista sanoma
lehdistöä, mutta minun täytyy .sanoa, että mi
tään sellaista minä en ole näthnyt. Ja kun •herra. 
T?koita vaadi~ti!n mainitsemaan yhdenkin sel
J~Is~n porvar1~·l:-se~. ~anomalehd·en nimi, joka 
talla tavalla ollSl klr.]mttanut, niin hän ei voinut 
an_taa tähän vaatimukseen mitään nimeä eikä siis 
·~11t~än todistusta väitteelleen. . Mitä taas so
sJ.~hde.mokraattiseen sanomalehdistöön tulee 
n;m :or; se: ;io~~ a~na etsii lhelp•oimp:a .ia halpa~ 
h;ntar~nmp1a .k:nh01~usaineita !he~poimmin sytty
v:.~n kans~n.]o~kko]en keskuudessa, se on niitä 
nmden pu~ren Ja epäsäännöl.Jisten a iko.ien valli
tessa va·rsm :runsaasti ollut tilaisuudessa ~övtä
~~~n .ia s•e D.n myö.skin varsin runsaasti ja väh1iä
kaan ·epäröJmä.ttä näitä 1dihoitusa i 1heita kävttä
:wt ~yvä:'kseen ja ennen kaiikkea se on :käytt.änyt 
.1n.un ehnta.rvepulaa, silloinkin, kun tod•eHista 
ehnta:rvepulaa ei ole• ollut -olemassa ainoasta~ ,, ... ,_ 't t . c ' "n 
r.<"'lirLOl U•S .ark.mt~ksessa. Ja se on käyttänyt sitä 
Jat1mvastt, sr~s1 kunnes väibitellen ja vähiteHen 
o-:: saat;r mi,elet työväenpiireiss1i kiihdyksiin. 
l;n:vry sw!lä nousemaan, ja valmistettu suoraan 
.lR Rvonmsesti sitä. mitä nyt on t.apa,htunut 
suur1alk:k?a .i a aseellista velj esveren vunda tustn: 
Herra Sl'rola. lausui miehevästi .ia rehrelEsesti 
kyllä, että ~wko sosialidemok•raattiruen IJUolue-
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.iädestö on vastuunalaisena siitä, mitä on ta11ah-
• tunut, ja siitä me e11äilemättä olemme kiitollisia. 

Mutta silloin on käsittämätöntä, kuinka tämän 
suurlakon takana toimineet henknot kaikessa toi
minnassaan ovat näyttäytyneei tahtovansa vetäy
tyä tunt•emattomuuden ja nimettömyyden var
joon. 8iitä on täällä jo rhuomautettu. (Vasem
maLta.: Puhukaa hallituskysymyksestä!) Tämä 
kuuluu hallitus1kysymy'kseen, siHä minä wrvoste
ltm ai.otun punaisen hallituksen ensimäisen mie
h.en valheellisia lausuntoja. Sosialidemokraatti
nen sanomale'hdistö ,pääasiassa j.a tietystikin 
sosialistien järjestöj-en suostumukseUa ja toi
meksianuosta on, kuten sanoin, kaiken !kesää, 
kaiken syksyn järjestelmällisesti koettanut liet
soa sitä tu.lta, jonka tuldksena oli suurlaiklw ja 
sen seuraukset. Ja \kun kuitenki•n samassa yh
teydessä, samassa hen:gen:vedossa, kun tämä ai
nakin ed. SiTolan suusta myönnetään, että tämä 
on tulos sanomalehdistön ja sen puoluejärjestön 
toiminnasta, samaHa kertaa kuitenkin ta1hdotaan 
myös uuden hallituksen ohjelmaksi panna am
nestia, anteeksiauto kaikista niistä teoista, jatka 
nyt ovat kYllsinä ·hedelminä olleet seurauksena 
kaikesta sanomaleihdissä tapaMuneesta ja puo
lueen .1u!kemattomain agitaattorien 'hwrjoitta
masta kiihoituksesta, ni.in esiintyy se sangen : 
omituisessa valossa '\Carsinkin rikosteknillisesti. 
Sililä rikostekniikan ensimäinen sääntö on juuri 
se, että rilkoksia ta.pathtuu sitä enemmän, jota , 
suurempi rikoksen tekijällä on luottamus siihen, 1 

että hän pääsee rangaistuksesta, ennen ka;kkea, i 
jos •hän luulee, ettei tul•e ensi1nikään ilmi, ja toi- 1 

seksi, jos hänel.lä on ti•eto pää.stä tavalla tai t-oi- : 
sella kokonaan rangaistuksesta vapaaksi. Nyt . 
on tämä nimettömyyden varjoon peittäytyminen : 
yks•i setllainen keino, joka. mitä! suurimmassa 1 

määrim on tietysti ollut yllyttimenä kaikille · 
niille, joiUe sosialidemokraattinen puolue on 
työntänyt venäläiset pistimet käsiin, yHyttime
nä niiU·e käyttämään ilman •edesvastuuta näitä • 
aseita. Ja me tiedämme, millä S<eurauksella • 
niitä on käytetty. Ja t·oiseksi me tiedämme, kun i 
punaisen 'hallituksen ohjelmassa jo suoraan, jota : 
luultavasti näiltä joukoilta ja punaiselta kaa.r- 1 

tilta ei ole salattu, on tä;)"delilinen anteeksiauto 
kaikista rikoksista, niin mitä enempää kiihoitti
mia voi näiUe rikoksellisille olla dkoksien toi
meenpanemiseen, joskaan S<e ei olisi oHut suoras- ' 
taan sosial.i-demo~raatti5en puolueen tahto ja tar
koitus. Ed. Sirola mainitsi, että he ovat oll-eet 
.i'Olllkunlaisia lämpömi,ttareita, jotka ovat olleet 
näyttämässä, miten korkealle lämpö nousee. 
Mutta minä truhtoisin väittää, että he ovat lä:m
mittä·neet, tulen padan alle sytyttäneet, ja liet-

soneet tulta niin kauvan, että tuli on kuumenta
nut sen hanan, jonka heidän piti auka=.sta, eivät
kä ky-enneet sitten enää asemaa hallitsemaan. 
Sitten ed. Takoi aivan väärin tulkitsi myöskin 
suojeluskaa.rtien ja rpunakaa.rtien sUihdetta toi
siinsa. S-en pitäisi olla1 •sosialid-emokraattis-elle 
puolueelle myös tunnettua, että suojeluskunnat 
eivät ole syntyneet eikä niitä ol•e !käytetty hyök
käystarkoituksiin. Ne ovat pe1rustetut ja niitä 
on tarkoitettu käyttää ainoastaan puolustustar
koituksiin. Min:kä puo.lustuks·een? Kai1{kein 
alkeelEsimrpain kansalaisoikeuksien .ia kansalais
vapauden puolustamiseen, kaikki<en ni=den oi
keushyvien puolustamiseen, joita järjest,etyssä 
yhteiskunnassa valtion pitä,isi puolustaa, mutta 

. joita: se on näyttäytynyt, sen jälke-en kun sosiali-
demokraattinen hallitus tähän maahan tuli, oJe
vansa voimaton J)Uolustamaan. Ruumiillisen [{os
kemattomuuden suoj.elemista, p•ersoonallisen 
loukkaamattomuuden suojel-emista, omaisnud-en, 
~wtirauhan suoj•elemistalhan suojeluskaarteilla on 
tarkoit•ettu. Ja ,s-osialidemokraatit tai punakaar
tit eivät voi näyttää ainoatakaan tapausta, jol
loin suo.ietluskaaa:-tit olisivat tästä tehtävästään 
siirtyneet hyökkäävälle kannalle. Ainoa, mitä 
suoieluskunnat ovat, sikäli kun ne ovat toimi
neet, tehneet, on se, että ovat olleet suojana, että 
tuomioistuimet sais-ivat rauhassa käsitellä jut
tuja. (Vasemmalta: Kostaa.) Täällä 1lausui 
myös ed. Sirola, ettei hän ole •vastuussa, vaikka 
hän ottaa vastuun suurlakosta ja sen seurauks=s
ta, k,eneltlekään muille, kuin sosialitdemokraat
tiselle puolueelle. Mutta minä luulen, että hä
nen pitäisi olla vastuussa :koko Suomen kansalle 
ja ennen kaikkea on hän vastuussa Suomen la;n 
e·dessä. SHlä jos meillä jotakin yhteiskuntajär
.i•estystä tahdotaan yllä.pitää, niin täytyy meidän 
kaikkien päittemme yli käydä lain. Ed. S'rola 
on ehdokkaana kauppa- ja teollisuusministeriksi 
tässä uudessa s·enaatissa. Mutta luuleeko ed. Si
rola todellakin, että .ios oi!keudet, jos tuom;oistui
met, oikeudenhoito ja ·oikeuslaitos pyyhkäistään 
tä-stä maasta pois, niinkuin hän sanoo voitavan 
huoleti tehdä. kaup,,a .ia tP.ollisuus si1loin tässä 
maassa menestyy? Venäjällä on jo aikaisempina 
aikoina ennen ka1ikk-ea oikeudettomuus, oikeus
turvan puute ·ollut se, joka on estänyt tuon luon
nomi!klkauksista kuuluisan maan ke::hirttymästli 
kaupan ja t•e.ol1isuuden alalla. Ja se on varmaa: 
mikä maa tahansa ei tule näillä a1loilla menesty
mään, eUei siinä löydy laillista jä[".iestystä eikä 
Iai•n turvaa niin työnantajilla, niin liikemi•ehillä 
kuin työläisillä. (Vasemmalta: Ei meillä ole 
oikeusturvaa työmi•ehi.llä tässä maassa.) Tääillä 
mainitsi herra· Vuoristo, että ne ovat 11orvarit, 
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jotka tässä ovat gulas.han~eet .. Minä v_oin hä
nelle ilmoittaa, että amakm mmun .ko!Is~wdul
lani on suurin elintarpeitten gulasiln ei am?~s
taan sosialisti vaan nykyisen punakaartJFtk-
1men pääjohtaja. (Kuka?) Minä en tul·e tääHä 
vasemmi~ton tavoin ilmiantamaan ylksityi:siä 
·lwnkilöitä, minä vain mainitsin tosiasian, että 
herrat ovat tilaisuudessa ottamaan itse si~tä se.l
vää. Täällä mainittiin keväisistä lakoista Ja 
sanottiin, että sosialidemokraatit eivät ole suin
kaan niiden syntymiseen syy,päitä, vaan he ovat 
!kaiken voitavansa te'hneet niiden lopettamiseksi. 
Minä tahtoisin todeta ainoastaan sen tosia~ia~ 
että Lounais-Suomessa, jota minä edustan, oh ai
van jyrkkä craja, mi.ssä lakko.ja s:>:nt;vi ja missä 
ei syntynyt, se raja., jonka yh sosia~rde~okraat~ 
tiset a_g-itaattorit •eivät päässe·et, mm. JOka oh 
niin sanottu kielletty alue sotilaallisista syistä. 
Aivan sitä rajaa myöten syntyi l~kkoja~, mutta 
t·oisella puolella ei yhtään, enkä mmä voi muuta 
johtopäätöstä tehdä kuin että, kun •sinne eivät 
agitaattorit päässeet, ei !SieHä lakkojakaan syn
tynyt. 

SosiaHdemokraattisen puoluoen ohjelmassa ja 
myös luultavasti Nållanknmouksen ohje'lm~s~a 
ovat nuo Ranskan vallankumouksesta permsm 
olevat kolme kaunista sanaa: vapaus, vel,i>eys ja 
yhd-envertaisuus. Kuinka on tämän vapauden 
laita ollut nyt, kun sosialidemokraattien johtama 
punakaarti ~n !hallinnut? Missä on meillä oUut 
painovapaus, missä kokoontumisvapaus, missä 
on ollut. persoonallinen vapaus? K·oskematto
muus? Tänä päivänä vielä istuu lukemattomia 
syyttömiä kansalaisia laittomasti vangittuina; 
~: m. Turun •läänin kuvernö•öri ja poliisimestari 
istuvat telkien takana ilman vähintäkään syytä, 
ilman vä:hintäkään tutkimusta ja tuom:ota. 'rsaa
rin sortovalta tahtoi saa·da ainakin jonkinlaista 
telkosyytä vangitsemisen ja vangittunapitämisen 
tueksi. Punainen sortovalta ei katso tarvitsevansa 
edes niitä, kun se luul-ee omaavansa riittävästi pis
timiä! Ja veljeys, sen jokainen tietää, miten sirt:ä 
sosialidemokratian kannalta ymmärretään ja. 
täytetään, se on luokkaveljeyttä omassa piirissä, 
mutta se ei ulotu muihin saman kansan lapsiin, 
porvareihin asti. Ja samoin yhdenvertaisuus. 
Ja mikä on kaikkein kummallisinta, näitä yle
viä aatteita näytään voitavan ostaa mhasta. Tu
russa. ost•ettiin näitä hyveitä puolella miljoonalla 
marlkalla, Nyt on Loimaalla ostettu 'Viidellä
toista tuhrmnella, Alastarolla: viidellätuhannella 
j. n. e. Näitä kansalaisvapaud•en ensimäisiä al
keita t,äytvy siis sosialidemokraattien johtamalta 
punakaartiHa ostaa rahalla. Sellainen vapaus, 
sellainen yhdenvertaisuus on meillä tätä nykyä. 

Ja minä luulen, että jos puna:i:nen senaatti, jonka 
takana ja jonka tukena on punaiset kaartit, tul·ee 
1ha.llitukseen, niin on kansalaisoikeuksien ja va
rpauksien laita niin ja näin. Jos niitä saa ra
'halla, on se .hyvä, mutta luuHavasti ei po.rva
reillakaan tule olemaan riittävästi rahaa näiden 
lkaikk·ein alikeellisim:pien 'kansa.laisoikeuksien 
lunastamiseksi. 

Näin ollen minä en katso voi,vani miUään eh
dolla kannattaa ehdotettua punaista senaattra, 
vaan minun täytyy yhtyä kannattamaan Svin
hufvudin e1hdokaslistaa. 

Ed. Lohi: Vaikka tässä hallituskysymyk
sessä on tämän päivän ja tämän yön kuluessa jo 
ihyvin pa.l,ion puhuttu, niin koska olen yksi niis
tä alle!kirjoittahta, jotka ovat e!hdottaneet tätä 
senaattmilistaa. jonka etupäässä on prokuraat
tori Svinhufvud, pyydän minäki:n muutaman sa
nan lausua. 

TääUä kaikkein ensimäisen puheenvuoron 
käytti ed. Kairamo. Hän 'huomautti s:inä lau
sunnossaan siitä, että tällä senaattorilistalla on 
se 1heikkous, että sen takana ei ole 'vakavaa 'flnem
mistöä tässä eduskunnassa. Täällä on jo ed. Al
kio ia monet muut puhujat osoittaneet ne syyt, 
minkä takia me emme ole voineet yhtyä kannat
tamaa;n nunaista senaattorilistaa. Minäkin olin al
!kuaan sitä mieltä, että näissä ·o1oissa olisi onnel
]lisinta, jos saataisiin sella.inen kokoomus·hallitus. 
.io.ssa kaikki eduskunnassa esiintyvät puolueet 
olisivat voimasuM•eittensa mukaan edustettuina, 
ja epäilemä.ttä on totta, että S·ellainen senaatti 
o1isi kaikkein voiml]:kkain ja ka :kkein parai±en 
nauttisi koko kansan luottamusta. Mutta kun 
aRema kulk·eusi seHaiseksi, miksi se kul'keusi tä
män suurlakon :vhteyd•essä, niin .iouduimme me
kin keskusta sii•hen asemaan, että me emme voi
neet oll!l yhteistyössä .sen ryhmän kanssa, joka 
oli osallinen niissä kauheissa veritöissä - en 
tiedf't missä määrin osallinen, mutta !kumminkaan 
ei ol•e sanottu siltä taholta selvästi. että ne oHsi
vat siitä erossa. (Vasemma 1ta: Kas'kua taas.) 
Mitä siiihen enemmistöön tulee, joka tulee ole
maan tämän prokuraattori Svin·hufrvudin listan 
tQ kana, minä u~kon. et.tä enemmistö tulee tä.män 
takana pysymään, .ios tämä senaatti uskolrsesti 
noudattaa sitä ohjelmaa, jonka se on .esittä·n:vt. 
(Vas,emmaltil: Ei se ole mikään oh.ielma; haja
nainen o'hjelma.) Tässri. ohjelmassa sanotaan 
muun muassa, että on si·säisellä uudistustyöllä 
n:vriWivä luoma8n eliimälle s~ellainen polhja, että 
jokainen kansalainen käsittää ei ainoastaan etun
sa -vaan myös velvoll :suutensa vaativan tämän 
po:h.ian turvaamista ja säilyttämistä. Jos tämä 
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wnaatti tulee lojaalisesti toimimaan . tämän 
eduskunnan ·enemmistön kanssa, niin mrnä kä
sitän, että sillä on elämisen mahdollisuutta. 
:Mutta jos tämä senaatti tule•e menettelemään 
toisin asettumaan siihen as•emaan, että se tahtoo 
määrätä tämän eduskunnan toiminnan, niin kyl
lä minä käsitän, että siHoin ei se kykene pit
källe elämään. Minä sanon tämän senvuoksi, kun 
otan huomioon sen sävyn, mikä on pol'Varilli
sessa sanomalehdistössä esiintynyt tämän edus
kunnan· keskustaa vastaan viime aikoina ja var
sinkin sen jälkeen, kun .oltiin tässä kriitillisessä 
kysymyksessä, luovutaanko niistä mon~~is~sta 
periaatteista, joiHe meidän van1la valhoJärJes
tyksemme on rak·ennettu. Täällä ed. Ahmavaara 
sanoi muun muassa, että on yksimieli.sesti hy
väksytty valta siirrettäväksi eduskunnalle. Täs
sä ovat jo monet pu1hujat muistuttaneet mieliin, 
kuinka yksimielistä tämä oli, joten .sitä ei tar
vitse kerrata. :Me keskustassa 'olemme alun pi
täen siitä asti, kun tämä eduslkunta kdkoontui, 
koettaneet kaiken voimamme kohdistaa sii1hen, 
että saataisiin yhteisymmärrystä oikeiston ja va
s,emmiston välillä. Meitä on molemmilta puolil
ta häväisty, tuomittu, ilkuttu, sanottu heiluvai
,si1ksi .ia vaikka miksi, mutta me olemme asetta
neet aina silmämääräksi ennen kaikkea isän
maan edun. Ja minä ajattelen, että porvarilli
sessa maailmassa löytyy sellaisia kansanvaHai
sia, radikaalisia aineksia, niitä löytyy jonkun 
ve11ran täällä eduskunnassa ulkona maalaisliiton 
ryhmästä, jotka ovat käsittäneet, •että se vakava 
hetki, ne vakavat päivät ja viikot, .iot'ka meillä 
nyt ovat olleet kul.iettavina, ovat ehdottomasti 
vaatineet sitä menettelyä, jo±a maalaisliitto on 
ajanut näitten kriitillisten kysymysten yhtey
dessä. :Mehän kaikki tiedämme .sen se1kasorron, 
sen s·ekamelskan, mikä on suuressa naapurimaas
sa. Missähän •oltai,siin tässä maa1ssa, jos tuo di
rektoorio oli~i saatu toimeen, jos valta olisi siir
retty senaatiUe? 

Täällä on tältä puhujalavalta lausuttu monia 
jyrkkiä tuomioita tänne vasemmalle, ja ne tuo
miot ovat olleet oikeutettuja niihin veritekoihin, 
sii!hen väkivaltaan ·nälhden, mitä on viime päi
vinä lha.r.ioitettu. On huomautettu, että tätä luok
kavihaa on kiilhoitettu äärimmilleen. Niin on 
kyl1ä tehty, ·S·e on sanottu oilk:ein. :Mutta minun 
käsitykseni on s•e, ~että jolleivät olevat olot ole 
sellaiset, että ki~hoituksella on po1hjaa, niin ei 
saada kii'hoitetuksi kansan.iou'kkoja. (Vasemmal
ta: Oikein!) Minun täytyy lausua käsityksenä
ni, että monet pulhu.iat tältä lavalta eivät ole vie
lä sillä tasolla, että he ymmärtäisivät sen kan
san rpsykologiaa, joka nällkäkuoleman tJartaalla 

--------------------------------
on, .ioka on aivan epätoivon IJartaalla. Tämm?i
sen kansan keskuudessa kun tois·elta puolen Sit
ten kii'hoitusta harjoitetaan, niin siinä pian syn
tyy anarkia. :Minä huomautin jo tässä, että por
varillis•essa sanomalehdistössä on meitä keskus
tan edustajia· bhdottu panna kanssaveljiksi eE 
osallisiksi (ehkäpä vielä vähä:n peitetyin sanoin), 
kenties kaikkeen siihen, mitä viime aikoina on 
iaipa:htunut. Suomalaisen puolueen taholta on 
annettu pitkä juhlallinen julistus valitsijoille, 
jossa esitetään \heidän valtioviisauttaan, jota he 
ovat ajaneet tääHä eduskunnassa. Historia ol
koon tuomit.si.iana, olisiko tämä valtioviisaus vie
nyt perille. :Me, keskustan miehet, olemme yhä 
valmutettuia siitä, että s·e valtioviisaus olisi vie
nyt onnettomuute•en. 

Jos tämä tuleva senaatti tulee toiminnassaan 
kuulemaan yksin niitä ääniä, .ioita täältä oikeal
ta rorva,ristosta sille esitetään, niin kyllä minä 
pelkään, ettei se tule silloin menestymään: En
simäinen e'hto on s·e, että se a.settuu lojaaliseksi 
tämän eduskunnan kanssa. (Vasemmalta.: 01-
ik·eistosenaa tti:ko? Turha toivo!) 

Täällä on elinbrve~mrjuud.esta puhuttu .io 
paljon .ia siinä on kyllä puhumisen syitä. Täällä 
on vasemmiston ta1holta tahdottu osoittaa, että 
kaikki syy tähän .e1intarvekur.iuuteen on porva
rillisten; muutamat lausunnot ovat käyne·et sii
hen suuntaan ia on annettu se väritys, että tässä 
maassa voi olla .ios kuinka paljon varastoja sa
malla kPrtaa kun toiset nälkä,än kuolevat. Minä 
olen sitä mieHä, että Himä on ha.rhakä.sitys. Ne 
numerot, jotka 'ed. Kallio to; esiin, puhuvat lah
jomatonta kieltä., että meillä on elintarpeita hy
vin vä'hän; nyt ollaan sen ajan kynnyiksellä, että 
nälkä on vieraana. :Mutta mitä on tämän nälän 
uhatessa yritettävä tehdä? :Minun kssitykseni 
on se, että tuon harha·luulon poistamis•eksi. että 
varastoia on, on vslttämät.öntä. että puolueeton 
tarkastus to;mitetaan joka paikassA tässä maassa, 
.iolkais•en talou·den kotona. .Tos silloin vfmts+oja 
lövtvy, niin minä oliRin hyvilläni, dtä n1itä löy
tyisi; ne, .iotka talballisesti ovat keinottelubrkoi
tnksessa elintarvevarasto.ia salanneet. on luonnol
lisesti saatava ran!!'aistukscen. (Vasemmalta: 
Kolmen markan sR'kaw!) :Mutia että koko talon
:rJoikain1uokka sellaisenaan olisi tämmöistä. mik
si se vasemmiston taholta on kuvattu, sii1wn täy
tyy minun panna vakava vastalause. Täällä on 
tämän •eduskunnan le:hte,·iHä parastaikaa lähe
tystö siitä vaalipiiristä, jota minulla on 'kunnia 
edustaa. Heidän kot:lmnnassaan on myö.s nä
länhätä aivan kä~issä, mutta mitä ovat tuottajat 
siellä tehneet. 8ie11ä ovat tuottajat .io 'vapaaeh
toisesti aientaneet oman osuutensa samaan, mikä 
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ell• korltianndkse1la, nimittäin 7 % \kiloon hen
•kilöä. ja .kuukautta k:ohti. ,Siellä ovat tuottaj•at 
j.o· ilman mitään lalin pakkaa lyhentäneet oma
varaisia talouk.sia yh.den kuukauden, ~kun ovat 
ooh'll:~et, että toiset kuluttajat ovat nälkään nään
tymässä. Ja minä olen vakuutettu, että Suomen 
ta.lonpoika.isikansassa löytyy hyvin paljon ja eh
kä suuri·n osa s.eUaisia, jotka, vaikka ei laki'kaan 
lilakottaisi, .i81kavat viimeis·en!kin 1leipäpala.sen 
sen vel.i·oo kanssa, .i nka on nälkäkuoleman pa•r
taa11a. Tällä e·n tahdo sanoa sita, että eikö mei
dän maassamme löydy keinottelijoita, tunnotto
mia, sydämettömiä, ja niiden takia ta.rvitaan:kin 
a:nkara'a järjestys,tä: elintarvekysymyksen alalla, 
et~ä ·ne viimei.set eväät, joita on käytettävissä, 
tui.isivat, mikäili maihdollista, tasa:puolisesti jae
iiuiiksi. 

Kun minä .edeilytäl.'i. ja otaiksun, •että tämä niin 
sanottu Svinlhufvudin senaatti tulee naitä kan
sanvartaisia .ia ajanvaatimia toimenpiteitä toi
minnassaan täyttämään, niin minä olen mhjen
nut kirjoittaa tämän ehd'Okasiistan alle .ia tulen 
se.n ptwlesta äänestämään. 

:ma. E o m u: Kaikissa lausunnoissa on täälTä 
enemmän tai vähemmän kosketeHu ilmenneitä 
rauhattomuuksia. Niitä pidetään siis niin lä
'lleisesti haHituskysymykseen liittyvinä. Halu
aisin puolestani tarkastella niitä •eräältä kan
nalta, j.olta niitä huomatakseni ei ole kosketeltu. 
Näindäkseni on vaBanlkumousaikaisiin järjestys
'&äiriöihin ollut y<ntenä tekijänä se ·potitiikka, 
joka hallituks•essa on ollut järjestysasioissa nou
datettavana, se on ollut siinä määrin taantumuk
s.elTista eli, niinkuin asianomainen kai selittäisi, 
lail1ista, että se on suorastaan johtanut levotto
muuksiin jo aikaisemmin ja ollut osaltaan 
omiaan antamaan viri!kettä nykypäivien tayah
tumiile. Viimeist:en tunnettujen päivien edellä 
sairastumaan sattunut poliisiministeri on näyt
tänyt sulk·eneen silmänsä kokonaan vallanku
mouksen jär.iestysoloi:hin tuomilta muutoksi<lta 
ja vaatimuk.silta. 

Jos .poliisiministeri, herra Serlachius esimer
kiksi olisi ottanut ohjeeksi vallankumousajan 
alkupuolella senaatin asettaman niin sanotun 
pienemmän poliisikomitean suunnitelman, joka 
tarkoitti J)Oliisi.iärjestyksen väliaikaista järjes
telyä .ia joka ikäänkuin itsestään oli tullut tai 
pyrki käytäntöön, olisi epäilemättä järjestysolot 
menneet rauhallisempaa latua. Ja jos ·hän 
samarla olisi toiminut, että niin sanotun isom
man po'liisikomi:teail mietinnön pohjaolla olisi 
annettu aikanaan alote poliisilaitosten uud·estaan 
järj·estämis.estä edusk:unnaile,. niin todennäköi- , 

sesti järjestysolot olisivat pa.ljon varmemmali:Le 
'kannalle elhditty viime istuntokaudeHakin .].&r
;i.eståä. kuin mi•tä ·ne nyt ovat. Aikaa aiotteen 
antami;seen eduskunnalle oli kyllä, .sillä komi
tean mietintö valmistui jo tou.kokuulla. Mutta 
herra Se~rlalelhius ei dle ta:litonut !lmmtpaakaan. 
Hän on tahtonut vain yhtä: saada vallanku
mouksen a:lurssa pois1lettn poliisi .seHaisenaan 
paikoilleen. Sirhen on koko häne:rr toimil)tansa 
kohdistunut. S'ikäli kun .poikkeuksiaJ on' liavait
tavissa, ovat ·ne johtuneet auttamattomasta pa.
kosta. Haluttomuus pysyrvämpäan uudistami
seen ilmeni osittain siinä vastauksessa:k:in, jon
.J.~a ihan antoi B'efsi·ngin järjestysmiesten la:kon 
;i.oJhdosta tehtyyn väilikysymykseen !heinäkuun 
19 päivanä eduskunnassa. :Selvisi si'Uoin ·m·uun 
muassa, :etfa mainittua. komit.ean mietint·@ä, jolr.a 
ol'i ollut valmis jo noin kaksi kuukautta, ei edes 
senaatissa oltu esi·tefty, ei •e-des painettukaall 
sillä syyllä, että ,·e1intarveju"ttu otti kaikki voi
mat senaatin ~irjapainossa'', kufen herra sen'aat
tori suvaifsi uskottavaksi selittää. Mitä taasen 
tämaa vä'liaikaista ;iarj:est.elyä ta111{oitfa1Van k-o
mitean mietintooa fulee, selitti senaattori 'huo
mautta:neensa heti alussa, ·että senaatin oli mali
.dotonta tehdä mitärun .päätöstä asiassa, ll:os'ka se
naa.tin vartassa ei ole :määrätä 'Ruvernööreja eikä 
poliisimestare.i.a enemmän kuin esimerki'ks1i sitä
kään, mitkä miehet kuvernöörit ja poliisi~esfa
rit ottavat p.oHisin patvelukseen. Noin selvitti 
senaattori oman suhteensa ehdotuksiin, joita 
kaksi·kin lkom.iteaa oli hänen pöydälleen valmis
tanut. Ylempään >polii.sipäällystöön 'hän tuntui 
olevan ·vaTlan vie:ras, ,niiden määrääminen kun 
on kenraarikuvernoori~n as•ia". Se ei kuitenkaan 
estänyt häntä kuvernöörin nimityksistä vakuut
tamasta, että kenraaTikuvernööri ei kanna niistä 
mitään edesvastuuta, ,sil1ä hän ei kertaa&aa•n 
po/ikennut siitä, mitä senaatti on ehdottanuf'. 
Seynin aikaist,en poliis~herrain I'ettelöiminen ja 
säi1lyttäminen siis on jdhtunut si~itä, että siviili
päällikkö on niitä erikoisesti suosinut, koettamat
tahan mu111toksia aikaan saada. Kun kuiten
kaan järkisyillä ei ollut sijaa ja kun a.jatuskin 
saada poliisilwitos väkipa;kolla, aseellisella vOii
maUa tässä maassa jär.iestety'ksi oli ma,hdoton, 
niin ei ollut muuta neuvoa kuin kehittää ju1Lri 
miliisistä poliisi,voima, selitti kor'kealen toisesti 
"PoEisiministeri. Ja hän teki yihteenvedon: ,Tä
mä on ollut minun nh.ielmani; tahdoin kehittää 
miliis•istä yhteiskunnan luottamusta nauttivan 
voiiisimi·ehistön". Tuo herra poHisiministerin 
toinen ta:htomus, johon liän avomielis•esti ilmoitti 
tulleensa ainoastaan olojen pakosta, on s~roin 
!käytännössä! ii'lmenn.yt ·omituisessa muodossa. 
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Kuvaava tälle taihtomu'kselle on kai .s.e tunnettu 
ukaasi, jolla 'hän määräsj, että mi'liisi on heti 
,lopetettava" - lienee kuitenkin tarkoitfanut 
lakkauttamista - ja poliisin esiinnyttävä en
tisissä englantilaismallisissa puvu:ssaan; mää
räys, .ioka oli pian peruutettava. Miten sovitte
lutietä käytännössä toteutettiin, osoitan yhdellä 
enemmän s61:kka;peräisellä esimerkillä. 

Vallankumouksen alkupäivinä oli myös Pie
tarsaaressa seyniläisen ;poliisilaitoksen kukis
tuttava. Santarmiston ja. yleensä taantumuks·en 
uskollisena palvelijana ollut laitos pysähtyi mel
kein kuin itsestään. Niin mestari kuin sihteeri 
osasivat ilman erikoista vastustamista, jättää paik
kansa. Järjestyneen työväen, kaupunginva'ltuus
ton ja kaupunkiin sijoitettujen sotilaiden edusta
jain yhteisessä kokouksessa päätettiin järjestyk
sestä 'huolehtimaan asettaa miliisi, jolle valtuusto 
oli myöntänyt varat. Järjestystoimikuntaan tuli 
3 työväen ja kaksi valtuuston edustajaa. Milirsiin 
otettiin noin 1

/ 3 poistetusta poliisilaitoksesta ja 
uusissa oli s.ekä jär.iestöi•hin kuuluvia että kuu'lu
mattomia henkiLöitä. Miliisikuntaa ei suinkaan 
sovi sanoa puoluemiehistöksi. Yleinen ·käsitys oli, 
että niin poliisimestari kuin sihteerikin olivat ym
märtäneet lähteä enemmän enää virkojansa ta
voittelematta ja ettei poli1silaitosta edes yritetä 
sel'laisenaan pystyttämään. Mutta miten olla? 
Ennen pitkää selvisi, että poliisiherrat, joilta muo
dollinen ero oli jäänyt otattamatta, pitivät sil
mällä entisiä paikko.iaan. He yksinkertaisesti oli
vat vain oman mukavuutensa takia kuohunta
ajaksi vetäytyneet syrjään. .Selvisi, että he kai
kesta tapahtuneesta huolimatta olivat ylemmän 
11oliisijohdon erikoisessa suosiossa. Heille, samoin
kuin koko heidän laitoksensa miehistölle, makset
tiin kuukaudesta kuukauteen täysi .palkka vieläpä 
kalliinajan korotuksella lisättynä, vaikka hyvin 
tiedettiin, ettei heillä järjestyksen ylläpidon 
kanssa ollut yhtään mitään tekemistä. Lääninhal
litubessa oltiin alun a:lkaen muutoksesta tietoisia, 
.ia mikä s:ellä tiedettiin, täytyy kai katsoa olleen 
ja tulleen myös siviilitoimituskunnan tiedoksi, 
sillä ellei niin dle tapahtunut, niin eihän edes va
sen käsi ole tiennyt, mitä oikea tek·ee. Pian eri 
Y'hteyksissä selv1si miliisi- eli järjestyslaitosta 
sieltä päin katsottavan pahaksi, .iosta olisi mitä 
pikimmin päästävä. Kerta toisensa. perästä koe
tettiin järjestystoimikunnan taholta vaikuttaa 
juuri sitä, mitä herra Serlachius nimitti omaksi 
ohjelma:IDseen. Useamman kuin yhden kerran 
koetti m. m. järjestystoimikunnan puheenjohtaja, 
kaupungin pormesta:ri, saada aikaan, että ·kuver
nööri saapuisi laitosta järjestämään vakinaiselle 
kannalle. Tämä senkin takia, että kaupunki va-

pautuisi miliisilaitoksen tuottamista kuluista. 
Mutta turhaan. Ja kun hän kaupung:n valtuuston 
läh€tystön käytyä Helsing:Ussä hBrra S€rlachiuk~en 
luona vihdoin kaupungissa 'käväsi, niin oli .se pOik
kBaminen aivan muodollista lajia, jo'lla ei ollut so
vittelun merkitystä eikä tarkoitusta. 

Hallitusherrojen ohjelma oli: ei sovitella, ei mi
liisin kanssa millekään, vaan val'lankumouksessa 
p•oistunut poliisi paikalleen, täsmällisesti entisenä. 
SB todellinen ohjelma tuli selvimmin näkyviin ra
hakysymyksessä. Järjestystoimikunnan taJholta 
tehtiin toistamiseen huomautus, Bttä vain osa en
tisistä poliiseista kuuluu jär.iestyslaitO'kseen, joten 
ainakin niille tuleva palkka pitä~si tulla miliisin 
menojen ly henny kseksi. J-ätettiin har ki tta vaksi, 
eikö koko poliisilaitoksen määräraha voitaisi luo
vuttaa toimessa olevalle laitokselle, vanhaa lai
tosta kun ei ollut muualla kuin herrojen .Ser
laohiu1ksen ja Torpan papereissa. Mutta vastauk
sBksi annettiin ymmärtää ensiksi epfuselvemmin, 
sitten aivan selvään, että rahain käytössä ei ta
pahdu muutosta, ellei vanhan laitoksen herrat saa 
ensin astua •paikkoihinsa. Ylemmät hermt eivät 
suostuneet siihen, että järj€sty1stoimikunta sanoisi 
irti edes entistä miehistöä eikä sii'hen, Bttä ihe itse 
sen sanoisivat. 

Tuollainen menett.ely tietenkin herätti yleistä 
suuttumusta, mutta hallitusherrat halusivat saada 
ilmimyl'lskyn. Jo kBrran aikaisemmin lähettivät 
he eros.sa olevan poliisimestaTinsa, erään herra 
Raita.s€ll, entiseen tehtäväänsä Pietarsaareen. Jär
.iest,ystoimikunta ei kuitenkaan ·katsonut hänen 
kanssaan voivansa ryhtyä edes neuvotteluihin ja 
se y.ritys raukeSJi. Mutta kesäkuun päätty€ssä, 
jolloin kaupungin kannatuksen piti miliisi'ltä lo
pullis.esti lakata, olivat he päättäneet uudelleen 
y,rittää ja nyt aivan aktiivisella tav.alla. Mutta 
miliisi ei poistunut. .Sosi!tlidemokraattinen kun
nallisjäTjestö _oli puolestaan, tuntien työväen mie
lialan .ia truhtoen välttää todennäköisiä rauhatto
muuksia, jos Seynin-ai:kainen joukko ilmestyi pai
koilleen, 'Päättänyt, että miliisin on vielä to~stai
seksi pidettävä järj.estyksen·pito huolenaan kau
pungissa. Jo varain puutteen takia ei sitä voitu 
ajate'llakaan sellaisena pitkäaikaiseksi. Määrät
tiin viikon aika, jolla a.ialla vielä oli htmoilla ti
laisuus .iär.iestää asiat sovittelun tietä, jos tahtoi
vat, tiBtä, .iota juuri ·herra Serlachius sanoo omak
seen. Herra Raitasen käskijät eivät kuitenkaan 
pitäneet vieläkään tarpeellisBna mitään sovittelua. 
Tuolla syrjä:sessä pienessä k-.mpungissa kai kat
sottiin sopivaksi hyvillä tuloksilla menetellä vi€lä 
röyhkeämmin kuin muual'la. Y ritett.yään toista
mi,seen, se oli heinäkuun 3 päivää vasten yöllä, 
asettumaan miliisin hallussa. olevalle jäirjestysl&i-
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tokselle ja siinä nytkin epäonnistuttuaan, avasi 
v:anha virkwkunta oman liikkeensä erääseen 'läh·ellä 
sijaitsevaan yksityisen taloon. · 

Oli siis tult.u tsiihen, että kaupungissa, oli sa
maan aikaan kaksi järjestyslaitosta, jos nyt. van
haa laitosta voi siksi nimittää, miliisi ja seyni
läinen poliisi. Jälkimäiseen tosin ei kuulunut 
montakaan miestä, sillä e'räät entis:iJStä po'lii.seista 
olivat sillä kertaa pois.sa paikkakunnalta ja mi
liisiin liittyneet eivät houkutu'ksista huolimatta 
menneet entiseen leiriinsä. Siitä välittämättä a.lkoi 
liike julkisen toimintansa, ilmoittaen siitä m. m. 
paikkakunnalla ilmestyvässä ruotsinkiel1;;;.essä 
äänenkanna tta.iassaan ,Pedersöre" -lehdessä. 

Tuollaista ei ymmärr-ettävästi voinut jatkua 
pitkään. Toisen tai toisen laitoksen oli rlakattava. 
Ja kun .Serlachiuksen poliisi o'li 1kuuro ja sokea 
kaikelle järjelle ja jär.iestykselle, ei miliisille jää
nyt muuta kuin käydä lakkoon. Sen puolelta va;;;
tattiin niin kainosti uhmaan ja: ylimielisyyteen. 
Kukaan ei siinä asemassa olisi voinut vähempää 
tehdä. · 

Mihin tuo vanhan kurssin puskeminen johti, tuli 
pian näkyviin. Poliisi oli ollut monia kuu·kausia 
toimetanna ja tunsi kaksinkertaista intoa totuttuun 
tehtäväänsä. Jo toiminta·päivänsä ensi iltana eräs 
konsta:ap-eli, kuten kerrotaan, uuden poliisitalon 
ulkopuolella vastasi yleisön taholta hänell-e teh
tyyn vähemmän kunnioittavaan huomautukseen 
kepiniskulla. Muuta ei tarvittu väen kokoontu
miseksi. Poliisi aikoi sen estää ja kokoontuneet 
hajoittaa ampumalla. Joku .poikanen haavoittui ja 
P?liis:n provoseeraama mellakka oli täydeSISä käyn
mssä. 

Serlachiuksen ta·painen ,säännöUisiin oloihin 
palaaminen" olisi ·päättynyt arvaten vielä surul
lisempaan loppuun, elleivät venäläiset sotilaa.t olisi 
juttuun sekaantuneet. Ampumisen, ikkunain sär
kemisen .ia. muun metelin paikal'le kutsuma rpie
nemlpi komennuskunta otti heTm Raitasen seu
rueensa sen osan kanssa, .iO'ka ei ollut elhtinyt pa
koon, suo.ielukseens•a, toimittaen heidät .io seuraa
vana ·päivänä omainsa luokse Vaasaan. Kulm 
tässä tapauksessa kehoitti sotilaita sis-äisiin asioi
himme sekaantumaan tai käskikö kukaan, en tiedä. 
Uskottavalie tuntuu vain se sedostus, jonka: he 
omille tutJki.ioiUeen 'lienevät antaneet ja .ioka kuu
lui, että he eivät voi sallia sellaisia mellakoita 
sotatilan alaisil'la leiripaikoill.aa.n .ia että kun mel
lakat ilmeisesti aiheutti vanha poliisi, toimittivat 
he sen to1selle paikkakunnalle. 

Hallitusviranomaisten vasta vallankum oukse1li
nen pyrkimys on jatkunut edelleen. Suhtautumi
nen Piet.arsaaren järjestysoloihin myöhemminkin 
antaa siitä erinomaisen näytteen. Kun siviili-

päällikkö aJpulaisensa kanssa vihdoin viisi tai 
kuusi viikkoa mellakoiden jälkeen saapui kaupun
kiin, saatiinkin etupäässä apulaispäällikön :an
siosta sovinto miliisikunnan, kunnallisjärjestön ja 
hallituksen väli,llä aikaan, t-ehtiin sopimus, jonka 
allekirjoituksissa on myösk:n nimi: ,Allan Ser
la.chiUJS, siviili päällikkö". ·Sopimuksen kuudes 
kohta kuuluu: ,Jär.iestysmiehille myönnetään 
p.a,lkkiona heinäkuun .ajalta menosäännön mukaan 
poliisikonstaapelien •palkkaa vastaava määrä". 
Sopimus syntyi elokuun 10 päivänä. Miliisi kävi 
te.htävii:risä ja senraatiori Iäksi Helsinkiin. 

Mutta heinäkuun palkkaa ei senaattorien nimil
lään ja titteleillään vah vi.stamasta sopimuk,sresta 
huolimatta maksettukaan. Asiaa valais.ee siviili
toimituskunna.n kirjelmä n:o 4932 syyskuun 12 
päivältä Vaasan läänin v. t. kuvernöörille. Kir
.ielmästä näkyy, että myös kuve,rnöörinvirasto, 
jossa oltiin sopimuks-esta tieto~sia, oli .iärjestyslai
tok.s.en palkkatilausta heinäkuult.a puoltanut, jos
k:n vaihteessa lähetti sen senaattoreille. Itse Tor
pan rhallitu,;;, jolta ei ole puuttunut 1ha'lua. herra 
Serlachiu'ksen tarkoitusperien a.iamises,s.a, vieläpä 
väliin pitemmälle kuin mainittu päällikkö itse, 
katsoi kuit-enkin senaattorien kirjallisen vakuu
tuksen sen verran velv·ciittavaksi, ettei ole .iulennut 
palkkatilausta hylätä, tai esittää hylättäväksi, 
V•aan päinvastoin puolsi sitä. Mutta miten menet
teli itse ,senaattori, sopimuks-en tekijä? Kirjelmän 
lo~uosa ·kuuluu näin: . 

.,Asiaa tänään esi!feltäessä on .Suomen iSenaatti 
siihen nähden, että kyseessä olevat 'Poliisimiehet 
ovat Senaattiin saapuneen ilmoituksen mukaan ol
leet suuriJI?man osan heinäkuuta toimintalakossa, 
!katsonut orkeaksi hylätä anomuksen, minkä Sivii
litoimituskunta Senaatin päätöksen mukaan saa 
teille tiedoksi .ia asianomaisten tietoon saatetta
. vaksi täten ilmoittaa. 

· Allan Serlachius." 

Pietarsaa.ressa tehdyn sopimuksen ja siviilitoi
mituskunnan kirjelmän luettua jää kysymään: 
Mitä tämä on? Onko olema,ssa kaksi Allan Ser
lachiusta, .ia molemmat siviilitoimituskunnan pääl
liköitä, .ioista toinen lu•paa ja toinen samassa 
asiassa kieltää? Tiettävästi ei kuitenkaan ole ollut 
kuin yksi, rikosoikeuden professori. Tämä sama 
herra on siis rste'kä tehnyt sopimuksen että rikkonut 
sen. Hänen menettelyään -ei ollenkaan kaunista 
se, .että hän sopimuksensa rikkoessaan vetäytyy 
mmtten senaattorien selän taakse. Jos palkan
maksukysymystä olisi edes' tarpeellinen -esittää 
senaaltille, niin olisi se :pitänyt tehdä ennenkuin 
Sf:.naattorisopimuksen meni tekemään. Mutta herra 
Serlachius ei ole syyskuun 12 'Päivänä -enää tie-
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i!ävinä:ä:n elokuun 10 <päivänä laa.timwstaan sopi
mu.lts.esta. K<1ko Pietarsaaren tmpaukootkin, joita 
lrän oli ollat sovifltelemassa, tuntuvat hänelle ole
van outo-ja,. Hän laasun kuin olisi kuullut asioista 
var:tll vähän, laitaa ja ensi kerran, että kyseessä ole
vat poliisimiehet ovat, senaattiin saapnn-een ilmoi
tuksen mukaan, olleet suurimman osan. heinäkuuta 
toimintalakossa. 

Noin tietämätön asioista, joista hän miestkohtai
sesti o:n kuukausi sitten käynyt s~lvää ottamassa, 
hän ei ole voinut olla. Ja noin muistamaton hän 
sopimuksesta, joka 1s:yntyi vai•keuksien ja neuvot
telujen jälk-een ja jonka alle hän omakätisesti kir
joitti nimensä sekä virka-arvonsa, ei myöskään ole 
ollut. Täytyy merkitä, että 1hän kummassakin ta
pauksessa on menetellyt täysin tietoisesti, vaikka 
aivan vastwkkailse~ti. Jos ta vallin en kansa·lainen 
noin men·ettelisi, sanottaisiin kai menettelyä kun
niattomaksi, mutta tässä tapauksessa lielll8e se ol
lut vain riijkosoikeuden korkeaoppisinta; tulkintaa 
käytänil.össä. ! 

Järjestysoloissa ei taantumus :näytä aina edes ! 
pysy:nOO:ll niiSsä rajoissa, joita siviilipäällikkö ehkä • 
joskus on itse pitänyt suotavina. :Ryhtiä häneltä 
näyttää puuttun-een sille taholle, jolle sitä olisi pi
iänyt osoittaa. Pi.etarsaareD.J •tapahtumista, 1sikäli 
'luin tunnetaan, näyttää herra .Serlachius, lopulta 
saa.neen ta.rpeensa siihen määrään, ettei liene aiko
nut rettelöiden näkyvintä aihetta, poliisimestaria, 
yrittää enää sopimuksen synnyttyä toimeetrsa. 
Hän lienee osoittanut, että lääninlhallitus tyydyt
täisi mainittua mestaria järjestämällä •hänelle 
j'onkun to~sen toimen jossakin, jossa hän olisi .pa
:temmin siedetty. .Asianomaisen toimituskunnan 
esittelijäsihteeri on !puolestaan aivan äskettäin ku
vernöörinvirastolle ehdottanut, että herra Torppa 
toimittaisi Raitasen johonkin nimis.mieheksi, esi
merkiksi iohonki.:n Sa.von sydämeen, kuten ·esitte
li.iäsihteeri on itse esityksestään ilmoittanut. Lää
ninlhallitus ei ole tkuitenkaan ylempiensä 01hjeiHe 
korvaansa kallistanut. Sama her.ra on virallisesti 
ooeUoon Pietarsaaren poliisimestari. Paitsi kahta 
mainittua yritystään, ei hän maaliskuun jälkeen 
o·]e Pietarsaaren poliisilaitoksessa ollut eikä kai
ken todennälkö~syyden mukaan heti tule olemaan
kaaJJI.. Mutta. aivan näennäistä laji.a ei tuo viral
lisllias kuitenkaan ole. Ed.ellä selvitin jo, että en
tmen virkaikunta, mestari nii.den mukana.,. on saa
nat kantaa monia kuukausia palkkansa. ,Senaat
torin ,}a esittelijäsihteerin toivomuksista huoli
matfia on viimemainittu vielit sopimuksenteon jäl
keen saa.Dut kantaa 2

/ 3 pa'lkkaa täJhän •saakka .. Se 
henkilö, .iCJika sopimuksenteossa nimitettiin v. t. po
liisimestariksi, on saanut ainoastaan 1 /3 j.a. sen·kin 
®äsäännöllisesti, vielä'Pä joskus lääninhallituk-

sesta1 ·seli-tywllä, ettei oik.ein rkiedetä, mitenkä 
&lisi! men~teltävä ~Se-nkin kolmanneksen kan.ssa. 
Hyvät kaverit, joita. ·läänilnkaJlitukseelll .Seynin ai
kaan on tkerää.nty:nyt ja jotka, vallankumouksen 
alkuaikoina säilyivät aivan ihmeemsessä varjeluk
sessa.. eivät liene a.iatelleetkaan ystävänsä lähet
tämi•Sitä Savon sydämeen. Twollaisesta jatkuvasta 
totilelemattomuudesta .iå. varojen tll!hlaukls.esta. ei 
herra Sedacb.iuksella. o1e ollut mitään pä:ättävää 
saoottavaa. 

Herrat Jääskeläinen., RoP'Po:een .ia1 mitä bikkea 
siellä Torpan nimessä. ja kumppallleill1ll halliinnee
kaa.n, näJ~~ttäväJt tähdänneen vielä pitkii.l:le. Näyt
tää olleen aie lähettää herra Raitanen vieläkin l?ie
tarsaareen entiselle paikalleen mellakoita aiheut
tamaan. Siihen johto,päätökseen tietysti aiheuttaa 
se, ettei ole tehty yritystäkä.än hänen eroittami
sekseen tai toisen toimen1 'hankkimiseksi. Aikai
semm~ssa virkamääiräyksissä - ne ov.at esitetyn 
sopimuksen teon jälkeen !llniii.etut 6 viikon aliaksi 
- on vrnpaus myönnetty yksinlkertaisesti i'lma.n 
mitäii>n peruSiteluita. tSellarsia määräyksiä oD h:y
vin vo~nut ymmärtää ·palkan kamtamisen ja toisen 
toimen hwkkimisen takia annetuiksi. Viimeises
sä, matra1skuun 3 päivänä annetussa, herra Torppa 
lausun myön11ävänsä j.atkettu:a. vapautta sairauden 
takia. Sii.nä siis sanotaan syy .ia •sellainen, joka 
antaa· ymmärtää, et11ä asianomaineD.J tulee vir
•kaa:nsa, kun terveys a'llrtaa myöten. - Taantu
mttksen nähtävästi on uskottu jo istuvan varmasti 
satulassa:. Kuinkahan käynee sen kolmannen yri
ty kSJen ka:nssa ja ketä syytetään seurauksista? 

OIDIIetonta on hallituksen pyrkimys järjestys
oloissRJ ollut kokonaankin. Olen jo oiltanut esi
merkkejä suhtautumisesta Pietarsaaren järjestys
asioihin, joiJka. lälhinnä tunnen. KaikkiallRJ on 
ollut havaittavissa vastavallankumoukoollinenpyr
kimy.s saada poliisilaitokset samrunla~siksi, jollai
sina ne mustina vuosina tekivät itsensä vihatuiksi. 
En malta olla vielä koslooiltelematta. erästä kuvaa
vaa asian ja tava.htumain <puolta. Vastatessaan 
välikysymykseen •heinäkuun 13 päivänä ~siviili
päällikkö tkertoili muun ohella, miten hänelle on 
esitetty porvarikaartim muodostamista milloin 
milläkin nimellä, sekä palkattua milii.sijoukkoa, 
.ioka olisi vastannut kotimaista sotaväkeä, jonkin
moista ratsastavaa kolonnaa.. ,Minä puolestani 
hylkäsin molemm8!t ehdotukset", lisäsi hän rin
toihinsa lyöden. Muiden perustelujen ohella lausui 
hän~ että minun mielestäni olisi vapaaehtoinen 
porvarikaarti ollut kerrrussaan pahasta ja että 
ratsastavaa kolonnaa hänen ei tehnyt mieli yrit
tääkään. Puhe tuntui niin vakuuttava:lta, että se
naattori vreläpä silloisessa eduskunnassa sai parin 
äännen enemmistöllä llllottamuslausunnon. Herra 
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scena.attorin politiikasta. <ei käytäli'JliÖssä vielä sil
loin oltu täysin, selvillä ja. selittihän hän, ;ieskin 
pakosta syntyneeksi ohjelmakseen, taJMorn kehit
tää miliisistä yhteiskunnan luottamusta. nauttivan 
poliisimiehistön. Kun nyt muutamia km&au.sia 
jälemmin tarkasrtelee ta.pauksia ympäriHääp. sil
loisen siviilipäällikön selitys edessään, joutuu sa
manlaisoon tilanteeseen, jossa oli [litäessään toi
sessa\ kädessään hänen Pietarsaaressa tekemäänsä 
sopimusta, toisessa sitä kirjelmää, jonka hän lä
hetti sopimuksessa päätetyn miliisimiehistön pal
kalli johdosta . .Sillä missä muodossa on ilmennyt 
herra siviilipäälikön syvä inho sittemmin porvari
kaameja, suoje'luskuntia :kohtaam. Jokainen tietää, 
että niitä. on perustettu aivan erikoisella kuu
moolla suoj.eluskunta,in, palokuntain ja, milloin 
milläkin ni.meHä. Herra siviilipäälliköltä. ei. ole 
k;vllii. lilik:vnyt julkista määräystä ni~da !perusta
miseen, mutta. ei hän myös ole mirtä.än tehnyt niitä 
estääkseen. Ei hänellä ol'e ollut v&rotta.vlil;a sanaa 
e&e., rpoliiseiUe ia nimismiehille, jotka. ovat niitä 
pnuha.nneet, ei kuve:rnööreiUe, jotka ovat p.eru.sta
miseoo antaneet julkisia kehoituksia. Ja miten, on 
sen. ratsastav.am. kol'Onnan, .im.tka perustamista ei 
senaattorin tehnyt mieli yrittukään? Todennä
köisesti oli seu..aatto.rilla tuon farisealaisew. puheen 
pitii.e$Sään jo s,jlloin kolonnaiR SUUUnitelma.t li;a,s
.k.nssam. Selvisuhän lokakuulla, eduskuntavaalien 
ohimentyä, että sellain.ell' kol.onna oli värvätty 
ja että sitä harjoitettiin Sakosan.maa.n kartanossa 
Porvoon lähiJStöllä. 'Tämä kolonna ei ollut yksi
tyiSlten muodostama, vaan hallituksen järjestämä 
ja kustantama. Tietoa tu.<lsta ei ole y.ritettykään 
peruutt.m..a, vaan päinvastoin kalkki myöhena.m,ät 
tiedot ovat ensimäistä tukeneet. Si1s taa.sen täy
d.eHinen sanojen ja toimenpiteiden jyrkkä vastak
kaisuus. Sellainen ylimmän järjestysasiain •hoita
.1-an meuettely on ollut omiaan synnyttä.määlil. •Se
kaannusta, Tauhahtomuutta ..ia rnete1eitä. Ja u.iin 
oo käy:mytkin, hedelmät ovat kypsyneet. Ikävä 
vain, että sairaus saJttui herra siviilii]Jäällikön yl
lättämään juuri silloin, kun hänen edistämänsä 
politiikka oli ensimäisissä suurissa saaVilltuksis
saMt. 

Edelläolevana en til€1tenkään ole tahtonu.t sanoa, 
että jäl:,jestys'Päällikkö oli•si yksinomainen ku
mousajan vallaitomuuksien aiheuttaja. Nälkä, 
vi1u ja, työttömyys, alttius kaikelle sorrolle .ia kis
mmiselle ja oåkeudeton asema, .iossa. ihmiset ovat, 
ovfl..t kaikki teki!.iöitä. Mutta sen kä..sityksen tah
d<Jn lausu.,a., että jos siviiliJpäällikkö .. olisi todelli
suudessa enemmän mukautunut nii~in oloihin, 
.ioitft oojailema~Ut hän utui ja asetettiin, olisi usea 
selkbus ja. meteli tu.llut vältetyksi·. Orulw suh
tautumifloo _;ohtunut ~li-se;ita, lno.kkaetu~en 

määtäämä.siä. tarkoit~~~~.ksesta, Jruten puolestani :l'~Jl~-
1-en, tai muiFta syistä, .ei mRuia a.siaa. T:gJ6kset 
avat tulleet toiminn.alll mukaisia.. 

Kun se ·ehdotus, jonka, ed . .Mäki y. m .. ovat esit
täneet senaatin talousosaston muodostamista var
ten, lupaa muutoksen .parempaaJJ: päin• järjestys
oloissa va:Uinneea jdhdon suhteen, yhdyn. kannat
tamaan sanottua ehdotusta .. 

Eli. P a l:m. g r e n: Und:er ,d,e senaste vecke>rna 
hafva sociald·emobater i l~ande stäHning vii 
särskilda tillfälilen gjort gällande, att arbeti!i!r.if
va.re i al.lmänhet oeh industriidkare i synnernet i 
st(l)r utsträckn:i.n:g skulle hafva anskaffat vape& 
oeh !Wlmuniti{;,n i :afsikt att använda dem mot ~a 
egna inhWl·slka arhet:al:'e. Denna. infama bes:kvU
ni'l!l.g !har d·ess.a dagar ytteriigar.e framk.omlllit i ~ 
socialoomokratish tidniE.gSpr.essen samt inm i 
afton vid detta. p[enum upprepats af ildgsm. Airola .. 
Beskyllningel!IJ har ~ålunda vunnit sådaJJc 0ffe:at
lighet .ooh sp!l'tdnli.ng, :att en lilnderlåd;wln.et att i 
detta "Sa~IDtmanhang gifva ,den :nooig belFstting må
hända ,efteråt skulle misstydas. Det är därför nöd.
vändi·gt a:tt n:a berörn också denna sida :af dagelll$ 
dis!kussion, ehlll.'l'l!l den visserligen ieike har myck.Et 
att gör.a med. firågan om biidandet af regerl;mrg. 

Då. den verksamhet jag nnder ett oeh ett haUt 
dooennium utöfvat ooh ii:nnu •har, beir:edt nn.jlg tm
fii.l'le tiil Iimga förbindelser lil:lled de .flesta gre
narna af larulets industri samt jag Säirski~dt fåltt 
kinmed0m om reiaiion.exna meUan a!rhetsgifvue 
och al'betare,. är tiet mill! ouvisliga plikt att fmn 

· denna. plats off~ntligen uttala hvad heträ.ifande 
harörda beskyll!llling är mig hekant. 

I detta afseende •kal!IJ nag försäkra, att på.ståen
det, att arootsgifvarena skulle hafva ernat brnka 
v:a:pen mot sina a!l'bebatre, sako..a.r hvarje spår af 
berätt.ig.ande: Beskyilningen är ju för öfrigt så 
vanvettig, att h.varje normal och rrättänkande män
niska i doetta land möter den med. löje. Knat)pa.st 
kunn.a. an:gifvarena ens s,iälfva tro den. Det är 
för öfr~gt uppenbart, att deana IJ)erfioo beskyli
ni.aag tinkommit i agitationssyfte, tidigare för att 
uppvigl.a a\l'betarena mot deras husböilllder oeh n·u.
mera ti.U förs·var f,()r de socia1demokratiska le
da.renas djupt bekla,gl.iga och brotts!liga tiHtag att 
försijka genomdrifva sitt partis sträfvanden, ieke 
genom fr-ed:ligt lagstiftnin.gsarbet.e, utan genom. 
groft vål.d mad. ti.Uhiälp af den i landet för andra 
ä.Bdamål statti.G.n•ende :ryska mil.itären. GenOBl 
denna fals1ka1 beskyllni11g har emel'lertid, så-sow. 
erfarenheten :visat, ;åstadkammi.ts ait fredliga ar
beta;r..e blifvit ä11da diirhän nppretade och bn;J.gtl
Ui' jämvikt, att de mottagi.t ryska ·gevär :sa&t mei 
dem hotat sina w['lbetsgifva,r.e ooh dessas med.-

" 
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h.iä}pare. Ännu i gå!r hafva repres-entanter för 
organi&erade all.'betare förklarat direktörerna för 
två industriella inrättningar häktad-e för det de 
icke omedelbart godkänt arbeta'renas· orimliga YT
kanden. Finska arbetar-e vaktade sedan med ryska 
gevär de båda direktörerna. 

De senast-e veckornas be~kla:gliga företeelser 
hafva af hr Virkkunen och andra utförligt be
lysts. J ag kan därför inskränka IIDig till att för
säkra, det förhållandena i vårt land m-ellan ar
betsgifvare och arbetare icke vaxi.t sådana, att de 
hade betingat det våld och hot om våld, som ar
betare på så många !håll tyvärr oosinningslöst 
dessa tider utöfvat mot sin:a •principal•er. I rätt
visans intresse må 'här också framhållas, att ar
betsgifvare, 1synnerhet de större bland dem, i stor 
utsträckning gått i författning om anskaffande 
af lifsmed.el åt sina aTbetare. På många af vålrt 
lands industriorter skulle arbetarbefolkningen till 
föl.id af. den felslagna skörden och uteblifven im
port af lifsmedel hafva formligen svultit ihjäl, om 
ick-e arbetsgifvarena med sina större resurser och 
bättre organisationsförmåga ·hade kommit 'emellan 
samt anskaffat och för moderata pris tilllhanda~ 
hållit sina al!'betare det som för dem hörde tili lif
vets nödtodt. Många af dessa förråd, hvilka för 
lång t:d hade räokt för de fredliga arbetaTena, 
hafva nu plundrats af huliganer och andra vålds
v-erkare, hvilka sannolikt falsk-eligen gifvit sig ut 
för .repr-esentanter för OTganiserade arbetare. På 
flere lhåll hafva arbetarena, när de med våld in
trängt till arbetsgifvare eller deras · funktionäTer 
samt bemäktigat sig dem til'llhörig egendom, för
klarat, att de icke g,jort det gärna -eHer af eget 
initiativ, utan att det skedde på sträng oofallning 
från ledarenas 'sida. Näir de röfvade föremålen 
efteråt återställts, hafva också arbetare i fl.ere fall 
på sätt el'ler annat gjort ursäkter samt upp.repat, 
att d-et varit andra som kommenderat dem tiB de 
brottsliga tilltagen. 

I sammanhang härmed kan jag icke underlåta 
att framhålla, det .iag ick·e kan fästa minsta af
S·eende vid herr Paasivuoris påstående, att stor
stre.iken skulle hafva föranl-edts af högerns inom 
landtdagen fö:rfarande vid det af herr Paasivuori 
uppgifna tillfä'llet. Den myten har nog redan 
förut blifvit tinräckligt belyst och reducerad till 
sitt verkliga värde, d. v. s. intet. Det har ju redan 
blifvit till ful'lo utredt, att 1-edningen för d-et so
cialdemokratiska partiet, innan deu af herr Paasi" 
vuori antydda frågan varit behandlad, i förskott 
vidtagit en mängd åtgärder för st•rejken. Bland 
annat hade transporten af ryska vap·en då redan 
försiggått. Det var således icke laudtdags-hållnin
gen som föranledt detta· . ., 

Trots allt som skett vågar jag ännu hysa den 
föl'hoppning, att de v-erkliga. industriarbetarena 
sko'la vända åter f·rån den oriktiga väg, på hvilken 
de blifvit narrad·e af falS'ka prof·eter. Ja;g vågar 
också hoppas, att minoriteten i landtdagen lo.ialt 
skall foga sig däri, att landtdagens majoritet, som 
vet att den faktiskt också rept>esent-erar befolknin
gens flertal, ·bil.dar regering enligt sådana. grun
der, som undoer förhand·envarande omständighet 
bäst motsvara förhållandenas kraf. 

På de af herr Schybergson så mästerligt fra;m
hållna skälen hyser icke h-eller jag någon som hälst 
tv-ekan vid valet mellan herr Tokois .röda senat 
och den, som föreslagits med herr Svinhufvud så
som ordförande. J ag röstar :på den senare. 

Ed. P. V i r k k u neu: Ed. Vuot>iston lau
sunto, mikäli se kohdistui minuun, oli tosin 1koko 
joukon väkevöity, mutta en minä sitä ollenkaan 
pidä pahana .. Että ed. Vuoriston sanoilla oli niin 
suuttunut sävy, sen minä hyvin käsitän. Tänä het
kenä hän tuskin voikaan muulla tavalla reagoida 
sitä vastaan, mitä olen sanonut. Ed. Vuoriston 
esiintyminen on minun silmi,ssänå. todistus, ·ei mi
nun lausuntoni oikeutusta vastaan vaan sen oikeu
tuksen puolesta. Mutta kun ed. VuOTisto kuuli mi
nun ,esittävän väitteitteni tueksi vain 1kaksi todis
tusta, niin minun täytyy sanoa, että hänellä on 
huonot korvat. Esitykseni pääkoihtia ja p·ääta.r
koituksia oli todistaa, että T>Unaisen senaatin esit
täminen vasemmiston taholta oli luopumilsta kan
sanvaltaisuuden ja parlamentarismin vaatimuk
sista. Mielihyvällä voin todeta, ettei tätä todis
teluani ole yl}delläkään sana!lla, yritetty kumota, 
ei •ed. Sirolakaan, joka lausunnossaan puhui pu
naisesta senaatista. Samoin ei ole todisreluani so
sialidemokraattisen eduskuntaryhmän suoranai
sesta osallisuudesta työväen va.llankumoukselli
seen keskusneuvostoon kukaan vasemmiston pu
huja kieltänyt, ei ed. Airola, jonka lausunnon pe
rättömyyden minä osoitin, yhtä vähän kuin ku
kaan toinenkaan. 

,Työmiehessä" ollutta lausuntoa, jonka ed. Vuo
risto luki .iul1ki, minä en todella ole huomannut. 
Se ei olekaan mikään toimituksen laUtsuma, vaan 
se näkyy olevan erään ,N eeke.rin" pakinan yhtey
des•sä lausuttu. Minä olen siitäkin, tästä pienestä 
tunnustuksesta srlle käsitykselle, jonka ilmaisua 
olen vasemmiston taholta kaivannut, sangen iloi
nen (Vasemmalta.: Jesuiittamaista), niink~in 
minä jo äskeisessä lausunnossani v.iittasin, .ia. ed. 
W a.lpas-Hänninen •kuuli sen sangen ihyvin. Vali
tettavaa vain on, että vallankumouspäivien tiedon
antolehti, jota minä pidän naamioituna ,Työmie
henä", yhtyi eläköön-huutoihin vankilasta vaparu-
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tetun murhamiehen kunnioittamiseksi. Näin ontu
vat ovat sillä tahoUa miel-enilmaukset Minä iloit
sen siitä, että ed. Airola vihdoinkin on täällä jul
kis-esti tuominnut murhat ja väkivallanteot. Hyvä, 
-että s-e kuit-enkin nyt lausuttiin, vaikkapa mietin
töa.iankin jälke-en. Jos minun la usuntoni on jota
kin vaikuttanut siihen, että ainakin ed. Airola on 
katkaissut tuskastuttavan vaitiolon, niin minä olen 
hyvilläni. (Vasemmalta: Ilettävä mies! Suuri ilo 
yhdestä syntis-estä. Puhemies. koputtaa.) 

Ed. Vuoristo puhui painolla amnestian välttä
mättömyydestä. Minä vastaan hänell-e, ti-etysti 
vain omasta puolestani. Jälkilaskuja ei pidä kä
sitellä muodollisen kirjaim-ellisesti eikä pikkumai
sesti. Mutta siitä ·ei ol-e täiS.sä kysymys. .Minä olen 
kysynyt, onko ed. Tokoin ehdottaman amnestian 
sanamuoto ·käsitettävä niin, kuin se voidaan kä
sittää, että amn-estiaan sisältyvät myös ihmistapot, 
rosvouks-et y. m. tämänkaltais·et kauheudet. Ed. 
Vuor:sto ei lausunut, mikä kälsitys hänellä on 
tästä amnestian kohdasta. Mutta hän-en pitäisi 
lausua juuri tämä suoraan julki, sillä siitä rii<p.puu, 
voiko syntyä sitä sovintoa, josta hän, varmaankin 
vakaumuksesta, pu!hui .ia jota minäkin vilpittö
mästi harrastan. Sovinnon kulmakivenä täytyy 
olla siveellinen pohja; ,sivee'lliset linjat täytyy pi
tää auki, 'kun amnestiasta on kysymys. Ainoas
taan jos ed. Vuoristo on tässä kohdassa. minun 
kanssani yhtä mieltä, silloin, luulen minä, me 
voimme a'siallisesti ja 1sovinnonkin mahdollisuuk
silla k·eskustella amnestiasta .. 

Ed. 1Si.rola kerskaili, ettei 'hän ja; hänen sosia
listiset johtajatoverinsa ole vastuussa kenenkään 
muun kuin oman puolu-eensa edessä. Lieneekö ed. 
Sirola y. m. sosialistijohtajat tunteneet tämän
kään vastuunsa aivan köY'käis·eksi eilen ja tänä 
päivän·ä, sitä en tiedä - hän ti.etää sen itse pa
remmin. Mutta ed. Sirolan komealta kalskahta.va 
laus-e oli ontto, sillä se o'li väärä. Ed. Sirola ja 
muut sosialistijohtajat ovat va1stuussa koko kan
san edessä; he ovat sitä, vaikkeivät sitä tunnns
taisikaan. (Vasemmalta: Entäs oikeisto!) Ja 
vielä enemmän ihe ovat vastuussa historiankin 
edessä. (Vasemmalta: T.e vielä enemmän!) Siita 
vastuusta ei kukaan jul1kisuudessa toimiva hBn
kilö pääse. Vasemmisto on mielellään puhunut 
histo1ria'llisista hetk:stä, mutta hetäähän tämä 
puhe vastuuta historian edessä. Jos meillä olirs•i 
enemmän tämän vastuun tunnetta, niin me enem
män 'PUnnitsisimme sanojamme ja tekojamme. Mi
nun aikaisempi lausuntoni oli annettu tämänkin 
va'stuun tunnossa. 

·Ed. Pär s s i ne n: Olin adat-ellut, että myö
häisen • yön' vuoksi -en käyttäisi puheenvuoroa, 

vaan luo1puisin ja !pyytäisin toisiakin niin tel.ke
mään, että pääsisimme täällä nopeammin työssäm
me eteenpäin. Mutta edellinen pu'huja pakotti mi
nut käyttämä:än pu:heenvuoroni. Koko ajan, kun 
näiiä keskusteluja on ollut, on minun mi-el-essäni 
liikkunut ky,symys, millä oikeudella tämän edus
kunnan oikeisto on avannut suunsa latelemaan 
meille syytöksiä, syyWksiä niistä surullisista ta
pahtumista, jotka ovat viimeaikoina ta·pahtuneet. 
Millä oikeudella ed. Virkkun-en tul-ee ja sanoo, 
eitä vas-emmiston -edustajain käd-et ovat verellä 
tahratut? (Ed. Virkk111n-en: Minä en ole sitä sa
nonut.) Minä luulen, että Helsingissä ja muualla
kin on pa:ljon kansalaisia, jotka ovat sattuneet 
kuulemaan ed. Virkkusen toimittavan kirkkotoi
mituksia .ia siellä rukoilevan aseitten ~puolesta. 
Kuka on kuullut meidän milloinkaan l-evittävän 
sellaista käsitystä ja katsomusta, ·että· aseitten 
käyttämisen tulee oHa •pysyväistä, kuka on kuul
lui meidän milloinkaan .siunaavan aseita, rukoile
van niitten 'PUOlesta? Omituinen puoli porvarien 
puh-eissa, kun he :puhuvat näitä hirmutekoja vas
taan, on se lähtökohta, että pahinta iässä on vain 
se, että ne olivat v·elj-esmurhia, että ne olivat sa
man kansan jäsenten, kansalaisten kätten tekoja 
toista oman kansan jäsentä vastaan. Se on ·sangen 
kuvaavaa .siitä, mihin rajoittuu teidän, käsityk
senne ilhmish-engen suojelemisesta. Se 'rajoittuu 
siihen, että tulee suojella vain omia kansalaisia 
ja niistäkin vain omaan luo1kka.au kuuluvia, vain 
yläluokkaan kuuluvia. Teidän mielestänne saavat 
toiset asestautua, muodostaa suojel111skaarteja tar
koituksella toiselta puolen hyökätä toiseen k~nsaam. 
kuuluvia, toiselta puolen alaluokkalaisia vastaan. 
Missä ovat edustajat Furuhjelm ja VirkKunen ol
leet silloin vastalauseineen, kun peDustettiin Suo
menmaahan lahtarikaarteja? Pankaa käsi sydä
melle, nostitteko te äänenne ja sanoitte: joka miek
kaan tarttuu, miten silloin käy. Missä oli teidän 
äänenne silloin? Täällä on koetettu uskotella että 
·sosialidemolkraattien 'PUolelta muka ei olisi' lau
suttu !paheksumista ihmishenkien hukkaamisesta. 
Ei ole pitkä 'aika ~itä kun ennen vallankumous
päiviä edustaja. Kuu'Sinen ·piti tältä lavalta pu
h~en ja monet muut pitivät samaan suuntaan· käy
viä puheita, mutta hän piti yhden .ia erittäin 
te~otti s~inä puheessaan mieliin, että jokainen ih
mJshenkr on niin kaUis, ette1. .siihen tule koskea. 
~än terotti mieliin, .että ihmishenkeä täytyy suo
.Jella, hän terotti t-eidän mieliinne, että te noudat
taisitte sellaista politiikkaa tässä maassa ettei ih
rni•shenkiä .ioudu hukut.etuksi vereen .. Ja' tämä on 
tosiasia. Meidän puhujamme ovat kyllin selvään 
osoittaneet, mitenkä, jos siitä puhutaan, yläluokan 
ornillatunnoilla on ihmishenkiä. (Vasemmalta: Ei 
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n1iHä omaatunrl:oa ole.) Ei niillä olekaan, mutta 
kyllä minä sentäoo väitteenri te>-istan. · !Suuri kir
laiii.ia .J ac Lorr:d,on ,sanoo: ylä1uokk'a1aiset, teidän 
kotinne räystäät tiprpttvat työläisten kyyne1eitä ja 
vert.a. En tahdo laajenta.a ·puhettani, käydäkseni 
toistamaan niitä väitteitä, joita meidän puoil·elta 
on lausJittu, ja niitä oikeutettuja syytöksiä siitä," 
että t.e kannatatte .iä·rjestelmää, joka järjestelmä 
hadoittaa työläisten joukkomurhaa rn.onessa muo
dossa, kiduttama.Ha työl.äisiä, kiduttamalla niitä 
pitkillä työpäivillä, surkeissa olosuhteiss'a niin, 
että läpeensä työntekiiät enntnv aikojaan kuolevat. 
Te olette, edustaja Furuhjelm ja monet muut, 
puolu:stamoot alkoholiliikettä. Missä oli teidän 
lämmin sydämenn-e silloin, kun me sanoimme 
teille, että teidän puolueenne suosimain my.rkky
.ien vaikutuksesta on moni ·onneton surmannut 
v.aimolta tPUoliso·n, äidiltä .pojan, missä oli teidän 
om'attJntonne silloin, missä teidän sydämenn-e sil
loi$~ Missä Olli teidän sydämenne ·ollut •silloin, kun 
me vaadimme työiäisäideiUe suojelusta, että lhe 
voivat hoiiaa lapsiaan, kun työläisäidit lälhtevät 
pitkiksi 'päiviksi tehtaaseen ja niiden lapset jää
vät 'hoidotta ja kuolevat kadwUa. ehkä ·automabii
lin aUe. (Vasemmalta: rahalaatikossa.) Missä oli 
teidäP: sydämenne ,siH-oin, kuu ol.i ky<symys näiden 
lasten suojelemisesta? Me tääHä eduskunnassa 
O'l.emme vaatineet kaikenlaisen ki.dutuksen poista
mista, me olemme vaatineet kuolemanrangaistuk
sen. ~poisrta~mista. Eikö se ollut keskustaPJ pen
keiitä, kun pidettiin tarpeellisena esimerkiksi kuo
lem{LJ'lrangaistusta; muistelka.rup.a, hyvät herr8!t! 
(Oikeistosta: Sitä cm harjoitettu viime viikolla 
ki:vtännqssä.) Me ·olemme aina saarnann<eei, että 
va.ll!l.nkumouksen tulee hup·a:htu.a. aivoissa, vallan
b.moN.ben tulee lähteä aivoista. Me olemme teh
neet va.H.stusty/ttä, valis1mstyötä, joka valmistaa 
vaHankumousta, valmistaa uutta järjestelmää, in
himillisiä jä-rjestelmää. Me olemme ·aina tuomin
neet e.n,arkian, tietäneet vielä sen, että yltiöpäiset 

· kiihoittajat, .iotka ilmestyvät työväenjärjestöihin, 
kiihoitte.en työntekijöitä anarkistisiin tekoihin, 
ovat usein suar.astaan vmstus·ta'.iien lähettä:miä tar
koituksella. saattaa työväenliikkeen puhdas lippu 
sella.!seksi, että sen ympäriltä karkottuivat rau
haHisuui>ta !'akastavat työntekijät. Suomen työ
viiki on vuosikymmeniä sitkeästi taistellut oik~uk
siensa puolesta. Sa.cfat työntekijät ovat · menettä
neet työp'aikkan:sa, joutuneet työnantajain mitä 
.iulkeimman koston es~neek$i ja nämti, sadat, jopa 
tuhannet työntekijät ovat.hillinneet kätensä tart
~masta :vksilömsiin kos<totoimenpiteisiin'. Nämä 
sad.attuhannet työnteki,iät, joiden oikeuksia. työn
a,ntajat ovat loulianneet, ne ovat .iuuri sosialide
mokratian valistuksen vuoksi ha.Binneet kätensä 

tarttN.masta :vksilöllis,iin lmstotoimeropiteisiw. Ne 
ovwt tur<Vautuneet luokan taisteluun lMkkaa vas
taan, ne ovat uskoneet siihen ja uskovat vielä täaä 
päivänä, että työväenluokaru taistelulla luokkaa 
vastaan -loppuu kerran luokkasorlo. Taistelulla 
.iär;ie.stelmää vastaan luodaan k>erran uu.si mki
millinen .iär.iestelmäJ. MU:tt'a tästä te ette mitään 
ymmärrä. 'Ti.edättekö, hyvät herrrat, mitä olisi il
man sosialidemokratiaa tässä maassa. :fia'l.)ahtlil
nmt viime vuosina .s~odan aikana? Teidän ei olisi 
ollut hyvä olla. Tiedättekö, hyvät herrat, mitä 
olisi ilman sosialidemokratiaa: saattanut tapah
tua näinä viimeisinäkin vallankurn.ouspäivinä? 
Minä sanon vielä kerran: ne tap'ahiu;mat, jotka 
ovat i;a!p.a,Muneet, ae tapahtumat, nimittäin ih
mishengen huik:at, ne ovat surullisia, ne ovat n
rullisia ja ne ovat va.litetta:vi'a, mutta sosiaiid.e
mokratian •lmnnia on, että l!l<e ovat rajOittuneet 
niin rtyplpeään muotoon. (Vasemmalta: ()ikein·! 
Ed. Ahmavaara: Kuka ·on vaatinut vistimiä? Ed. 
Salin: Herrat naumv.a.t k'aamea:ta naurua!) Min.u.m 
täytyy vielä .ed. VirkkuseHe 1huomautta.a, että ku.o 
hän lähtee siveeU:bsyyden pohj1alla, moraalin poh
.iaUa •puhumaan asioista ja, tulee lopulta siihen, 
että rporvariHinen hallitus on pa.ras maailmassa, 
niin silloin rtodeUakin. hänen ajatuksensa tekee sel
lais<efll kiertokulun, että jokainen huomaa, mikä 
hänen taTkoitukseensa Oll! kätketty. Ed. Virkku
nen saaTl'laa siveellisyyttä. ja huipipukolhta hän-en 
puhees.s:aan on, että me saamme hyvän. porvarilli
sen h1allituksen, joUe hä'l'l toivoo siunausta. & on 
sangen ·huvittava siveellisyyssaarna.. Siveelli
syyssaarna, joka lähtee tuosta . .ia ,päättyy tiihä.n, 
ei tark.oirta kansan siveellisyyden kohottamista, 
vaan se tarkoittaa kerta kaikkiaan suojella sen luo
kan etuja, jonka luokan miel:eistä ha:llitusta :ayt 
porvaristo täällä luo, <hallitusta, joka tulee sen 
etuja suQj.elemaan. Ed. Vi{'kkunen vielä pu.hui, 
että me olemme vastuussa jälkipolville viime ajan 
ta'pa.htumistru. (Keskustast'a: Lu-onnollisesti!) 
Olemme .io osoittaneet, että vrustuu näiden päivien. 
tapahtumista ei lankea tälle 'PUOlelle. Minä pyy
dän ky.syä, kenelle lankee vastuu sellaisista. saa.r
noista, joiden tarkoitus supistuu sosialidemokra
tian musta.amiseen, sen hyvien, kauniiden, oikeu
denmukaisten tarkoituStperien .ia köyhälistön 
oikeuksien kohottamisen vastustamiseen .ia ;por
varien etujen :puoltamiseen. Kenelle täUaisesta. 
la,nkee vastuu ja kenelle lankee vastuu tästä .iuuri 
jälkipolvien silmäin edessäP 

Ed. A r ·on: en: Kun viime lauvantai11 istu.lli
nossa esitettiin tämä käsillä oleva ky.!\ymys, ky
symys !hallituksen: muodosta:mi.sesta ja ed. Kai
ramo sekä useat muut oikeiston edustajat sen iiil-
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koen: nnt syytäneet lokatulvaJli meidän sosiali- 1 

demokmattien päälle, ikäämkuin ooohta~n koko-~ 
ooan .sen ky.symyksen, joka tä/ssä on. käsiteltä
vänä., niin• minä ajattelin, että mikä on oikeastaan 
tarkoitukcsena tällais-ella lokatulvan syytämisellä, 
jota oik·eiston taholta meidän vasemmiston päälle 
syöstääu. Ja minä en ole voinut tulla muuhun 
tulokseen kuin siihen, että se on porvariston pa-

1 

han omantunnon .peitteeksi, kun näitä tällaisia. syy- 1 

töi•pu'heita anarkiasta ynnä muusta. sellaisesta va- 1 

sem.mi..s.ton päälle heitetään. Porvaristo tietää. var
sin hyvin, samalla tavalla' kuin mekin, -että .. se 
anarkia, mikä vi~me ailwina. on vallankumousluk
koon yhteydessä ollut huomattavissa, ·se on .por
variston häikäilemättömän menettelyu tulosta. 
On väärin, hyvät herrat, että te syytätte meitä 
sellaisista tapauksista, joitru valitettavast~ lienee 
tapahtunut ja joita me kukaan vasemmistolainen, 
ei edes :punakaartilaisetkawn, hyväksy, mikäli ne 
ovat selLaisia yksityisiä kostqtoimiksi väitettyjä 
te~oja. Rehellisen vallankumoustaistelun ja siinä 
tulleet uhrit ne me 1hyväksyiDJme, minä tahdon 
tim.än DJimenomaan huomauttaa, mutta .sellaisia 
trupaubi.a, j.otka, kuten sanoin, eivät ole vallan
kumouksen ka~a. missään muussa yhteydessä 
kuilll. että ne ovat vallankumouksen hyöky
lain:~iden ikäviä, välttämättömiä seurauksia, niitä 
emme hyväksy. Te väitätte meidän kiihoittaneen 
.iouklro.ia taisteluull1. Ei, kyllä se kiihoitus, mikä 
näissä joukoissa on, on teidän aiheuttamaa. V al
laakumousliike on syntynyt työläisten vatsasta, 
hyvät herrat, ja se on syntynyt välttämäW:imyy
den pakosta. Ne anarkistiset ilmiöt, mitä eräi
den työläisten menettelyssä mahdollisesti on ollut 
hu.omatta.vissa, ne ovat teiltä kotoisin. .Sallikaa 
minun muutamalla. .&analla perustella, mikä on 
ollut omiaan hämmentämään työväestönkin 
oik.e-usta.iuntaa.. Te tiedätte, että siitä asti, kun 
te olette oUeet vallassa, jo teidän säätyedu\Skun
tanne ajoilta asti .on teidän laoatimianne lakeja 
kunnioitettu työväestön taholta. Me sosialidemo
kraattiset puhujat ja sosialidemokraattiset, kuten 
te sanotte, johtajat olemme aina koottamoot jou
koinemme selvittää, että lakeja on kunnioitettava 
siksi, kunnes ne saadaan laillisella tavalla muu
tetuiksi (Vasem~lta: Ei huonoja!) Huonojakin 
Ia.ke.ia on noudatettu 'hu-olimatta siitä, että ne ovat 
olleet vorvarien laatimia. Mutta viime kesänä, 
kuten muistanette, oli sosialidemokra•attien enem
mi~ö tässä edusktumassa, tosin vain satunnai
sesti Ne lait, mitä siellä laadittiin, tulivat rpik
kui~n. 11ain hyvin pikkuisen, hyvät herrat, tei
dän lnokkaetujanne l·oukkaaviksi. Millä ta;paa 
suhtauduitte te eduskunnan laatimiin lakeihin? 
Muistaka.a.pa - minun ei tarvinne enää lähteä 

yksityiskohtaisemmin- selostarrnaan tätä kohtaa -
se ankara raivo, mikä ilmeni teidän puolueittenne, 
ilman ero~tusta, keskustan ja oikei.s1ton sanomaleh
dissä, jolla koetettiin mustata niitä la.ke.ia, joita 
työväen edustatiain pieni enemmistö. oli saanut työ
väen •etuja vähäisen enemmin .puoltaviksi, kuin 
mitä siihen asti oli ollut. Te nousitte sotajalalle 
niitä vastaan, eikä riittänyt se, -että te ryhdyitte 
näitä eduskunnan laillisia lakeja tuus.taamaan, 
vaan kuten täällä jo meidän taholtamme on sel
vitetty, te avustitte vierasta sorta.iaa hajoittamaan 
sitä ·eduskunta:a, .ioka teille oli erpämieluinen. Täl
lai•.set teot, hyvät her.rat, ne ovat olleet omiaan 
höllentämään kansan ·oikeuskäsitystä ja samaten 
kaikoki n1e tapaukset, joita viime kesänä on ollut 
havaittavissa, ne ovat kaikki olleet ikäänkuin 
alkll<Soittoa ,s,me, mitä nyt on tapa•h.tunut viimei
sinä viikkoina. Kun maala.i.styöväestö viime ke
sänä teki lakkoja. useilla. rpaikkakunnilla, teki lak
koja se'lil' vuoksi, että sen täytyi ryhtyä. olojan'i!a 
lmrja:ama'an, sen taloudellinen asema. kun oli käy
nyt niin huonoksi, että sen oli n,yt ryhdyttävä ta~ 
loudellU!eeiJJ taisteluun asemansa. )Jarantamisebi. 
Monet työnantajat teidän puoluelaisistanne eivät 
pitäneet työväestön vruatimuksia kohtuuttomina, 
mutta teidän :puolueittenne 1pääkorttee:reista an
nettiin määrä;v's, ei t ä t y ö v ä e s t ö n v a a't i
m u k s i i n e i s a a n u t s u o s t u a, vieläpä 
niin, että sieltä Iänsi-Suamesta maalai.sisäntien eli 
maa,laistuotta.i•ain liitto,. kun s•e oli pakotettu suos
tumaan työväestön vaatimukseen 8 tunnin työ
·päivä•s·tä ynnä muista uundistuksista, sen täytyi 
lähettää anteeksipyyntö tänne teille pääkorttee
riin ja sanoa, että ,meidän oli ,pakko suostua, 
emme me olisi suostuneet, mutta emme voineet 
mitään muuta". 

iTällä. tavalla te olette suhtautuneet työväJestön 
oikeufuttuihin vaatimuk'Siin. Ja kun nämä ty-ö
väen vaatimukset näyttäytyivät sellaisiksi, että 
niihin oli teidän suostuttava, mikä oli teidän toi
menpiteenne sen: jälkeen.? T-eidän toimenpiteenne, 
hyvät herrat, oli lähteä moodostelemaan loahtari
kaarte.ia, niinkuin täällä on useamman kerran sa
nottu. Te olette kyllä väittäneet, että nämä lah
tarika.artit eivät ole p-emstetui työväestöä vas
taan, vaan: että niillä oli sellaista kaunista tar
koitusta, jonka jokainen ihminen v·oisi hyväksyä. 
Minulla. on verrattain selvä tietoisuus siitä, mitä 
varten niitä on perustettu. Minä olen joutunut 
useamman näiden suo.ieluskuntalaisen kanssa kes
kusteluihin, jopa väittely!i.lhin:kin .ia ne ovat peit
telemättömästi S'anoneet, että kun he saa.vat näml 
sutO.ielusk:aartit kuntoon, niin sosialistit eivät tee
kään lakkoja .ioh päivä, eivätkä sulje mei.iereitl 
.i. n. e. Mikä. on suo.ielu'Skaa.rti•en tarkoitus silloin, 
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kun niitä perustetaan estämään työläisten lakko- 1 

vapautta? N e o v a. t t y ö 1 ä i s i ä v a s t a a n 
p e r u s t et t u j a! Silloin, kun näitä suojelus
kaarteja lähetetään käräjäpaikoille, mis.sä syyte. 
tään rauhallisia lakkola,isia siitä, että ne ·ovat teh
neet }akkoja ja näiUen lakkojen yhteydessä mah
dollisesti j.otain sellarsta, jota hyvin ahtaan tul
kinnan mukaan voitaisiin katsoa - sanoisinko -
rikoslain :piiriin kuuluvaksi, kun rauhallisia työ
läisiä laahataan oikeusrpaikalle syytettäviksi ja 
sinne kuljetetaan myös pari- jopa kolmekinsataa 
tällaista suojeluskaartilai.Jsta, täysissä a.seissa, niin, 
hyvät ·herrat, eikö tällaisesta ilmene näiden kaar
tien todellinen tarkoitus. Kun työläiset eri pai,k
kakunnilla sopivat isäntiensä tai työnantajiensa 
kanssa siitä, että lakon aikana tarpahtunul mah
dollinen vahingonteko tai muu laiton teko jäte. 
tään unohduksiin, ettei niistä riidellä kummalta
kaan puolelta, niin nälhtävästi teidän pääkorttee
rienne taholta annettujen määräyksien johdosta ni
mism~ehet ja ylei·set syyttäjäk lähtivät syyttele
mään näitä työläisiä sittenkin, vaikka ne olivat jo 
sulassa sovinnos.sa työnantajainsa, entisten riita
vel.iiensä kanssa. Minkälaista katkeruutta eikö 
tämä ollut omiaan synnyttämään tällaisten kovia 
kokeneitten työläisten keskuudessa. Teidän täy
tyy' se tietää ja minä uskon, että se, mitä tänä il
tana täällä olette puhuneet, onkiru vain sellaista 
faris·ealaisuutta.. Te tiedätte nämä seikat yhtä 
hyvin kuin me tiedämme. Te tiedätte myöskin sen, 
että näitä teidän omien luokkienne jäseniä, jotka· 
mahdollisesti viime kesän tapauksien aikana teki
vät joitakin S'ellaisia tekoja, joita voitaisiin myö,s
kin pitää rikoslain alaan kuuluvina, niitä ·ei ole 
edes asetettu syytteeseen. Sellaisia teidän puo
lueenne suo.ieluskuntalaisra ynnä muita teidän etu
.ienne valvojia, jotka esimerkiksi ampuivat työ
läisiä, murhasivat niitä, heitä ei ole asetettu syyt
teeseen tai .i·os on syytteese.en asetettu, on' ne va
pautettu syytteestä. On ollut tapauksia, m. m. 
siellä minun kotiseudullani, siinä vaalipiirissä, 
mistä.minä ·olen, että työläiset ova•t olleet rauhal
lisesti mielenosoituskulkueeS'sa, menneet taloon, 
.ionka i•säntä on tunnettu mitä häikäilemättömim
mäksi työväen sorta.iaksi, ja tästä talosta talon 
omat pojat ·ovat ryhtyn-eet ampumaan työläisiä. 
On tosin täytynyt yleisen mielipiteen 'Pakosb 
vangita tämä ampuja, mutta ensimäisessä oikeu
de•ssa hän •pääs·tettiin vapaaksi. Työläisiä, jotka 
ovat olleet rauhallis·essa mielennsoituskulkueessa, 
niitä vangitaan ja pidetään vangittuina kuukausi
määriä. (Ed. Walpas-Hänninen: Hyi!) Mitä luu
lette täl'laisen vaikuttavan k.ovia k·okeneen työ
läisen mielessä? Se painaa sen mieleensä ja se 
muistaa sen sinoin, kun on siihen tilaisuudessa. 

Pitäkää te, hyväit 1herrat, huolta ,siitä, että hän saa 
tilarsuuden muistaa tällaisia tapauksia ja että hän 
saa ko.rkoineen maksaa, mitä itse on saanut. kär
siä. Tulkaa sitten vasta syyttämään meitä, kun 
ensin olette i•tse täyttäneet velvolliosuutenne tässä 
kohd·en. 

On ta!hdottu väittää täällä, että! meidän sosiali
demokraattien taholta olisi järjestetty tuollaisia 
hirmutekoja, mi·tä tämän rauhalliseksi aiotun 
suurlakon yht.eydes•sä .ra sitä seuranneen vallan
kumousliikkeen yhteydessä on tapahtunut. Minä 
jo sanoin, että syy tähän, hyvät herrat, on teidän. 
Ensimäisen kiven olette heittäneet te. Minun ei 
tarvitse muuta kuin viita:ta vain sellaisiin tapauk
siin, mitä ta•pahtui .m. m. Y päjällä, Huittisissa j'a 
muualla, missä herrat, teidän puolueenne jäsenet, 
ampuivat viittä, kuutta ty.öläi•stä, niin että he 
kaatuivat maa;han. Näitä henoja ei ole edes syy
tetty, jotavastoin teidän ta>holtanne vaaditaan, 
että nuo ammutut ~itää tunda linnaan jo ennen
kuin nl€ kunnolla sairaalasta .. poi'S pääJseväJt. Täl
laista on teidän tasrupuolisuutenne, tällainen on 
teidän yrityksenne säilyttää yhteiskunnallista 
rau1haa. Teillä ei ole ·oikeutta 'Syyttää meitä. Te 
olette väittäneet m. m., että täällä ·sosialidemo
kraattisen keskusjohdon taholta olisi kehoitettu 
työläisiä tekemään joitakin sellaisia rikoksia, mitä 
on viime aikoina mahdollisesti tapahtunut. Täällä 
ed. Virkkunen m. m. huomautti, 17ttä hän on lu
kenut ,Työmiestä" viimeisinä viikkoinw eikä ole 
huomannut hiukkaakaan, että si·ellä olisi kiel
letty tekemästä tällaisia tekoja. ·Sallinette mi
nun lukea yhden ott.een ,Työmiehestä", jos ei 
muitten niin ed. Virkkusen vuoksi, osoittaakseni 
mikä on järjestyne·en työväestön kanta täs,sä suh
teessa . 

,Työmiehes.sä" julaistiin 10 päivänä marras
kuuta eli vähän ennen, kun lakko alkoi, tällainen 
julistus: 

I 1 k i töitä v a s ta a n: 

,Vallankumouksellinen köyhälistö on liikehti
mis~m tilassa. Elämme suurten ta·paU'sten hdkiä . 
Tänä vakavall'a ajankohtana on välttämätöntä, 
että .iär.iestys .ia kuri säilytetään moitteettomana. 
Niitä päätöksiä, .ioita järjestynyt työväestö yhtei
sissä kokouksissaan tekee .ia niitä määräybiä, 
jotka me .iär.iestyneen työväen· valtuuttamina an
namme, •on ehdottomasti noud•atettava. Kellään 
yksityisellä, eikä yksityisillä ryhmilläkään, ole 
oikeutta ryhtyä mihinkään tekoihin, jotka ovat 
.iär.iestynefm työväen 'Päätöksien .ia menettelyta
van vastaisia. Jokaisen on omwsta kohdastaan 
vältettävä sopimattomia tekoja ja 1isäksi on .io-
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karsen jär.iestyrreen työläisen velvollisuus <tehdä 1 

voitlivansa järjestyksen ja levoUisuuden säilyttä- . 
misek.si. On muistettava, että vallankumous ei 
ole samaa kuin ilkivalta ja anarki·a. Se on työ
väenluokan järjestettyä joukkotoimintaa, se on 
.iäriestettyä taistelua työväenluokan yhteisten vaa
timusten toteuttamiseksi. Me varoitamme kaiken~ 
laisrsta ilkitöistä .ia huomautamme, että jos r·YÖ'S
töjä, varkauksia ja kaikenlaisia muita ilkitöitä 
kaikesta hnolima·tta tulee tapahtumaan, niin nii
hin tekoihin osallisia tullaan rpitämään vallanku
mouksen vihollisina ja 'heitä tullaan k()htelemaan 
sen muka-an. Helsingin Työväen Toimeenpaneva 
Komitea." 

Tässä on selvä julistus siitä, mikä on meidän 
kantamme. .Se ·on jotakin muuta kuin se, mitä 
te, hyvät herrat, Olette väittäneet. Minä myönnän, 
että tästä huolimatta lienee tapahtunut joitakin 
sellaisia tekoja, joita ei voi hyväksyä, muttru kun 
otetaan huomioon, mis·tji. vaikuttimista ne ovat 
lähteneet - ajatelkaava työläisiä, jotka kärsivät 
nälkää ja vilua, j.otka näkevät lapsensa .ia vaimo
jensa näkevän äärimäistä puutetta ja kurjuutta 
- ja tiedetääzf, että on yhteiskuntaluokka, yh
teiskunnan yli·sille päässeet eläjät, iotka, tekevät 
kaikkensa pysyttääkseen tuon kärsivän lhteis
kuntaluokan sellaisess•a asemassa, onko i'hme, että 
se tällaisena tunteitten riehumisen aikana tekee 
jotain sellaista, mitä •hän ei itsekään jälkeenpäin 
hyväksy. Mutta syy siitä lankeaa teille, jotka 
olette olot tähän vieneet, eikä niiHe, jotka ovat 
·tällaisiin tekoihin mahdollisesti harhautuneet. Jos 
te ryhdytte, niinkuin sanomalehdistönne on viime 
aikoina uhannut .ia teidän puheistanne tänä iltana 
.saa päättää, kostotoimerupiteisiin sellaisia. henki
löitä vastaan, j.otka ovat tavallaan joutuneet jär
jestelmän uhreiksi hekin, niin siinä te erehdytte, 
sillä te kasaatte yhä enemmän näitä levottomia 
aineksia va•staisen varalta.. Minä -olen ollut tilai
suudessa näkemään, mitä vaikuttaa. työläiseen, 
joka ei pidä rikoksena sellaista tekoa, joka on ta
•pa!htunut luokkataistelutarkoituiksessa, 'kun por
varillinen luokkaoik~ms tuomitsee hänet kuukau
deksi tai pariksi linnaan. Kun vorvarillinen oi
keus, parin .sadan lahtarikaartilais·en :suojassa, 
tuomitsee työläisen sen vuoksi, että hän on uskal
tanut tehdä lakon tai käännyttää manttaalimie
hen hevosen maa.ntiellä kotiin päin, jota hän ei 
pidä rikoksena, joskin täytyy myöntää, että laki 
pitää sen. rikoksena; kun tuoHain-en työläinen 
tuomitaan esimerkiksi 'kuukaudeksi linnaan, niin 
minä toivoisin, että olisitte silloin näkemä·ssä sel
laisen työläisen mielentilaa.· S€n silmistä leimah
taa kostontuli ja se kostontuli on sellainen, €ttä 
se polttaa tilaisuuden tullen. Minä ol€n ollut 

tilaisuudessa sen näkemään. Minä olen nähnyt 
tapauksen, jolloin 9 lakkolaista oli ·syytettynä ja 
tuomari ymmärsi tilanteen vaatimuksen. Hän 
ymmärsi, että nämä syytetyt olojen pakosta oli
vat tulleet tekemään ri:lw'ksen ja tuomari antoi 
vapauttavan ·päätöksen. Oli ilahduttavaa nähdä, 
minkä vaikutuksen tämä teki työläisiin. He, jotka. 
tulivat oikeusrpaikalle synkkinä ja kostonhimoi
sina, nyt, kuultuaan vapauttavan päätöksen, muut
tuivat Hoisiksi ja luottaviksi. Ja minä uskon, että 
yhteiskunnalle tehdään suurempi palv·elus anta
malla anteeksi heille, kuin jos tuomitaan kuukau
sia linnavankeutta. 'Te syyttelette sosialidemo
batiaa ja työväenluokkaa silloin, kun teidän .pi
täisi syyttää itseänne. Minä en ryhdy todistele
maan teidän menettelynn-e onnettomuutta, vaan 
auna.n erään teidän oman rpuolueenne miehen pu-
1hua. :Sallinette minun esittää hänen lausuntonsa 
tästä, te ehkä uskotte siihen enemmän kuin mi
nuun. Eräs teidän kuuluisa kirjaili.ianne, suomet
tarelaisille va·rsin tuttu, mutta ehkä nykyään toi
sill€kin, käyttävä nimimerkkiä Irmari Rantamala, 
kir.ioittaw nyt lakk·otapausten .iäl·keen näistä asi
oista, muun muuassa lahtarikaarteista, joita te 
väitätte ·perustetun niin viattoma·ssa tarkoituk
sessa; hän puhuu ensin, minkätähden olosuhteet 
ovat kehittyneet tällaisiksi, ja hän jatkaa näin: 
,,8 e suo .i e l u s kunta ·per u s t ·et t i i n on
n et t o m i s· s a merkeissä. Ne olivat päi
viä, jolloin uhkaavia pilviä nousi, jolloin epätoivo 
tarttui työläisiin rautaisin kourin. Sen edes,sä 
häämöitti työttömyyden .ia nälän kauhut. Tie
dätte mitä ymmärtää se, kun epätoivo vallitsee 
kansan, .ioka ei oloa elämässään itse kovia 'kok€nut, 
sen on nyt vaietta·va". On ilahuttavaa, että tei
•dän joukossanne on edes yksi rehellinen henkilö, 
joka uskaltaa sanoa suorat sanat, mitä teidän tu
lisi aiatella. Ja hän jatkaa: ,Niinä päivinä p€
mstettiin suojeluskaarti, n€ olivat palhat merkit. 
Tiedätt·ek.ö, mitä se tiesi epätoivoisen kansan vais
toille. Eikä siinä •kyllin. Olen •porvarillisista leh
distä leikannut kuvauksia, millä riemuitsevalla 
ilkunnalla niissä ylistetään patukau kaikkivoi
rpaa te•hoa ja valtaa. Tässä eräs S€mmoinen.. Huf
vudstado~bladet kirjoittaa riemuiten, €ttä Suomen 
kansa näkyy :pystyvän isi:umaan satulassa, kun-
han se siihen pääsee". · 

Aivan oikBin. Niin oli tähän asti ja S€nvuoksi, 
hmrat, teidän on vaikBata tottua siihen ajatuk
s-een, että teidän olisi väistyttävä siitä satula·sta. 
Nyt on toinen tekijä, joka pyrkii satulaan, ja tei
dän on väistyttävä. Sentähden se on katkeraa. 

RantamaJa kirjoittaa ed-elleen: ,Ja Hufvud
stadsbladet ylistää niitä, jotka kansan epätoivon 
lääkkeeksi riennättivät patukan. Ja sen jälkeisinä 
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;päivinä muodostui suojelu~kunta virallis<eosti. Tie
,dättekö, mitkä tunteet hii:vivät työläisten mieleen 
ja. vereen. Tajutessaan, ettei kyseessä ollut ainoas
taan oma elämä, vaan perhe, vaimo ja laipset, 
oma.iset ja koko oma luokka, a:settukoon kukin 
semm~isen työläisen asemaan .ia vastat'k.oon käsi 
povella. Valtiomiehellä täytyy olla herkät vaistot 
kansan ·psykologiaa. ymmärtämään. :Silloin tur
vauduttiin patukkaan. ,Joka miekkaan tarttuu, 
se miekkaan hukkuu." Piti kallist.aa korvaa kan
san hädälle, piti nähda yksityisten tekojen taka
vaikattimia. ja piti ymmärtää, että ·kaikkea pur
kaa pa:kotta,va ''oima, epätoivo niin vaistarnainen 
ja voimakas kuiu vu}kaani. Piti olla kauvasnä
kevä silmä, joka kykenee näkemään epätoivon 
hetkien suurta taustaa. va•staan kokonaisuudes
sa;an, ta.k.erlu,matta. pikkuseikkoihin ja yksityis
kdhtiillll:. Mutta sitä kaikkea .puuttui kokonaan 
herras•luokalta, puuttui laatia katse ja sydän, j.oka 
ymmärtää, turvauduttiia patukkaan ja riemuit
tiin, että kyllä ISuomen kansa ou .sel:lainen, että 
se istuu s.atula.ssa., kun se on: siihen päässyt. ,, Voi 
sokeita", jatkaa tämä kirjailija, ,patukka osoittau
tui olevan huono lää:ke. Mutta. kukin antaa sitä, 
mitä hänellä on. Kuinka enn:usti tuhoa tulivuori 
.ia kokosi voimiaan. Elämänsäi säilyttämisvaisto 
on vaistoista voimakkain. Perheensä pelll!stus. näl
käkuolemasta ajaa isän epätoivo~simpiin tekoihin. 
Niiu on tapahtunut. Elä.män suurta kulkua ei 
voida vaimentaa patukoilla, sillä se on ijäinen. 
Pesk.iiön nyt kätensä se, joka luulee olevansa. syy
tön, tehneensä kaiken, mitä tehdä voidaan. Ta
pausteR syvin tra1giikka nähdään vasta tulevien 
aiko.ien va1os•sa". 

Tämä on: kaunista kieltä, se on ·S!itä totuutta, 1' 

jota mekin väitämme. On ilruhduttavaa, että on 
edes yksi teidän joukossanne, joka rohkenee sanoa 
sen, mikä Qn totuus·. Ja hän jatkaa: ,Mutta ta
paukset vyöryvät edeUeen vinhaa, voimakasta 
vauhtia'. Mikä ärsyttävä il1kuntll! sen johdQsta, 
että eduskunnan voimasuhteet vaaleissa muuttui
.vat numeraaliosesti epäedullisiksi työväestöUe. 
San(}n numeraalisesti, sinä itse asiassa jäi va,a
lien tuloben kautta. valta työväestölle, koska sen 
puol-ella oli ajan raskaan painostuksen koko 
voima:. Jo ennenkuin vaali~m tuloksista oli mi
tään tietoa, kirjoitin eräälle tämän lehden toimit
tajalle, että vaalin tuloksista huolimatta tulee 
·eduskunnan vallan fa:ktillinen teho o}emaan työ
väen käsissä ulkopuolisen, a.ian yleisen painostuk
sen voimalla, ja niin on: käyllJYtkin .ia yhä tulee 
jatkumaan. Se ty.i:iväestö oli vain estetty itse 
ohjaamasta. niitä .peru:svoimia kulkemaan Jlauhal
lisia uomia ,;a site11 oli riistetty elämältä S'e rau
hoittaNa teho, jonka. sille olisi voinut antaa työ-

väkeä .ia k!ansa.a edustava, eduskun:taenemmistö. 
Siinä 001 porvarillisen va,alivQitoru ko:ko tragi~a, 
syvä, lohduton, maalle turmiollinen tra•giikka. 
Voi sokeita, jotka lyövät riemurumpua kuilunsa 
parlaaUa, voi näkemättömiä, ·jotka iloitsevat har
hanäky.ien.sä e!l-essä. 

Mutta aika kiitää, tässä maassa ei ole aiaoa;ta
kaan rehellisesti a;jattelevaa, joka ei myöntäisi. 
että porvarillinen enemmistö teki kuolemansyn
nin asettuessaan vielä näissä o1oissa tallaamaan 
heinäkuun 18 päivän lakia, oman maan edaskun
nan laillista .päätöstä. Se oli ·eduskunt~~~elä.mä.n 
itsemurhaa, maan asiaå.n uudistettua kavaUusta. 
Ei ole .myöskään ketään, joka ei näkisi, että ky
seessä silloin oli vain ip 0 r V a r i ll i S te n 
·puoluepäälliköiden auktoriteetin 
pelastaminen kansa·n asian kustau
n u k se ll a. Kannattiko siitä. se hinta. makl:llla. 
siihen vastatkoon kukin hiljaisuudessa". Näin 
kirj.oittaa yksi teikäläinen. 3 os te, hyvät herrat, 
olisitte tu:ruten~eet etsikkoaibanue, eivät olosuh
teet olisi kehittyneet sel'laisiksi kuin. ne nyt ovat 
kehittyneet. Ne ova.t kehittyneet sellaisiksi kuin 
ne nyt ovat lrnikista meidän yrit:vksistämme huo
limatta;; ,ia. seuraukset olemme nähneet ja niistä 
vastaatte te. Jos aiotte jatkaa, sållä tavall;i. kuin 
m. m. Iauvan:taina ja tänä päJivänä teidän pU:hoos
tanne .ia sanomalehtienne kirjoituksista voi p&ät
tää, niin me saamme varustautua mahdollisesti 
uusiin ·paljon kauheamrpiin tapahtumiin, kuin mitä 
ol-emme eläneet viimeisinä päivinä. Mutta, u
:ruenkä on syy? Kausa kailpa1a uudistuksia. joka 
hetki. Ei uhkauksilla, ei pelotuksilla, ei lf!,kit~Y
kälillä eikä lain ankarilla rangaistu'ksilla ra.vita 
nälkäistä ka.nsaa. iSe on valmli.s kuolemaan ka.
duHe ennenkuin •se kuolee nälkään. Tästä ()Jl 

yllinkyllin kokemuksia muista maista ja! o1la.ksi 
.io omasta. ma~stammekin. 

Tää:Ilä on teidä.a taholtanoo esitetty tällä ker
taa ha1lituslista, vasta.painoksi sille hallituk>sen 
ehdohslistalle, minkä me olemme esittäneet. lfe 
olemme es•ittänoot punaisen senaattilistan tällä 
kertaa, vaikka olemme olleet täysin tietoisia siitä, 
että ne vaikeudet, jotka sen edessä ova.t, olisiva.t 
suunnattomat, mutta sittenkin olemme ,päättäneet 
koet-taa te~1dä voitwamme pelastaabemme tämän 
maan ja, kansan ja. etenkin sen työvoonluokan sitä 
trhkaavasta: turmiosta. Mini myönnän, että täs.si 
teidän taholtanne jätetyssä. ehdokaslistassa on 
sangen paljon kunnianarvoisia nimiä, .mutta ni
miä, joidenka' omistajat eivät ainakaan mei'S!Slf,. 
työvienluokassa, herätä. pienintäkään luottamll$t&. 
Ohjelma on samanmukainen. Täällä on kaksi :.tel
laista nimeä, että minun täytyy hävetä, että Slel
laisia on tähän listaan ot,ettu. Herra senaattori 
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Seiälä. älk.öön loukkaantu.kio, mutta minun täytyy . 
sa'DOa:, että vaikka te olette sangen kunnia.-arvoisa, . 
Jil!iilll se teko, jonka teitte viime kesänä. julaistes- : 
sanne senaattori Kallion, y. m. kanssa: Venäjän : 
väliaikais~:m. h~1lit?ksen lähettämän laitto.m~n. ha- 1: 

joitusmamfestm, .Jolla Suomen kansan la11lmen 
1 

edu.skunta hajoitettiin. 0'1IJ ollut häipeä11inen teko. 
Se ·oli sel·lainen teko, että jälkimaailma tulee iloi
tämä:än sitä yl.ttä 'hä.Jpeällisenä kuin sitäkin tekoa, 
josta Runeberg laulaa, n•imittäin Via!porin entisen 
lwmenta:jan tekoa, kun hän bvalsi Viaporin il- . 
ma.n mi-ekanilskua; vihollilsille. Näin ajattelemme ! 
l'iM Suomen köyhä!listö tästä listasta ja ku.n sel
laisia ni:miä on tä.l:lä: li•stalla, niin vaikka; toiset 
timb listan ehdokkaat olisivat e.nkeleitä, em.me 
~isi si:itenkään tälle ]is•talile kannatustamme an
ilaia. Ohje]ma, tässä teidän ehdokaslistassanne on 
aivan samallainen. Heti täällä. aluksi sanota.an, 
että tämän senaatin tehtävänä tulisi olemaan ,esit
tiliä. tarpeen1siksi ha,vaittu.ia uusia lakiehdotuksia" 

siis tarpeellisiksi h.avaittuj.a. 
Saamme kai edellyttää, että :mitä senaatti kat·roo 
tanpeel1iseksi, sellaisia se tulee esittämään ja se 
iioSiaankaan ei ole paljon, kun tuntee näiden hen
kilö~iea entisyyttä, joita teidän taholtanne nyt 
ehdotetalll>n. Minä en •lähde yksityiskohtaisemmin 
tarkastelemaan tätä ~idän oh.ielmaanoo, ~osket
teLen vain muutamia kdhtia. Toollä sanotaan 
mtmn muuaSJSa, että ,edellyt.yksenä kaikelle val
tiollis:eNe .ia yl.tteiskunnalliselle toiminnalle ny
kyisinä hetkinä on, että yleistä oikenskäsiiystä 
s:elvenm.etään ja järjestysvaltaa lujitetaan, niin 
että säännöllinen elämä pääsee jatkumaan. Sa
malla on si·säisellä nnrustnstyöllä <pyrittävä luo
maan elämälle sellainen pohja, että jokainen kan
salainen 'käsittää ei ainoastaan velvollisuutensa, 
vaaDJ my.ös -etunsa. vaativan tämän opoohjan turvaa.
mista ja säilyttämi·stä". 'Siis ·ensimäisenä tehtä
vänä on, kuten äskettäin eronneen. s1enaatt.ori Ser
lachiuks-en ohjelmakin oli, luoda luja järjestys
~aJta e.li toisin sanoen sellainen aseellin-en joukko, 
joka kykenee 'Pitämään työväenluokan aisoissa •. 

Minä saanen esittää täällä eilispäivän Suomet
taresta yhden lyhyen otteen, joka minun käsit
tääkseni selventää tätä, mikä senaatin ohjelmana 
tässä suhteessa tule.e olemaan. Artikkelissa, joka 
on varustettu päällekirjoituksella ,Hetken kipein 
tarv·e" - sanotaan muun muuassa: 

,.Suurlakon ilkityöt ovat kai nyt avanneet jo
kaisen silmät näkemään, että ilmalli v&hvaa ja 
puolue.et·onta järjestysvaltaa emme voi tulla t.oi
meen. Roistojoukot eivät herkiä, ennenkuin nii
den on pakko se tehdä. Eduskunnan kiireellisim
pänä huolenpitona näyttää siis olevan 'Päättää 
hallitukselle valtuutus ja veivalliosuus viipymättä , 

ryhtyä. kokioomaaon riittävän va:hva, slotilaallisesti 
järjestetty ja asestettu, hallitumsen käskynalai
nen järjestysvalta. Tätä varten on ib.aHituksen 
käytettäväksi osoitettavru riittävät. va:rat." 

Jos me oLisimme odottaiiieet. niinkuin me odo
timme, että viime päivien tlllpaukset olisivat opet
taneet teitä pikkuisen. opettaneet, ettei poliisilla 
eikä sotilaallisella .iärjestysva1lalla työväkeä rn&
kita, vaan -että. se tarvitsee leipää, niin olisi tei
dän 'Pitänyt e n s i m ä i se n ä. k i p ei 1m p ä n ä 
t a r p e e n a ,jl!tlistaa., ettii ry·hdytään toimenpi
teisiin kansalle leivän hankkimiseksi, si1Ioin o1isi 
voinut teitä käsittää. M·atta te puhutte vain :8'0-
tilaalliSiesta järjestysvallasta kaikkein ensimäise
nä. Voisin lukea vQelä toisen kohdan, joka par
baiteD kuvastaa, mikä on tarkoitus tällä järjestys
vallalla. Tässä samassa kirjoituksessa sanotaan: 
,.,.Lisäksi .on hnomamtettava, että om pakko peliitä 
uusia epäjärjestyksiä niin :Pian kuin nälkä alkaa 
llllleitib pahemmin a·hdistaa". Ahran niin. ,Ellem
me silloin kykene asetta~maan voimakeino.ia ·vm
valtaisunksien tehkäi.semiseksi, syntyy niistä epäi
lemättä uusia, hä]leäliisiä hirmutekoja, .io:Msa. vuo
taa syytöntä verta, kansamme parasta verta:, teh
d!ään paljon muitakin rikoksia ja; vieläpä ehkä 
hä.vitetään siemenekSii vastaiselle elämisellemme 
varatut telint.arpeei" ,,Hetken polttavin kysymys, 
,jonka joutuisaa ratkaima eduskunnalta odotetaan, 
on siis vahva jä'r,jestysvallan luominen ha1li1mk
sen tueksi .ia yhteiskunnan suojelukseksi. ·Meidän 
kansamme ei enää voi sietää sitä nöyryyt.tävää 
tietoa, että sen täytyy elää roisto,jonkko.ien mi~eli
vallan alaisena. Tästä täytyy tulla l<l:PPU!." Näin 
Uusi Suometar. 

Ei, hyvät herrat, ne ,eivät ole mitään roi:sto
.ioukko.ia, ne. ovat näl·käisiä työl·äisiä, jotka ovat· 
täysin rauhaUisia., kun saavat väl'ttämättömät elä
mistarpeensa, saavat ruokaru. On väärin syyttää 
niitä roistoiksi. Tässä uuden, teidän ehdottamanne 
senaatin tärkein oh.ielma. T·oinen ohjelmakohta, 
jossa minun nähdäkseni ei sanota juuri muuta 
·kuin muutamia sanoja, kuuluu näin: ,Nykyinen 
,sota on .sekä elintarpeid.en että muilla aloilla 
osottanut, kuinka tärkeä jokaiselle maalle on, 'että 
se itse kylrenee tuottamaan välttämättömimmät 
tal"Jleensa.. Tähän suuntaan ·on maassammfl elin
keinoelämää kehitettävä .ia nyt .io, kun valmistau
dutaan siirtYJmään sodanaikais€1Sta taloudesta rau
hanaikaiseen elin-keinoelämään, tämä päämäärä 
selväk•si silmien eteen asetettava". 
Miitä tässä lupaa uusi senaatti? Että tämä pää
määrä on asetettava s i l m i en et e e n, siis ehkä 
parin kolmen penikulman pää·hän ja. kiikaroitava 
sitten sinne. Kyllä minä olisin toivonut, että kun 
tällai·sissa oloissa; muodostetaan haHitus, se lah-
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tisi vähän varmemmalla ohjel.maHa tässäkin suh
teessa, kuin että .se vain asettaa ,silmien oete;en" 
tällaisen päämäärän. Se ei velvoita mihinkään. · 
Sitä saa silmien edessä pitää vaikka tuhat vuotta. · 
Samaten täällä sanotaan ohjelmakohdassa: ,Ni~ 
pi\. on työslenneltävä maanviljelyksen ja sen sivu
elinkeinojen sekä yleensä maataloustuotannon ko
hottamis·eksi ja itsenäisen viljelyksen lisäämiseksi 
siinä toivossa, että eduskunta näihin tarkoituk
siin myöntää varoja. Sekä näiden päämäärien to
teuttamiseksi, että myös kipeiden sosialisten 
epäkohtien korjaamise-ks1i ·on mitä kiireimmiten 
ryh.dyttävä toimiin valtion mailla .ia yksityisten 
tiloilla olevien torppien its1enäistyttämiseksi sa
moinkuin maan hankkimiseksi tilattomaUe väes
tölle". Siis tarkoituksena on tässäkin tämän uu
den senaatin ryhtyä toteuttamaan .s•itä iänikuista 
porvarien hommaa tehdä torppareista velkaisän
tiä, ostaa maanviljeli.iöiltä heidän putipuhtaaksi 
riistetyt velkaiset tilansa, joilla ei ·ole enää mi
tään merkitystä nykyisille maanviljelijöllle. 
Mutta kun torP'parit saataisiin ottamaan nämä 
velkaiset tilat itselleen, siitä olis:i s·euraus, että 
muodostuu uusi s)luri työntekijäluakka, joka olisi 
kaikissa oloissa. riippuvainen työna.nta.iista, joista · 
nämä tilanomistajat, maanviljelijät saisivat hal
paa työvoimaa itselleen. Siis tämäkään olh.i'el,ma
kohta ei tosiaankaan houkuttele meitä työläisiä. 
Samat·en täällä sanotaan, että maan kaUrpan elvyt
tämistä -on silmällä p i d että v ä. Aivan, 
mitä lupauksia tai mitä positiivisia ehdotuksia 
tästä voi löytää. En ainakaan minä. Jos te, hy
vät herrat, kykenette tästä löytämään mitään sel
laista, joka työläisiä ravitsisi tai toisi parannusta 
asemassamme, sitten olisi ihme. Sitten täällä huo
mautetaan, että erikoisesti on tulliolojen .iär.iestä
minen maamme kansantalouden ·etu.ien mukaisesti 
laajakantoinen tehtävä .ia yksityiskohtaista jär
jestelyä vaativa. No, niinhän mekin olemme väit
täneet. Kyllä tämä tiedetään, .että se on suuritöi
nen, mutta senaatin olisi 'Pitänyt sanoa, että se 
lähtee joitakin korjauksia tällä alalla tekemään, 
eikä tod~ta se, mikä on ,jokaiselle koulupajaliekin 
tuttu asia. Samaten täällä on ohjelmakohta, että 
työttömyyden torjumiseksi on viipymättä toi
meenpantava sekä kulkulaitoksia että erittäinkin 
maanviljelystä edistäviä ynnä muita yleisiä töitä. 
Kulkulaitoksia on kehitettävä ja varsinkin on 
maant.eiden rakennus ja kunnossapito saatettava 
ajanmukaisemmalle kannalle .ia siitä johtuvat ra
situkset suurempiakin valtionvaroja kysyvie~ toi
menpiteiden ja järjestelyjen kautta ta s a t ta v a 
k a i k k i e n k a n s a l a i s t e n k e s ·k e n. Siis 
s·enaatin ohjelmassa peittel·emättömästi sanotaan, 
että maanteiden teko ja kyytirasitukset ta.sataan 

kaikille. MeiUä köyhillä ei kai ole rasituksia 
tarpeeksi vielä teidän ja teidän senaattinne mie
lestä, niitä pitää vielä tasata. Ei, me ·emme aina
kaan tule ottamaan hyvällä näitä rasituksia kan
taaksemme-. Sitten täällä sanotaan, että ,<SOsiali
vakuutuksen kehittäminen vaatii hallituks.en eri
koista huolerupitoa. Köyhäinhoitolainsäädäntö on 
jo kauvan kaivannut uudistam~sta". Aivan. Se on 
totta, mutta ei hallitus lupaa tässäkään mitään. 
.Se voi sanoa perästäJpäin, ettemme me ole mitään 
luvanneet, me olemme vain sanoneet, ·että niinhän 
se on. Mutta hallitus, joka lähtee tällaisella oh
jelmalla liikkeelle, ei ansaitse köyhälistön kanna
tusta. On tuhmaa, että te pyydätte meidän työtä
tekevien luokkien kannatusta tällaiselle' hallituk
selle. Maodostakaa hallituksenne, jos tahdotte. 
Me ·emme ainakaan tule sille kannatusta anta
maan. 

Jos tarkastamme- meidäru hallituksemme ohjel
maa, sen hallituksen, jonka ehdokkaat olette niin 
hävyttömästi haukkuneet täällä lauvantaina ja tä
nä päivänä, niin se on tosin lyhyt, mutta se on 
selvä. Se on sellainen ohjelma, joka toteutettuna 
tulee hyödyttämään työtätekeviä luokki.a. Mei
·dän ehdokaslistallamme ei ole kyllä mitään .kor
keita. persoonia, ei mitään huomiota herättäviä 
nimiä, mutta kaikissa ta.pauksissa. ne ovat ni::niä 
sellaisia, joitten omistajat nauttivat meidän luot
tamu·stamme, ja entisinä hyvinä päivinä, hyvät 
herrat, miltei ·kaikki nämä henkilöt, jotka meidän 
senaattorili,staHamme ovat, ovat teidän mieleställl
ne olleet täysin kykeneviä. Minä viittaan ed. 
Tokoihin, Mäkeliniin, Sirolaan,· Gyllingiin, Joki
S'een, Saliniin y. m. Entisenä aikana, silloin kun 
luokkataistelun aallot eivät kuohuneet niin kor
keina kuin tällä kertaa, silloin ne olivat kyke
neviä henkilöitä teidänkin mielestänne. Eikö niin? 
Tällä kertaa ne -eivät kykene mihinkään. No, 
meille se on samantekevää, kelpaavatko he teille, 
vai ei. Minun·kin :mielestäni on tosin sillä lailla, 
että he ovat liian hyviä miehiä panna hallituk
seen, 'Pitämään pystyssä tätä yhteiskuntajär,ies
telmää. Mutta kun olosuhteet ovat käyneet sel
laisiksi, että meidän on täytynyt koettaa tehdä 
jotain tämän yhteiskunnan säilyttämiseksi tois
taiseksi tässä kunnossa. niin olemme tällaisenkin 
uhrin antaneet. Te tunnette meidän senaattorieh
dokkaamme, ed. Tokoin, hänet, joka jo yhden 
kerran muodosti s·enaatin .ia joka senaatti, siitä 
huolimatta, että ed. W alpas äsken sanoi, että se 
oli porvarillinen s-enaatti, sittenkin oli kaikkein 
paras senaatti, mitä Suomenmaassa koskaan on 
ollut, ei niinkään paljon senvuoksi, että siellä oli 
muutamia porvareita, vaan senvuoksi, että siellä 
oli sosiaHste.ia, .iotka tekivät parhaansa ja jota por-



Hallituskysymys. 253 

varienkin täytyy kiittää ni1stä aJliSi,oi:sta, mitä se 
oi.emassaoloa.ikanaan sai aikaan. 

Jos tarkastamme sitä oh.ielmaa, mikä meidän : 
senaatillamme on, ja jota se tulisi toteuttamaan, 
niin huomaa, että se on ohjelma, joka kestää ar
vostelun. Tässä •ensimäisessä kohdassa heti sano
taan, että ,elintarvekysymys on ·otettava vakavan 
harkinnan ja järjestelyn alaiseksi siinä :muodossa 
kuin mitä ammattijärjestöjen valtuus·kunta esitti 
senaatille joku aika takaperin". Te kai myöntä
nette, että se on kysymys, joka pitäisi mitä pikim
min ratkaista. Samaten kysymys Suomen its-enäi
syydestä. Meillä on joka ainoalla siksi paljon ko
kemusta vieraan vallan sorr-osta, että joka aino~tn 
Suomen kansalaisen, niin porvarin kuin sosialis
tinkin, ensimäisenä velvollisuutena pitäi,si olla 
koettaa turvata Suomen itsenäisyys eikä lähteä, 
niinkuin te olette lähteneet, heikantamaan sitä 
koettamalla mustata sitä lakia, minkä eduskunta 
Suomen itsenäisyyden turvaksi laati. Te ette olisi 
pelänneet Suomen its'8näisyyttä :muun tähden, 
kuin senvuoksi, että pelkäsitte vallan siirtyvän 
Suomen kansalle .ia että eduskunta kun saisi val
lan käsiinsä, tulee vahvistamaan lait, jotka. täällä 
on laadittu, eikä teille ole mahdolHsta vieraan 
vallan suojassa keiruotella niitä lakeja kumoon. 
Me ol€mme työskennelleet alun toistakymmentä 
vuotta täällä eduskunnassa ja verraten pi€niä ovat 
ne saavutukset, mitä on saavutettu. Ja etupäässä 
S€nvuoksi on köyhälistölle mitä tärkeintä saada 
tunnustetuksi tuo heinäkuun 18-päivän laki; siitä 
S€ ei tule luopumaan, ,siitä saatte olla vaku:utetut. 

Ohj-elman kolmannessa kohdassa puhutaan 
työttömyyden torjumis-esta. Minun ei tarvinne 
lähteä selostelemaan, kuinka välttä.mätöntä on se, 
että työttömyys koetetaan poistaa, mikäli se pois
tettavissa on kapitalistisessa yhteiskunnassa. Sen 
ohjelman taakse on jok'ainoa työläinen valmis 
liittymään. Sitten meidän ohjelma;:ssamme vaadi
taan vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusta jär
jestämään ja meidän ehdotta:mamme senaatti on 
ryhtyvä, jos se valtaan pääsee, tarmokkaasti toi
meen tässä suhteessa. Me, jokainen köyhälistön 
luokan j.äsen, tiedämme, kuinka tärkeätä olisi 
saada vanhuudenvakuutus. Niin kauvan kun 
olemme nuoret ja voimakkaat, me tulemme juuri 
toimeen senvuoksi, että meidän työvoimamme kel
paa teille, työnantajille. Mutta sen jälkeen, kun 
voimamme vähenevät, ei ole enää muuta mahdolli
suutta kuin ottaa pussi selkään ja. keppi käteen 
.ia lähteä mieroa taivaltamaan tai parempiosaisten 
muurille loikoruaan tai meidän varoillamme ra
kennetuis-sa vaivaiskartanoissa. vanhuudenpäi
viämme viettämään. Me pyrimme samanlaiseen 
huolettomaan va.nhuudenpä.ivien tulevaisuuteen 

kuin teilläkin on, jru siihen meillä on täysi oikeus. 
Senvuoksi se on m€~dän senaattimme yhtenä ohjel
man kohtana. 1Samoin kaipaa mitä pikaisinta 
uudistusta. torpparikysymyksen järjestäminen. 
Mutta minun .ei tarvitse lähteä tässä uudelleen 
yksityiskohtaisemmin tämän järjestelmän tar
peellisuutta. · esittämään. · Mainitsen va.in yhden 
viime päivien ta:pauksen, .ioka on yhtenä esimerk
kinä siitä, mihin ollaan menossa. Tämän päivän 
Helsingin Sanomissa kerrotaan muiden muassa, 
että Laukassa ovat ne kymmenkunta vuotta ta
kaperin häädetyt t·orpparit ryhtyneet vaatimaan 
torppiaan takaisin. Asia on h€rättänyt paikka
kunnalla suurta huomiota, vieläpä niin, että edus
kunnan ·puhemiehelle on saapunut seuraavansisälr 
töinen sähkösanoma: ,Helsinki, Eduskunnan Pu:. 
he.mies. Laukan alue-ella alkanut torpparikapina. 
Aikaisemmin häädetyt vuokramiehet vaativat 
torppaansa takaisin. Häätävät rikkuritorpparit. 
Lähes parikymmentä jo ·häädetty. Elukat ja. ih
miset taivasalla. Ottakaa asia eduskunnassa 
esille. Ellei eduskunta 1heti toimita Laukan alus
talaisille oikeutta .ia julista torppareita rii·ppu
mattomaksi, on p.elättävissä vakavia selkkauksia 
ympäri maata. Hämeenkyrössä eivät torpparit 
enää maksa veroa isännille. tSuom€n Maan
vuokraajainliitto. Evä. Harvala". Tällainen :säh
kösanoma. on saapunut eduskunnalle. Tämä on 
vain yksi todistus siitä mihin ollaan kulkemassa, 
jos sellaista edesvastuutonta ja sokeaa politiikkaa 
yhä eteenpäin ha:vjoitetaan, mitä meidän porvaris
tomme on harjoittanut. Minä v·oin sivuuttaa muut 
kohdat. Minä vain koskettelen lyhyesti tuota, 
joka näyttää porvaristolle olevan pahin loukkaus
kivi, amnestiaa, anteeksiautamusta niistä rikoksis
ta, joita viime vallankumousviikkoina on tapahtu
nut ja jotka ovat johtuneet järjestöpäätösten täy
täntöönpanosta. Minä käsitän varsin hyvin, ettei 
teille amnestia ole mistään merkityksestä, huoli
matta siitä, vaikka teidän tahollanne olisi am
nestia yhtä tarpeellinen kuin köyhälistöllekin. 
Kyllä minä voin vakuuttaa, että useita murhia 
teikäläisten toimesta on tapahtunut. Useita pu
nakaartilaisia on kaatunut viime ajan taisteluissa, 
mutta te olette vakuutettuja siitä, että teidän 
puolellanne olevat luokka-oikeudet ne tul.evat pitä
mään huolen siitä, etteivät ne, jotka ·ovat syypäät 
niihin rikoksiin, tule rangaistuksi tai jos niitä 
rangaistaankin, niiden rangaistukset ovat mahdol
lisimman lievät. Siitä johtuu se, että te ette sano 
missään tapauksessa hyväksyvänne amnestiaa. 
No niin, .iatkakaa siihen suuntaan, hyvät herrat, 
mutta älkää syyttäkö silloin meitä, jos j·oskus. jä
lestä;päin tulette huomaamaan, mihin tällainen 
politiikka on johtanut. Kyllä asia on sillä tavalla, 
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hyvät. ,herra:t, -ettei ty,övä-enluokka enää iham-
1
1 

ooiue ~Sa.arijärven Paavoa, kuten ed. Kallio 'hno
:mauiti äsk-en, kuinka; 8aarijärven Paavo huo
~ail4 että ,vaikka kokee eipä hylkää. Herra". Me 
voimme paljon ennemmin- rhannoida Ilkkaa, j:Oka 
sanoi: ,Ei oikeutta ma!llSs~t saa, ken itse sit' ei 
hanki". 1Siinä on paljon enemmän ihailtruvaa kuin 
Saarijärven Paavossa. 

~Kun ed. Virkkmne& väitti, että viimeaikaiset 
tapaukset ovat kotoisin Siltasaa?elta, että S'ieltä 
on suunniteltu ne mnrhateot, lakot ja. muut, mitä 
Ofl. tapahtunut, niin se ~oli ~pelkkää pötyä, ja sal
littanee minun lukea mitä teidän oma miehenPle 
tästäkin tapauksestru sanoo. Ei teidän ehkä sovi 
epäillä sitä,. minua te ehkä epäilisitte. Häu, Ir
mari Rantamala, saPloo puhuessaan m. m. teidän 
viimeaikaisista väitteistänoo: ,,Eihän voi kie-ltää 
sitäkään, että porvarilliset pääHiköt ovat ahke
ras-ti etsineet nykyisen yhteiskunna1lisen taudin 
syitä, hyvinkin alrkeraJsti. Mutta i'hme kyllä, he 
UV!lii tutkirouks(lssaan tulleet valla:n, ihm-eellisiin 
tal<oks~:in: Nykyisen taudin syyt eivät ~o1e heidän 
mielestään elämässä itsessään vaan - iSiltasaa- 1 

rella". Näin sanoo teidän oma miehen-ene. ,Onko i 
kO>Skaan ~Illlhimillin~m järki jaksanut ~päästä huo
m·attavampiin tuloksiin? Muualla maailmassa 
löydetään taudin syyt elämästä itsestään, .e] läh
detä esåroerkiksi Indi:a.ssa ra;ivoavaa. ruttoa para.n
tamaal'll Kiinassa, villan tehdään indialainen: eli
mistö terveeksi, että tauti la!kkaisi, mutta SlliOma
lain.en pmvariliinen valtiomiesjä!:rki kääntää 
kaikki! katseensa- ·Siltasaarelle. Miten mukavaa 
sille,. joka ei ole tottunut itseään a.jatuksiil8J vai
vaamaan. Kun oman kovuuden ja nälistymisen 
;j-ohdosta sairaa;ksi käynyt la::psi, epätoivoon s>RR
tettu kansa, 'kiemurtelee tuskissansa, kun se huu
taa e:Pätoivosta, niin kutsutaan sitä viihdyttä
mä;än laps-entyttö 8iltasrna.relta .ia sysätään omasta 
k&vwud-esta .iohtunut sairaan tuskBJ .ia epätoivon
teot lapsentytön syyksi. Huonompaa konknrssi
hakemmsta ei liene vielä kukaan maailmassa jät
t~nyt .ia on maan ~onni, jos porva.rillisen isän: hen- , 
kmoffill kyvyttöm:v:vsverintö ei ole· siirtynyt. isältä 
pojalle. Ja kuitenkin minä uskon, sanoo• kirjoit
ta;ja edelleen, että apua tulee .Siltasaarelta, jopa 
ainoastaan sieltä. Turhaa on kuitenkaan luulla, 
eitä sieltä sarudaan milläiän keinoin lapsentyttöjä, 
jotka pitkillä~ keht(!)lalilnilla ja houkutteluilla ko
kevat saada sairaan rauhoitetuksi. Ei! Ei kos
kaan! Siltasaarella ei oie ketään yksityistä. Siellä 
on koko työläis.ioukko itse. Siellä tunnetaan sai
raus ·omassa eLimistössä, tunnetaan se syvälti kai
kella tuskalla ja avuntoivolla. .Siellä liikehtivät 
j'ook~ot elävät epätoivon partaalla, edessä kuolema 
.i:a nälkä:. .Siellä tu:nnetaan koko tämä 'kansan s.y-

vin tuska.. !Siellä sykkii kä.rsiviPl sydän ja. i!!d:ellä 
tajutaaliJ yötä ja päivää se vi1hlova 'hätähuuto, 
jCl'ka tulvii, lnkematto:rruista työ1&isp-erheistä. 
Siellä on .lo oSIOrtettu ne lääkkoot, jotkn auttavat: 
leipää .ia ·oikeutta. Oikeutta saada tasaim.-en osam
me niukoista varalstoista. Kenen sydän voi sutoa, 
että siinä ·on: pyydetty liikaa". Ed. Wirkkuoon, 
pyydän kysyä, onko p.yydetty liikaa, knu työ
väestö tP'YYtää leipää ja oikeu11ta, olkoon, että; se 
pyytäjä o:a Siltasaarelta tati muusta~ m:a.a.ilma.n 
kl<ll'lkasta, se on yhde~ekevä:ä. Ja hälili jatkaa: 
,.,Eihän täs,sä ma:tois-essa maailmassa kaiken jär
.ien nimessä voida enää pyytää ~ vähempää 
kuilu leipä:ä ja oiken1lta. Onko maailmasta hä
vinnyt kaikki oikendenitmto, ovatk-o kaikki tun
teet tyyten SliDill:muneet ja, kilvettyneei, ku:a näi
denkin vaatimnste:m: jällreen: porvarillisten isien 
kivinen kynä yhtenään .kirjoittaa, että sosillllistiien 
maJulot1Jom1in vaatimuksiin ei voida suostua~''. Ja 
hän sa:ooo,. että «poistaka:a sorron. syyt, niin huo
mispäivä:Jtä kamat ovat vel'j~et kes·kenlään. niin 
kansa' on t;yytyväitnen. Siinä on o•hje, e-rehtymä
töD ohje. Alkää si}s lähtekö rSiltaiS'ata:relia ha.ke
ma<:IDlll tm.1Udin sw:i:tä, va1m1 ]l11l'hdistalraa omi-en tu
pie<nne nurkat. Elkää (!)ikeuden. ja van!hnrskauden 
teka:ja, .iättäkö .iumalieniii!e fuuol-eksi, vaan toteut
takaa ne itse. Elkää jättikö tekemi&ienne ja jät
tämisieime s~u:ra;nksi:a siltaJsaarelaisten vas:tatta
viksi. vaan vasta:tkaa. niistä i:tse mielitellJ kai:kella 
suoruudella, miehekkyyilellä ja rohkeudella. 
EUette· täUä: hetkellä Iritin tee, 'eivät 'kaikkift1 me
rien vedet riitäi pesemä!än ]!l'l'l.Ultaa.ksi käs:iiänne''. 
Näin suoraan .ia korutiiemasti kirjoittaa y:ksi tei
dän oman luokkanne etevä kil!jai:lija. Ja minä toi
von, että oitaisitie tästä oprpiaksenn:e. 

Minä -en tahdo jatkaa selli: enempää. Minä ehdo
tan, että etl. Mäen ehdotta.ma senaattorilista hy
vä·ksyttäisiin tällaisen:aall. Ja samalla elulota.n 
toisena e:Q«lotuksena., että tällle' senaatille< ~hyväk
syttäisiin ohjelmaksi re ohjelmru, joka tässäi oo. 
Mäen y .. m. edustaj1ain sisäänjättämässä ohjelma
ehdotuksessa on. Jos me nämä 'hyväksymme, sil-
1Clin ja yksin silloin me voimme saa:da rauhan säi
lymään meidän maassamme · ia voimme välttyä 
niiltä mahd-ollisilta, katkeriltakin< senrauksilta, 
mitkä meitä muussa ta11auksessa ehkä odottavat. 
M~nä toiV'on, -että, te porvarillis.et, mietitte näitä 
asioita vakavasti, ja jos te niitä vakavasti mie
titte, niin silloin te tulette yhtymään milliUl!ll eh
dotukseeni. 

Ed. W a l k a ~m a: En tahdo kuulijoita vä
s·yUä~ kal!Wan, rontta kuiten"kin muutama sana. 
Kun pidän ala-arvoisena sitä! tapaa, ettäi edus
kunnassa sa.ateta:an antaa tarw.Mumista vääris-
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teltyjä; lausuntoja, katson velvolhsuudekseni oi
.fualaisia ja kukaan hdstä ei tiedä suojeluskaarti
·Airola on maininnut siitä Kotkan puna:kaarti
laisten teJkemästä ry;östöretk·estä Lahteen, .i·olla 
matkalla cpunakaartilaisia muka olis:i suojelns
kaarti,lai.Jsten truholta ammuttu Mankalan ase
malla. 

Matkustin sieltä tänä aamuna ja tapasin man
kalaisia ja kukaan heistä ei tiHdä suojeluskaartti
laisia ensinkään li~kus'kelleenkaan niillä 1Jie,
noilla. Se vaunu, jossa punakaartilaisia mat
kusti, on nyttemmin Kou'Vnlassa tarkast•ettu 
pätevien henkilöitt@ taholta, henkilöitten, joita 
tapasin. Tähän tarkastustilaisuuteen oli myös
kin kutsuttu punakaa.rtilaisiakin saapumaan. 
Tarkastuksessa on todettu, että kuulat vaunun 
seinissä ovat ammutut vaunun sisältä-päin. Sitä 
todistavat ulkoseinässä olevat sälöt ja seinään 
jääneet kuulat. Pailkkakuntalaiset muuten selit
tävät asian siUä tavalla, että puna.kaart'i nautti 
kotimatkalla niitä juomia, mitä s•e Lahdesta 
ryösti, .ia näitten viinaksien vaikutuksesta sit
ten he rupes•ivat toistensakin pafhaa verta koet
t•elemaan, elhkä !harjoituksen vuoksi. , 

Täällä on vasemmiston taholta usein lausuttu, 
että suojakaartit ovat perustetut työväkeä vas
taan. Tämä lauselma ja nämä väitteet ovat kui
tenkin aivan epäjahdonmUJkaisia jo si,.itäkin .syys
tä. että tietysti jokainen porvari, olkoon sitten 
- vasemmiston sanoja käyttääkseni - kuinka 
pimeä tahansa, tietää, että tässä maassa myös 
työväkeä tarvitaan. Tässä maassa tarvitaan 
rehellisiä työntekijöitä, aivan niinkuin tässä 
maassa tarvitaan yhteisyyden tunnetta omaavia 
porvareita. Molemmat ovat tämän maan ja tä
män kansan sang.en tärkeitä tekijöitä. Ei siis 
ensinkään tule ajatella niin, •eikä se ole ensin
kään todenmukaista, että täällä rupeaisivat por
vat~it surmaamaan työläisiä. Mikäli minä tun
nen porvareita, ne ·ovat san_gen !hyväntahtoista 
väkeä (Naurua). .Se käsitys on yleistä ja, .sen
hän.ovat myösk_in monet työläiset saaneet erityi
ses1n kokea. Mitenkä nämä porvarit sitten ryh
tyisivät työläisiä surmaamaan. 'Se on vain jut
tua, jota saattavat ainoastaan ne .puhua jotka tah
tovat toimia kiihoituksen aikaansaam'isek:si. Ei 
näitä .suo.ieluskp.arteja ole rauhallisia kansalwisia 
va.staan perustettu, vaan murhamiehiä ja ryövä
reitä vastaan .ia myös muutakin tat~koitusta var
ten, jota minä en katso ole·van syytä •lausua. Ei
~ät myö~kään p~ryari_t teille, sosialistien johta
.Ja.t, tuskm tahtoisi mitään pahaa. En minä si
tä !lSko. Katso~a:a vain, te sosialistijohtajat, 
ettei se paha te11tä kohtaa ihan toisaalta päin 
ios te yhä sitä ,kenkkuilemista" - kuten tei~ 
dän arnat sananne kuuluvat - käytätte. 

-----~-~--------~---

Minä vähäsen poikkean elintarvekysymyk
seen. On väitetty, että punakaa.rtilahset ovat 
löytä.neet suuria elintarvevarastoja, mutta kum
mi,nkin on todettu esimerkiksi Kymen'laaksossa, 
että näissä elintarvevarastoissa, mitä he ovat 
löytäneet toimittaruis-saan kotitatkastubiissa, on 
ollut omavaraistalousvarastoja, joista näiden 
omist_ajat ovat, ~uten tiedämme, luvanpeet eli'n
ta:r:p.e'l'ta yiD(]Järistöväestölle, llllyös tY'äväestöl
'lekin. 

Mitä 'V'ielä elintarvekysymykseen tulee n~in 
mainits•en.tässä ja myönnän, että tällä kys;myk
sellä kyllä saattoi vallankumous-lakkoasiassa 
olla san~en syväkin IPSykolooginen merkitys. 
Kymintehtailla, josta mi.nä olen, on lak,ko men
nyt, ila:huttavaa :kyllä, sangen rauhalEsesti seu
dulla, jossa ennen la.kot ovat olleet usein .s~ng:en 
rajuja, ja minä olen a;jatellut, että siihen ollee 
tällä kertaa sellainen ;psykoliOoginen syy, 'että 
Kymi-yhtiö on työläisiUeen jakanut elint!l:rpeita 
rajalhinnoista, joka on ollut maihodolEsta sellai
selle voimakkaalle y.htrölle. Muualla kai ei täl
laista mahdollisuutta ole ollut ja siitä syystä 
kiihoittajilla. on ollut äärettömän kiitollinen työ
ala saavuttaakseen niitä tarkoitusperiä mi:hi·n 
kiihoittaia't ovat pyrkineet. ' 

M!inä iih:mettelen muuten tämän iHan puheista · 
erikois·esti virkatoverini, rouvru Pä:rssisen puhet
ta tästä toiselta lavalta. Jos minä en olisi näh
n;vt. että se on rouva Pärssinen, jos minä oliSJin 
amoastaan hänen lausuntonsa luk·enut enkä sitä 
itse kttul~ut, en uskoisi, että tuolta puhuja.pai
k~~ta näm puhui i:hanteellinen .runovFja Hilja 
Lnnamaa. Kun ·hänen tuotantoaan katselee rui-

-nakin aikaisemmalta ajalta, ja vertailee sitä' hä
nen pwheeseensa tuossa äsken, ni'in kyllä täytyy 
san~a, .että se myrkky, mitä on :kylvetty, on 
myos mu~tannut rouva Pä.J)ssisenkin sydämen 
sangen Pllllleäksi. Sellaisen !käsityksen minä 
ainakin .sain hänen esiintym,isestään. 

Mitä enemmän m:Unä olen tänä iltana kunHut 
vase~miston lausuntoja, muutamia harvoja lau
sunto,]a "lukuunottamatta, niin on minulle aina 
yhä selvemmäksi tullut se, että näitten kauhuta
paustenkaan johdosta ei vasemmisto ole mitään 
o~pinut 'eikä mitään unohtanut, ja siifä syystä 
mmusta myöskin t.untuu yhä mahdottomammalta 
se ,punwinen senaatti". 

Minä olisin toivonut ja katsonut .s:en onnek
kaa:mmaksi, ·että oEsi saatu kokoomussenaatti 
m~1tta kun .siihen ei mahdoUisuuksia ole nii·~ 
~mä _luotan siihen toiseen listaan ja tulen ~yös
km sitä äänelläni kannattamaan. 

:S~naattori 18 et ä-1 ä: l\Iyöhäisen ajan vuoksi 
mma luovun puheenvuorostani. Minä katson sii
hen olevani sitä <enemmän oi'keutettu, kun viimei-
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sen edellioon puhuja teki minua kohtaan per
soonallisen hyökkäyksen, joka vapauttaa minut 
puheenvuoroa käyttämästä. 

Se puhetulva, jota tänä iltana on harjoitettu, 
on todella katsottava syrrnilliseks·i, jos meillä on 
aikomus kenankaan saada hallitus aikaan. Kun 
as·ema on sellainen, että valtion kassa ei ole aino
astaan tyhjä, vaan siinä on tällä hetkellä lähes 
V2 miljoonan vajaus, ja kun •elintarvell:siat ovat 
niin kiireellisiä, että meillä on kolme päivää ollut 
odottamassa eräs kiireellin-en sähkösanoma Ame
rikasta, joka koskee elintarpeitten ostoa, niin 
silloin ei ole aika enää p·itää puheita, vaan sil
loin on aika toimia. Minä toivoisin senvuoksi, 
että tämä keskustelu vo·isi loppua ja eduskunta 
päästä johonkin päätökseen, jotta voitaisiin to
della puheista myöskin päästä toimiin ja näyt
tää, että suomalainen on my·öskin toimen eikä 
vain puheen mies. 

Ed. Kai :r a m o: Eräs vasemmiston puhuja 
on moittinut herra puJhemi:estä siitä, ·että hän ei 
kutsunut eduskuntaa kokoon .sillo·i·n, kun verisen 
lakon kuohunta oli korlkeimmillaan. Koska tä
mä tapaus on laadultaan ainoa toistaiseksi, lie
nee syytä. eduskunnan pöytäkirjaan merkitä, mikä 
oli lähin aihe siihen, että edUJSkunnan täysi-istunto 
ma11raskuun 17 päivänä peruutettiin. 

Minä olin valtiovarainvaliokunnan vanhimpa
na jäsenenä kehoittanut valiokunnan jäs·eniä ko
koontumaan säätytalolle kello 11 päivällä. Kun 
minä lyönnilleen kello 11 saavuin .sinne, oli mi
nua. vastassa joukko 'as•estettu.ia miehiä ba..io· 
netit pystyssä, jotka ilmoittivat, että sääty
taloon ei päästetä muita kuin työväkeä. Minä 
ilmoitin, että olen kansanedustaja ja että mi
nulla on tärkeä toimitus .suoritettava valtiopäi
vätöitten vuoksi. Tähän vastattiin, ·että se ei 
mitään merkitse ja eräs näistä asestetuista mie
histä suvaitsi vielä neuvoa minua lahtemään 
eduskuntataloon, missä muka on riittävästi ti
laa. Kysyttiin: ,.Ketkä nämä herrat ovat?" ja 
toinen vastas·i: ,Me olemme Helsingin työväen
järjestön määräämiä". Mutta eräs toinen oikaisi 
tämän ja sanoi: ,Me olemme Suomen ammatti
järjestön lähettämiä". Kun !kysyttiin, kumpiko 
näistä on lähettäjä, vastatti·in: ,Kysykää kor
keampia orkaaneja". Kysyttiin: ,Missä nämä 
ovat?" Vastattiin: ,Emme sitä tiedä". Minä ky
syin vi·elä, onko näillä herrailla mitään valtakir
jaa menetellä niinkuin he nyt tek•evät. Vastat
tiin, että sitä ei ta.rvita. Edelleen kysyin, mil
loinka säätytalo taas luovutetaan eduskunnan 
käytettäväksi ja vastattiin siihen töykeästi: 
,Luultavasti ei koskaan". "Tämän jälkeen minä 

------

yhdessä muuta1mien muitten valtiopäivämiesten 
kanssa, jotka olivat saapuneet, poistuin ja ilmoi
tin herra puhemiehelle siitä törkeästä loukkauk
sesta, joka oli t·ehty eduskuntaa vastaan, samoin 
myöskin maan herra prokuraattoriHe, joka sattu
malta oli täällä eduskunnan talossa saapuvilla. 
Ed. Si>rola on täällä ilmoittanut olevansa sitä 
mieltä, että eduskunnan o>lisi p•itänyt näissäkin 
oloissa jatkaa työtänsä aivrun niinkuin kaikki 
olisi ollut juuri niinkuin olla piti. Ei liene 
liikaa, jos ed. .Sirola olisi maininnut edes yh
den ainoan parlamentin eli eduskunnan, joka 
suostuisi välinpitämättömänä jatkamaa:llJ työ
tänsä silloinkin, kun piikkimiehet häiritsevät 
sen toimintaa ja kun kukaan ei suojele sitä katu
yleisön väkivaltaa ja mielivaltaa vastaan. Ellei 
hän siihen pysty, niin ei •hänen mielipiteensä ole 
muuta ikuin hänen omia mielitekojansa, eikä ku
:kaan voi kohtuudella vaatia, että Suomen edus
kunnan lJUh•emies noudattaa yksityisten edusta
jain mielitekoja. 

Ed. Hu 1 t i n: En olisi tahtonut sanaUakaan 
kosketella viime viikkojen kauheita tapahtumia, 
jott.ei niiden synnyttämä katkeruus pääsisi vas
taisiin keslkusteluihimme ja päätöksrimme vai
kuttamaan. Mutta katson yhden syyn :pakotta
van niihin tääHä kajoamaan. Niiden henkilöiden 
joukossa, jotka OIVat joutuneet väkivallan ja JJ.ir
mutekojen uhreiksi, on lukuisia ulkovaltojen ala
maisia. Kaikissa maissa, joissa edes jon'kunmoi
nen oikeusjärjestys vallitsee, katsotaan vierai
den maiden kansalaisten loukkaamattomuuden 
suojeleminen valtion ehdottomaksi velvollisuu
deksi. Milloin sellainen loukkaus on tapahtu
nut, on se valtion puolesta ·rangaistava ja jos 
mahdollista hyvitettävä. On'han tapahtunut, että 
maissa, joissa tällaista oikeusturvaa ja 1hyvitys
tä ei ole /kyetty antamaan, ulkovallat ovat lou
,kattujen alamaistensa 'PUolesta ryhtyneet itse 
rankaisutoimen1l'iteisiin koko maata kohtaan. 
Semmoisiin toimiin eräät Euroopan vallat esimer
kiksi ryhtyivät Kiinassa n. s. boksarikapinan 
aikana. On nöyryyttävää tunnustaa, että Suomi 
hirmulakon kautta on saatettu samallaiseen ase
.maan kuin Kiina. Itsestään selvää on, että mi
kä hallitus tahansa tässä maas~a tulleekin ase
tetuksi, sen tehtävä on tässä asiassa täyttää 
kaikki, mitä kansainvälinen oikeus voi Suomen 
valtioHa vaatia. Siihen mennessä on kuitenkin 
välttämätöntä, että Suomen eduskunnassa lau
sutaan syvä valittelu, että semmoisia törkeitä 
oik•eudenloukkauksia on voinut tässä maassa 
ulkomaalaisia ko:htaan ta"Pahtua. Minä olin 
odottanut, .että edes tämä valoittelu olisi lausuttu 



Hallituskysymys. 1!57 

vasemmalta, mutta kun se ei O'le tapahtunut, 
olen tahtonut esittää sen tässä. 

Ed. K u j a 1 a: Täällä eduskunnassa olemme 
saaneet kuulla sekä pohjattomaan alennustilaan 
joutumisesta että porvarillisesta sanoma'lehdi_s
töstä olemme saaneet lukea tavattoman suuria 
murlhia ja ryövi1r1historioita, jotka orvat porva
rillisen luokkavihan my.rkyllisellä hiivalla ta
vattom-an suuriks1i nostatettuja. Minä yhdyn 
niihin, jotka ovat tuominneet seHa!isia anarkis
tisia tekoja, .ioid!en tekijät voidaan le:imata työ
väenasian ja vallankumouksen vihollisiksi. Ja 
se on jo tarpeeksi raskas tuomio. Kun näitä te
koja arvostellaan, tahtoisin minä asettaa taus
taksi ne veriset keinot, joilla vallanpitäjät kaik
kina aikoina aina Rooman orjataisteluista. llläi
hin päiviin saakka ovat tukahuttaneet sorret
tujen köyhälistöjoukkojen joukkoliikk'!litä. Ne 
ovat siksi pöy.ristyttäviä keinoja, että niiden va
lossa, siltä taustalta arvostellessa viime päivien 
tapauksia, kutistuvat ne vallan paljaalle sil
mälle näkymättömiksi tomuhiuklkas·iksi. Tääl
lä on useampaan kertaan toistettu tuo syytös 
meidän muka yhteistyöstämme :venäläisten kans
sa. Sanottakoon siitä suoraan, että me olemme 
kansainvälisen sosialidemokratian kanssa yh
teistoiminnassa kansainvälisen köyhälistön ko
·hottamiseksi, sen lopulliseksi vapauttamiselksi. 
Niinhän meitä vastassa on myös internatsionali
nen työnantajain luokka, käyttäen. !kaikkia kei
noja kansainvälisesti sekä meitä että kaikkien 
maiden köyhälistöä vastaan. Mutta teidän yh
teistyönne, herrat porvarit, venäläisen taantu
muksen kanssa on siksi tunnettua ja selvää, ettei 
siitä tarvitse monta esimerkkiä luetella. Koko 
tämän maan omista!Vain luokkain valta-asema ja 
luokkavalta on ;pysynytkin pystyssä vieraan 
vallan pistimien avulla. Vuoteen 1809 saakka 
sitä piti pystyssä ruotsalainen pistinvalta, jota 
käytetti!in muun muassa, mainitakseni yhden 
esimerkin .räiikeimmistä, Elimäellä tämän maan 
raivaajia, sen :pitäjän talonpoikia, ajettaessa pois 
tiloiltaan, jotta eräs liiviläinen rosvopa.rooni 
pääsisi tilalle, käytettiin ruotsalaisia pistimiä. 
Vuodesta 1809 on tämän maan anastajaluokan 
valta riippunut venäläisen byrokrat·ian pist'imien 
turvissa aina Ke:renskin hallituksen viimeisiin 
päiviin saakka. Mustimpina aikoina, sellaisina 
kuin Bobrikowin aikana, käytiin vielä Suomen 
herrain taholta kiittämässä ja tyytyväisyyttä il
m!. ·emassa Suomen kansan nimessä Nikolai Ve-

, riselle silloisesta politiikasta. Ne he11rat - ikol
me herraa - ovat tunnettuja, jotka siellä kävi
vät. Heillä ei ollut Suomen kansan valtuutta, 

lhe käyttivät omaa valtuuttaan. Tämä .ei ole 
lakannut näih·in päiviin saakka ja sodan aikana 
on. S'e mennyt niin pitkälle, että yksin maalais
nimismiesten kabineteista on löyd'!ltty tutkimuk
sia toimeenpantaessa suuria pinkkoja venäiläisen 
santarmiston yhteyttä ja läheistä vuorovaiku
tusta todistavia asiapapereita. Näimä todistuk
set ovat siksi murhaavia, ettei kannattaisi enää 
ottaa suulleen puhetta meidän ~hteisty.östämme 
venäläisten kanssa. 

Täällä ed. Virkkunen sanoi lämpimin sydä
min kannattavansa ja äänestävänsä Svinili.uf
vudin senaattorilistaa. Minä onnittelen sekä ed. 
Virkkusta että sitä puoluetta siitä, sillä muistuu 
mieleeni taas tuo Bobrikowin aika, jolloin her
rojen kesken oli kotiriitoja. Ja näissä kotirii
doissa se puolue, johon herra Svinhufvud ynnä 
eräät muut porvarillisen senaattorilistan ehdok
kaat kuuluivat, 'hyväksyi murhankin keinoksi 
tarkoitusten saavuttamiseksi, ja herra ed. Virk
lkusen puolue silloin sitä vastaan polemisoi. 
·Mistä nyt tämä ~hmeellinen mielenmuutos? 
Herra Svinhufvudillahan on hyvin• läheinen yh
teys niidenkin asioiden kanssa eräissä suhteissa. 
Tämä täytyy vain ymmärtää niin, että kun nyt 
on yht·einen vi'hollinen, työväenluokka, mikä 
nous•ee oikeuksia vaatimaan, niin Pilatus ja He
rodes ovat tulleet ystäviksi. 

Täällä ed. Alkio lausui, että luokkataistelu on 
turmiollisempi Suomen tulevaisuuteen nähden 
kuin vieras valta. Se tunnustus on vakwvampi 
kuin moni on saattanut ajatellakaan. Se lähti 
sydämen pohjasta, se kuvasti koko porvarillisen 
maailman syvimmän ajatuksen. Ennen tässä 
maassa 'haHitkoon vieras valta ja, viitaten ed. 
Alkion lausunnon loppuosaan, hävitköön vaikka 
tä~ä kansa kansakuntien joukosta mieluummin, 
kmn :että tässä maassa saadaan aikaan sellainen 
kansanvaltainen .iärj'!lstys, että tämän maan köy
'hätkin kansalaiset tuntevat olevansa turvattuja 
ja. tuntevat nauttivansa s·en suomia yhteisiä 
etuja. 

:Mitä sitten 'lo'Puksi tulee itse tähän senaattori
listaan, minkä herrat ovat täällä •esittäneet niin 
sen ohjelmasta täällä ed. Aronen jo teki s·~lvää. 
Minä· tässä vain esitän taustan tämän ohjelman 
torppa.riasiaa koskervalle kohdalle, luk.emalla 
erään teidän puolueenne huomattavan miehen 
Heikki Ri!avuoren edistysmielisten klubissa pi
tämästä •esitelmästä erään kohdan, missä hän tuo
mitsee teidän politiikkanne sekä torppariasiassa 
että myös knnnallislakiasiassa. Siis kuulkaa 
tämä oman koiranne pnrema. Se kuuluu näin: 

:,Me tie~ämme kaikki torppa.rikysymyksen 
va1heet, 'kumka kauvan sitä on viivytelty ratkai-
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sematta, kuinka itsepintaisesti .siinä on pidetty 
kiinni vallitsevista oloista, jotka kuitenkin maas
samme ovat rä .. keämmät kuin missään muussa 
maassa. Vain mitätön prosentti maalaiskun
tien perheistä omistaa omaa maata. VaHavin osa 
on torppareita tai tilattomia. Myönnytyks1in on 
oltu valmiita vain silloin, kllil1 urkonaiset olosuh
teet ovat suoranais.esti pakottaneet myönnytyk
siin, !kuten edellisen suurlakon jälkeen. 1914 
vuoden valtiopäivillä, jolloin :Pmvarit olivat 
enemmistönä, ei .saatu aikaan edes viideksi vuo
deks·i •eteenpäin kohdistuvaa väliaikaista 'lakia .. 
Tämä saatiin aikaan vasta seuraavilla valtiopäi
villä, jolloin sosialistit olivat enemmistönä, ja 
kuitenkin täytyy kaikkien tunnustaa, että tämä 
laki oli aivan välttämätön." 

Tässä annetaan teidän vihaamanna Maunerin 
eduskunnan yhdestä saavutuksesta tunnustus. 
Kunnallislaista hän sanoo näin: 

,Kunnallisla~i hyväksyttiin aikanaan edus
kunnassa; mutta. aivan yleisesti lienee porvaril
lisissa piir.eissä toivottu, ettei se tulisi vahviste
tuksi. Ja nämä toivomukset kai vaikuttivatkin 
sen, •ettei sitä vahvistettukaan. Tämä johti si1-
hen, että eduskunta viime valtioiJäivillä - val
lankumouksen jälkeen, jolloin porvareihin näh
den oli .ionkunlainen pakkotila olemassa, - jou
tui hyväksymään vielä entistä paljon radikaali
semman kunnaUislain. Sen jälkeen valtiopäivät 
hajoitettiin ja heti ryhdyttiin puuhaamaan ra
.ioittavia muutoksia sekä täJhän kunnallislakiin 
e-ttä samoilla valtiopäivillä säädettyyn lakiin 8 
tunnin työpäivjistä." 

Mitä tästä sanovat a.rvoisat oikeistolais•et? Hän 
ei ole edes mikään luopio, mutta tä:män jälkeen 
hän luopioksi kai joutuu teidän sakissanne. Kun 
tä'ltä taustalta katselee s•elkä porvarillisen senaa
tin torp,parioh.ielmaa että muitakin sen ohjelman 
ko'htia, ni·in täytyy tulla tulokseen, että kiveä 
tässäkin leivän asemasta meille taas tarjotaan. 
Ed. Ahmavaara sanoi, ettei hän voi äänestää 
punaista senaattorilistaa muun muassa senkin 
vuoksi, että siinä on •ed. Sirola, niin kenties ed. 
~hmavaara sitä äänestäisi silloin, jos siinä ed. 
Sirolan sijassa oEsi joku sellainen jau1hokeinotte
l~ia, joka sanomalehtien ke;:tomusten mukaan 
samaan aikaan k·einotteli Iin kunnassa jaulhoilla, 
.kun ed Ahmavaarakin sielläpäin oli, ja tuntee 
hän kai lähemmin tämän asian. En tiedä lähem
min, ehkä ed. Ahmavaara antaa siihen selityk
sen. 

Minä ehdotan lopuksi tämän porvarien taholta 
.eihdotetl;ln niin sanotun Svinhufvudin senaattori
ehdokaslistan hy lättä väksi. 

Ed. A. Manner: Tämän ~allituskysymyk
.sen yhteY'dessä lausui ed. Rikkonen täällä taan-

noin, että maalaisväestö Jhänen kotipaikkrukun
nallaan olisi eroitta.nut elintarvelautakunnan 
muka .senvuoksi, että se luovutti maanviljelijöille 
sen !hallussa olevia viljavaroja. Tämän johdosta 
pyydän huomauttaa, että tuon eLntarvelauta
kunnan tilit olivat :Pidetyt sillä tavalla, että va
rastossa tilien mukaan oli paljon enemmän vil
jaa kuin todellisuudessa ja että sitä Ruokolahden 
'kunnalta näitten tilien perusteella velottiin tuon
tikunnalle •enemmän, kuin mitä todellisuudessa 
oli. Si·käli kun minulle oru kerrottu, sy:n;tyi 
tästä siellä sellainen sekameilska, että siitä ai
.heutui elintarvelautakunnan ero. 

Ed. P a a v o l a i n en: !Sen joihdosta, että tääl
lä on sosialidemokraattisten edustaja~n puolelta 
useissa puheissa koet•ettu todistella, ettei 'heidän 
ryhmänsä johtomiehinä tai ·he~dän puolueensa 
.e-turivin miehillä . ole ollut mitään tekemistä 
maassa viime päivinä tapaMuneitten lhirmutöit
ten kanssa, oli a.ikomukseni esittää muutamia 
viimeaikaisia tapaihtumia Vii[lurin seuduilla ja 
Karjalan kannaksella. Kun kumminkin on aika 
kulunut näin myöhäiseksi, että kcilita on puoli
yön aika ja täällä on puhuttu noin 12 tuntia, 
joten arvoisat edustajat eivät jaksane kuunnella 
pitempiä puheita, niin rajoitun ainoastaan muu
tamaan kysymykseen. Tämän teen sitä suu•rem
malla syyllä, kun Viipurin läänissä mellastaneet 
huligaanijoukot ovat nyt alkaneet kadehtia niitä 
larukere.ita, joita 'heidän toverinsa ovat .saavutta
neet muualla maassa, ja. ovat vielä seru jälkeen, 
kun la.kko juLstettiin päättyneeksi, ryhtyneet 
eri kunnissa raivoamaan. 

~Sanomalehtiä seuraamalla olemme saaneet ta
pahtumista Viipurissa lakon ensi viikolla sen 
käsityksen, että s:ellä tapahtui samanlaisia ta
pauksia kuin täällä Helsingissä, aseitten riisu
mista, kansalaisten vangitsemis:a, kotietsintöjä 
j, n. e. Mutta vasta seuraava sunnuntai muuttui 
kauhunpäiväksi. 1Syynä tähäru ovat ainakin 
osaksi sosialidemokraattiset jdhtomiehet. He ni
mittäin toimittivat 300-miehisen huligaanijou
kon Kotkasta Viipuriin ja sieltä Karjalaan ter
rorisoimaan ja murhatöitä tekemään. Kuinka 
muuten on käsitettävissä se, että tätä ryöväri
joukkoa, joka oli raadellut ja hävittänyt Viipu
rin kaupunkia kuin pahimmat vandaalit, oli 
saattamassa, pa.itsi punakaartia, sikäläiset sosia
listien .ioMomiehet sotaväen soittokunta muka
naan. Mitä muuta tämä ystävällinen suhde 
kotkalaisen anastajajoukon ja sosialistioen viipu
rilaisten johtomiesten välillä todistaa, kuin että 
sosialistien johto oli väkivaltaisuuks :en takana. 
Eikö tätä samaa todista myös se, että näitten 
kotkalaisten väkivallantekijäin päällikkönä oli 
eräs sikäläisen ty.öväenliikk·een johtohenkilöistä, 
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erään sosialistisen lehden toimittaja ja 'henkilö, 
josta sosialidemok;raatit vallanku~ouksen al
kaessa halusivat tehdä erään suurimpien kaupun
kiemme p.oliisilll!estarin, siis ylimmän järjestylk
senvalvo.ian. 

Tuo kotkalainen soitolla julhlittu mellastaja
joukkue ei kokonaan kääntynyt takaisin Kot
kaan, vaan jatkoi osa matkaansa ryöstöretk·elle 
Karjalaan antamaan siellä viera>:lunäytäntöjä 
väkivaltaisuuiksissa ja teurastuksissa Hiitolan, 
Käkisalmen, Pyhäjärven, Parikkalan, Sakkolan 
ja Raudun kunnissa. Kuinka paljon murhia ja 
l"Yiöstöjä noissa pitäjissä on tehty, niistä ovat sa
nomalehdet kertoneet, joten ne voi sivuuttaa. En 
olisi koko täs-tä ryöväysmatkas•takaoo maininnut, 
jollei täih.än kai1kkeen olisi suul"ena syynä sosiali
demokratian johtomiehet sielläpä;n. He kutsui
vat. kuten sanottu, tuon huliga.anijoukon ensin 
Viipuriin ja lähettivät si•eltä torv~en raikuessa 
askareissaan levossa ja rauhassa työskentelevän 
kannaksen maamiestä raastamaan ja ryöstämään. 
Sosialidemokraattisen lehden toim~tuksessa an
nettiin mä.äräyksiä., miten oli meneteltävä van
gittujen kanssa j. n. e. Sosialidemokraattien 
johtomielhet ovat !koko ajan oUeet ,.remmissä" ja 
ovat 'Vieläkin. 

Näille verikaarteiUe ei tyydytty 1hankkimaan 
apua enää Suomessa majailevalta venäläiseltä so
taväeltä, vaan koetettiin saada avuksi sotaväkeä 
rajau tois•elta puolelta, Pietarista. Uskooko ku
kaan, ettei tällaiseen ;hommaan tarvita johtavam
paa järkeä kuin raakaa eläimellistä voimaa! Ja 
ei~öhän jokainen, ajatteleva i'hminen aavista, 
mistä tämä johtavampi järki on kotoisin. Nyt 
täytyy jokaisen 'Pelätä ei ainoastaan omaisuut
taan vaan henkeään, kun tuhansille .hu1igaaneille 
kaupungeissa ja maalla on jaettu aseita ja am
purnatarpeita. Esimerkiksi Parikkalassa on 
Simpeleen huligaanijoukko varustettu sotilas
kivääreillä. Kun tällä paikkakunnalla ei ole 
lainkaan sotilaita, on selvää, miltä taholta nämä 
aseet on ili.ankittu. Sosialidemokraattise•lta ta
holta ei ole, kuten täällä jo on huomautettu, tä
hän asti kuulunut ainoatakaan paheksumislau
suntoa eikä varoitta:vaa sanaa. Tällä taJholla ei 
olla tietääkseenkään veritöistä tai on ainakin 
koetettu niitä selitellä. Ei edes niin sanotulla 
punais-ella senaattorilistalla olevilla ehdokkail
la ole ollut mitään vastaansanottavaa, vaan mie
•luummin päinvastoin. Asian näinollen .ei siis 
isänmaan ja kansan .parasta huolehtiva edustaja 
voi kannattaa sosialidemokraattisen r~män se
naattoriehdokaslistaa. :Sitä ei voida edoes samana 
pärvänä verrata tähä:n toiseen ehdokaslistaan, 
jota tulen nyt äänelläni kannattamaan. Teen 

sen toivossa, että uusi senaatti saa ensi töikseen 
järjestyksen maassa palautetuksi ja ;muuten
kin onnistuu toteuttamaan ohjelmansa 1Suomen 
kansa.n onneksi ja menestyks-eksi. 

Ed. Ta k k ula: En tahdo pit•emmälti jatk&a 
tätä keskustelua. Minun mielestäni on jo asia 
tuHut täysin selvitetyksi. Samalla kun kanna
tan proikuraaott.ori Svinhufvudin listaa, on minun 
eduskunna:n tietoon saatava seuraava sähkösa
noma: 

Kuultuamme Svinhufvudin Senaatin, så.tä kan
natamme. 

Oulun Itsenäisyysklubi. 

Ed. Paasi vuori: Ed. Palmgren täällä 
mainitsi, mikäli tulkin pulheesta sain, tietoa, että, 
hän ei ann.a mitään arvoa. minun .puheelleni, mi
käli se koskee oikeiston syyl-lisyyttä suurlakon 
syntymis·een. Minä en lausunut mitään muuta 
:kuin mitä itse tiesin ja uskoin todeksi, siinä ei 
ollut ~htään .enempää eikä vähem'Pää. Sitä syy
tästä, minkä minä teitä vastaan tein, en tehnyt 
umpimähkään. Minä urkin lakon johtajia, minä 
kysyin, olisiko suurlakko syntynyt, jos maa,lais
liiton ehdotus olisi hyväksytty siinä äänestyk
sessä, jonka mainitsin, ja minulle ilmoitettiin, 
että ·luultavasti ei. Jos ed. Palmgren ja hänen 
tov•erinsa eivät tahdo uskoa minun vakuutustani, 
että näin on asian laita, niin sille en mitään 
mahda. Te:dän onkin vaikea uskoa, sillä jos te 
uskoisitt•e, niin teidän omatuntonne rupeaisi tei
tä soimaamaan. Sen vuoksi teidän täytyy kiel
tää kaikki pätevyys siltä, mitä minä sanoin. 

Ed. R i k kone n: Kun täällä ed. Manner su
vaitsi lä'hteä oikomaan minun äskeistä lausun
toani, että Ruokolahden elintarvelautakunnaHa 
oli kirjanpito sekaisin ja että siellä ei ollut vilja
varastoja niin paljon kuin piti olla, johtui se 
juuri taioHisille tapahtuneesta viljan jaosta. 
Muut•en tulkoon vielä mainituksi, että nämä kir
ja,n,pitäjät eivät ole ty.ömieihiä, vaan ovat juuri 
po.rvareihin lukeutuvia. 

Eikä valtuuston pöytäkirjasta käy selville, 
minkätähden juuri työläiset on: eroitettu. Sit
ten täällä ed. Paavolainen äskeisessä •lausunnos
saan reposteli tai oikeastaan syytti sosialid·emo
kraatteja Karjalassa tapahtune:sta mellakoista, 
jätti mainitsematta kuka todellisesti siellä päin 
alkoi aseellisen esiintymisen. Eikö se juuri ollut 
porvari•en lahtarikaarti, joka siellä esiintyi, sillä 
si·ellä ei työläisillä ollut ainoatakaan asetta, ei 
Antreassa eikä Parikkalassa, ei liioin Hi:tolassa 
eikä Käkis.almessa, ei myöskään . Pyhäjärvellä, 
.ioihin ty;öläiset olivat 'PYYtäneet Vii'Purista apua 
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ja josta nämä viipurilaiset olivat paluumatkalla, 
ei ollut siellä tehty mitään ryöstöjä, kun lahtari
kaartilaiset alkoivat ampua sitä junaa, missä ne 
kulkivat. En tahdo pitemmälti niitä retkeilyjä 
siel.Iä selitellä. Ed. Paavolaisen olisi ollut syy
tä kysyä joltakulta lähemmältä, miten lahtari
kaarti on siellä ollut .iärjestettynä, jos nimittäin 
ed. Paavolainen ei minua usko, kysyä ~esimerkik
si nimismies Heitoialta tai eräältä kansakoulun
opettajalta, jolta on my;ös löydetty käsipommeja 
'ja kiväärejä isompi määrä. Nämä eivät kuulu työ
väenlikkeeseen eilkä järjestöihin. Muut·en yhdyn 
kannattamaan täällä ennen ed. Aros~en tekemää 
ehdotusta, että ed. Mäen tek-emä hallituslista hy
väksyttäisiin erikseen ja ohjelma erikseen. Kan
natan ed. Kujalan tekemää ehdotusta, että pro
kuraattori Svinhufvudin lista hylättäisi,in. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u ih e mies: Käsiteltävänä olevan hallitus
kysymyksen ratkaisemiseksi on olemassa kaksi 
ehdotusta: toinen ed. Mäen y, m. ehdotus ja toi
nen ed. Antilan y. m. ehdotus. Muita ehdotuksia 
ei ole tehty, paitsi ed. Aros-en, joka on juuri se, 
minkä 'herra Mäki on tehnyt. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy ed. Mäen y. m. ehdotuks·en, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Antilan 
y. m. ehdotus hyväksytty. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. Setä 1 ä: Minä pyytäii.sin saada ilmoit
taa, että ne henkil.öt, jotka ovat prokuraattori 
Svinhufvudin lis,talla, -eivät aio ottaa, osaa tähän 
äänestykseen. 

Äänestyksessä annetaan 80 jaa- Ja 100 el

ääntä. 

itsensä tarkistaa se kirjelmä, joka koskee hrulli
·tuksen, asettamista, samoin kuin nekin, jotka 
koskevat kunnallislakeja .ia 8 tunnin työaikaa 
koskevan lain vahvistamista ja jul!kaisemista. 

Hallituksen asettamista koskevan kirjelmän 
tarkistus. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnan kirjelmä koskeva 
maan ~hallituks-en asettamista. 

Täysi-istunnossa kuluvan marraskuun 15 päi
vänä päätettyänsä toistaiseksi itse !käyttää sitä 
valtaa, joka voimassa olleid,en säännösten mu
kaan on kuulunut k~eisarille ja .suuriruhtinaalle, 
on Eduskunta tänään tekemällänsä päätöksellä 
määrännyt, että maan hallitukseen asetetaan ne 
lhe~nkilöt, jotka mainitaan mukana seuraavassa 
luettelossa. 

puhemies. 

va,rapuhemies. varapuhemjes. 

Helsingissä, 27 p:nä marraskuuta 1917. 

H a 11 i t u k s e n j ä s e n et: 

Puheenjohtaja Prokuraattori P. E Svin1hufvurd. 
Oik,eustoimituskunnan pää1likkö Lakit. tohtori 

Onni Talas. 
Sisäasiainrtoimi tuskunnan, päällikikö Oikeuspor

mestari Arthur Castren. 
Apulaispäällikkö 'Lakit. tohtori Alexander 

FJ:ey. 
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö Pan

kinjohtaja J·uhani Arajärvi. 
Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö 

Prof.essori E. N. Setälä. 
Maataloustoimituskunnan päällikkö Maanvi:l

jelijä Kyösti Kallio. 
Apulaispäällikkö A.!!,'ronoomi E. Y. Pehkonen. 
Kulkulaitosten ja yle,isten Mid!e'n toimituskun

nan päällikkö Yli-intendentti, Professori Jalmar 
Castren. Puh e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt 1 

hyväksyä ed. Antilan y. m. eihdotuben. Kauppa.- ja Teollisuustoimitltskunnan pääillik-
' kö Lakit. tohtori Heikki Renvall. 

P ll he m i 'e s: Koska tarkastusvaliokuntaa · 
ei vielä ole asetettu, lienee syytä eduskunnan . 

.Sosialitoimituskunnan päällikkö Filosofian li-
sensiaatti 0. W. Louhivuori. ' 

Finlands Lantdags shivelse angående 
tillsättande av regering rför landet. 
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Sedan Lantdag-en vid ])'leimm ·den 15 inneva
rande nov•ember beslutit tillsvidare själv utöva 
den makt, som jämlikt .gällande stadg-anden till
kommit kejs!llren och storfursten, har Lantdagen 
genom i dag- fattat beslut förordnat, att i landets 
regering insättas de personer, vilka upptagas i 
med!följ ande förteckning-. 

talman. 

viceta!lman. vicetalman. 

Helsin-rofors, den 27 novoember 1917. 

Kirjelmät ja luettelo hyväksytään. 

Kunnallislakien vahvistamista koskevan kirjelmän 
tarkistus. 

Si:hteeri lukee: 

.Suomen Eduskunnan kirjelmä, joka 
kos'kee maalruiskuntain kunnallislain, kau
punkien kunnallislain, kansanäänestystä 
tarkoittavan lai<n sekä kunna<llisen vaali
lai-n vahvistamista. 

Tä:y:si-istunnossa kuluvan marraskuun 15 päi
vänä päätettyänsä toistaiseksi itse käyttää sitä 
valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mu
kaan on kuulunut keisårille ja suuriruhtinaalle, 
on Eduskunta tänään vahvistanut .ia julkaista
vaksi mälrännyt viime valtiopäivillä hyväksytyt 
ehdotukset maalaiskuntain kunnallislaibi, kau
punkien kunn.allislaiksi, laiksi kansanäänestyk
sestä sekä kuunailiseksi vaalilaiksi, jo-ista kolme 
ensiksimainittua ovat voimaanastuvat 1 päivänä 
tammikuuta 1918, mutta kunn~llinen vaalilaki 
he tili. 

Suomen Eduskunnan. puolesta: 

puhemies. 

va;rapuhemies. vara.puhemies. 

Helsingissä, 16 -päivänä marraskuuta 1917. 

Finlands Lantdags skrivelse angående 
stadfästande av kommunallag för lands
kommunerna, kommunallag för städerna, 
la,g- om folkom'"östnin.~ samt kommunal 
vallag .. 

Sedan Lantda,g-en v:Ud p'lenum -den 15 inneva
Tande november beslutit tillsvidare själv utöva 
d.en makt, som jämli'kt gällande stadganden till
kommit kejsaren och storfursten, har Lantdagen 
denna dag- stadfäst och ti11 offentli<g-görande för
ordnat -de vid senaste lantdag antagna förslagen 
tiU kommunalla·g- för landskommunerna, komc 
muna.llag1 för .städerna, la,g- om folkomröstning 
samt kommunal vallag, av vilka de trenne först
nämnda skola träda i kraft den 1 januari 1918, 
meru den kommuna·la vallagen omedelbart. 

På Finlands Lantdags vägnar: 

talman. 

viceta'lman. vicetalman. 

Helsing'!fors, Jen 16 november 1917. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. A i r o 1 a: Minulla ei ole mitään sitä vas
taan, että nämä hyväksytään, minä totean vain, 
että s·e liike, josta on .sanottu, että se ei ole y<h
tään mitään porvaristoon vai'kuttanut, näyttää 
sentään ainakin tässä asiassa jotakin vaikuttaneen 
.ia minä toivon, että h€rra puh€mies, joka on vii- · 
vyttänyt minun puhemie1hen kautta €duskunnalle 
esitettä:väksi jättämääni kahta kirjelmää, nyt, 
kun puhemies lyö nuijansa pöytään, sen jälkeen 
vetää esille ne kaksi kirje.lmää ja esittää ne 
myöskin eduskunnalle, sillä nyt ei ole olemassa 
sitä ·syytä, josta ed. Alkio sanoi, ettei ole ole
massa senaattia. Nyt teillä on senaatti, .ryhtykää 
nyt sitten to:Umeen heti! 

Ed. A 1 iki o: EdeHi~en johdosta pyydän 
huomauttaa, että ilman suurlakkoa olisivat nämä 
lait jo olleet muutama päivä sitten voimaan
julistettuina. 

Kir.ielmät hyväksytää;n. 

Kahdeksan tunnin työaikaa koskevan kirjelmän 
tarkistus. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnan kirjelmä, joka 
koskee kahdeksan tunnin työaikaa twr
koittavan lain vahvistamista. 

Täys<i-:i!stunnossa- kuluvan marraslkuun 15 ;päi
vänä ])äätettyänsä toistaiseksi .itse käyttää sitä 
valtaa, joka voimassa o.lleiden säännöst•en mu
kaan on kuulunut keisarille .ia suuriruhtinaalle, 
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on Eduskunta tänään tekemällään päätöksellä 
va,hv<is.tanut .ia julkaistavaksi määrännyt vnme 
valtiopäivilllä hyväksytyn ehdotuksen laiksi 
kahdeksan tunnin työajasta. 

·Suomen Eduskunnan puolesta: 

puhemies. 

vrurapuhemies. varapuhemies. 

Helsinrgissä, 16 päivänä marraskuuta 1917. 

Finlands· Laut-dags skrivelse angående 
stad.fästande av lag om åtta timmars a<r
betstid·. 

Seda•n Lan!tdagen vid plenum den 15 innoeva.
rande november beslut~t tillsvida:re själv utöva 
den makt, .som .iämlikt gällande sta.d,ganden tiU
kommit ke.isa:ren och storfursten, har Lantda.gen 
genom denna dag ,fattat beslut stadfäst och tili 
of'fentligg~öra.nd-e förordJnat det vid senaste lant-

dag godkända förslaget till la:g om åtta timmars 
arbetstid. 

· På Finlands Lantdags vägnar: 

talman. 

viceta>lman. vicetalman. 

Helsingfors, den 16 november 1917. 

Kirjelmät hyväksytään. 

Pu1h•emies: Seuraava täysi-istunto p•ilde
tään ensi keskiviikkona kello 2 päivällä. 

Täysi-istunto päättyy kello 2,30 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava . 

.. 



13. Keskiviikkona 28 p. marraskuuta 
k:lo 2 päivällä. 

PäiväJärjestys. 

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

varten sanomalehdentoimittaja Ei n a r 0 t
te l i n i n, painatustöiden valvojaksi proku

Siv. risti P a a v.o Raittisen ja hänen apulai
sekseen sanomalehdentoimittaja H. Stadi
uks en. 

P ö y d ä II e p a n o a v a r t en 
esitellään: 

ValtiovaTainva.liokunnan mietintö n:o 1 
lyhytaikaisen valtiolainan ottamisesta va-ltio~ 
varaston tarpeen tyydyttämiseksi 264 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi 
ed. Ahmavaara, Ala-Kulju, Kallio, Koivisto, 
Komu, Kuusinen, Ottelin, Päivänsalo, von Ret
tig, Snellman, Talas, W aljakka ja Virkki. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta valtiopäivätyöstä saavat yksi
tyisten asiain vuoksi ed. Ahmavaara ensi jou
lukuun 5 päivään; ed. Snellman, Ottelin jaKo
mu tämän viikon ajaksi; ed. Päivänsalo ensi 
perjantai-iltaan; ed. von Rettig ensi torstai
hin; ed. A. Mäkelin ja Paasonen tämän päivän 
illasta ensi tiistaiaamuun; ed. Runtti huomis
illasta viikon ajaksi; ed. Koivisto tämän ja 
huomispäivän ajaksi; ed. Ala-Kulju täksi ja 
huomispäiväksi; ed. L. Typpö ensi perjantai
illasta joulukuun 6 päivään. 

Ilmoitus virkailijain ottamisesta. 

Puhemies: Eduskunnalle on ilmoitetta
va, että kansliatoimikunta on ottanut yleis
tulkiksi toimitusjohtaja K. V. Puuskan, 
yksityistulkiksi ruotsalaisia kansanmiehiä 

Uusien jäsenten vaali erinäisiin valiokuntiin. 

Puhemies: Niistä edustajista, jotka vii
me täysi-istunnossa tehdyn päätöksen mukaan 
ovat tulleet maan hallituksen jäseniksi, on va
littu ed. Louhivuori jäseneksi perustuslaki
valiokuntaan, ed. Arajärvi ja Talas jäseniksi 
valtiovarainvaliokuntaan ja ed. Kallio jäse
neksi elintarveasiainvaliokuntaan. Koska 
valtiopäiväjärjestyksen 38 §:n mukaan senaa
tin jäsenen ei ole sallittu olla jäsenenä valio
kunnassa, ehdottaa puhemiesneuvosto, että 
valitsijamiesten tehtäväksi annettaisiin valita 
uudet jäsenet mainittuihin valiokuntiin se
naattorien Louhivuoren, Arajärven, Taiaan ja 
Kallion sijaan. 

Ehdotus hyväksytään. 

Vapautus kansliatoimikunnan jäsenyydestä. 

Puhemies: Ed. Talas, joka eduskunnan 
viime täysi-istunnossa tehdyn päätöksen no
jalla on tullut maan hallituksen jäseneksi, 
pyytää, että hänet vapautettaisiin kansliatoi
mikunnan jäsenyydestä. Prlhemiesneuvosto 
puoltaa tätä pyyntöä. 

Ed. Taiaan pyyntöön eduskunta suostuu. 

Puhemies: Uuden jäsenen vaali voitanee 
toimittaa vastedes. 

• 
34 
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Erinäisten valioknntain asettaminen. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto on, otettu
aan selkoa niistä alotteista, joita edustajat 
ovat tehneet, katsonut olevan syytä ehdottaa, 
että asetettaisiin seuraavat erikoisvaliokun
nat, nimittäin laki- ja talousvaliokunta, sivis
tysvaliokunta, maatalousvaliokunta ja työvä
enasiainvaliokunta, joihin jokaiseen olisi va
littava 17 jäsentä. 

Ehdotus hyväksytään. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. P e u r a k o s k i: Eduskunnan valitsija
miehiä pyydetään jäämään tänne heti täysi
istunnon päätyttyä: toimittamaan jäsenten 
vaalin toimitus- ja tarkastusvaliokuntaan se
kä sopimaan nyt päätettyjen valiokuntain jä
senten vaaleista. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Lyhytaikaisen valtiolainan ottamisesta valtio-
varaston kassatarpeen tyydyttämiseksi 

koskeva valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 
1 esitellään ja pannaan puhemiesneuvoston 
ehdotuksesta pöydälle seuraavaan istuntoon. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. K. Manner: Minä: pyytäisin suuren va
liokunnan jäseniä jäämään tähän istuntohuo
neeseen heti tämän istunnon päätyttyä. 

Puhemies: Seuraava täysi-istunto pide
tään tänään k:lo 4 i. p. 

'l'äysi-istunto päättyy k:lo 2,40 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



14. Keskiviikkona 28 p. marraskuuta 
k:lo 4 i. p. 

Päiväjärjestys. 

Siv.l 
Ilmoituksia: 

E n s i m ä i n en k ä s i t t e l y: 

Ehdotus valtiolainan ottamisesta. . . . . . 266 

Asia k i r j a: Valtiovarainvaliokun
nan mietintö n:o 1. 

Puhemies: Nimenhuudon sijasta voita
nee merkitä läsniioleviksi kaikki ne, jotka oli
vat viime istunnossa saapuvilla. 

Hyväksytään. 

llmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä yksityisasiain 
vuoksi saavat ed. Mäkelä tästä illasta ensi 
tiistaihin saakka, ed. Mänty ensi perjantai
illasta seuraavan viikon tiistaiaamuun, ed. 
Salo tämän viikon ajaksi, ed. Suutala tästä 
illasta ensi tiistaihin, ed. Pennanen huomis
illasta ensi tiistai-aamuun saakka, ed. Tåg en
si maanantaihin saakka, ed. Inborr ensi tors
taista päivällä ensi tiistaihin, ed. Hästbacka 
tämän kuun 29 päivästä seuraavan joulukuun 
4 päivjiän, ed. Annala tästä illasta ensi per
jantai-iltaan. 

Toimitus- ja tarkastusvaliokunnat. 

Puhemies: Valitsijamiehiltä on saapunut 
kirjelmä, joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunnan valitsijamiehet lähettävät tä
ten kunnioittaen eduskunnalle tänään pitä
mänsä kokouksen pöytäkirjan, josta näkyy, 
kutka ovat tulleet valituiksi jäseniksi ja kut
ka varajäseniksi toimitusvaliokuntaan ja tar
kastusvaliokuntaan. 

Helsingissä, marraskuun 28 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunnan valitsijamiesten 
1 puolesta: 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Pöytäkirja, tehty Suomen Eduskun
nan valitsijamiesten kokouksessa mar
raskuun 28 päivänä 1917. Saapuvilla oli
vat kaikki vakinaiset valitsijamiehet, 
paitsi Ala-Kulju, Komu, Louhivuori ja 
Snellman, joiden tilalla olivat varamie
het' Murto, P. Virkkunen, Rantasalo ja 
H. J. Linna. 

3 §. 
Vaalien tulokset laskettua havaittiin vali

tuiksi: 

'l'oimitusvaliokuntaan 

listalta n:o 1 

" " 2 

" 
" 

" 3 
" 4 

jäseniksi: 

Haataja, Holsti ja Kaila; 
Kuusinen, Pohjaväre, Herrala 
ja Aronen; 
Estlander; ja 
Lantio; sekä 
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v a r a j ä s e n i k s i: 

listalta n:o 1 P. Virkkunen, Valkamo, Aro
kallio, Hultin, Nevanlinna ja 
Tavastähti; 

" 

" 
" 

" 2 

" 3 
" 4 

Johansson, Pärssinen, Kiiski
nen, Lehokas, Tokoi, Gylling, 
Siren ja Leppänen; 
Palmgren ja Bäck; ja 
Salovaara ja Pykälä. 

Tarkastusvaliokuntaan 

jäseniksi: 

listalta n:o 1 Kairamo, Erkko ja A. H. Virk

., 

" " 
" " 

2 

3 
4 

kunen; 
Wiik, Jalava, Vihersalo ja 
P. Huttunen; 
Roos; ja 
Kokko; sekä 

v a r a j ä s e n i k s i: 

listalta n:o 1 Retulainen, Yrjö-Koskinen, 
Hälvä, Kaitila, Peurakoski ja 
K. R. Häkkinen; 

" 

" 

" 2 

" 3 
" 4 

Usenius, K. A. Manner, Hur
mevaara, Hänninen, Lehtosaa
ri, Forsten, Vatanen ja Salmi; 
Akesson ja A. Furuhjelm; ja 
Juutilainen ja Haapanen. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 
1 

V aitiolainan ottamista valtiovaraston kassatar· 1 

peen tyydyttämiseksi 

koskeva valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o i 
1, joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esi- i 

tellään mainitun kysymyksen ensimäistä i 
käsittelyä varten. 

Keskustelu: 

Ed. G yllin g: Se valtion rahapula, joka 
on aiheuttanut tämän valiokunnan mietinnön, 
on välitön seuraus viimeisen eduskunnan ha
joittamisesta, johon porvarillinen puolisko en
tistä senaattia oli myötävaikuttamassa. Sa
malla kun valiokunnan on täytynyt ryhtyä 
toimenpiteisiin tämän rahapulan auttamisek
si, on sen myös täytynyt todeta, että sena,attiin 
edelleen jääneet henkilöt ovat sinä väliaikana, 

jolloin eduskuntaa ei ole ollut koossa, valtion 
luottoa käyttäneet Eduskuntaa kuulematta. 
Kaksi tämän hallituksen, senaatin, jäsenistä 
on nyt eduskunnan valitsemasa uudessa halli
tuksessa. Tötean vain tämän asian. Samalla 
puolestani evästykseksi suurelle valiokunnal
le pyydän lausua, että minun mielestäni sen 
valtiolainan tarpeen, joka on tyydytettävä, 
ei tarvitsisi nousta niin isoon summaan, kuin 
valiokunta on ehdottanut, vaan voisi se olla 
pienempi. Kyseessä näet on ainoastaan jär
jestely lyhyeksi ajaksi, hätätoimenpide ja va
kinaisen budjetin järjestelyyn olisi mielestäni 
jätettävä tämä asia niin suureksi osaksi kuin 
mahdollista on. Vakinainen budjetin järjeste
ly voidaan kai, jos kiirettä pidetään, saada 
joulukuun puoliväliin valmiiksi ja silloin ei 
koko joulukuun ajaksi, niinkuin valiokunta 
ehdottaa, tarvitse varata kassavaroja. Sum
ma olisi siis saatava pienemmäksi. Valiokun
nassa tein tästä ehdotuksen, mutta katsoin tar
peettomaksi teb.dä varsinaista vastalausetta. 
Lausun vain nyt evästykseksi tämän suurelle 
valiokunnalle. 

Ed. Neva n 1 i n n a: Edellinen puhuja voi 
olla oikeassa siinä, että nykyinen rahantarve 
on seuraus viime valtiopäivien hajoitamisesta. 
Mutta kuka siihen taas on syypää, siitä voi 
olla toista mieltä kuin ed. Gylling. Eduskun
nan hajoittaminen oli Venäjän väliaikaisen 
hallituksen teko ja, niinkuin täällä on monta 
kertaa oikeiston puolelta huomautettu, ei Suo
men hallituksella enempää kuin muilla Suo
men miehillä ole ollut mitään osallisuutta tä
hän hajoittamiseen. (Vasemmalta: Ohoh!) Sen 
sijaan voi sanoa varmaan, että hajoittamista 
ei olisi tullut, ellei vasemmisto olisi määrän
nyt politiikkaa viime valtiopäivien suurvalti
ollisessa kysymyksessä. Näin ollen voi olla 
yhtä hyvin ja minun nähdäkseni paremmalla 
syyllä sitä mieltä, että vasemmiston politiikka 
on syypää nykyiseen rahapulaan. 

Ed. Kuusinen: En tahtoisi ruveta riitele
mään siitä, kuka oli syypää valtiopäivien ha
joittamiseen tai missä määrässä porvarilliset 
ryhmät siihen olivat syypäät. Se asia on sel
vä. Tahtoisin vain muistuttaa, että onhan ny
kyisessä hallituksessakin miehiä, jotka nimen
omaan tekivät avustuksenaan Venäjän halli
tukselle mahdolliseksi Suomen eduskunnan ha
joittamisen. Mutta aivan siitä riippumatta 
täytyy sanoa, että paitsi lainasumman suu
ruutta, joka epäilytti ed. Gyllingiä, minua jon
kun verran epäilyttää muutenkin tämä laina-
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homma kokonaan. Tähän on aiotteen tehnyt 
valtiovarainvaliokunta eikä nykyinen se
naatti. 

Voi olla puoltaankin sillä, että näin tapah
tuu, mutta oikeastaan olisi jonkun verran 
odottanut tietoa myös senaatin mielipiteestä 
siitä, tarvitseeko se varoja. Myöskin minusta 
tällainen avonainen varojen myöntäminen, 
niinkuin valtiovarainvaliokunta ehdottaa, 
hyvin huonosti voi käydä päinsä, vaan olisi 
ehkä: jonkun verran määriteltävä niitä tarkoi
tuks-ia, joihin varoja saisi käyttää. Lisäksi 
olen kuullut, että eduskunnan jäsenten kes
kuudessa, eikä ainoastaan sosialistien vaan 
myös porvarien keskuudessa, vielä jonkun ver
ran harkitaan ylipäänsä suhtautumista tähän 
lainahommaan. Senvuoksi minun mielestäni 
on tarpeellista pyytää tätä asiaa vielä pöy
dälle. Mutta asiaa ei nähtävästi pitäisi vii
vyttää, ja senvuoksi ei kai pitäisi panna sitä , 
pöydälle pitemmäksi aikaa kuin ensi istun- '1 

toon. Ja jos asia katsotaan erittäin kiireelli
seksi, voisi seuraavan istunnon pitää hyvin 
pian. 

Ed. A 1 k i o: Minä katson, että asiain tila 
maassa on sellainen, että tämän mietinnön 
ponsi olisi sellaisenaan hyväksyttävä. En se
kaannu mietinnön perusteluihin, koska oletan, 
että ne aiheuttaisivat tästä pitkäaikaisen kes
kustelun. Mutta arvelen, että yhtä hyvin va
semmistolle kuin oikeistolle on tärkeätä, että 
hallintoasiat myös rahataloudellisessa suhtees
sa pääsevät juoksevalle kannalle, ja senvuoksi 
ehdotan, että istuntoa jatketaan ja tämä asia 
käsitellään loppuun. 

Senaattori A r a järvi: Silloin kun mi
nulla oli vielä mahdollisuus valtiovarainvalio
kunnassa ottaa tämän asian käsittelyyn osaa 
sen ensimäisessä vaiheessa, ei valtiovarainva
liokunnassa ollut ainoatakaan jäsentä, kuului
vatpa he mihin puolueeseen tahansa, jotka ei
vät olisi olleet yksimieliset siitä, että rahan 
tarve on olemassa ja että tämä tie, jota käy
määln nyt on täytynyt lähteä, on se, jota on kul
jettava:, jotta voitaisiin välttää aivan oudostut
tavat ikävyydet valtion työmailla ja valtion 
palkanmaksuissa, jotka ovat suoritettavat nyt 
ensi kuun alussa. Tämän jälkeen ei minulla 
ole ollut tilaisuutta ottaa osaa valtiovarain
valiokunnan töihin, mutta sen verran minä 
olen ennättänyt nähdä ja tarkastaa niitä pape
reita, joita valtiovarainvaliokunta on saanut 
tätä mietintöä valmistaessaan, että ne eivät 
ole voineet antaa ainoaliekaan valtiovarainva-

lioknnnan jäsenelle epäilystä siitä, että juuri 
siihen tapaan on meneteltävä, kuin valtiova
rainvaliokunta nyt ehdottaa. Mitä summan 
suuruutMn tulee, niin minä puolestani varon, 
että se tulee osoittautumaan pikemmin liian 
pieneksi kuin suureksi. Mutta olipa tämän 
asian laita nyt miten tahansa, niin en minä voi 
täysin käsittää, kuinka valtion tulo- ja meno
arviojärjestelyllä, vaikkapa se voitaisiinkin 
suorittaa niin nopeasti, kuin ed. Gylling viit
tasi, voisi. tämä asia vielä tulla hoidetuksi. 

Ed. Kairamo: Valtiovarainvaliokunta 
on tehnyt ehdotuksensa niitten numerojen no
jalla, jotka ovat sille annetut virallisesti tai 
ainakin puolivirallisesti, ja valiokunnan enem
mistö on ollut sitä mieltä, että tätä tilapäistä 
luottoa määritellessä ei pitäisi vetää margi
naalia liian ahtaaksi. Onhan luonnollista, 
että hallitus ei tule tätä luottoa käyttämään 
suuremmassa määrässä, kuin on välttämätön
tä, mutta siinä tapauksessa, että eduskunta 
tulisi noudattamaan sitä neuvoa, jonka valtio
Yarainvaliokunnan puheenjohtaja äsken antoi, 
saattaa helposti tapahtua, että valiokunta jo 
jonkun viikon jälkeen on pakotettu esittämään 
uusi samallainen esitys, kuin nyt on edus
kunnalle jaettu. Minä toivon senvuoksi, että 
suuri valiokunta tulee kaikin puolin tukemaan 
valtiovarainvaliokunnan ehdotusta, josta muu
ten sen jäsenet vielä eilen illalla olivat yksi
mielisiä. Vasta tänä aamuna on ruvennut 
kuulumaan toisia ääniä. 

Ed. E 1 o ranta: Minä saan kannattaa ed. 
Kuusisen tekemää ehdotusta siitä, että mie
tintö pantaisiin pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

Puhemies: Kun kaksi edustajaa on pyy
tänyt asiaa pöydälle, on asia pantava pöydäl
le. Pyydän seuraavia puhujia kohdistamaan 
lausuntonsa kysymykseen, mihin istuntoon 
asia on pöydälle pantava. 

Ed. G y 11 i n g: Minä aioin vain ed. Arajär
velle vastata, etten minä vastustanut tätä toi
menpidettä sinänsä, vaan yksin summan suu
ruudesta oli kysymys. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Niinkuin pöydällepanon 
pyytäjät viittasivat, voidaan asia pitää kiireel
lisenä. Sentähden minä: ehdottaisin, että seu
raava istunto pidettäisiin vielä tänä iltana 
k:l 7. 
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Ed. I n g m a n: Minä pyydän kannattaa ed. 
Ståhlbergin ehdotusta. 

Ed. Hänninen- W a l p a s: Tätä' asiaa on 
pyydetty pöydälle sen takia, että se ehdittäi
siin käsitellä ryhmässä. Iso ryhmä ei tie
tysti voi käsitellä näin laajaa asiaa niin vä
hässä ajassa kuin ed. Ståhlberg on ehdottanut. 
Minä ehdotan, että s~uraava istunto pidettäi
siin huomenna. 

Ed. Jalonen: Minä kannatan ed. Valpas
Hännisen tekemää ehdotusta. 

Ed. A r a j ä v i: Tätä asiaa ei mielellään voi
tane panna pöydälle huomiseksi, sillä jos se 
pannaan pöydälle huomiseksi, niin se voidaan 
panna miltei mihin istuntoon tahansa myö
hemmin, sillä lauvantaina on ensimäinen päi
vä kuussa ja sitä ennen täytyy tämä asia olla 
loppuunsuoritettu, jos mielitään täällä saada 
se käytännöllinen tulos aikaan, josta kysymys 
on. Valtion on suoritettava erinäisillä suuril
la työmailla maksuja, ja se taas ei voi tapah
tua määräaikana, jos tämä asia käsitellään 
istunnossa vasta huomenna. 

Ed. J u u t i l a i n en: Minä kannatan ed. 
Ståhlbergin tekemää ehdotusta, että seuraava 
istunto pidetään tänään k:lo 7. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan 
päättyneeksi. 

Puhemies: Kaikki ovat olleet sitä mieltä, 
että asia on pantava pöydälle seuraavaan is-

tuntoon. Ehdotan sen vuoksi, että se päätet
täisiin panna pöydälle seuraavaan istuntoon 
ja että erikseen päätettäisiin siitä, milloin seu
raava istunto on pidettävä. 

Ehdotus hyväksytään. 

Puhemies: Ed. Ståhlberg ed. Ingmanin 
kannattamana on ehdottanut, että tuleva is
tunto pidettäisiin tänä iltana k:lo 7. 

Ed. Valpas-Hänninen ed. J aiosen kannatta
mana on ehdottanut, että seuraava istunto pi
dettäisiin huomenna. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Ståhlbergin ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Valpas
Hännisen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ,jaa"-äänet voitolla; 
eduskunta on siis päättänyt pitää seuraavan 
istunnon tänään k:lo 7. 

Seuraava täysi-istunto pidetään tänään k:lo 
7 i. p. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 4,50 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



15. Keskiviikkona 28 p. marraskuuta 
k:lo 7 i. p. 

Päiväjärjestys. pöydälle, esitellään asian en s i mä i s t ä k ä
Siv. si ttelyä varten. 

Il m o i t u k s i a: 

E n s i m ä i n e n k ä s i t t e l y: 

Ehdotus valtiolainan ottamisesta. . . . . . 269 

A s i a k i r j a: V altiovarainvaliokun
nan mietintö n:o 1. 

Puhemies : Nimenhuudon sijasta merki
tään läsnäoleviksi ne edustajat, jotka olivat 
saapuvilla viime täysi-istunnossa. 

llmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä yksityisten asi
ain vuoksi saavat ed. Pullinen ensi perjantaik
si ja lauvantaiksi, ed. Heimonen tämän viikon 
ajaksi. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Valtiolainan ottamista valtiovaraston kassatar
peen tyydyttämiseksi 

koskeva valtiovarainvaliokunnan mietintö i 
n:o 1, joka viime istunnossa uudelleen pantiin 1 

Kukaan ei halua puheenvuoroa. 

Asian ensimäinen käsittely julistetaan päät
tyneeksi. · 

P u h e m i e s: V aitiopäiväjärjestyksen 57 
§ :n mukaisesti lähetetään asia suur e en 
v a 1 i o k u n t a a n. · 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. K. M a n n e r: Suuren valiokunnan jä
senille pyydän ilmoittaa, että suuri valiokun
ta kokoontuu täällä 1/4 8. 

Seuraava istunto pidetään tänä iltana k:lo 
10. 

Täysi-istunto päättyy kello 7,25 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 





16. Keskiviikkona 28 p. marraskuuta 
k:lo 10 i. p. 

Päiväjärjestys. 

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

Toinen käsittely: 

Ehdotus valtiolainan ottamisesta. 271 
Asia k i r j a t: Suuren Valiokunnan mietin

tö n:o 1 ja valtiovarainvaliokunnan mietintö 
n:o 1. 

Puh e mies: Nimenhuudon sijasta merkit- II 

tänee läsnäoleviksi ne edustajat, jotka olivat · 
saapuvilla viime istunnossa~ 

Hyväksytään. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä saa perheessä 
sattuneen sairauden vuoksi ensi perjantaiksi 
ja lauvantaiksi ed. Kirves. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Ehdotus valtiolainan ottamisesta. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 
1 ja otetaan toiseen käsittelyyn siinä sekä 
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n:o 1 
valmistelevasti käsitelty ehdotus, joka koskee 
lyhytaikaisen valtiolainan ottamista valtion 
kassa tarpeen tyydyttämiseksi. 

Keskustelu: 

Ed. T o koi: Suomen Ammattijärjestöjen 
toimikunnalle on saapunut lukuisia kirjelmiä, 
joissa Suomen valtion eri ylihallitusten alai
sissa töissä työskentelevät työläiset valittele
vat, että he joutuvat vainon ja boikottauksen 
alaisiksi. Eilen on Suomen valtionrautateit-

ten ylihallituksen kanssa, jonka alaisilla lai
toksilla työskentelee noin 3/4 kaikista Suomen 
valtion laitoksissa työskentelevistä työläisistä, 
saatu aikaan seuraava sopimus, nim. näin 
kuuluva vakuutus: ,.Suurlakon ja siitä johtu
neina jälkiseurauksina Suomen rautatieläis
ten liiton Viipurin piirin ja rautatievirkamies
yhdistyksen itäisen haaraosaston välisen asi
an näin päättyessä, niinkuin siitä tehty sopi
mus osoittaa, vakuuttaa Rautatiehallitus, ettei 
se eivätkä sen alaiset virastot tai virkamie
het tule missään muodossa rankaisemaan tai 
boikottamaan ketään niitä Suomen valtion 
rautateitten palveluksessa olevia henkilöitä, 
jotka suurlakkoon osaaottamalla tai järjestön 
päätöksiä toimeenpanemalla ovat tehneet it
sensä syyllisiksi sellaisiin rikkomuksiin, mit
kä ovat Rautatiehallituksen kurinpidollisen 
ra'nkaisuvallan alaisina". Tässä Suomen val
tionrautateitten hallituksessa, niinkuin huo
maatte, on valistuneempi mielipide nykyään 
vallalla, jota vastoin useimmissa muissa, var
sinkin metsähallituksen alaisissa, laitoksissa 
on päinvastainen käsitys. Ettei_ katkeruutta 
tai rauhattomuutta tarpeettomasti lietsottaisi, 
niin tuntuu kohtuulliselta, että tämän mietin
nön perusteluihin, ponnen edellä olevan lau
seen: Kaiken ylläesitetyn johdosta valiokunta 
kunnioittaen ehdottaa j. n. e., edelle tulisi näin 
kuuluva kappale: Kun tässä esitetty valtio
laina on tarkoitettu etupäässä valtion alaisissa 
laitoksissa palvelevien virkamiesten ja työn
tekijäin palkkojen maksamiseksi ja kun sään
nöllisten ja rauhallisten olojen palauttaminen 
kaikkiin valtion alaisiin laitoksiin on erittäin 
tärkeä, saa eduskunta mielipiteenään lausua, 
että hallituksen on huolehdittava siitä, ettei 
vainoa eikä boikottausta valtion laitoksissa ja 
keskusvirastojen alaisissa töissä harjoiteta 
suurlakkoon osaaottamisen eikä muidenkaan 
valtiollisten syiden vuoksi. 

Tämä, niikuin herrat kuulevat, ei tietenkään 
edellytä mitään sellaisia rikkomuksia, joista 
rikoslain mukaan saattaa tulla syytteitä, vaan 
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ainoastaan yksinomaan boikottauksen ja vai
non kiellon. Tämä mielestäni on yksi niitä 
kohtuullisimpia ehtoja, joista täällä saattaa 
olla puhe, ja sen vuoksi minä suosittelen tätä 
otettavaksi mietintöön sillä edellytyksellä, 
että laina tulee täällä hyväksytyksi. 

Ed. K e ll o s a l m i: Asian ollessa esillä tä
nääln suuressa valiokunnassa tein vastaehdo
tuksen tähä:n rahamäärään nähden. Se kyllä 
äänestettiin siellä nurin, mutta samalla ilmoi
tin siihen vastalauseen ja tahdon edelleen pi
tää kiinni ehdotuksestani. Siksi pyydän tässä 
yhteydessä esittää sen uudelleen. Ehdotan 
siis, että eduskunta päättäisi, että valtionrau
tateiden, metsähallituksen, tie- ja vesiraken
nusten ylihallituksen sekä muiden valtiolai
tosten töissä olevien työläisten palkkojen ynnä 
eduskunnan menojen suorittamista sekä val
tiolainojen korkojen ja kuoletusten maksa
mista varten valtuutetaan senaatti ottamaan 
15 miljoonan markan lyhytaikainen kotimai
nen laina. 

Ed. Murto: Minä suuressa valiokunnassa 
yhdyin myöskin ed. Kellosalmen tekemään 
vastalauseeseen ja pyydän kannattaa hänen 
ehdotustaan, että se tulisi täällä huomioonote
tuksi. Samalla yhdyn kannattamaan ed. 'l'o
koin tekemää ehdotusta lisäykseksi mietinnön 
peruste! uihin. 

Ed. Gylling: Niillä perusteilla, kuin lähe
tekeskustelussa jo mainitsin, on minusta tämä 
summa oleva pienempi kuin valiokunta eh
dottaa. Jos edellytetään, että valtiopäivätyö 
jatkuu tavaillisella voimalla, niin säännöllinen 
oudjetin jarjestely saattaa olla joulukuun 
puolivälissä valmiina ja siis ainoastaan siihen 
mentäessä on nyt varoja varattava. Niiden 
tietojen mukaan, joita valtiovarainvaliokun
taan on saatu eri virastoista, olisi siinä tapa
uksessa valtiovaraston kassa vahvistettava 
vaih noin 20 miljoonalla markalla, ja se minus
ta olisi myöskin pantava nyt kork:eimmaksi 
summaksi, jota valtio saisi lyhytaikaisella lai
nalla tätä tarkoitusta varten ottaa. Ehdotan 
senvuoksi eduskunnan päätettäväksi, että 
eduskunta päättäisi valtuuttaa Suomen senaa
tin ottamaan valtiovaraston kassatarpeen tyy
dyttämistä varten 20 miljoonan markan suu
ruisen lyhytaikaisen valtiolainan. 

Senaattori A r a järvi: Edellisessä is
tunnossa minä ed. Gyllingin vastaavan lausun
non johdosta lausuin käsityksenäni, että vaik-

ka budjetti valmistuisikin sillä: tavoin, kuin 
hän esittää, niin eihän budjetti rahaa tuo. Se 
on vain numeroita paperilla ja rahat tulevat 
aikanaan myöhemmin, niin että ei ymmärtääk
seni budjetilla ole heti vielä autettu rahapula 
ja sen järjestely. Kyllä käytännölliset seikat 
luullakseni puhuvrut siihen suuntaan - minä 
sanon ,luullakseni", sillä eihän se ole todetta
vissa - että tämä esitetty 25 miljoonan mar
kan tilapäinen laina on pikemmin liian pieni 
kuin liian suuri. 

Ed. Paavolainen: Kun tämä asia oli 
esillä valtiovarainvaliokunnassa toissa iltaria, 
niin silloin tehtyjen laskelmien mukaan olivat 
kaikki valiokunnan jäsenet yksimielisiä siitä, 
että 25 miljoonaa markkaa ei olisi liikaa. 
Sitten yönaikana näkyy vasemmiston mieli 
muuttuneen, sillä tänä aamuna, kun 8 aikana 
oli valiokunnan istunto, alettiin tästä tinkiä. 
Kumminkin jo eilen illalla eräs vasemmiston 
,jäsen ehdotti 30 miljoonaa markkaa. 

Mitä minun mielipiteeseeni tulee, niin minä 
en ollenkaan katso 25 miljoonaa markkaa liian 
paljoksi. sentähden, että 20 miljoonaa lasket
tiin menevän joulukuun ensimäisinä päivinä 
välttämättömiin menoihin, mutta jo ennen jou
lukuun puoliväliä tarvitaan yhdenverran ra
haa lisää. Jos siis ainoastaan myönnetään 
20 miljoonaa, tulee välttämättömäksi viikon 
perästä tehdä taas uusi ehdotus eduskunnalle 
lainan ottamisesta. Tähän nähden sekä sii
hen, mitä ed. Arajärvi viittasi, ettei budjetti 
ole rahaa, katson välttämättömäksi, että vä
hintäin 25 miljoonaa olisi myönnettävä. Olin 
jo valiokunnassa sitä mieltä, että olisi yli 25 
miljoonaa tällä kertaa pyydettävä. 

Ed. Kuusinen: Eräiden muiden maiden 
parlamenteissa on tapana, kun on kysymyk
sessä varojen myöntäminen hallitukselle, pu
hua hallituksen yleisestä politiikasta samalla 
kertaa. Minä en pyydä pitää nyt mitään bud
jettipuhettå, mutta muutamalla sanalla tahtoi
sin kumminkin kajota vastasyntyneen halli
tuksen yleiseen politiikkaan. Sitä ennen tah
don kuitenkin lausua iloni eduskunnalle pöy
täkirjaan siitä, että eduskunta on nyt ruven
nut ahkerasti työskentelemään. Tänä päivänä 
meillä on jo neljäs täysi-istunto. Ja se on hy
vä, sillä tässä joku a:lka sitten me odottelimme 
päiväkausia eduskunnan istuntoja niinkuin 
päivännousua, mutta turhaan, vaikka meillä
kin oli ehdotettavana a:sioita, jotka olivat, jol
lei juuri 25 miljoonan arvoisia, niin kummin
kin lähipitäen. Pyytäisin samalla myöskin 
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lausua iloni siitä, että. vaikka on jo neljäs is- · 
tunto tänä päivänä, ei tänään ole vielä pidetty 
täällä yhtään häväistyspuhetta sosialidemo
kraatteja vastaan. Myöskin olen iloinen, jos 
ei kukaan eduskunnan porvarillisista jäsenis
tä nyt anna puhemiehelle sitä neuvoa, ettei 
sosialidemokraattien tekemistä ehdotuksista 
saisi äänestää täällä, ettei, niinkuin herra pu
hemies sanoi puolitoista viikkoa sitten eräiden 
meidän ehdotusten johdosta, olisi ,laillisia 
edellytyksiä" ottaa niitä käsiteltäviksi - ai
van samoin kuin 1905 vuoden säätyvaltiopäi
vät keväällä lausuivat äänioikeusuudistus
ehdotuksesta. - Herra Virkkunen piti pari 
päivää sitten täällä suuren puheen Suomen 
sosialid~mokraateista. Ajattelin sitä kuulles
sani, että tuo mies mahtaa olla tavattoman 
varakas, sillä kyllä maar hän sitten myöskin 
ilman sosialjdemokraattien avustusta hoitaa 
tämän uuden hallituksen raha-asiat. Jos hän 
ei siihen pystyisi, niin ehkä hän ottaa avuk
seen herra Kairamon. (Vasemmalta: Kyllä 
Kairamolla on.) Vai olisivatko asiat niin, että 
näissä raha-asioissa eivät sosialidemokraatit 
olisikaan niin suuria roistoja, kuin herra Virk
kusen häväistyspuheen mukaan näyttivät hä
nen mielestään olevan; vai olisiko niin, kuin 
nykyinen rahaministeri kerran muistaakseni 
lausui, että näissä raha-asioissa ovat kaikki 
ihmiset kunniallisia suomettarelaisia; tai ovat
ko suomettarelaiset .näissä asioissa aivan sa
mallaisia kuin sosialidemokraatit muissa asi
oissa. 

Vielä on oikeastaan ilahuttava seikka sekin, 
että eduskunta tässä asiassa on ryhtynyt ta
vallaan hallitsemaan, koska valtiovarainvalio
kunta on ryhtynyt asiaan, ilman että on min
käänlaista hallituksen alotetta olemassa. Se
hän on tavallaan jo periaatteen voitto, sehän 
jonkunverran jo tekee tämän eduskunnan sik
si ,hallitsevaksi synoodiksi", jolla nimellä yksi 
tämän eduskunnan teologisista jäsenistä on 
kunnioittanut Suomen eduskuntaa. 

Mutta yksi seikka on epäilyttävä. Varat pi
täisi myöntää! hallitukselle, joka on lähtenyt 
ioimeensa vähän huonoilla edellytyksillä. 
Ainakin sen puheenjohtajan ohjelmalausun
nossa on pari edellytystä, jotka ovat eduskun
nan heinäkuun 18 päivänä säätämän lain vas
taisia. Herra Svinhufvud edellyttää sanotus
sa lausunnossaan, että nykyinen sena:atti, jota 
hän sanoo hallitukseksi, saisi oikeuden ei ai
noastaan valmistaa esityksiä eduskunnalle, 
vaan myöskin antaa niitä, siis käyttää keisa
rilla ennen ollutta valtaa esitysten antami
seen, joka valta nyt kuuluu Suomen eduskun-

nalle. Ja hän edellyttää myös, että nykyinen 
senaatti saisi ne keisarilla ennen olleet oikeu
det, jotka koskevat maan korkeimpien virka
miesten nimityksiä. Toivoisin ·puolestani 
vakavasti, että: hallituksen puheenjohtaja ei 
pitäisi erittäin tiukasti kiinni näistä edelly
tyksistä, vaan antaisi myöten, jos eduskunta 
tulisi siihen päätökseen, että heinäkuun 18 päi
vänä säädetty valtalaki tulee voimaan saate
tuksi. Sillä se on saatettava voimaan. Niin 
kauvan kun sosialidemokraatit eivät saa tääl
tä eduskunnasta mitään muuta kuin häväis
tyksiä silmilleen, eivät saa työväelle minkään
laisia parannuksia, niin kauvan, hyvät herrat, 
teidän täytyisi ajatella, eikö se ,sosialistien 
hirmuvalta", josta olette puhuneet viime päi
vinä, voisi mahdollisesti ilmetä semmoisessa
kin muodossa, että sosialidemokraatit eivät 
myöntäisi hallit"qkselle muita varoja, kuin mi
tä työmiesten palkkaukseen tarvitaan. (Kes
kustasta: Eikö kunnallislait ja 8 tunnin laki 
ole mitään?) On ne mitään. Niille on annetta
va oikea arvonsa, sanoi sosialidemokraattinen 
puoluekokous äskettäin. Mutta maalaisliitto
laiset, muistakaa te valtalakia, jonka te olette 
ennen viime vaaleja luvanneet kaikille valit
sijoillenne. (Hälinää keskustasta: Me annam
me enemmän!) Te ette anna enempää. Tei
dän on annettava se, jos tahdotte olla· rehelli
siä miehiä. Lisää tullaan kyllä ehdottamaan 
Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi, ja toi
votaan myös, että nykyinen hallitus tekee siinä 
suhteessa voitavansa eikä vain jää makaile
maan sen tyhjän lupauksen päälle, mikä sen 
puheenjohtajan kirjoittamassa ohjelmassa on. 

Muuten epäilyttää valtion raha-asioissa täl
laisen vippaustalouden jatkaminen, jota nyt 
tässä esitetään, epäilyttää erityisesti sen takia, 
kun tähänastinen senaatti .on aivan räikeästi 
käyttänyt lainvastaista luottoa ainakin 75 
miljoonaa markkaa. Toivoisi melkein, että 
hallitus siihen asti, kunnes saataisiin varoja 
kokoon toisella tavalla kuin tällaisella vippa
uksella, että; hallitus siihen asti vaikkapa tur
vautuisi rikkaisiin tuttaviinsa. Sillä tässä 
maassa on rikkaita porvareita, sehän tiede
tään. Tässä maassa on syntynyt näinä viime 
vuosina, varsinkin sotavoittojen kautta moni
miljonäärejä ja varsinkin miljonäärejä tava
ton joukko. Mutta Suomen Pankki on mitä ar
veluttavimmassa asemassa. Ja kansa, työväki, 
on täällä nälänhädässä. Mitä te olette tälle kan
salle tehneet, tulee kysyneeksi tällaisen tilan 
johdosta, ja varsinkin, millä aiotte nyt tämän 
kansan pelastaa~ (Vasemmalta: Virkkusen 
puheella~) Sanoillako, pelkillä sanoilla·, niin-
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kuin hallituksen puheenjohtajan ohjelma sisäl
tää~ Vaiko vain herjauksilla ja a·seilla ja nä
lällä ja harvainvallalla~ Olihan nykyisen hal
lituksenpuheenjohtadakin ehdokkaana kolmen 
kuninkaan hallitukseen, ja sitäkään päätös
tänne ette ole vielä täällä peruuttaneet. Eikö 
olisi vakava,sti osoitettava, ei ainoastaan sa
noilla vaan teoilla, että tahdotaan kansa pe
lastaa uudistuksilla ja kansanvallalla. Minun 
toivoni olisi, että hallituksen kannattajat ai
van lähipäivinä ja, mikäli mahdollista, jo en
nenkuin tämä laina-asia' lopullisesti ratkais
taan, osottaisiva:t teoilla, että: tosiaankin hei
dän puoleltaan tahdotaan tehdä myönnytyksiä 
uudistusten ja kansanvallan suuntaan. 

Ed. Le h o kas: Pyysin puheenvuoroa sen 
johdosta, että ed. Paavolainen täällä mainitsi 
ikäänkuin jonkinmoisena perusteluna sen, että 
valiokunnassa eivät sosialistit asian ollessa 
esillä ensimäistä kertaa minkäänlaista ehdo
tusta tämän summan pienentämiseksi tehneet. 
Minä ymmärrän kyllä, että •eduskunnan kaikki 
jäsenet ovat tietoisia siitä, että valiokunnassa 
niinkuin täysi-istunnossakin ·voidaan mielipi
teitä muuttaa tai ehdotuksia lisätä tai vähen
tää, kuinka vaan, toisessa lukemisessa, vieläpä 
muuttaa niin paljon, että kolmannessa lukemi
sessa voi ehdotuksen kokonaan hylätli. Mie
lestäni sellaiset selitykset, että joku puolue
ryhmä valiokunnassa ei ensimäisessä käsit
telyssä jo lausu lopullista mielipidettä asiassa, 
osoittavat paraiten, että itse asian puolustami
seksi ei löydy rehellisiä selityksiä, vaan käyte
tään tällaisia verukkeita selitykseksi. Me olem
me jo suuressa valiokunnassa, samoin kuin 
valtiovarainvaliokunnassakiu, selittäneet, että 
me olemme aivan vakavasti sitä mieltä, että 
tämä 25 miljoonaa markkaa tämmöiseksi ly
hytaikaiseksi lainaksi on liian suuri. Ymmär
rän kyllä, että hallitus voisi käyttää enemmän
kin, mutta varmaa on, että jos ei hallitukselle 
myönnetä suurempaa summaa lyhytaikaisena 
lainana, kuin se välttämättömästi tarvitsee, 
niin toki hallituksella silloin on suurempi halu 
pyrkiä säännöllis,en raha8äännön pohjalle. Mi
nä muuten pyytäisin kannattaa, kuten suures
sa valiokunnassakin, sitä mielipidettä, joka 
.::siintyy ed. Kellosalmen täällä tekemässä eh
dotuksessa. 

Ed. Palmgren: När det utskottsbetän
kande, som nu är föremål för beh~ndling, ut
delades, var det icke med ringa tillfredsställel
se man konstaterade, att bakom detsamma stod 
hela utskottet. Atminstoile framgår intet an-

nat af detsama. Tidens ondska och de starka 
meningsdivergenser, hvilka de senaste tiderna 
tyvärr kastat en tung slagskugga öfver landt
dagens arbete, hade icke utöfvat inflytande på 
statsutskottet. Med en samstämmighet, som 
redan syntes varsla om något godt fö·r framti
den,. har statsutskottet och dess ordförande, 
herr Gylling uttalat, att behofvet af kassame
del med november månads utgång samt under 
nästkommande december månad i rundt tal 
uppgår till 25 miljoner mark, att det icroe är 
möjligt att uppskjuta frågan om anskaffande 
af dessa medel till behandling i sammanhang 
med det betänkande, som skall afgifvas angå
ende statsverkets tillgångar och behof, samt 
att behofvet af kontanta medel är uppenbart 
och med det snaraste bör tillgodoses. 

På dessa tungt vägande skäl har utskottet 
hemställt om upptagande af lånet i fråga. När 
statsutskottet har gjort denna enhälliga fram
ställning, har därmed icke afsetts anhållan om 
en nådegåfva vare sig för utskottet eller den 
senat, som dessa dagar skridit till sitt ansvars
fulla värf. Saken skall fastmer förstås så, att 
utskottet erinrar landtdagen om dess oafvisli
ga plikt att anvisa de medel, hvilka enligt den 
utredning utskottet förebragt 'behöfvas för att 
hålla statsmaskineriet i gång. Statsutskottet 
har gjort sin plikt. Nu gäller det för landt
dagen att fullgöra hvad på den ankommer. 
Det är själffallet, att de't ansvar, som i detta 
afseende hvilar på landtdagen, är så mycket 
större sedan den å sig öfvertagit ökade befo
genheter. 

Det vore högst beklagligt, om landtdagen i 
denna lånefråga skulle intaga en sådan posi
tion, att statens ämbets- och tjänstemän samt 
pensionstagare icke skulle få hvad dem enligt 
lag tillkommer. Af dessa är visser ligen ett 
mindretal i det läge, att de kunde utan olägen
het möta en sådan rubbning i deras ekonomi. 
Flertalet är emellertid i den ställning, a tt ett 
sådant uteblifvande af den dem tillkommande 
aflöningen skulle vålla märkligt obehag. För 
dem skulle osökt framträda den rätta halten i 
de yrkanden, hvilka gå ut på a:tt skaffa bröd 
åt proletariatet, men att lämna utan lön den 
samhällsklass, som vida tyngre än kroppsar
betarna drabbats af dyrtiden . 

Det vore ju stridande mot all rimlighet, att, 
såsom här också föreslagits, sammanknippa 
möjligheten att utbetala löner åt oförvitliga 
tjänstemän med det villkor, att lagbrytare icke 
skulle få drabbas af påföljderna af deras för
farande under tiden för storstrejken. J ag un
derstöder statsutskottets förslag samt motsät-
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ter mig på det allra bestämdaste intagande af . 
sådana villkor, som herr Tokoi föreslagit. 
Landtdagen har ingen rätt att bestämma, huru 
befälet vid statens verk skall förfara med så
dana dem underlydande funktionärer, som un
der storstrejken icke gjort sin plikt. 

Ed. G y 11 i n g: Minulla oli vain tarkoituk
sena senaattori Arajärvelle huomauttaa, että 
joskaan budjetti itse ei tuota rahoja, niin bud
jetin yhteydessä on papereita, jotka tuottavat 
rahoja ja heti rahoja, ja se on niitten paperien 
puute, joka on aiheuttanut koko tämän mietin
nön. Ed. Palmgrenille huomautan, ettäi ne eh
dot, jotka ed. Tokoin ehdotus sisälsi, ovat 
eduskunnan määrättävissä ja eduskunta 
voi sellaisia ehtoja antaa virkamiehille niin 
paljon kuin se tahtoo ja niitä virkamiehiä, , 
jotka eivät niitä noudata, voidaan asianomai- : 
sesti syyttää ja eroittaa. · 

Ed. S c h y b e r g s o n• J ag har som kändt 
det felet att tycka om alla slags människor 
och intressera mig för dem, t. o. m. för socia
listerna, men hr Kuusinen kan jag icke med, 
och hans sista andragimde ökade icke mina 
sympatier eller min förtjusning. (Ed. Hänninen 
Walpas: Det kunde man gissa!) Ja, hr Walpas 
tycker jag mycket mera om. Men det var icke 
för att säga dessa grannlåter åt hr Kuusinen 
som jag begrurde ordet, utan för att yttra mig 
i sak, hvilket han icke gjorde. 

Hr Kuusinens yttrande påminte mig om en 
diskussion under senaste landtdag i fråga om 
den nya kommunallagen. J ag var då kättare, 
en af de få bland de borgerliga, som icke ön
skade uti kommunala angelägenheter införa 
kvalificerad majoritet för sådana angelägen
heter, som anslag och upptagande af lån. J ag 
sade, att om vi borgerliga äro i minoriteten, 
så äro vi lojala. Vi göra icke obstruktion, vi 
brorosa icke, vi hafva ingen fördel af en sådan 
bestämning. Men om socialisterna stannade i 
minoriteten såsom jag för min del antog vara 
sannoligt- om icke till början, så åtminstone 
efter något års vanstyre- så skulle de i högsta 
grad begagna sig af möjligheten tili obstruk
tion. Det är nu detta hr Kuusinen i all syn
nerhet, men också hr Tokoi och de öfriga 
vänstertalarena i dag tyckas åsyfta. Det är 
nästan tidigt att två dagar efter det regerin
gen bildats tala om dess politik och tala om 
nödtvånget att vägra anslag åt den. Det är 
framför allt alldeles för tidigt i den ställning, 
hvari vi nu befinna oss, då beviljandet af kre
dit helt enkeH är ovillkorligen nödvändigt. 

Om minoriteten tager på sitt ansvar att för
söka bromsa i denna fråga, så lär väl svaret 
från landet blifva så klart, att denna minoritet 
skall finna marken vika under fötterna för sig. 
Man kan,~och detta med rätta, vägra kredit 
och vägra anslag åt en misshaglig regering, 
om man är i majoritet i representationen, men 
är man minoritet, så skall man använda denna 
möjlighet sparsamt, såvida man vill behålla 
något inflytande på landets öden. 
' J ag motsätter mig alla de förslag. som gjorts 

gentemot statsutskottets betänkande och icke 
minst min speciella vän, hr Tokois. J ag skall 
säga honom, att om vänstern på basen af hans 
förslag får beviljandet af detta lån förhind
radt, så förlora icke endast de, för hvilka han 
önskade genomföra ett visst slags amnesti, sin 
aflöning, utan äfven alla de andra, och jag 
undrar, hnru han kan bära ansvaret här
för. .Tag tillstyrker statsutskottets förslag 
oförändradt. 

Ed. Lohi: Tämä valtiovarainvaliokunnan 
mietintö on hyvin lyhkäinen, mutta tämä si
sältää minun mielestäni sellaisia numeroita, 
joista voi aivan hyvin päättää, että se ehdo
tus, mikä tämän mietinnön lopussa on, tämä 
määräraha, mikä myönnettäisiin hallitukselle 
lainan kautta hankittavaksi, ei ole liika suuri. 
Täällä ed. Kuusinen puhui jo tämän hallituk
sen politiikasta. Saatan yhtyä ed. Schyberg
soniin siinä, etteihän nyt vielä tiedetä tämän 
hallituksen politiikasta mitään kahden päivän 
kuluttua. Jos tämä hallitus rupeaa nou
dattamaan toista politiikkaa, kuin edus
kunta tahtoo, niin kyllä kai meillä on 
keinoja, ettei se politiikka pitkälle vetele. 
Jos nämä 25 miljoonaa myönnettäisiin laina
na, niin ei suinkaan, vaikka olisi kuninkaan 
valta, hallitus sillä pitkälle kykene. Olemme 
ed. Kuusisen kanssa olleet yhtä mieltä, ettem
me ole antaneet sille kuninkaan valtaa, ja us
kon, että pysymme yksimielisinä siinä, ettei 
sille kuninkaan valtaa anneta. Sentähden ei 
minusta ole mitään vaaraa pelättävissä, jos 
tämä 25 miljoonan suuruinen laina annetaan, 
että hallitus voisi sitä väärin käyttää. Ed. 
Kellosalmen tekemä ehdotus on minun käsit
tääkseni mahdoton. Siinä nimenomaan mäläri
tellään vain muutamia menoja, mitä saisi lai
nalla täyttää, toiset, kenties yhtä tärkeät, jäi
sivät ilman, mutta se on merkillistä, että tähäin 
ed. Kellosalmen ehdotukseen on otettu edusta
jat. Voihan olla toisia tärkeämpiä tarpeita. 
Olemmehan me kansanedustajat niin arvok
kaassa asemassa, että voisimme saada vähän 
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aikaa luottoakin, ettei siihen tarvittaisi valtio
lainaa, mutta voi olla monta muuta tärkeäm- · 
pää tarvetta senaatilla, joihin rahoja tarvi
taan. Minä, puolestani kannatan valiokunnan 
ehdotusta. • 

Ed. H ä n n i ne n- W a 1 p a s: Suomen edus
kuub ei ole oikeastaan koskaan saanut tilai
suutta kuunolleen määrätä, mitenkä valtion 
varoja olisi ka~tettävä, eikä, jos se on määrä
yksiä antanut, hallitusta tottelemaan; venä
läiset sapelisenaattorit rikkoivat säännölli
sesti eduskunnan hyväksymiä menoarvioita, 
tuhlailivat valtion varoja mielin määrin. Se 
Dorvarillinen senaatti, jota sanottiin sosialisti
seksi senaatiksi, ei myöskään esittänyt edtu;
kunnan hyväksyttäväksi tulo- ja menoarviota, 
Yaan jatkoi ti1ydellä vauhdilla sitä byrokraat
tista järjestelmää, mikä oli vallalla. Sen se
naatin jälkeen tullut Setälän senaatti teki sa
malla tavalla. Pitkiin aikoihin ei eduskun
nalla ole ollut tilaisuutta edes kuunolleen tar
kastaa, mitenkä maan varoja on käytetty. Yk
sityisiä huhuja on silloin tällöin tullut ilmi 
kulissien takaa, että suuriakin väärinkäytök
siä olisi tapahtunut. Niinpä on Setälän senaa
tistakin kaikellaisia juttuja, ~ttä se olisi tuh
lannut maan varoja maalle vahingollisiin tar
koituksiin. Me emme tänäkään päivänä tiedä, 
mihinkä valtion vakituiset tulot ovat menneet, 
mutta tästäkin mietinnöstä näkee sangen sel
västi, että on harjoitettu hyvin huonoa talous
politiikkaa. On tuhlattu valtionvaroja enem
män kuin on ollut käytettävinä. Niinpä täs
sä mietinnössä mainitaan, että 14 päivänä 
syyskuuta on otettu vekseliluottoa 25 miljoo
naa. Se on saatu menemään hyvin äkkiä, 
koska taas 13 päivänä lokakuuta on siepattu 
10 miljoonaa markkaa. Se on mennyt ikään
kuin saunanlöyly kuumille kiville, koska jo 
lokakuun 26 päivänä. on taas siepattu 10 mil
joonaa markkaa. Tällaiset numerot saattavat 
kerrassaan hämmästymään; Ne saattavat se- . 
kä edustajia että varsinkin ulkopuolella olevia 
tiedustelemaan, mihinkä näitä suuria summia 
on saatu menemään. Vastausta ei kuitenkaan ' 
kuulu. Vielä käy valiokunnan mietinnöstä 
selville, että Setälän hallitus on ottanut val
tionlainoja rikkomalla Suomen eduskunnan ! 

oikeutta, mikä on valtiopäiväjärjestyksessä 
säädettynäl. Tämä tekee asian vielä paljon pa- , 
hemmaksi .. Kun nykyisessä hallituksessa on 
ainakin kaksi jäsentä, jotka ovat ottaneet osaa • 
myös tuohon lainrikokseen, niin joutuu epäile- ! 

mättä kysymään, olisivatko kaikki tämän ny-

kyiseu hallituksen jäsenet samanlaisia, sellai
sia henkilöitä, jotka Setälän ja Kallion hyväs
sä seurassa lä:htisivät rikokselliselle tielle tuot
taakseen maalle arvaamattomia vahinkoja. 
Tämmöiset ilmiöt. saattavat ainakin minut 
epäilemään, tokko tälle hallitukselle ensin
kään voisi uskoa maan varoja käytettäväksi, 
sillä eihän tiedä, milloin sen päähän pälkähtää 
rikkoa niitä päätöksiä, joita eduskunta raho
jen myönnytykselle panisi ehdoiksi. 

Sitten se ta:pa, millä nyt esitettyä lainaa tah
dotaan, on omiansa vahvistamaan epäluuloa. 
Porvarilliset edustajat yhteensä ovat määrän
neet tietääkseni sen tavan. Eduskunta on ol
lut niin kauvan jo koolla. Sitä ei ole käsketty 
käsittelemään valtion raha-asioita, vaikka sii
hen olisi ollut hyväkin tilaisuus. Ei ole aika
naan käsketty asettamaan hallitusta, vaikka 
sen asettaminen olisi voitu suorittaa jo paljon 
aikaisemmin. Sitten yht'äkkiä lyödään esille 
valtiovarainvaliokunnan mietintö, jossa ilmoi
tetaan, että 25 miljoonaa markkaa tarvittai
siin, ja samalla ilmoitetaan, että jollei sitä 
ihan näinä päivinä hyväksytä, maa joutuu 
mitä tukalimpaan tilaan. Meidän on täytynyt 
tämän kireän ehdon takia käsitellä asia tänä 
pa1vana ensima1sessä lukemisessa, sitten 
kälyttää se suuressa valiokunnassa, ja nyt jo 
on asia esillä toisessa lukemisessa. Kun suu
ressa valiokunnassa oli puhe tästä asiasta, 
niin esitettiin kummallisia keinoja. Ed. Haa
taja selitteli, että jollei vasemmisto myönnä 
nyt näitä 25 miljoonaa markkaa, niin ne ja ne 
valtion palveluksessa olevat ryhmät ja ne ja 
ne työläisryhmät tulevat piakkoin jäämään il
man palkkaa, ja jos sosialistit kieltävät tämän 
lainan myöntämisen, täytyy kaiketi niille ryh
mille, jotka tulevat jäämään ilman palkkaa, 
lähettää ote suuren valiokunnan keskustelusta 
tai tämän eduskunnan keskustelusta ja ilmoit
taa, että sosialistit ovat syynä siihen, että ne 
eivät tule saamaan palkkaa. Minun mielestäni 
tämä on sellainen kiristyskeino, joka ainakin 
tangeeraa rikoslakia. Jollei nyt myönnetä 
riittävästi varoja, niin syyt siitä nälästä, mikä 
ehkä johtuisi palkkain viivyttämisestä, koe
tettaisiin osoittaa sosialistien niskoille, vaikkn 
itse asiassa syypäitä ovat, niinkuin minun 
esitykseni alkupäästä kävi ilmi, täällä olevat 
porvarilliset edustajat ja vielä enemmän Setä
län hallitus ja ne hallitukset, jotka ovat olleet 
Setälän edellä, jotka ovat johtaneet maan ra
ha-asiat kurjaan tilaan, niinkuin ne nyt väite
tään olevan. Minä en tiedä, onko sen kurjan 
tilan kuvaus, mikä meille on annettu, lähi
mainkaan totuuden kanssa yhtäpitävä, vai on-
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ko sekin kuvaus vain laitettu kiristääkseen 
meitä suostumaan tähän valtiolainaan. Minä 
luulen, että tämä kiristämisyritys ehkä on hiu
kan yhteydessä myöskin verotusasiain kans
sa. On mainittu, että porvarien taholla olisi 
viime eduskunnan hajoittamiseen yhtenä syy~ 
nä sekin, että se eduskunta aikoi hyväksyä 
suurien tulojen verottamisen.. Heidän gu
lashiparooniensa etu vaati, ettäl se eduskunta 
oli ajettava pois, ennenkuin se kykeni hyväk
symään lopullisesti suurten tulojen verolain. 

Nyt tahdotaan suostumusta suureen valtio
lainaan ehkä siitä syystä, että päästäisiin taas 
menemään jonkun aikaa eteenkäsin eikä tä
mänkään eduskunnan tarvitsisi säätää uusia 
verolakeja. Voihan olla sekin mahdollisuus 
olemassa, että porvarit päättävät hajoittaa tä
män eduskunnan, ennenkuin tehokkaampi 
verotuslaki saadaan aikaan, ja lainojen 
avulla vain renkutellaan ja renkutellaan 
päivästä toiseen, siksi kun saadaan edus
kunta hyväksymään kaikenlaisilla kiristys
keinoilla niin paljon valtiolainoja, että 
porvarillinen eduskunta taas pääsee yhden 
vaaliajan ylitse. Toiseksi voi näiden lainojen 
hankkimisella olla pankkiherroille ja gulashi
parooneille mieluinen ehto kysymyksessä. 
Nykyäänhän tiedetään pankeilla ja gulashi
parooneilla olevan niin paljon rahoja, että ne 
eivät tiedä, mihinkä niitä oikein sijoittaisi. 
Sellaisen aseman tullessa !kapitalistien .kes
kuudessa, kehoittavat kapitalistit kaikissa 
maissa valtioita ja kuntia ottamaan mahdolli
simman suuria lainoja, jotta suurkapitalistit 
voisivat mahdollisimman turvallisella tavalla 
sijoittaa pääomansa kasvamaan korkoa, siis 
nylkeäkseen pääomien avulla kansailta lisää 
korkoa. Luulen, että näiden nyt käsiteltävä
nä olevassa· asiassa on myöskin se näkökohta 
määräävänä. Kiristyshanke on ·epäilemättä 
tällä kertaa niin taitavasti, niin viisaasti pu
nottu, jotta se ainakin jossain määrin tuottaa 
tuloksia. Kuultuani ed. Haatajan lausunnon, 
tulin minä vakuutetuksi, jotta täytyy taipua 
sen kiristyksen edessä, mutta ainoastaan mah
dollisimman vähässä määrässä. Kun sosialis
tien taholta on selitetty, jotta 15 miljoonalla 
·läpäistäisiin ainakin toistaiseksi, niin täytyy 
minun yhtyä kannattamaan sitä ehdotusta, 
vaikkakin minä yksityisesti olen sitä mieltä, 
ettei olisi penniäkään luovutettava, kun Suo
men valtiorahaston tila on eduskunnalle vielä 
toistaiseksi selvittämätön. Mutta jos tällä ker
taa tähän suostuttaisiin, niin täytyisi kai lau
sua evmstys, että älköön tultako enää tällaisten 
ehdotusten kanssa tänne toista kertaa. Jos 

halutaan toisen kerran tulla vaatimaan valtio
lainoja, niin täytyy eduskunnalle esittää täy
dellinen selvitys siitä, mitenkä Suomen valtio
varoja on käytetty, onko niitä käytetty suoras
taan rikoksellisella tavalla, niinkuin viime 
eduskunnassa havaittiin käytetyn Suomen 
Pankin varoja, onko niitä käytetty maalle pe
rin turmiollisiin tarkoituksiin, niinkuin huhu
taan niitä käytetyn. Jos tässä maassa halu
taan pysyä. hiukankin parlamentaarisella 
kannalla, niin tällaista selvitystä täytyy vaa
tia. Jos me ·olisimme ankarasti parlamen
taarisella kannalla, niin me emme ottaisi kä
siteltäviksi tällä tavalla tehtyjä valtiolainojen 
anom usehdotuksia. 

Ed. S a a riki v i: Minä pyytäisin saada 
kannattaa ed. Gyllingin tekemää ehdotusta. 
samalla kannatan myöskin ed. Tokoin ehdotus
ta perusteluihin nähden. 

Ed. K u u s i n e n: Olisipa se kummallinen 
asema vähemmistöllä eduskunnassa, että vaik
ka kaikki sen puolelta tehdyt ehdotukset tule
vat julkeasti hylätyiksi, niinkuin herra Schy
bergson täällä uhkasi, niin kerta toisensa pe
rästä pitäisi vain katsella päältä ja tehdä 
itsensä osalliseksi kaikkeen siihen rahapoli
tiikkaan, mitä hallituksen· kannattajat tahto
vat ehdottaa, myöntää kaikki ne summat, mit
kä siltä taholta ehdotetaan. Ei minusta mi
kään vähemmistö voi antautua semmoiseen 
asemaan, ja, kaikkein vähemmin silloin, kun 
on kysymyksessä enemmistön puolelta myös 
sellaisen lain polkeminen ja sen voimaanastu
misen ehkäiseminen, kuin mitä valtalaki on, 
jonka puolesta paraikaa vielä nytkin maalais
liittolaisten lehdissä puhutaan pitkin maaseu
tua. Minä ajattelisin, että jos sattuisi. niin 
käymään, että sosialistien puolelta tehdyt eh
dotukset tulisivat täällä nyt hylätyiksi ja sitten 
jäisi toisessa lukemisessa päätökseksi tuo 25 
miljoonan markan laina, ja jos sattuisi vielä 
niinkin käymään, että se kolmannessa lukemi
sessa ei saisi tarpeellista määrää enemmistöön, 
niin saattaisi, koska asia on vähän kiireellistä 
laatua, kenties siltä varalta jo tässä jonakin 
päivänä ennakolta tehdä uuden aiotteen -
sosialistit voisivat tehdä sen aiotteen - 15 mil
joonan markan myöntämisestä määrättyihin 
tarkoituksiin, erityisesti työmiesten palkkoi-
hin. · 

Ed. H a a ta ja: Koska ed. Hänninen-Wal
pas on katsonut tarpeelliseksi tässä mainita 
siitä lausunnosta, jonka minäi annoin suuressa 
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valiokunnassa tätä asiaa käsiteltäessä, katson 
tarpeelliseksi sen johdosta mainita muutaman 
sanan. Ed. Kellosalmen ehdotus lähti siitä, 
että nyt olisi varattava hallitukselle varoja 
varsinaisesti ruumiillista työtä tekeväin luok
kain palkkain maksamiseen. Kuitenkin tämä 
ehdotus ei sellaisenaan voi tätä tarkoitusta 
toteuttaa, nimittäin jos tämä ehdotus menee 
semmoisenaan läpi, on kuitenkin hyvinkin 
laajoja työtätekeväin luokkain piirejä, jotka 
jäävät varmasti ilman palkkaa, ja se on sellai
nen toimenpide, joka eduskunnan taholta ja 
ennen kaikkea vasemmiston taholta on kaik
kea muuta kuin suotava. Olen katsonut asiak
seni tästä erityisesti. huomauttaa. 

Ed. Luopa j ä r v i: Kun minä olen ollut 
mukana tätä esillä olevaa mietintöä valtiova
rainvaliokunnassa käsiteltäessä, niin katson 
velvollisuudekseni puolestani lausua, että olen 
tullut siihen käsitykseen, että se määräraha, 
joka tässä mietinnössä ehdotetaan, ei ole liian 
korkea. Päinvastoin niissä keskusteluissa, 
joita valtiovarainvaliokunnassa tapahtui, sel
veni minusta, että määräraha on pikemmin 
liian pieni, ja varsinkin se lausunto, tai use
&mmat lausunnot vasemmiston taholta valio
kunnassa, joilla lausunnoilla todistettiin tä
män määrärahan pienuutta, tuntuvat minusta 
asiantuntemuksen pohja1la annetuiksi. Sen
vuoksi tulin ainakin täydellisesti vakuutetuksi 
siitä valiokunnassa, ja olen yhä· edelleen, että 
tähän on kaiken kohtuuden mukaan myönnyt
tävä eduskunnassa ja että, jos mieli yleensä 
päästä alkamaan jotakin säännöllistä työtä 
maan asioiden hoidossa, tähän .myöntyminen 
on välttämätöntä. Voin tässä yhteydessä muu
ten koskettaa erästä kohtaa ed. Kuusisen lau
sunnossa, kun hän vetosi siihen, että hallitus 
on tähän asti antanut puolestaan vain sanoja, 
mutta hallitukselta on vaadittava tekoja. Mi
nun käsittääkseni tässä hallituksessa, tahdot
taisiin juuri käydä käsiksi tekoihin, päästäk
sensä ohjelmaansa toteuttamaan, jos ne teot es
tetään, niin silloin samalla tehdäiän hallituksen 
ohjelman toteuttaminen mahdottomaksi. Mi
mm käsittääkseni vasta sitten, jos hallitus on 
väärin käyttänyt näitä varoja, on eduskunta 
oikeutettu ja myös tilaisuudessa hallituksen 
menettelyäi arvostelemaan ja jos eduskunta 
katsoo hallituksen väärin meneteileen, myös
kin hallituksen kaataminen tulee kysymyk
se'en. Minä olisin muuten sitä: mieltä, että kos
ka ne varat, jotka tällä kertaa otetaan, toisella 
tavalla tulevat valtion varastoon hankittavik
si, esim. suurten tulojen verojen muodossa, joi-

den verojen perustavaan käsittelyyn valtiova
rainvaliokunnassa on aivan kohta aikomus 
kääntyä, ja koska ne suuret tulot pääasiassa, 
mikäli minä ainakin saatan käsittää, ovat 
lähtöisin ja hankittavat etupäässä! niin sano
tuista porvarillisista piireistä, ei pitäisi minun 
mielestäni olla sen mieluisempaa tehtävää va
semmistolle, kuin 'käydä käsiksi sellaiseen työ
hön, että se antaa lupauksensa siihen; että por
varit saavat osoittaa varoja hallitukselle, joi
den varojen lopullisesti maksamisesta myös
kin porvarien on pidettävä huolta. Ja minä 
.itse niihin luettuina, koska en kuulu siihen 
tulojen nauttijain piiriin, jotka siinä suurten 
tulojen mietinnössä olivat alimmaksi verotet
tavaksi määräksi esitetty, me saamme vain 
F'illoin olla määräämässä varoja toisten kuk
karoista yhteiseksi hyväksi maksettavaksi. 

Ed. A r a järvi: Minä rohkenen arvoiselle 
edustajille huomauttaa, että kello lähenee kah
tatoista, johon mennessä tämä asia olisi saa
tava päätökseen, jos sillä pitää olla se käytän
nöllinen merkitys, jota valtiovarainvaliokunta 
on ehdotuksellaan tarkoittanut. 

Ed. Paavolainen: Minä vain lyhyesti 
pyydän saada sanoa, että ed. Walppaan pu
heista voi saada sen käsityksen, että nykyinen 
hallitus olisi pyytänyt varoja, mutta se on 
erehdys, sillä valtiovarainvaliokunta saatu
aan valtiokonttorista tietoja, että tarvitaan 
välttämälttömiin menoihin 25 miljoonaa mark
kaa joulukuun ensi päivinä, otti kysymyksen 
esille. Jo ennenkuin tämä tieto oli tullut val
tiokonttorista, ehdotti osa valiokunnan jäseniä 
lainanottoa edustajain: palkkoihin y. m., mutta 
ei saanut kannatusta, koska katsottiin ennem
min tarvittavan rahoja hätäaputöihin ja val
tionrautateiden halonhakkuuseen kuin edus
tajille ja jäätiin sentähden odottamaan tie
toja valtiokonttorista. 

Ed. 0 r a s maa: Kannatan ed. Tokoin ehdo
tusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Suuren valiokunnan mietin
nössä olevaa ehdotusta vastaan, joka on sama 
kuin valtiovarainvaliokunnan ehdotus, on teh
ty seuraavat muutosehdotukset. 

Ed. Tokoi on ehdottanut, että perusteluihin 
lisättäisiin sen kappaleen edelle, joka alkaa sa
noilla: ,Kaiken ylläesitetyn" j. n. e., näin kuu
luva kappale: ,Kun tässä esitetty valtiolaina 



Valtliolainan ottaminen. 279 

on tarkoitettu etupäässä valtion alaisissa lai
toksissa palvalevien virkamiesten ja työnteki
jäin palkkojen maksamiseksi ja kun säännöl
listen ja rauhallisten olojen palauttaminen 
kaikkiin valtion alaisiin laitoksiin on erittäin 
tärkeä, saa eduskunta mielipiteenään lausua, 
että hallituksen on huolehdittava siitä, ettei 
vainoa eikä hoikattausta valtion laitoksissa ja 
sen keskusvirastojen alaisissa töissä harjoite
ta suurlakkoon osaaottamisen eikä muiden
kaan valtiollisten syiden vuoksi." 

Ed. Kellosalmi on ehdottanut eduskunnan 1 

päätettäväksi, että valtionrautateiden, metsä- 1 

hallituksen, tie- ja vesirakennusten ylihalli- 1 

tuksen sekä muiden valtiolaitosten töissä! ole
vien työläisten palkkojen ynnä eduskunnan 
menojen suorittamista sekä valtiolainojen kor
kojen ja kuoletusten maksamista varten val
tuutetaan senaatti ottamaan 15 miljoonan 
markan lyhytaikainen kotimainen laina. 

Ed. Murto on kannattanut näitä molempia 
ehdotuksia. 

Ed. Gylling on ehdottanut hyväksyttäväksi 
suuren valiokunnan mietinnön siten muutet
tuna, että ponnessa oleva summa 25 miljoonaa 
on oleva 20 miljoonaa. Tätä ehdotusta on ed. 
Saarikivi kannattanut. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Näistä ehdotuksista näyttää 
ed. Tokoin ehdotus koskevan ainoastaan perus
teluja, joten siitä lienee äänestettävä erikseen 
valiokunnan mietinnössä olevia perusteluja 
vastaan. Sitävastoin ovat ed. Kellosalmen ja 
ed. ·Gyllingin ehdotukset vastakkaiset suuren 
valiokunnan ehdotukselle ja toisilleen. Olisi 
siis mielestäni meneteltävä siten, että ensin 
äänestetään ed. Gyllingin ja Kellosalmen eh
dotusten välillä ja sitten suuren valiokunnan 
ehdotuksen ja sen ehdotuksen välillä, joka 
näistä edellisessä äänestyksessä voittaa. Sitten 
äänestettäisiin erikseen mietinnössä olevien 
perustelujen ja ed. Tokoin ehdottamien perus
telujen välillä. Hyväksytäänkö tällainen me
nettely1 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. Ståhlberg: Valtiopäiväjärjestyksen 
61 §:n mukaan on valtiolainan ottamista kos
kevassa kysymyksessä noudatettava, mitä 57 
§:ssä on lainsäädäntöasioissa säädetty. 57 §:ää 
tietääkseni on aina noudatettu siten, että toi
sessa käsittelyssä päätetään ainoastaan itse eh
dotuksesta eikä perusteluista. Kaikki muutos-

ehdotukset perusteluihin tulevat esille vasta 
kolmannessa käsittelyssä. Tämän mukaisesti, 
kun ed. Tokoin ehdotus koskee ainoastaan pe
rusteluja, se olisi käsittääkseni otettava pää
tettäväksi vasta kolmannessa· käsittelyssä. 

Ed. Lohi: Minä kannatan ed. Ståhlbergin 
ehdotusta. Sitä menettelyä on, mikäli olen ol
lut tässä eduskunnassa mukana, aina ennen
kin noudatettu. 

Ed. Kuusinen: Eihän voi väittääkään, et
tä valtiopäiväjärjestys estäisi toisessa lukemi
sessa esittelemästä myöskin ehdotuksia, jotka 
koskevat perusteluja. Eihän ed. Ståhlbergkaan 
sitä voine väittää .• Ja kun nyt ehdotus kerran 
on tehty, on puhemiehen mahdoton kieltäytyä 
sitä ottamasta äänestyksen alaiseksi. 

Ed. Ståhlberg: Varsin usein on lainsää
däntöasioita käsiteltäessä! tehty muutosehdo
tuksia perusteluihin ja silloin on selitetty, että 
niistä tullaan kolmannessa käsittelyssä päättäJ
mään. 

Ed. 'l' o koi: V aitiolainaa koskeva kysymys 
on kuitenkin luonteeltaan jonkunverran toi
senlainen kuin lainsäädäntökysymys. Lain
säädäntökysymyksessä kyllä ymmärrettävistä 
syistä kolmannessa käsittelyssä saattaa tehdä 
perusteluihin muutoksia, jotka eivät ole risti
riidassa itse lakitekstin ja sisällön kanssa, 
mutta valtiolainan ottamisessa on mietintö eh
jä kokonaisuus eikä laki ja siinä ovat myös pe
rustelut elimellisessä yhteydessä koko tämän 
kysymyksen kanssa. Tavallisesti onkin kol
mannessa käsittelyssä, silloin kun on esitetty 
valtiolainaa koskeva kysymys, esitetty koko 
valtiolainaa koskeva kysymys semmoisenaan 
hyväksyttäväksi määräenemmistöllä äänes
tettäväksi, josko se hyväksytään vai ei. 'rämä 
ei siis täydellisesti ole verrattavissa lain käsit
telyyn, joten minäkin olen sitä mieltä), että pe
rustelut tässi:1 yhteydessä voidaan asettaa ää
nestyksen alaisiksi, koska valtiopäiväjärjestys · 
ei ainakaan minkäänlaista estettä pane. Mie
lestäni on välttämätöntäkin, että perustelut 
käsitellään jo toisessa lukemisessa, koska 
muuten saattaa olla mahdollista, että kolman
nessa lukemisessa ei enää perusteluihin muu
toksia olisi mahdollinen tehdäkään, koska 
ponnesta äänestetäätn ensin ja sitten vasta pe
rusteluista. 

Keskustelu äänestysmenettelystä juliste
taan päättyneeksi. 

illi 
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Puhemies: Ed. Ståhlberg on, vastoin pu
hemiehen ehdotusta, ehdottanut, ettei ed. To
koi:Q. ehdotusta perusteluista tässä toisessa kä
sittelyssä olisi otettava ollenkaan äänestyk
sen alaiseksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Pyydän senvuoksi ehdottaa 
hyväksyttäväksi seuraavan äänestysesityksen: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, ää
nestää ,ja"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ståhlbergin 
ehdotus hyväksytty. 

Ed. T o koi: Minä en huomannut, että ed. 
Ståhlbergin ehdotusta olisi kannatettu. 

Puhemies: Kyllä ed. Lohi sitä kannatti. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, aa
nestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa on ed. Ståhlbergin 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla, pu
hemiehen ehdotus siis on hyväksytty. 

Sen ehdotuksen mukaisesti siis toimitetaan 
seuraavat 

Äänestykset ja päätös: 

1) Ken vastaesitykseksi suuren valiokunnan i' 

ehdotusta vastaan hyväksyy ed. Gyllingin eh
dotuksen, äänestää/ ,ja"; jos ,ei" voittaa, on , 
vastaesitykseksi hyväksytty ed. Kellosalmen 
ehdotus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 
1 

1 

'Ed. Kuusinen: Ainoastaan ajan vähyy- · 
den tähden täytyy luopua pyytämästä lippu
äänestystä. 

Vastaesitykseksi on siis hyväksytty ed. Gyl
lingin ehdotus. 

2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdo
tuksen, äänestää ,ja"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Gyllingin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 97 jaa- ja 78 ei-ään
tä; eduskunta on siis päättänyt hyväksyä suu
ren valiokunnan ponnen. 

3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdo
tuksen perusteluiksi, äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on ed. Tokoin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 95 jaa- ja 80 ei-ään
tä; eduskunta on siis toisessa käsittelyssä 
päättänyt hyväksyä! suuren valiokunnan eh
dotuksen. 

Puhemies: Koska suuren valiokunnan 
ehdotus on hyväksytty, on asian toinen käsit
tely päättynyt. 

Ehdotus, joka tarkoittaa elintarvepulan helpoit
tamista. 

Esitellään ed. Airolan puhemiehelle jättä
mä kirjelmä, jonka 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnan Puhemiehelle. 

Pyydämme, että Eduskunnan tämänpäiväi
sessä täysi-istunnossa käsiteltäväksi esitetään 
seuraavat ehdotuksemme: 

Elintarvepulan helpottamiseksi ja kulutuk
sen järjestämiseksi ehdotamme: 

että Eduskunta käskee senaattia heti toimi
tuttamaan elintarvevarastojen tarkan etsinnän 
ja tarkastuksen; 

että Eduskunta 'käskee senaattia sovelta
maan elintarvelakia entistä tehokkaammin ja 
tarkoituksenmukaisemmin liiallisten hintain 
rajoittamiseksi ja puutteen lieventämiseksi se
kä valvomaan muidenkin välttämättömien ku
lutustavarain tuotantoa ja kauppaa; 

että elintarvelakia ja sen nojalla säädettyjä 
rajahintoja ja muita määräyksiä on tarkoin 
noudatettava sekä että senaatti käsketään täs
sä tarkoituksessa velvoittamaan viranomaiset 
ankarasti ehkäisemään sanotun lain rikkomi
sia ja saattamaan rikkojat syytteeseen; sekä 

että Eduskunta käskee senaatin kiireellisesti 
valmistamaan Eduskunnan käsiteltäväksi eh
dotuksen sellaisiksi muutoksiksi ja lisäyksiksi 
elintarvelakiin, että elintarvelautakuntain toi
mivaltaa laajennetaan sanotun lain valvon
taan ja elintarvevarastojen tarkastukseen näh
den sekä että elintarvelain rikkomusten käsit
tely siirretään erikoisten tuomioistuinten teh
täväksi. 

Helsinki, 17 p. marraskuuta 1917. 

M. A. Airola. Kullervo Manner. 
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Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
että asia lähetettäisiin elintarveasiainvalio
kuntaan. 

Puhemiesneuvoston 

Ed. La n t t o: Toimitusvaliokunnan arvoisia 
jäseniä pyydän kokoontumaan tänä päivänä 
torstaina k:lo 1/2 11 päivällä! säätytalolle valit
semaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta

ehdotus hyväksytään. 1 jan. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. Roos: Tarkastusvaliokunnan vanhim
pana jäsenenä saan kunnoittavimmin kehoit
taa valiokunnan jäseniä kokoontumaan k:lo 
11 tänä päivänä säätytalolle valitsemaan pu
heenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. 

1 

Seuraava täysi-isj;unto on ensi perjantaina 
k:lo 11 a. p. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 12,10 yölolä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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17. Perjantaina 30 p. marraskuuta 

Päiväjärjestys. 

l!moitnksia: 

Esitelläi\n: 

1) Ehdotuksen laiksi osuus,toimintalain 
19 § :n muuttamisesta sisältävä, viime val
tiopäivillä lepäämään jätetty, edusk. esit. 
n:o 1 ............................... . 

2) Ehdotuksen laiksi osuustoimintalakiin 
otettavasta uudesta pykälästä sisältävä ed. 
Leppäsen y. m. edusk. esit. n:o 14 ....... . 

3) Ehdotuksen laiksi, jolla kumotaan Ri
koslain 11 luvun 1 ja 2 § :n 1 momentti ja 
13 luku kokonaan sekä muutetaan erinäisiä 
Rikoslain ke1saria ja suurir~hti.nasta koske
via pykäliä sisältävä ed. Arosen edusk. 
~sit. n:o 13 ................... , ...... · 

4) Ehdotuksen laiksi kuoleman~angais
tuksen poistamisesta sisältävä ed.. Hakalan 
y. m. edusk. esit. n:o 15 ............... . 

5) Ehdotuksen laiksi järjestyksenpidosta 
kaupungeissa sisältävä ed. Airolan edusk. 
esit. n :o 16 ......................... . 

6) Ehdotuksen laiksi, joka sisältää erinäi
siä määräyksiä suomalaisten obligationien 
maksamiseksi ulkomaan rahalla, sisältävä 
ed. Palmgrenin ed usk. esi t. n :o 17 ....... . 

7) Ehdotuksen laiksi teoslainakiinni ty k
iloestä sisältävä -ed. Lagerlöfin edus.k. esit .. 
n:o 18 ............................. . 

8) Virkamiesolojen uudistamista koskeva 
ed. Kokon y. m. anom. ehd. n:o 2 ... · ..... 

9) Vahvan, ainoastaan laillisista viran
omaisista riippuvan järjestysvallan muodos
tamista tarkoittava ed. \Vreden y. m. anom. 
ahd. n:o 3 ........................... . 

10) Maan sotalaitoksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmiliisin 
11.ikaansaamiseksi koskeva ed. · Mikkolan 
y. m. anom. ehd. n :o 4 ................. . 

k:lo 11 a. p. 

11) V a:ltion vastuunalaisuutta tsen kaik
kien vi11kamiesten vi·rassa ottamasta yksi
tyisestä omaisuudesta koskeva ed. Otteliuin 
y. m. anom. ehd. n:o 5 ................. . 

12) Valvotun testamentin osanautoa kos
Siv. kevien säännösten "muuttamista koskeva ed. 

Otteliuin y. m. ·anom. ehd. n:o '6 ....... . 
13) Haasteen osanautoa koskevien sään-

1 nösten muuttamista tarkoittava ed. Otteliuin 
291 · y. m. anom. ehd. n:o 7 ...... · ......... . 
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14) Rautateitä koskevain lainsäännösten 
uudistamista koskeva ed. Tokoin y. m. 
anom. ehd. n:o 8 ..................... . 

15) Vankeinhoitoa ja -kuljetusta koske
vien olojen tutkituttamista tarkoittava ed. 
Retulaisen y. m. anom. ehd. n :o 9 ....... . 

16) Ehdotuksen laiksi, joka sisältää väli
aikaisia säännöksiä alk.oholipitoisten ainei
den valmistuksesta, maahantuonnista, myyn
nistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta si
sältävä ed. Savolaisen y. m. edusk. esit. 
n:o 19 ............................. . 

17) Ehdotuksen laiksi. joka sisältää väli
aikaisia. säännöksiä alkoholipitoisten ainei
den valmistuks,esta, maahantuonnista, myyn
nistä, kul.ietuksesta ja va.rastossapidosta, si
sältävä ed. Alkion y. m. edusk. esit. n:o 20 

18) Ehdotuksen laiksi kätilöistä, ja kätilö
toimen järjestämisestä maassa sisältävä ed. 
Pärssisen y. m. edusk. esit. n:o 21 ....... . 

19,) Määrärahan myöntämistä maalais
kuntain kätilöjen ja kiertävien ,sairaanhoita
jien palkkaamiseksi koskeva ~ed. Hultinin 
y. m. anom. ehd. n :o 12 ............... . 

.20) Ehdotuksen asetukseks~ rohdoskau
:Pa.sta, joka käsittää lääJketa,rpeisiin .käytet
täviä aineita, sisältävä ed. Palmgre.nin y. 

292 m. ,0(lusk. esit. n:o 22 ................. . 
·21) Määrärahan myöntämistä keuhkotau

tipara-ntolan rakentamista varten Satakun
taan koskev;a ed. Arosen y. m. anom. ehd. 

293 n:o 10 ............................. . 
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22) Mielisairashoidon edistämistä tarkoit
tava ed. Kotilan y. m. anom. ehd. n:o 11 .. 

23) Puutavarayhtiöiden laiwvastaisen 
kiinteistöjen hankinnan ehkäisemistä kof'

- keva ed. J uutilai.sen y. m. anom. ehd. n :o 13 
24) Ehdotuksen 1aiksi teiden tekemisestä 

ja kunnossapidosta maalla sisältävä ed. 
Penna-sen y. m. edusk. esit. n:o 2 ....... . 

'2'5) Ehdotuksen asetukseksi a) teiden te
kemisestä ·ja kunnossa 'Pidosta maalla ja 
b) tieveron maksamirs•es:ta ja: sen käyt
tämisestä sisältävä ed. E. Saarr-en y.m. edusk. 
es:it. n:o 4 ........................... . 

2·6) Ehdotuksen laiksi teitten tekemisestä! 
.ia kunnossrupidosta maalla sisältävä ed. 
Luopajärven y. m. edusk. esit. n:o 5 ..... . 

-27) Tientekorasitusta koskevan tutkimuk
sen toimittamista koko laajuudessaan trur
koittava ed. Gäddan y. m. anom. ehd. n:o 14_ 

28) Tilru·steiruen rrukentamista. ja kunnossa
pitoa. koskevan 1lainsää1dännön aikaansaa
mista tavkoittava ed. Ottelinin y. m. anom. -
-ehd. n:o 15 ......................... . 

·29) Määrära:han myöntämistä enimmin 
·rasit-ettu.i-en tierutelmlohko.ien avus.tamisekrsri 
koskeva ed. E. Saaren y. m. anom. ehd. 
n:o 16 ............................. . 

30) Ehdotuksen ·la~ks:i kyytila.itoksista, 
niiden perustamisesta ja voimassmpitämi
s-estä sisältä•vä ed. Pennasen y. m. edusk. 
esit. n:o 3 ........................... . 

31) Ehdotuksen kyytiasetuks.eksi sisälltä
vä ed. Saarelai:sen y. m. edusk. esit. n:o 6 .. 

32) Ehdotuks·en ikyyt.iaseturkseksi sisäil
tävä ed. Gädrdan y. m. edusk. esit. n:o 7 .. 

33) Ehdotuksren kyytia.setuk.seksi sisäl
tävä ed. Pullisen y. m. edusk. esit. n:o 8 .. 

34) Toimenpiteitä ka1liiuajan aiheutta
mien kyyrdinpitokustannusten korvaami
seksi koskeva ed. Hä:lvän y. m. anom. 
ehd. n:o 17 ......................... . 

35) Majoitusrasituksen selvittämistä ja 
korvaamista valtion var.roilla trurkoittava ed. 

• Pullisen y. m. anom. ehd. n:o 18 ....... . 
36) Majoitusrasituksen oikeud•enmukaista 

ja1ma tarfu:o~ttava ed. Sundblomin y. m. 
anom. ehd. n :o 19 ................... . 

37) Elrdotuks•en tilusrauhoitusa:setukseksi 
sisältävä ed. Saarelaisen y. m. edusk. esit. 
n:o 28 ............................. . 

38) Maamomistajain vapauttamista rauta
teiden aitain rrakentamisesta ja kunnossa
pidosta koskeva e.d. Lahdensuon y. m. anom. 
ehd. n :o 20 ......................... . 
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39) Määrärahan myöntä!misrtä kuoletushi
nojen antamista vart-en virk·ataloista muo
dostett.avien vi~jelmien rakennuslainoiksi 
koskeva ed. Sjöstedt-Jussilan y. m. anom. 
ehd. n:o 21 ......................... . 

40) Virlkatalojen käyttöä koskev•alfi ase
tuksen muuttamista koskeva ed. S. Häkkisen 
y. m. anom. ehd. n :o 22 ............... . 

41) Valtion virkat-a:lojen luO'Vuttamista 
niiden v~1jelrijöiden omiksi koskeva ed. An-
tilan y. m. anom. ehd. n :o 23 ........... . 

42) Maai:la ol-evien pa.pinvirkata:lojen :lak
kauttamista koskev-a ed. Hä:stbackan y. m. 
anom. -ehd. n:o 24 ................... . 

43) Toimenpiteitä, .ioirlla. entis,en la!h'.ioi
tusmaan tilallisille he1poitettaisiin kruunun
puistoiksi .iulistettujen metsämaittensa lu
nastaminen yhte~smetsiksi, koskeva ed. Aro-
kallion anom. ehd. n :o 25 ........... : .. 

44) Tutkijakunnan asettamista. Suo.iärv.en 
ilah~joitusmaalla asuvien lampuotien olo:jen 
tutkimista varten koskeva ed. Aroka1lion 
anom. -ehd. n:o 26 ................... . 

45) Ehdotuksen rusetul.,seksi, joka sisäl
tää lisäyksen 8 § :ään heinäk. 23 p :nä 1902 
annetuss·a aset.uk.se-ss-a siitä, mitä vesioikeus
lakia heinäk. 23 p :ltä 1902 hytettäessii 
on noudat-ettava, sisältävä ·ed. Tanskasen y. 
m. -edusk. esit. n:o 9 ................... . 

46). Vesiv·oima,laitosten voimamäärän ja
' kamista pailtkakunnan yleistä tarvetta var

ten tarkoittava ed. Kokon y. m. ·anom. ehd. 
n:o 27 ............................. . 

4 7) Kuoletus-la.inojen myöntämistä pien
teollisuuden y. m. voimata11peita tyydyt
täville sähkölaitoksille koskeva ed. Kokon 
y. m. anom. ehd. n:o 28 ............... . 

48) Määrärahan myöntämistä kos1kivoi
mien tutkimista varten koskeva ed. Kokon 
y. m. anom. ehd. n:o 29 ............... . 

49) Ehdotuksen la1iksi kunnallisverotuk
sessa verovelvollisten velvollisuudesta tulo
.iensa ilmoittami!Seen taksoitusviranomai·sil
le sisältävä ed. Gylling-in y. m. edusk. esit. 
n:o 10 .............................. . 

50) Ehdotuksren laiksi oppivelvo'llisuudes
ta ja asetukseksi kansakoululaitoksen kus
tannuksista sisäJltävä ed. Sundblomin y. m. 
ed11sk. -esit. n :o 25 ................... . 

51) Ehdotulksen .laiksi a) oppivelvollisuu
desta ja b) kansakoululaitoksen kustannuk
sista sisältävä ed. Salmen y. m. edusk. esit. 
n:o 26 ............................. . 
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52) Ehdotuksen 'laiksi kinematograf~ku
vien julkisen näyttämisen ehdoista sisältä~ 
vij, ed. Rentolan y. m. edusk. -esit. n :o 27 .. 

5~3) A}s,tiviallisten hoidon ja. kasvatuk
sen järjestäm}stä lainsäädänWtoimerupiteen 
kautta koskeva ed. Pärssisen y. m. anom. 
ehd. n:o 30 ......................... . 

54) Määrärahan myöntäJmistä y<liopistol
le matka-a'l)urahoiksi nuorille tutkijoille kos-
keva ed. Kailan anom. ehd. n:o 3•1 ...... · .. 

55) Maanviljelysly!seoista päässeiden yli
owilaiden opintojen jatkamista tarkoittava 
ed. Relanderin y. m. anom. -ehd. n :o 3·2 .... 

5·6) Maarianhaminassa ·olevan keskikou
lun ottamista valtion ha.ltuun ja sen muo
dostamista täydelliseksi 8 luokkaiseksi op
pilaitokseksi tarkoittava ed. Sundblomin 
y. m. anom. ehd. n:o 33 ............... . 

57) Määräira;han myöntämistä kansanopis
tojen kannattamista varten twrkoittava ed. 
Löthmanin y. m. anom. ehd. n :o 34 ..... . 

5,8) Määrärahan myöntämis•tä kunna;l~is
opistojen järjestämiseksi koskeva ed. Ren-
tolan y. m. anom. -ehd. n :o a5 ........... . 

59) Määrärahan myöntämistä ruuanlaiton 
ja kotitalouden opetusta va.rten maaseudulla 
koskeva .ed. Hahlin y. m. anom. ehd. n:o 36 

60) Kotitalousopetuksen avustamista var
ten myönnetyn määrärahan korottamista 
tarkoitta;va ed. Yrjö-Koskisen y. m. a.nom. 
ehd. n:o 37 ......................... . 

61) Määrärahan myöntä;mistä kasvitarha
viljelyksen neuvontatyötä vaa:t.en koskeva 
ed. Laineen y. m. anom. tohd. n :o 38 ..... . 

62) Määrärahan myöntämistä tila:päiseksi 
avustukseksi kunnan .ia seurakunnan alku
koulujen Qpettajille tarkoittava ed. Alkion 
y, m. anom. ehd. n :o 39 ............... . 

613) PaTlrka-a;vustusta kirkollisiHe alku
koulunopettajille koskeva ed. Walkaman y. 
m. anom. ehd. n :o 40 ................. . 

64) Palkanlisäyksen myöntä;mistä kun
nan ja yksityisten pientenlastenkoulujen 
opettajille ja opettajattarillle tarkoittava ed. 
Hedbergin y, m. anom. ehd. n :o 41 ..... . 

65) Kansakoulu.i·en ja S'eminaarien O'Pe
tusohjelman uudistamista koskeva ed. Ko-
kon y. m. anom. -ehd. n:o 42 ........... . 

66) Määrärahan myöntämistä maalais
kansakoulujen rakentamista varten koske
va ed. Lanton y. m. anom. ehd. n:o 43 .... 

67) Määrärahan myöntämistä köyhien 
kansakoulunop•pilaiden ruoka- ja vaatetus-

Päiväjärjestys. 

Siv. 

298 

" 

299 

" 

" 

" 

a·vuksi k·oskeva ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n:o 44 · ......................... . 

68) Määrärahan myöntämistä maala,is
kansakoulujen köyhäin lasten ruoka- ja vaa
tetusavuksi tarkoittava ed. Lanton y. m. 
anom. ehd. n :o 45 ................... . 

69) Kun.nasta kansa'koulunopettajil.le ·suo
ritettavan pa,lkan j.är.iestämistä koskeva ed. 
Lanton y. m. anom. ehd. n:o 46 ......... . 

70) Maalaiskansakoulujen opettajain 
palkkojen ja eläkkei,den korottamista kos
keva ed. \Vuokosken y. m. a.nom. ehd. n:o 
47 ................................. . 

71) Ma:,a;laiskaJ~JSakoulujen opettajain ka:l
liina.jan palkanlisäystä koskeva ed. Päivän-
salon y. m. anom. ehd. n:o 48 ........... . 

72) Eläkkeellä ·olevien kansalkoulurropet
tajain eläkkeiden korottamista koskeva ed. 
Tantun y. m. anom. -ehd. n:o 49 ......... . 

73) Kirjastonhoitajan as,ettamista kuntiin 
sekä niiden palkkausta koskeva ed. Alkion 
y. m. anom. ehd. n :o 50 ............... . 

74) Suomen kirja.storva'ltuuskunnan ja kes
kuskirjaston perustamista koskeva ed. Wi-
hersalon y. m. anom. ehd. n:o 51 ....... . 

7 5) Määrärahan myöntämistä yleisten :kir
jastojen perustamiseen ja ylläpitämiseen 
koskeva ed. Paa:v·o Virkkusen y. m. anorn. 
ehd. n:o 5,2 ......................... . 

76) Määrärahan myöntämis.tä yleisten 
kirjastojen perustamiseen ja ylläpitämiseen 
tarkoittava ed. Wihersalon y. m. anom. ehd. 
n:o 53 ............................. . 

77) Kirjastoruhoitajain ammatillista :ke
hittämistä koskeva ed. Lanteen y. m. anom. 
ehd. n:o 54 ......................... . 

78) Määrärahan myöntämistä vuonna 
, 1918 pidettäviä kansantajuisia luennoita 
varten koskeva ed. Johanssonin y. rn. anom. 
eihd. n :o 55 ......................... . 

79) Määrärahan myöntäm~stä yhdisty'k
sille ja kunnille suojeluskotien perustamis
ta .ia ylläpitoa varten siveellisyystyön edis
tämiseksi tarkoittava ed. Annie Furu-
hjelmin y. m. anom. ehd. n:o 56 ....... . 

80) Määrärahan myöntämistä 1iikuntohar
.ioitusten edistämiseksi tarkoittava ed. K. 
K Linnan y. m. anom. ehd. n :o 57 ....... . 

81) Määrärahan myöntämistä liikuntohar
.i·oitusten edistämiseksi koskeva ed. Alavir-
ran y. m. anom. ehd. n :o 5,8 ........... . 

82) Ehdotuksen asetubeksi sää:stöpan
keista sisältävä ed. Tantun y. m. edusk. esit. 
n:o 2.3 ............................. . 
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83) OsuU!sk~,ssojen Kes.kuslainar'ahasto 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista 
koskeva ed. Rantasalon y. m. auom. ehd. 
n:o 87 ............................. . 

84) Ehdotulksen asetukseksi palkkiolaino
jen myöntämisestä maanviljelystuotannon 

.. edistämiseksi pienemmillä viljelyksillä sisäl
tävä ed. Wuorimaail y. m. edusk. esit. n:o 
29 ................................. . 

85) Ehdotuksen rusetubeksi pa:lkkiolaino
.ien myöntämisestä maanviljelystyöväen 
asunto-olojen parantamiseksi sisältävä ed. 
Wuorimaan y. m. edusk. esit. n:o 30 .... 

86) Ehdotuksen laiksi pakolilisista. sovin
to-oikeuksista maanviljelystöitä koskevissa 
ty.öriit.ruisuuksissa. sisältävä ed. Puumalan 
y. m. edusk. esit. n :o 31 ............... . 

87) Ehdotuben asetukseksi torpan, kun
puotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrasta 12 
p :nä maaliskuuta 1909· annetun asetuksen 
26 §:n kumoamisesta. ja asetuksen •erinäisten 
muitten pykälien muuttamisesta toisin kuu
luviksi sisältävä ed. Hakkisen y. m. edusk. 
esit. n :o 32 ......................... . 

88) Ehdotuks.en laiksi työarja,sta maa- ja 
kotitaloudessa sisältävä ed. J_,anton y. m. 
edusk. es~t. n :o 33 ................... . 

89) Ehdotuksen laiksi työajasta maa- ja 
kotitaloudessa sisältävä ed. Leppäsen y. m. 
edusk. esit. n :o 34 ......... , ......... . 

90) Torpparikysymyksen ra·t:kaisemista 
koskeva ed. K. E. Linnan y. m. anom. ehd. 
n:o 59 ............................. . 

9'1) Maanvuokraajain vapauttamista tar
koittava ed. Wuorimaan y. m. anom. ehd. 
n:o 60 ............................. . 

92) Maalaistyöväen ·elinehtojen järjestä
mistä koskeva ed. Puumalan y. m. anom. 
ehd. n:o 61 ......................... . 

93) Toimenliiteitä varojen hankkimiseksi 
kuntien maanhankinnan edistämiseksi tar
koittaNa ed. Luopajärven y. m. anom. ehd. 
n:o 62 ............................. . 

94) Kruunun metsätorpp:a.rien aseman pa
rantamista koskeva ed. Lohen y. m. anom. 
ehd. n:o 63 ......................... . 

95) Valtion takuun myöntämi,stä vuokra
alueiden lunastamiseen tarvittaville obli
gationeille koskeva ed. Haatajan y. m. anom. 
ehd. n:o 64 ......................... . 

96) Maanviljely•stuotannon tehokkaam
paa lisäämistä koskeva ed. Kairamon anom. 
ehd. n:o 65 ......................... . 
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97) Alpulantojen maahantuonnin aikaan
saamista koskeva ed. Kairamon anom. ehd. 
n:o 66 ............................. . 

98) Km.ot.toman 'lainan hankkimista ol!ki
väkirehutehtaiden perustamista varten kos
keva ed. Kairamon. anom. ehd. n :o 67 .... 

99) U udisviljelyslainoiksi käytettävien 
valtion varo;i,en lisäämistä koskeva ed. Sin-
kon y. m. anom. ehd. n:o 68 ........... . 

100) Määrärahan myöntämistä yleistä 
maanviljelysnäyttelyä varten tarkoittava ed. 
Niukkas-en y. m. anom. ehd. n:o 69 ..... . 

" 1 
101) Määrärahan myönt.ämis•tä IJienvilje

lijiiin opintoretkeilyjen ja esit~lmätilaisuuk
sien toimeenpanemista varten kosk:eva ed. 
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Niukkasen y. m. anom. ehd. n :o 70 ..... . 
102) Määrärahan myöntämistä pi·envi:l-

1 jelijäin ja maataloustyöväen opintoretkeily
i .ien toimeenpanemista varten tarkoittava. ed. 

\Vuokosken y. m. anom. ehd. n:o 71 ..... . 
103) Määrärahan myöntäJmistä ·kiertävän 

maatalouskurssin toimeenpanemiseksi Vii
purin läänissä koskeva ed. Al:tlin Manuerin 
y. m. anom. ehd. n :o 72 ............... . 

104) Mäarärahan myöntämistä maatalous
tutkimuksia ja tiedemiesten kehittämistä 
varten tarkoittava. ed. Relanderin y. m. 
anom. ehd. n :o 73 ................... . 

105) Määrärahan myöntämistä kiertävien 
m31amieskurssien perustamiseksi koskeva. ed. 
Albin Manuerin y. m. a.nom. ehd. n :o 74 .. 

106) Määrärahan myöntämistä maata:lous-
neuvojain palkkaamiseksi koskeva ed. Hahlin 
y. m. alllom. ehd. n:o 75 ............... . 

107) Maanviljelys- ja tailousseurain mää
rärahojen korottamista tarkoittava ed. Tu-
kian y. m. anom. ehd. n:o 76 ........... . 

108) Määrärahan myöntämistä siemenvil
jelyben edistämiseksi koskeva ed. Relan-
derin y. m. anom. ehd. n :o 77 ........... . 

109) :M;aataloudellist:en :piirikoeasemain 
perustamista koskeva ed. Relanderin y. m. 
anom. ehd. n:o 78 ................... . 

110) Maatalouskoneiden j.a työaseiden 
tarkastuslaitoksen perustamista koskeva ed. 
Relanderin y. m. anom . .ehd. n:o 79 ..... . 

111) Määrarahan myöntämistä koulun pe
rustamiseksi kananhoidon opettajain ja neu
vojain valmistamista varten iiarkoittaya oo. 
Hahlin y. m. anom. ehd. n:o 80 ......... . 

112) Ehdotuksen laiksi ·erinäisten vuokra
alueiden llY·Syttämisestä erinäisinä vi:ljelmi
nä sisäiltävä ed. Haatadan y. m. edusk. esit. 
n:·o 39 ............................. . 
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113) Ehdotuksen eräiden torvan, lam
puotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 
12 p:nä maaliskuuta 1909 annetun asetuk
sen pykälien muuttamisesta sisältävä ed. 
Haatajan y. m. edusk. esit. n :o 40 ..... . 

•114) Ehdotuksen laiksi 23 p :nä syys
kuuta 1917 annetun, määräyksiä erinäisistä 
maaliskuun 13 p :nä 1916 voimassa olleista 
torppaa, l1ampuotitil:aa ja mäkitupa·aluetta. 
koskevista vuokrasopimuksista sisältävän 
asetuksen selittämisestä käsittävä ed. Haa-
ta.ian y. m. -edusk. esit. n:o 41 ......... . 

115) Ehdotuksen laiksi erinäisten •pykä
lien muuttamiseksi 15 päivänä tammikuuta 
1915 annetussa asetuksessa, joka koskee ra
,joituksia •eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdis
tysten oikeuteen kiinteistön hankintaan 
maalla, sisältävä ed. Haataj•a.n y. m. edusk. 
esit. n:o 42 ......................... . 

116) Ehdotuksen laiksi rajoituksista yksi
tyisten oikeuteen kiinteistön hankintaan 
maalla sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. 
esit. n:o 4.3 ......................... . 

117) Ehdotuksen laiksi viljelyksien ja ra
kennuksien kunnossapidosta erinäisillä ti
loilla sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. 
esit. n:o 44 ......................... . 

118) Ehdotuksen laiksi etuosto-oikeudesta 
eräissä tapauksissa kiinteistöjä myytäessä 
sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. esit. 
n:o 45 ............................. . 

119) Ehdotuksen laiksi maan luovuttami
sesta uusien viljelmien perustamista varten 
tilattomalle väestölle sisältävä ed. Haatajan 
y. m. edusk. esit. n:o 46 ............... . 

120) Ehdotuksen laiksi suurten maaomai
suuk.sien verottamisesta sisältävä ed. Haa-
ta.jan y. m. edusk. esit. n:o 47 ......... . 

121) Ehdotuksen laiksi asutuslautakun
nista sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. 
esit. n :o 48 ......................... . 

122) Ehdotuksen laiksi manttaaliin pan
tua maata .ia laitoksia koskevien asiain kä
sittelystä sisältii,vij, ed. Haatajan y. m. edusk. 
-esit:" n :o 49· .....................•.... 

123) Ehdotuksen laiksi työsopimuksesta 
sisii.ltävä ed. Tokoin . .ia: Watasen edusk. esit. 
n:o 35 .........•... · ·. · · .. · · ·. · · ·. · · 

124) ~hdotuks~ll laiksi työsopi~uksesta 
l'!isältävä ed. Ha.hlm y. m. edusk. es1t. n:o 36 

125) Ehdotuksen asetukseksi työstä ka.u;p
pa- ja konttoriliikkeissä sisältävä ed. Pärs-
sis~m y. m. edu.sk. esit. n :o 37 ........... . 
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126) Ehdotuks-en asetukseksi sairasvakuu
tuksesta Suomessa sisältävä ed. Annie Fu-
ruhjelmin y. m. edusk. esit. n :o 38 ..... . 

127) Työväen asunto-o.lvjen pa.rantamista 
tarkoittava ed. Walkaman y. m. anom. ehd. 
n:o 81 ............................. . 

!128) Tilastollisen tutkimuksen toimitta
mista maan metsä- ja uittotyöläisten olojen 
parantamiseksi tarkoittava ed. Kiviniemen 
ja Laakkosen anom. -ehd. n :o 82 ......... . 

129) Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuu
tuksen toteuttamista koskeva ed. Gyllingin 
y. m. anom. ehd. n:o 83 ............... . 

130) Työkyvyttömyys- ja. vanhuusvakuu
tuksen toteuttamista tarkoittava ed. Kokon 
y. m. anom. ehd. n:o 84 ......... t ..... . 

131) Toimenpiteitä nuorisotutkimuksen 
aikaansaamiseksi ta-rkoittava ed. Fors~nin 
y. m. anom. ehd. u:o 85 ............... . 

132) Komitean asettamista tukkityöläis
ten olojen järjestämistä varten koskeva ed. 
Takkulan y. m. anom. ehd. n :o 86 ....... . 

13-3) Ehdotuksen laiksi eräiden rpykälien 
muuttamisesta laissa, joka koskee eräänlai
sen omaisuuden käyttöä sodan ai'heuttamissa 
p·oikkeukselli-s.issa oloissa, sisiLltävä ed. To-
koin .ia W atasen edusk. esit. n :o 24 ..... . 

134) Ehdotuksen asetukseksi erinäisten 
20 p:nä heinäkuuta 1906 annetun Vaalilain 
kohtain muuttamisesta sisältävä ed. Rento-
lan edusk. esit. n:o 12 ................. . 

135) Yleis-en armahduksen myöntämistä 
suurlakon johdosta tehdyistä rikoksista tar
koittava ·ed. Korhosen y. m. anom. ehd. 
n:o 1 ............................... . 

136) Ehdotuksen laiksi suurten maaomai
suuksien verottamisesta sisältävä ed. J uuti-
laisen y. m. edusk. esit. n :o 11 ......... . 

137) Kiinteistöjä rasittavien välittömien 
verojen poistamista koskeva ed. Inborrin y. 
m. anom. -ehd. n :o 88 ................. . 

138) Maan arvon ansiotonta kohoamista 
koskevan verotuksen aikaansaamista tarkoit
tava ed. Luopajärven y. m. anom. ehd. 
n:o 89 ............................. . 

139) V erotusolojen järjestämistä koskeva 
ed . .S. Haapasen y. m. auom. ehd. n;o 90 .. 

140) Valtion tupakkamonopolin toteutta
mista koskeva ed. S. Haapasen y. m. anom. 
ehd. n:o 9-1 ......................... . 

141) • Sotatilan aiheuttamien rasitusten 
korvaamista lkoslkeva ed. Sinkon y. m. a:nom. 
ehd. n:o 92 ......................... . 
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!142) Sotaväen yksityisille ja kunnille ai
heuttaman vahingon korvaamista koskeva 
ed. von Rettingin y. m. anom .. ehd. n:o 93 .. 

143) Korvauksen myöntämistä luotsi- ja 
majakkalaitoksen henkilökunnalle vahin
goista, joita sille on aiheutunut laitoksen 
alistamisesta meriministeriön alaiseksi, kos
keva ed. Sundblomin y. m. anom. ehd. 
n:o 94' .............................. . 

144) Kruununmetsätorpparien y. m. va
pauttamista suorittamasta valtiolle vuosilta 
1917 ja 1918 maksettavaa vuokraa koskeva 
ed. Lohen y. m. anom. ehd. n:o 95 ....... . 

145) Apura.han myöntämistä Helsingin 
Palvelijataryhdistykselle koskeva ed. Anni 
Huotarin y. fl· anom. ehd. n:o 96 ....... . 

146) Kymmjoen perkaamista valtion kus
tannuksella tarkoittava ·ed. Wuorimaan y. m. 
anom. ehd. n:o 97 ................... . 

14 7) Vuoksen vesistön laskemista koskeva 
ed. Pullisen anom. ehd. n :o 98 ......... . 

148) Ylä-Kivijärven tulvaveden ·pinnan 
alentamista tarkoittava ed. 8inkon y. m. 
anom. ehd. n:o 99 ................... . 

149) Määrärahan myöntämistä Pelson 
suon asuHaroiseksi tarkoittava ed. Lanton 
y. m. anom. ehd. n:o 100 ............. . 

150) Määrärahan myöntämistä soiden ja 
rämeiden viljelyskelpoiseen kuntoon saatta
mista varten tarkoittava ed. Tanskasen y. m. 
anom. ehd. n :o 101 ................... . 

rl51) Erään Mikkelin läänissä olevan suo
jakson tutkimista viljelystarkoituksia varten 
koskeva ed. Wuokosken y. m. anom. ehd. 
n:o 102 ............................. . 

152) Maalaispostinkuljettajien ja. kirjeen
kantajien palkkasuhteiden järjestämistä kos
keva ed. Joukahaisen y. m. anom. ehd. 
n:o 103 ............................. . 

153) Säännöllis-en höyrylaivaliikenteen 
järjestämistä linjalle Kotka-Ulkosaaret
Viipuri koskeva ed. J oukahaisen y. m. anom. 
ehd. n:o 104 ......................... . 

154) Ahvenanmaa.n ja Turun saariston 
välis·en 'liikennekysymyksen ratkaisemista, 
koskeva ed. Sundblomin anom. ehd. n :o 105 

155) Töiden alottamista Ylivieskan
Iisalmen ra.dalla koskeva ed. Hahlin y. m. 
anom. ehd. n :o 106 ................... . 

,156) Rautatien rakentamista Joensuusta 
Alapitkän asemalle Savon radalla koskeva 
-ed. Laineen y. m. anom. ehd. n:o 107 .. ~. 

157) Normaaliraiteisen radan rakenta-
mista Porista Haapamäen asemalle tarkoit-
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tava ed. Puumalan y. m. anom. ehd. n:o 
108 ................................ . 

158) Rautatien rakentamista Porin kau
pungista Haapamäen asemalle koskeva ed. 
Arosen y. m. anom. ehd. n:o 109 ....... . 

159) Koneellisen ja taloudellisen tutki
muksen toimittamista rautatietä varten Ris
teen asemalta Loimaan asemalle koskeva ·ed. 
S.iöstedt-Ju.ssilan y. m. anom. ehd. n :o 110 

160) Rautatien rakentamista 'Ilobyn ase
malta W oltin asemalle ja rautatielinjan 
Woltti-Savon rata tutkimista koskeva ed. 
Otteliuin y. m. anom. ehd. n:o 111 ..... . 

161) Oulun-Kuusamon ratasuunnan tut
kimista tarkoitta:va ed. Takkulan y. m. 
anom. l:lhd. n :o 112 ................... . 

162) Radan :rakentamista Oulusta Vaa
laan Oulunjoen eteläpnolitse koskeva ed. J. 
A. Heikkisen y. m. anom. ehd. n:o 113 .... 

163) Rautatien rakentamista Kajaanista 
Ristijärven ja Hyrynsalmen kautta Kianto
järvelle koskeva ed. S. Haapasen y. m. anom. 
ehd. Ii:o 114 ......................... . 

164) Nurmeksellc-Vaalan ratalinjan tut
kimista koskeva ed. Arffmanin y. m. anom. 
ehd. n:o 115 ......................... . 

165) Virpurin--1Koiviston radan taloudel
lisen ja koneellisen tutkimuksen toimitta
mista koskeva ed. J uutilaisen y. m. anom. 
ehd. n:o 116 .........................• 

166) Rautatien rakentamista Karjalan ra
dan Koljolan asemalta Hiitolan-Raasulin 
radalle koskeva ed. Arokallion anom. ehd. 
n:o 117 ............................. . 

167) Valtipn 'rautateiden rakennuskustan
nusten alentamista tarkoittava ed. Arokal-
lion anom. ehd. n :o 118 ............... . 

168) Komitean asettamista rautatieverkon 
laajentamisen tutkimiseksi tarkoittava ed. 
Lahdensuon y. m. anom. ehd. n:o 119 .... 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi 
ed. Ahmavaara, Ala-Kulju, Annala, Arajärvi, 
Björk, Colliander, Gädda, Harjula, Heimonen, 
Hästbacka, Inborr, Kallio, Kirves, Koivisto, 
Komu, Lankila, A. Mäkelin, Mäkelä, Ottelin, 
Pehkonen, Pennanen, Pullinen, Päivänsalo, 
Rosenqvist, Runtti, Salo, Setälä!, Sinkloo, Snell
man, Suutala, Särkkä, Talas, Tåg, Vuokoski ja 
Välisalmi. 



Valiokuntien puheenjohtajia ja jäseniä. 289 

Ilmoitusasiat: 

Uusi edustaja. 

Puhemies: Ilmoitetaan, että sittenkun 
edustajasija muurari Severi Kurkisen jäl
keen on tullut avoimeksi, on mylläri Santeri 
Louhelainen näyttänyt Kuopion läänin itäi
sen vaalipiirin keskuslautakunnan hänelle an
taman valtakirjan. Puhemiesneuvosto ehdot
taa, että eduskunta valtiopäiväjärjestyksen 
22 §:n nojalla sallii Santeri Louhelaisen olla 
edustajana valtiopäivillä. 

Ehdotus hyväksytään. 

Vapautusta eduskuntatyöstä yksityisten 
asiain vuoksi saavat ed. Lankila ensi maanan
tai-iltaan, ed. Sinkko tästä päivästä tiistai-il
taan, ed. Gädda tästä päivästä joulukuun 3 
päivään, ed. Alkio tämän päivän illasta ensi 
tiistaiaamuun, ed. Vuokoski täksi ja huomis
päiväksi, ed. Pennanen tästä päivästä ensi 
tiistaiaamuun, ed. Lehmus ensi lauvantaiaa
musta ensi maanantai-iltaan, ed. H. I. Linna 
tästä illasta yhden viikon ajaksi, ed. Harjnla 
tästä päivästä ensi maanantaihin, ed. Särkkä 
tästä päivästä joulukuun 3 päivään, ed. K. Saa
ri täJstä illasta ensi tiistaiaamuun, ed:t Red
berg ja Colliander tästä päivästä 3 päivåän 
joulukuuta, ed. Rosenqvist tämän päivän is
tunnosta, ed. Paavolainen tämän päivän illas
ta ensi maanantai-iltaan, ed. Takkulan tästä 
päivästä tiistaiaamuun. 

Valiokuntien puheenjohtajat. 

Puhe rn ies ; Eduskunnalle on ilmoitetta
va, että on YaHttu toimitusvalio kun
n a n puheenjohtajaksi ed. Holsti, varupu
heenjohtajaksi ed. Kaila, tarkastus v a-
1 i o k u n n a n puheenjohtajaksi ed. Roos, 
varapuheenjohtajaksi ed. A. H. Virkkunen ja 
e l i n t a r v e a s i a i n v a l i o k u n t a a n va
rapuheenjohtajaksi Senaattori Kallion sijaan 
ed. E. Saari. 

Vapautus valiokunnan jäsenyydestä. 

P u h e m i e s: Ed. Leinonen, joka ilmoittaa, 
että hänet on valittu jäseneksi sekä pankki
että talousvaliokuntaan, pyytää, että hänet 

vapautettaisiin talousvaliokunnan jäsenyy
destä. Puhemiehistö puoltaa ed. Leinosen 
pyyntöä. 

Ed. Leinosen pyyntö hyväksytään. 

Laki- ja talousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, 
maatalousvaliokunnan ja työväenasiainvalio

kunnan jäsenet ja varajäsenet 

Puhemies: Valitsijamiehiltä on saapu
nut kirjelmä, joka luetaan. 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunnan valitsijamiehet lähettävät tä
ten kunnioittaen Eduskunnalle tänään pitä
mänsä kokouksen pöytäkirjan, josta näkyy 
laki- ja talousvaliok:urinan, sivistysvaliokun
nan, maatalousvaliokunnan ja työväenasiain
valiokunnan jäsenten ja varajäsenten vaalien 
tulokset sekä senaattori Louhivuoren sijalle 
perustuslakivaliokuntaan, senaattorien Ta
laan ja Arajärven sijalle valtiovarainvalio
kuntaan ja senaattori Kallion sijalle elintar
veasiainvaliokuntaan valitut jäsenet. 

Helsingissä, marraskuun 29 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunnan valitsijamiesten 
puolesta: 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Pöytäkirja, tehty Suomen Eduskun
nan valitsijamiesten kokouksessa mar
raskuun 29 päivänä 1917. 

1 §. 

2 §. 

Sen jälkeen valittiin 

Laki- ja talousvaliokuntaan 

jäseniksi: 

ed. Vuoristo, Anton Huotari, Salo, Virkki, Saa
rinen, Härmä, Hoikka, Paronen, Koivisto, 
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Lanne, E. Saari, Nurmela, Tanskanen, Penna
nan, Alopaeus, Bäck ja Gädda; sekä 

v a r a j ä s e n i k s i: 

kahdeksan ensinmanitun tilalle ed. Lonkainen, 
Lehmus ja Hanna Kohonen; 

edustajain Koiviston, Lanteen ja E. Saaren 
tilalle ed. Rantasalo ja Vanhala; 

edustl:1-jain N urmelan ja Tanskasen tilalle 
ed. Pykälä; 

edustajain Pennasen ja Alopaeus'en tilalle 
ed. Snellman; ja 
edustajain Bäickin ja Gäd,dan tilalle ed. Roos. 

Sivistysvaliokuntaan 

jäseniksi: 

ed. V. Jokinen, Johansson, Orasmaa, Herrala, 
Alavirta, Vihersalo, Annala, Latvala, Ala
Kulju, Tukia, P. Virkkun~n, Kokko, Jouka
hainen, Hälvä, Löthman, Hornborg ja ~und
blom; sekä 

v a r a j ä s e n i k s i: 

kahdeksan ensinmainitun tilalle ed. Tuomi
koski, Tirkkonen ja Salmi; 

edustajain Ala-Kuljun, Tukian ja P. Virk
kusen tilalle ed. Bergroth ja Tavastähti. 

edustajain Kokon ja J oukahaisen tilalle 
ed. Pykälä; 

edustajain lli:i.lvän ja Löthmanin tilalle 
ed. Laine; ja 
edustajain Hornborgin ja Sundblomin tilalle 
ed. Annie Furuhjelm. 

Maatalousvaliokuntaan 

jäseniksi: 

ed. Mäki, Siren, Eloranta, ·Lehtosaari, P. Hut
tunen, Eronen, Lepola, Lautasalo, Haataja, 
Sjöstedt-Jussila, Pullinen, Hahl, Vuorimaa, K. 
E. Linna, H. I. Linna, von Rettig ja Tåg; sekä 

v a r a j ä s en i k s i: 

kahdeksan ensinmainitun tilalle ed. Tokoi 
Hakkinen ja Mäkelä; . 

edustajain Haatajan, Sjöstedt-Jussilan ja 
Pullisen tilalle ed. Runtti ja Retulainen; · 

ed,u~>taj~in lJp.hlin j{l V \J.Orimn~n tillaUe 
l'ld, Sal<waarf!; 

edustajain K. E. Linnan ja H. I. Linnan ti
lalle ed. Nissinen; ja 
edustajain von Rettigin ja Tågin tilalle ed. 
Inborr. 

TyöväetlaSiidnvaliokuntaan 

jäseniksi: 

ed. Paasivuori, Kiiskinen, Pärssinen, Leppä
nen, Laakkonen, Murto, JalaNa, Pohjaväre, 
Päivänsalo, Retulainen, Valkama, Relander, 
Niukkanen, Erkko, Särkkä, Colliander ja 
Palmgren; sekä 

v a r a j ä sen i k s i: 

kahdeksan ensinmainitun tilalle ed. Hänninen, 
Lankila ja Rikkonen; 

edt~.stajain Päivänsalon, Retulaisen ja Vaika
man tilalle ed. E. Saari ja Vanhala; 

edustajain Relanderin ja Niukkasen tilalle 
ed. Arffinan; 

edustajain Erkon ja Särkän tilalle ed. K. E. 
Linna; ja 
edustajain Collianderin ja Palmgrenin tilalle 
ed. Hästbacka. 

3 §. 
Sen johdosta, että edustajat Louhivuori, Ta

las, Arajärvi ja Kallio olivat tulleet nimite
tyiksi Suomen Senaatin jäseniksi, oli heidän 
tilalleen valittava uudet jäsenet asianomai
siin valiokuntiin. Valitsijamiehet valitsivat 
yksimielisesti p e r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n
t aan senaattori Louhivuoren sijaan jäsenek
si edustajain Antilan, v a 1 t i o vara i n v a-
1 i o k u n t a a n senaattori Taiaan sijaan jäse
neksi ed. Holstin ja senaattori Arajärven si
jaan jäseneksi ed. Nevanlinnan sekru e 1 i n
t a r v e a s i a i n v a 1i o k u n t a a n senaattori 
Kallion sijaan jäseneksi ed. Heikkisen. 

4 §. 
Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

ed. Murto ja Haapanen. 

Vakuudeksi: 

Anton Huotari. 

r.f~i'.r:\rast~tt11 iftl. oikeaksi htwaittu: 

Santeri llaapanep.. 
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Ed. Hoi k k ~: Laki- ja talousvaliokunnan 
jäsenet pyydän kokoontumaan tämän istun
non ensimäisellä väliajalla tässä talossa va
liokuntahuoneeseen valitsemaan itselleen pu
heenjohtajaa. 

Ed. Sun d b'I o m: Kulturt1tskottets med
lemmar behagade sammanträda i afton kl.· 6 
å Ständerhuset för vai af ordförande och vice-
ordförande. • 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat. 

1J Elidotuks~n laiksi osttttstoimintalain 19 §:n 
muuttandsesta 

sisältävä viime valtiopäivillä 1 e p ä m ä ä n 
jätetty edusk. esitys n:o 1 esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukai
sesti l a k i v a l i o k u n t a a n. 

2) Ehdotuksen laiksi osuustoimintalakiin otetta
vasta uudesta pykälästä 

sisältävä ed. Leppäsen y. m. edusk. esitys n:o 
14 esitellään ja lähetetään ed. :Leppä:sen ehdo
tuke.en mukaisesti l a k i v a l i o k u n t a a n. 

3) Ehdotuksen laiksi, jo1la kumotaan rikoslain 
U luvun 1 ja 2 §:n 1 momentti ja 13 luku koko
naan sekä muutetaan erinäisiä rikoslain keisaria 

ja suuriruhtinasta koskevia pykäliä, 

sisältävä ed. Arosen edusk. esit. n:o 13 esitel
lään ja lähetetään ed. Arosen ehdotuksen nm
kaise~>Li laki v a 1 i o kuntaan. 

4) Ehdotuksen laiksi kuolemanrangaistuksen 
poistamisesta 

sisältävä ed. Hakalan y. m. edusk. esit. n:o 15 
esitellään ja lähetetään ed. Hakalan ehdotuk
sen mukaisesti laki valiokuntaan. 

5) Ehdotuksen laiksi järjestyksen pitiosta kau-. 
pungeissa 

sisältävä ed. Airolan eduskuntaesitys n:o 16 
esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä lakivaliokuntaan. 

Ed. A i r o l a: Minäkin kannatan, että asia 
lähetetään lakivaliokuntaan ja toivon, että 

nyttemmin myös herrat Serlachius y. m. ovat 
oppineet ymmärtämään, että maassa tarvitaan 
muutakin järjestysvaltaa .kuin sitä, mitä he 
ovat halunneet. 

Asia lähetetään l a k i v a l i o k u n t a a n. 

6) Ehdotuksen laiksi, joka sisältää flrinäisiä 
määräyksiä suomalaisten obligationien maksa

miseksi ulkoniaan rahalla, 

sisältävä ed. Palmgrenin eduskuntaesitys n:o 
17 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti lakivalio k u il
taan. 

7) Ehdotuksen laiksi teoslainakiinnityksestä 

sisäitävä ed. Lagerlöfin eduskuntaesitys n:o 
18 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti l a k i v a l i o k u n
t aan. 

8) Virkamiesolojen uudistamista 

koskeva ed. Kokon y. m. anomusehdotus n:o 2 
esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi perustuslakivaliokun
taan. 

Keskustelu: 

Ed. Kokko: Meidän vitkamiesolt>mme ovat 
niin vanhanaikaisella kannalla, että ne kaipai
sivat perinpohjaisia uudistuksia. Tämä on 
asia, joka oli esillä jo vuoden 1910 valtiopäi
villä. Siitä lälhtien on pyydetty aina komiteaa, 
joka valmistaisi uudistussuunnitelmia virka
miesoloja varten, mutta sitä komiteaa ei ole 
vieläkään saatu sellaiseen kuntoon, että se 
olisi voinut valmistaa työnsä eduskunnassa 
käsiteltäväksi. Meidän virkamiesolomme, 
niinkuin mainitsin, ovat hyvin vanhanaikai
set, ja kun niitä on korjattu ohjesäännöillä ja 
muutetuilla ohjesäännöillä, ovat ne tulleet 
niin monimutkaisiksi, että monta kertaa tär
keät asiat viipyvät niin kauvan virastoissa, 
että tulevat vanhoiksi. 

Samalla kun yhdyn puhemiesneuvoston eh
dotukseen, että asia läJhetettäisiin perustus
lakivaliokuntaan, pyydän ehdottaa, että tämä 
otettaisiin perustuslakivaliokunnan ensimäis
ten ja tärkeimpien asioiden \joukkoon', että 
kerrankin päästäisiin tästä epäkohdasta ja 



292 Perjantaina 30 p. marraskuuta. 

virkamiesolot saataisiin ajan vaatimalle kan
nalle. 

Ed. Sir o 1 a: Ehdotan, että tämä eduskunta
esitys pannaan pöydälle ensi viikon tiistaiksi. 

Ed. A 1 a virta: Pyydän kannattaa ed. Si
rolan ehdotusta. 

Puhemies: Asiaa on pyydetty pöydälle 
ja sitä ehdotusta on kannatettu. Kun pöydäl
lepano keskeyttää asian asiallisen käsitte
lyn, pyydän seuraavia edustajia kohdistamaan 
lausuntonsa pöydällepanoon. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan 
pää ttyneeksi. 

Puhemies: Puhemiesneuvoston ehdotus
ta vastaan en ed. Sirola ehdottanut, että asia 
pantaisiin pöydälle ensi tiistain istuntoon, ja 
sitä ehdotusta on kannatettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

.Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsitte
lyä, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Si
rolan ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei- äänet voitolla. 
Asia on siis p a n t u p ö yd ä ll e ensi tiistain 
istuntoon. 

9) Vahvan, ainoastaan laillisista viranomaisista 
riippuvan järjestysvallan muodostamista 

tarkoittava ed. Wreden y. m. anomusehdotus 
n:o 3 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. Wrede: Förevarande petition, som är 
undertecknad af landtdagsmännen Colliander, 
Estlander, Gädda, Hornborg och ~ig, går ut 
på, att landtdagen ,ville, med tillämpning af 
landtdagsordningens stadganden angående pe
titioners behandling, i en skrifvelse fästa se
natens uppmärksamhet vid det oafvisliga be
hofvet af en stark, endast af lagliga myndig
heter beroende, ordningsmakt samt uppmana 
senaten att vidtaga energiska åtgärder för 
upprättande, så snart som möjligt, af en sådan 

ordningsmakt, äfvensom att Landtdagen måt
te bevilja de för ändamålet nödiga anslagen". 
Beträffande remissen ber jag att få biträda tal
manskonferensens förslag. 

Ed. A i r o 1 a: Jotta edustajat saisivat tilai
suuden perehtyä tämän ehdotuksen sisältöön, 
niin pyydän, että asia pantaisiin pöydälle ensi 
perjantain istuntoon. 

Ed. A r on en: Minä pyydän saada kannat- ' 
taa ed. Airolan tekemää ehdotusta. 

Ed. W r e d e: J ag vill icke motsätta mig yr
kandet på bordläggning, men hemställer, att 
ärendet måtte bordläggas till nästa tisdags 
plenum. Frågan är af den beskaffenhet, att 
något tvifvel angående åtgärdens nödvändig
het icke borde kunna förekomma, såvida man 
över hufvud önskar bibehålla i Finland ett 
lagbundet samhälle, och petitionen är icke hel
ler af den omfattning, att den skulle kräfva 
en så vidlyftig förberedelsetid, som en hel 
vecka . 

Ed. Kairamo: Pyydän kannattaa ed. 
Wreden ehdotusta pöydällepanoon nähden. 

Ed. Estlander: Jag ber att få instämma 
i frih. Wredes uttalande. 

Ed. A i r o l a: Järjestystä ei aikaansaada 
anomuksilla. Ja vallankin kun samasta asi
asta on jo lakiehdotus lähetetty valiokuntaan, 
niin anomuksella ei ole mitään kiirettä. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan 
päättyneeksi. 

Puhemies: Puhemiesneuvoston ehdotus
ta vastaan on ed. Airola pyytänyt asiaa pöy
dälle ensi perjan taiksi. Tätä ehdotusta on 
kannatettu. Ed. Wrede ei ole tahtonut vastus
taa pöydällepanoa, vaan on pyytänyt pöydäl
lepanoa ensi tiistaiksi. Tätä ehdotusta on 
myös kannatettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Mitä menettelyyn äänestyk
sessä tulee, olisi ensin vastaesitykseksi ed. Ai
rolan ehdotusta vastaan asetettava ed. Wreden 
ehdotus. Se näistä, joka voittaa, asetetaan 
sitten vastaehdotuksena asian käsittelyn jat
kamista vastaan. Hyväksytäänkö tällainen 
menettely~ 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 
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Ed. A r on en: Minun käsittääkseni ei puhe
miehen ehdotus ole oikea. Viittaamalla val
tiopäivåjälrjestyksen 55 §:ään, jossa sanotaan, 
että ellei sitä yksimielisesti lähetetä valiokun
taan, niin sen pitää olla pöydällä seuraavaan 
istuntoon. Näin ollen ei voi tulla kysymyk
seen, etteikö asiaa saisi pöydälle, vaan ainoas
taan, kumpaan istuntoon se pannaan pöydälle. 

Puhemies: Minun ymmärtääkseni valtio
päiväjärjestyksen 55 § koskee vain esityksiä 
ja eduskuntaesityksiä eikä anomusehdotuksia. 

Puhemiehen ehdottama menettely hyväksy
tään. 

Äänestykset ja päätös: 

1) Ken vastaehdotukseksi asian käsittelyn 
jatkamista vastaan hyväksyy ed. Wreden 
ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
vastaesitykseksi hyväksytty ed. Airolan ehdo
tus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla; siis 
ed. Wreden ehdotus on hyväksytty vastaehdo
tukseksi asian käsittelylle. 

2) Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsit
telyä, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Wreden ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

Puhemies: On siis hyväksytty ed. Wre
den ehdotus, jonka mukaan asia menee p ö y
d ä II e ensi tiistain istuntoon. 

10) Maan sotalaitoksen voimaansaattamista ja 
esityksen antamista kansanmiliisin aikaansaa· 

miseksi 

koskeva ed. Mikkolan y. m. an.omusehdotus 
n:o 4 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. Mikkola: Minä pyydän yhtyä puhe
miesneuvoston ehdotukseen asian lähettämi
sestä perustuslakivaliokuntaan. 

Ed. Härmä: Jotta voitaisiin tähän asiaan 
tutustua, niin pyytäisin, että asia jätettäisiin 
pöydälle ensi tiistaiksi. 

Ed. Anton Huotari: Tässä on kysy
myksessä siksi laajakantoinen asia, ettäJ edus
tajilla täytyy olla aikaa tutustua siihen perin
pohjin, ja koska näyttää siltä, että ensi tiistain 
istuntoon tulee muita tärkeitä asioita, jotka 
myöskin ottavat paljon aikaa, katson asian
mukaiseksi ehdottaa, että asia pannaan pöy
dälle ensi perjantain täysi~istuntoon. 

Ed. J o h a n s s o n: J ag ber att få understö
da herr Huotaris förslag. 

Ed. A 1 a virta: Minä pyytäisin kannattaa 
ed. Huotarin ehdotusta. 

Ed. Mikko 1 a: Minä pyytäisin huomaut
taa ainoastaan, että mikäli anomusehdotusta 
koskee, sen perustelut eivät ole pitkät eikä se 
tutustumista varten pitkää aikaa vaatine, jo
ten minun mielestäni olisi aivan riittävä aika 
edustajille tutustua kysymykseen, jos asia 

·lykätään ensi tiistain istuntoon. 

Ed. A i r o 1 a: Vaikkakin voisi olla paikal
laan kansan varustaminen vihollista vastaan, 
niin tämä alote pyrkii tavoittelemaan sellaisia 
tarkoitusperiä, joita ei voi hyväksyä. Siitä 
syystä minä ehdotan, että tämä ehdotus valio
kuntaan lähettämättä hylättäisiin. 

Ed. Hänninen-Walpas: Suomi ei tar
vitse mitään sotalaitosta. Minä kannatan ed. 
Airolan ehdotusta. 

Ed. J a l on en: Minä kannatan ed. Airolan 
tekemää ehdotusta. 

Ed. S a a r i k i v i: Minä pyydän kannattaa 
ed. Airolan ehdotusta. 

Ed. Niukkanen: Minusta ed. Airola tah
too menetellä kovin umpimähkäisesti, kun ei 
tahdo edes tutustua tähän asiaan. Sanoma
lehdissä on ollut uutisia, että punakaartilai
silta otettiin pois pyssyt. Eihän ed. Airola, 
eikä me muut, voi näin ilman asiaan tutustu
matta tietää, jos tässä on kysymyksessä hank
kia juuri punakaartille uudet pyssyt. (Edus
kunnasta naurua.) 

Ed. A i r o l a: Minä; luulen, että tällä ehdo
tuksella ei ole tarkoitettu punakaartin asesta
mista, mutta jos olisikin, niin minäJ siitä huoli
matta vastustaisin ehdotusta. Jos maassa tar
vitaan järjestyksen ylläpitämistä, niin sitä 
varten järjestettäköön varsinainen järjestys-
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valta. Minä olen siitä asiasta tehnyt ehdotuk
sen, ja toivon, että ne, jotka harrastavat, että 
tässä maassa järjestys säilyy, kannattavat mi
nun ehdotusta:hi, :mutta hylkä.ävät tämän eh
dötuksen~ joka ei tar~oita järjestyksen yllä-
pitämistä maassa. ·, 

Ed. Pär s s i ne n: Oikeiston puolelta on 
tullut tavaksi välistä eräitten asiain yhtey
dessä vedota sosialidemokraattisiin naisedus
tajiin. Minäkin vetoan tällä kertaa porvarilli
siin naisedustajiin ja toivon, ettei siellä olisi 
yhtään, joka antaa äänensä murhalaitoksen 
puolesta. 

Keskustelu 
p&ättyneebi. 

pöydällepanosta julistetaan 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvoston ehdotus
ta vastaan on ed. Anton Huotari ehdottanut, 
eitä asia pantaisiin pöydälle ensi perjantain 
istuntoon. Tätä ehdotusta on kannatettu. Si
tä paitsi on ed. Härmä ehdottanut asian pöy
dällepanoli tiistaiksi, mutta sitä! ei ole kanna
tettu, joten se raukeaa. 

Onko selonteko oikea Y 

Ed. Airola: Jos puhemiehen tarkoitus on, 
että puhemies ei aio selostaa minun ehdotus
tani, niin ·silloin minun täytyy vastustaa tätä 
selostusta. 

Puhemies: Ensin päätetään pöydällepa
nosta. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsitte
lyä, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. An
ton Huotarin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

Eduskunta on siis hyväksynyt ed. Anton 
Huotarin ehdotuksen, jonka· mukaan asia pan
naan pöydälle ensi perjantain istuntoon. 

11) Valtion vastuunalaisuutta sen kaikkien vir· 
kamiesten virassa ottamasta yksityisestä omai· 

suudesta 

koskeva ed. Otteliuin y. m. anomusehdotus n:o 
& esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Hedbergin ehdotuksen mukaisesti l a
kivaliokuntaan. 

12) Valvotun testamentin osanautoa koskevien 
säännösten muuttamista 

koskeva ed. Otteliuin y, m. anorn. ehd. n:o 6 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Hedbetgin yhtäpitävän ehdotuksen mu
kaisesti l a k i v a l i o k u n t a a n. 

13) Haasteen osanautoa koskevien säännösten 
muuttamista 

tarkoittava ed. Otteliuin y. m. anom. ehd. n:o 7 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Hedbergin ehdotuksen mukaisesti 
l a k i v a l i o k u n t a a n. · 

U) Rautateitä koskevain lainsäännösten undis· 
tamista 

koskeva ed. Tokoin y. m. anomusehdotus n:o 8 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Tokoin ehdotuksen mukaisesti v a 1-
t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

15) V ankeinhoitoa ja •kuljetusta koskevien olo· 
jen tutkituttamista 

tarkoittava ed. Retulaisen y. m. anom. ehd. n:o 
9 esitellään ja lälhetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Retulaisen ehdotuksen mukaisesti 
l a k i v a Ii o k u n t a a n. 

16) Ehdotuksen laiksi, joka sisältää väliaikaisia 
säännöksiä alkoholipitoisten aineiden valmis· 
tuksesta, maahantuonnista, myYnnistä, kuljetnk· 

sesta ja varastossa pidosta, 

sisältävä ed. Savolaisen y. m. edusk. esit. n:o 
19 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Savolaisen ehdotuksen mukaisesti 

· t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

17) Ehdotuksen laiksi, joka sisältää väliaikaisia 
säännöksiä alkoholipitoisten aineidea vaimis· 
tuks &sta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuk· 

sesta ja varastossapidosta, 

sisältävä ed. Alkion y. m. edusk. esit. n:o 20 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Alkion ehdotuksen mukaisesti t a l o
u s v a l i o k u n ta a n. 

18) Ehdotuksen laiksi kätilöistä ja kätilötoimen 
järjestämisestä maassa 

sisältävä ed. Pärssisen y. m. edusk. esit. n:o 21 
esitellään ja lä:hetetään puhemiesneuvoston 
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sekä ed. Pärssisen ehdotuksen mukaisesti 
t a 1 o u s v a l i o k u n t a a n. 

19) Määrärahan myöntämistä maalaiskuntain 
kätilöjen ja sairaanhoitajien palkkamiseksi 

koskeva ed. Hultinin y. m. anomusehdotus n:o 
12 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
anomusehdotuksen lähetettäväksi talousvalio
kuntaan. 

Keskustelu: 

Hu l t i n: Tässä anomusehdotuksessa ei ole 
puhe uusista määrärahoista, vaan aikaisem
min menosääntöön otettujen määrärahojen 
korottamisesta ja niiden ottamisesta tämän 
vuoden menosääntöön. Tämän vuoksi rohke
nen ehdottaa, että anomus lähetettäisiin suo
raan valtiovarainvaliokuntaan. 

Ed. Yrjö-Koskinen: Pyydän kannat
taa ed. Hultin.in tekemää ehdotusta. 

Puhemies: Vastoin puhemiesneuvoston 
ehdotusta on ed. Hultin ehdottanut asian lä
hettämistä valtiovarainvaliokuntaan ja tätä 
ehdotusta on kannatettu. 

Selonteko myönnetäiän oikeaksi. 

Ä.äMstys ja päätös: 

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuk
sen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Hultinin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 
Eduskunta on siis päättänyt lähettää asian 
v a l t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. 

20) Ehdotuksen asetukseksi rohdoskaupasta, 
joka käsittää lääketarpeisiin käytettäviä 

aineita, 

3isältävä ed. Palmgrenin y. m. eduskunta
esitys n:o 22 esitellään ja lähetetään puhemies
neuvoston sekä ed. Palmgrenin ehdotuksen 
mukaisesti talousva 1 i o kuntaan. 

21) Måärärahan myöntämistä keuhkotautiparan
tolan rakentamista vatten Satakuntaan 

kaskeva ed. Arösen y. m .. anomusehdotus n:o 
10 esitellään ja ilmoittaa puhemies puhemies-

neuvoston ehdottåvan sen lähettämistä talous
valiokuntaan. 

Anomusehdotusta esitellessään lausuu 

Ed. A r on en: Samalla kun ilmoitan yhty
väni puhemiesneuvoston ehdotukseen, pyydän 
huomauttaa, että tämä alote on sama, mikä 
tehtiin tämän vuoden ensimäisillä valtiopäi
villä, mutta valiokunta, niinkuin eduskunta
kin, antoi anomusehdotuksen raueta vain sen
vuoksi, kun oli toivossa, että hallitus myöntää 
anotun rahasumman, jottei eduskunnan tar
vitse siitä päättää. Mutta kun näkyy, ettei 
ole saatukaan anottua määrää rahaa, vaikka 
lääkintöhallituskin oli antanut puoltavan lau
sunnon siitä, niin on täytynyt uudistaa tämä 
anomusehdotus näillä valtiopäivillä. Toivon, 
että valiokunta antaa siitä puoltavan lausun
non. 

Asia 
ta a.n. 

lähetetään t a l o u s v a li o k u n -

22) Mielisairashoidon edistämistä 

tarkoittava ed. Kotilan y. m. anom. ehd. n:o 
11 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton sekä ed. Kotilan ehdotuksen mukaisesti 
t a 1 o u s v a li o k u n t a a n. 

23) Puutavarayhtiöiden lainvastaisen kiinteistö
jenhankinnan ehkäisemistä 

koskeva ed. Juutilaisen y. m. anom. ehd. n:o 
13 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
Sekä ed. Juutilaisen ehdotuksen mukaisesti 
t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

24) Ehdotuksen laiksi teiden tekemisestä ja 
kunnossapidosta maalla 

sisältävä ed. Pennasen y. m. eduskuntaesitys 
n:o 2 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston sekä ed. Nissisen ehdotuksen mukaises
ti laki-ja talousvaliokuntaa n. 

25) Ehdotuksen asetukseksi a) teiden tekemisestä 
ja kunnossaPidosta maa:lla ja b) tieveron -

maksamisesta ja sen käyttämisestä 

sisältävä ed. E. Saaren y. m. eduskuntaesitys 
n:o 4 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton sekä ed. E. Saaren ehdotuksen mukaisesti 
laki- j a talousvaliokuntaa n. 
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26) Ehdotuksen laiksi teitt«!n tekemisestä ja 
kunnossapidosta maalla 

sisältävä ed. Luopajärven y. m. eduskunta
esitys n:o 5 esitellään ja ilmoittaa puhemies 
puhemiesneuvoson ehdottavan asian lähettä
mistä laki- ja talousvaliokuntaan. 

Ed. Luopa järvi: Samalla kun yhdyn 
puhemiesneuvoston ehdotukseen, että asia 
lähetetään laki- ja talousvaliokuntaan, pyy
dän valiokunnalle evästykseksi lausua toivo
muksen, että asian käsittelyä valiokunnassa 
kiirehdittäisiin. Erittäin toivon valiokunnan 
kiinnittävän huomiota niihin asutustaloudel
lisiin näkökohtiin, joihin esityksen peruste
luissa viitataan. 

Asia lähetetään laki- ja talousva l i o
k un taan. 

27) Tientekorasitusta koskevan tutkimuksen 
toimittamista koko laajuudessaan 

tarkoittava ed. Gäddan y. m. anomusehdotm; 
n:o 14 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ehdotuksesta l a k i,.. j a t a l o u s v a-
1 i o k u n t a a n. 

28) Tilusteiden rakentamista ja kunnossapitoa 
koskevan lainsäädännön aikaansaamista 

tarkoittava ed. Otteliuin y. m. anomusehdotus 
n:o 15 esitellään ja ilmoittaa puhemies puhe
miesneuvoston ehdottavan sen lähettämistä 
laki- ja talous'Valiokuntaan. 

Ed. He d b e r g: På samma gång jag ber ati 
få förena mig om motionsförslaget, ber jag att 
få under-stöda talmanskonferensens försla,g. 

29) Määrärahan myöntämistä enimmin rasitettu· 
jen tientekolahkojen avustamiseksi 

koskeva ed. E. Saaren y. m. anom. ehd. n:o 
16 esitellään ja lähetetään ed. Saaren ehdotuk
sen mukaan laki- ja talousva l i ok u n
t aan. 

30) Ehdotuksen laiksi kyytilaitoksista, niiden 
perustamisesta ·ja voimassapitämisestä 

sisältävä ed. Pennasen y. m. edusk. esit. n:o 
3 esitellään ja lähetetään ed. Nissisen ehdo
tuksesta l a k i - j a t a l o u s v a l i o k u n -
taan. 

31) Ehdotuksen kyytiasetukseksi 

sisältävä ed. Saarelaisen y. m. edusk. esit. 
n:o 6 esitellään ja lähetetään ed. Saarelaisen 
ehdotuksen mukaan laki- ja talousva
l i o k u n t a a n. 

32) Ehdotuksen kyytiasetukseksi 

sisältävä) ed. Gäddan y. m. edusk. esit. n:o 
7 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaan laki- j a ta 1 o usva
li .o k u n t a a n. 

33) Ehdotuksen kyytlasetukseksi 

sisältävä ed. Pullisen y. m. edusk. esit. n:o 
8 esitellään ja lähetetään ed. Puumalan ehdo
tuksen mukaan laki- ja talousva Ii o
k un taan. 

34) Toimenpiteitä kalliinajan aiheuttamien 
kyydinpitokustannusten korvaamiseksi 

koskeva ed. Hälvän y. m. anom. ehd. n:o 17 
esitellään ja lähetetään ed. Hälvän ehdotuk
sen mukaan laki- j a talousva 1 i o kun
taan. 

35) Majoitusrasituksen selvittämistä ja korvaa· 
mista valtion varoilla 

tarkoittava ed. Pullisen y. m. anom. ehd. n:o 
.. 18 esitellään ja lähetetään ed. Puumalan eh
dotuksen mukaisesti laki- ja talousva
l i o k u n t a a n. 

36) Majoitusrasituksen oikeudenmukaista jakoa 

tarkoittava ed. Sundblomin y. m. anom. ehd. 
n:o 19 esitellään ja lähetetään ed. Sundblomin 
ehdotuksen mukaisesti l a k i - j a t a l o u s -
v a l i o k u n t a a n. 

37) Ehdotuksen tilusrauhoitusasetukseksi 

sisältävä ed. Saarelaisen y. m. eduskunta
esitys n:o 28 esitellään ja lälhetetään puhemies
neuvoston ja ed. Saarelaisen ehdotukseu mu
kaisesti l a k i - j a t a l o u s v a l i o k u n -
ta a n. 

38) Maanomistajain vapauttamista rautateiden 
aitain rakentamisesta ja kunnossapidosta 

koskeva ed. Lahdensuon y. m. anomusehdo
tus n:o 20 esitellään ja lähetetään puhemies-

.. 
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neuvoston ja ed. Lahdensuon ehdotuksen mu
kaisesti l a k i - j a t a l o u s v a l i o k u n -
taan. 

39) Määrärahan myöntämistä kuoletuslainojen 
antamista varten virkataloista mnodostettavien 

viljelmien rakennuslainoiksi 

koskeva ed. Sjöstedt-Jussilan y. m. anomus
ehdotus n:o 21 esitellään ja lähetetään puhe
miesneuvoston ja ed. Sjöstedt-Jussilan ehdo
tuksen mukaisesti maatalousvalio
kuntaan. 

40) Virkatalojen käyttöä koskevan asetuksen 
muuttamista 

koskeva ed. S. Häkkisen y. m. anomusehdo
tus n:o 22 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi maa talousvaliokun taan. 

Ed. S. Häkkinen: Samalla kun kannatan 
puhemiesneuvoston ehdotusta, lausun eväs
tykseksi valiokunnalle, että kun juuri parast
aikaa järjestetään virkatalojen asutusta 
uudelleen ja siinä on huomattu epäkohtia, 
joista juuri anomus johtuu, niin toivoisin, 
että valiokunta käsittelisi tämän asian kiireel
lisesti. 

Asia lähetetään maata 1 o usva l i o kun
taan. 

41) Valtion virkatalojen luovuttamista niiden 
viljelijöiden omiksi 

koskeva ed. Antilan y. m. anomusehdotus 
n:o 23 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Antilan ehdotuksen mukaisesti 
m a a t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

42) Maalla olevien papinvirkatalojen lakkautta
mista 

koskeva ed. Hästbackan y. m. anomusehdo
tus n:o 24 esitellään ja lähetetään puhemies
neuvoston ehdotuksen mukaisesti laki- ja 
t a l o u s v a l i o k u n t a a n jonka on pyydet
tävä lausunto perustuslakivalio kun
n alta. 

43) Toimenpiteitä, joilla entisen lahjoitusmaan 
tilallisille helpotettaisiin kruununpuistoiksi 
julistettujen metsämaittensa lunastaminen 

yhteismetsiksi, 

koskeva ed. Arokallion anomusehdotus n:o 
25 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti laki- ja talous v a-
1 i o k u n t a a n. 

44) Tutkijakunnan asettamista Suojärven lahjoi· 
tusmaalla asuvien lampuotien olojen tutkimista 

varten 

koskeva ed. Arokallion anomusehdotus n:o 
26 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti m a a t a l o u s v a l i o -
kuntaan. 

45) Ehdotuksen asetukseksi, joka sisältää lisäyk
sen 8 §:n 23 päivänä heinäkuuta 1902 annetussa 
asetuksessa siitä, mitä vesioikeuslakia heinäkuun 

23 päivältä 1902 käytettäessä on noudatettava 

sisältävä ed. Tanskasen y. m. edusk. esit. n:o 
9 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Tanskasen yhtäpitävän ehdotuksen mu
kaisesti laki- ja talousvaliokun-
taan. · 

46) Vesivoimalaitosten voimamäärän jakamista 
paikkakunnan yleistä tarvetta varten 

tarkoittava ed. Kokon y. m. anomusehdotus 
n:o 27 esitellään. 

Keskustelu: 

Ed. Kokko: Samalla 'kun yhdyn puhemies
neuvoston ehdotukseen kyseessäolevassa asi
assa, että asia lähetettäisiin laki- ja talousva
liokuntaan, samalla kannatan, että seuraavat 
anomusehdotukset n:ot 47 ja 48 lähetettäisiin 
samaan valiokuntaan, sillä ne kuuluvat niin 
likeisesti yhteen, että tarvitsevat olla samassa 
valiokunnassa. 

Puhemies: Nyt ei ole kysymys muusta 
kuin tästä asiasta, joka tässä nyt esiteltiin. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi ja ano
musehdotus lähetetään l a k i - j a t a 1 o u s
v a l i o k u n t a a n. 
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47) Kuoletuslainojen myöntämistä piettteolli
suuden y. m. voimatarpeita tyydyttäville sähkö-

laitoksflle 

koskeva ed. Kokon y. m. anomusehdotus n:o 
28 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Kokon yhtäpitävän ehdotuksen mukai
sest~ t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

48) Määrärahan myöntämistä koskivoimien 
tutkimista varten 

koskeva ed. Kokon y. m. anomusehdotus n:o 
29 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Kokon yhtäpitävän ehdotuksen mukaan 
t a l o n s v a l i o k u n t a a il . . 
4tJ Ehdotuksen laiksi kunnallisverotuksessa ve
rovelvollisten velvollisuudesta tulojensa ilmoit

tamiseen taksoitusviranomaisille 

sisältävä ed. Gyllingin y. m. eduskuntaesitys 
n:o 10 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Gyllingin yhtäpitävän ehdotuk
sen mukaisesti 1 a k i- ja ta 1 o usva l i o
kun taan. 

P u h e m i e s: Ed. Gylling on jättänyt kir
jelmän, jossa hän pyytää saada asian juliste
tuksi kiirrelliseksi. 

Sihteeri lukee: 

S u o m en Ed u s k u n n a ll e. 

Pyydän täten kunnioittaen, että! eduskunta
esitys n:o 10 laiksi knnnallisveroituksessa 
verovelvollisten velvollisuudesta tulojensa 
ilmoi ttamiseen taksoi tusviranomaisille siinä 
valiokunnassa, johon se Valmistelevaa käsit
telyä varten lähetetään, käsiteltäisiin kiireel
lisenä. 

Helsingissä, marraskuun 29 päivänä 1917. 

Edvard Gyliing. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto puoltaa 
ehdotusta. 

Ehdotus hyväksytään, joten asia on käsi
teltävä valiokunnassa kiireellisen ä. 

50' Ehdotuksen laiksi bppivelvollisuudesta. ja 
asetukseksi kansakoululaitoksen kustan· 

nuksista 

sisältävä ed. Sundblomin y. m. edusk. esit. n:o 
25 esitellään ja ilmoittaa puhemies, että puhe-

miesneuvosto ehdottaa asian lähetettäväksi 
sivistysvaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. Sundblom: Jag ber att få understö
da talmanskonferensens förslag, att förelig
gande motion remitteras till kulturutskottet, 
men tillåter mig samtidigt föreslå, att remiss 
äfven till statsutskottet beslutes, således både 
kulturutskottet och statsutskottet. 

Ed. B ä c k: J ag ber att få understöda ldgm. 
Sundbloms förslag. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Asia on näin ollen pantava 
pöydälle. Se pantanee pöydälle seuraavaan 
istuntoon~ 

Asia iJail:tJ.aan pöydälle seuraavaan täysi-is
tuntoon. 

51) Ehdot.uben laiksi a) oppivelvollisuudesta ja 
b) kansakoululaitoksen kustannuksista 

sisältävä ed. Salmen y. m. edusk. esit. n:o 26 
esitellään ja lähetetään ed. Salmen ehdotuk
sen mukaisesti si vistysvaliokun
ta a n. 

52) Ehdotuksen laiksi kinematf1g:tafikuvien jul
kisen näyttämisen ehdoista 

• 
sisältävä ed. Rentolan y. m. edusk. esit. n:o 27 
esiteliään ja lähetetään ed. Rentolan ehdotuk
sen mukaisesti sivistysvaliokuntaa n. 

53) Aistiviallisten hoidon ja kasvatuksen järjes
tämistä lainsäädäntötoimenpiteen kautta 

koskeva ed. Pärssisen y. m. anom. ehd. n:o 30 
esitellään ja lähetetään ed. Pärssisen ehdotuk
sen mukaisesti sivistysvalio kun
t aan. 

54) Määrärahan myöntämistä Yliopistolle matka· 
apnrahoiksi nuorille tutkijoille 

koskeva ed. Railan anom. ehd. n:o 31 esitel· 
lään ja lähetetään ed. Railan ehdotuksen mu
kaisesti s i v i s t y s v a l i o k u n t a a n. 
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55) Maanviljelyslyseoista päässeiden ylioppilai· 
den opintojen jatkamista 

tarkoittava ed. Relanderin y. m. anom. ehd. 
n:o 32 esitellään ja lähetetään ed. Relanderin 
ehdotuksen mukaisesti sivistys v a 1 i o
k unta a n. 

56) Maarianhaminassa olevan keskikoulun otta
mista valtion haltuun ja sen muodostamista 

täydelliseksi kaltdeksanluokkaiseksi oppi
laitokseksi 

tarkoittava ed. Sundblomin y. m. anom. ehd. 
n:o 33 esitellään ja lähetetään ed. Sundblomin 
ehdotuksen mukaisesti s i v i s t y s v a l i o
kun taan. 

57) Määrärahan myöntämistä kansanopistojen 
kannattamista varten 

tarkoittava ed. Löthmanin y. m. anom. ehd. 
n:o 34 esitellään ja lähetetään ed. Löthmanin 
ehcwtuksen mukaisesti s i v i s t y s valio
kun taan. 

58) Määrärahan myöntämistä kunnallisopistojen 
jä:r~t.iimise~si 

koskeva ed. Rentolan y. m. anom. ehd. n:o 35 
e!litellään ja lähetetään ed. Rentolan ehdotuk
sen mukaisesti s i v i s t y s v a l i o k u n t a a n. 

59) Määrärahan myöntämistä ruuanlaiton ja 
kotitalouden opetusta varten maaseudulla 

koskeva ed. Hahlin y. m. a:uomp.sehdotlls n:o 
36 esitelläiin ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Hahlin ehdotuksen mukaisesti s i v i s
t y s v a l i o k u n t a a n. 

60) 1\:otitalousop"t\lksen -.vustamista varten 
myönnetyn mijjriirahan )w:rottaudsta 

tarkoittavll ed.. Yrjö-Koskisen y. m. anomus
ehdotus n:o 37 esitellään ja lähetetään puhe
miesneuvoston ja ed. Yrjö-Koskisen ehdotuk
sen mukaisesti sivistysvaliokuntaa n. 

61) Määrärahan myöntämistä kasvltarhavilje-
lyksen neuvontatyötä varten 

koskeva ed. Laineen y. m. anomusehdotus n:o 
38 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
t9n ja ~d. Laineen ehdotuksen mukaisesti t a-
1 o 11 s v a li, o k u n t a a n. 

62) Määrärahan myöntämistä tilapäiseksi avus
tukseksi kunnan ja seurakunnan alkukoulujen 

opettajille 

tarkoittava ed. Alkion y. m. anomusehdotus 
n:o 39 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Alkion ehdotuksen mukait>esti 
sivistysvaliokun taan. 

63) Palkka-avustusta kirkollisille alkukoulun-
opettajille 

koskeva ed. Walkaman y. m. anomusehdotus 
n:o 40 esitellään ja lähetetään puhemiesneu-· 
voston ja ed. Walkaman ehdotuksen mukai
sesti s i v i s t y s v a l i o k u n t a a n. 

64) Palkanlisäyksen myöntämistä kunnan ja 
yksityisten pientenlasten koulujen opettajille ja 

opettajattarille 

tarkoittava ed. Hedbergin y. m. anomusehdo
tus n:o 41 esitel.lään. 

P u h e m i e s: :Puhemiesneuvosto ehdottaa 
anomusehdotuksen lä.hetettäväksi sivistysva
liokuntaan. 

Ed. H e d b e r g: På samma gfl,ug ja.g b~r att 
få meddela, att petitionsförslaget angår äfven 
anslag tili ambulatoriska församlingsskolor. 
ber jag att få förena mig om t~:~-lmanskonferen-
sens förslag. · 

Anamusehdotus lähetetään s i v i s t y s v a
liokuntaan. 

65) Kansakoulujen ~a semin~arien opetusohjel-
man uudistamista 

koskeva ed. Kokon y. m. anomusehdotus n:o 
42 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Luopajärven ehdotuksen mukaan s i
v i s t y s v a 1 i o k u n t a a n. 

66) Määrärahan myöatiimistä maalaiskansakou-
lujen rakentamista varten 

koskeva ed. Lanton y. m. anomusehdotus n:o 
43 esitellään ja HUwtetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Lanton ehdotuksen mukaisesti v a 1 t i o
v a r u i n v a 1 i o k u n t a a n. 

67) l\Uiir.4\r~Jum mfÖP.täJRhJtä )r.ijyhien bllSil• 
koulunoppiJ~i.d~:Q rqoka· j;a v~tetusavuksi 

kosk(:lva ed. Latvalan y. m. anomusehdotus n:o 
44 e~itellään jJ:J. lähetetjj.iin puhemieapeuvoston 
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ja ed. I .. atvalan ehdotuksen mukaisesti s i v i s
t y s v a l i o k u n t a a n. 

68) Määrärahan myöntämistä maalaiskansakou· 
lujen köyhäin lasten ruoka· ja vaatetusavuksi 

tarkoittava ed. Lanton y. m. anomusehdotus 
n:o 45 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Lanton ehdotuksen mukaisesti 
s i v i s t y s v a 1 i o k u n t a a n. 

69) Kunnasta kansakoulunopettajille suoritetta
van palkan järjestämistä 

koskeva ed. Lanton y. m. anomusehdotus n:o 
46 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Lanton ehdotuksen mukaisesti s i v i s
tysvaliokun taan. 

70) Maalaiskansakoulujen opettajain palkkojen 
ja eläkkeiden korottamista 

koskeva ed. Wuokosken y. m. anom. ehd. n:o 
47 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Wuokosken ehdotuksen mukaisesti v a 1-
tiovarain valiokuntaan. 

71) Maalaiskansakoulujen opettajain kalliinajan 
palkanlisäystä · 

koskeva ed. Päivänsalon y. m. anom. ehd. n:o 
48 esitellään ja lähetetään ed. Sjöstedt-Jussi
lan ehdotuksen mukaisesti v a 1 t i o v a r a i n
v a 1 i o k u n t a a n. 

72) Eläkkeellä olevien kansakoulunopettajain 
eläkkeiden korottamista 

koskeva ed. Tantun y. m. anom. ehd. n:o 49 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Tantun ehdotuksen mukaisesti v a 1 t i o
varain valiokuntaan. 

73) Kirjastonhoitajan asettamista kuntiin sekä 
niiden palkkausta 

··•-;;,.-·cc~ 

koskeva ed. Alkion y. m. anom. ehd. n:~ 50 ~~i
tellään ja lähetetään puhemiesneuvoston sekä 
ed. Alkion ehdotuksen mukaisesti s i v i s t Y s
v a 1 i o k u n t a a n. 

74) Suomen kirjastovaltuuskunnan ja keskus· 
kirjaston perustamista 

koskeva ed. Wihersalon y. m. anom. ehd. n:o 
51 e~itellään ja lähetetään puhemiesneuvos-

ton ja ed. Wihersalon ehdotuksen mukaisesti 
s i v i s t y s v a l i o k u n t a a n. 

75) Määrärahan myöntämistä yleisten kirjas
tojen perustamiseen ja ylläpitämiseen 

koskeva ed. Paavo Virkkusen y. m. anom. ehd. 
n:o 52 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston sekä ed. Paavo Virkkusen ehdotuksen 
mukaisesti sivistysvaliokuntaa n. 

76) Määrärahan myöntämistä yleisten kirjas· 
tojen perustamiseen ja ylläpitämiseen 

tarkoittava ed. Wihersalon y. m. anom. ehd. 
n:o 53 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Wihersalon ehdotuksen mukai
sesti s i v i s t y s v a l i o k u n t a a n. 

77) Kirjastonhoitajain ammatillista kehittämistä . 

koskeva ed. Lanteen y. m. anom. ehd. n:o 54 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Lanteen ehdotuksen mukaisesti s i v i s
t y s v a l i o k u n t a a n. 

78) Määrärahan myöntämistä vuonna 1918 pidet-
täviä kansantajuisia luentoja varten 

koskeva ed. Johanssonin y. m. anom. ehd. n:o 
55 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Johanssonin ehdotuksen mukaisesti s i
v i s t y s v a l i o k u n ta a n. 

79) Määrärahan myöntämistä yhdistyksille ja 
kunnille suojeluskuntien perustamista ja yllä· 

pitoa varten siveellisyystyön edistämiseksi 

tarkoittava ed. Annie Furuhjelmin y. m. ano
mus. ehd. n:o 56 esitellään ja lähetetään ed. 
Annie Furuhjelmin ehdotuksen mukaisesti 
s i v i s t y v a l i o k u n t a a n. 

80) Määrärahan myöntämistä liikuntoharjoitus" 
ten edistämiseksi 

tarkoittava ed. K. E. Linnan y. m. anom. ehd. 
n:o 57 esitellään ja lähetetään ed. Linnan 
ehdotuksen mukaisesti s i v i s t y s v a l i o
kun taan. 

81) Määrärahan myöntämistä liikuntoharjoitus· 
ten edistämiseksi 

koskeva ed. Alavirran y. m. anom. ehd. n:o 58 
esitellään ja lähetetään ed. Alavirran ehdo-
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tuksen mukaisesti sivistysvalio kun
t aan. 

82) Ehdotuksen asetukseksi säästöpankeista 

sisältävä ed. Tantun y. m. edusk. esit. n:o 23 
esitellään ja lähetetään ed. Tantun ehdotuk
sen mukaisesti pankkivaliokuntaa n. 

83) Osuuskassojen Keskuslainarahasto Osake
yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista 

koskeva ed. Rantasalon y. m. anom. ehd. n:o 
87 esitellään ja lähetetään ed. Rantasalon eh
dotuksen mukaisesti pankki v a 1 i o kun
taan. 

84) Ehdotuksen asetukseksi palkkiolainojen 
myöntämisestä maanviljelystuotannon edistä

miseksi pienemmillä viljelyksillä 

sisältävä ed. Wuorimaan y. m. ·edusk. esit. n:o 
29 esitellään ja lähetetään ed. Juutilaisen eh
dotuksen m'ukaisesti m a a t a 1 o u s v a l i o
k un taan. 

85) Ehdotuksen asetukseksi palkkiolainojen 
myöntämisestä maanviljelystyöväen asunto-olo

jen parantamiseksi 

sisältävä ed. Wuorimaan y. m. edusk. esit. n:o 
30 esitellään ja lähetetään ed. Juutilaisen eh
dotuksen mukaisesti työ v ä e n a s i a i n v a: 
li o k u n t a a n. 

86) Ehdotuksen . laiksi pakollisista sovinto-oike
uksista maanviljelystöitä koskevissa työriitai

suuksissa 

sisältävä ed. Pennasen y. m. edusk. esit. n:o 31 
esitellään ja lähetetään ed. Puumalan ehdo
tuksen mukaisesti t y ö v ä e n a s i a i n v a-
1 i o k u n t a a n. 

87) Ehdotuksen asetukseksi torpan, lampuotitilan 
ja mäkitupa-alueen vuokrasta 12 p:nä maalis· 
kuuta 1909 annetun asetuksen 26 §:n kumoami· 
sesta ja asetuksen erinäisten muitten pykälien 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävä ed. Hakkisen y. m. edusk. esit. n:o 32 
esitellään ja lähetetään ed. Hakkisen ehdo
tuksen mukaisesti m a a t a 1 o u s v a 1 i o
kun taan. 

•• 

88) Ehdotuksen laiksi työajasta maa- ja koti
taloudessa 

sisältävä ed. Lanton y. m. edusk. esit. n:o 33 
esitellään ja lähetetään ed. Lanton ehdotuk
sen mukaisesti työväenasiain v a 1 i o
k unta a n, jonka on hankittava lausunto 
maa talousvaliokunnal ta. 

89) Ehdotuksen laiksi työajasta maa- ja koti· 
taloudessa 

sisältävä ed. Leppäsen y. m. edusk. esit. n:o 34 
esitellään·ja lähetetään ed. Leppäsen ehdotuk
sen mukaisesti t y ö v ä e n a s i a i n v a l i o
k unta a n, jonka on pyydettävä lausunto 
m a a t a l o u s v a 1 i o k u n n a 1 t a. 

90) Torpparikysymyksen ratkaisemista 

koskeva ed. K. E. Linnan y. m. anom. ehd. n:o 
59 esitellään ja lähetetään ed. K. E. Linnan 
ehdotuksen mukaisesti m a a t a 1 o u s v a 1 i o
kun taan. 

91) Maanvuokraajain vapauttamista 

tarkoittava ed. Wuorimaan y. m, anom. ehd. 
n:o 60 esitellään ja lähetetään ed. Juutilaisen 
ehdotuksen mukaisesti m a a ta 1 o u s v a 1 i o
k un taan. 

92) Maalaistyöväen elinehtojen järjestämistä 

koskeva ed. Puumalan y. m. anom. ehd. n:o 61 
esitellään ja lähetetään ed. Puumalan ehdo
tuksen mukaisesti t y ö v ä e n a s i a i n v a
li o k u n t a a n. 

93) Toimenpiteitä varojen hankkimiseksi kuntien 
maanhankinnan edistämiseksi 

tarkoittava ed. Luopajärven y. m. anom. ehd. 
n:o 62 esitellään ja lähetetään ed. Luopajär
ven ehdotuksen mukaisesti t a 1 o u s v a 1 i o
k un taan. 

94) Kruunun metsätorpparien aseman paran· 
tamista 

koskeva ed. Lohen y. m. anom. ehd. n:o 63 esi
tellään ja lähetetään ed. Juutilaisen ehdotuk
sesta m a a t a 1 o u s v a 1 i o k u n t a a n. 



302 Perjantaina 30 p. marraskm~ta. 
~ ""-~-~---~-------·-·-·-------···-· --. 

9a) Valtion takuun myöntämistä vuokra-alueiden 
lunastamiseen tarvittaville obligationeille 

koskeva ed. Haatajan y. m. anom. ehd. n:o 64 
esitellään ja lähetetään ed. Haatajan ehdotuk
sesta m a a t a l o u s v a l i o ku n t a a n. 

96) Maanviljelystuotannon tehokkaampaa lisää
mistä 

koskeva ed. Kairamon anom. ehd. n:o 65 esi
tellään ja lähetetään ed. Haatajan ehdotuksen 
mukaisesti maatalousvaliokuntaa n. 

97) A.pulantojen maahan tuonnin. .aihansa:u•dstJ~. 

koskeva ed. Kairamon anom. ehd. n:o 66 esi
tellään ja lähetetään ed. Haatajan ehdotuksen 
mukaisesti maatalousvaliokuntaa n. 

98) J):o11otwm3n l~inan h,.,nkkimista oUdväkir~h~-
t!"ht~J.iden pel'ustQJD.ista varteQ. 

koskeva ed. Kairamon anom. ehd. n:o 67 esi
tellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ja 
ed. Haatajan ehdotuksen mukaisestimaat a
lousvaliokun taan. 

99) Uudisvi}je}yslainoiksi käytettävien valtion 
varojen lisäämistä 

koskeva ed. Sinkon y. m. anom. ehd. n:o 68 esi
telläiän ja lähetetään puhemiesneuvoston ja ed. 
Sinkon ehdotuksen mukaisesti maatalous
valiokuntaan. 

100) lUäärärahan myöntämistä yleistä maanvll-
jelysftäyttelyä varten 

tarkoittava ed, Niukkasen y. m. a,nom. ehd. 
n:o 69 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Niukkasen ehdotuksen mukai
Seliti m a a t a l o u s v a l io k u n t a a n. 

101) Määrärahan myöntämistä pienviljelijäin 
opintoretkeilyjen ja esitelmätilaisuuksien 

tobneenp.anem1sta vnten 

koskeva ed. Niukkasen y. m. anom. ehd. n:o 70 
esit«:lllään ja lähetetään PllhemiesneuvostoJl ja 
ed. ~iukkasen ehdotuben mukaiseati m a a
t a 1 o u s v a l i o k u n t a a n. 

102) Määrärahan myöntämistä pienviljelijäin ja 
maataloustyöväen opintoretkeilyjen toimeen

panemista varten 

tarkoittava ed. Wuokosken y. m. anom. ehd. 
n:o 71 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Tantun ehdotuksen mukaisesti 
m a a t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

103) Määrärahan myöntämistä kiertävän maata
louskurssin toimeenpanemiseksi Viipurin 

läänissä 

koskeva ed. Albin Maunerin y. m. anom. ehd. 
n:o n esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Albin Manuerin ehdotuksen mu
kaisesti m a a t a l o u s v a Ii o k u n t a t.t n. 

104) Määrärahan myöntiimistä mll.atalo~J.$tutki· 
muksia ja t~de.rniesteu kehlttämistä varten 

tarkoittava ed. Relanderin y. m. anom. ehd. 
n:o 73 esitellään ja lähetetään plJhemiesneu
voston ja ed. Relanderin ehdotuksen mukai
sesti m a a t a l o n s v a l i o k u n t a a n. 

105) Määrärahan myöntämistä kiertävien maa
mieskurssien perustamiseksi 

ko~keva ed. Albin Maunerin y. m. anQm. ehd. 
n:o 74 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Albin Manuerin ehdotuksen mu
kaisesti m a a t a l o u s v a l i o k u n ta a n. 

106) Määrärahan myöntä.rnistä .rnaatalousneuvo-
jain palkkaamiseksi 

koskeva ed. Hahlin y. m. anom. ehd. n:o 75 esi
tellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ja 
ed. Hahlin ehdotuksen mukaisesti m a a t a l o
n s v a l i o k u n t a a n. ' 

107) Maanviljelys- ja talousseproJen määrärahll· 
jen korotta.rnista 

tarkoittava ed. Tukian y. m. anomusehdotus 
n:o 76 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Tukian ehdotuksen mukaisesti 
m a a t a l o u s v a Ii o k u n t a a n. 

188) Mäiirir•ban .myöntämistä siellleJlviljelyksea 
edistiimiseksi 

koskeva ed. Relanderin y. m. anomusehdotus 
n:o 77 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Relanderin eb.dotuksen mukai~ 
sesti maatalousvaliokuntaa n . 

• 
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109). Maataloudellisten piirikoeasemien perusta
mista 

koskeva ed. Relanderin y. m. anomusehdotus 
n:o 78 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Relanderin ehdotuksen mukai
sesti m a a t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

110) Maatalouskoneiden ja työaseiden tarkastus
laitoksen perustamista 

koskeva ed. Relanderin y. m. anom. ehd. n:o 
79 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
se:Kä ed. Relanderin ehdotuksen mukaisesti 
m a a t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

111) Määrärahan myöntämistä koulun perusta
miseksi kananhoidonopettajain ja -neuvojain 

valmistamista varten 

tarkoittava ed. Hahlin y. m. anom. ehd. n:o 80 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Hahlin ehdotuksen mukaisesti maa
t a l o u s v a Ii o k u n t a a n. 

112) Ehdotuksen laiksi erinäisten vuokra-alueiden 
pysyttämisestä erinäisinä viljelminä 

sisältävä ed. Haatajan y. m. eduskuntaesitys 
n:o 39 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukai
sesti m a a t a l o u s v a l i o ku n t a a n. 

113) Ehdotuksen eräiden torpan, lampuotitilan 
ja mijkitupa-alueen vuokrauksesta 12 päivänä 

maaliskuuta 1909 annetun asetuksen pykälien 
muuttamisesta 

sisältävä ed. Haatajan y. m. eduskuntaesitys 
n:o 40 eistellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti 
m a a t a l o u s v a l i o k u n t a a n. 

Ut) Ehdotuksen laiksi 23 päivänä syyskuuta 1917 
annetun, määräyksiä erinäisistä maaliskuun 13 
päivänä 1916 voimassaolleista torppaa, lampuo
titilaa ja mäkitupa-aluetta koskevista vuokra
sopimuksista sisältävän asetuksen selittämisestä 

käsittävä ed. Haatajan y. m. eduskuntaesitys 
n:o 41 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti 
sesti m a a t a l ou s v a l io k u n t a a n. 

115) Ehdotuksen laiksi erinäisten pykälien 
muuttamiseksi 15 päivänä tammikuuta 1915 
annetussa asetuksessa, joka koskee rajoituksia 
eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeu· 

teen kiinteistöjen hankkintaan maalla, 

sisältävä ed. Haatajan y. m. eduskuntaesitys 
n:o 42 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukai
sesti t a l o u s v a Ii o k u n t a a n. 

116) Ehdotuksen laiksi rajoituksista yksityisten 
oikeuteen kiinteistön hankintaan maalla 

sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. esit. n:o 43 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti ta-
1 o u s v a 1 i o k u n t a a n. 

117) Ehdotuksen laiksi viljelyksien ja raken-
nuksien kunnossapidosta erinäisillä tiloilla 

sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. esit. n:o 44 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti ta-
1 o u s v a l i o k u n t a a n. · 

118) Ehdotuksen laiksi etuosto-oikeudesta eräissä 
tapauksissa kiinteistöjä myytäessä 

sisältävä d .Haatajan y. m. edusk. esit. n:o 45 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti ta-
1 o u s v a 1 i o k u n t a a n. 

119) Ehdotuksen laiksi maan luovuttamisesta 
uusien viljelmien perustamista varten tilatto-

. malle väestölle 

sisältävä ed. Haatajany. m. edusk. esit. n:o 46 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti ta-
1 o u s v a 1 i o k u n t a a n. 

120) Ehdotuksen lairsi suurten maaomaisuuksien 
verottamisesta 

sisältävä ed. Ha~ajan y. m~ edusk. esit. n:o 47 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
sekä ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti 
v a 1 t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n , jonka 
on hankittava lausunto talousvalio kun
n a 1 ta. 

121) Ehdotuksen laiksi asutuslautakunnista 

sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. esit. n:o 48 
esitellään. 

39 
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Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi maa talousvaliokun taan. 

Ed. H a a ta ja: Tämä asia on aivan lähei
sessä yhteydessä listalla olevien asiain 115--
119 kanssa. Kun nämä asiat on lähetetty ta
lousvaliokuntaan, on aivan luonnollista, että 
myös tämä asia n:o 121lähetetään talousvalio
kuntaan. Tähän olisi sitä suurempi syy, kun 
tämä sama asia oli viime valtiopäivillä myös
kin talousvaliokunnassa ja sitä käsittelivät 
suureksi osaksi samat henkilöt, jotka nykyään 
ovat talousvaliokunnassa. Kun kuitenkin is
tunnossa on tällä kertaa kovin vähän , väkeä, 
pyytäisin, että asia pantaisiin pöydälle ensi 
tiistain istuntoon, jotta kysymys valiokuntaan 
lähettämisestä saataisiin ratkaistuksi. 

Ed. Lohi: Minä kannatan ed. Haatajan 
tekemää ehdotusta. 

Puhemies: Tämän johdosta asia pan
naan pöydälle seuraavaan istuntoon. 

122) Ehdotuksen laiksi manttaaliin pantua maata 
ja laitoksia koskevien asiain käsittelystä 

sisältävä ed. Haatajan y. m. edusk. esit. n:o 
49 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton ja ed. Haatajan ehdotuksen mukaisesti 
laki- j a talousvaliokuntaa n. 

123) Ehdotuksen laiksi työsopimuksesta 

sisältävä ed. Tokoin ja Watasen edusk. esit. • 
n:o 35 esitellään ja lähetetään puhemiesneu- ~ 
voston ja ed. Watasen ehdotuksen mukaisesti i 
t y ö v ä e n a s i a i n v a l i o k u n t a a n. 

124) Ehdotuksen laiksi työsopimuksesta 

" sisältävä ed. Hahlin y. m. edusk. esit. n:o 
36 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton sekä ed. Hahlin ehdotuksen mukaisesti 
työväenasiainvalio k\i. n ta a n. 

125) Ehdotuksen asetukseksi työstä kauppa
ja konttoriliikkeissä 

sisältävä ed. Pärssisen y. m. edusk. esit. n:o 
37 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ja ed. Pärssisen ehdotuksen mukaisesti 
työväenasiain valiokuntaan. 

126) Ehdotuksen asetukseksi sairausvakuutuk
sesta Suomessa 

sisältävä ed. Annie Furuhjelmin y. m. edusk. 
esit. n:o 38 esitellään ja lähetetään puhemies
neuvoston ja ed. Annie Furuhjelmin ehdotuk
sen mukaisesti työväenasiainvalio
kun ta an. 

127) Työväen asunto-olojen parantamista 

tarkoittava ed. Walkaman y. m. anom. ehd. 
n:o 81 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston sekä ed. W alkaman ehdotuksen mu
kaan t y ö v ä e n a s i a i n v a l i o k u n t a a n. 

128) Tilastollisen tutkimuksen toimittamista 
maan metsä- ja uittotyöläisten olojen paranta

miseksi 

tarkoittava ed. Kiviniemen ja Laakkosen 
anom. ehd. n:o 82 esitellään ja lähetetään pu
miesneuvoston ja ed. Kiviniemen ehdotuksen 
mukaisesti työväenasiainvalio kun
ta an. 

129) Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen 
toteuttamista 

koskeva ed. Gyllingin y. m. anom. ehd. n:o 
83 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton ja ed. Korhosen ehdotuksen mukaisesti 
t y ö v ä e n a s i a i n v a l i o k u n t a a n. 

130) Työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen 
toteuttamista 

tarkoittava ed. Kokon y. m. anom. ehd. n:o 
84 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti työväenasiain
v a l i o k u n t a a n. 

131) Toimenpiteitä nuorisotutkimuksen aikaan
saamiseksi 

tarkoittava ed. Forstenin y. m. anomusehdotus 
n: o 85 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi työväenasiainvaliokun
taan. 

Ed. F o r s te n: Yhdyn puhemiesneuvoston 
ehdotukseen, että asia lähetettäisiin työväen
asiainvaliokuntaan. Sm;;nalla kuitenkin toi
von, että valiokunta käsittelisi asian kiireel
lisenä. 
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Anomusehdotus lähetetään 
a s i a i n v a l i o k u n t a a n. 

t y ö v ä e n - 1 138) Maan arvon ansiotonta kohoamista koskevan 
1 verotuksen aikaansaamista 

132) Komitean asettamista tukkityöläisten olo- · 1arkoittava ed. Luopajärven y. m. anom. ehd. 
jen järjestämistä varten ;1:0 89 esitellään ja lähetetään ed. Luopajärven 

koskeva ed. Takkulan y. m. anom. ehd. n:o 
86 esitellään ja lähetetään ed. Takkulan ja pu
hemiesneuvoston ehdotuksen mukaan työ -
v äl e n a s i a i n v a l i o k u n t a a n. 

133) Ehdotuksen laiksi eräiden pykälien muutta
misesta laissa, joka koskee eräänlaisen omai
suuden käyttöä, sodan aiheuttamissa poikkeuk: 

sellaisissa oloissa, 

sisältävä ed. Tokoin ja Watasen edusk. esit. 
n:o 24 esitellään ja lähetetään ed. Watasen ja 
puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaaneli n
t a r v e a s i a i n v a 1 i o.k u n t a a n. 

134) Ehdotuksen asetukseksi erinäisten 20 p:nä 
heinäkuuta 1906 annetun Vaalilain kohtain 

muuttamisesta 

sisältävä ed. Rentolan edusk. esit. n:o 12 esi
tellään ja lähetetään ed. Rentolan ja puhemies
neuvoston ehdotuksen mukaan p e r u s t u s -
1 a k i v a 1 i o k u n t a a n. 

135) Yleisen armahduksen myöntämistä suur
lakon johdosta tehdyistä rikoksista 

tarkoittava ed. Korhosen y. m. anom. ehd. 
n:o 1 esitellään ja lähetetään ed. Korhosen ja 
puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan l a
k i v a li o k u n t a a n. 

136) Ehdotuksen laiksi suurten maaomaisuuksien 
verottamisesta 

sisältävä ed, Juutilaisen y. m. edusk. esit. n:o 
11 esitellään ja lähetetään ed. J uutilaisen ja 
puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan v a l
t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n, jonka on , 
pyydettävä lausuntoa talousvaliokun- ! 

' .ia puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
· v a 1 t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

139) Verotusolojen järjestämistä 

koskeva ed. Haapasen y. m. anom. ehd. n:o 
fJO esitellään ja lähetetään ed. Haapasen ja 
puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan v a l
t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

140) Valtion tupakkamonopolin toteuttamista 

koskeva ed. Haapasen y. m. anom. ehd. n:o 91 
esitellään ja lähetetään ed. Haapasen ja puhe
miesneuvoston ehdotuksen mukaan valtio
varain valiokuntaan. 

141) Sotatilan aiheuttamien rasitusten korvaa
mista 

koskeva ed. Sinkon y. m. anom. ehd. n:o 92 
esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaan valtiovara i n v a
l i o k u n t a a n. 

142) Sotaväen yksityisille ja kunnille aiheutta· 
man vahingon korvaamista 

koskeva ed. von Rettigin y. m. anom. ehd. 
n:o 93 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ehdotuksen mukaan valtio v a
r a i n v a l i o k u n t a a n. 

143) Korvauksen myöntämistä luotsi- ja ma
jakkalaitoksen henkilökunnalle vahingoista, joita 
sille on aiheutunut laitoksen alistamisesta meri· 

ministeriön alaiseksi, 

koskeva ed. Sundblomin y. m. anom. ehd. 
n:o 94 esitellään ja lähetetään ed. Sundblomin 
ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a 1 t i o v a r a in v a 1 i o k u n t a a n. 

n alta. 
, 144) Kruununmetsätorpparien y. m. vapautta-

137) Kiinteistöjä rasittavien välittömien verojen ' mista suorittamasta valtiolle vuosilta 1917 ja 1918 
poistamista maksettavaa vuokraa 

koskeva ed. Inborrin y. m. anom. ehd. n:o ; 
88 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 1 
ehdotuksen mukaan v a 1 t i o vara i n v a
liokuntaan. 

koskeva ed. Lohen y. m. anom. ehd. n:o 95 
esitellään ja lähetetään ed. Lohen ja puhemies- • 
neuvoston ehdotuksen mukaan v a 1 t i o v a
rain valiokuntaan. 
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145) Apurahan myöntämistä Helsingin Palveli· · 152) Maalaispostinkuljettajien ja kideenkanta-
jatar-yhdistykselle jien palkkaussuhteiden järjestämistä 

koskeva Anni Huotarin y. m. anom. ehd. n:o : 
96 esitellään ja lähetetään ed. Anni Huotarin ' 
ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

146) Kymijoen perkaamista valtion kustan
nuksella 

tarkoittava ed. Wuorimaan y. m. anom. ehd. 
n:o 97 esitellään ja lähetetään ed. J uutilaisen 
ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

147) Vuoksen vesistön laskemista 

koskeva ed. Pullisen anom. ehd. n:o 98 esi
tellään ja lähetetään ed. Puumalan ja puhe
miesneuvoston ehdotuksen mukaisesti v a 1-
t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

148) Ylä-Kivijärven tulvaveden pinnan alenta
mista 

tarkoittava ed. Sinkon y. m. anom. ehd. n:o 
99 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaan v a 1 t i o v a r a i n v a -
l i o k u n t a a n. 

1<19) Määrärahan myöntämistä Pelson suon 
asuttamiseksi 

tarkoittava ed. Lanton y. m. anom. ehd. n:o 
100 esitelläänja lähetetään ed. Lanton ja puhe
miesneuvoston ehdotuksen mukaan maata-
1 o u s v a 1 i o k u n t a a n. 

koskeva ed. J oukahaisen y. m. anom. ehd. 
n:o 103 esitellään ja lähetetään ed. J oukahai
sen ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

153) Säännöllisen höyrylaivaliikenteen järjestä-
mistä linjalle Kotka-Ulkosaaret-Viipuri 

koskeva ed. Joukahaisen y. m. anom. ehd. 
n:o 104 esitellään ja lähetetään ed. J oukahai
sen ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a l t i o v a r a i n v a l i o k u n. t a a n. 

154) Ahvenanmaan ja Turun saariston välisen 
liikennekysymyksen ratkaisemista 

koskeva ed. Sundblomin anom. ehd. n:o 105 
esitellään ja lähetetään ed. Sundblomin ja 
puhemiesneuvoston 'ehdotuksen mukaan v a 1-
t i o vara i n valiokuntaan. 

155) Töiden alottamista Ylivieskan-Iisalmen 
radalla 

koskeva ed. Hahlin y. m. anom. ehd. n:o 106 
esitellään. 

Keskustelu: 

Ed. H a h 1: Samalla kun minä yhdyn puhe
miesneuvoston ehdotukseen, pyydän minä val
tiovarainvaliokunnalle huomauttaa, että tälle 
rataosalle on jo kokoontunut lukuisa joukko 
työläisiä odottamaan työn alkamista. Sa
malla tiedetään, että tutkimus- ja valmistelu
työt tällä rataosalla ovat jo niin pitkälle val
mistuneet, että työ heti voitaisiin alottaa; 
puuttuu ainoastaan varoja. Tätä pyydän val-
tiovarainvaliokunnalle huO'lllauttaa, että se 
ensi sijassa ottaisi tämän asian käsitelläkseen, 150) Määrärahan myöntämistä soiden ja rämei· i 

den viljelyskelpoiseen kuntoon saattamista 
i myöntämällä varoja ja siten valmistamaila 

varten 

tarkoittava ed. Tanskasen y. m. anom. ehd. i 

n:o 101 esitellään ja lähetetään ed. Tanskasen · 
ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan ! 
m a a t a l o u s v a 1 i o k u n t a a n. 

151) Erään Mikkelin läänissä olevan suojakson 
tutkimista viljelystarkoituksia varten 

koskeva ed. Vuokosken y. m. anom. ehd. n:o 
102 esitellään ja lähetetään ed. Puumalan ja 
puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan maa
t a l o u s v a li o k u n t a a n. 

työntilaisuutta niille työttömille, joita on ko
koontunut näille seuduille. 

Asia lähetetään ed. !Hahlin ja puhemies
neuvoston ehdotuksen mukaan valtio v a
r a i n v a l i o k u n t a a n. 

156) Rautatien rakentamista Joensuusta Alapit
kän asemalle Savon radalla 

koskeva ed. Laineen y. m. anom. ehd. n:o 107 
esitellään ja lähetetään ed. Laineen ja puhe
miesneuvoston ehdotuksen mukaan valtio
v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 
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157) Normaaliraiteisen radan rakentamista 
Porista Haapamäen asemalle 

tarkoittava ed. Puumalan y. m. anom. ehd. 
n:o 108 esitellään ja lähetetään ed. Puumalan 
ja puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a l t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. · 

158) Rautatien rakentamista Porin kaupungista 
Haapamäen asemalle 

koskeva ed. Arosen y. m. anom. ehd. n:o 109 : 
esitellään ja lähetetään ed. Arosen ja puhe- ' 
miesneuvoston ehdotuksen mukaan v a 1 t i o - i 
v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. 

159) Koneellisen ja taloudellisen tutkimuksen 
toimittamista rautatietä varten Risteen asemalta 

Loimaan asemalle 

koskeva ed. Sjöstedt-Jussilan y. m. anom. 
ehd. n:o 110 esitellään ja lähetetään ed. Sjö
stedt-Jussilan ja puhemiesneuvoston ehdotuk
sen mukaan v a 1 t i (1 v a r a i n v a 1 i o k u n -
taan. 

160) Rautatien rakentamista Tobyn asemalta 
Voltin asemalle ja rautatielinjan Voitti-Savon 

rata tutkimista 

koskeva ed. Otteliuin y. m. anom. ehd. n:o 
111 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton ehdotuksen mukaisesti v a 1 t i o vara i n
v a Ii o k u n t a a n. 

161) Oulun-Kuusamon ratasuunnan tutkimista 

tarkoittava ed. Takkulan y. m. anom. ehd. n:o 
112 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton ja ed. Takkulan ehdotuksen mukaisesti 
v a 1 t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. 

162) Radan rakentamista Oulusta Vaalaan Ou
lunjoen eteläpuolitse 

koskeva ed. J. A. Heikkisen y. m. anom. ehd. 
n:o 113 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. J .. A. Heikkisen ehdotuksen mu
kaisesti v a 1 t i o vara i n v a 1 i o kuntaan. 

163) Rautatien rakentamista Kajaanista Risti
järven ja Hyrynsalmen kautta Kiantojärvelle 

koskeva ed. S. Haapasen y. m. anom. ehd. 
n:o 114 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi valtiovarainvaliokun
taan. 

Ed. S. Haapanen: Samalla kun kannatan 
puhemiesneuvoston ehdotusta, pyydän huoma
uttaa, että tämän radan tekeille asettaminen 
antaisi sopivaa hätäaputyötä Oulujärven poh
joispuolella asuvalle väestölle. Ansiotyön 
tarve tulee mainitulla seudulla ensi vuoden 
aikana ehkä hyvin suureksi sen vuoksi, että 
siellä tavallisesti talviaikoina tehtävät metsä
työt samoinkuin kesällä uittotyöt tulevat ole
maan entistä vähäisemmät. Kun Kajaanin
Suomussalmen ratasuunta on Kainuun ra
doista ainoa, jolla on jo toimitettu rakentami
seen tarvittava tutkimus, sopii tämä rata sen
kin vu_oksi mitä pikimmin rakennettavaksi. 

Anomusehdotus lähetetään v a l t i o v a
r a i n v a Ii o k u n t a a n. 

164) Nurmeksen-Vaalan ratalinjan tutkimista 

koskeva ed. Arf:t1manin y. m. anom. ehd. n:o 
115 esitellään ja lähetetään puhemiesneuvos
ton ja ed. Arffmanin ehdotuksen mukaisesti 
v a 1 t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. 

165) Viipurin-Koiviston radan taloudellisen ja 
koneellisen tutkimuksen 

toimittamista koskeva ed. Juutilaisen y. m. 
anom. ehd. n:o 116 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi valtiovarainvaliokun
taan. 

Ed. J u u tila i ne n: Anomuksessa mai
nittu rautatie on päätetty rakennettavaksi jo 
vuoden 1909 toisilla valtiopäivillä ja sisältyy 
päätökseen, että rakennustöihin on käytävä 
heti, kun työvoimaa vapautuu yhdysradoilta. 
Viipurin ympäristö on joutunut nyt varsin 
tukalaan asemaan. Siellä on tiettävästi hom
mailtu viime vuosina patteritöissä laajakantoi
semmin kuin missään muualla ja ylimää
räistä työväkeä on sinne nyt näinä vuosina 
virrannut monia tuhansia ympäri maata ja 
ne ovat nyt sijoittuneet Viipurin kaupunkiin, 
Viipurin maalaiskuntaan, Johanneksen ja 
Koiviston kuntiin. Siellä on nyt todella ai
van huutava hätä työttömäin keskuudessa 
Useat kunnat, kuten Johanneksen, Koiviston, 
Viipurin maalaiskunta ja Viipurin kaupunki, 
ovat kääntyneet lähetystöjen kautta hallituk-
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sen puoleen, että hätäaputöinä ryhdyttäisiin ! 
rakentamaan anomuksessa esitettyä Viipurin · 
-Koiviston rautatietä. Mutta kun mainitulla 
radalla ei ole toimitettu edes taloudellista eikä 
koneellista tutkimusta, ei töitä voitane nyt , 
panna alkuun, ennenkuin mainitut tutkimuk
set on toimitettu. Sen vuoksi olen rohjennut 
tehdä tämän anomuksen, että valtiovarain~ 
valiokunta ottaisi riittävän määrärahan tule
van vuoden menoarvioon, että viimeistään heti 
keväällä voitaisiin toimittaa taloudellinen : 
sekä koneellinen tutkimus mainitulla rataosal
la ja heti alottaa rakennustyöt, sillä työttömiä 
tulee Viipurin ympäristöllä aina olemaan, 
mutta erikoisesti niitä on nyt ja myös ensi 
kesänä. Suosittelen sen vuoksi tätä anomusta : 
valtiovarainvaliokunnan huomioon, jonne 
sen lähettämistä kannatan. 

167) Valtionrautateiden rakennuskustannusten 
alentamista 

tarkoittava ed. Arokallion anom. ehd. n:o 
118 esitelUi:än ja lähetetään puhemiesneuvos
ton ehdotuksen mukaisesti v a 1 t i o vara i n
v a 1 i o k u n t a a n. 

168) Komitean asettamista rautatieverkon 
laajentamisen tutkimiseksi 

tarkoittava ed. Lahdensuon y. m. anom. ehd. 
n:o 119 esitellään ja lähetetään puhemiesneu
voston ja ed. Lahdensuon ehdotuksen mukai
sesti v a l t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. 

Anomusehdotus lähetetä\än 
rain valiokuntaan. 

valtio v a- ,1 Seuraava täysi-istunto pidetään ensi tiis-
taina kello 2 päivällä. 

166) Rautatien rakentamista Karjalan radan 
Koljolan asemalta Hiitolan-Raasulin radalle 

koskeva ed. Arokallion anom. ehd. n:o 117 1 

esitellään ja lähetetään puhemiesneuvoston ' 
ehdotuksen mukaisesti v a l t i o v a r a i n - · 
v a l i o k u n t a a n. 

rräysi-istunto päättyy kello 2,45 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



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

Päiväjärjestys. 

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

K o l m a s k ä s i t t e l y: 

;l) Ehdotus lyhytaikais-en vaJltiolainan ot
tamises•ta valtiovaraston kassatarp·een tyy
dyttämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 1; valtiovarainvaliokunnan mie
tintö n:o 1. 

Esitellään: 

2) V:irkamies·olojen uudistamista koskeva 

Siv 
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ed. Kokon y. m. anom. ehd. n:o 2 . . . . . . . . 329 
3) Vahvan, ainoastaan laillisista viran

omaisista riiiJpuvan järjestysvallan muodos
tamista tarkoittruva ed. Wreden y. m. a.nom. 
ehd. n:o 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 

4) Ehdotuksen laiksi oppivelvollisuudesta 
ja asetukseksi kansakoululaitoksen kustan
~uksista sisältävä ed. Sundblomin y. m. 
edusk. esit. n:o 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

5) Ehdotuksen laiksi asutuslautakunnista 
sisältävä ed. Haa.tajan y. m. edusk. esit. 
n:o 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Salovaara ja; Mäkelä. 

Ilmoitusasiat: 

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

PruheerwuDron saatuaan lausuu 

<Ed. W u o rima a: Kun lukuisten lomalupien 
1 

takia 'ei ole maatalousvaliokuntaa saatu kokoon 
tähän asti, niin saan pyytää, että valiokunnan jä

. senet kokoontuvat ensimäisenä väliaikana, tai kun 
1 vaaliliput on jätett.y, alikertaan Hallituskadun 

puoleiseen huoneeseen valitsemaan puheenjohtajaa 
ja varapuheenjohtajaa. 

: V aHokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 

P u h e m i e s: Eduskunnalle ilmoitetaan, että 
on valittu laki- ja ta.lous'Valiokunnan puheenjohta- · 
jaJksi ed. Alopaeus ja varapuheenjohtajaksi ed. 
Laml!e, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi ed .. 
Kokko, varapuheenjohtajaksi ed. Latvala, työ
väenasiainvaliokunnan puheewjdhtajaksi ed. Erk
ko, varapuheenjohtrujaksi ed. Relander. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Lyhytaikaisen valtiolainan ottamista valtio
' varaston kassatarpeen tyydyttämiseksi 

koskeva ehdotus, jota on valmistelevasti käsitelty 
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n :o 1 .ia suu
ren valiokunnan mietinn•össä n:o l, esitellään mai
nitun kys;snmyksen k o 1 m a t t a k ä s i i t e l y ä 
varten. 

Keskustelu: 

IDd. La g e r l ö f: Olen katsonut asiakseni 
pyytää puheenvuoroa tehdäkseni erään huomau
tuks>en sitä käsitystä vastaan tämän asian oikeu
dellisesta puolesta, jokaJ eduskunnassa on tuotu 
esille. Se toimenpide, jonka valtiovarainvalio
kunta on ehdottanut, ei ole mikään v a l t i o l a i
n a n o t t a m i n e n siinä mielessä, kuin tätä 

40 
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sanaa käytetään valtiopäiväjärjestyksessä. Nimi
tys valtiolaina tarkoittaa pysyvämpää lainaa, pi
temmällä maksuajalla, joka otetaan semmoisiin 
tarpeisiin, joita ei voida tyydyttää veroilla ja 
muilla vuotuisilla tuloilla, jotka ovat valtion 
käytettiilvissä. Ehdotettu toimenpide ei tarkoita 
mitään tämmöistä. Se tarkoittaa ainoastaan tila
päisen luotan myöntämistä hallitukselle, joka 
sattuneesta syystä on rahapulassa. Tämmöisen 
luoton tarve on jokapäiväi:Ilen ilmiö kaikissa 
maissa normaaliaikoinakin. Se seuraa siitä, että 
valtion tulot eiväit tule sisään juuri samalla ajalla 
.ia samassa tahdissa, kuin menot ovat suoritettavat. 
Jos tämmöiseen tilapäisluonteiseen lyhytaikai
seen luotto-operatsioniin ruvetaan sovelluttamaan 
niitä säädöksiä, joita valtiopäiväjärjestyksessä on 
valtiolainan ottamisesta., menetellään minun käsi
tykseni mukaan ei ainoastaan vastoin kaikkea 
järkeä, vaan myöskin vastoin valtiopäiväjärjes
tystä. On kokonaan luvatonta ruveta semmoisen 
luoton myöntämiseen vaatimaan V. J:n 61 §:ssä 
valtiolainan ottamista varten säädettyä määrä
.enemmistöä. 
M~nun lienee tähän lisättävä 'Se huomautus, 

että V. J :n säännös määräenemmistöstä valtio
lainan ottamisessa ei ollenkaan tarkoita mitään 
OO.uskunnan oikeuden suojelemista. Se on pantu 
lakiin yksinkertaisesti sen vuoksi, että sillä on 
tahdottu rajoittaa eduskunnan valtaa mielensä 
mukaan käyttämällä luottoa vapauttaa maata ve
roilla suorittamasta semmoisia menoja, jotka ovat 
verojen kautta suoritettavat. On tahdottu suojella 
maata siitä, että eduskunta pysyvä~siä lainoja 
liiaksi ottamalla siirtäisi tule·vien sukupolvien 
kannettavaksi semmoisia taakkoja, jotka· ovat ny
kyajan kannettavat. 

Olen katsonut velvollisuudekseni tehdä tämä 
huomautus; mitään ehdotusta en tahdo siihen liit
tää. 

Ed. .Se ·h y b e r g s o n: J ag ber endast att i 
:allo få förena mig med den föregåend.e talaren. 
Det är icke fråga om ett varaktigt statslån, utan 
,den förevarande frågan är uteslutande en kassa
fråga. För hvar och en, som haft med räkenska
p-er att göra, är den föregående talarens utlägg
ning klar. 

,puhemies: Keskeytetään asian käsittely 
vähäksi aikaa. Senaatin puheenjohtaja on tahto
:nut esittää erään asiau. 

Hallituksen esityksiä tuodaan. 

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

johtaja .S v i n h u f v u d: Kunnioitettava herra 
puhemies, arvoisa eduskunta .. Hallituksen puo
lesta on minulla kunnia eduskunnan käsiteltäväksi 
antaa seuraavat esitykset: 

n:o 1. Esitys Suomen Hallitusmuodoksi; 
n:o 2. Laiksi Suomen Hallitusmuodon perus

teista; 
n:o 3. Eduskunnan esitysoikeuden laajentami

sesta; 
n:o 4. Laiksi 8uomeu valtiotalouden oikeus-

perusteista; · 
n:o 5. 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun 

Valtio'Päiväjärjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 63 §:n 
muuttamisesta toisin kuuluviksi; 

n:o 6. Eduskunnan oikeudesta tarkastaa val
tioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin virkatoin
ten lainmukaisuutta; 

n:o 7. 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun 
Valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 § :n muutta
misesta toisin kuuluviksi; 

n:o 8. Edustajapalkkioista vuoden 1917 ensi
mäisillä ja toisilla valtiopäivillä; 

n:o 9. 20 päivänä heinäkuuta 1906 -annetun 
Valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöitä 
koskevain säännösten muuttamisesta ja täydentä
misestä sekä samana päivänä annetun Vaalilain 
37 § :n muuttamisesta; 

n:o 10. Korkeimmasta Oikeudesta; 
n:o 11. Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta; 
n:o 12. Mooseksenuskolaisista Suomessa; 
n:o 13. Suurten tulojen verosta; 
n:o 14. Leimasuostunnan suorittamisesta 1918 

vuoden loppuun; 
n :o 15. Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorit

tamisesta 1918 vuoden loppuun; 
n:o 16. Kulkulaitosrahastosta vuodeksi 1917. 

Hallituksen puheenjohtajan lausunto Suomen 
valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisesta. 

Kun näiden esitysten joukossa on erinomaisen 
tärkeitä ehdotuksia perustuslakien muutoksiksi, 
muun muassa ehdotus uudeksi hallitusmuodoksi 
Suomelle, pyydän tässä yhteydessä Suomen se
naatin puolesta lausua seuraavaa: 

,Suomen eduskunta on 15 päivänä viime mar
raskuuta, nojaten maan Hallitusmuodon 38 § :ään, 
julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi 
sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka 
tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen 
valtiollisen itsenäi,syyden tot.euttamisen ja turvaa
misen. Tämän kautta on Suomen kan~a ottanut 
kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä 
oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen 
kansa. tuntee syvii,sti, et:tei 'S·e voi täyttää kansal-
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lista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin 
täysin va-paana. Vuosisatainen va-pauden kai
-puumme on nyt toteutettiwa; Suomen kansan on 
astuttava muiden maailman kansojen rinnalle it
senäisenä kansakuntana. 

Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan 
lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta. 
Suomen voimassa oleva Hallitusmuoto, joka on 
nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä 
uusimista, ja siitä syystä hallitus nyt on edus
'kunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suo
men Hallitusmuodoksi, ehdotuksen, joka on ra
kennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva 
riippumaton tasa va.Ita. Katsoen siihen, että uu
den Hallitusmuodon pääperusteet on saatava vii
pymättä voimaan, on hallitus samalla antanut 
esityksen perustuslainsäännöksiksi tästä asiasta 
sekä eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tar
koittavat tyydyttää 'kipeimtnät uudistustarpeet 
ennen uuden Hallitusmuodon aikaansaamista. 

Sama päämäärä vaatii myös toimenpiteitä hal
lituksen puolelta. Hallitus ·on kääntyvä toisten 
valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen 
itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. 
Tämä on .erityis€sti nykyhetkellä sitä välttä
mättömämpää, kun .maan täydellis€stä eristäyty
misestä aiheutunut vakava a.-emå: nälänhätä .ia 
työttömyys, pakottavat hallituksen asettumaan 
suoranaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joid·en 
!kiireellinen a.pu elin·tarpeiden ja teollisuutta var
t€n välttämättömien tavarain maahan tuomiseksi 
on meidän ainoa pelastajamme uhkaavasta nälän
hädästä ja teollisuuden pysähtymisestä. 

Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarivallan, 
useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda 
Suomen kansall€ sen vuosisataiseen sivistyskehi
tykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloitt€nsa 
määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien 
kauhujen on kai'kunut ääni, että yhtenä nykyisen 
maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on 
ol€va, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tah
toansa pakotettava ol€maan toisesta riippuvai
s.ena. Suom€n kansa uskoo, ettei vapaa Venäjän 
kansa .ia sen perustava kansalliskokous tahdo estää 
Suom-en pyrkimistä astua vapaid€n ja riippumat
tomien kansoj€n joukkoon. Ja Suomen kansa roh
kenee samalla toivoa maailman muiden kansojen 
tunnustavan, €ttä Suomen kansa riipnumattomana 
ja vapaana parhaiten voi työsk€nnellä &en tehtä
vän tot~uttamiseJrsi, jonka suorittamiE"€lla se toi
voo ansaitsevansa itsenäisen .sijan maailman sivis
tyskansojen joukossa. 

Vastaten tähän lausuu: 

Puhemies: Kunnioitettu h€rra Senaattori! 
Suomen kansan hartain t•oivo nykyis€nä maail
manhistoriallisten tapausten aikana on päästä jo
kais€n itsetietoon kohonneen kansakunnan valtiol
listen pyrkimysten päämäärään: täysin itsenäi
seksi kansaksi. Vi'lpi<ttömällä tyydytyksellä on 
Teidän nyt tekemästänne ilmoituksesta voitu ha
vaita; että Hallitus on ryhtynyt ja edelleen tul€e 
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen 
itsenäisyyden toteuttamiseksi. 

Puheenvuoron saatua!m busuu senaatin puheen
johtajan ja jäsenten poistuttua 

Ed. K. Manner: Sen johdosta, mitä äsken 
tapahtui, katson nyt tarpeelliseksi esittää muu
tamia ajatuksiani. 

Eduskunta on hiljattain päättänyt ottaa kä
siinsä ja käyttää sitä valtaa, joka keisarille ja 
suuriruhtinaalle on ennen kuulunut. Eduskunta 
ei kuitenkaan tähän menn~ssä ole vielä päättänyt, 
miten se sitä valtaa käytännössä tulee käyttä
mään. :Siitä eduskunnan päätöksestä, että sille on 
kuuluva keisarin .ia suuriruhtinaan valta, johtuu 
ymmärtääkseni, että kukaan muu, kuin €duskunta, 
ei sitä ole oikeutettu käyttämään, ellei eduskunta 
ole toisenlaista päätöstä tehnyt. s~nvuoksiminusta 
näyttää myöskin mahdottomalta, että kukaan 
muu, kuin eduskunta itse, voisi päättää sellaisten 
esitysten eduskunnalle antamisesta, joita ennen 
on antanut lain mukaan k€isari .ia suuriruhtinas. 
1Senaatin he~ra puheenjohtaja äsken jättäessään 
.ioukon ehd,otuksia eduskunnan puh€miehelle il
moitti, sikäli kuin minä kuulin, niiden olevan e s i
t yksiä. Tämän johdosta pyydän mielipite-enäni 
merkitä, että n€ ehdotukset, jotka puhemiehelle 
jätettiin, €ivät voi olla niitä esityksiä, joista Val
tiopäiväjärjestyksen 26 § :ssä mainitaan. Sen 4 
momentis.sa näet lausutaan: ,Keisarin ja suuri
ruhtinaan kirjelmät ja esitykset, jotka annetaan 
valtiopäiväin avaamisen jälkeen, tuo eduskunnalle 
ioku s~maatin jäsen". Kun eduskunta ei ol€ an
tanut senaatille oikeutta käyttää suuriruhtinaan 
valtaa, niin nähdäks€ni ne ehdotukset, jotka ovat 
puhemiehelle äsken annetut, eivät ole, eivätkä voi 
olla sellaisia esityksiä, joista äsken l uk€massani 
pykälässä mainitaan. Ne voivat olla korkeintaan 
senaatin ehdotuksia. Siitä juhlallis€sta kohtauk
sest~, joka juuri suoritettiin, sain miJ'!ä ti€don pu
hemresneuvostossa pari tuntia sitten. Esitin siellä 
.io tämä~ mielipiteeni, jonka nytkin olen julki
tuonut, Ja €hdotin puhemiesneuvostolle, että se 
sil.lä.y~ruste-ella, kuin tässä olen esittänyt, lausuisi 
mrehp1teenään senaatille, että sen ei pitäisi tulla 
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tänne in oorpore eikä yksityisesti •tuomaan ehdo
tuksia eduskunnalle, vaan lähettäisi ne kirjeelli
sesti puhemiehelle, jotta puhemiehistö voisi niitä 
ehdotuksia tarkastaa ja tarkastelunsa perusteella 
tehdä eduskunnalle ne ehdotukset, jotka se asian
haarojen katsoo vaativan. Tein tämän ehd.otuk
seni senvuoksi, ettei tällä juhlallisella kohtauk
selle .ia senaatin puheenjohtajan toimenpiteeUe 
annettaisi edes sitä ulkonaista varjoa, että senaatti 
olisi oikeutettu käyttämään keisarin .ia suuriruhti
naan valtaa. (Vasemmalta: Oikein!) Minä siis 1 

pyydän mielipiteenäni nytkin merkitä, etten katso 
niitä ehdotuk!sia, jotka puh-emiehelle ovat jätetyt, 
seJ.laisiksi esityksiksi, joita ennen keisari ja suuri
ruhtinas Suomen lain mukaan on ollut oikeutettu 
antamaan, .ia että eduskunnalla niiden käsittele
IDiseksi ottamisenkin suht-een on tä:y~si ja vapaa 
päätäntävalta. 

Ed. A i r o 1 a: Yhtyen kaikin puolin .siihen, 
mitä ed. Manner täällä laus.ui, tahdon lisäksi huo
mauttaa siitä seikasta, että niiden ehdotusten tai 
esitysten joukossa, joita herra Svinhufvud täällä 
luette:li, löytyy eräitä sellaisia, joista. jo on ole
massa eduskunnan lailli.~esti hyväksymä lakieh
dotus ja jotka eduskunnan puol'8lta kaipaavat ai
noastaan vahvistamista ja Asetuskokoelmassa jul
kaisemista. Ja siis, kun niistä a.sioista kuitenkin 
nyt aiotaan tehdä esitys, vleläpä antaa esitykselle 
se muoto .ia varjo, kuin ne olisivat Valtiopäivä
järjestyksen mukaisia ehdotuksia, tietää tämä toi
menpide sitä, että Svinhufvudin hallitus aikoo 
•hyökätä kaUJsan eduskuntaa vastaan, julistaa mi
tättömiksi laillisessa järjestyksessä hyväksyttyjä 
lakiehdotuksia. Erityisesti sitä puolta vastaan 
tahdon minä panna vastalauseen. 

- j 
Ed. Kuusinen: Edellytän. kyllä, ett-ei pu- 1 

heruies käsitä tätä keskustelua evästyskeskus.te
luksi niistä ,esityksistä" tai ehdotuksista, mitkä 
tänne jätettiin. Jos niin olisi asianlaita, niin tah
toisin tehdä ehdotuks-en, että nämä ehdotukset 
pantaisiin pöydälle siksi kunnes .eduskunta -on 
samut tilaisuuden lähemmin päättää, otetaanko 
n.e käsittslyn alaisiksi vai eikö. Mutta koska edel
lytän, että tulee -erityinen evästysk.eskust-elu näistä 
asioista, niin voin tehdä .silloin se1lais.en ehdo
tuks-en. 

Kesku:,telu julistetaan päättyneeksi. 

. ~ u he mies.: Siirrytään käsittelemään päivä-! 
JärJe»tyksessä olevaa ehdotusta, joka koskee 

Lyhytaikaista valtiolainaa. 

Keskustelu jatkuu: 

Ed. Neva n 1 i n n a: Koska se asia, jota ecl. 
Lagerlöf kosketteli, on tullut eduskunnassa pu
heeksi, pyydän minäkin saada mielipiteenäni lau
sua, että nähdäkseni on ilmeistä, että kun Val
tiopäiväjärjestys puhuu valtiolainan ottamis-esta, 
se e~ tarkoita semmoi~ta toimenpidettä, j.oka nyt on 
käs1teltä vänä. V altwpäiväjärjestys selvästi tar
koittaa varojen hankkimista sellaisiin yrityksiin 
tai menoihin, jot:ka laillisesti voidaan sekä päättää 
suoritettaviksi .että yhtä laillisesti jättää suoritta
matta. Ja ValtioiJäiväjär.i.est.yksen säännös 2/ 3 
·enemmistön tarpeellisuude&ta valtiolainan ottami
seen tarkoittaa, niinkuin ed. Lagerlöf jo huo
mau~ti, selvästi kap.sakunnan suojelemista. pää· 
töks1ä vastaan, joilla tahdottaisiin velv.oittaa ve
ronmaksajat suuriin suorituksiin yritysten toi
meenpanemiseksi, joiden suotavuudesta ei ole tar
peehi vakaantunutta mieli11idettä. 

Tällä kertaa. on kysymys varoj-en hankkimises
ta, .ei suinkaan yrityksiin, jotka laillisesti voidaan 
.iättää myöskin tot-euttamatta, vaan menoihin, joi
den suorittaminen yksinkertaisesti on valtion vel
vollisuus. On kysymys varojen hankkimisesta 
kruunun riidattomien sitoumu::.ten täyttämiseen. 
Tällaisia sitoumuksia ei mikään valtiovalta ole 
oikeutettu jättämään täyttämättä. Oikeutta varo
jen kieltämiseen tällaiseen tarkoitukseen ei min
kään maan oikeus minun tietääkseni tunnusta, ei 
myöskään kansaneduskunnalle. Näin ollen on 
nähdäkseni ed. Lagerlöfillä ollut täysi syy huo
mauttaa sitä erilaisuutta, mikä on olemassa nvt 
ebillä olevan niin sanotun valtiolainan ja sell~i
sen valtiolainan välillä, josta valtiopäiväjärjestys 
puhuu säätäessään 2/:~ enemmistön välttämättö
mäksi sellaisen toimenpiteen päättämiseen. 

Senaattori A r a j ä r v i: Hedelmätöntä on vi
rittää keskustelua siitä, kenen on syy ja mitkii 
asia~haarat ovat aiheuttaneet nykyisen tilanteen 
valhon kassa&sa. Todettava sen sijaan on, että 
eduskunnan kokoontuessa olivat rahavarat lopussa 
ja nykyisen hallitu·ksen toimeensa astuessa valtion 
pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa noin miljoo
nan markan vajaus. Tilanteen. vakavuuden ym
märsi valtiovarainvaliokunta. Se kiirehti otta
maan aiotteen asiassa· ja valll:å:,ti · mietintönsä 
n :o 1, yksimielisesti osoittaen tarvittavan lähiai
koina menojen peittämiseksi 25 miljoonaa mark
kaa, jotka valiokunta ehdotti ha.nkittaviksi ly
hytaikaisella lainalla. Tätä ehdotusta oli minulla 
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kunnia hallituksen nimessä ja puolesta kannattaa 
ja samalla käsityksenäni lausua, että puheenalai
nen määrä on osoittautuva pikemmin liian pieneksi 
kuin liian suureksi. Eduskunnassa on valtiova
rainvaliokunnan mietintö tullut toisessa lukemi
sessa hyväksyttyä ja kolmas- ,toden sanova"
on nyt esillä. 8en johdosta, että myöhemmin on 
eduskuntapiireissä esiintynyt mielipiteitä, jotka 
arvelevat, että tämä nyt pyydett.r ja esitetty ly
hytaikainen laina olisi· liian suuri ja erinäisiltä 
osiltaan muka epäoikeutettukin, saan minä esitet
tävistä tarpeista vielä tässä tilaisuudessa tehdä 
seuraa v.an yhteenvedon. 

Aivan näinä päivinä ja ensimäisinä viikkoina 
tarvitaan lainojen korkoihin tasaluvuin 1,400,000 
markkaa; ulkomaan lainojen vuotuismaksuihin 
3,100,000 markka.a. Metsähallitus on ilmoittanut 
tarvitS<evansa 2, 7 50,000 markkaa, rautatiehallitus 
8 miljoonaa markkaa, tie- ja vesirakennusten yli
hallitus 2,100,000 markkaa, muut virastot eläk
keiden, hätäaputöiden .ia palkkojen maksamis·een 
5 miljoonaa markkaa. Valti®äivämenojen peittä
miseksi tarvitaan näinä lähiaikoina vähintään 
6.00,000 markkaa, yhteensä 22,9·50,000 markkaa. 
Kassava;jaus saattanee olla, niinkuin valtiova
rainvaliokunnalle aikanaan ilmoitettiin, jopa 
1,500,0no markkaa, yhteensä 24,450,000 markkaa. 
J·a ulkopuolella kaiken tämän on vielä elintarve
asiain hoito, joka sitoo myös aivan näinä päivinii 
varoja, jotka tänään saamieni tietojen mukaan 
nousevat 8,225,000 markkaan. Yhteensä siis 
32,675,000 markaa olisi haHituksella tarpeita. 
aivan 1lähiaikana. 

Että esittämäni laskelma ei ole rohkea, näkyy 
siitäkin, että ed. Manner ynnä muut ovat tehneet 
aloitteen myöskin valtiovarojen tarpeista, joka 
aloite täällä myöhemmin tänä päivänä tulee käsi
teltäväksi .ia siinä aloitteessa ilmoitetaa'll olevan 
tarpeen 20 miljoonaa markkaa valtionrautateiden, 
metsähallituksen, tie- ja vesirakennusten ylihalli
tuksen sekä muiden vnltiolaitosten töissä olevien 
työläist·en palkkojen suorittamiseksi sekä työttö
myyden lievittämistä varten tarpeellisten kiireelli
simpien uusien töiden alkamiseen. Oletan, että 
tämä tarve on olemassa sekä samalla totean, että 
aloitteentekijät ovat.jä:ttäneet lukuun{Jttamatta äs
ken mainitut lainojen koroi ja ulkomaisten laino
jen vuotuismaksut, yhteensä 4,500,000 markkaa, 
ja valtiopäivämenot 600,000 markkaa, niinikään 
kassavajauksen, joka. myöskin lienee maksettava, 
ja jättäneet kokonaan huomioonottamatta myös
kin elintarveasiain hoidon, joka ymmärrettävistä 
syistä välttämättä sitoo ·varoja. Näin ollen tältä
kin taholta pitäisi hyvin havaittaman j.a tunnet
taman sen tarp·een välttämättömyys, jonka valtio
varainvaliokunta Qn· esittänyt ja hallitus katsonui: 

voivansa puoltaa. Hallitus on myöhemmin antava 
kyllä esitykset: tilapäisestä lainasta, jolla nyt ky· 
seessä oleva laina tulee peitettäväksi aikanaan, 
tulo- ja menoarvion valmistuttua täksi vuo
deksi, lainasta elintarpeita varten, niinkuin edus
kunta jo on päättänytkin tässä valtiovarainvalio
kunnan mietinnössä n:o 1 ·esitetyn ehdotuksen mu
kaisesti. lainasta kulkulaitosraha~ton vahvistami
sebi ja erillään näistä vielä :lainasta Suomen Pan
kin aseman vahvistamiseksi. Nyt hallitus odottaa, 
että eduskunta tänään kolmannessa lukemisessa 
lopullisesti hyväksyy valtiovarainvaliokunnan te
kemän ehdotuksen, ja jos, ja kun tämä tapahtuu, 
hallitus puolestaan on toivottava5ti jo huomenm 
tilaisuudessa ·J·ätJ'estämään asiat sille kannalle. että 
valtio voi heti suorittaa .io maksettaviksi eräyty. * ' 
neet menoerät ja valtion töissä olevan työväestön, 
palvelijakunnan ja virkamiesten palkat. 

Ed. G y 11 i n g: Ed. Lagerlöf ja monet muut 
oikeistolaiset hänen mukanansa ovat koettaneet 
väittää, dtei tässä olisi kyseessä sellaisen valtio
lainan ottaminen, josta valtiopäiväjärjestys puhuu. 
Selvä kuitenkin on valtiopäiväjärjestyksen sana
muoto, ei siinä tehdä mitään eroa lyhytaikaisen 
valtiolainan .ia pitkäaikaisen valtiolainan välillä. 
Ja jos asianlaita olisikin sellainen kuin nuo her
rat sanovat, niin asiallisesti johtaa tämä lyhyt
aikainen valtiolaina, niinkuin ne monet muut, 
jotka senaatti on ottanut laittomasti, niinkuin val
tiovarainvaliokunta on sanonut, pitkäaikaiseen lai
naan. Sillä valtion säännöllisillä tuloilla valtio ei 
kykene suorittamaan näitä lainoja. Siis asialli
sestikin heidän selvityksensä on aivan väärä. Se 
on myöskin väärä siinä, kun he väittävät, että tuo 
valtiopäiväjärjestyksen kyseessäolevan pykälän 
määräys olisi tarkoitettu turvaamaan sitä, ettei
vät valtiopäivät saisi ottaa valtiolainaa ja siirtää 
valtiomenoja tulevien sukupolvien maksettavaksi 
muuta kuin määräenemmistöllä, mutta heidän kä
sityksensä mukaan senaatti voisi ilman valtiopäi
viä kuulematta rajattomasti näin menetellä. Siinä 
ei tarvittaisi minkäänlaista turvaa tässä suhteessa. 
Sekin jo näyttää heidän selvityksensä onttouden. 
Turhaa on heidän väitteensä siitä, ettei tarvitsisi 
käsitellä tätä asiaa valtiopäiväjärjestyksen mukai
sesti senkin vuoksi, koska eduskunta on tämän 
menettelyn jo hyväksynyt, ryhtyessään sitä kä
sittelemään siinä järjestyksessä, kuin valtiopäivä
järjestyksessä määrätään, nimittäin kolmessa lu
kemisessa., josta kolmas on nyt esillä. Itse asiassa 
heidän taholtaan tehty ehdotus, että täs!;ä ei olisi 
valtiolainan ottamista koskevaa pykälää sovellu
tettava, ei ole mikään muu kuin valtiokaappaus
yritys, samanlainen, kuin tehtiin tois-elta - se
naatin - taholta äsken. 



314 'riistaipa 4 p. joulukuuta. 

Ed. Kuusinen: Sosialidemokraattinen edus
kuntaryhmä jätti viime viikolla jo ajoissa tänne 
kaksi ehdotusta, jotka ovat tämän asian yhte~
dessä. Niitä ei ole vielä täällä kumpaakaan esi
telty. Huomautan tästä sen vuoksi, että tämän 
kautta minusta eduskunnassa ·enemmistön suostu
muksella luodaan prejudikaatti, jonka en luulisi 
olevan ajanpitkään porvariliisiliekaan mieliksi; 
voisihan kä;vdä joskus maaLmassa, että sosiali
demokraatit olisivat enemmistönä. On .sopima
tonta viivytellä edustajain tekemiä ehdotuksia, 
ilman että annetaan eduskunnalle tilaisuutta 
niistä, päättää. - Toinen :sosialidemokraattisen 
ryhmän ehdotuksista oli sellainen, jonka senaat
tori Ara.iärvi mainitsi, se tarkoitti 20 milj. ~ar
kan suuruiseen valtiolainaan valtuuden antam1sta 
,senaatille valtiolaitosten työväenpalkkoja. ja 
työttömyyden lieventämistä varten. Mutta min
kätähden herra senaattori vaikeni kokonaan toi
sesta ehdotuksesta? Sosialidemokraattien taholta 
on tehty myös toinen ehdotus, joka sisälsi kehoi
tuksen senaatille esittää, minkä verran tarvitaan 
varoja muihin välttämättömiin valtiontarpeisiin. 
Herrat esittävät sosialidemokraattien kannan täs
sä niinkuin sosialidemokrattinen ryhmä olisi 
tahtonut kieltää varat eräiltä välttämättämiltä 
valtiontarpeilta.. Niinhän ei ole asianlaita. Niin 
ei ole sosialidemokraattinen ryhmä kumminkaan: 
päättänyt. Sen päätös sisältää, että jos enemmis- 1 

tön .ia hallituksen puolelta jatketaan yhä edelleen ' 
eduskunnan heinäkuun 18 p:nä päättämän valta
lain jarrutusta, ei sosialidemokraattinen edus·kun: 
taryhmä voi myöntää hallitukselle varoja avo
naisella valtuudella, mutta se on kyllä valmis 
käsittelemään rahanmyöntämisehdotuksia, sikäli 
kuin niihin sidotaan määrätyt tarkoitukset. 
Tästä olisi hallituksen pitänyt tehdä jo ajoissa 
eduskunnalle ehdotus meidän ryhmämme taholta 
tehdyn ehdotuksen mukaisesti. - Pyydän tässä 
yhteydessä huomauttaa, että .sama porvarien 
väärinselitys näkyy esiintyvän myös erityisesti 
suomettarelaisessa sanomalehdistössä. Ehkä ed. 
Virkkunen tekee hyvin .ia vie terveiset Suometta
ren päätoimittajalle (Vasemmalta: Hän on itse 
se!) ja. samoin valtioneuvos Danielson-Kalmarille, 
~ttei pidä selittää asioita suorastaan totuuden
vastaisesti. 

1Ed . .Schyber,gson: Jag a:fstår. 

Ed. A l k i o: Minun mielestäni senaattori 
Arajärven selostus siitä, mihin niitä 25 miljoonaa 
tarvittaisiin, joitten päättäruisestä tässä on kysy- 1 

mys, on niin selvä, että se on riittävänä selityk- J 

senä myös siihen, mitä ed. Kuusinoen äskeisessä 

lausunJUossansa .tarkoitti, joten minun mielestäni 
eduskunnaHa ei ole muuta päätettävää kuin yk
sinkertaisesti tämän 25 miljoonan myöntämisestä. 

Ed. K u u s i n e n:. On .se vwhän eri asia, jos 
herra senaattori täällä sanoo, että rahoja tarvi
taan niihin ja niihin tarr:eisiin, tai jos e d u s
k unta, myöntäessään varat, sanoo, ettei niitä !Saa 
käyttää muihin kuin näihin ja näihin tarpeisiin. 
Hallitus on toisessa tapauksessa .sidottu, toisessa 
se .ei ole sidottu. Mutta jos näin avoimella val
tuudella varoja myönnetään, voi senaatti käyttää 
raho.ia vaikka mihin muihin tarkoituksiin. 

Ed. A r a järvi: Sen johdosta, että ed. Kuu
sinen mainitsi minun sivuuttaneen ed. Maunerin 
aloitteen jälkimäisen osan, niin olkoon sanottu, että 
minä. en .sitä sivuuttanut, vaikka minä en katsonut 
olevan käytännöllistä siitä mainita sillä tavalla, 
että siitä olisi täällä viritetty keskustelu. Minä 
nimittäin mainitsin, että hallitus on tekevä esi
tyksen tilapäisen lainan ottamisesta silloin, kun 
se tulo- ja menoarviota käsitelles.sään pääsee sel
vyyteen siitä, kuinka suuri se laina tarvitaan, 
jolla myös peitetään tällä kertaa tarvittava laina 
.ia moniaita muita menoja. Jos eduskunta myö
hemmin asian esille tullessa tahtoo hyväksyä 
tämän mainitun kohdan, niin ei sekään toimen
pide, jota siinä esitetään, voine tapahtua missään 
muussa yhteyd·essä kuin. siinä yhteydessä, jossa 
tutkitaan todella kaikki valtion tarpeet tätä 
vuotta varten ja jonka tutkimuksen tuloksena on 
1917 tulo- ja menoarvion hyväksyminen. Jos 
minä olen väärin ymmärtänyt ed. Manuerin teke
män ehdotuksen tässä suhteessa, sille minä en 
mitään mahda, mutta siitä saadaan myöhemmin 
kuulla, mikä sen aloitteen takana lienee. 

Ed. W u ori maa: Ydinkysymys tässä mi
nun mielestäni on se, että valtio on velkaa ja että 
on kysymys velan maksusta. Valtio on velkaa 
rautateiden palveluskunnalle ja rautatievirka
miehille ja kaikille niille liikkeille, joilta rauta
tie on ottanut tarpeita sen oman ilmoituksen mu
kaan 8 miljoonaa markkaa. Se on velkaa virka
miehille virastoissa vissin su.mman, se on velkaa 
ulkomaiLle .ia niille, jotka ovat antaneet lainaa 
Suomen valtiolle vissin summan. Se on lisäksi 
velkaa niille, jotka ovat oikeutetut saamaan eläk
keitä, .ia velkaa vwltion työmiehille. Namä kaikki 
perustuvat semmoisiin päätöksiin, jotka ovat en
nen päätetyt .ia lainvoiman saaneet. Tässä on ky
symys vain ve'lan maksusta ja tämän velan mak
suksi on ehdotettu, että otettaisiin laina. Voitai
siin ajatella, että, valtiopäivät muulla tavalla 
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hankkisivat rahoja. S€lltähd€ll minä olen samaa 
mieltä, kuin ed. Lagerlöf, että tässä ei ole kysy
mys oikeastaan varsinaisen semmoisen lainan 
ottamisesta, jota valtiopäiväjärjestys edellyttää, 
vaan yksinkertaisesti velan maksusb. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Jo va.ltiovarain valiokun
nan mietinnöstä .ia ainakin valtiovaraintoimitus
kunnan päällrkön lausunnosta on käynyt selväksi, 
että se luotto, joka nyt on ehdotettu hyväksyttä
väksi, on tarpeen välttämättömiin valtion menoi
·hin, menoihin, jotka suureksi osaksi ovat jo mak
settaviksi langenneet tämän kuun 1 päivänä j'i 
joita valtiovarojen puutteessa ei ole voitu suorit
taa. Sosialidemokraattien ehdotuksen mukaan tu
lisi mahdol'liseksi heti suorittaa ainoastaan kaksi 
menoerää: va'ltion palveluksessa olevien työläis
ten palkat ja hätäapumenot. Mutta ilmeistähän 
on, ettei valtio voi tulla toimeen vain tämänlaa
tuisilla menoilla; si:llä on jo suorastaan maksetta
viksi langenneita velkoja, korkoja valtiolainoista, 
maksettavia tuhansille eläkkeensaajille ja virka
miehille ja kymmenilletuhansille palvelusmie
hille. Ja sen lisäksi tulevat monet muut menot, 
.ioita alituiseen valtion toiminnassa ilmestyy. 
Tällaisten menojen suorittaminen on valtion vel
vollisuus, ja sekä hallituksen että eduskunnan 
velvollisuus toimia niin, että valtio voi tämän 
velvollisuutensa täyttää. Sellaisena aikana, jolloin 
Suomen kansa. pyrkii itsenäiseksi .ia jolloinka sen 
eduskunnankin pitäisi näyttää, että tämä kansa on 
kykenevä kannattamaan itsenäistä valtioelämää, 
ei eduskunta voine a1entaa Suomen valtiota ja 
valtiotaloutta 1sellaiseell alennustilaan, jollaisessa 
se ei ·ole ollut pahimpina sortoaikoinakaan. Otak
sun, että eduskunta katsoo välttämättömäksi kol
mannessa lukemisessa hyväksyä puheena.olevan 
valtiolainan ottamisen. 

Ed. Ne v a n 1 i n n a: On tietysti aivan tur
haa puhua siihen suuntaan, että muka hallitus, jos 
nyt esillä oleva laina. myönnetään:, voisi käyttää 
näitä varoja ehkä mielivaltaisesti tarkoituksiin, 
joita eduskunta ei hyväksyisi. Ne tarpeet, jotka 
valtiovarainvaliokunnan mi·etinnö6sä ilmoitetaan 
ja joista raha-asiainpäällikkö on tehnyt tarkemmin 
selkoa, ovat kaikki välttämättömiä. Mikään halli
tus ei voi jättää mitään niistä 1suorittamatta, ja 
tois-elta puolen nämä tarpeet myöskin vievät koko 
tämän summan, siitä ei jää sen lisäksi mitään. 
Hallituksella ei aivan yksinkertaisesti ole mitään 
mahdollisuutta käyttää näitä varoja tarkoituksiin, 
jotka olisivat eduskunnaHe tuntemattomia. 

Muuten herrat vasemmistossa eivät ole nähtä
västi käsittäneet minun aikaisempaa lausuntoani. 

Olen tahtonut snna ainoasta,an alleviivata sitä 
seikkaa, että nyt on kysymyksessä varojen hank
kiminen tarkoituksiin, joiden suorittamatta jättä
minen ei voi laillisesti tapahtua. Jokainen teko, 
.i'oka estää valtiota suorittamasta nyt kysymyk
sessä olevia menoja, on lainvastainen teko. 

·Ed. Hänninen-Walpa:s: Nyt käsitel
tävänä olevan asian ollessa viime kerralla esillä 
osoitettiin meidän taholta, e;ttä ne eri hallitukset, 
joita Suomessa. oli ollut, olivat mielivaltaisesti, 
eduskuntaa kuulematta hoitaneet maan raha
asioita ja että sen hoidon tuloks-ena oli nykyinen 
tukala, tila. Niinkuin tässäkin istunnossa on käy
nyt selville, tulevat sen kurjan hoidon takia ehkä 
suuret joukot Suomen kansalaisia kärsimään to
dellista nälänhätää. Kun porvarilliset hallituk
set itse ovwt syypäitä tähän tilaan, kuinka siis oed. 
Ståhlb-erg kehtaa nousta väittämään, että tämä 
tila on eduskunnan luoma. Eihän eduskunta ole 
luonut sitä iinakaan viime valtiopäivillä; viime 
valtiopäivilla, jolloin oli sosialidoemokraattiuen 
enemmistö, koetettiin päinvastoin pelastaa maa 
moisesta tilasta. Siellähän aiottiin säätää laki 
suurten tulojen verottamisesta, ja jos se laki olisi 
;matu valmiiksi ja käytäntöön, olisi epäilemättä 
valtio saanut niin paljon varoja, ettei tällaista 
pulaa, kuin nyt, olisi tullut. Viime kerralla myös 
mainittiin, ·että porvarilliset valtiom:ehet olivat 
toimittaneet viimeisen eduiSkunnan hajalle myöe 
s·entähden, .että tuo la~ki ,saataisiin estetyksi voi
maan tulemasta. Minun ymmärtääkseni on sama 
peli nykyää.n käymässä. Koetetaan valtiolainalla 
pdastaa asema, päästä siitä toistaiseksi. Mutta 
samaan aikaan uhataan porvarillisissa lehdissä, 
·että tämäkin eduskunta hajoitettaisiin; ehkä ha
joitus tulisi tehtäväksi ennenkuin tulisi lopulli- -
sesti hyväksytyksi laki suurten tulojen verotta
misesta, .ioka olisi oikeistolle epämieluinen. Ehkä 
maalaisliittolaiset saataisiin jollakin t.empulla 
yhtymään oik-eistoon, että tämä eduskunta on ha
.ioitettava. - Minä pyytäisin lausua hallituksen 
täällä olevaUe edustajalle terveiset, että hänen tu
lisi esittää riittävät uudet veroesitykset eduskun
nalle eikä uuden valtiolainan ottamista. Jos pel
killä valtiolainoilla ratsastetaan, niin Suomi tulee 
vantatuksi suurkapitalistisille lainanantajille, km~. 
sen si.iaan järkevä raha-asiain hoito vaatisi, että 
suurkapitalisteilta otettaisiin varoja valtiolle ja 
vältettäisiin valtiolainaa. 

Ed. A 1 k i o: Ti-etysti ·ei tämä asia jatketulla 
k-eskustelulla parane. Mutta minun on vain vii
meisen puhujan lausunnon johdosta huo:qJ.autet
tava siitä, että Suomen valtion Taha-asioita. ei o1e 
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saatu porvarillisen politiikan vuoksi siihen tilaan, 
missä ne nykyään ovat. Suureksi osamsi on siihen 
ollut syynä sosialidemokraattinen liike, joka on 
aiheutta.nut Suomen valtiolle sellaisia menoja, 
että nyt ollaan tällaisessa pulassa. 'Se ryhmä, 
jota minulla on kunnia täällä edustaa, ei ensimäi
s-enä tarvitse valtion va:mja ja .se siis tulee viikon, 
pari, useampiakin viikkoja toimeen ilman sitä, 
jos ei tätä valtiolainaa myönnetäkään. Mutta me 
asetumme sille kannalle, että jokaisen on makset
tava velkansa, varsinkin sellainen velka, joka, jo 
on langennut maksettavaksi. Jo.s Suomen valtio 
nyt, kun se valmistuu its.enäiseksi, ensimäisenä 
täällä sen korkeimmassa hallintopaikassa., edus
kunnassa, päättää, että se ei maksa velkojansa, 
jos tämä on sen ensimäinen teko, olen vakuutettu 
siitä, että sosialidemokraatit, jotka tämän jälkeen 
saavat hallituksen vastuulleen tässä maassa, sen 
jälk-een, kun nykyinen hallitus on kaadettu, eivät 
kykene siitä asemasta vastaamaan. Sen vuoki'i 
ehdotan, että ilman keskustelua jatktmatta, yksi
mielisesti päätetään tämä laina myonnettäväksi. 

'Ed. Kuusinen: Tulen äänestämään tämän 
lainan myöntämistä vastaan. Pyydän huomaut
taa, onko nyt herroille tarpeen ihan loppuun asti 
ylläpitää tuota väärää selitystä, että sosialide
mokraattinen ryhmä tahtoisi ki-eltää nämä varat 
v:altiovelkain maksulta ja muilta välttämättö
miltä. tarpeilta. Jos a.sema semmoiseksi kerran 
tulee, se on eri asia, mutta nyt ei ole ·S·emmoista 
ehdotettu. Herra Ståhlberg .ia herra Alkio yhä 
vielä vaan jamaavat sitä samaa, vaikka on huo
mautettu heille, että meidän puolelta ·on t-ehty 
ehdotus;, .ioka. sisältää, ·että tehköön ha1litus vielä 
uudenkin pyynnön sen 20 miljoonan markan li
säksi, vielä uudenkin valtiolainan ottamisesta 
noihin aivan välttämättömiin tarpeisiin, ei .se ole 
kyllä hyvää politiikkaa, mutta jotta pästään tä
män hetll:en yli. Miksi ei hallitus tahd·o sitä 
tehdä? SosiaEdemokraattinen eduskuntaryhmä 
näyttää olevan valmis sen hyväksymään, kun 
vain siinä mainitaan täsmällilsesti ne tarkoituk
s-et, mihin sitä käytetään, niin että hallitus ei saa 
sitä käyttää kansalle vahingollisiin tarkoituksiin. 
Nythän te voitte jättää tästä näihin välttämättö
miin tarpeisiin käyttämättä ja käyttää sitä vaikka 
jonkunlaisten, ties minkälaisten, järjestyskaar
tienne ylläpitämisf!ksi, joiden ylläpitäminen on 
teidän oh.i-elmassanne ensimäisenä numerona. Tei
dän pitää sitoa tuo varain käyttö kansalle hyö
d:vllisiin tarkoituksi:n. Semmoisia varoja. ei kai. 
eduskunta tule hallitukselta kieltämään, sillä ei 
tässä ole ky.symys tämän hallituksen kukistami
sesta, vaan on kysymys, että se ei saa väärin 
käyttää valtion varoja. 

Senaattori K a, ll i o: Tässä .io senaattori Ara
järvi nimenomaan luetteli aivan seikkap-eräisesti 
24,450,000 markan määrään sellaisia menoja, 
jotka valtion pitää lähimmässä tulevaisuudessa 
maksaa. Niiden jouko.ssa on muun muassa 4 % 
miljoonaa markkaa lainojen vuotuismaksuja ja 
korkoja. Suurin osa· tästä summasta menee kui
t-enki:t;l työpaikkoihin. Tähän laske:maan eivät 
kumminkaan sisältyne-et ne runsaat menot, joita 
täytyy käyttää saadakseen elintarvekysymyksen 
onnelliseen ratkaisuun, jos mieli saada elintarpeita 
tähän maahan. Nekin ovat nopeasti tehtäviä 
kauppoja, milloin tavaraa tarjolla on. On ollut 
jo näinä päivinä tapauksia, että on muun muassa 
kieltäy,dytty laittamasta suurta määrää riisiä tä-

. hän maa~han, ellei haHitus olisi hankkinut mak
sua ·eräästä tois-esta kaupasta, joka oli jo varem
min tehty. Täällä on myös mainittu .siitä, että 
hallitus ei ole antanut esit.yksiä uusien. verojen 
kantamisesta. Niiden esitysten joukossa, joita 
äsken kuusitoista eduskunnalle jätettiin, oli muun 
muassa kolme s-ellaista esitystä, .ia niid-en jou
kossa puhujan mainitsema suurten tulojen vero. 
Minun nähdäkseni senaattori Ara.iärvi on verrat
tain tarkasti ja seikkaperäisesti osoittanut ne me
not, mihin tämä luotto tarvitaan, vieläpä osoitta
nut, -että edes näillä 25 miljoonalla markalla ei 
hallitus menestykselli.sesti voi selviytyä lähim
mistä tarpeista. 

Ed. Ingman: Seru selvityksen jälkeen, minkä 
on antanut ensin valtiovarainvaliokunta ja sitten 
va:ltiovaraintoimituskunnan päällikkö, ei mieles
täni voida puhua varojen myöntämisestä hallituk
selle a'voimella valtuudella. Annetusta selvityk
,sestä käy ilmi sekä mihin tarkoituksiin varat tar
vitaan, että myöskin, niinkuin on huomautettu, 
että ne tarvitaan niin tarkkaan näihin tark·oituk
. siin, ettei jää yli vapaasti käytettäväksi yhtään 
mitään. (Vasemmalta: Ol-etteko varmat?) Va
rat tulevat tosiasiall~s·esti myi!innetyksi määrät~ 
tyihin tarkoituksiin ja vas•emmisto tietää, mitkä 
ne tarkoitukset ovat. (Vasemmalta: Mitkä ne 
ovat?) iSiitä huolimatta näyttää siltä, että va
semmisto aikoo kieltää nämä varat. Syyn sii
hen on vasemmisto myös ilmoittanut selvästi, ei 
tässä istunnossa, mutta kirjelmässä, joka on lähe
tetty eduskuntaryhmille ja joka on ollut myös ju
laistuna ,Työmies"-lehdessä. Va·semmisto aikoo 
tällä tavoin koettaa kiristää itselleen valtalain 
vahvistamisen. Mainitsemassani kirjelmässä, joka 
on julkaistu viime perjantain ,Työmiehessä", .sa
notaan nimenomaan näin: ,Niinkauan kuin tätä ei 
ole tapahtunut - ·edellä puhutaan valtalain vah
vistamisesta - ja niin kauan kuin siis ·on syytä 
pelätä, ·että edellämainittua perustuslakia syrjäyt-
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tämällä - eikä sitä laillisessa järj•asty ksessä 
muuttamalla - tahdotaan luovuttaa joHekin val
tionhoitajakunnalle tahi senaatille niitä oikeuk
sia., jotka mainitun lain mukaan kuuluvat edus
kunnalle, ei sosialidemokraattinen eduskuntaryh
mä katso voivansa luottaa nykyiseen senaattiin 
eikä sitä kannattavain porvarillist•en eduskunta
ryhmien politiikkaan siinä määrin, -että saattaisi 
myöntää senaatin käytettäväksi varoja .avoimella 
valtuudella, se tahtoo sanoa ilman, että sama!la 
joka kerta eriksee:n tarkoin harkitaan j.a määrä
tään, mihin tarkoituksiin on välttämätöntä val
tion varoja käyttää ja minkä verran kuhunkin. 
Tämä koskee myöskin siihen valtiolainapäätök
seen suostumista, joka nyt on toisessa lukemis·essa 
tullut hyväksytyksi: -ennen niinsanotun valtalain 
suotuisaa ratkaisua el!lme voi tähän valtiolaina
päätöks•een suostumustamme antaa." Se on siis 
ehto; tarkoitus on saada enemmistö hyväksymään 
valtalaki. Vasemmistolla näkyy olevan se käsi
tys, että porvaristolla on sellainen hätä, ·että se 
saadakseen hallituksell-e rahoja menee mihin ta
hansa. Mutta minä luulen, että vas•emmisto siinä 
erehtyy. Minulla on se käsitys, että porvarit 
kestävät tämän rahapulan aivan yhtä hyvin kuin 
ne, joiden puolesta vasemmistolaiset puhuvat. 
Siitä, jos nyt kielletään varoja, tulevat kärsimään 
kaiH:ein pahimmin vähäväkiset, ne t11hannet vä
hävarais•et, jotka ovat valtion palveluksessa, jot
ka ovat jo jääneet j.a yhä jäävät palkkaansa vaille; 
rautatien lukuisa paiveluskunta, virastojen palve
iuskunta, pikku eläkkeennautti.iat .ia muut sdlai
set. Heillä ei ole mitään sää:stövaroja; heill-e mer
kitsee muutaman päivän tai jonkun viikon viivy
tys paljon. Heille se jotakin merkitsee, jos, niin
kuin nyt olen kuullut, esimerkiksi sairaalain täy
tyy lopettaa toimintansa; olen myöskin kuullut, 
-että esimerkiksi senaatin kirjapainon työvä·ki te
kee la.kon, kun se ei saa maksua töistään. 

Mielestäni näyttää siltä, kuin vasemmisto itse 
olisi tuntenut, kuinka se astuu omioen valitsijainsa 
varpaille tällä menettelyllä. On täytynyt hei
dän harhaanjohtamisekseoen laatia jonkunlaista sil
märuokaa. Muuksi minä en voi kä:sittää sitä esi
tystä, jonka. ed. Manner on tehnyt ja joka myö
hemmin tulee käsiteltäväksi, jossa ehdotetaan 20 
mi;jr,onan markan myöntämistä erinäi~te11 työläis
ten palkkojen suorittamiseen sekä työttömyyden 
liev·entämistä varten tarpeellisten kiireellisimpien 
uusien töiden alkamiseen. Onhan nimittäin sel
vää, että yksinomaan tällaisiin tarkoituksiin, jos 
valtirn muut suoritukset jäävät maksamatta, fi 
voida varoja myöntää. Sen ymmärtävät kyllä ne
kin, jotka joutuvat tästä varojen kieltämisestä pa
himmin kärsimään. :Minä -en voi päästä siitä kiisi-

ty ksestä, että sosialidemolkrawttinen eduskun tary h
mä n~vt leikkii suurta politiikka vähäväki~ten kus
tannuksella, nälkäisten, sairaid·en, vanhusten, las
ten kustannuksella. Ne ne ovat, jotka tästä poli
tiikasta joutuvat kärsimään. (Vasemmalta: Ing
manin politiikasta.) 

Mutta asialla. on toinenkin· puolensa. Täällä 
kielletään myöskin tällä k-ertaa varoja valtion 
velkoj-en korkoihin ja väh-ennyksiin. 'Täytyy 
kysyä, mihin tämä johtaa. Vasemmiston taholta 
on kuultu sanottavan, että porvarit tulisivat vai
keuttamaan heidän hallituksensa - silloin oli 
kysymys ,punaisen hallituksen" asettamisesta -
yritystä saada maan raha-asiat .iärjestetyksi. 
Mutta luuleeko joku, että tällaisoella menettelyllä, 
kun tehdään valtiolle mahdottomaksi suorittaa 
lailliset j.a riidattornai menonsa, herätetään luotta
musta rahamaailma,ssa! Tänne taitaa. tulla pian 
esityksiä uusista suurista lainoista. Minä olen 
kuullut, että elirutarveasiain järj-estämistä varten 
tarvittaisiin laina, joka menee toiselle sadaHe mil
.iuonaliC. Su-omen Pankin :Jseman vahvistamista 
varten otettavasta suuresta lainasta olen myöskin 
kuullut puhuttavan. Ku'lkulaitosrahaston vahvis
tamiseksi tarvittavasta lainasta on mainittu j. n. e. 
Sillälailla.ko -eduskunta aikoo valmistaa ra-ha
maailmaa suotuisasti antamaan näitä lainoja, että 
eduskunta ei anna varoja lainojen korkoihin ja. 
muihin suorituksiin, jotka ov.at ehdottomasti mak
settavat? 

Se tie, jol1e eduskunnan vahemmistö, joka muo-· 
dostaa enemmän kuin kolmannen osan eduskun
nasta ja jonka. hallussa siis tämä asia on, nyt 
aikoo kulkea, on minun nähdäkseni selvä laitto
muud·en tie. Jos kielletään varoja valtion välttä 
mättömiin menoihin, niin sillä asetutaan lain ul
kopuolelle. On tosiaan surullista, jos pitää todeta, 
että lainsää.tä,jä asettuu itse lain ulkopuolelle. Luu
len, että tällainen menettely ei käy kauvan, v.aan 
että vasemmistö itse tul€e jotenkin pian huomaa
maan sen aivan mahdottomaksi. Sentähden an
taisin vasemmistoUe s·en neuvon - vaikka minä 
kyllä tiedän, että sille ei siellä suurta .arvoa an
neta - että olisi paras nyt jo astua ainoalle 
oikealle t~elle, ~nimittäin antaa varoja niihin vält
tämättömiin menoihin, mitkä valtiolla nykyään 
on. Valtion täytyy täyttää lailliset sitoumuk
sensa. Valtion täytyy raskaana aikana huoleh
tia varsinkin niistä vähäväkisistä, jotka ovat vai
tiosta .ia valtionvaroista riippuvia. Valtion vel
vollisuus on myöskin pitää avoinna. mahdollisuus 
saada vastaisuudessa luottoa. Kun otan tämän 
kaik•en huomioon, niin mi-elestäni ·ei voi olla epäi
lystäkään siitä, että on äänestettävä tämän valtio
lainan myiintämise'n puolesta. 

41 
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Ed. Ståhlberg: On aivan oikein, että val-~ 
tiotaloutta ei voida rakentaa yksistään valtiolai
noihin. Sen lisäksi tarvitaan ehdottomasti myös 
tehokasta verotusta. 1\lutta vero on ensin säädet
tävä, sitten se on kannei.tava, ennenkuin siitä saa
daan varoja menojen suorittamis·een. Mutta ei ve
ro yksistään riitä, nykyään tarvitaan sen ohelht 
vaHioluottoa, valtiolainain ottamista. Mutta sillä 
ehdotuksella, joka sosialidemokraattiselta taholta 
on tehty valtiolainasta, ei myöskään nykyhetken 
tarvetta saada tyydytetyksi. Senkin asian täytyy 
ensin mennä senaattiin, siellä on valmistettava ·esi
tys, sitten se on eduskunnassa valiokunnassa käsi
teltävä ja eduskunnassa käsiteltävä kolmessa lu
kemisessa. Mutta nyt on jo muutamia päiviä Suo
men valtio ollut todellisesti vararikkotilassa, kun 
se ei ole kyennyt suorittamaan maksettaviksi lan
genneita juoksevia menojansa. Jokainen päivä, 
joka edelleen tätä tilaa jatketaan, on vä·ltettävä, 
eikä tästä tilasta voida nyt tällä hetkellä päästä 
muuten kuin siten, että hyväksytään se valtio
laina, joka nyt on valmis päätettävämsi. 

Ed. K. Manner: Valtiovarainvaliokunnan 
mietintö osoittaa, että Suomen valtion raha-asiat 
ovat rappiotilassa. Senaattvri Arajärven lausunto 
on täydentänyt sitä kuvaa. Se rappiotila ei ole 
peräisin viime viikoilta eikä vallan viime kuu
kausiltakaan. Se johtuu siitä tavasta, jolla val
tion raha-asioita on hoidettu koko sodan aikana. 
Se senaatti, jossa jäseninä oli venäläisiä amiraa
leja ja kenraaleja ja muun muassa suomettarelai
sia isänmaallisia miehiä, se hoiteli valtion raha
asioita omin päinsä ja majesteetti Nikolai II:sen 
avulla vapaasti. Ei kutsuttu valtiopäiviä moniin 
vuosiin kokoon. Eduskunta ei oHut tilaisuudessa 
antamaan sitä apuansa niiden asioiden korjaami
selle, jonka .se olisi voinut antaa ja jonka sen olisi 
tullut antaa sekä estää hallitusta hoitelemasta 
niitä asioita niinkuin konkurssiin menevä mies 
hoitelee omiansa. Sitten vihdoin eduskunta ko
koontui viime kevännä. Se ei saanut kuitenkaan 
tehdä niin kauvan työtänsä valtion raha-asioiden 
korjaamiseksi, kuin sen eduskunnan· enemmistö· 
olisi tahtonut ja Suomen kansan valtavat joukot 
olisivat toivoneet. Se estettiin siitä työstänsä juuri 
silloin, kun se olisi voinut valtion raha-asioiden 
turvaamiseksi ja rappiotilan korjaamiseksi jotain 

·tehdä. Porvaristo Suomessa suurella mielihyvällä 
katsoi ja näki, että sille eduskunnalle niin tapah
tui. Ne eivät silloin osanneet aavistaa, että hei
dän mielihyvänsä sitä eduskuntaa vastaan tapah
tuneiden hyökkäysten johdosta tulisi heille itsel
lensä aikaa myöten sangen raskaaksi ja katke
raksi. Nyt näette, missä ollaan. Ed. Arajärvi sa-

noi, että valtion rahasto on jotakuinkin tyhjä, 
luetteli monenmonituisia tarpeita, joihin tarvitaan 
miljoonia. Ed. Alkio ja senaattori Kallio todis- · 
telivat perässä, että niin on asia. Minäkin olen 
valmis uskomaan, että senaattorien Kallion ja 
Arajärven luettelemat tarpeet ovat sellaisia, jotka 
tarvitsisi tyydyttää, useimmat niistä hyvin pikai
sesti. Me tarjosimme teille viime istunnossa ti
laisuutta lainan saantiin nyt tämän ehdotuksen pe
rusteella, kuitenkin niin, että varat osoitettaisiin 
määrättyihin tarkoituksiin. Te hylkäsitte sen eh
dotuksen. Sen hylkääminen ·ei merkitse mitään 
muuta, kuin että te tahdotte avonaisella valtuu
della rahat. Siihen me emme tällä kertaa tahdo 
suostua - taikka olisimme taipuvaiset vastoin 
mielipidett.ämme sellaiseenkin nyt tällä kerralla. 
suostumaan, jos te herrat tahtoisitte toiselta puo
len osoittaa myöskin haluavanne käydä vastaan. 
Me olemme ilmoittaneet teille ehtona siihen, ·että 
saisitte tämän lainan avonaisella valtuudella, sen, 
että te tahdotte myötävaikuttaa kansanvallan tur
vaamiseksi tässä maassa. Teille on annettu aikaa 
miettiäksenne sitä vastausta. Te ette ole antaneet 
vielä ainakaan myönteistä. Se kansanvallan pe
rustuslain voimaansaattamista koskeva esitys, 
jonka hyväksyminen asian täUä kertaa voisi tei
dän toivomalienne uralle viedä, ei ole tullut tässä 
istunnossa vielä esitellyksi. Tuleeko se myöhem
minkään, en tiedä. 

Useat porvarillisista puhujista ovat lausuneet, 
että ei ole mitään syytä pelätä sitä, että näitä nyt. 
pyydettyjä 25 miljoonaa käytettäisiin muihin tar
lmituksiin, kuin juuri niihin, joista senaattori Ara
järvi ja eräät muut ovat puhuneet. Minkäänlaista 
vakuutta siinä suhtl"essa ei ole. Päinvastoin on 
syytä pelätä, että niin tehtäisiin. Herra Setli!län 
senaatti, joka tässä loppukesän oli toimessa, sehän 
menetteli raha-asioissa, kuten on sanottu, laitto
man omavaltaisesti. Teidän keskuudessanne näyt
tää olevan se tendenssi, että pitääkin niin men&
tellä. Tämänpäiväisessä Suomettaressa kirjoittaa. 
professori Danielson-Kalmari, että maan hallituk
sen ja eduskunnan porvarillisen enemmistön tulee 
menetellä valtion raha-asioita hoitaessaan vli!littär 
mättä ollenkaan eduskunnan vähemmistöstä; se 
tahtoo sanoa, menetellä niin, ettei valtiopäiväjär
jestyksen tällaisissa tapauksissa säätämää määrä
enemmistöä tarvitsisi noudattaa.. 'Tähän samaan 
tähtää minun mielestäni myös ed. Lagerlöfin lau-
1sunto. Nämä seikat, herrojen Danielson-Kal
marin ja Lager.Jöfin mielipiteet, viittaavat siihen, 
että porvarillisel·la taholla ollaan valmiita selittä
mään lakia, vääristelemään sitä niinkuin heille 
itselleen parhaaksi näyttää. Käykää ~ille tielle, 
niin te joudutte liukkaalle polulle, niin liukkaaJle, 
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että pelkään teidän kaatuvan siihen ja lyövän ot
sanne säpäleiksi. 

Minäkin puolestani olen sillä kannalla, että tätä 
nyt pyydettyä lainaa ei ole myönnettävä. Tulen 
äänestämään sen myöntämistä vastaan. Syyt ovat 
ensiksikin s·e, että lainaa ei ole määritelty silloin, 
kun tilaisuus olisi ollut, määrättyihin tarkoituk
siin, toiseksi s·e, että te porvarilliset ette ole tah
toneet ,ostaa" tätä avointa lainaa itsellenne siUä, 
millä te sen voisitte ostaa. 

Senaattori A r a j ä r v i: Ed. ·Mannerin la;u
sunto ei anna vähintäkään mahdollisuutta olla 
epätietoinen, kuinka hän tahtoisi ja ·soisi asiain 
tässä maa.ssa kulkevan. Mutta mitä tu'lee ensinnä 
siihen, mitä hän sanoi, ·että täällä on pyydetty 
avoimella valtakiirjalla rahoja hallituks-en käy
tettäväksi, niin sehän ei pidä paikkaansa. Kysy
mys on täällä asetusten ja lakien mukaisten me
nojen peittämisestä ja erääntyneitten maksujen 
suorittamisesta ja sen jäJkeen on kysymyksessä 
täällä hätäaputöiden suorittaminen. Missä ne 
suoritetaan, minkänimiselle henkilöUe :rue suori
tetaan .ia kuinka suurissa erissä ne suoriteta~n, 
sitä luullakseni ei ed. Manner enempää kuin ku
kaan muukaan kuolevainen osaa määritellä eikä 
hänenkään a:lotteensa .siitä mitään tiedä. Eikä 
liioin hänen alotteensa tiedä mitään siitä, kuinka 
monella miljoonalla markalla on elintarpeita 
ostettava, mitä on ostettava, onko ostettava huo
menna vai onko ostettava ylihuomenna. Tällai
sissa tapauksissa on kauppa tehtävä silloin, kun 
tSe V:oidaan, mutta sen luontoisia kaup·poja, kuin 
ed. Manner arvelee tää:llä pitävän tehdä sosialis
tien .ia porvarien väEllä, ei ainakaan ole Suomen 
nykyinen hallitus välittämässä. Suomen nykyi
nen hallitus pyytää hoitaa kansakunnan yhteisiä 
raha-asioita, ei hoitaa enempää ed. Maunerin ryh
mäkunnan raha-asioita .ia niiden raha-asioita, joi
ta heidän takanaan on, eikä liioin porvarien raha
asioita, vaan päästää Suomen kansakunnan ja Suo
men valtion siitä tilanteesta, jossa se nyt on. Ja 
niinkuin minä puolestani .io olen hu;omauttanut, 
minä en pidä ollenkaan hedelmällisenäkeskustelua 
siitä, kuinka tähän tilanteeseen on jouduttu, josta 
ed. Manner haluaisi keskuste1un käyvän. Nyt pi
tää olla keskustelu siitä, kuinka tästä tilanteesta 
päästään ulos, .ia se on yhteinen asia ed. Mau
nerilie miehineen .ia porvareille ja Suomen halli
tuksBlle myöskin. 

•Ed. Neva n 1 i n n a: Pyysin puheenvuoroa 
huomauttaamseni jokseenkin samaa kuin ed. 
Stah1berg viimeisessä lausunnossaan. Vasem
mistolaisten taholta tuodaan esiin, kuinka he 

muka ovat valmiit myöntämään rahat, kunhan 
vaan hallitus tekee esityksen, jossa se tarkoin il
moittaa, mihin tarkoitukseen ne tarvitaan. Tääl
lähän on .io lakkaamatta huomautettu, että nämä 
tarkoitukset ovat jo ilmoitetut ja tunnetut. Val
tiovarainvaliokuntakin cm yksimi-elis•essä mietin
nössään ollut selvillä siitä, että tarkoitukset tälla 
kertaa ovat tunnetut. Mutta kyllä kai hallitus 
olisi hyvin valmis antamaan vaaditun esityksen, 
olisi kai ollut valmis alunpitäoen viemään asiat 
sillä tapaa. Mutta asiahan on nyt niin, että nyt 
ei ole tilaisuutta uhrata sitä viikkokautta, ·joka 
vähintään on tarpeen, ennenkuin rahoja sillä ta
valla saadaan. Nyt tarvitaan rahat heti, muuten 
tek•evät herrojen sosialidemokraattien .edustetta
vat taas uusia lakkoja. 

Ed. S c h y b e r g s o n: Det är icke första 
gangen 'herr Manner serverar oss med uttrycket: 
Nikolaj Ii :s och amiralernas regering. Han tyc
kes icke hafva alltför riklig tillgang pa uttryck 
och han far därför lof att upprepa sig då och da. 
Herr Manner anser att herr Setäläs regering var 
en omedelbar fortsättning af amiralsregeringen, 
men han glömmer alldeles att däremellan fanns en 
regering, som vi kallade herr Tokois. J ag skyller 
alls icke den Tokoiska regeringen för finansernas 
dåliga tillstand, ty, sasom jag i annat samman
hang framhallit, är det kriget och sist och slut
ligen revdutionen i Ryssland, som fört allt detta 
elände med sig. Skulle kriget hafva slutat för 
ett ar sedan, hade vi icke kommit i sadana sva
righeter .som nu. Hvarken herr Takoi .eUer herr 
:M:anner eller någon annan kan skyllas därför. 
Den Tokoiska regeringen ansåg sig kunna taga 
krediter pa manga tiotalmil.ioner i ansprak utan 
att alls meddela. sig med landtdagen, oaktadt 
landtdagen då pågick, och jag vill icke förtänka 
den att den sa gjorde. Öfver hufvud taget är denna 
fraga om de tillfälliga krediterna ·en helt och hål
let ny fraga i vårt land, ty allt sedan slutet af 
1860-ta.let ha landets finanser varit i det goda 
skick, att det a;ldrig varit fråga om att icke nödig 
kassatillgång skulle hafva funnits. Sadana till
fälliga krediter ha öfver hufvnd taget alls icke 
kommit i fraga, och därför förstår jag mycket 
väl, att hela begreppet är nagot oklart. De 
tillfälliga krediterna kammo i fraga för 50 år 
sedan, då vi ocksa hade nöd i ·landet och då 
Johan 'Wilhelm Sn~llman å finansexpeditionens 
vägnar skref på vä..'{hr sås.om den nuvarandc 
regeringen gjort det. Men sedan des.s har sadant 
icke behöft komma i fraga förrän nu. Da upp
står spörsmalet: äro sådana tillfälliga kredi ter 
för ändamål, som redan äro afgjorda eller ound-



320 Tiistaina 4 p. joulukuta. 

vikliga, öfver hufvud tag·et af d{m art, att re
g.eringen icke kan taga dem i anspråk utan att alls 
därom inhämta landtda.gens lbegifvand·e? Tokois 
regering var af den meningen, att det icke be
höfdes. N u då landtdagen har öfvertagi.t rege
ringsmakten, får senaten väl lof att träda i ett 
annat förhållande till den, ungefär som då senaten 
i tiden hos monarken hemstäHde om att •få taga 
upp en tillfällig kredit. J ag för min del håller 
alldeles bestämdt på att, liksom .man i privata af
färer gör skillnad mellan tillfälliga krediter och 
stående lån, så: tän~er man sig alHid, då man 
talar om ett statslån, att d·et är upptaget åtmin
stone för ett år eller två och icke såsom ifråga
varande kredit skrall regleras redan genom första 
budget. En tillfällig kredit af denna art, som 
sålunda ic~e rätteligen bör henämnas .statslån, 
prejudioerar ingen. Landtdagen har vid anslagens 
bevil.iande och vid budgetens uppgörande fullt 
fria hän•der. Den får i skatteväg hopbringa så 
stor del af det erforderliga beloppet som den fin
ner nödigt, och är i tillfälle att likaledes begränsa 
de verkliga statslånen, till hvilka belopp den fin
ner lämpligt. J ag förstår, att man i fråga om den 
juridiska. tolkningen af landtdagsordningen i 
denna d-el kan vara tveksam, medgifver att icke 
htller jag till en början hade kommit att. tänka på 
att här i s.iälfva verket icke föreligger fråga om 
ett statslån i den mening landtdagsordningen för
utsätter, utan om en sådan kredit, soi:n regerin
gen alltid förut tagit i anspråk utan att därom 
höra landtdagen, om också heloppen till följd af 
tidsförhålla.ndena nu hafva ökats i en grad, ~om 
man förr ick•e knnde tänka sig. 

Ed. P en n a n e n: Ihmetellen joutuu maaseu
tuedustaja kuuntelemaan tuollaista keskustelua, 
,ioka tänä iltana on tapahtunut. Tietääkseni on 
Suomen kansan keskuudessa vielä se nähtävästi 
jo vanhentunut käsitys, että jokaisen on pidettävä 
sanansa .ia, mikäli mahdollirsta, maksettava vel
kansa. Se on yksityisessä elämässä sillä tavalla 
ja· 'tottakai valtion täytyy noudattaa samaa pe
riaatetta. Mielestäni on vallan turhaa väitellä 
tässä yhteydessä siitä, kuka on syyllinen siihen, 
että Suomen valtio on rahapulassa. Ma,hdollisesti 
onkin asia sillä tavalla, että pula ·on enemmän tila
päistä laatua. Minä en ainakaan tiedä, että Suo
men valtion råha-asiat olisivat todella perikadon 
ja ra.ppion partaalla. Mutta tosiasia on se, että 
tila.pä:inen rahapula. on olemassa. Mistä se ·On 
aiheutunut, se ei tässä yhteydessä, niinkuin sa
noin, ratkaise a.siaa. Ratkaisevana on ja pysyy 
se, että on olemassa määrättyjä menoja, joita val
tion on ehdottomasti suoritettava. ellei se tahdd 

käydä huonosta. maksajasta, niin huonosta, että se 
kyllä voisi, mutta oei tahdo maksaa mitä sen tulee. 
Suomen kansan enemmistö, ja varmaan vasemmis
tonkin valitsijat eivät pidä siitä, että eduskunta, 
otettuaan käyt·ettäväkseen korkeimman vallan, 
johtaa Suomen valtion sellaiseen alennustilaan. 
Turhaa on myöskin tässä puhua avoimesta val
tuudesta. Sellaista oei itse asiassa ole. Vasem
miston taholta on myöskin sanottu, että hallituk
sen olisi oJ..lut jätettävä eduskunnalle asiasta esi
tys. Äsken jätti hallitus joukon 'esityksiä edus
kunnalle ja vasemmisto protesteerasi. Nyt on 
edUtskunrnan valtiovarainvaliokunta ottanut aloit
teen ja nyt vasemmiston taholta sanotaan, ett[ 
senaatin olisi ollut jätettävä esitys. Mielestäni 
on, vaikkakin tällä kertaa on kysymys verrattain 
pienestä •erästä, asia periaatteellisesti tärkeä. Ke
hoittaisin ·eduskuntaa varomaan läihtemästä sille 
tielle, ettii itt'enäinen Suomen valtio .ioutuisi .sem
moiseen asemaan, ettei kukaan voisi uskoa sille 
luottoa silloin. kun se sellaista tarvits-ee. 

Ed. Wrede: Man har blifvit van att höra 
åtskilligt från vänsterhåill, men någonting så ob1ygt 
som herr Manners förs1ag har ja.g ä·ndå icke ännu 
hört. Ty hvad innebär detta förslag? Jo, det 
innebär, att landtdagens största parti skulle sälja, 
sin medverkan till en laglig och nödvändig åtgärd 
för en förmån för partiet. Efter de förklaringar, 
som här afgifvits af finanschefen i senaten, är 
det uppoenbart för hvar och en, att de ändamå.l, 
för hvilka nu ifrågavarande kredit begäres, alla' 
äro fullt legitima, att dessa utgifter hvar och e:ri 
äro nödvändiga utgifter, som det är statms skyl
dighet att utreda, och vid sådant föl'hålland·e är 
det också landtdagens oafvisliga skyldighet att\ 
'bevil.ia dessa medel. Ingen representation är be
rättigad att under någon förevändning vägra sin 
medverkan tili sådana utgifter som betalning af 
annuiteter på statens skuld o. s. v. Här sättes 
emellertid i fråga att en hel landtdagsgrupp s'å
som pris för sin medverkan för uppfyllande a.f ·en 
klar skyldighet uppställer vissa villkor. J ag är 
öfvertygad om att d,et bland öfriga grupper i 
lantddagen icke slmll finnas en enda med1em, som 
går in på ett dylikt ·otillständigt köpslående: 
(Hyvä! Bra'!) Det måste sägas k1art ut, att .nå
got sådant får icke komma i fråga vid landtda~ 
gen. 

Ed. K. M a n n ·e r: Ed. Schybergson lausui, 
rettä niin sanottu Tokoin senaatti olisi menetellyt 
raha-asioita hoitaessansa omavaltaisesti. Mutta 
.fc1. Sebyber,gson ei moiHinut sitä siitä - hän 
sanoi .nimenomaan, ettei hän tahdo moit.tia. Minä 
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en ollut viime valtiopäivillä valt:ovarainvalio
kunnassa enkä ole nykyäänkän, enkä tunne muu
tenkaan sen hallituksen rahapolitiikan yksityis
kohtia. Eikä se vielä ole joutunut eduskunnan 
kaikinpuolisen käsittelyn alaiseksikaan, niin 
että minä puolestani .en tahdo sanoa, onko ed. 
iSchybergsonin väitteessä, että se on omavaltai
sasti menetellyt, perää vai eikö. Mutta jos pitää 
paikkans'a väite, että Tokoin hallitus on mene
tellyt raha-asio:ssa omavaltaisesti, niinkin oma
valtaisasti kuin s·enaattori Setälän loppukesän 
hallitus, niin minä olen ensimäinen mies moitti
maan sitä, enkä säästä ruoskaa, niinkuin ed. 
Sohybergson. 

Ed. Pennanen sanoi, ·että Suomen kansalla on 
semmoinen vanha tapa, että se maksaa velkansa 
ja ·että valti.on asioissakin olisi noudatettava sitä 
p.eriåatetta. Minä persoonallisesti kannatan tätä 
periaatetta, olen ylipäänsä pyrbnyt velkani 
maksamaan ja kehoittaisin muitakin tekemään 
samoin. Mutta porvaristo ylipäänsä ·ei ole juuri 
ollut sillä kannalla. Ei se ole nykyisten porvaril
listen val.tioitten eikä varakkaitt.en porvarien 
tapa. Tavallisesti, kun he tahtovat päästä ve
loistans,a, niin: tekevät - konkurssin. Ehkä 
tässä sentään ei tahdota konkurssiin pyrkiä. 

Ed. Schyberg-son ymmärtääks.eni tahtoi lau
sunnossaan tulla siihen, että eduskunta nyt kä
sittelee tätä asiaa keisarin ja suuriruhtinaan 
vallan käyttäjänä eikä eduskuntana. Sitä tietä 
ed. Schyberg-son, yhty~ällä ed. Lagerlöfiin, tah
tonee joutua siihen, että eduskunta voi hallitsi
jan valtaa käyttämällä päättää yksinkertaisella 
enemmistöllä tämän lainajutun. Se olisi kai sitä 
omavaltaista asiain hoitoa, johon ed. Schyberg
son väitti Tokoin hallituksen langenneen. Mutta 
koko S•e käsittelytapa, jonka alaisena asia on 
täällä jo ollut, osoittaa selvästi, että eduskunta 
on käs tellyt sitä Suomen kansan edustuslaitok
sena eikä hallitsij.an vallan käyttäjänä. Asia. on 
ollut kahdessa käsittelyssä ennen, nyt kolman
nessa käsittelyssä, .ia valiokuntakäsittelyn alai
sena ensin. Tämä osoittaa ihan riidattomasti, 
että niin kauvan kun teillä oli toivo, että asia me
'nisi te:dän toivomaanne suuntaan, te tahdoitte 
käsi-tellä sitä Suomen kansan eduskuntana, mut
ta kun teistä näyttää, että tie ehkä menee 
tukkoon, niin te vedätte hallitsijan kärpännah
kaisen kaarun päällenne .ia ,sanotte, että: pääte
tää:n tässä keisarina .ia suuriruhtinaana. Se on 
rumaa muodon va:hdosta, vahingollista ja vää
rää. Mutta ehkäpä te ·enemmistönä sammoisen
kin ruman teon voitte tehdä. 

Ja lopuksi vielä sananen. Ed. Wrede nousi 
oikein korkeille siveellisyyden puujaloille, :pani 

vastalauseensa ja moittien lausui, ettei hän ole 
koskaan . niin ·huonoa da alhaista mielipidettä 
kuullut, kuin sen, minkä minä äsken esitin, kun 
sanoin, että miks'ette tahdo ,ostaa'' tätä tavitse
m.tanne vapaata lainaa myöntämällä Suomen 
kansa 11 e srn tunnetun kansan vallan p-erustus
lain. No, kuinka nyt asioita katselee. Ed. Wre
den mielestä minun a,i.atukseni oli ruma ja in
hoittava. Mutta se verran kuin minä ymmärrän, 
niin ei es.tykseni poikennut missään suhteessa 
par amentaariseosa elämässä vuosikausia tässä 
maassa .ia joka muussa maassa käytännössä 
olleista konikaupoista.. Minä mielelläni en yli
päänsä kyllä konikauppoih:n tahtoisi suostua. 
Mutta joskus näyttää siltä, että niihin on mu
kauduttava. Nyt teill.ä on hiton suuri hätä. ja 
mmäkm tahtoisin sitä auttaa. Mutta kuitenkin 
tahtoisin teidän tekemään sen vastapalveluksen, 
että anna~te Suomen kansalle sen, mitä se tar
vitsee, nimittäin julkiselle elämälle kansanval
ta:s,et perusteet. Jos s·e on teidän mielestänne 
.rumaa, inhoittavaa .ia liikaa, niin - olkoon 
menneeksi. Itsepä tiedätte, mitä teette. 

.Kun ed. Wrede lausui inhonsa siitä minun esit
tämästäni parlam@taaris-esta konikaupasta, niin 
eräs sosialidemokraattim:m edUtsta.ia kuului sano
van, että ,ette te muuta ymmärrä". Ja taitaa siinä 
oHa perääkin. Mutta, hyvät herrat, ei tämä täm
möinen parlamentaarinen etujen ostaminen toi
sella edulla, vastapalveluksen tekeminen vastapal
velusta vastaan, ei se teillekään niin vierasta ole. 
Koko parlamentaarisen elämänne aikana te olette 
keskenänne ja vasemmiston kanssa menetelleet sa
malla lailla ja niin teidän täytyy loppuun asti 
menetellä. Ette te siitä pääse. Ja, herra Wrede, 
ettekö te tiedä Suomen uusimmasta historiasta. 
erästä kauppaa, jota minä sanon inhoittavaksi? 
Tiedättekö, millä lailla ostettiin aikanaan marras
kuun manifesti? MyöntämäHäkä sotilasmiljoonat? 
Keitä teistä oli mukana? 

Ed. H ä n n i n e n-W a l p a s: Sosialistit ovat 
suostuneet myöntämään 20 miljnonaa markkaa 
määrätt;yihin tarkoituksiin. Porvarit tahtovat 25 
miljoonaa. Sosialistit antaisivat nuo 25 miljoonaa, 
jos :-;aisivat valtalain. Sosialistit aikovat siis 5 mil
joonalla ostaa valtalain. Kun tiedetään, että por
varit ovat kansanvallan vihollisia, niin eivät ne tie
tysti niin helposta myy lakia, joka turvaisi kan
sanvallantässä maas&a perustuslaillisella lainsään
nöhellä. Eivät edes maalaisliittolaiset myy sitä .. 
niin halvalla. Kauppaehdotus on hiukan pikku
mainen sen takia, että hinta on jätetty niin pie
neksi. Jos olisi kysymys monta kertaa suurem
masta hinnasta, niin olisi mahdollista, et~ä por-
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varit, .iotka y;leensä ovat kauppasamsoja, sen myi
sivät. Maalaisliitto on minun mielestäni myynyt 
tänä· istuntokautena halvalla erään oikeuden. Se 
on suostunut menemään liittoon oikeistolaisten 
kanssa. Hintana oli kyytirasitusten ja maantie
rasitusten tasoittaminen. 

Ed. Schybergson huomautti, että Tokoin halli
tus oli tehnyt samanlaisia temppuja kuin porvarit 
nyt aikovat tehdä. Se on tosi. Mutta ed. Schy
bergson jätti mainitsematta, että silloin, kun Ta
koin hallituksen jäsenet niitä tekivät, joutuivat he 
vasemmiston taholta ankaran arvostelun alaisiksi. 
Heitä moitittiin julkisessa istunnossa. Tokoin hal
lituksen synnit eivät vielä ole selvitetyt, vaan tu
levat ne myöhemmin selvitetyiksi sosialidemo-
kraattien keskuudessa. . 

Ed. Schybergson esitti vielä, että puheenalainen 
25 miljoonaa tulisi olemaan vain tilapäinen pik
kulaina. Niin suuri rahamies, kuin ed. Schyberg
son on, käsittelee 25 miljoonaa markkaa samaan 
tapaan kuin me 25 pennisiä. Mutta nämä 25 mil
joonaa markkaa ovat jatk·oa edellisille samanlai
sille lainoille. Niitähän mainittiin valiokunnan 
mietinnössä 7 5 miljoonaa. Siis tulisi kaikkiaan 
olemaan 100 miljoonaa. Eihän silloin enää ole 
kysymys pikkusummista. Nehän ovat ehkä puo
let Suomen koko vuotuisesta nettotulosta. Eikä 
suinkaan porvaristaholla ole tarkoitus pysähtyä 
tällä kertaa edes tähän 100 miljoonaan. Jotkut 
edustajat ovat maininneet, että Suomen Pankin 
tukemiseksi tultaisiin tarvitsemaan 200 miljoonan 
laina ja vielä ehkä lainoja muihin menoihin. Ehkä 
tuli&i tarvittavaksi noin 5·00 miljoonaa valtiolai
naa. Siis on kysymys oikeastaan suurista, varsin 
suurista suunnitelmista. Minä olen usein huo
mauttanut, että päätarkoituk&ena näyttää olevan 
se, että valtiolainoilla koetetaan päästä eteenpäin 
päivästä toiseen sen takia, ettei tarvitsisi hyväksyä 
eikä saattaa käytäntöön veroja, jotka tulisivat ra
sittamaan ehkä tämän maan varakkaita luokkia. 
Meidän vasemmistolaisten on siis pakko jarruttaa 
valtiolainapolitiikkaa sen takia, että me pakot
taisimme tällä jarruttamisella oikei&ton hyväksy
mään verolain. Jos te hyväksytte riittävän suur
ten tulojen v·erottamisen, joka tulee tuottamaan 
muutamia satoja miljoonia veroja, niin pian kun 
se laki '{)n hyväks;ytty ja käynyt kaikki asteet lä
pitse, niin ettette voi millään metkuilla sitä pe-· 
ruuttaa ettekä estää sitä tulemasta ,käytäntöön, 
niin voidaan hyväksyä pieniä valtiolaino.ia, jotka 
tulisivat maksettaviksi noilla verotuloilla, sitten 
kun ne voidaan kantaa. 

Ed. Y r j ö- K o s k i ne n: Edustaja Ingman 
jo täällä huomautti niistä eri piireistä, jotka jou-

tuvat mitä tukalimpaan asemaan, jos laina kiel
letään. Sen Ji,säksi pyydän mainita, että maamme 
monet kymmenet talouskoulut j'Outuvat semmoi
seen asemaan, että niiden täytyy lopettaa toimin
tansa. Ja kaikki me tiedämme, että niiden toi
minta tämmöisenä vaikeana aikana on mitä tär
kein. Sitä paitsi pyytäisin vielä huomauttaa, että 
maan monet sadat kansakoulut odottavat apua 
koulukeittiöitään varten. Kylmä aika on käsissä 
ja lapset tulevat pitkät matkat kouluun. Kuinka 
tarpeelli&ta eikö heille olisi lämmin keitto. Jos 
me nyt kieHämme tämän lainan tai siitä riitelem
me viikkoja, niin tämä vaikeuttaa heidän ase
maansa mitä suurimmassa määrässä. :M:inä pyy
täisin, että vasemmiston jäsenet eivät nyt hu'Olisi 
seurata taktiikan vaatimuksia, vaan antaisivat 
humaanisuuden vaikuttaa siihen, että tämä asia 
järjestettäisiin niin, ettei s·e aiheuttaisi vaikeuksia 
ja kärsimisiä laajoihin piireihin. 

Ed. S c h y 'b e r g s on: Sedan jag begärde or
det, har herr Walpas-Hänninen uttalat en tanJre, 
som jag för min del skulle vilja understöda. Han 
säger nämligen: låt oss först taga skatten på <le 
stora inkomsterna och sedan kan ni få detta 25-
miljoners lån, att återbetalas i den mån skatt in
flyter. Det är just detta, .'>om är meningen. Vi 
skola, vill jag hoppas, inom några veckor hafva 
antagit en beskattning sådan som den Mannerska 
lantdagen fann nödig - åtminstone är jag med 
därom -, men till dess penningarna hinna inflyta 
behöfves ~tt sådant tillfälligt lån. Herr W alpas
Hänninen tyckes i det hela hafva finansfrågorna 
rätt klara för sig, och han skulle ic~e alls behöfva 
göra sig så an&pråkslös och säga att, när Schy
bergson talar om 25 miljoner är det som om herr 
vValpas skwlle tala om 25 penni. Han har syn
barligen handskats med mycket större summor än 
så, och synes mig vara på god väg att blifva om 
icke borgare, så åtminstone kapitalist. 

Herr Manner hade rätt i sin anmärkning, att 
detta ärende behandlats efter samma grunder som 
skattefrågor och lånefrågor i den mening L. 0. 
tänker sig dem. Det är litet svårt för oss i 
lantdagen att så där urplötsligt komma in i rol
len af majestät. Vi hafva icke vant oss därvid 
ännu, vi hafva svårt att dela oss i två delar, å ena 
sidan den lagstiftande korporationen, å andra 
sidan den verkställande. Det är icke så lätt att 
kläda &ig i den nya skruden, såsom herr Manner 
riktigt anmärkte. 

H vad sedan beträffar köpslåendet skall väl fri
herre Wrede, som har ordet efter mig, gifva herr 
Manner svar på tal i denna fråga, men jag skulle 
ändå vilja gifva herr Manner rätt. J ag gifver 



Lyhytaikainen valtiolaina. 323 

herr M~nner rätt däri, att ett köpslående följer 
parlamentarismen åt, och det är det som gör den 
så motbjudande för dem, hvilka, för att begagm 
ett uttryck, som herr 1\<Ianner så gärna använder, 
vilja vara redbara, ,rehellisiä ihmisiä". Men om 
och när ett sådant köpslående äger rum, må det 
vara någon proportion mellan hvad som bjudes 
och hvad som fordras. Herr W alpas hade rätt, 
då han satte skatten på stora inkomster såsom 
motvärde till ibeviljandet af 25-miljonerslånet. 
Men att be oss antaga ,valtalaki", 18-juli-lagen, 
och för alltid med grundlagshelgd hänga oss fast 
vid den ryska militären och de ryska utrikesären
dena, det är dock att begära nog mycket. för 
socialisternas medverkan i förevarand·e fråga. 

Ed. J u u tila i ne n: Kun palkkatilit ovat 
viime kuukausien vaiht'{lessa jääneet maksamatta 
jo useilla valtion työmailla, mikä johtuu siitä, 
ettei ole saatu laina-asiaa järjestetyksi, niin näyt
tää maa rupeavan polttamaan sosialidemokraattis
ten edustajain jalkoj·en alla, ja &en vuoksi heistä 
ed. Kuusinen on koettanut moneen kertaan selit
tää, etteivät he muka tahdo ollenkaan saattaa hal
litusta rahapulaan. Tosi a,siahan on, että tämä 
laina-asia on viivästynyt yksinomaan sosialide
mokraattien turhanpäiväise'n temppuilemisen ta
kia. Meidän sosialidemokratiamme on Venäjältä 
ottanut hyvin paljon vanhoja venäläisiä tapoja 
käytäntöön ja niitä on sovitettu meidän oloi~ 
himme viime viikkoina erinomais·esti. Mutta ei 
olisi uskonut, että kokonainen eduskuntaryhmä 
ottaa käytäntöön nyt oikein suuremmois·en val- 1 

tiollisen gulas,heeraamisen, jollaista. ed. Manner 
esitti heidän taholtaan suositeltavan. Eduskunta 
on nimittäin päätöksellään 9 päivänä marras
kuuta ottanut käsiinsä myöskin Suomen ulkopo
litiikan ja s•otilashallinnon. Se on ottanut siis 
paljon enemmän valtaa, kuin mitä valtalaki lop
puasassaan tietää. Nyt näyttää siltä kuin ed. 
Manner •esiintyisi jonkunlaisena välittäjänä. Hän 
tahtoo, -että eduskunnan pitäisi mennä taaksepäin 
tuohon valtalakiin ja siten esillä olevan 25 mil
joonan markan lainan panttina myöntää ulkopoli
tiikka Suomeen nähden ja samoin myöskin sotilas
lainsäädäntö ja hallinto takaisin Venäjälle. (Va
semmalta: Valhetta!) Tämä on jo kerrassaan liika
moinen vaatimus tältä eduskunnalta ja tuntuu 
kummalliselta, että tuollais·een tekoon eduskun
taa koetetaan pakottaa. Onko se entisen kaupan 
voimassapitoa vaiko uuden lehmäkaupan tekoa 
venäläisten k1anssa, sitä en voi mennä sanomaan. 
Joka tapauksessa minä sen semmoiseksi käsitän 
enkä voi sitä siis hyväksyä. 

Mitä suurten tulojen verotukseen tulee, niin 
jos me emme olisi täällä turhanpäiten aikaa kulut-

taneet- muun muassa tämän hinakysymyksen
kin suhteen - olisi pää1sty .io suurten tulojen ve
rolakia laatimaan ja se olisi tuli ut ehdottomasti 
täällä hyväksytyksi aivan viivytt-elemättä. 

Ed. Wrede: I anledning af herr Manners 
sista yttrande vill jag endast meddela, att vid ut
verkande af novembermanifestet något köpslåimde 
i den riktning ha.n antydde icke förekom. 

Emot herr Schyhergson her jag att få nämna, 
att ett sådant köpslå.ende, som han nämnde och 
som jag vi'lle kalla kompromissande, väl före
kommer, nämligen sålunda att man genom ömse
sidiga eft.ergifter söker komma till ett gemensamt 
resultat. Då är det fråga om åtgärder, som kunna 
vidtagas eller underlåtas, om beslut som kunna 
fattas eller icke fatta.s, men det var icke någon
ting sådant jag afsåg, utan hvad jag afsåg var 
att man köpslår om uppfyllande af en klar och 
odisputabel skyldighet, och i fråga därom vidhål
ler jag, att detta är otillständigt. 

Ed. P e n n a ne n:: Hänninen-W aupas arveli it
sekin, että heidän tarjoamansa hinta olisi ehkä 
liika huokea. Siitä kaupasta ei tule tällä kertaa 
eikä jälkeenkään mitään. Suomen kansalle mak
saa s-en itsemääräämisoikeus ulkopolitiikassa ja 
myös sotilasasioissa niin pa•ljon, että herrat sieltä 
eivät voi tarjota hintaa, joka tältä puolelta voi
taisiin hyväksyä. 

E·d. K. M a n n e r: Ed, Wrede sanoi, että mar
raskuun-manifestista ei ole tarvinnut maksaa mi
tään eikä siis myöskään niitä sotilasmiljoonia: 
~finä en ole marra.s'kuun-manifestia oollut hankki~ 
massa enkä missaän tekemisissä sen 'kanssa. 
Herra Wrede tuntenee sen asian paremmin, ja 
kun hän kerran sanoo, että siitä ei ole tarvinnut 
mitään maksaa, niin uskotaan sitä. Mutta jos 
te sitten annoitte ne sotilasmiljoonat aivan ilmai
seksi, niin sitä pahempi asia. 

Sitt-en huomautti joku, että tästä valtalaista 
tarjoamme Eian halvan hinnan. Ed. Schyberg
s·on sanoi, että on vallan mahdotonta heidän vuosi
kausiksi laittaa semmoinen perustuslainvoimainen 
laki, jolla pannaan koko juttu lukkoon. Mutta 
minusta on tämä 25 miljoonan siitä tarjoaminen 
aika hyvä hinta. Kun Suomen laillinen -edus
kunta on julista.nut sen kiireelliseksi 5/ 11 enemmis
töl'lä ja 2/:~ enemmistöllä hyväksynyt sen, niin ei 
se sitten vallan ilmassa riipu sekään juttu enää. 

Ed. J uutilaisen jutut, että me tahtoisimme 
uudestaan sitoa eduskunnan .ia Suomen kansan ve
näläisiin sotilaihin .ia ulkopolitiikassa Venäjän 
valtakunnan kahleisiin, on paljasta pötyä. Sillä ed. 
Juutilainen varmaan tietää hyvin, että me olemme 
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oHeet valmiit korjaamaan valtalakia siinä suh
t•eessa. tarpeellisesti. (Vasemmalta.: Ei J uutilai
nen ymmärrä.) Olin tilaisuudessa viime viikolla 
perjantaina keskustelemaan teidän luottamusmies-. 
tenne, senaattorien Renvallin ja Talaan kanssa 
tästä asiasta. Heidän kutsumuksestaa.n menin se
naattiin. He ilmoittivat heil'länsä ol-evan tekeillä 
uuden hallitusmuotoehclotuksen, joka muodostet
taisiin lyhyeml'li .ia erä.itä tärkeimpiä määräyksiä 
sisältäväksi. He kysyivät minun mielipidettäni 
siitä. Minä, sen verran kuin ehdotusta kuulin, 
tein eräitä muistutuksia. sitä vastaan ja 'huomau
tin - sen voinee s-enaattori Talas todistaa , 
että ettekö tekin voisi hyväksyä valtalakia. Li
säsin, että ·ennenkuin se hyväksyttäisiin, me oli
simme valmiit teidän kanssanne sopimaan, millä' 
lailla. sen 1 § :n 2 momentti, jossa puhutaan soti
laslainsääidäntöä ja ulkopolitiikkaa koskevista 
asioista, olisi muutettava. Ja jos kerran siitä 
sovitaan ja me sanamme annamme, me myöskin 
siinä pysymme. Pyytäisin, että senaattori Talas 
ystävällisesti tahtoisi todistaa tämän minun pu
heeni J uutilaiseHekin tiedoksi. 

Ed. Kuusinen: Sen lisäksi, mitä ed. Man
ner huomautti valtalain suhteesta sotilaslainsää
däntöön ja ulkopolitiikkaan. tahdon huomauttaa 
vielä, että kun eduskunta kerran teki täällä pää
töks-en, jonka. kautta. se ryhtyi käyttämään yli
päänsä keisarille ja ,suur<iruht~anlle kuuluvaa 
valtaa, siis myöskin sitä va.ltaa., mikä hänelle 
kuului sotilasasioissa ja ulkopolitiikan asioissa 
Suomen osalta, se valta :ei tule eduskunnalta pois 
otetuksi millään taval:la valtalain vahvistamisen 
kautta. Tämä pitäisi käsittää jokais-en edusmie
hen järjen, myöskin edustajain ,J uutilaisen, Schy
bergsonin ja P€nna.sen järjen. Ei pidä selittää 
tätä asiaa väärin. Valtalaki ei koske kyllä ol
lenkaan sotilaslainsäädäntöä eikä ulkopolitiikkaa, 
mutta mitä valtaa ·eduskunnalla ennestään näissä 
a.sioissa on, sitä ei saa tuumrmkaan vertaa edus
kunnalta €nää pois ottaa. Sen vahvistamisesta 
tulee ainoastaan se muutos. että muissa asioi~sa, 
paittsi näissä asioissa, tulee eduskunnan korkein 
valta perustuslain voimaiseksi. Muissa asioi.,sa 
jää yhä edelleen se yksinkertaisen €nemmistön 
päätöksen varaa.n. Minä pyydän, ·ettei herrojen 
puolelta enää, tätä valtalain kohtaa tulla tietoi
sesti väärin selittämään. 

Ed. J u u tila i ne n: Minun ei tarvitse €nää' 
kuin todeta se, mitä ed. Manner mainitsi, että val
talakia pitäisi kor.iailla, ennenkuin siitä jotakin 
tulee. Hän siis tunnustaa, ja sen ovat sosialistit' 
ennenkin ilmaiss·eet, ettei se €nää vastaa. tämän 
ajan vaatimuksia. (Huutoja vasemmalta.) 

E:d. W u ori maa: Kun vasemmiston puo
lelta täällä ehtimiseen tehdään kauppoja. valtalain 
kanssa, niin näyttää siltä, -että vasemm1sto on 
katsonut itsensä sokeaksi valtalakiin. Sillä mita 
sisältää valtalaki oikmstaa.n? V altalaki sisältää; 
että Suom-en eduskunta on ottanut itsellensä val
lan kotimaisissa asioissa, mutta ed·eskinpäin jät
tää sotilasvallan vieraille sotilaille ja sotilasval
lal'le ja. myöskin jää riippuvaiseksi ulkoasioissa 
vieraasta vallasta. Sen sisältää valtalaki selvästi' 
kaikista edustaja Kuusisen selityksistä huoli
matta. Siitä ei mihinkään päästä. Nyt on edus
kunta kuitenkin täällä tehnyt päätöksen, jonka 
kautta se on ottanut kaikoen keisarille ja suuri
ruhtinaalle kuu·lune,:n vallan omiin käsiinsä, siis' 
myös sota-asiat ja ulkoasia.t. Jos nyt hyväksyt
täisiin valtalaki, niin luonnollisesti palattaisiiri 
takaisin riippuvaisuuteen Venäjän sotilasvallasta 
ja Venäjän hallituksesta. Jos eduskunta tekisi' 
tämmöisen päätöksen, niin se suorastaan tekisi' 
isänmaanpetoksen ja kavaltaisi maansa takaisin 
sil•le vallalle, jonka riippuvaisuud·esta se on saa
nut niin paljon kärsiä ja joka on saattanut epä
kuntoon Suomen valtion taloudelliset olot, niin 
että ne ovat •siinä kunnossa, missä ne nykyään 
ovat. 

Ed. A i r o l a: Minusta valtalaki ei suinkaan 
ole päämäärä, johon olisi pyrittävä, eikä minusta 
olisi ·edes tärkeätä,kään, että valtalaki julistettai
siin. Se on minun mielestäni ainoastaan varo
keino, jolla on turvattava vallan kuuluminen edus
kunnalle ja siis kansa.lle eikä harvoille, ja vielä, 
että tämä kansanvallan turvaaminen tapahtuu ni
menomaan valtiopäiväjärj€styksen mukaisesti hy
väksytyHä perustuslailla. Nythän on asianlaita 
sellainen, -ettei ole olemassa muuta kuin laitto
massa järjestyksessä, yksink€rtaisella äänten 
enemmistöllä tapahtunut korkeimman vallan käy
tön järjestäminen, ja vielä järjestely sellainen, 
että kO'lmelle herralle on päätetty myöntää se 
laaja keisarin ja suuriruhtinaan valta, jollaista 
ei liene missään sivistysmaassa kansaneduskun
nan yläpuol€lla olemassa. Ainoastaan toistai
seksi eli siis siihen saakka, kunnes porvarit us
kaltaisivat tehdä vallankaappauksen ja siirtää 
vallan jo'llekin valtionhoitaia.lle, presidentille tai' 
kuninkaaUe, on valta olem.assa eduskunnan käy
tettävänä. Se on nimenomaisesti otettu ainoas
taan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja voi
daan siis myöskin siepata milloin tahansa yksin~ 
kertaisella äänten enemmistöllä. Siis tarvitaan 
joku perustuslaki, joka turvaa vallan kansalle eH 
sen valitsemalle kansaneduskunnalle. Tältä kan
nalta on valtalaki tärk•eä, koska se on perustus-
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laillisessa järjestyksessä syntynyt ja hyväksytty 
perustuslaki. Se on kyllä minusta puutteellinen 
ja •epätyydyttävä siinä suhteessa, että siinä on se 
poikkeus, joka kylläkään ei sisällä sitä, kuin mitä' 
ed. W uorimaa on sanonut, vaan sen, mitä ed. Kuu
sinen on sanonut, ja siitä syystä, että asia olisi 
yksinkertaisempi, olisikin minusta voitu 'menetellä 
~iten, että porvaristo ja eduskunta yl•eensä olisi 
kiireellisesti hyväksynyt pari kolme pykälää si
sältävän perustuslain, jolm olisi siirtänyt kaiken 
vallan eduskunnalle. Tällaista kun ei ole tehty 
eikä luultavasti tahdottanekaan tehdä, niin täytyy 
pitää kiinni valtalaista, koska muuten jäämme 
aivan tuuliajolle, jäämme ilman pems·tuslakia, 
joka turvaisi vallan kanstalle .ia eduskunnalle. Täl
tä kannalta täytyy pitää valtalaista kiinni, vaik
kakaan ei pidä valtalakia TJäämääränä, wan pää
määränä on pidettävä sitä, että on olemassa valta' 
kansalla eikä harvoiUa ja että tämä on turvattu 
perustuslailla. Jos porvaristo vielä pitää valta
lakia niin vastenmielisenä - ja niin se tehnee -
niin se voisi päästä tästä valtalain hyväksymi
sestä - tämä ei ole ryhmäni ajatus, vaan yksi
tyinen - sillä ta.voin ja myös samalla saada raha
tarpeensa tyydytety ksi, että se nopeasti panisi 
asian a•lulle, tekisi asiasta alotteen, että hyväk
sytääJn pari kolme pykälää perustuslakiin, jolla 
vakuutetaan korkeimman vallan kuuluminen: 
Suomen kansan eduskunnan käytettäväksi, ja 
tämä yhtä nopeasti, kuin miMä porvaristo tahtoi 
käsitellä tätä lainan ottamista, tai vielä nopeam
min. Sen voisi neljässä, viid{lssä päivässä saada 
aikaan. SiHoinhan olisi täällä Imusanvaltainen 
perustuslaki olemassa ja silloin olen minä., ja minä 
luulen hyvin monet, elleivät kaikki minun tove
rini, vaimiit luopumaan valtaiaista, mutta niin 

· kauvan kun ei ole turvattu hallitusvalta kansalle 
nimenomaan p-erustuslain avulla, niin kauvan 
emme luovu valtalaista, vaikkei se olisikaan tyy-' 
dyttävä, vaan me olemme valmiit sitä kaikilla 
keinoilla. puolustamaan teidän vallankaappaus
tanne vastaan. U skaltakaa te yrittää sen vallan 
toimittamista. joillekin valtionhoitajille tai Svin-' 
hufvudin hallitukselle, niin me estämme sen kei.: 
noilla millä tahansa. 

Ed. Mäki: Minun täytyy avomielisesti tun
nustaa ett•en ole mikään perustusla.kien flrikois
tuntija', mutta minun yksinkertaisen käsitykseni 
mukaan on asia kuitenkin sellainen, että jos vii
meinen eli niin sanottu Maunerin eduskunta on' 
päätöksel!lää:n, joka p·erustuslainmukaisessa jär-' 
.iestyksessä on syntynyt, hyväksynyt, että ne 
ja n•e alat kuuluvat nyt eduskunnan käyteltä
viksi. ja joita oikeuksia 'hallitsija ennen on käyt-

tänyt, niin luulisin, että jokaisen pitäisi tuon yk
sinkertaisesti myös ymmärtää, että ne asiat on 
viime eduskunta ottanut käytettävikseen. Sil
loin ei eduskunta vielä tahtonut ulkopolitiikkaa ja 
sotilasasioita ottaa huostaansa siitä yksinkertai
sesta syystä, ettei silloin katsottu sitä voitavan 
tehdä. · Ja te herrat oik·eistolaiset muistatte kai. 
että teidän katsantokantanne mukaan me sosiali
demokraatit vaadimm{l liian paljon. Tehän oli
sitte tyytyneet paljon vähempään. T·e ette olisi' 
tahtoneet eduskunnalle mitään valtaa, -ei oikeas
taan siis ollenkaan eduskunnan vallan laajennusta. 
(Vasemmalta: Eivät nytkään tahdo.) Senaatille 
te olisitte sallineet jonkun osan siitä vallasta tu
levan, jota ennen oli käyttänyt keisari ja suuri
ruhtina.s, mutta suurimman osan olisitte an·taneet 
Venäjän ministerineuvoston hoidettavaksi. Tä
ten on asiain tila. Jos sitten niin sanottu Man
uerin eduskunta on tehnyt sellais·en päätöksen 
tässä suhteessa, jonka laillisuutta ette pysty täällä 
horjuttamaan väitteillä, ettei se muka ole lain
mukainen, jos se eduskunta silloin on ottanuf 
määrätyt alat hallitsijalle kuulun.eesta vallasb 
käytettävi·ksee:ri, mikä estää nyt tämän eduskunnan 
ottamasta lisää? Onko tämä eduskunta mahdolli
nen julistautumaan keisarin ja suuriru'htinaan 
vallan käyttäjäksi vasta siinä ta.pauksessa, että 
otetaan kaikki se valta, mikä eHn·"n on kuulunut 
keisarille ja, suuriruhtinaalle? Eikö siis tämä 
eduskunta voisi ottaa osaa eli srri osan, mikä 
vielä on jälellä? Minun käsitykseni mukaan se 
käy aivan hyvin päinsä eikä silloin tarvitse tä
män ·eduskunnan asettua siUe kannalle, että s·e 
halveksii viime eduskunnan laillisessa järjestyk
sessä tekemiä päätöksiä, ei myöskään tarvitse por
varillisen hallituksen tulla tuom.aan tänne esityk
siä, .iotka jo on oeduskunnassa laillis·esti käsitelty 
aivan loppuun ja ovat vailla ainoa,taan vahvis
tusta ja julkaisua. Kysyn, minkätähden niitä 
täytyy taas uusina esityksinä tuoda tänne ~ hal
lituksen esityksinä, joka hallitus ei edes siihen ole 
saanut vielä valtuuksia? 

Ed. J uutilaiselta, jonka vilJistaminen on toivo
tonta - hän on siinä suhteessa niin juutilainen, 
ettei häntä saa valistetuksi- tahtoisin ainoastaan 
kysyä, millä tavalla nyt olisi voitn ;qmrtPn tulo
jen verotusta koskevaa lakia käsitellä, .ios nimit
täin tämä laina olisi hyväksytty. Minä pyytäi:.. 
sin ed. J uutilaista valistamaan minua. Siihen ei 
ole ollut mitään mahdollisuutta, tr olPtte ollee~ 
piilosilla .ia t>stäneet tuon suurton tu l o.ien vero
tuksen käsittelemistä. Me sosialirlemokraati~ 
oloemme kerran toisensa. jälkren vRat;ner+. Pttii' 
eduskunnan olisi otettava asia kä,~iteltäväkseen, 
ja jos te olisitte niin meneteHeet, silloin olisi ehka 
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mahdollista, -että olisi jo suurten tulojen verotusta 
koskeva laki-esitys ehditty käsit-ellä. . 

!Senaattori Setä 1 ä: Suomen eduskunnalla orr 
nyt, aikais-emmil1 tekemänsä päätöksen mukaan, 
kaikki se valta, minkä valtalaki olisi sale taannut, 
ja vielä koko joukko lisäksi, nimittäin sotilasasiat 
ja ulkoasiat. Tänä päivänä on hallituksen puo
lesta eduskunnalle tuotu esitys, joka sisältää eh
dotuksen laiksi Suomen hallitusmuodon perus
teista. Se tosin 1sisältää 10 pykälää eikä 3 pykä
lää mutta siihen lakiin' on eduskunnal'la tilaisuu& 
panna juuri se sisällys, jonka se haluaa. Jos se 
luulee siitä olevan poistettava. 7 pykälää, njin se 
tietysti käy laatuun. Joka tapauksessa on edus
kfihnalla aivan täysi tilaisuus tämän esityksen 
johdosta muodostaa semmoinen laki, joka ny
kyistä tilannfltta vastaa ja .ioka ei tarvits:e niitä 
korjauksia, ,ioita valtalain on myönnetty ehdot
tomasti kaipaavan. 

Ed. Lohi: Olen tässä eduskunnrussa jo täUä 
istuntokaud-ella puhunut monta kertaa niin sano
tun valtalain puolesta. Olen tätä valtalakia puo
lustånut juuri sillä p·erus.teella, että se valta 
oikeastaan kuuluu Suomen kansalle ja 'Suomen 
eduskunnalle, .ioka ennen .oli keisarilla .ia suuri
ruhtinaalla s€ll .i~lkeen, kun keisari ja. suuriruh
tinas oli kukistunut. Mutta minä olen tämän val
ta1&,tin aina käsittänyt tuollai.Jseksi väliaikaiseksi 
laiksi, niinkuin tässä valtalaissa nimenomaan sii
hen viitaten. !Sanotaan muun muassa: kunne.s 
Suom-en uusi hallitusmuoto on säädetty, käyttää 
senaatti toimeenpanavaa valtaa. Kun nyt edus
kunta on jo päätöli;sellään hyväksynyt sen :periaat
teen,. mikä sisältyy valtalakiin, mutta vielä enem
mänkin, .ia vielä tämän jälkeen sosialidemokraatit 
pitävät niin jyrkästi kiinni tästä valtalaista, niin 
tämä johtaa siihen käsitykseen, että sosialid.emo
kFaa.ttien tarkoituks-ena on tästä valta'laista luoda 
ikuinen perustuslaki. He ovat ennen tunnustaneet 
sen, että tämä niin sanottu valtalaki 1sellaisenaan 
käytännössä ei ole sopiva noudattaa, että edus
kunta itse käyttää välitiömästi kaikkea sitä kor
keinta valtaa, mikä keisariUa ja suuriruhtinaalla 
on ollut. He ovat sen tunnustaneet ja minä olen us
km:mt, että he ovat valmiit siitä luopumaan, kun 
on saatu uusi kansanvaltaisi'lle per<U1steille laa
dittu hallitusmuoto säädetyksi, mutta kun he yhä 
jyrkästi pitävät nyt kiinni valtalaista, s-e johtaa 
siihen, etteivät sosialidemokraatit tule mitään 
muuta hallitus.rnuotoa enää' tähän: maahan hyväk
sy:piään, ku1n sen niin kutsutun valtalain, joka Ol'l 

niin h~i:kko· ja -epämääräineN.. Tämä panee. va.h
va.sti epäiilemään, onh enää oikeus palata tähän 

valtalakiin, kun meillä oikeastaan on eduskun
nal'la käytettä.vänä kaikki se, mikä siinä sääde
tään, mutta vielä enemmän. Tänä päivänä on 
hallituksen puolesta jätetty eduskunnalle -esityk
siä, jotka tarkoittavat Suomen uutta hallitusmuo
toa. Mikä on nyt oikeastaan sitten tarkoitus, 
kun tällä välin, ennenkuin ne ovat saadut käsi
tellyiksi, pitää vielä tämä valtalaki saada voi
maan? 'Tämä pa.ooe meidät epäilemään, että te 
sosiaEdemokraatit olette kenties si.ellä kulissien 
takana Suomen itsenäisyyden myyneet venäläi
sille bolshevikeille. Ja minä ajattelen, että tässä 
eduskunnassa on monta, jotka tä.llä kertaa p.elkää
vät mennä valtalakiin. 

1Ed. J u u t i 1 a i n e n: Aikaisemmrussa lausun
nossani huomautinkin, että yleensä täällä kulu
tettiin aikaa turhaan va'ltiopäiväin alkuviikkoina 
ja sillä tavoin ei pää;sty työhön valiokunnissa 
eikä saatu muodostetuksi ha1litusta, joka olisi 
suurten ·tulo.}en v.erottam~sesityksen antanut. 
Mutta, osaltaan on va:ltiopäivätyötä hidastuttanut 
sosialidemokraattisen 1Juoluoon punainen santar
mikunta, joka pistimillä esti valtiopäivämiehet 
tekemästä työtänsä, ja •sen vuoksi yksi viikko 
hukkui kallista aikM sen teidän järjestämänne 
suurlakon vuoksi. Sen vuok,si -ei voitu eduskun
nassakaan työskenneUä, kun .ei ollut siihen edel
lytyksiä olemassa. 

Ed. A i r o l a: Ed. Juutilaisen viimeinen se
Etys oli aivan joutava.. Jos kerran ne pun.aisten 
pistimet olivat esteE>nä eduskunnan tyookentele
miselle. niin ei voitaisi täällä tänäänkään istua, 
sillä niitä on vielä olemassa; porvarilehdissä on 
oHut va!litteluja, että niitä :n.ykyisin olisi vielä 
enemmän. Jos siis ne olisivat esteenä, niin se este 
on edelleen olemassa. Mutta asian laita ei (:}llut
kaan sillä tavalla, että nämä pistimet olisivat ol
l.eet esteenä, vaan maalaisliitolla ja oikeistolla oli 
avioliitonsolmimishankkeita, josta sitten muoda:s
tui Svinhufvudin senaatti. Piti saada aikaa sopia 
siitä, mitä vastiketta saataisiin kyytilaille- ynnä 
muuta sellaista. ;Siinä hierottiin konikauppoja ja 
lehmäkauppoja ja jotta sosialistit eivät pääis~si 
niitä häiritsemään, niin täytyi tehdä eduskunta
lakko. Siitä se johtui eikåJ mistään pistimistä. Ja 
jos tul~e hetki, jolloin taas tarvitsee hieroa sovin
toa, peräytyäkö siitä ti'lanteesta., mikä nyt on, 
nimittäin, ·että valta on edus:kunnan käsissä, sii
hen mitä oikeisto tahtoo, että valta olisi yksityi
sillä, silloin o:li,si maalaisliitto ja oikeisto valmis 
tekemään edusku'llltalakon, jotta he rauhassa. sai
sivat toimittaa tämän va.Uankaa.ppausta koskevan 
kauprunhierontansa. 
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Se mitä senaattori Setälä selitti, että valta
laki~ ei tarvittaisi, koska: on olemassa hallitus
muodosta esitys, on silmänkääntäjätemppu. Herra 
Set.älä, joka on suuri eduskunnan ja. kansanvallan 
vihollinen, joka on yhdessä ry·Sisien kanssa hajoit
tanut laillisesti valitun eduskunnan, vielä sen jäl
keen, kun se oli ottanut tämän, nimittäin edus
kunnan hajoittamisoikeuden itselleen, tietää val
lan hyvin, että valtalaki on panttina kansanval
taisesta hallitusmuodosta. Jos valtala~sta ·olisi 
1 uovuttu ja se saatu hylätyksi, niilf silloin - sen 
tietää ed. Setälä vallan hyvin - ei mitään kan
sanvaJtaista hallitusmuotoa tähän maahan tule, 
ei tule, vaikka eduskunnassa olisi melkoinen 
enemm~stö sellaisen kansanvaltaisen hallitusmuo
don kannattajia. :Sillä oikeistossa on professori 
Estlander ja joukko muita, joi·sta. muista:aks€lli 
ed. Schybergson sanoi, että hän on yksi niitä 
mustia, jotka tulisivat äänestämään yli vaalien 
sellaisen kansanvaltaisen hallitusmuodon, ja sii
hen ei tarvita kuin 1

/ 11 -eduskunnasta, eikä sen hyl
käämiseenkään tarvita kuin 1/a, ja niin paljon on 
täällä kyllä sitä mustinta joukkoa. :Sii,s, jollei 
jo. gle oTemassa :perustuslailla turvattua kansan
vallan perustuslakia, niin mitään kansanvalta~ta 
hallitusmuotoa ei saada, vaan joudutaan siihen, 
että laaditaan hallitusmuoto, jolla. valta siirretään 
pois eduskunnaita, ja, joka ei sisällä kansanvailaJi 
takeita vaan harvainva.llan takeita.. Siitä syystä 
se valtalaki kansanvallan vakuutena ja panttina 
on oikeistolle niin vastenmielinen ja maalaisliitto 
joko ei tahdo ymmärtää tätä oikeiston metkua tai 
ta.htoo olla ·sitä edistämässä. 

Ed. A 1 k i o: Kun .näihin viime1snn vaaleihiTt 
käytiin, otti· sosia.Iidemokraa:ttinen puolue ohjel
maansa lupauksen va.Iitsijoilta, että he voivat ju
li'staa tämäln eduskunnan kansalliskokoukseksi, 
jos siihen näyttää kamanvallan tarve vaativan. 
Kun vaalit menivai siihen suu·ntaan, että sosiali
demokraatit joutuivat vähemmi,stöön, ei t~äi'la ole 
ptrhuttu hiiskahdiustakaan siitä, -että:, ed.åskunia 
.inlistettaisiin kansa1'liskokoukseksi. Mutta tamän 
sosialideinokraa'ttien ottaman valtuuden nojalla 
voi kenties .ionakuna pä:ivanä taälla tulla kysy
mykseen se, että tämä eduskun'ta j'uli;stettaisiin 
kansalliskokoukseksi. (Vasemmalta,: Ei teilla ole 
sitä valtaa.) Teidän ei tarvit-se ~askea sitä, m:ikä 
valtuus meillä on, mutta teillä ei ole oikeutta vas
tustaa, jos täma edus,kunta julistautu'u kansallis
kokoukseksi. (Vasemma1ta: On!) Jos täällä pu
hutaan siis kansanvallan puolesta, silloin kun pu
hutaan valtalaista, taytyy · sosialidemokraattien 
ehdottomasti alist,ua ·siihen, etta he eivät aja tassä 
kansanvallan asiaa, koska he tahtovat ,lehmä-

kauppojen kautta: saada: vähemmistön va·atimu:k
seen enemmistön alistumaan. 

Valtalain vaatiminen voimaariastuvaksi yll'
t.eydessa tämän, nyt esilläolevan valtiolainaky.sy
myksen kanssa on v!hemmi,stö-krtotismia, jonka 
puolesta vasemmisto on täna iltana niin voimak
kaasti puhunut. Siinä komiteassa, jqcka; on laati
nut niita lakiehdotuksia, joista tänään on ilmoi
tettu myöskin ymsi esitettäväksi eduskunnalle, ni
mittäin ha.IEtusmuoto, siina komiteassa sosialide
mokraattien puol€sta nimenomaan monta kertaa 
lausuttiin .se ajatus, etta mitaän kvalifiseerattua 
ta.i mäaräenemmistööll perustuvaa perustuslaki
säannöstä €i enää pitaisi kansanvallan nim€ssä 
saattaa täällä, voimaan. Sosialidemokraatit siellä, 
ja, mikäli mina tiedan, :niyö&kin namä herrat, jotka 
ovat täälla edustajina, ovat periaatteessa. vielä 
viime istuntokauden aikana olleet sitä mieltä, etta 
mitään. mäaraenemmistöön perustuvaa perustus
lakisää.dösta, joka vaatisi pemstuslain muutoksen 
riippdmaan siitä, että ·saadaan maäräenemmisto, 
ei saisi olla. Kun siis nyt sosialidemokraatit, jou 
duttuansa vahemmistööli, pyrkivät täallä m.uka. 
kansanvallan nimessä jarruttam'aan tämän valtio
lainan myöntämistä, s{\ nimenomaan m€rkifsee 
oikuttelua, jossa. ei ole hajuakaan kansanvallasta 
mukana:. 

Tässä on IJaljo puhuttu jouta.viakin tämän kes
kustelun yhteyd€ssa. Valtalakikysymysta ei saa 
enää päiyäjärj·estykseen nostetuksi vain sillä pe
rustuksella, €itä se takaisi kansanvallan Suo
messa. (Vasemma!lta: Ooja;!) S.een pä:ätöksen pe
rusteella, jonka eduskunta jo on tehnyt, kun .. ge 

on päättänyt ottaa itsellensä. hallitsi.iavanuudet, 
sen päätöksen penist·eella on tämän eduskunnan 
enemmistöllä valta olemassa. Kun siis valtala
kia nyt viela tyrkytetään, nousee kysymys niis
sä, joiden m: eli tekisi säätaa tälle ma.a;Ue no~ 
peasti kunnollinen hallitusmuoto, :p.åissä. no~~ 
kysymys, mitä tämä vähemmistö tällä oikeastaan 
tarkoittaa? Ensiksi·kin se, että he tahtovat viedä 
Suomen valtioltå luoton, oso::ttaa, että jos he eri.si 
vaaleissa joutuvat taasen e11emmistöön, he tule
vat silloin kaikin voimin toimimaan siihen suun
tM.n, etta ISuomeil vaitio ei maksa velkojansa. 
Millä tavalla he sitteri hoitavat taman valtion 
asioita, se on ainakin meikäläiselle aivan käsit
tämätöntä. '1'ulla.a:nko silloin harjoittamaan t·er~ 
rorismia siina merkityk,sessä, kuin punakaarti 
sitä on täallä viime vi~koina harjoittanut? . P.u:
nakaarti on vaatinut Turun valtuustolta 500,00\) 
markkaa om'ien tar.koitusper'ensä toteuttamisek;
si. Helsingin valtuusto on äskettäin saanut mil
joonan markan vaat~muksen, jolla ei tarkoiteta 
Helsintt.tin nälkaistern: ravi:ts-emista vaan yksin-
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kertaisesti punakaartilaisten hyvinvoinnin tur
vaamista. Tätäkö te ta.rkoitatt>e? Onko tämä sitä 
kansanvaltaa, jota te ajatte? Ei, hyvät herrat ja 
naiset! Te ette aja täällä -enää kansanvaltaa vaan 
erästä valtaa, joll-e ei ·ole vi~lä varsinaista uutta 
nimeä keksitty, mutta jota. te äsken harvain
vallan nimellä yrititte kumota. Asia on sillä ta
va.lla, että Suomen kansa on nyt siinä tilassa, 
että meidän on ratkaistava nopea.s;ti, miten voim
me järjestää valtioasiamme niin, ettei täällä tule 
pakolliseksi asettaa sellaista. hallitusta, joka ku
kistaa ~ekä tf~idät että meidät. •Sellainen hallitus on 
mahdollinen tulemaan, jos täällä hiukankin vielä 
vitkastellaan. Olen jo ·ennen täältä puhujalaval
ta huomauttanut, että meillä on uhkaava tila, jos 
meillä vallitsee tämmöin-en sekasotku silloin, kun 
Euroopan nykyisistä olois:ta .ruvetaa.n lopullista 
j.är.iestystä saamaan. (Vasemmalta: Selittäkää, 
mitä t-e oikein tarkoitatte?) Ei tarvitse selittää. 
Her:ra Mäki sen varsin hyvin ymmärtää, mikäli 
hänellä lienee kykyä tällaisia a.sioita ymmärtää. 
Yksityisesti hän voi tulla perästäpäin .minulta 
saamaan siitä tietoja. (Vasemmalta: Minä en ym
märrä, sanokaa pois!) Sen vo-in minä sanoa. 
Näinä päivinä ovat .sanomalehdet kertoneet, että 
venäläinen sotaväki on täällä takavarikoinut 
sekä Terijoella että Pohjanla.hden rannikoilla -elin
tarvevaroja; useista eri kunnista on tullut tietoja, 
että venäläiset sotilaat, huolimatta siitä järjestyk
s·estä, mikä heillä muka pitäisi oleman, ovat ot
t~meet kuntien vilja.varoja, tyydyttääkseen tie
tysti omat tarpeensa. Sosialidemokraatit ovat 
tämän venäläisen sotaväen kanssa olleet järjes
telmälli~e~sä kulissientakaisessa yhteistoimin
nassa. Toistaiseksi minä en ole nähnyt edes so
sialidemokraattisessa sanomalehdistössä, saatik
ka sosialidemokraattisen johdon puolelta, mitään 
mielenilmaisua siitä, onko yhteistoimintaa täs
säkin takavarikoimisasiassa olemassa vai ei. 
Tässä on yksi kohta. (Vasemmalta: Sekö Fe ! 

olikin.) 
·Mitä hallitusta sosialidemokraatit silloi11 tar

koittavat, jos heillä on jatkuvaa yhteistyötä 
venäläis·en sotaväen kanssa silloin, kun me muut 
pyrimme Suomea niistä tyhjentämään, sen te 
itse rparaiten ti,e{lätte. En tahdo tätä lausuntoa 
pitemmälle jatkaa, painan va]n .sosialidemo
kraattien mieleen sen, että heidän on tällä ker
taa myöskin harkittava tarkoin, tahtovatko he 
kär.iistämällä tämän maan valtiollisen aseman 
sellaiseksi, ettei sitä enää kukaan voi tässä 
maassa ~hallita, siten uhitella isänmaansa me
n-estyksen uhalla vai ei. Tässä täytyy puolue~ 
politiikan tällä kertaa hieman syrjäytyä, siitä ei 
kukaan pääse mihinkään. M:inä uudestaan vetoan 

siihen, johon :tämän istuntokauden aikana olen 
jo monta kertaa vedonnut, että täällä täytyy löy
tää yhtymakohtia oikeiston ja vasemmiston lres
ken. Ne perusteet, joilla tällä kertaa on vastus
tettu tämän valtiolainan myöntämistä, ne eivät 
ole sellaisia, .ioiden pohjalla sosialidemokratia. voi 
oikeistoa vastaan puolustautua. 

Ed. W u o r i m a. a: Ed. Airola viimeisen edel
lisessä puheessaan tunnusti,· että valtalaissa oli vi
koja ja ettij. se· olisi korjattava sillä, että hyväk
syttäisiin perustuslail:lisesti muutamia pykäEä, 
joista olisi poistettu kaikki se, mikä on viallista 
valtalaissa, niin että eduskunnalle säilyisi valta, 
ja sanoi, että tämän saavuttaminen kestäisi vain 
muutamia päiviä. Mutta eiköhän ole paljon yk
sinkertaisempaa, että hyväksytään valtiomuoto 
siinä hengessä, mitä nykyinen eduskunnan päät
tämä valta sisältää. SiUoin päästäisiin, jos se no
IJeaan hyväksytään, samalle a·semalle, ilman et.tä 
mennään kahden lain kautta siihen. 

Ed. Kairamo: Sen jälkeen, kun useimmat 
puhujat ovat ryhtyneet puhumaan valtalaista, 
sen heikkouksista ja sen tarpeellisuudesta, saattaa 
tuntua melkein oudolta, jos vielä sanoo sanan siitä 
asiasta, joka nyt on esillä. Rohkenen kuitenkin 
oikaista erään väärinkäsityksen, joka on tuotu 
esille vasemmiston taholta. Tarkoitan ed. Mau
nerin suurella rohkeudella lausumaa väitettä, että 
.Suomen va1tion raha-asiat olisivat rappiolla, jota 
paitsi hän vielä suvaitsi puhua valtion mahdolli
sesta lähellä olevasta vararikosta. Pyydän tämän 
johdosta huomauttaa, että, mi·käli voidaan nyt 
asioita arvostella, asiat eivät suinknan ole näin 
huonosti. Ainakaan · val tiovarainvaliokunna.ssa 
ei luullakseni kukaan ole tullut tähän johtopää
tökseen. Se, .ioka, niinkuin ed. Manner, puhuu 
kaikista asioista yhtaikaa, saattaa. helposti eksyä 
sellaiseen käsitykseen, että tilapäinen kassava
ro.i•en 'PUute myöskin tietäisi varsinaista rappio
tilaa. Raha-asiat ovat kyllä sotkeutuneet, ne 
ovat epäjärjestyksessä sen vuoksi, ·ettei ajoissa 
ole voitu suostuntaveroista .ia budgettijär.ieste
lystä ·päättää, mutta tästä on vielä pitkä matka 
siihen, mitä ed. Manne.r lausui, ja 1 :enee paikal
laan, •että ;tällainen väärä ilmoitus ja väärinkäsi
tys ei jää ilman oikaisua. 

Ed. Hänninen- W a 1 p a s: Ed. Alkio tah
toi uskotta.a, että kansanvalta ilmenisi siinä, mi
ten täällä eduskunnassa äänestetään. Se ei suin
kaan pidä kaikissa tapauksissa pa :kkaansa, sillä 
parlamentaarisesta elämästä yleoensä tiedetääJ!, 
että melkoinen osa porvarillisia edustajia aina 
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pettää v.ali ts :j ainsa tahdon. V altalakiin nähden 
on sama tulos havaittavissa. Täällä on ennen 
osoitettu, että vaaliagitatsiooniaikana maalais
liittolaiset yleensä oLvat vaaleissa sen ,ohjelman 
peruste·ella., että valta laki on saatettava voimaan. 
Sosialidemokraatit vaa,tiva:t myöskin sitä voi
maan. Siis valitsijain enemmistön määräys on, 
että valtalaki on pantava voimaan; se on siis 
kansan enemmistön tahto. Kansan enemmistön 
tahto ei tul,e sen takia toteutetuksi, että maalais
liittolaiset pettävät valitsijansa. 

·Mitä ed. Kairamo täällä ~esitti valtiovarain 
~a'J)piotilaan saattamisesta, niin e~hän se väite 
oHut ·alkuaan vasemmiston taholta; aikaisemmin 
se esitettiin oikeiston taholta jo tätä edellisessä 
istunnossa. 

Ed. Alkio: Ed. Hämninen-Walpas ei näh
tävästi ole lukenut maalaisliittolai,sten va,aliju
listu.sta eikä vaaliohjelmaa. Maalaisliittolaiset 
ovat luvanneet lujasti ajaa perille Suomen itse
näisyysvaatimusta. Siinä suhteessa olemme nyt 
jo menneet ohi valtalain ja siinä suhteessa me 
täydellisesti vastaamme valitsijoillemme, vielä
pä sosia lidemobaattisillekin valitsijoille, että 
me tul,emme täyttämään tehtävämme uskol
lisesti. 

Keskustelu juli,stetaan päättyneeksi. 

Täysi-istunto keskeytetään k:lo 5,30 i p. k:lo 
1f2 8:ksi. 

'l'äysi -istuntoa jatketaan 

k:lo 8,5 i. p. 

Valiokuntain puheenjohtajat. 

P u 1h e mies: On ilmoitettava, että maata
lousvaliokunnan puheenjohtajaksi on valittu ed. 
M ä k i ja varapuheenjohtajaksi ed. P u 11 i ne n. 
Niinikään ilmoitetaan, että valtiovarainvalio
kunnan varapuheenjohtajaksi senaattori A r a
j ä r v e n tilalle on valittu 00:. L u o p a j ä r v i. 

Puhemies: Jatketaan asian käsittelyä, 
joka koskee suuren valiokunnan mietinnössä n :o 
1 ja valtiovarainvaliokunnan mie;tinnössä n:o 1 
käsiteltyä 25 miljoonan markan valtiolainan 
ottamista tarkoitta vaa ehdotusta ja j-ossa keskus
te! u on .iuliste:Hu päättyneeksi. Luetaan äänes-

tysesitys. Kun asian ratkaisuun vaaditaan mää
~äenemmistö, on äänestys toimitettav•a suljetuilla 
lipuilla. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy puheenaolevan ehdoiuksen val
tiolainan ottamisesta sellaisena kuin se on toises
sa käsittelyssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken ei 
sitä tee, äänestää ,ei"; .ios vähintään 2 /3 annetuista 
äänistä kannattaa e·hdotusta, on se hyväksytty, 
mutta muussa itapaurosess·a on ehdotus hylätty. 

Äänestyksessä annetaan 107 jaa- ja. 19 ei
ääntä. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt 
hyvä.ksyä ehdotuksen sellaisena, kuin se hyväk
syttiin toisessa käsitt.e:Iyssä. 

Päätöksen johdosta lausuu: 

Ed. A i r o l a: Valtiopäiväjärjestyksen 68 §:n 
mukaan ilmoitan, etten ole yhtynyt tehtyyn pää
tökseen. Tämän Qlen tehnyt sen takia, että sain 
s·en käsityksen, että todellakin tässä eduskunnas
sa osa on tämän asian käsittelyssä harjoittanut 
temppuilua. (Hilpeyttä eduskunnassa.) 

2) Virkamiesolojen uudistamista 

koskeva ed. Kokon y. m. anom. ehd. n:o 2, joka 
viime täysi-istunnossa pamtiin :p.öydälle tähän 
istuntoon, esitellään. 

P u h e m i e s: Viime istunnossa ilmoitettiin, 
että puhemiesneuvosto ehdottaa tämän anomus
ehdotuksen lähetettäväksi perustuslakivaliokun
taan. 

1\:eslmstelu: 

Ed. Lehtosaari: Ennen valiokuntaan lä
hettämistä lienee esilläolevasta kysymybestä 
sanottava .ioku sana. <Sillä jos mikään, niin tämä 
kysymys on tnyös yksi ,niitä kiireellisimpiä tä
män eduskunnan ratkaistavia kysymyksiä. On
han virkamieskoneiston kansanvaltaistuttaminen 
.ia muut•enkin uudenaikaiseksi luominen tehtävä 
sellainen, joka on paras suorittaa kumoukselli
sella ajankohtana. Keskitetty, va:nha virkako
neis-to on vain jar.runa uudistustoiminnalle, alati 
valmis palvelemaan mitä taantumuspyrkimyksiä 
tahansa. Näemmehän paraikaa Venäjällä, kuin
ka vi•rka.koneisto itse.pintaisesti sahataasia 'har-
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jq~tta1e,Q. k<;lf~taa esti;i.i;i. \t:y:öläi.sten ja tal,o,Q.poi,kain 1' 

hallitl).k.seu rauhanpyr~imyksiä, maakysymyk
sen ratkaisua ja koko kumouksellista puhdistus- 1 

työtä. Eikä ihme, sillä täydellisimmän puhd s
tuks·en ta.11>ee.ssa on juuri tuo samainen virka
koneisto. 

Meillä on myöskin virkamieskysymyksemme. 
Mitä onkaan tämän :kansan työtä.t,ekevä väestö, 
s. o. maalaisköyhälistö, pien-et talonpojat ja 
torpparit s.e:kä viime vuosikymmeninä muodostu
nut uusiaikainen palkkatyöväenluokka saaneet 
kärsiä virkavallan kynsissä. VRnha ruotiSalais
syntyinen ja ruotsinkelinen byrokratia väistyi 
kyi·ä osaksi suomea. puhuvan kotimaisen virka
mi::histön sekä v·enäläisen väkivaltahallituksen 
tieltä, mutta olot eivät :tietenkään parantuneet. 
Se julkeus, mmä ·bohrikoffJaiuen järj·estelmä 
täällä esiintyi, synnytti h.errasluokassakin re
formipyrkimyksiä, niin että 1905 suurlakon jäl
keen sekä uuden eduskunnan kokoontuessa lu
pailivat porvarispuolueetk:n panna toimeen suur
siivouksen, mutta tietysti se ·osoittautui vain sa
nahelinäksi, jota ei ollp.t aikomuskaan 1cäy:tän
:QJös.sä toteuttaa. Ja kuitenkin un minulla se va
kaumus ja luulen, että porvariston puoleltakin 
se l}yt hyvin käsitetään, että viimeiset vuodet 
olisivat ,olleet Suomen ka.nsalle paljon helpomrpia, 
jos nämä lupaukset oLsi silloin e•des sellaisina 
kiireellisesti toteutettu. Mutta kun niin ei ta.
pahtunut, .siirtyi virkakoneistomme koskematto
mana s·m taantumuksen käytettäväksi, joka tääl
lä tämän vuqden alkupuoliin l),sti rehenteli. Hy
v~r; ;J?ian ~·e palautti. van~at. ~ob~ikoffila~se~. vi~
kOihmsa Ja uus:bobnkoffilaisialcn löytyi rntt~;t
västi virkamiehistön keskuudesta. Bobrikof1fin, 
SPynin ja, amiraaLep laittomia käskyjä virka
miehistömme kyllä enimmäkse,en kiltisti totteli, 
in.utta kun viim1e kevä·,Q.nä edus~unta laati elin
hnve~ain, on se useissa kohdissa kieltäytynyt sen 
nouda.ttamista valvomasta. Viimeaikaiset tapah
tumat oikeastaan ovatkin heijastusta viime vuo
sina vallinneista oloista. Sillä joka tuntee sen 
röyhkeyden ja häi.käilemättömyyden, jolla jär
j~sty.svira.)lornaiset, nimismj.e'het ja muut sellai
set esiintyivät vallank:n ty.öväkeä ja ty·öväen
.iär.iest·ö.iä kohtaan sodan. aikana .ia lähivuosina si
tij. ennen, käsittää IJ.Iyöskin tänä vuonna tapahtu
neet kansan välj.ttömän vihan ilmaukset näitä 
~irkam :ehiä kdhtaan. Niin ei olisi kohdeltu kan
s;wvaltaise.sti as,etettu.ia virkamiehiä. Monien 
:r~miden ohella lankeaa ·p:istäkin syy uudistus
yiholliselle porva.ris1tolle, joka ei täällä ·edu*un
I!aS.ii!a ole· pyrkinyt toteutta.maa,n edes omia oh
.jelmia,an ·tässäkään kysymyks·essä. 

Tosi:qJ tämän eduskunn!ln työläis- ja talonpoi
kaisedus,ta.iat kyllästyneinä her:ras'kaisten ja.rru-

~ukseen vu<>nna 1910 täällä .eduskunnassa aset
tivat erikoisen virkamiesvaliokunnan ja hyväk
syivät sen laatiman ehd'Otuksen anomukseksi. 
01en si,lmäillyt sen ehdotuksen johdosta edus
kunnassa käytyä keskustelua ja havainnut por
varis:ton taholta käydyn sen kimppuun raivoi
sasti. Eikä ihmekään. OsoitetLinhan siinä va
liokunnan mietinnössä koko virkalaitoksemme 
nurinkurisuus, huomautettiin, ·että, paitsi van
'hentuneit.a työtapoja, jopa. kokonaan vanhentu
nutta virkakoneistoa sekä ylem:pien virkamies
ten .suurpalkkaisuutta, haitta,a tuota koneistoa 
monta perusv.kaa: Ova:than virat vain •etuoikeu
tetun oppineen säädyn .privilegiona, joka sääty 
oppikouluis.saan ja yliopistossaan leip·oo nuori
soansa yläluokkain ja niiden hallitusten uskoi
lisiksi palvelijoiksi. Eikä oppine,esta luokasta
kaan kaikilla ole pääsyä varsinkaan ylempiin, 
määrääviin virkoihin. Naiset ova.t niistä pois
su etut, hankitusta pätevyydestä huolimatta. 
Köyhien opiskelijain opintie katkeaa myös hel
posti va,rain puutteesta. Eikä .suosikki- ja tut
tavuusdärjestelmäkään ol·e meillä viera.s. 

Eduskunta sillo:n vaatikin, että olisi ryhdyt
tävä kansanvaltaisiin uudistuksiin, tot,eutettava 
valittavuusperiaatetta mahdollisimman paljon 
sekä saatettava keskusvirastojen toiminta muun 
muassa halLtuksen pa.rlamentaarisen vastuun
alaisuuden kaut:ta eduskunnan lähemmän kont
rollin alaiseksi. Vielä lausuttiin sellain.en peri
aate, että virast-ojen al·empain toimitsijain, niin 
sanotun palvelijakunnan, asema olisi turvattava 
ylempien virkamiesten mielivaltaa vastaan ja 
heille, samoin kuin kansalaisille yleensä, valmis
tettava tilaisuus päästä virkoja. hoitamaan jär
jestämällä kursseja pl1tevyyden ·hankkimista 
v·arten sekä poistamaHa luokkaetuoikeuden aset
tamia esteitä. 

'Tuo anomuse·hdotus otettiin eduskunnan oi
ke:ston ja koko yläluokan taholta silloin vastaan 
ivalla ja pilkalla, mikä vain huonosti peitti sitä 
suuttumusta. minkä ehdotus synnytti. Porvaril
liset ·edustajat väittivät myös, ·että aika tuon 
as:.an •esille ottamiseen oli so:pimaton, arvostele
maila oma.a virkamiehistöä muka annettaisiin 
venäläisille va.llanpitäjille aihetta käydä meidän 
kotimais.en vir:kamiehistömme kimppuun. Sosia
listien taholta osoitettiin tuon väitteen peräUö
myys, nimenomaan teroitettiin .sitä, että uudis
tusvaatimukset ovat kansanvaltaisia eikä niitä 
voi mutJ.ksi selittää. Lisäksi sopii sanoa, eHä 
tuo Suomen työväen ja talonpoikain mi,elenil
tnaisu oli tarkoitettu virkamiehistölle .varoituk
seksi, että todella pyrkisivät. palvelemaan kan
.san .asiaa s'ekä tämän kansan kanssa yhdessä vas
tustamaan vierasta sortovaltaa. 
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.Tietenkään ei silloin'en so~tova:lta suostunut 
eduskunnan anomukseen, että asetettaisiin ·eri 
kansanluokkain edustajista kokoonpantu komi
tea virkamiesolojen uudistusta suunnittelemaan. 
Mutta vaikka eQ.uskunnfl,n •anomuksella ei silJoin 
v·oinut ollakaan väLtöntä vaikutusta, oli sillä 
silti merkityksensä. Se oli kui:benkin eduskun
nassa .sanottu sana, Suomen kansan hyväksyt.ty 
ohjelma, jota tilaisuuden tullen oli käytävä kor
jaamaan. 

Ja', tilaisuus tulikin. Venäjän vallankumous 
kukisti tsaarivallan. Meillä se tapaus puhdisti 
pois ylimmij,t sortovaltiaat. Uusittiin myö.s kes
kusvirastoj.en johtoherroja, asetettiin uusia ]{.u
vernöörejä ja kyyditsihän kansa i:tse pois eräitä 
vihatuimpia sortovallan kätyrejä. 1Ja taisipa se 
aika taivutella p:aikoille·en jääneitä byrokraaUe
jakn hiukan kohteEaammiksi kansalle - tois
taiseksi. 

Mwtta koneisto jäi ennalleen. Se taistelu, jo
hon. täällä jouduttiin Venäjän yäliaikaista halli
tusta ja kansanvaltaa vastustavaa yläluokk~:ta 
vastaan, osaltaan viivytti ja esti hallituskoneis
ton kimppuun käymistä. Pitihän ensin saada 
.selväksi valtiorakenteen yleiset kansanvaltaiset 
perusteet . 

. Jotain t·e'htiiu kuitenkin. Se kunnallisuudis
tus, joka nyt on la.iksi tullut, vaikkei sitä vie
lfi,kä.än näytä voimaan kiirehdittävän, se on s~llä 
:tiellä tuntuva askel. Kansa, joka pääsee käytte
lemää;n yle:stä kunnallista äänioikeutta, saa tie
tenkin ennen pitkää yleisen halun raivata pois. 
tieltään muitflkin esteitä. Ei se tietenkään tule 
kärsimään mitä nim:,smi,ehiä tahansa, vaan vaa
tii oik·euden valita sellaiset lä.himmät virkai
lijat. Kerrotaanharr historiassa, että ennen van
haankin oli pitä.iissä tämäntapainen talonpoi
kain valitsema toimitsija, vaikka sitten halli·tus 
tunki heiHe oman miehensä, joka suurherrain 
eduksi pamppua ja. miekkaa käytteli. 

'Tietenkin ruvS<taan koko maassa vaatimaan ja 
käyttelemään kansanvalhvisia menettelytapoja 
veronkantajain, lääkärien, opettajain, järjestys
mi,esten y. m. virkailija:n valinnassa. Vaaditaan 
riiYöS oikeudenhoitoon pikaista uudistusta. Ja 
sitten ruvetaan lääninhallitusten nurkkia puh
distelemaan. Tämä viimeinen suurlakko osoitti 
selvästi, että uudistettavat ne ovat nekin halli
tukset ja kiireesti, jos mieli niille vaatia ylei
sempää kanna.tusta.. Mu:stutan tässä, että viime 
eduskunta käsitteli läi:i,nien its·ehallintokysymys
ti:j. ja os-oitti, millaisilla perusteiHe se olisi raken
nettava. Eduskunnan päätökset korkeimmasta 
oikeudesta, hallinnollisesta tuomioistuimesta ja 
hallituksen juriidisesta sekä parlamentaarisesta 

vastuunalaisuudesta oEvat rmyö·s edistysa.skelei-
t.a virkamiesolojen uudistusasiassa. · 

Mutta kyllä si:nä suhteessa vielä työtä riittää. 
Tämän ·eduskunnan käsit.eltäväksi tulee tämän
luontoisia ·asioi.ta muun muassa jä.rj,estyslaitok
sen luominen poliisin tilaUe ja rautateitä koske
vien 'lainsäännösten uudistaminen. Tietysti 
voidaan vielä välikysymystietä vetäii, hallitusta. 
tilille, mikäli maan eri osista tulee edustajille 
tietoja tapahtumista, jotka sella:seen aihetta an
tavat. Paäasia on, että virka.miesuudistukseen 
käsiksi kij.yntiä ei nyt enää lykätä. · 

Viime aikain tapahtumat oso"ttavat, kuinka 
'heikko on liitoksistaan tämä Suomen vanhoillis
porvari.llinen yhteiskunta. Pienenk n myr~:~.l,typ. 
sitä järkyttäessä se uhkaa mennä hajalle. Eikä 
sitä uhkaa voidakaan luokkayhteiskunnasta 
poistaa. Missä vallitsee toisella; puoleiiJ. help:po 
ril}astuminen ja toisella työtätekeväin nälkä 
siellä ei yhteiskm1nallista rauhaa voida. keinote
koisesti luoda. Mutta sille välttämättömälle 
luokkataistelulle voidaan luoda uusia puitte:t&. 
Yksi sellainen on demokratia, kansa.nvalta. Mi
nä myönnän, että sillä:kin qn vikap,sa.. Antaaha:p. 
se riistäjille, laiskoi:le loisolioiHe samat ·oikeu
d:et kuirr ty,ötä tekeville, antaa eläniän tuhoojille 
!Saman muodollisen oikeuden kuin elämän yllä
pitäjinekin. Eräs kuuluisa porvarilLnen kirjai
lija antaakin erää.n kuvailemansa vHsaan lausua 
sellaisen :mietelmän, ettei rikkaJle pitäisi lain
kaan a:ntaa äänioikeutta, kun ne mu1lt·enkin saa
vat ta.htonsa täytäntöön aivan liiap. laajassa mit
ta:kaavassa. 

En nyt kuitenkaan välitä 'liihteä noso:feeraa
ma;an siitii,, kutka työtä tekemättöinärt pitäi,si jltt· 
tää yhteiskunnallisen päätösvallan ui{wpuolelle. 
Kunhan tästä pääsemme kehitt.eleniään sellaista 
yhtei·skuntatilaa, jossa työtä tek·emättömillij, 
työkykyisillä ei· ole olemisen oikeutta, ni_n jär
jestyy sekin kysymys itsestään. Nyt on pyrit
tävä kuitenkin kaikella voimalla kansanvaltaan, 
täyd-ellis<Een demokratiaan. Kaikki pyrkim;y~},_ 

.sei sen kehityksen estämis.eksi on leimaHava 
taan tumuksellisiksi, ·vasta va.Uankumoukselli
siksi. 

Kun on pelättävissä, että tämä alot·e Jleru!!·tus
lakivaliokunnassa joutuisi tärkeimpäin taa, eh
dotan, e:ttä se lähetettäisiin lakivaliokuntaan. 
Toivoisin samalla, että se valiokunta kiireelli
sesti laat:si ehdotuksen asia~ta, niin että edus
kunta voisi ma'hdoUis1mmau pian ryhtyä toimen
piteisiin. Valiokunnan :harkitt3tvaksi jätän, oli
siko vidä vaadittava hallitusta asettamaan 
pienJtä komiteaa. kysymystä va1mis1amaan, vai 
voi~iko .ehkli eduskunta korkeeimman vallan halti-
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jana tuollaisen komitean asettaa, jos se ta.rkoi
tuksenmukaiseksi havai taa.n. 

Ed. Kokko: Puhemiesneuvos.to ehdottaa 
kyllä tätä asiaa perustuslakivaliokuntaan, mutta 
kun olen tarkastellut työesityslistaa j-a tullut 
huomaamaan, että perustuslakivaliokuntaan tu
lee niin paljon asioita, pelkään minäkin puo[es
tani, että tämä asia siellä hautaantuu ja tämä ei 
jouta 's:i enää hautaantumaan. Todistuksena tä
män kysymyksen tärkeydestä on se, että jo vuon" 
na 1910 eduskunta on päättänyt, että pitäisi 
asettaa virkamieskomitea, joka ehdottaisi ja, 
suunnittelisi a.ian vaatimia parannuksia virka
mieskysymyksessä. Tällainen komitea lienee jo 
kyllä tänä kesänä asetettu. Mutta 1910 vuoden 
valtiopäiväin päätöstä ei vielä hetikään voida 
<toteutta·a. .Toinen ponsi kuuluu: ·että uudistus
ehdotukset armoUi:sena esityksenä annetaan 
,eduskunnan tutkittavaksi ja päätettäväksi. S:is 
7 vuotta on jo as·ia ollut eduskunnassa päätetty
nä ja nyt vasta on asetettu komitea. Milloinka 
jou:tuukaan se esitys, jota mainitussa ponnessa 
tarkoitetaan. · Toivoisin, •että tämä kysymys lä
heh~ttäis:in lakivaliokuntaan ja siellä nopeasti 
käsiteltäväksi. 

Ed!. S a a r e 1 a i n e n: Uudistuskysymysten 
joukossa, jotka lähinnä kuluneen ajan kansan
valtainen virtaus on tuonut esiin, on virkamies
asialla tärkeä sija. Kieltämätöntä on, että vi.r
kamiesolot meidän valtiollisessa, .taloudellisess~a 
ja kansanvaltaisessa suhteessa niin erikoisesti 
histor·allisen kehit;yksen vaikutuksesta ovat 
muodostuneet erittäin yksipuolisiksi ja on niissä 
aikojen kuluessa päässyt vallalle useita suuria
kin epäkohtia. Vaikka onkin myönnettävä., että 
aikai~emmin yleisesti ilmennyt ylimielinen vir
kavalta:isuus jo osaksi on väistynyt kansamme 
valveutumisen vaikutuksesta, vallitsee tällä alal
la vieläkin asiantila, joka on soveltumaton kan
samme nykviseen kehitysasteeseen, kansanvaltaan 
lliiihden. Hyvin useiu ilmenee etuoikeutetuksi 
luakaksi muodostunoossa virkamiehistössä aivan 
vanhentuneita käsityksiä sen asemasta y'hteis
kunnassa ja siten virastojen toiminta antaa mo
nenlaista aihetta oikeutettuun tyytymättömyy
tew. Näin ollen .ia kun yleisen asiallharrastuk
sen ja kansanvaltaisten katsantotapojen kehit
tyessä ne vaatimukset, joita täydellä oikeudella 
julkisiin laitoksiin nähden asetetaan, käyvät 
suurezpmiksi, on enemmän voittanut alaa kan
samme keskuudessa se vakaumus, että virka
miesoloissakin on perini>oh.iaisia uudistuksia, 
suoritettava. En aio nyt puhua niistä lukemat-

tomista yksityirskohtaisista epäkohdista, joita 
muun muassa ilmenee alempie)l ja ylempien vir
kamiesten palkkaussuhteissa niiden epätasai
suuteen nähden, eläkemaksuista, lakkautuspalk
kioista .ia muista lahjapalkkioista, virastojen 
virkavaltaisu·1desta, niiden hitaisest.a toimin
na.srta y. m. lukemattomi,sta epäkohdista:. Toi
von vain :puolestani, että eduskunta kiinnittää 
suurempaa, huomiota tähän asiaan, kuin. tähän 
asti on tapahtunut, ja ryhtyy toimenpiteisiin 
virk.amie.soloissa olevien epäkohtien poistami
seksi. Sillä nyt on .io vihdoinkin a.ika tässäkin 
asiassa ryhtyä tositoimiin. Kannatan kysymyk
sessäolevan anomusehd,otuksen lähettämista 
laki v·aliokuntaa:n. 

Kesku~telu julistetaan pääityneeksi. 

P u h ·e .m i e s: Kuten sanoin, on puhemies
neuvosto ehdottanut käsiteltävänä olevan ano
musehdotuksen lähettämistä perustuslakivalio
kuntaan. Sitä vastoin on ,ed. Lehtosraari ed. Ko
kon kannattamana ehdottanut, että anomusehdo
tus lähetettäisii'n lakivaliokuntaan. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätiis: 

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuk
sen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Leh
to.saaJ:en ehdotus hyväksytty. 

Åärnestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

P u :h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt 
lähettää asian 1 a 'k i v a 1 i o k u n t a a n. 

3) Vahvan, ainoastaan laillisista viranomaisista 
riippuvan järjestysvallan muodostamista 

tarkoittava ed. Wreden y. m. anomusehdotus n:o 
3, joka viime täy·si-istunnossa pantiin pöydälle, 
esitellään. 

Puhemies: Viime is·tunnossa ilmoirtettiin 
jo että puhemiesneuvosto ehdottaa tämän ano
musehdotuksen lähetettäväksi lakivaliokun taan. 

Keskustelu: 

Ed. A i r o 1 a: Kun asiasta on jo tehty laki
ehdotus, eduskuntaesity.s, niin anomusehdotuk
sen tekeminen samasta asiasta on silloin vähin
tään tarpeeton, ja kun muutenkaan tämä alote 
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ei ole tunnettu ja toiseksi ·tästä esiUelystä :päät
täen näyttää hanke hyvin epäilyttävältä, niin 
ehdotan, että alote valiokuntaan lähettämättä, 
hylättäisiin. 

Ed. K u j ala: Minä kannatan ed. Airolan 
tekemää ehdotusta. 

Ed. L o h i: Minun mielestäni ei ole oikea s.e 
tapa, että aloUeita, j·oita ·edustajat eivät lähemmin 
vielä tunne, hylättäisiin ilman valiokuntaan lä
hettämättä; jossa on. tilaisuus niihin perehtyä. 
Vaikkapa tästä järjestysvaltakysymyksestä on 
teht.y lakiehdotuskin ja ehkäpä .eduskun.ta voi laki
ehJ.otRksen hyväksyäkin, niin voipihan olla mah
dollista, että anomusehdotuksessa on sellaisia peri
aatteita, joita valiokunta voi hyvällä syyllä ottaa. 
huomioon laki·ehdotusta käsitellessään. Sen vuoksi 
minä yhdyn puhemiesneuvoston ehdotukseen, että 
asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan. 

Ed. Hu 1 t i n: Ed. Airola on kahdesti huomaut
tanut, ·että ed. W :roden aJ.ote on tarpeeton sen 
vuoksi, että hän on esittänyt ·ehdotuksen Jaiksi jär
j.estyksen pidosta. Minä en tunne lähemmin ed. 
Airolan ehdotusta, mutta näen viime 1stunnon päi
väjärjestyksestä, että se koskee järjestyksenpitoa 
kaupungeissa, siis ei ensinkään maaseudulla. 
Kyllä kai maaliakin tarvitaan järjestyksenpitoa. 
Kannatan sen vuoksi puhemiesneuvoston ehdo
tusta. 

.;Ed. A i r o l a: Ei järjest;ystä maassa pidetä 
eduskunnan anomuksilla, varsinkin kun eduskunta 
on maassa kaikkivaltias. Jos eduskunnalla on jo
tain huomauttamista järjestysasioissa, niin se voi 
tehdä sen käsitellessään sitä lakiehdotusta, jonka 
minä olen eduskunnalle esittänyt. eikä siihen tar
vita mitään anomista eikä rukoilemista. 

Ed. J u u t i 1 a i n e n: Minulla .on tässä käsissä 
ed~ Airolan esittämä lakiehdotus, jonka hän viime 
eduskunnalle esitti, ja koskee se yksinomaan vain 
järj.est.yksenpitoa kaupungeissa. Tässä hänen laki
ehdotuksessaan, jonka hän on käsittääkseni nyt 
sellaisenaan uusinut, kuuluu 3 § näin: ,Järjestyk
senpitoa varten on kuhunkin kaupunkikuntaan 
asetettava .iärjestyslautakunta, johon kuuluu vä
hintäin 5 kaupungin valtuuston valitsemaa jä
sentä, joista enemmistön tulee olla kaupungin jär
jestyneen työväien kokouksen esittämiä." Tämän
tapainen järjestyslautakunta ei voi tulla kysymyk
seenkään, sillä ei voida lailla laillistuttaa järjes
tynyttä työväkeä erikoiseksi valtioksi valtiossa, 
vaan järjestyksenpidon tulee kuulua yleisesti koko 
kaupunkikunnalle. 

Ed. A i ro 1 a: Ensiksikin eduskunta voi kyllä 
laillistuttaa semmois.en vaalin, josta tässä on pu
huttu, varsin,kin kun se on tehnyt g.en perust'uslain
luontoisessa elintarvelaissakin. Ja sitten toisek
seen asianlaita on siten, että minun esittämässäni 
eduskuntaesityksessä ei ol·e s·ellaista määräystä, 
jonka ·ed. J uutilainen luki, sillä hän luki joitain 
vanhoja papereita, joilla ei ole niitään t.ekemistil 
sen ·eduskuntaesityksen kans:sa, jonka minä olen 
tehnyt. 

Ed. J u u tila i ne n: Tässä kuuluu alussa: 
Eduskunt.a.esitys n :o 116, ed. Airola, M. A.: Ehdo
tus järjestyksen pidoksi ka upungaissa, ja alla on: 
Helsingissä 16 päiv-änä heinäkuuta 1917. M. A. 
Airola. Olen tullut ·ed. Airolan lausunnoista siihen 
käsitykseen, että hän on nyt uu:sinut esityksensä 
sellaisenaan. 

Ed. W r e d e: Vi veta ju alla, att lifvet är fullt 
af motsägdser, men sällan träda motsäg.elserna i 
lifvet så oförmedladt mot hvarandra som hos oss 
i det närvarande ögonblicket. I samma ögonblick 
s·om Finlands folk med full rätt går att taga sitt. 
öde i egna händer, i ett ögonblick således, då 
hvarje. finsk medborgares bröst borde svälla af 
stolthet och glädj.e, i samma ögonblick råder i Jan
det ·ett tillstånd, på hvilket man icke kan tänka 
utan blygsel, ja icke utan en känsla af djupaste 
förnedring. Enhvar vet hvad jag åsyftar; hur1J
led,es landet terroriseras af frä.mmande soldatho
par och inhemska banditligor . 

I själfva verket kan man säga, att Finlands 
landtdag icke förut har sammanträdt under för
hållanden så brydsamma som de närvarand·e. Då 
landets ständer 1809 kallades till landtdag i 
Borgå, var visserligen landet ockuperadt af en 
främmande krigsmakt, men i denna krigsmakt 
upprätthölls, åtminstone inom vissa gränser, krigs
tukt, och hvad landets egna innevånare beträffar 
så besjälades de utan undantag af en. endräktig 

. och fosterländsk anda. N u däremot behärskas Jan
det af en militär, som är stadd i upplösning, hos 
hvilken alla disciplinens band lossnat och hvilken 
därför företager sig det ena ingreppet efter det 
andra i våra inre angelägenheter, ingrepp, som 
förr icke hafva förekommit, och dessutom gör sig 
skyldig till våldsdåd af mångahanda slag. 

Det är bittert att tänka att landet skall vara ut
sat.t för denna soldatesks mandater, men ännu vida 
bittrare är att tänka, att allt det ofog den för
öfvat varit framkalladt af egna medborgare, af 
medborgare, som påkallat dess hjälp i kampen mot 
andra medborgare och mot samhället. Genom att 
göra detta hafva de bra.gt landet. i det tillstånd 

43 
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af förnedring, hvari det nu befinner 5ig. De hafva 
gjort, att hos Finlands folk, förut bekant för sin 
laglydnad, nu råder en nära nog full.ständig 
anarki, att hela samhället terroriseras af bandit
hopar, beväpnade med ryska militärgevär. 

Angående de närmare orsakerna till :dctta för
hållande och särskildt till de senaste våldsdåden, 
som man behedrat med namnet revolution, hvilket 
namn d·e alls icke äro värda, har redan vid ett 
föregående plenum så mycket sagts, att jag; därom 
icke vidare vill uttala mig. 

J ag vill blott göra en anrnärkning, :;,om för 
d·enmi gång riktar sig tili de borgerliga, icke till 
socialisterna. Ty också de borgerliga partierna 
hafva skuld i ·detta förhållande. Väl ingalunda 
sålunda, som här påståtts från vänsterhåll~ att de 
nämligen skulle hafva påkallat trämrnand~ hjälp 
mot egna medborgare. Icke heller kan jag erkänna 
eller måste åtminstone lämna därhän, huruvida 
d·en· beskyllningen har grund, att de skulle hafva 
motsatt sig berättigade sociala nformer. J ag vet 
åtrninstone flere fall, då lagar i social riktuing an
tagits och godkänts också af d~ borgerliga med 
sådan brådska, att man icke gifvit sig tid att rätta 
ens d>e mest upp.enbara brister. Men felet består 
denna gång också under de förra ofärdstiderna i 
undfal1enhet" för laglösheten, däri, att man utan 
nödtvång gifvit efter för anspråk, sorn framställts 
JUed hot om strejk ·eller hot om våldsdåd, och att 
man underlåtit att beifra brott, som bort beifras. 
Det är detta som jag måst.e tillräkna de borgerliga 
som fel. Det är dock ett fel, sorn har berött på 
svaghet och und·erlåtenhet, medan det anarkiska 
tillståndet direki:J: framkallats af socialdemokra
tern!J, och de af dem ledda a.rbetarorganisatio
nerna. 

Det närvarande tillståndet visar verkligen. så 
farliga tendenser, ett sådunt djup af depravation, 
en sådan förvirring i rättsbegrepven, att ruan all
dele:;, kunde misströsta om vårt folks framtid, om 
man icke vågade hoppas att, oaktadt allt, folkets 
kärna dock är sund och i sinom tid skall r.eagera 
mot det, som har skett och nu sker. Såsom ytterst 
betänkligt måste jag beteckna det urskuldande, 
.sorn från vänsterhåll har framställts för de be
gångna brotten. Såsom bevis härpå ber jag endast 
att få hänvisa till att vid :;,enaste pJ,enum bland de 
petitionsmemorial, som remitterad·es till ut.:;kott. 
var äfven ett memorial, som gick ut på straffrihet 
för våldsv·erkarna. 

Också det motstånd, som nu rests mot den före
varande petitionen, hvilkens berättigande väl 'icke 
torde kunna jäfvas, måste enligt min tanke hän
föras til.l samma. a.narkiska ten.dens, ty om man 
under förhållatnden sådana, ~om jag nyss nämnt, 

---------------------------------

motsäU.er sig upprättande af en verklig ordnings
makt, innebä.r detta, att man vill, att våldet och 
brotten skola fortfara, att man vill utlämua. sam
häU.et åt banditer att af dem terroriseras. Den, 
som så gör, den ställer sig utom samhäl1et, gör sig 
solida.risk med brottslingarna. Om man säger, så
som p.å vänsterhåll ofta säg-es, att ordn.ingsmakten 
är riktad mot folket, är det ju uppenibart, att detta 
är alldeles oriktigt, att det är osanning. Man kan 
icke säga s,å, om man icke anser, att f.olket är d.et
samma som brottslingar. Ty ordningsmakten ä!' 
ju till för att skydda laglydiga medborgare och 
riktar sig endast mot d.em,. som begå brott.. Lika 
oriktigt är det att upprätthållande af lag och ord
ning vore något som endast är till förmån ·för de 
borgerliga parti.-erna eller de besittand.e klasserna. 
Upprätthållandet af lag och ordning är nödvändigt 
för samhället i d·e~s helhet, lika mycket för arb-e
tare sorn arbetsgifvare, lika :lnycket för fattiga 
som för rika. Utan lag och laglig ordning kan ett 
samhälle icke existera. Om den nu rådande anar
kin icke stäfjas, går Filnland of.elbart under. Vi 
förlor!J-. ieke blott det yttre oberoend·e, hvartill vi 
nu sträfva, vi förlora också den begränsade frihet 
vi under kejsardömet tidiga.re åtnjutit, och vi för
lor;:t d·en rättsordning och den kultur vi hafva. och 
som har gjort oss vä.rda att lefva ett eget natio
nellt lif. 

J ag vet väl att, såsom ldgm. Airola sade, ingq
lunda allt afhjälpes genom en petition, orn den 
ochå leder till åsyftade åtgärder. Ordningsmak
ten verkar det visserlimen icke allena. Det onda 
sitter mycket. djupare än att det slmlle kunna '!1f
hjälpas därigenom, att samhället får en stark ord
ningsmakt. Men med erkänna.nde af d~tta, måst~ 
dock sägas, att en dylik ordningsmakt i hvarj~ 
fall är nödvändig. J ag ber att få förorda. pet!tio
nens remiss till lagutskottd. 

Ed. K u j a 1l a:: Ed. Wreden lausunnon jO'hdosta 
täytyn-ee tässä lausua .iokuoon sana. Ed. Wreden 
anomusehdotus; on ja.tkoa sille pyrkimykselle, 
mikä tässä maass1a koko viime vuoden näihin asti 
on vallinnut, nimittäin saada maamme poliisilai
tos niin sanofulle lailliselle kannalle. Ei ed. 
Wrede enemmän kuin muutkaan porvarit ole esit- . 
tän-eet. mitään syytä, minkätähden nykyinen jär
jestysvalta maassa .ia nykyinen järj·estyksenpito
tapa olisi niin vaarallinen ja yhte~skuntaa uhkaa
va, tai sellainen, että s-e pikaista muutosta vaatisi. 
Mitä oikeasta.an tarkoitetaan järjestysvallan pa
lauttamis-ella lailliselle kannalle siinä käsityk
sessä, mikä ilmtm.ee sekä ed. Wreden anomuk
ses.sa, että myöskin edellisen senaatin ja erittäin
kin sen siviilipäällikön, senaattori :Serlachiuksen 
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hommista, siihen saa va,stauksen, kun ottaa huo
:miooljl:, mitep. järjestysvalta maassa yleensä, sekä 
meillä että muualla, suhtautuu eri yhteis)mnta.
luokkiin. JärjeBtysvalta on vanhempina aikoina 
ollut kyläkuntien yhteisenä asiana. Vielä 1865 
vuoden maa.laiskup.tien kunnallislain mn)raan on 
se ollut kuntien asiana. pääasiassa ja on 'kunnissa 
tehtykin useita erilais.~a, päätöksiä järjestyksen 
pitoon nähden kuntain alueella. Järjestyksenpito 
on katsottu kuuluvan lähinp.ä siUe yhdyskunnall,e, 
mi~ä piirissä järjestystä tarvitaan valvoa, nil)lit
täin kaupul).geissa kaup~nkikunnalle ja maaseu
dulJa maalaiskunnalle. Se virtaus, mikä sittem
min on saanut jalansijaa, nimittäin järjestysval
lan keskittäminen keskusvallan eli hallituksen 
käsiin, on johtunut y'hteiskunnaUisten olojen ke
hityk$estä. Sitä mukaan kuin kapitalistinen tuo
tantotapa . .ia sen mukana myö,skin luokkavasta
kohdat yhteiskunnassa ova,t kehittyneet, on jär
.iestys,valta yhä enemmän 'pyritty alistamaan 
omistavain luokka:in etujen palv-elukseen, siis 
myöskin omistavain ,luokkain tahtoa täyttävän 
valiokunnan ·eli hallituben määrättäväksi, ja si
tep. on järjestyksenpito aste asteelta siirtynyt 
pois kqntien vaikutuspiiristä ja tullut hallituksen 
määrättä.väksi. Meillä.kin .Suomessa on pääasiassa 
hallinnollisilla määräyksillä säännö,stelty järjes
tyksen valvonta'a sekä 'kaupungeissa että maalla. 
Tuon järjestysvallan tehtäviin on kaikissa kapi
talistisissa luokkavaltioissa, niin myöskin meillä, 
katsottu kuuluvan paljon muuta ja pii,äasiassa 
muut,a, kuin mitä yleensä järjestyksenpitoon kuu
luu. Poliisilaitokselle on kats,ottu kuuluvan val
voa esimerkiksi sitä, mitä kansa puhuu, kirjoit
taa, esittää tai painattaa. ,Sanalla sanoen henki
set harrastukset j,a sivistyspyrkimyktset op. tehty 
poliisivallasta riippuviksi ja sen määrättäviksi. 
Meilläkään ei puutu siitii esimerkkejä. MeilläMn 
on käytetty poliisivaltaa vieraan hallituksen, ni
:rp.ittäin. keväisessä vallankumouksessa kaatuneen 
venäläisen tsaarihallituksen,, palvelukseen. Sen 
määräyksiä on täällä pa·kotet'tu: poliisivalta tot
telemaan, sen määräyksiähiin ovat ne mielellään
kin totelleeL SiitäJhän on lukematon sarja esi
merkkejä, mitenkä maamme poliisit kaupungeissa 
.ia maalla ova.t alistunoot tottelemaan kaikkia 
laittomia määräyksiä, olivatpa ne miten törkeitä 
.ia miten äärimäisyyksiin saakka maamme kan
salaisten laissa turvattua vapaut.ta vastaan koh
distettu.ia hyvänsä .. Eihän siitä niin kovin pitkä 
aika ole, kun on saatu nähdä tässä maassa koti
maisten poliisien raasta van puhuji!l puhu.jala
valta, vievän venäläisen virkavallan käskystä 
vap;kityrmiil)! kansanvapauden asiaa puoltavia 
henkilöitä. Eihän siitä ole kuin muut,~~;ma pij.ivä 

va,sta, kun tutkimuksissa on saatu selvill-e, mi
tenkä maamme nimismiehet ja poliisit, ei yk,si:n 
kaupungeissa 'Vaan myöskin maaseudulla, ovat 
kiltisti alistunoot tottelemaan venäläis·en santar
miston määräyksiä .ia olleet läheisessä vuorovai
kutuksessa sen laitoksen kanssa. Tunt.uu hyvin 
kuvaavalta, •että porva.rit a.in.a ja viimeksi ed. 
Vl rede alituisesti vatkuttavat tuota mu.ka !Suo
men työv~estön yhteistoimintaa venäläisten 
kanssa, mikä yhteistoiminta rajoittuu korkeintaan 
siilien, mitä yleensä sosialidemok,ra tian olj.jelma 
tässä suhteessa mi;Lärää, nimittäin henkiseen vuo
rova.ilmtukseeu. Tahdotaan unohtaa se tosiseikka, 
-että venäiläis·en mustimman taantumuksen aika
kausina on Suomen virkamiehistö ylimmästä 
alimpaan . saakka, poikkeuksia lukuunottamatta, 
ollut valmis tottel,emaan empimättä, vastalau
setta panematta niitä määrij,yksi!I, eikä ainoas
taan tott.elemaan, vaa.n vieläpä niid·eljlJ voimaan
saattamiseksi tääHä myötävaikuttamaankin. 
Onpa sellaistakin nähty, että tässä maassa ovat 
omat kansalaiset virkamiesa,semassaau oman 
maaDJSI). kans,alaisia venäläisen virkavallan käs
kystä maanpakoon ajaneet. Se tapahtui Bohri
koffin aikana, sinä mustana. aikana, jolloip näh
tiin paljon muutakil)., jolloin nälhtiin ,se yleinen 
piirre, .että poikkeusla.keja, jotrka osa porvaristoa
kin ,silloin tuomitsi Suom-en lakien vastaisiksi, 
käytettiin silloin, kun niitä soveltui käyttää Suo
men työväkeä vastaan. Ei meiltä puutu esimel'k
kejä siitälkääl)J, että venäläisten militarismia on 
käytetty työlrukoissa .Suomen työläisiä va,staan, 
1899 muistaakseni Hyvinkään tehta,alla. 

Tällä ta.valla on järjestysvalta tässä maasl)a 
menetellyt. Näin siis poliisilaitoksella eli jä!'jes
tyslaitoksBlla yleiseen on ollut .ia tulee edelleen 
olemaan niin kau:van, kun kapitalistista yhteis
kuntaa on. poliittisia: (tehtäviä, (luokkatehtäviä, 
ana.stajaluokan etujen turvaajana militari.smin 
rinnalla. rSiis poliisimilitarismi suoranaisen mili
tarismin yhtenä osana palvelee samaa tarkoitus
perää. Työlakoissa ja työtaisteluissa on myö,sik:in 
poliisivaltaa tiuhaan käytetty työnantaja·etujen 
puolesta työläisiä vastaan. Tässä maassakaan ei 
siitä esimerkkejij, puutu. Tuskin on ainoatakaan 
huomattavampaa työtaistelua tässä maassa ollut, 
jolloin ei. poliisi valtaa, olisi käyt-etty työläisiä 
vastaan, siis käytetty muuhun tarkoitukseen, 
kuin mitä minun käsittääkseni kuuluu yleisen 
järjestykserr pitoon. Onpa näJhty semmoistakin, 
että .iärjestyksenpitäjät, laillisen järjestyksen val
lit·essa muka, laillisella. pohja.lla olevan järjestys
laitoksen paJvelija:t, ovat sen sijaan, että ne olisi
vat varkaita ja huligaaueja vanginneet, santar
mila.itoksen urkkijoina täyttäneet paremmin teh-
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tävänsä, sen sijaan, että -esim-erkiksi salaviinan
kauppiaita .ia trokareja olisivat kiinni ottaneet, 
ovat alistunoot huvipaikan nurkan takana kallis
tamaan trokarin viinapullosta. suuhunsa ja sillä 
kuitannoot koko asian. Tämmöistä ön ollut mei
dän .iärjestysvaltamme. Nämä esim-erkit ovat 
vain mitättömän piimi osa :Siitä sarjasta mätäpai
seita, mitä meidän järj-estyslaitoksemme !kerta 
kaikkiaan sisältää, lukuunottamatta sitä virka
valtaista .ia röyhkeää henkeä, m~kä niissä aina 
esiintyy silJoin kun ne tul-evat t-ekemisiin työläis
ten kanssa, yksinpä poliisikonstaapeleihin saak
ka, puhumattalkaan ylemmistä, joiden arvo mie
lestään tietysti aste asteelta kohoaa, sikäli kuin 
h-e katsovat · olevansa ko11keammalla muita ih
misiä. 

No niin, Tämä tulos johtuu siitä järjestelmästä, 
missä elämme, mi.ssä .ioikaisena hetkenä kasvate
taan juuri, ei suinkaan kansalaistasa-arvonperi
aatetta vaan luokkaperiaatetta. Kaikkiin pi~ 
niin :lapsiin'kin pikkulasten koulusta alkaen ,tot
tele ylempää" on kaikkia määräävin periaate. 
Virkamies a}emmassa asteessa., poliisikonstaapeli 
y. m. ei <Saa arvostella, mitä häntä tekemään käs
ketään, onko s·e teko oikea vai väärä, vaan hänen 
on empimättä se toteutettava. >Siitäpä johtuu, että 
leipätaistelu heidät pakoittaa alistumaan kaikkiin 
mustimpiin tekoihin, huolimatta siit~, onlko s-e 
tämän maan kansalle vahingoksi vai 'hyödyksi. 
Minkälaista .iär.iesty.sva.ltaa tahtoisi herra Wrede 
ja hänen kumppaninsa? Sellaistako laillista polii
-sivaltaa, .ioika esimerkiksi 1907 kunnostautui sillä 
tavalla, että siitä tuli mainituksi myös eduskun
nan pöytäkirjoissa ·erään asian yhteydess,ä? Ed. 
Orasmaan esitys -eduskunnan pöytä:kirjoissa 1907 
sisältää sen, että rattsupoliisit Eläintarha.n tiellä 
ajoivat aseettomaan väkijoukkoon, huitoen sape
leilla. .ia millä aseilla hyvänsä, mitä heillä kä
sillä oli, väkijoukkoon, jossa. m. m. oli useita kan
Sflileduskunnan jäseniä mukana. Tämmöistäkö 
poliisivaltaa tahdottaisiin, &emmoistako poliisi
valtaa, .ioka jonkun suuren Wreden tapaisen suur
paroonin käskystä saataisi torppareita häätämään 
.ia torppia maan tasalle hajoittamaan. Meitä on 
syytetty muka omaisuuden hävityksestä ja anar
kiasta. Mikä {)n anarkiaa, ellei se, että varta vas
ten virkapukuisia mi-ehiä lähetetään hävittämään 
valmista ihmistyötä, murtamaan maan tasalle ih
misa.sunl1oi:ffisi käytettyjä rakennutksia vain sen
tähden, että: tahdotaan saada joidenkin herrojen 
oikku.i·en tähden vanha torppariraataja tiehensä. 
Sellaiseen meidän poliisivaltiomme on tarpeeksi 
innokas, sellaiseen on va:lmis päälli'k'köinoon piis
kaa vinkuttamaan, vieläpä käyttämään hyvinkin 
raaba kieltäkin näitä työnraatajia vastaan, ku-

ten eduskunnan pöytäkirjat vuodelta 1907 tietä
vät Laukon lakkojutun yhteydessä. Voidaan 
väittää. dtei tämä ole totta. Onhan olemassa a.se
tuksia, .ioideJ,l pykälissä selvästi määrätään polii- . 
silaitdks-en tehtävät. Viimeinen sellainen, jo·ka on 
vielä voimassa .ia jonka perusteille tahdottaisiin 
a.s~ttaa ainakin kaupungeissa poliisilaitos, on 
1903 vuoden Bobrikoffin antama laitoru asetus 
poliisilaitoksen järjestämisestä, jonka 17 § mää
rittellee poliisilaitoksen tehtäviksi kansan henkis
ten harrastusten ,santarmiurkinnat .ia valvonnan. 
Sitä vastaan ei tarvitse väitellä, se on selvänä 
lakipykälänä nähtävissä. Kun vallankumouk
sessa poliisilaitos keväällä ja aina ennenkin, kun 
ka:nsa on yrittänyt sanoa sanottavansa voimak
kaammin niin maalla kuin kaupungeissa, joutui 
yleisen kansalaisten vihan esineeksi ja tahdottiin 
ainakin suurimmaksi osaksi siitä päästä, ei ol~ 
ollenkaan ihme sen :Perusteella, mitä olen esiin
tuonut, että kansa ei voinut sietää sellai.sia virka
miehiä:, joille järjestys oli sivuasia., mutta kansa
laisten. valtiolliset mielipiteet ja lakiin P·erustu
vat lkansalaisoikeud·et ja niiden vainoominen, pu
ristaminen ja supistaminen .ia niiden käyttämisen 
ehkäiseminen pääwsia. .Se miliisilaitos, joka nyt 
on keväällisestä vallankumouksesta saakka tämän 
maan kaupungeissa pitänyt järjestystä, on osoit
tauhmut jär.iestyksenpitoon kykeneväksi. Tässä 
maassa •on vallinnut siksi hyvä järjestys, että jos 
ei tämä pcirvarillin.en mätä yhteiskunta sellaista 
kuonaa synnyttäisi, joka esiintyy niin sanottuna 
huliga.anijoukkona, tässä maassa ei kenenkään 
henki ja omaisuus olisi ollut vaa.ranalaisena. Se 
vain kiukuttaa porvareita, että tämä IDiliisilaitos 
.ia mili~si, mikäli ol<en päässyt kokemuksiin, ei 
menettele sillä tavalla kuin kapitalistisen y hteis
kunna.n poliisin pitäisi menetellä, nimittäin että, 
jos herra räyhää kadulla juovuksissa ja 'kiljuu, 
viedä hiljakseen vasikan rekeen ja käslkee ajaa 
kortteeriinsa, mutta työläisen, vaikkei hän olisi
ka:an juovuksis·sa., täytyy raahata. putkaan saa
dakseen sen 10 markkaa, jonkalaisen pa.lkkion 
ennen vallankumousta aina tiedettiin ma'ksetun 
jokaisesta. nupista, minkä sai putkaan raahatuksi. 
Se ero on, että miliisi pn vienyt herrasketkunkin 
putkaan. Sellai.sta tei saisi tapahtua, s•e on ,,anar
kiaa .ia epäjärjestystä" silloin. Olen kuullut omin 
korvin herraskaiste:n keskenään kehuskelevan: 
,Kyllä on hyvä, että miliisi- seurasi hyvin rivo 
sana - on poissa., saa vapaasti metastaa; kun se 
tulee virkaan, vie taas putkaan. Ei ole ennten ta
pahtunut, että herroja putkaan viedään. Tämä
hän on .skandaalia!" Kuu tämmöinen käsitys jär
jestyksestä o.n vaUalla, niin hyvin ymmärtää, 
minkätähd·en nyt on äärimäinen kiire sen sille 
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kannalle saattamis€ksi, -ettei -edes jouduta, ei eh
ditä odottaa, kunnes eduSkunta käsittelisi' tätä 
asiaa koskevaa. lakia, joka jo on valiokuntaan kä
sittelyä varwn lähetetty. Kerran tässä maa,ssa 
kumminkin täytyy kansa.nvaltaisuuden päästä 
voitolle, kerran täytyy järjestysvallankin kuiten
kin kokoonpanaltaan rakentua sille p•eriaatteelle, 

· että sen tehtävänä on todella·kin yleisen järjestyk
sen valvominen eikä luokkaetujen ja luokka
intressien palveleminen, kuten järjestyslaitoksella 
on ollut siitä saakka, kun se on kapitalistisen luok
kavaltion hallituksen määräyksistä riippuvaksi 
tehty ja sille ohjeet j.a määr·äykset annettu, sivuut
tamaila kansaneduskunta, h!JJllinnollisessa järjes
tyksessä. Minä siis ed,elleenkin . kannatan oo. 
Airolan ehdotusta, koska katson tarpeettomaksi 
sen alotteen, sentähden, koska asiassa on lakieh
dotus jo työnalais·ena olemassa .ia tulee se piak
koin eduskunnan käsiteltäväksi. 

Ed. A r o' ne n: Vaikka olen tottunut tunte
maan ed. Wreden mustimmaksi taantumukselli
seksi, mitä täällä eduskunnassa on. niin minulle 
oli yllätys ed. Wreden äskeinen lausunto. Minä 
muuten lausun vilpittömän kiitollisuuteni siitä, 
että hän paljasti sen häikäilemättömän kannan, 
mikä hänellä täss'ä järjestyskysymyksessä on .. Me 
kyllä tiedämme, mitä porvariston ,puolueeton" 
ja ,luja" järjestyskunta merkitsee. Meillä on 
siitä siksi paljon .kokemusta entisajoi.lta, ettei tar
vitse siitä pitemmälle puhua. Muuten huomaut
taisin ed. W redelle, että on viisainta, ettei tällä 
lujalla järjestysvallalla ruvettaisi viimeaikaisten 
tapausten johdosta saattamaan edesvastuuseen 
niitä, jotka ovat tavallaan tehneet itsensä niihin 
syyllisiksi. Se on, hyvät herrat, teidän ja teidän 
järjesty,ska.artienne ansio, etrtä sellaisia tapauk
sia on sattunut, ja jos tahdotte, että yhteiskun
nassa rauha säilyy, niin on parasta, että jätätte 
s€llaisen järjestyskunnan unelmoimisen, ·kuin ed. 
Wrede ehdottaa. Minäkin yhdyn ed. Airolan esi
tyksoeen, että tämä anomusehdotus hylättäisiin 
kokonaisuudessaan. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u he m i e s: Kuten ilmoitettiin, on puhemies
neuvosto ehdottanut, että anomusehdotus lähetet
täisiin lakivaliokuntaan. Ed. Airola taas ed. Ku
jalan ,kannattamana on ehdottanut sen hylkää
mistä. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Airolan 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolola; oous
kunta on: siis päättänyt hyväksyä puhemiesneu
voston ehdotuksen, .ia asia menee 1 a kiva l i o
k unta an. 

4) Ehdotuksen laiksi oppivelvollisuudesta ja asetuk
seksi ka:qsakoululaitoksen kustannuksista 

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

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

Keskustelu: 

1Ed. Väinö Jokinen: Eduskunnan viime 
istunnossa oli esillä aivan samaa a.siaa, koskeva 
ed. Salmen y. m. eduskuntaesitys. Se lähetettiin 
sivi.stysvaliokuntaan. Kun olisi takaperoista val
mistella samaa asiaa 1rahdella eri tavalla, olisi 
johdonmukaisuuden vuoksi hyväksyttävä puhe
miesneuvoston ehdotus, että asia lähetetään sivis
tysvaliokuntaan. 

Ed. S u n d b 1 o m: Då jag gjorde mitt förslag, 
gående ut på, att motionen skuUe remitteras såväl 
till .kulturutskottet som till statsutskottet, gjorde 
.iag det i full öfverensstämmelse med det tillväga
gående, som landtdagen: senaste gång omfattade. 

Ed. A r on en:: Kyllä sivistysvaliokunta voi 
hankkia, .ios se katsoo tarpeelliseksi, valtiovarain
valiokunnan lausunnon asiasta, jotta sitä ei sen 
vuoksi tarvitse lä.hettää kahteen valiokuntaan. 
Minäkin kannatan puhemiesneuvoston ehdotusta, 
että asia lähetetään yksinomaan sivistysvaliokun
taan. 

Ed. S u nr d •b l o m : Med anledning af den .se
n aste talarens utsago ber jag få anmärka, att .iust 
det förfarande, som han antydde, förordades af 
mig vid 19rl7 års tidigare landtdag gentemot tal-
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manskonferens-ens förslag, som då gick U:t på, att 
ärendet omedelbart skulle remitteras såväl till 
kultur- sol'n: tiltl statsutskottet. 

Keskustelu julistetaan päättynooksi. 

Puhemies: Kuten ilmoitettiin, on puhemies
neuvosto ehdottanut asian lähettämistä ·s•ivistys
valiokuntaan. Ed. Sundblom ed. Bäckin kannat
tamana on ehdottanut, että asia lähetettäisiin sekä 
sivistys- että valtiovarainvaliokuntaan. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ren hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos: ,·ei" voittaa, ·on ed. Su.nd
blomin ehdotus hyväks•ytty. 

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

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

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

P u h ·e m 1 e s: Tämän asian ehdottaa. puhemies- · 
neuvosto lähetettäväksi maatalousvaliokuntaan. 
E'd. Haataja ed. Lohen kannattamana on ehdot
tanUJt asian lähettämistä tal.onsvaliokuntaan. 

Keskustelu: 

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

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

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

tKeskust.elu julistetaan 'Päättynooksi. 

P u h e m i e s: Kut€n sanottiin, on puhemies
neuvosto ehdottanut asian lähettämistä maata
lonsvaliokuntaan. Ed. Haataja ed. Lohen y. m. 
kannattamana oru ehdottanut a,sian lähettämis•tä 
talousvaliokuntaan. 

Selonteko myönn,etään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Koen hyväksyy puhemiesneuvoston ehd·otuks€n, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Haatajan 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla; eduskunta 
on siis päättänyt ed. Haata,ian ehdotuksen mu
kaan lähettää asian t a 1 o u s v a 1 i o k u n t a. a. n. 

Ehdotuksia erinäisten lakien vahvistamisesta. 

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



Ehdotuksia erinäisten lakien vahvistamista. 339 

set, kuiten.kin siten, €ttä €ri la:keja ja asetuksia 
koskevat ehdotukset pidetään eri asioina. 

Kirjelmät luetaan: 

Suomen eduskunnan puhemiehelle. 

Pyydämme, että eduskunnan tämänpäiväisessä 
täysistunnossa käsiteltäväksi esitetään seuraa.vat 
ehdotuksemme, 

·että Suomen eduskunta va.hvistaisi ja 
julkaistavaksi määräisi tämän vuoden val
tiopäivillä hyväksytyn lain Korkeimmasta 
oikeudesia, sekä päättäisi, että tämä laki 
astun voimaa.n 1 päivänä tammikuuta 
·~918; 

että: ·Suomen eduskunta va:hvistai·si ja 
julkaistavaksi määräisi tämän vuod·en val
tiopäivillä hyväksytyn lain Korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta sekä sen yhteydessä 
hyväksytyt seuraavat lait: laki 20 päivänä 
heinäkunta 1906 a.nnetun Vaalilain 13 ja 
16 § :n muuttamisesta j-a laki 2 päivänä 
huhtikuuta 1883 irtolaisisi.a ja niiden 
kan.ssa menettelemisestä annetun as~tuk
sen 9 '§ :n muuttamis-esta. sekä •päättäisi, 
~ttä nämä kolm.e la.kia astuvat voimaan · 
1i päivänä ta!mmik'CI.Ut& 1918; sekä 

että Suomen eduskunta vahvistaisi ja 
julkaistavaksi määräisi tä:män vuoden val
tiopäivillä hyväksytyn lain Suomen edus
kunnan oikeudesta: tarkastaa hallituksen
jäsenten virkatointen lainmukaisuutta. 

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1917. 

M. A. Airola. Kullervo Manner. 

Suomen •eåuskunnalle. 

Kun eduskunta on päättänyt itse käyttää sitä 
korkeinta vwltiovaltaa, joka ennen on kuulunut 
Keisarilie ja Suuriruhtinaalle ja siis lakien hy
väksymis- ja voimaan.julista:misoikeus on eduskun
nalla., niin saamme bten kunnioittaen ehdottaa, 

·että eduskunta pää:ttäisi vahvistaa ja 
voimaan astuviksi määrätä seuraavat, tä
män vuoden ensimäisten valtiopäivien hy
väksymät lakiehdotukset: 

1) L a. k i krhlakunruankäräjiä koskevien mää
räysten muuttamisesta; 

2) La k i Oikeuden.käymiskaaren 15 luvun 2, 
3 ja 9 §:n muuttamisesta; 

3) Laki Riko."sl.ain 10 luvun 1 § :n kumoami
sesta sekä 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta; 

4) a) Laki Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 
8 § :n muuttamisesta; 

1b) La. k i Uriden ulosottolain voimaanpanemi
sesta ja siitä mitä sen johdosta on vaarinotettava 
3 päivänä joulukuuta 1895 ann·etun asetuksen 
27 § :n muuttamisesta; 

c) L a k i marraskuun 9 päivänä 1868 annetun 
Konkurssisäännön 85 ja 90 § :n muuttamisesta; 

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

Samalla ehdotamme, että. eduskunta määräisi 
Senaatin Talousosaston julkaisemaan yllä maini
tut Lait Suomen As·etuskotkoelmassa ensi tilassa, 
1 päivästä tammikuuta 1918 voimaanastuviksi. 

Helsingissä 27 p :nä ma.rraskuuta. 1917. 

N estor Aronen. 
Santeri Mäkelä. 
E. Aromaa. 
Antori Huotari. 
Oskari Jalava. 
A. Salo. 
Armas P11asonen. 
S. Häkkinen. 
Elviira, Vihersalo. 

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

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

Laki korkeimmasta oilteudesta. 

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

Keskm~telu: 

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

Ed. A i r o l a: V. J :n 30 § :ssä puhutaan yksin
omaan eduskuntaesityksistä tai anomusehdotuk
sista. Sentähden .. myöskin sen viimeinen kohta, 
jossa sanotaan: ,Alköön erilaatuisia asioita pan
taka yhte.en kirj-oitukseen", ei voi koskea s·ellaista 
kirjelmää, jonka minä olen herra puhemiehelle 
jättänyt. Mutta kun asia on kuitenkin esitelty 
eikä minua ollenkaan liikuta se, käsitelläänkö 
nä:mä yhtenä asiana. vai kolmena eri asiana, niin 
en tahdo siitä sanoa sen enempää, .kuin että sen
laatuinen kirjelmä, jonka olen jättänyt, voi sisäl
tää myöskin kolmen lain vahvistamisehdotuksen, 
koskapa työjärjestyksen 20 § :n mukaan sellaisen 
alatteen t·ekemis-een ei tarvittaisi e•des kirjelmää
kään, vaan se voisi tapahtua pelkästään suullisella 
ilmoituksella eduskunnan puhemiehelle. 

Toiseksi tahdon huomauttaa siitä, että tämä kir
jelmä on jätetty eduskunnan 'Puhemieh·elle jo viime 
kuun 17 päivänä. Asiasta on siis kulunut jo viik
kokausia. Kirjelmässä on pyydetty, että se esi
teitäisiin ·eduskunnas.sa saman päivän istunnossa. 
Suullisesti lisäsin, että jos ·eduskunnan puhemies 
ei tahtoisi sinä päivänä istuntoa pitää, vaikka se 
oli ilmoitettu, hän -esittelisi asian edes seuraavassa 
istunnossa. Sen jälkeen on asiasta edu·skunnassa 
huomautettu, mutta kuitenkaan herra puhemies 
ei ole suvainnut sitä aikaisemmin esittää. Nyt 
kun asia esitetään, ehdotetaan vielä pöydällepa
noa ja vielä niin pitkäksi aja.ksi. Minun täytyy 
toistaa, .että kyllä tällainen menettely 'On 
moitittavaa asian viivyttelyä. Tahdotaan estää 
eduskuntaa tekemästä päätöstä edustajien t·2.ke
mistä ehdotuksista estämällä asian eduskunnassa 
esilletulo. Kannatan ed. Ma.nnerin tekemää eh
dotusta. asian pöydällepanosta läheisempään istun
toon, kuin mitä puhemi·e.sneuvosto on ehdottanut. 
Asiaan on ollut tilaisuutta• perehtyä myöskin 
niillä, jotka eivät ole olleet valtiopäivillä viime 
kesänä, siitä syystä, että asiaa koskevat asiakir
jat ovat jaetut edustajille jo aikoja sitten ja ne 
lait, joista kysymys on, ovat perin lyhyitä. 

Ed. L o h i: Tämä laki korkeimmasta oikeu
desta, joka ny:t on ensimäisenä esitoetty näistä ed. 
Airolan ehdotuksista, on kyllä viime eduskunnan 

jo hyväksymä laki. 1Iutta valtiopäiväjärjestyk
sessä ei luonnollisesti voi olla suoranaisia säännök
siä siitä, missä järjestyksessä eduskunta lakia vah
vistaa, sillä valtiopäiväjärjestyshän ei edellytä 
mitään sellaista. Nyt kuitenkin edusknn'ta on päät
tänyt toistaiseksi käyttää tuota korkeinta val
taa, nimittäin lajnvahvistamisvaltaa. Eduskunta 
on kyllä jo kaksi viime valtiopäivien 'hyväksymää 
lakia· tällä lailla yksinkertais·esti vahvistanut. 
Mutta s.e tapa·, millä tämä vahvistus silloin toi
mitettii~, ei minunkaan mielestäni ole tyydyttävä. 
Täällä JO useat edustajat, jotka eivät olleet jä
senenä viimeisessä eduskunnassa, huomauttivat 
siitä, ja aivan oikeutetulla syyllä, että heille olisi 
varattava. tilaisuutta perehtyä niihin lakieh
dotuksiin, joiden vahvistaminen on kysymyksessä. 
Minusta tuntuu, oettä tämä vaatimus on aivan koh
tuullinen. Nyt tästä kysymyksestä, korkeim
masta oikeudesta, on meille äsken senaatin taholta 
jätetty myös esitysehdotus, jonka luultavasti, 
kun se tulee esille, eduskunta tulee lähettämään 
valiokuntaan. Minusta. tuntuisi luonnollisim
malta, että eduskunta pyytäisi samalta valiokun
nalta lausuntoa myöskin tästä viime oeduskunnan 
telkemäs'tä · lakiehdotuksesta, emwnkuin se .tekee 
tästä lakiehdotuksesta lo'Pullisen päätö.ksensä. 

Ed. I n g m a n: Jos olisi kysymys vain tästä 
ehdotuksesta tai niistä, jotka mainitaan siinä kir
jelmässä, joka luettiin, niin voisi kyllä panna ne 
pöydälle ensi istuntoon. Mutta tietääkseni on kir.
jelmissä, jotka kohta rtulevat luettaviksi, vielä 
joku tusina lakiehdotuksia, joiden vahvistamista 
anotaan, ja mielestäni olisi syytä, .että ne kaikki 
pantaisiin pöydälle samaan istuntoon. On koh
tuutonta vaatia, että edustajat ehkä huomenna 
pidettävään istuntoon tutustuva·t semmoisoeen mää
rään lakiehdotuksia. Minä sentä.hden puolla:n pn
hemiesneuvoston ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Kuten san'Ottu, <ehdottaa puhoe
miesn·euvosto asian pöydällepantavaksi E:)nsi vii
kon ensi istuntoon. Ed. Manner ed. Airolan kan
nattamana on ehdottanut, että asiat 'parutaiSJiin 
IJöydäUe seuraa vaan istuntoon. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja pMtös: 

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on oed. Manuerin 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 105 jaa- ja 88 ei-ääntä. 
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P u h e m i ·e s: Eduskunta. on siis· puhemies
neuvoston ehdotuksen. mukaan päättänyt panna 
asian pöydälle ensi viikon ensimäiseen istuntoon. 

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

P u h e m i e s: Esitän edelleen ehdotuksen, 
että Suomen eduskunta vahvistaisi ja julkaista.
va1si määräisi tämän vuoden valtiopäivillä hy
väksytyn lain korkeimmasta hallin.to-oikeude~ta 
sekä sen yhteydessä hyväksytyt seuraavat la1t: 
Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun vaali
lain 13 ja 16 § :n muuttamisesta ja. laki 2 päivänä 
huhtikuuta 1883 irtolaisista ja niiden kanssa me
nettelemisestä annetun asetuksen 9 § :n muutta
misesta, sekä päättäisi, että nämä kolme lakia 
astuvat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1918. 

:Tämänkin asian ehdottaa puhemiesneuvosto 
pöydällepantavaksi ensi viikon ensimäiseen is
tuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa hallituksen 
jäsenten virkatointen lainmukaisuutta. 

P u h e m i e s: Esitän edelleen ehdotuksen, että 
Suomen eduskunta vahvis'taisi ja julkaistavaksi 
määräisi tämän vuoden valtiopäivillä hyväksytyn 
lain Suomen eduskunnan oikeudesta tarkastaa 
hallituksenjäsenten virkatointen lainmukaisuutta. 

Tämänkin e'hdot'taa puhemiesneuvosto panta
va.ksi pöydälle ensi viikon ensimäiseen istuntoon. 

Ehdotus hyväbytään. 

Laki kihh~mnnankäräjiä koskevien määräysten 
muuttamisesta. 

P u h e m i e s: Ehdotetaan edelleen, että edus
kunta päättäisi vahvistaa ja voimaanastuvaksi 
määrätä lain kihlakunnankäräjiä koskevien mää
räysten muuttamisesta. 

Tämäkin a.sia ehdotetaan pantavaksi pöydälle 
ensi viikon ensimäiseen istuntoon. 

Puhe m i e s: Vielä esitellään 

Laki Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2, 3 ja 9 § :n 
muuttamisesta. 

Myöskin ehdotetaan tämän pöydällepanoa ens1 
viikon ensimäiseen istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

P u h 1e m •i e s: Edelleen esitellään 

Laki Rikoslain 10 luvun 1 § :n kumoamisesta seki 
2, 3 ja 4 § :n muuttamisesta. 

iTämäkin asia ehdotetaan pantavaksi pöydälle 
ensi viikon ensimäiseen istuntoon. 

Puhemiesneuvoston e'hdotus hyväksytään. 

P u h e m i .e s: Esi•tellään vielä 

Laki Ulosottolain 4 luvun 5, II, 7 ja 8 § :n 
muuttamisesta. 

Ehdot<Gtaan ·pöydällepantava.ksi ensi viikon en
simäiseen istuntoon. 

Ehdotus hyväksytään. 

Laki uuden ulosottolain voimaanpap.emisesta ja siitä. ·· 
mitä sen johdosta on vaarinotettava 3 päivänä joul~

kuuta 1895 annetun asetuksen 27 § :n muutta
misesta; 

sekä 

Laki marraskuun 9 päivänä 1868 annetun konkurssi
säännön 85 ja fiO § :n muuttamisesta; 

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 

2 § :n muuttamisesta. 

Nämä <Ghdoteta;m pantaviksi pöydälle ensi vii
kon ensimäiseen istuntoon. 

Ehdotus hyväksytään. 

Ehdotus uuden hallitusmuodon valmistamisesta. 

Puhemies: Esitellään ed. K. Mannerin 
y. m. aHekir.ioittama kirjelmä. 

Sihteeri lukee kirjelmän. 

Eduskunnan puhemiehelle. 

Pyydämme kunnioittaen varaamaan meille ti
lai·suuden eduskunnan marrask. 30 päivänä pidet
tävässä täysi-istunnossa eduskunnan hyväksyttä
väksi .esittää seuraava ehdotuksemme: 
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että eduskunta kehottaa 8enaattia mah
dollisimman pian valmistamaan eduskun
nan käsiteltäväksi Suomen täydellisen it
semääräämis·oikeuden mukais·en ehdotuk
sen maan uudeksi hallitusmuodoksi. 

Helsingissä, marraskuun 29 p :nä 1917. 

Kullervo Manner. Toivo V. Alavirta. 
H. Hurmevaara. Jalo Kohonen. 

F. E. Kellosalmi. 

Keskustelu: 

Ed. I n g m a n: Sen jäll~een kun hallitus jo on 
täyttänyt sen pyynnön, minkä kirjelmä sisältää, 
ehdotan, että kirjelmä ei antaisi aihetta toimenpi
ieisiin eduskunnan puolelta. 

Ed. L o h i: Yhdyn edelliseen ehdotukseen. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

._ · P u h e m i e s: Asiassa on kaksi ehdotusta, ed. 
Vannerin ja ed. Ingmanin, joka tietää sitä, että 
asia saisi eduskunnan puolelta raueta. Tätä ehdo
tusta on €d. Lohi kannattanut. Selonteko myön
netään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Manuerin ehdotuksen, äänes
tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ingmanin ehdo
tus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

.puhemies: Eduskunta on siis päättänyt ed. 
Ingmanin ehdotuksen mukais-esti, ettei asia edus
kunnan puolelta anna. aihetta mihinkään toimenpi
teeseen. 

Ehdotus valtionhoitajakuntaa koskevan eduskunnan 
11äätöksen peruuttamisesta ja Suomen korkeimman 

·valtiovallan käyttämistä koskevan lain vahvis
tamisesta. 

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

Sihteeri lukee: 

Eduskunnan Puhemiehelle. 

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

istunnossa esittää eduskunnan hyväksyt.täväksi 
seuraavat ehdotuksemme: 

1) että Eduskunta peruuttaa marrask. 9 p :nä 
tekemänsä päätöksen, .että [ieisarin ja suuriruhti
naan käyttämä valta on toistais·eksi uskottava tar
koitusta varten asetetulle valtionhoitajakunnalle, 

2) että Eduskunta päättää vahvistaa viime hei
näkuun 18 p :nä ·päätetyn lain Suomen korkeim
man valtiovallan käyttämisestä, sekä määrää sen 
heti julkaistavaksi ja voimaan astuvaksi. 

Helsingissä, marraskuun 29 p :nä 1917. 

Kullervo Manner. .Jalo Kohonen. 
H. Hurmevaara. F. E. KeUosalmi. 

To>ivo V. Alavirta. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
nämä asiat lähetettäisiin perustuslakivaliokun
taan. 

Keskustelu: 

~d. Ingman: Minusta tämä asia on kypsä 
ratkaistavaksi ilman enempää valmistelua. Pyy
dän ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että lakia 
Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä ei 
vahvisteta. 

Ed. K. Manner: Minäldn olen sitä mieltä, 
että tämä asia ei ·kaipaa sellaista valmistelua, 
jonka puhemiesneuvosto sille on ehdottanut, nimit
täin valiokuntaan lähettämistä. Esitin tämän mie
lipiteeni jo puhemiesneuvostossa. Jos ei aika olisi 
niin pitkälle kulunut, kuin se nyt on, niin ehdot
taisin asian otettavaksi käsiteltäväk·si tässä istun
nossa. Mutta kun kello kohta rupee olemaan 11, 
niin pyydän ehdottaa, ettei aEiaa lähetettäisi va
liokuntaan, vaan että eduskunta Pifttäisi ottaa 
s·en käsiteltäväksi seuraavassa istunnossa. 

Ed. A h m a v a a r a: Minä pyydän saada kan
nattaa ed. Ingmanin tekemää ehdotusta. 

Ed. J. Koho n1 en: Pyydän •kannattaa ed. 
Manuerin tekemää ehdotusta .. 

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

P u. h e ro i e s: Kun asiaa on ehdotettu pöydälle 
pantavaksi, katkaisee tämäkin ehdotus asian 
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asiallisen käsittelyn. Täällä on pyydetty pöydäl
lepanoa seuraavaan istuntoon. 

Ed. I n g m a n: Pyydän vastustaa pöydälle
panoehdotusta. Minusta siihen ei ole minkään
laista syytä. 

Ed. Kuusinen: Herra Ingman ei ehdotus
taan ensinkään perust.ellut. S.e on merkillisimpiä. 
ehdotuksia, mitä täällä eduskunnassa on tehty, ja 
herra Ingmanin mielestä eduskunnan jäsenet eivät 
saisi sitä ehdotusta harkita edes yhtä vuorokautta. 
Se ehdotus on myös läheisessä yhteydessä niiden 
ehdotusten kanssa, mitä senaatti puolestaan on 
tehnyt sekä hallitusmuodosta, että myöskin valtio
säännön perusteista. Ne tulevat huomenna täällä 
esille. Eiköhän sopisi silloin yhtä aikaa tarkas
tella molempiakin ehdotuksia, eduskunnan ennen 
säätämää valtalakia ja senaatin nyt esittämää val
talakia. Minusta siis tämä pöydällepanoehdotus 
oR mitä kohtuullisin ja pyydän sitä kannattaa. 

Ed. I n g m a. n: Olen puolestani useissa lausun
noissa aikaisemmin perustellut käsitystäni, ettei 
tätä lakia olisi vahvistettava. Syitä siihen ei mie
les.täni ole tarvis täällä uudestaan käydä esittä
maan. Mutta minun täytyy lausua ihmettelyni 
siitä, että ne, jotka ovat esittäneet tämän laki
ehdotuksen vahvistamista, nyt kaipaavat vielä 
miettimisaikaa huomiseen. Eikö asia herroista 
ole selvä? 

Ed. Lohi: Tämän valtalakiasian käsittely.ä mi
nun mielestäni voipi ehkä muuttaa tämä senaatin 
ehdotus valti·omuodon perusteista. Jos tämä nyt 
lykätään pöydälle, kenties tällä välin vasemmisto 
tulee siihen tulokseen, ettei se vaadikaan valta
lakia vahvistettavaksi. Eikä minun mielestäni ol·e 
syytä vastustaa sitä, ·että tämä tulee pöydälle sa
maan istuntoon, jossa tulee hallituksen esitys kä
siteltäväksi. Mitä sitten tulee siihen ensimäiseen 
osaan tätä ehdotusta, että eduskunta päättäisi pe
ruuttaa valtionhoitajakunnan vaalin, siitä 'Olisin 
kyllä valmis nyt jo päättämään. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

,p u h e m i e s: Asiassa. on olemassa puhemies
neuvoston ehdotus, joka tietää asian lähettämistä 
perustuslakivaliokuntaan. Ed. Manner ·on ehdot
tanut pöydällepanoa· seuraavaan istuntoon. Ed. 

' Ingman on ehdottanut, että ·eduskunta päiittäisi, 
-että lakia Suomen korkeimman valtiovallan käyt
tämisestä ei vahvisteta. Tätä ehdotusta on kan-

------------------------------------

natettu. Samoin on myös .ed. Maunerin ehdotusta 
kanna tettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

p u h e m i e s: Åänesty ksessä olisi enkä mene
teltävä seuraavalla tavalla: Ensiksi asetetaan pu
hemiesneuvoston ehdotusta. vastaan ed. Maunerin 
ehdotus. Sen jälkeen, kun·on ratkaistu pannaanko 
asia pöydälle vai lähetetäänkö se valiokuntaan, 
ratkaistaisiin äänestyksellä jatketaanko asiallista 
käsittelyä vai hyväksytäänkö se ehdotus, joka on 
edellisessä äänestyksessä voittanut. Jos olisi 
päätetty jatkaa asian käsittelyä, äänestettäisiin 
hyväksytäänkö ed. Maunerin kirjallinen ehdotus 
vaiko ed. Ingmanin ehdotus. 

Ed. K. Manner: Minun täytyy myöntää, 
etten tarkalla kuuntelemisellakaan päässyt täy
teen selvyyteen herra puhemiehen ·ehdotubesta, 
mutta minusta tuntui siltä, että herra puhemies 
tahtoi nyt jo kytkeä yhteen äänestyssarjaan ky
symyksen asian valiokuntaan lahettämisestä ja 
pöydällepanosta sekä myöskin asian asiallisesta 
päättämisestä, koska herra puhemies ehdotti vii
meiseksi tulevan äänestettäväksi ed. Ingmanin ja 
minun kirjelmässäni tekemäni ehdotuksen välillä. 
Minusta näyttää kuitenkin siltä, että ehdotus 
äänestämis·estä ed. Ingmanin ehdotuksenja minun 
kirjelmässäni tekemäni asiallisen ehdotuksen vä
lillä ei voisi tällä asteella €des tulla äänestettä
väksi eikä siis kysymykseen, koska eduskunta ei 
ol-e päättänyt, ryhtyykö se tänään asiallisesti asiaa 
käsittelemään vai eikö, ja siinä tapauksessa, että. 
eduskunta IJäättäisi ·hyväksyä minun ehdotuk
seni pöydällepanosta, silloinhan asiallisen päättä
misen täytyisi ly kkäytyä ·tuonnemmaksi. 

Puhemies: Sitä se tarkoittaakin. Sekä 
puhemiesneuvoston että ed. Maunerin tekemä pöy
dällepanoaehdotus 1keskeyttävät asian asiallisen 
käsittelyn. Ja minä lisäsinkin, että jo.s tultaisiin 
siihen päätökseen, että asian käsittelyä jatkettai~ 
siin, sitten vasta tulisi seuraamaan äänestys ed. 
Manuerin alkuperäisen ehdotuksen ja ed. Ing
manin hylkäävän ehdotuksen välillä. 

Ed. Kuu s i n en: Luulen, että tässä on jokin 
erehdys. Asiallista käsittelyä tarkoitti myös 
puhemiesneuvoston ehdotus, mutta kun sitä käsi
teltä.essä ed. Manner teki ehdotuksen asian pöy
dällepanemisesta huomiseen, selitti puhemies 
aivan oikein, että tämä keskeytti asiallisen käsit
telyn, ja niin sen täytyi tehdäkin valtiopäiväjär
jestyksen mukaan. Minun mi~lestäni on siis nyt 
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äänestettävä siitä, pannaanko asia pöydälle vai ei. 
Sen jälkeen, jos ei se tulisi pannuksi pöydälle 
huomiseen, aion pyytää puheenvuoroa puhua.kseni 
puhemiesneuvoston ehdotuksesta, jonka asiallista 
käsittelyä täällä sen jälkeen jatketaan. Luulen, 
että puhemies hyväntahtoisesti voisi suostua tä
hän kaiketi jokaisen mielestä asianmukaiseen me
nettelyyn. 

Ed. Ahma vaara: Minulla on tästä äänes
tyksestä sama käsitys, kuin ed. Kuusisella. Pi
täisi mielestäni ensin äänestää siitä, jatketaanko 
asian asiallista käsittelyä vai ei. 

P u h oe m i e s: Minulla ei -ole mitään sitä vas
taan. Kyllä se menee niinkin ihmeen hyvin. Mi
nulla ei ole mitään sitä vastaan, että ensin pääte
tään, pannaanko asia pöydälle vai jatketaanko 
asian käsittelyä ja että sitten äänestetään erik
seen, jatketaanko 'asian asiallista käsittelyä vai lä
hetetäänkö asia perustuslakivaliokuntaan, ja lo
puksi vasta ed. Maunerin ehdotuksen hyväksymi
sestä tai hylkäämisestä ed. Ingmanin ehdottamalla 
tavalla. 

Men-ettely hyväksytään. 

ÄänestJIS ja päätös: 

Ken tahtoa asian asiallista käsittelyä, äänestää 
,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Maunerin pöydälle
pa.noehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 90 jaa- ja 102 ei-ääntä. 

J.> u h ~ m i e s: Eduskunt.a 1on päättänyt .siis 
ed. Manuerin ehdotuksen mukaan panna. asian 
pöydälle ensi istunto-on. 

Ehdotus valtiovarainvalioknnnalle annettavasta 
tehtävästä valmistaa ehdotus 20 miljoonan 

markan valtiolainan ottamisesta. 

P u h e m i ·e s: Esitellään ed. K. Manuerin 
y. m. allekirjoittama ki.r.ielmäi. 

Sihteeri lukee: 

Eduskunnan puhemiehelle. 

Pyydämme kunnioitta.en varaamaan meille ti
laisuud€ll marraskuun 30' päivänä pidettävässä 
täysi-istunnossa -eduskunn.an hyväksyttäväksi esit
tää seuraavat ehdotuksemme: 

1) että valtiovarainvaliokunnan tehtä
väksi annetaan valmistaa ehdotus eduskun
nan päätökseksi, jolla senaatti valtuutetaan 
ottamaan 20 miljoonan markan suuruinen 
lyhytaikainen kotimainen valtiolaina, käy
tettäväksi lähimpänä aikana valtionrauta
teiden, metsähallituksen, he- ja. vesiraken
nusten ylihallituksen sekä muiden valtio
laitosten töissä olevien työläisten palkko
jen suorittamiseen, sekä työttömyyden 
lieventämistä varten tarpeellisten kiireel
lisimpäin uusien töiden alkamiseen; 

2) että senaattia kehoitetaan kiinJelli
sesti valmistamaan eduskunnalle uuden ly
hytaikaisen valtiolainan ottamista tarkoit
tava ·ehdotus, missä on selvästi ja tarkasti 
osotettu, mihin tarpeisiin ja minkä verran 
on lähimpänä aikana välttämätöntä varoja 
käytt.ää. 

Helsingissä, marraskuun 29 päivänä 1917. 

Kullervo Manner. 
Toivp Alavirta. 

H. Hurmevaara. 
F. E. Kellosalmi. 

Jalo Kohonen. 

Ed. K. M a n n e r: 1\ofinä pyydän ehdotuksestani 
! peruuttaa sen, mikä koskee sitä, että senaattia ke

hoitetaan kiir-eesti valmistamaan eduskunnalle 
lyhytaikaista 20 miljoonan markan lainaa koskeva 
ehdotus. Perustelen tä:tä peruutustani sillä, että 
eduskunta tänään on päättänyt, kuten tiedetään, 
erään toisen v.altiolainan. 

Ed. Ingman: Minusta ei ole syytä eroittaa 
valtion ·tarp-eita ensimäisessä ponn-essa mainittui~ 
hin eri ta.rkoituksiin muista valtion välttämättä
mistä. tarpeista ja varojen hankkimisesta niihin. 
Pyydän sentahden, kun arvelen, että v.altiovarain 
tarve kokonaisuudessaan tulee valtiovarainvalio
kunnassa, harkittavaksi muutenkin, ehdottaa, että 
myöskin tämä 'ensimäinen ponsi hylättäisiin. 

Ed. 1' a k k u l a: Minä kannatan ed. Ingmanin 
ehd-otusta. 

Ed. Kuusin-en: En puolestani tahtoisi tyr
kyttää hallitukselle varoja~ Mutta ed. Manuerin 
ehdotuksessa on yksi puoli, jota valtiovarainvalio
kunnan sietäisi harkita. Se on määräraha työttö
myyden lieventämistä tarkoittaviin uusiin töihin. 
Herrat pu'huivat äsken valtiolainakysymyksen 
yhteydessä paljon työttömäinkin avustamis-esta, ' 
mutta on aivan selvää, että siitä 25 miljoonasta 
markasta ei ole toivoakaan, ·että teidän senaattinne 
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antaisi mitään uusiin töihin, mitkä työttifmyyden 
lieventämistä varten ovat tarpeen. Kun kuiten
kin tähän tarkoitukseen aivan kiireellisesti tarvi
taan varoja, sillä työttömyys käy maassa aivan 
tavattomaksi, niin sietäisi eduskunnan juuri osoit
tamalla tämä ehdotus va.ltiovarainvaliokunnan 
harkittavaksi, puolestaan kiirehtiä työttömyyden 
Ji.eventämistä. 

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

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u he m i e s: Ed. Manner on luopunut ehdo-
1 

tuksensa toisesta kohdasta. Mitä ensimäiseen koh
taan tulee, niin on hänen ehdotustaan vastaan ·ed. 

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

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Åänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy ed. Maunerin ehdotuksen, äänes
tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ingmanin eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 102 jaa- ja 89 ei-ääntä. 

P u 'he mies: Eduskunt~ on siis päättänyt hy
väksyä ed. Mannerin siten muutetun ehdotuksen, 
kuin edellä on mainittu. 

Seuraava täysi-istunto pidetään huomenna kello 
2 päivällä. 

·Täysi-istunto päättyy kello 11,15 illalla. 

Pöytäkirja~ vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



• 



19. Keskiviikkona 5 p. joulukuuta 
k:lo 3 päivällä. 

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

Esitellään: 

1) Hallituksen esitys n:o 1 Suomen halli-
tusmuodoksi ......................... . 

2) Hallituksen esitys n :o 2 laiksi Suomen 
hallitusmuodon perusteista ............. . 

3) Hallituhen esitys n:o 3 laihi edus
kunnan esitysoikeuden laajenrtamisesb .... 

4) Hallituksen esitys n:o 4 laiksi Suomen 
valtiotalouden oikeusp~rusteista ........ . 

5) Hallituksen esitys n:o 5 laiksi 20 päi
vänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäivä
järjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 63 §:n muut-
tamisesta toisin kuuluviksi ............. . 

6) Hallituksen esitys n:o 6 laiksi edus
kunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvos
ton jäsenten ja prokuraattorin virkatointen 
lainmukaisuutta ..................... . 

7) Hallituksen esitys n :o 7 laiksi 20 päi
vänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäivä
jä~j:sty ksen ~2, _46 ja 51 § :n muuttamisesta 
to1sm kuuluVIksi ..................... . 

8) Hallituksen esitys n :o 8 laiksi edus
tajapalkkiosta vuoden 1917 .ensimäisillä ja 
toisiUa va.ltiopäivil[ä ................. . 

9) Hallituksen esitys n:o 9 laiksi 20 päi
vänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäivä
.iäriestyksen erinäisten valtiopäivältäitä kos
kevain säännösten muuttamisesta ja täy
dentämisestä sekä samana päivänä annetun 
vaa1ilain 37 § :n muuMamisesta ......... . 

10) Hallituksen esitys n :o 10 laiksi Kor-
keimmasta Oikeudesta . . .............. . 

11) Hallituksen esitys n :o 11 laiksi Kor-
keimmasta Hallinto-oikeudesta ......... . 

12) Hallituksen esitys n:o 12 laiksi moo-
S€ksenuskolaisista Suomessa ........... . 

13) Hallituksen esitys n:o 13 suurten tu-
loien verosta ......................... . 

Siv. 
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14) Hallituksen esitys n:o 14 leimasuos
tunnan suorittamisesta 1918 vuoden lop-
puun ............................... . 

15) Hallituksen esitys n:o 15 pääoma- ja 
kuponkisuostunnan suorittamisesta 1918 
vuoden loppuun ...................... . 

16) Hallituksen esitys n :o 16 kulkulaitos-
rahastosta vuodeksi 1917 ............. . 

E s i t e 11 ä ä n: 

17) Ed. Kullervo Manuerin y. m. kirjoi
tus, joka tarkoittaa valtionhoitajakunnan 
asettamisesta tehdyn päätöksen peruutta
mista ja. Suomen korkeimma1n valtiovallan 
käyttämisestä hyväksytyn lain vahvista-
mista ............................... . 

Siv. 

358 

" 

,. 

Nimenhuudossa merkitään poissa olevaksi ei., 
Salovaara. · . 

Ilmoitusasiat: 

Vapautuksia valiokuntien jäseuyydestä. 

Puhemies: Puhemiehelle antamassaan kir
jelmässä pyytää ed. Neva n 1 innavapautusta 
p e r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n n a n j äsenyy
destä, koska 'hänet on valittu senaattori Araju
ven s~iaan valtiovarainvaliokuntaan. 

Pyyntöön suostutaan. 

Puhemies: Niinikään on ed. Anti 1 a 
kirjelmässä pyytänyt, että hänet vapautettaisiin 
ta 1 o usva 1 i o kunnan jäiJenyyd'6stä, lYqska. 
hänet on valittu jäseneksi perustuslakivalioku:a
taan senaattori Louhivuoren sijaan. 

Pyyntöön suostutaan. 



348 Keskiviikkona 5 p. joulukuuta. 

P u h e m i e s: Vielä on ed. A l o p a e u s 
pyytänyt, että 'hänet vapautettaisiin laki. v a-
1 i o kunnan jäsenyydestä, !koska hän on Jäs~
nenä paitsi suuressa valiokunnassa myös laki
ja talousvaliokunnassa ja viimeksi mainitun va
liokunnan ·puheenjohtaja. 

Pyyntöön suostutaan. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Suomen hallitusmuotoa 

koskeva haHituksen •e1sitys n:o 1 esitellään. 

P u h e m i oe s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsit·ellä esilläolevan 
ehdotuksen sillä tavoin kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Keskustelu: 

Ed. K U. u s i ne n: Ei ole mitään sitä vas
taan, että senaatin ehdotus käsitellään niinkuin 
esityksiä käsitellään, kun eduskunta vain tekee 
siitä nimenomaisen päätöksen, niinkuin nyt pu
hemiesneuvosto on ehdottanut, ja kun myöskin 
edustajain tekemät, perustuslakia koskevat eh
dotukset saadaan täällä käsitt.elyn alaisiksi sa
massa järjestyksessä. Mutta sisällöltään on tä
mä senaatin ·ehdotus joka. tapauksessa niin mer
killinen, että minun täytyy pyytää kiinnittää 
siihen jonkun verran eduskunnan jäsenten huo
miota. Sillä olen ehdottomasti sitä mieltä, että 
se on kaikissa pääkohdissaan mahdoton hyväk
syä epäkansanvaltaisuutensa takia. 

Tämä esitysehdotus, samoin kuin seuraava, 
jO'ka s:sältää siitä pääkohdat 10 pykälässä, on 
nykyisen senaatin hallitusmuotoe'hdotus; lyhem
pää voisi nimittää myös senaatin ,valtalakiehdo
tukseksi". Eduskunnalla taas, toistaiseksi 'kum
minkin s·en vasemmiston kannattamana, on ol·e
massa toisenlainen hallitusmuoto eli valtalaki, 
joka täällä hyvin tunnetaan ja jonka ·edus
kunta viime heinäkuun 18 päivänä on hyväksy
nyt. Tänä päivänä tulee päiväjärjestyksen mu
kaan esille myös tämä toinen asia. Mikäli on 
kU.ul:tu, ehdottaa puhemiesneuvosto, -että sekin, 
kuten tämä senaatin hallitusmuotoehdotus, lä
hetettä:siin perustuslakivaEokuntaan. Luulen, 
että tarkoitus on, että tämä hallituks•en valta
laki·ehdotus söisi siellä suu'hunsa eduskunnan 

valtalain, niin että kun jonkun ajan pääs·tä ko
hotettaisiin kantta ja 'katsottaiiSiin, onko siellä 
enää jompaakumpaa jälellä, sieltä olisi :hävinnyt 
meidän kannattama valtalaki. 

Kumminkin ta:htoisin tätä senaatin ehdotusta 
vastaan yhäti puolustaa sitä hallitusmuotojärjes
telmää, jota edustaa eduskunnan ennen päättä
mä laki. Sillä kysymyksessä on kaksi eri haUi
tusmuotojärjeste.lmää, toinen e d u s kun n a 1-
1 i s e n k a n s a n v a ll a n j.ärjestelmä ja toi
nen lk a n s a n h a •ll i t s ·e m i s j ä r j e s t e l-

'm ä harvainvallan kautta. 
Ei liene liiaksi poikkeamista asiasta, jos huo

mautan ensiksi niistä parista muistutuksesta, 
joita on tehty meidän kannattamaamme hallitus
muotolakia vastaan. 

Sen 1 pykälän 2 momentista on sanottu, että 
se jättää Venäjän hallitukselle valtaa Suomen 
asioissa. Sitähän se ei te-e. Pyydän tässä puo
lestani ilmoittaa ja luul•en, että vasemmisto on 
yksimielinen siinä käsityks·essä, että heti, kun 
valtalaki tulee eduslkunnassa vahvistetuksi, voi
daan täällä säätää uusi perustuslak:säännös, jon
ka kautta valtalaista sen 1 §:n 2 momentti koko
naan p 0 i s te ta a n, joten srinä laissa säädet
ty eduskunnan valta tulee ulotetuksi myös ulko
politiikkaan ja sotilaslminsäädänt.öön. Meidän 
ryhmämme on alunpi<täen oHut Suom-en itsenäi
syY'(l.en kannalla ja siinä suhteessa on senaatin
kin hallitusmuotoehdotus samalla kannalla. 
Myöskin senaat[n jäse•net täällä eilen ·esittämäs
sään lausunnossa lausui•vat tämän ajatuksen sel
västi julki, .ia se minusta oli senaatin esitykses
sä .hyvä puoli. Pyydän tässä ilolla todeta, että 
senaatti on ruinakin tällä kertaa selvästi Suomen 
täyde.llisen itsenäisyyd·en kannalla, ja nähtä
västi mY'öskin suurin osa, ehkä kaikki senaatin 
kannattajat. Joku päivä sitten täällä ed. Kai
.ramokiin piti puheen, jossa hän tosin 'hauklkui 
sosialistit pataluhiksi, mutta kumminkin - kan
natti Suomen itsenä:syyttä. Me ajateltiin sil
loin, että haukkukoon, kunhan kannattaa !hyvää
asiaa. Tervetuloa, senaattoni Kairamo, yhtei
SPen i•sänmaalliseen rintamaan! Taivaassa on ilo 
yhdestä syntis•estä suurempi kuin 10 vanhurs
kaasta. Entinen senaattori Danielson-Kalma.ri 
on myös hiljattain haukkuessa.an sosialisteja kir
joittanut Suomen täyd·ellisen itsenä:syyden 
puolesta. Erittäin ilahuttavaa sekin. Kun ajat
tele-e, miten esimerkiksi viime kevännä perus
tuslakikomiteassa me sosialistit sa•atiin riide1lä 
hänen kanssaan tästä samasta asiasta, niin toti
sesti tässä on ta11ahtunut iso ja ilahduttava edis
tysaskel. Maailma menee eteenpäin. Viime ke
vännä hän perustuslakikomiteassa selitti, että 
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vaikka millaiseksi ajatelta.isiin Suomen ja Venä-
• jän tul•evaa suhdetta, ainakin se on my~nnettävä 

Venäjälle, että se saa vapaasti täällä pitää sota
väkeä ja sotavarustuksia. Meidän puolelta taas 
sanottiin, että meidän käsityksemme mukaan, 
vaikka millaiseks1i jäisi Suomen ja Venäjän suh
de, a.nakin se oikeus on Venäjältä pois vaaditta
va, että se saisi vapaasti pitää täällä sotaväkeä. 
Siinä ydinkohdassa oli meillä siis aivan pä:nvas
tainen käsitys, sillä me käsitimme, että Venäjän 
oikeus p.tää Suomessa sotaväkeä sisältää impe
rialistis•en .sorron ma.hdoUisuuden Suomen suh
teen, ja sitä ei Suomen eduslkunta voine vapaa
ehtoisesti Venäjälle myöntää. - Ed. Schyberg
:oon ja pari maalaisliittola:sta - ni•in kirjavat 
miehet siis - viime istunnossa täällä huomaut
tivat, •että ei•vätköhän sosialistit aio vain valta
lain kautta luovuttaa jotain Suomen oikeuksia 
Venäjälle. Tie.tysti he eivät itsekään usko, että 
tuommoista mahdo.llisuutta on olemassa, mutta 
että he no:n sanovat, se todistaa s1itä, ·että he 
pitävät sitä häp•eällisenä; ja silloinhan vasta 
voimme ollakin varmat porva.riston kannasta 
itsenäisyysasiassa, kun nahdään, että he ovat al
kaneet päinvasta,ista kantaa pitää häpeäll senä, 
kun he syyttävät päinV'astaisesta sosia.listeja. · 
Minä luulen, että tästä lähtien Suomen por
va·risto on tässä asiassa, pitkän taistelun jälkeen 
tosin, tuUut s lle kannalle, että se tule•e täyttä
mään histomallisen v·elvollisuutensa, ja se on 
hyvä. 

Toinen mui.stutus, mikä on kohdistettu valta
lakia ·vastaan, on se, etteihän eduskunta voi 
käyttää hallitusvaltaa: 200-henkinen kokous, 
ku.nka se voisi hoitaa haUitusasioita? Ei se 
kaikkea sitä teknilEstä puoHa voikaan ·hoitaa, 
ei'kä valtalaissakaan sitä ole edellytetty. Varsi
nalisi5sa toimeenpanovallan tehtävissä on paljon 
;pikkuisia ;yksityisseikkoja, joitten käsittele
minen edellyttää, että se tapahtuu pienemmän 
joukon kautta. Mutta niin on valtalaissa edel
]ytettykin, että on olemassa eDityinen toimeen
paneva valtioe1in, vieläpä on edellytetty, että 
toi,staiseksi tämä tehtävä on Suomen s·enaatin 
talousosaston käsissä. Ne tehtäväit, jotka valta
la•in mukaan kuuluva.t eduskunnal.le itselleen ja 
mitikä ennen kuuluivat hallits•ijalle yksinään, 
ne ky1lä eduskunta voi hoitaa. Tuskinpa täällä 
voi olla a · noa ta.kaan miestä, joka väittäisi se.l
laista, ettei eduskunta voi hoitaa nuo korkeim
man vallan tehtävät paremmin, kuin Nikolai II 
aikanaan, esimerkiksi muutamat virkanimityk
s·et ja lakien vahV'istamiset. Viimemainittu teh
tävä on tahän saa.kka sujunut täällä erinomai
sesti. To~vottavasti se sujuu sam~lla tavalla 

tästä eteenkinpäin. Jos niissä tehtävissä vielä 
jota.in on, joka vaatisi ehdottomasti pi1enemmän 
joukon käsiin jättämistä, se työnjako voidaan 
järjesteHä. Laitetaan hallitusas•iain hoito tek
nillisesti niin hyvälle kannalle kuin mahdollis
ta, paljon pa.reommalle kannalle ku:n se tähän 
asti on ollut. Sitä me emme suinkaan vastusta, 
mutta me vastustamme ehdottomasti sitä, että 
toimeenpanevas.ta valtioelimestä tehtäisiin h a l-
1 i t s e v a valtio·elin, sellainen, jonka ,alamai
sia" muitten ihmisten tässä maassa pitäisi olla. 

Eduskuntaa ei ole missään maassa voitu enää 
ikokonaan syrjäyttää. Mutta kysymys on siitä, 
1hyväksytäänkö sellainen järjestelmä, että edus
kunnalle ylirpäänsä tulee kuulumaan korkein 
valtiovalta, niin ettei sen ·rinnalla saa olla mi
tään valtioelintä, jolla olis'i itsenäinen valta 
vastustaa eduskunnan tahtoa, vaan että toimeen
paneva valtioelin olisi sellainen, jonka tulee nou
dattaa eduskunnan tahtoa ja sen antamia 
ohjeita; V'ai tuleeko sellainen halUusjärjestelmä, 
jossa on valta ja·ettu, jossa osa vallasta kuuluu 
eduskunnalle ja osa kuuluu hallitukseUe, niin 
että hallitus sen valtansa nojalla voi todella hal
lita maata ja vieläpä hallita Hse asiassa myös 
- eduskuntaa. Onko kansan s•allittava käyttää 
eduskuntansa kautta .itsehallintoa, vai: onko 
kansa jätettävä harvainvallan alamaiseksi? 

.Senaatin hallitusmuotoehdotuksessa on nyt 
pääpi'irteenä kaikkein yksinkertaisin muoto 
harvw:nvaltaa. Suuri osa valtiovaltaa on jätetty 
yhden ainoan miehen käsiin, jolla on nimenä 
p .r e s i d e n t t i. Onko se kansanvaltaista? Pyy
dän ajattelemaan jonkun verran, miltä tuntuisi 
eduskunnan valiokunnassa, jos s·· ellä jolleki'n 
valiokunnan jäsenelle annettaisiin 2 tai 3 ääntä. 
Toiset kai pitäJisivät sitä epäkansanvalta~sena. 
Jos anmtta· siin hänelle 17 ääntä, sitä pidettäi
siin jo räikeästi epäkansanvaltais·ena, sillä sil
loin yksi ainoa mies voisi äänestää nur·n koko 
muun valiokunnan. Mutta se ei olisi vielä ko
vin paljon, sillä val 'okunta tekee vasta ehdotuk
sia. Jos yksi ainoa mies saisi kumota edus
kunnan päätöksiä tai ainakin lykätä ni · tä tois
taiseksi, se oli.si jo todellista president:nvaltaa. 
Luulen, että te pidätte ·e·päkansanva1ta 'sena jo 
s•itä, että edes kolmasosa eduskunnan jäsenistä 
saa ryhtyä kumoamaan tai· lykkäämään toistai
seksi tavallisia eduskunnan päätöksiä. Mutta 
jos yks·i ainoa mies saa niin t,ehdä, se on räi
keästi epäkansanvaltaista. 

Herra Ståhlbergin komitean ehdotus on tässä 
suhteessa niin vanhoillinen, että olisi väärin sa
noa, että s·en mukainen tasavalta olisi maa lman 
yksinvaltaisin ta s a v a 1 t a, sillä se voittaa 
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yksinvaltaisuud;essa. eväil·emättä hyvin mon.ta 
nykyään voimassaolevaa m o n a r k i a a. Ei voi 
kukaan väittää, että Englannissa kuninkaan 
valta olisi tosiasiallisesti, poliittisest·i läiheskään 
niin laaja, ku:n mitä ed. Ståhlbergin komitean 
ehdotuksen mukaan ja myöskin senaatin nykyi
sen esityksen mukaan on presidentin valta. 
Nimeltään tasavalta, mutta tosiasiassa monar
ki•a, nimellisesti siinä on presidentti, mutta 
tosiasiassa mona.rkki, vieläpä hyvin arvelutta
vasti Nikolai, II:n näköinen, vaikka kotimaista 
tekoa. Oikeastaan epäilen, onko se edes kot·i
maista tekoa. Se näyttää pikemmin olevan 
amerikkalaista t·ekoa. Amerikan Yhdysvalloissa, 
kuten tiedetään, presidentti V'alitaan yleis llä 
vaal·eilla. Sieltä on löydetty tämä esimerkki, 
jota ed. Stå.hlbergin komitea ehdottaa. Sitä on 
sanottu ja täydellä syyllä vaalimonarkiaksi. Ei 
synny e•nsinkään oleellista eroa monarkian ja 
tasavaHan välillä sen kautta, että tasavallassa 
valtion päämies valit·aan kansanäänestyksellä. 
Amerikkalaisestakin ·tasavallasta sanoo tunnettu 
valtio-oikeuden tutkja J ellinek, että ,Amerikan 
presidentti on tietoisesti luotu Englannin kunin
kaan esikuvan mukaan". Hän huomauttaa myös, 
että Ranskassakin toisen tas.avallan presid·ent
tiys luotiin saman esikuvan mukaan, mutta sitten 
ikovasta kokemuksest•a siitä luovuttiin ja myö
hemmin .sitä muokatessa siihen muotoon, missä 
se nyt on, otettiin esikuvaksi ,nykyajan parla
men.taarisesti hallitun En.glann1in kuninkuus". 
Sama valtio-oppinut lausuu vielä tämän johdosta: 
,Kuinka syvästi nykyajan maailma on kiinty
nyt monarkian aatteeseen, käy varsinkin ilmi 
si·itä, ·että huomattavin j•a enimmän levinnyt 
muoto nykyajan demokratiaa - (nimittäin por
varien demokratiaa) - presidenttiys-ta.savalta, 
on poliittiselta puoleltaan perustettu heikonnetun 
m o n a r k k i s e n a a t te ·en po'hja.lle." 

Siis muuUe kuin monarkkise1.1e pdhjalle ei ole 
perustettu Amerikan Yhdysvaltain eikä Rans
kankaan p-resid·enttiystasavaltaa, ja vielä vähem
män S•e tas·avalta, jota ed. :Stå:hlberg ehdottaa. 
Että presidentti valitaan, se ei yhtään estä sitä, 
että presidentillä voi olla tos·:asiassa suurempi 
valta kuin hallitsijalla. Ei se myöskään estä 
sitä monarkkis.en halLtustavan piirrettä, että pre_ 
sidentin taakse ·kerääntyy edesvastuuttom:a 
,piirejä", jotka hallitsevat. va.ikuttavat presi
denttiin ja johtavat siten edesv•astuuttomalla ta
valla maan ha.llitusta. Ei niiden tarv:ts·e olla 
juuri raspuuttinilaisi•a piirejä, mutta yhtä edes
vastuuttomia joka tapauksessa. Presidentin vaa
le:ssa - sehän tunnetaan Yhdysv•alloista, jos 
mistään - on omansa pääsemään valtaan mitä 
suurin valtiollinen turmelus. Täytyyhän jokai-

sen myöntää, että Yhdysvalloissa se on pääasias
sa raha, joka presidentin valitsee, kilisevä raha.· 

Ranskassa on tapahtunut pari:n kertaankin, 
•että siellä on kansan valitsemasta valtion pää
mie'hestä tullut keisari. Sellainen valtiomuoto 
on siis suorastaan vaarallinen tasavallan olemas
saololle•. Ranskass·a Ludvig Bonaparte ja hänen 
takanaan olevat oikeusopp· neet puolustelivai hä
nen vallananastustaan sellaisella selittelyllä, 
että kun jokainen yksityinen edustaja on saanut 
vaaleissa ainoastaan niin ja niin monta ääntä, 
mutta p-residentti on saanut sata ja ikaksisataa 
kertaa niin paljon ääniä, niin m :tä merkitsee 
edustajain tahto tämän ,kansan valitun", presi~ 
dentin tahdon rinnalla. Presidentti Bonaparte 
katsoi olevansa o:keutettu kansalta saamansa val
takirjan nojalla ajamaan edustajat sinne, missä 
pi'Ppuri kasvaa, ja hän ajoi ja hänestä tuli kei
sari joksikin aikaa, siksi kunnes kansa ajoi hä
net vuorostaan siltä paikalta pois. 

Vaikka hankittaisiin kuinka suuret takeet, et
tei noin pääsisi meillä tapahtumaan, vaikka vä
hennettäis•:in kuinkaki>n paljon sitä tavatonta 
monarkin valtaa, mikä senaat•in hallitusmuoto
ehdotuksessa on presidentille kO'etettu säilyttää, 

. oleeUisesti ei asia siitäkään muuttu:.si. Ranskan 
ja Englannin porvarilEsparlamentaarinen haUi
tustapa osoirttaa, ettei kansanvaltaisuus riipu 
vielä pelkästään s·:itäkään, onko valtion päämie
hellä valtiomuodon mukaan isompi tai pienempi 
määrä valtaa. Jos vielä on .semmoiset olot kuin 
täällä Suomessa, jossa on odotettavissa suuri 
puolueit·ten hajaannus - täällähän on nyt jo 
koko monta puoluetta, ja jos vielä sos•:alistit ha
jaantuisivat ja oik·eis1:o pirstautuisi moneen 
osaan. on sitäkin vähemmän toi:voa, että muo
dostuisi suuri enemm:stöpuolue, joka kykenisi 
pitämään eduskunnassa valtaa siten, että se voi
si olla tod·ellisena vastapa·inona presi,dentin ja 
senaatin vallalle,- tämmöinen puoluehajaannus 
on omansa vielä käytännössä l:säämään suuresti 
pre&identin ja hallituksen valtaa. Olen ehdotto
masti sitä mieltä, että ehdotetaan mi.ssä muodos
sa tahansa tälle maalle pres•identtiä, jolla olisi 
its•enäistä tO':mivaltaa, semmoinen ehdotus on: ai
van a~rvelematta pantava paperikoriin. Sillä se 
on kaiken kansanvaltaisen järjestelmän vastainen. 

Pyydän muutamalla sanalla viitata semmoi·s
ten valtioiden oloihin, m:ssä presidentillä~ tai 
olkoonpa hän vaikka kuningas, niinkuin Englan
nissa - ei ole mainittavaa tosiasiallista valtaa, 
vaan hallitsemassa on niin sanottu ,eduskunnan 
luottamusta nauttiva hallitus". Minkälaista kan
sanvaltaisuutta se on? 

Tuon niin sanotun parlamentaarisen ha.llitu:s
t·avan pääJmerkki:nå on se, että hallituks•en käsiin 
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jätetään mahdoUisimman suuri valta, vaikka se 
onkin sille luottamuksella uskottu vain toistai
seksi. Eduskunta luopuu mahdollisimman vä
hiin oman valtansa käytöstä. Eduskunnan 
asiaksi oikeastaan jää va.n siunata hallituksen 
teot ja varsinkin hallituksen laiminlyömiset. 
Hallitus johtaa ja itse asiass.a hallitsee eduskun
taa. Eduskunta korkeintaan si•t:ten jonkun ajan 
päästä, kun aika on täytetty, kaataa se-n halli
t-uksen, ja sitten - alkaa taas sama peli alusta 
uudPn hallituksen kanssa. Tämä on erinomaisen 
edullinen ha.Uitusjärjestelmä silloin, kun on ky
symyksessä yhteiskunnallisten uud.stusten jar
ruttaminen ja estäminen. Uusi hallitus esittää 
aina alussa ohjelmansa. 1Se ohjelma voi olla ve·r
:rattain hyvännäköi·nen, mutta useimmista sen 
ohje·lman kohdista tulee säännölLsesti pannu
kakku. Näyttää ni,inkuin oltaisiin hommassa 
tuon ohjelman tot-euttamiseksi, mutta siitä ei 
kumm:nkaan tule mitään valmista. Vaalilu
pauksista on täten niin erinomaisen helppo pääs
tä vapaaksi. On kysymyksessä hallituksen kan
nattaminen. Enemmistöpuolue tai enemmistö
liitto, joka on hallituksen takana, s·e ei hevillä 
lähde hallitustaan kaatamaan, vaikka tämä hal
litus ei ohjelmaansa ryhdykään tarmokkaasti 
toteuttamaan, sillä kysymyksessä on koko sen 
enemmistöliiton ainakin tilapäisen vallan säilyt
täminen. Kun ,omat miehet" ovat hallituk
s•essa, niin emme luonnollisesti lähde antamaan 
sille hallitukselle epäluottamuslausetta a;inakaan 
vähä-isistä syistä. Ja jos hallitus taas yrittää 
niitä lupaamiaan uudistuksia to:meenpanna, sil
loin sen asema rupeaa horjumaan. Sitä kannat
ta'Va enemmistö on tavallisesti siksi pieni, että 
jos hallitus tarmokkaasti rylhtyy toimimaan, sil
loin voi syntyä taas hallituspul•a, eikä ohjelman 
toteuttamis-essa päästä puusta pakoon. Varsin
kin käy huonosti, jos· on laita, niinkuin .epäile
mättä meillä tulee olemaan, että eduskunta on 
suurimman osan vuotta lomalla, jolloin sitten hal
litus joutuisi aivan itsenäisesti ja om:n päin 
maata hallitsemaan. Eduskunnalla ei olisi te
hokasta vaikutusvai taa semmoiseen hallitukseen 
>ens·inkä'än. Ja parhaimmassakin tapauksessa, 
jos eduskunta saisi tehokasta vaikutusvaltaa 
hallitukseen, niin mitä siitä olisi seurauksena? 
Siitä on seurauksena vain se, että halhtukset 
vaihtuvat sitä useammin, mutta ei siitä suin
kaan olP seurauksena uudistusten eteenpäin pää
seminen. Al'tuiset haUitusten vaihdokset ovat 
luonteenomaisia Ranskassa ja Italiassa ja jo'h
tuvat juuri niin sanotusta ,parlamentaarisesta 
hallitustavasta", vaikkakin Ranskassa esrmer
kiks·i on ol·emassa. verrattain iso enemmistö
puolue. 

Monet porvarilliset valtio-oppineet, myöskin 
semmoinen kuin Hermann Rehm, joka on mo
narkisti, ovat myös sel:ttäneet sitä puolta, miten 
tämmöinen parlamentaarinen ha.Uitustapa on 
omansa antamaan käytännössä vallan yksityis
ten puoluepääHikköjen käsiin. Rehm nähtä
västi pitää erityisesti silmällä Englannin oloja. 
Pyydän eduskunnan jäseniä huomauttaa hänen 
kuvauksestaan, joka on luk-emisen arvoinen, jota 
ei kumminkaan tässä nyt ole tilaisuutta lähem
min selostella. .Se on kumminkin tosiasia, että 
myös parlamentaariset kukkotappelut käyvät 
päivän ilmiö.ksi semmoisen hallitusjärjestelmän 
aikana, mikä nyt ta-hdotaan tänne ehdottaa ja 
mikä on Englannissa ja Ranskassa olemassa. Ja 
vielä huonommin ovat asiat, jos hallitusvalta 
joutui.si, :t1iinkuin täällä Suomessa epäilemättä 
tulisi tapahtumaan, säännöllisesti olemaan k o
k o o m u s hallituksen ja kokoomusliiton 
käsissä. Sellainen 'hallitus on kaikke·:n -heikoin 
ja se on myös kaikkein vanhoillisin. Se ei pää
se puusta pakoon, sitä vetävät toiset sarvista, 
to:set hännästä, eikä ,se liiku paikaltaan mihin
kään. Tulimme siitä jo hyvään kokemukseen 
tänä vuonna viiden kuukauden aikana. 

Pyydän huomauttaa eduskunnan jäsenille sii
tä 'haUitusjärjestelmästä, joka nykyään Euro
passa voimassaolevista on mi-elestäni ·lähinnä •esi
kuvaks•i otettava Suomen oloja järjestettäessä, 
nimittäin .Sveitsin hallitusjärjestelmästä. Ly
hy-esti sanoen :siellä eduskunta valitsee hallitus
elimen, liittoneuvoston, kolmeks•i vuodeksi ker
rallaan, nimittäin sen varsinaiset jäs,enet, mutta 
sen puheenjohtajan, jota s:ellä sanotaan presi
dentiffisi, - hänellä ei ole muuta virka-asemaa 
kuin olla liittoneuvoston pu'heenjohtaja.na- sen 
valitsee eduskunta ainoastaan yhdeksi vuod-eksi. 
Vieläpä on niin kansanvaltaisella tavalla järjes
tetty tämä puoli, •e.ttä ei samaa miestä saa kahta 
kertaa peräkkäin p.residentiksi valita, siis joka 
vuosi hän muuttuu. S ellä on nyt oikeusoppi
neiden kesken kiista siitä, ovatko nämä hallituk
sen jäsenet vain virkamiehiä, eduskunnan a.lai
sia v:rkamiehiä, vai ovatko he jonkun verran 
hallitusmiehiäkin. Sii,hen riitaan ei tässä tar
vitse puuttua. Pyydän vain huomauttaa. seu
:raavaa: juuri sentä'hden, •ettei Sveitsissä ole voi
massa sellainEiln 'Parlamentaarinen hallitusjär
jest-elmä kuin Ranskassa ja Englanni,ssa ja ettei 
siellä hallitus ole kol,lektiivisesti, yhtoe: sesti vas
tuunalainen, juuri sen takia siellä hallitus on 
luonteeltaan suuresti pysyvä-inen, muuttuma
ton. Sve·:tsin hallituksen jäsenet ovat eduskun
nan luottamusmiehiä, mutta ei niitä silti vaih
della usein. Eduskunta ne muodolrsesti valit
s-ee .ioka kolmen vuoden päästä, mutta on aivan 
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s·äännöllistä, että valit.aan samat rnie1het joka 
kerta uudelleen. Kun he tietävät, että heidän 
on noudatettava eduskunnan tahtoa, niin he nou
dattavat sitä, tekevät hyvin tehtävänsä, opcpivat 
halliJtustehtäv:insä, heistä tulee oikeita hallitus
amrr:att~miehiä. Heissä on myös eri puolueitten 
miehiä - ei nyt aivan äärimäiseltä oikealta 
eikä myöskään äärimäiseltä vasemmalta mut
ta siiUi keskeitä. On siellä sosiaLstejakin, sem
moisia oikeanpuolisia sosialis't•eja; he menesty
vät siellä joukossa mielestään erinoma:sen hy
vin ja heidätkin valitaan yhä uudelleen samaan 
virk~an. Kun he ·eivät ole var1sinaisia hallitus
miehiä - heillä on ·kyllä myös aloteoikeus, oi
keus tehdä · ehdotuksia !)duskunnalle, - niin 
suhde eduskunnan ja toimeenpanevan laitoks·en 
välillä näyttää sdviävän ikäänkuin itsestään. 
Hallituks~n jäsenet tietävät, että he eivät ,saa 
~lla vallananastajia, vaan eduskunnan luoiita
musmiehiä. 

No, en puolestani suinkaan tahdo väittä~, että 
Sveitsin haUitusjär.iestelmä olisi mikään Ideaa
linen, kaikkein paras maailmas,sa edes nykyään 
olevista. Puolestani tahtoisin lausua tässä sen 
mieolipiteen, että ainakim yhdessä Euroopan 
maassa ·On mielestäni toistaiseksi jonkun verran 
.parempikin valtiojärjestelmä olemassa, kuin mitä 
Sveitsissä on, ja se maa on - .Suomi. Minkä
lainen ·valtiojärjestelmä? Ei ol'e epäilystäkään 
sii,tä, ettei .Suomessa ole nyt tasavalta nen halli
tusåärjestelrnä. Ei ole epäilystäkään, kuka tääl
lä toimeenpa.nevan valtioelimen va.litsee. Sen 
tekee eduskunta ihan niinkuin Sve:tsissä. Ei 
ole mY'öskään epäilystä siitä, ·ettei senaatin jäse
net olisi täällä vdvollisia noudattamaan edus
kunnan tahtoa, eduskunnan antam·a ohjeita. He 
ova( ei ainoastaan poli•itillisesti siihen velvolli
set, vaan he ovat Suomen juristien selitysten 
mukaan o:keudellisestikin siihen velvolliset. 
Menivätpä suomettarelais·et juristit takavuosina 
niin pitkälle, että väittivät S<enaatin .jäsenten 
olevan velvollisia. noudattamaan valtion' päämie
hen ta-htoa, vaikkapa tämä käskisi niitä laitto
rrnuuksiinkin. No, eduskunta ei tahdo ylläpitää 
tuommo'sta pakkoa, mutta laiUisia käskyjä on 
.Suomen senaatin noudatettava; eduskunta ei kai 
tahtone laittornia käskyjä sille antaakaan. 

Tämä on sveitsiläistä syst•eemiä vähän paran
netussa muodossa. Hallituksen jäsenet ovat tääl
lä myös määräajaksi nimtetyt. Heidät määrä
tään senaatin ohjesäännön mukaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan, niin myös senaatin talous
osaston puhe·enjohtaja. Tarvitsis:ko meidän an
taa hänelle presidentin nimi. Se on tarpeetonta, 
sillä ,cpuheenjohtaja" on hyvin kansanvalta.inen 

nimitys. Jos se käännetään vie.raalle kielelle, 
niin siitä tulee ,presidentti". Sen kummempaa 
p·residenttiä ei minun nähdäkseni tarvitakaan. 
Kun kukin hallituksen jäsen tuntee olevansa 
riippuvainen ·eduskunnas.ta ja vastaavansa omis
ta toimistaan eduskunnalle, ja kun keh ttyy sel
lailllen ta.pa, ettei eduskunta välttämättä käytä 
määräämisvaltaansa niin ankarasti, että yhdellä 
kertaa panisi aina kaikki hallituksen jäsenet vi
ralta pois, vaan niitä, jotka ervät 'ole kunnollisia 
~Jivätkä oike:n täytä tehtävääns•ä, eroteliaan ja 
cpannaan vähän parempia tilalle, niin tästä tulee 
vallan mukiinmenevä kansanvaltainen järjestel
mä, suvereenisen eduskunnalli1sen kans·a.nvallan 
järjestelmä. 

Nykyisessä hallituksessa on tietysti muutta
misen varaa. .Siellä on nyt niinkin vanhoillisia 
miehiä kuin herra 8etälä :ia sella · sia kiivaita 
puoluemiehiä kuin senaattori Arajärvi. .Sem
moiset olisi mielestäni po·istettava s · eltä, ,sillä 
tämän eduskunnan luottamusta nautti·van halli~ 
tuksen pitäisi olla edistysmielisen, ei kovin oi
k·ealta, jos ei kovin vasemmaltakaan. Kyllähän 
nyt ,sosialisteissakin olisi rahaminist·eriks i Joku 
vähän sopivampik:n mies kuin ·ed. Arajärv1. 

En tahdo väittää, etteikö ylipäänsä Suomen 
nykyisessä hallitusmuotojärj.estelmässä ole ke
hittämisen ja korjaamisen va.raa yhä. Tätä jär
ciestelmää vastaan epäilemättä huomautetaan, et
tei ,sen vallitessa ole ·riittäviä takeita siitä, ette'i 
·eduskunta tule tekemään .harkitsema ttomia pää
töksiä, .ia kun ei ole itsenäistä hallitusvalta.a 
eduskunnan vastapainona, niin mitä turvaa oh
d kansalla niitä vastaan. Mutta ottakaa huo
mioon, että jos eduskunta joskus tek•ee harkit
sernattomia päätöksiä, niin winakin yhtä usein 
voi senaatti tai ehdotettu valtioneuvosto ja pre
s :dentti tehdä harkitsemattomia päätöksiä. Ei
vät ne ole sen harkitsevarnpia eivätkä nii1nkään 
harkitsevaisia kuin eduskunta on. Eduskunnan 
päätöksistä on minulla se käsity,s, •että ne y.li
päänsä porvarin· sessa yhteiskunnassa tulevat 
olemaan kompromissipäätöksiä. Ne eivät tule 
iPääsuunnaltaan olemaan äärimäisten mustain 
eikä äärimäisten punaisten ehdottamia vaan 
sidä väliltä, mieluummin minun mielestäni 
enemmän vasemmalle kallistuvia kuin oikeaHe. 
Hallituksen pitäisi ylipäänsä olla samansuuntai
nen. Eduskunnan töiden valmistelu on kyllä 
saatava huolelliosemmaksi kuin tähän asti. Val
tion komit.eajärjeste1mä voi olla verraten hyvä, 
kun se pannaan järjestelmällis·esti käytäntö•ön. 
Valtiopäivien valiokunnista •ei tarvitse minun 
nähdäkseni mui,den kuin valtiovarainvaliokun
nan istua enimmän osan vuotta. Säästyt.ään 
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paljoilta kustannuksilta, jos eduskunnan ·ei tar
vitse i.stua muuta kuin 4, korkeintaan 5 kuu
kautta. Valtiopäiville pitäisi valmistella ·huo
•lellisesti lakiehdotukset juuri valtion •komiteois
sa ja niissä pitäisi, mikäli mahdollista, olla suh
teelhnen edustus, jotta ehdotuks•et jo niissä tuli
sivat ka-ikkien niiden näkökantuin mukaan har
kituiksi, kuin ne tulevat eduskunnassa. Silloin 
eduskunta voi lyhyessäkin ajassa tehdä huolel
lisesti valmisteltuja päätöksiä ja tulee hyvin 
työkykyiseksi. Ja siitä on juuri kysymYJs, edus
kunnan työkyvyn kohottam . .sesta, ja se on kii
reellinen tehtävä, johon kaikkien edistysmieli.s
ten ainesten pitä]si myötävaikuttaa. 

Kahdess•a suhteessa erityisesti' olisi nykyistä 
hallitusjärjestelmää kehitettävä. Ensiksikin 
siinä suhteessa, että äänioikeus laajennettaisi:n 
ja toiseksi s·iinä suhteessa, että äänestys tehdään 
täällä eduskunnassa julkiseksi, niin •ettei mitään 
salalipuilla äänestämistä enää tapahdu. Kun 
eduskunta käyttää korkeinta valtiovaltaa, silloin 
pitää myös kansan saada kansanvaltaisesti val
voa joka.sen ed!lstajan menettelyä ja laimin
lyöntejä eduskunnassa. Muuten voisi· eduskun
nankin valta turmeltua. Ainoastaan terveen 
kanE<anvallan kontrollin alaisena eduskunta var
masti voi kunnolla tehtävänsä täyttää. 

Sanalla sanoen, minun nähdäkseni a•sia alkaa 
olla ,kypsä", niinkuin ed. Ingman e:Ien illalla 
täällä sanoi valtalaista. Myönnän, että käsitin 
häntä .ionkun verran väärin. Arvelin, että ehkä 
•ed. Ingman, joka on teräväpäinen mies, oli tul
lut samaan tulokseen kuin minäkin, ettei välttä
mättä tarvita valtalain vahvistamista, koska 
senmukainen järjestys itse asiassa on jo voimas
sa. Erehdyin tässä kohden hänen .suhteensa, 
mutta tosiasia on se, että meillä o n n y t o l ·e
roa s s a hall:tusmuoto ja valtiosääntö. Siitä 
on meillä paperitkin. 

Kaikilla kansoilla ei ole valtionsääntöä pape
rilla ja tulevat kuitenkim hyvin toiJmeen, esi
merk 'ksi Englanti ja Unkari, siis sellainen suur
vaitakin kuin Englanti. Meillä on kolmekin 
ryhmää valtiollisia asiakirjoja nykyään voimas
sa olevasta halEtusmuodostamme. Nimittä'n en
sinnäkin van•hat perustuslakimme, sikäli kuin 
niitä ei ole muutettu tai kumottu tai jotkut koh
dat niis·tä eivät ole menettäne·et voimaansa sen 
kautta, ettei enää ole hallitsijaa. Toiseksi on hei
.näkuun 18 päivänä säädetty valtalaki, jolla on 
vain se heikko puoli, että ,s•itä toistais•eks i eivät 
O'le tunnustaneet voimas1sa olevaksi laiksi muut 
kuim sosialistit; vaikka toivon, että .se tulee vielä 
ylei~e~tiJ.·in tunnustetuksi, jollei muuten, niin 
käytännön kautta. Ja kolmanneksi meillä on 

herra Alkion ·eihdottama päätös viime ma.rras
kuun 15 päivältä, jonka mukaan eduskunta 
käyttää kaikkea sitä valtaa, mikä ennen on kuu
lunut keisarille ja suuriruhtinaalle. Se oli hyvä 
päätös, ja omasta puolestani tahtoisin li1sätä kä
sityksenäni, että suurlakko ei olisi ihan silloin 
loppunut ku:n se loppui, ellei tätä päätöstä olisi· 
eduskunnassa. saatu aikaan. Historian jumala 
käyttää toisinaan meitä .heikkoja ihmisiä väli
kappaleinaan .suurissa asioissa, .ia niin tässä
kin tapauklsessa. Voidaan arvostella tätä pää
töstä, voidaan esimerkiks·i huomauttaa, että sen 
mukaan eduskunta käyttää korkeinta valtaa 
ainoastaan , toistaiseks'l". Mutta toistai.seksi 
ovat kaikki hallitusmuodot maailrnas1sa ol·emas
sa. Meillä sanottiin ·ennen juhlallisesti jokaisen 
pe.rustuslain perässä, ·e'ttä tämä olkoon voimassa 
,peruuttamattomana perustuslakina". Mutta se 
oli väärin sanottu, :sillä er mikään perustuslaki 
ole peruuttamaton, vaan niitä voidaan peruut
taa, ja val'ls:nki.n tällaisina vallankumousaikoina 
ni•itä peruutetaan ihmeen joutu sasti. Missään 
rnaa.ssa ei voida nyt sanoa, että nykyinen halli
tusmuoto on voimassa muuta kuin toistaiseksi. 
En lö~s~ kymmentä markkaa vetoa maailman 
mahtavi1mmankaan :kei:sarin kruunusta kolme.n 
kuukauden päithän. 

Totta kyllä, puheenaoleva eduskunnan päätö!S 
on t•e~hty vain yksinkertaisella enemm:stöllä, ja 
se en siinä l12ikko puoli. Mutta. ei se ihan niin 
heikko ole, kuin miltä se näyttää. On kyllä tot
ta, niinkuin olen ennenkin sanonut, että tämän 
päätök,sen voisi eduskunnan enemmistö myös 
pe.ruuttaa yksinkertaisella enemmistöllä, ja 
.semmoinen hallitusmuoto ei nyt ole oikein hyvä, 
joka on noin vain joka päivä muuteltavissa. 
Mutta vaikka eduskunnan enemmistö peruut
taisi tämän päätöksen uudella yksinkertai1sel1a 
päätöksellä, niin mitä pantaisiin sijaan, ken·elle 
sitten annettaisiin se keisarille ja suuriruhti
naalle kuulunut valta? Eihän sitä voi 
k e ll e k ä ä n rn u u ll e rs i i r t ä ä y k s i n
k e r tai s e ll a p ä ä t ö k s e ll ä, sillä sellai
nen olisi vanhain perustuslakien muuttamista. 
Muuttaminen tarvitsee käydä perustuslain mu· 
kaisessa järjestyksessä, s·e O'n aivan ·selvää. Sen 
on jo tunnustanut hallitus itsekin esittäessään 
tämän oman valtalakie•hdotuksen.s:r; ei ole epäi
lystäkään, ettei se ole tarkoitettu säädettä
väksi sillä määräenemmis•töllä, mikä p·emstus
lain 'säätämise.stä Suomessa vo:massa on. Torsin 
täällä kerran eduskunnan enemmistö tai o:ikeas
taan vähemmistö yritti Suomen kansalle lan
genuutta hallitsijavaltaa siirtää er:tyiselle val
tionhoi ta.i a.kunna11e, direktooriolle, yksi nkertai-



354 Keskiviikkona 5 p. joulukunta. 

sen enemmistön päätöks·ellä, mutta luulen, että 
herrat e<ivät halua siitä tempusta enää paljon 
pwhuakaan. Luulen, että eduskunta on nyt jo 
kypsä peruuttamaan siitä syntyneen tilapäisen 
päätöksen. Ehkä 'sosialistien puolesta sopinee 
ka.nnattaa erikseen ed. Manne•rin ehdotuksen 
ens :mäistä kohtaa, joka tarkoittaa tuon vanhan 
di,rektooriopäätöksen purkamista, jotta se ei enää 
kummittelisi. Sillä se päätös oli p·eru.stuslain 
vastainen, se perustui vää.rään hallj.tusmuodon 
38 §:n tulkintaan, eikä eduskunta saa nimelli
.sestikään enää kauvempaa ylläpitää semmoista 
päätöstä, sillä se olisi eduskunnalle häpeäksi. 

Olin puolestani jo viime ke1sänä taipuvainen 
sille kannalle, että myöskin valtalaki olisi voitu 
päättää eduskunnassa yksinkertaisella enemmis
töllä, mutta en saanut ryhmäs.säni riittävästi 
kannatusta täHe m:elipiteeHe. Toiset katsoivat, 
ett.eivät sitä porvarit tunnustaisi, jos se niin 
yksinkertaisesti päätettäisiin. Oli1n s:lloin tullut 
sille kannalle, että Suomen korkein valtiovalta 
oli la.ngennut Suomen kansalle ja että olisi voi
nut käydä päinsä 'Sen määräämi:nen yksinker
taisesti eduskunnalle. Nyt s·e on tullut yksin
kertaisen enemmistön päätöksellä otettua edus
kunnalle ja nyt se pysyy, toivottavasti, niin
kuin ed. Lohe.n tapana on sanoa, ,ainakin 100 
vuotta", ja kauvemmin ·ei tarviskaan. 

Nyt voi'vat so.sialist·it olla tässä asiassa vaik
kapa niin sanoaksemme ,vanhoillisella" kan
nalla. Niiden ei tarvitse yrittää kumota valtio
järjestystä, ne voivat pyrkiä sitä kaikin voimin 
säilyttämään, jos porvarit yrittävät sitä kumota. 
Ilman sosial.demokraattien tai, sanoisin, ilman 
demokraattien apua, ilman nii,den suostumusta, 
ei nähdäkseni voida laillisella tavalla, valtio
kaappausta tek·emättä, muuttaa Suomen ny
kyistä hallitusmuotoa epäkansanvalta:semmak
si. IPorva.rien täytyisi, jos isosialidemokraatit 
:kannallaan pysyvät, vaikkapa kaikki maalais
liittolaiset •asettuisivat muiden p·orvarien kanssa 
hallitusmuodon epäkansanvaltaistuttamista vaa
timaan, toimittaa ei vain yhdet uudet vaalit 
vaan kahdet vaalit peräkkäin, jotta se saataisiin 
läpi. Mutta teissä ei liene niin suuria utopis
teja, että usko:sitt.e kaksissa vaaleissa peräk
käin lyövänne sosialistit ja vielä niin, ettei 
niille jäisi kolmatta osaa edustajapaikoista. 

.Suhde valtalaki<in on nyt selvä. Me sosiali
demokraat:t emme ole, niinkuin teidän puoleltan
ne on väitetty, ka•tsoneet silmiämme sokeiksi 
valtalakiin. Olemme kyllä nähneet senkin, mitä 
on tapahtunut valtalain ulkopuoloella. Mutta me 
vaadimme silti vahvistusta valtalaille. Se on 
ta.rpeen, sillä se vahvistaa srtä valtiojärjestel-

mää, joka yleisen tunnustuksen mukaan nyt on 
Suomessa laillisesti voimassa. Kun se tunnus
tetaan postit iivisella pe.rustuslainsäännöksellä 
vielä nimenomaan kiinnilyödyksi, niin silloin 
se on vielä lujemmin voimassa, ja se on omansa 
silloin ehkäisemään kaikki ne kaappausyrityk
set, mitä mahdollisesti tullaan äärimäisestä 
oikeistosta tätä järjest·elmää vastaan tekemään. 
Kenties on jo sovittu maalaisliittolaisten ja 
oikeistolaisten kesken, että valtalaki tänä iltana 
lähetetään perustuslakivali.okuntaan tarkoituk
sella haudata se sinne. Lähettäkää, jos se teitä 
huvittaa. Ei se sinne kuole. Me ehdotamme 
äänest·ettäväksi valtalain vahvistamisen. Sillä 
äänestämisellä on se päämerk:tys, ·että nähdään, 
ääDestävätkö maalaisliittolaiset sitä ·vastaan. 
Ei ole kauvan aikaa siitä - se oli tässä suur
lakkoviikolla - kun maalaisl:ittolaisten puolel
ta täällä sanottiin, että jos sosialistit eivät tee 
sillä ja sillä tavalla, niin he katsovat, että so
sialistit ovat luopuneet valtalain kannattami
.~esta. Me vähän nauroimme tuolle. Nyt ovat 
maalaisliittolaiset jo - eivätkä monet 'heistä 
sitä sala.akaan - hyvin halukkaat luopumaan 
valtalain kannattamisesta. Eilen selitti täällä 
.io herra Alkio, eHä emmehän me o1·e oik-eastaan 
luvattukaan valtalakia vaalien edellä. (Vasem
malta: Se valehteli!) Valtalakiparka voi sanoa 
herra Alkiolle, että ennenkuin kukko kahdesti 
laulaa, sinä minut kolmasti kiellät. Mutta siitä 
on 1hyvä, ettei maailmanmeno sentään vielä riipu 
·ihan kokonaan herra Alkiosta eikä muistakaan 
maalaislii ttolailsista. 

On kyllä totta, että t a i s t e U a v a vielä 
on uuden kansanvaltaisen eduskunnalli!S·en jär
jestelmän puolesta. Ja on kyllä totta, ·että 
maalaisliittolais~et epäilemättä 'tu1·evat puoles
taan o:keistoa avustamaan tässä taistelussa nykyi
sen kansanvaltaisen järjestelmän muuttami
S·eksi epä.kansanvalta=semmaksi. Herra Alkio 
tulee p·erustuslakivaliokunnassa avustamaan 
mustia porvareita ja herra J uutilainen tulee 
siellä avustamaan he.rra Alkiota. . . Maalais
liittolaisten valitsijat ovat kansanvaltaista vä
k·eä, mutta maalaisliittolaisten luokkatoverit 
täällä eduskunnassa ovat epäkansanvaltaista 
väkeä, ja sen vuoksi maalaisliittolaiset hor.iuvat 
täissä kahden kannan välillä. Senaatti yrittää 
joka päivä, eilen nyt sano kaapata korkeimman 
vallan oikeuksia, niin ainakin n ä p i s t ell ä 
niitä käsiinsä. Ja maala :sliittolaiset tahtovat, 
·että eduskunta luovuHaisi niitä s·en verran, ·ettei 
M tosin näyttäisi ihan räikeältä kaappaukselta, 
mutta kumm :nkin tulisi annetuksi senaattoreille 
hallitsi.ianoikeudet. Mutta maalaisliittolaiset ei-
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vät uskalla, siitä olen vakuutettu, mennä niin 
pitkäUe tässä avll:stuksessaa.n, e.ttä -yallanka~p
paus kävisi täysm selväks1. S11lä JOS h~ mm 
pitkälle menevät, niin 1he lyövät päänsä semään: 

Jos porvariston taholta hyökätään selvästi 
v a ll a n k a a p p a u s t i e ll e, kyllä kai työ
väki .silloin nousee lakia ja oikeutta puolusta
maan. Suometar tänään puhues,saan sos alisteja 
vastaan puhui ,lain herruudesta". Oikein. Elä
köön lain he·rruus! Me voimme nyt olla täällä 
eduskunnassa oikeita ,Estlandereda" lain her-
ruuden puolesta. · 

Porvaristolla on tässä kahden hallitusmuodon 
välise,ssä kamppailussa apuna lLttolainen, josta 
jo ennen olen tfLällä sanonut, että me sosia.li
demokra.atit sitä pelkäämme. Se on anarkia. 
Me~dän mielestämme pitäisi järjestää olot maas
sa sille kannalle, ettei mikään anarkia pääsisi 
h~Jviämääii. Jos ana.rkia päfLsee leviämään, on 
siinä vaara koko valtiolle. Ei ole turhaa kuvit
telua se, että silloin voi tulla se kolmas mies ja 
kaapata itselleen ne to:veet, mitkä meillä tällä 
hetkellä on Suomen kansan its·enäisyydestä ja 
riippumattomuudesta. Jos se ei peloita edus
kunnan kaikkein oikeimmalla olevia porvareita, 
sen pitä:si kuitenkin peloittaa keskustassa ole
via. Eduskunnan .täytyisi osoittaa politi:kan 
muutosta edistyksellise·en kansanvaltaiseen 
suuntaan, niin että työväkikin rupeaisi uskomaan, 
että jonkunlaista apua asemaansa se voi tämän 
eduskunnan kautta saada. Luulen, että so·siali
demokraatit ovat tässä suhteessa tähän asti teh
neet voitavansa. Mutta porvarillisten taholta ei 
näillä valt:opäivillä alusta loppuun asti ole 
tehty muuta kuin .iarrutettu kunnollisten uudis
tusten ai•kaansaantia. Tästä lähtien, jos tahdo
taan, ettei jouduta ker.rassaan anarkian tielle, 
on suunnanmuutos tarpeen. Silloin, luulen ma, 
on myö,s jonkinlainen hallituksen kor.iaus .sitä 
yarten tarpeen. 

On kysymys siitä, tahdotaanko täällä yllä
pitää järjestelmää, joka takaa ylipäänsä tämän 
vapaan kansan kansanva·ltaisen 
] t .s e h a 11 i n n o n ja u u d i s t u s t e n s ä ä n
n ö 11 i s e n e t e e n p ä i n m e n e m i s e n; vai 
rp•elätäänkö tätä t:etä, tätä eduskunnallisen itse
hallinnon'.ia uudistust•en t:etä, tätä ,tasaisen ke
hityksen tietä", niinkuin sitä myös voisi nimit
tää, koska me sos · alidemokraatit olemme jo näh
tävästi sille asteelle tulleet. Ketkä sitä pelkää
vät, ne luonnollisesti tulevat olemaan mukana 
senaatin tällaisten hallitusmuotoehdotusten 
:hommailemisessa ja myöskin s·enaatin yrityK
lSissä kaapata korke'nta valtaa omiin käsiinsä. 
Mutta ketkä eivät pelkää kansan itse•hallintoa 

eikä eduskunnan tehokasta uudistuslain.säädän
tötyötä, ne tuleva.t täällä taistelemaan eduskun
nallisen kansanvallan puolesta, sitä lujittamaan 
ja. myöskin sitä edelleen kehittämään. Uskon ja 
sanon, n:inkqin jo alussa sanoin, että maailma 
menee ·eteenpäin. Vähitellen. 

P u Jh e mies: Istunto keskeytetään k:lo 
8:aan, jolloin tämän asian käsittelyä jatketaan. 

Istunto keskeytetään k:lo 4,25 i.-p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 8 i. p. 

P u h ·e m i e s: Jatketaan ke.skeytynyttä asian 
käsittelyä, joka koske·e hallituksen esitystä n:o 1 

Suomen hallitusmuodoksi. 

Keskustelu .iuHstetaan päättyneeksi. Puhe
miesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

2) Suomen hallitusmuodon perusteita 

koskeva hallituksen esitys n:o 2 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto -ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä es]lä olevan 
•esityk,sen sillä tavoin kuin valtiopäiväjärjestyk
sessä on säädetty keisarin .ia suuriruMinaan esi
tyksistä, panisi asi1an pöydälle s~euraavaan täysi
i,stuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

3) Ehdotuksen laiksi eduskunnan esitysoikeuden 
laajentamisesta 

sisältävä hallituksen ~hdotus n:o 3 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että -eduskunta päättäen käsitellä esillä olevan 
es. tyks.en sillä tavoin, kuin valtiopäiväjä.rjestyk
sessä on säädetty keisar:n .ia suuriruhtinaan esi
tyksistä, panis~ asian pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

4) Ehdotuksen laiksi Suomen valtiotalouden 
oikeusperusteista 

sisältävä hallituksen esitys n:o 4 esitellään. 
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Puhemies: Puhemiesneuvosto e'hdottaa, 
että •eduskunta, päättäen käsitellä esillä olevan 
es•:tyks.en sillä tavoin, kuin valtiopäivä.iärjestyk
s·essä on säädetty keisarin ja ~suuriruhtinaan esi
tyks'stä, panisi asian pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

5) Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 anne. 
tun valtiopäiväjärjestyksen 26, 27, 43, 61 

ja 63 § :n muuttamisesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 5 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esillä olevan 
ehdotuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyks-essä on säädetty keisarin ja suuri,ruhtinaap. 
esityksistä, panisi asian pöydäll-e seuraavaan 
täysi-i.stuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

6) Ehdotuksen laiksi eduskunnan oikeudesta tarkas
taa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattorin 

virkatointen lainmukaisuutta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 6 esitellään. 

,p u h e m i! e s': Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esillä ol·evan 
ky::,ymyksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on~ säädetty keisa,rin ja suuriruMinaan 
esityks,istä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Keskustelu : 

Ed. A i r o l a: Tästä asiasta on olemassa 
eduskunnan laillis-essa järjestyksessä hyväksy
mä valmis lakiehdotus, josta puuttuu ainoastaan 
eduskunnan puolelta tuleva vahvistaminen ja 
Asetuskokoelmassa julkaiseminen. Kyseenalai
sen lain va.hv:stamiskysymyksen on eduskunta 
päättänyt panna pöydälle ensi viikon ensimäi
seen istuntoon. Siis toistaiseksi on vielä avoin
na se se kka, hyväksyykö tämäkin eduskunta 
asiasta jo valmiina olevan lakiehdotuksen ja 
määrää sen julkaistavaksi vai hylkääkö se viime 
kesänä eduskunnan laillisessa järjestyksessä te
kemän päätöksen ja hyväksymän lakiehdotuk
sen ja ryhtyy asiaa uudelleen käsittelemään. 
Niin kauvan kun eduskunta ei ole vielä tässä 
suhteessa kantaansa .ratkaissut, on kerrassaan 
moitittavaa se, että hallitus kuulematta edus-

kunnan mieltä tekee asiassa aloitteen, joka si
sältää eduskunnan aikaisemmin hyväksymän 
lain hylkäämis-en. Si:tä syystä ehdotan, että 
asia pantaisiin pöydälle niin kauvaksi, kunnes 
nä:hdään, mille kannalle tämä ·eduskunta aset
tuu viime kesänä eduskunnan hyväksymään la
kiin nähden, jonka nimenä on ,laki Suomen 
eduskunnan oikeudesta tarkastaa hallituksen jä
senten virkatointen lainmukaisuutta". Minä eh
dotan, että asra pannaan pöydälle ·ensi viiko.n toi
seen istuntoon. 

Ed. Jalonen: Minä kannatan ·ed. Aimlan 
tekemää ehdotusta. 

Puhemies: Asia,a on pyydetty pöyd-älle 
ria sitä on kannatettu. Se pyyntö keskeyttää 
as'allisen keskustelun. Pyydän seuraavia edus
tajia kohdistamaan lausuntonsa tähän puole·en 
kysymystä. 

Ed. W r e d e: Enli<gt min tanke kan behand
lingen af föreva.rande proposition icke lämnas 
beroe-nde af den fråga, som ldgm. Airola an~ 
förde. Regeringen har varit i sin fulla rätt, 
då den uppgjort proposit.on beträffande detta 
ämne. Det af landtdagen antagna la.gförslaget 
ha.r ju icke ens insändts till stadfäst·else och kan 
således icke utgöra något hinder för propositio
nens behandling. J a.g ber a tt få bi träda tal
manskonferens·ens förslag om bordläggni.n:g tili 
nästa plenum. 

Ed. A i r o l a: Hallituksella ei ole mitään 
'oikeutta t-ehdä lakies~tyksiä eduskunnalle, paitsi 
silloin, kun eduskunta sille sellaisen oikeuden 
myöntää. · M.ssään laissa ei löydy määräystä 
siitä, että Suomen senaatti saisi tehdä eduskun
nalle lak~esityksiä. Se, että täällä on joitakin 
esityksiä lähdetty valiokuntaan, ei ole tapahtu
nut sen vuoksi, että senaatilla ilman muuta olisi 
:sellainen oikeus, vaan sen takia, että eduskunta 
suvaiJtsee sellaisenkin ·esityksen ha·rkittavakseen 
·ottaa. Jos tämä nyt •esilläoleva asia viivyttele
mättä käsiteltäväksi otetta siin, niin voisi käy
dä .sillä tavoin, että tulee hyväksyttyä muutet
·tuna tai muuttamatta senaatin esityksen mukai
:nen laki ja ennestään o-n olemassa jo eduskunnan 
lopullisesti hyväksymä laki. Samasta asiasta 
tulisi kaksi eri lakia, jotka osaksi kävisivät yh
teen, osaksi .ristiin. Tällaisen ristiriidan vält
tämiseksi on mielestäni välttämätöntä panna 
asia pöydäll-e sillä tavoin kuin olen ehdottanut. 

Keskust,elu pöydällepanosta julistetaan päät
tyneeksi. 
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Puhemies: Puhemiesneuvosto on, kuten 
sanottu, ·ehdottan11t asian pöydälle.panemista sen
Taavaan istuntoon, ed. Airola ed. Jalosen kan
nattama.na on ehdottanut, että asia panta~siin 
l)öydälle ensi viikon toiseen istuntoon. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös·: 

Ken /hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuk
sen, äänestää ,jaa", jo.s ,ei" voittaa, on e·d. Airo
lan ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 101 jaa- ja 94 ei
ääntä. Eduskunta on siis päättänyt puhemies
neuvoston ehdotuksen mukaisesti panna asian 
p.öydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

7) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 
annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 § :n 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävä hallituksen esitys •n:o 7 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan 
ehdotuksen sillä tavoin, ku:n valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä, panis•i asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Puhemi·esneuvoston ehdotus hyväksytään. 

8) Ehdotuksen laiksi edustajapalkkiosta vuoden 
1917 ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä 

sisältävä hallituksen esitys n:o 8 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
·eMii eduskunta, päättäen käsitellä ·esilläolevan 
ehdotuks·en sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin ja suuriruhtin.aan 
esityksistä, panisi asian pöydälle s•euraavaan 

. täysi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston •ehdotus hyväksytään. 

9) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 
annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtio
päivätöitä koskevain säännösten muuttamisesta ja 

täydentämisestä sekä samana päivänä annetun 
vaalilain 37 § :n muuttamisesta 

sisältävä hallitUksen esitys n:o 9 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa. 
että eduskunta, päättäen käsit·ellä esilläolevan 

· ehdotuks-en sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin .fa suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. • 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

10) Ehdotuksen laiksi korkeimmasta oikeudesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 10 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ·ehdottaa, 
että ·edu~kunta, päättäen käsitellä esilläolevan 
ehdotuks·en sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisari•n ja suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

11) Ehdotuksen laiksi korkeimmasta hallinto
oikeudesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 11 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa. 
että eduskunta, päättäen käsitellä esilläoleva~ 
ehdotuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyks-essä on säädetty keisarin .ia suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaa.n 
täysi-istuntoon. 

Pooemi~sneuvoston e1hdotus hyväksytään .. 

12) Ehdotuksen laiksi mooseksenuskolaisista 
Suomessa 

sisältävä hallituksen esitys n:o 12 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
Että eduskunta, päättäen käsitellä esilläo1evan 
ehdotuks-en sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle S•euraavaan 
täysi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehilotus hyväksytä.än. 

13) Suurten tulojen veroa 

koskeva hallituksen 'esitys' n:o 13 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan: 
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ehdotuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes- ' 
tyksessä on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asia.n pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston e~hdotus !hyväksytään. 

14) Leimasuostunnan suorittamista 1918 vuoden 
loppuun 

koskeva hallituksen esitys n:o 14 esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan 
ehdotuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisa.rin ja suuriruMinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
1-äysi-istuntoon. 

Pu:hemiesneuvoston ehdotus \hyväksytään. 

15) Pääoma- ja kuponkisuostumian suorittamista 
1918 vuoden loppuun 

koskeva •hallituksen esitys n:o 15 esitellään. 

,p u h ·e mies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan 
ehdotuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on sääd·etty keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Plllhemiesneuvoston ehdotus !hyväksytään. 

16) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 1917 

koskeva hallituksen esitys n:o 16 esitellään. 

Puhemies: Puhemi1esneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä ·esilläolevan 
ehdotuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin .ia suuriruhtinaan 
esityksistä, panisi asian pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston e~hdotus !hyväksytään. 

17) Ed. Kulle.rvo Manuerin y. m. kirjoitus, 
.ioka. tarkoittaa 

Valtionhoitajakunnan asettamisesta tehdyn päätök· 
sen peruuttamista ja Suomen korkeimman valtio
•allan käyttämisestä hyväksytyn lain vahvistamista 

esitellään. 

·puhemies: Ennenkuin asia eilen päätettiin 
panna pöydälle, oli olemassa puhemiesneuvoston 
e·hdotus, että asia lähetettäisiin perustuslaki
valiokuntaan. Oli myös vastustettu valiokun
taan lähettämistä ja ehdotettu asiallis·en käsit
telyn jatkamista siten, että lopullisesti hyväk
syttäisiin k:r.ielmässä <>leva ed. Maunerin y. m. 
ehdotus, ja toiseksi, että ed. Ingmanin ehdotuk
sen mukaisesti päätettäisiin, että lakia Suomen 
korkeimman valtiovallan käyttämisestä ei vah
visteta. 

Puhemies: Haluaako kukaan vielä pu
heenvuoroa puhemiesn·euvoston ehdotuksesta .vai 
voidaanko heti ryhtyä äänestämään siitä, jatke
taanko asian asiallista käsittelyä vai lähetetään
kö asia perustuslakivaliokuntaan? 

Ed. A i r o l a: _Yhtenä syynä sii,hen, että 
vasemmiston taholta on niin sitkeästi pidetty 
kiinni niin sanotusta valtala:sta, on ollut se, että 
on olemassa eduskunnan päätös siitä, että koko 
se laaja valta, .ioka aikaisemmin on kuulunut 
keisarilla ja suu.riruhtinaalle, olisi siirrettävä 
.erityiselle valtionhoitajakunnalle. Tällaisen 
eduskunnan päätöksen olemassaolo tekee mah
dolliseksi oikeistolle alituiseen yrittää valtio
kaappausta, yrittää riistää eduskunnan käsistä 
valta .ioilleki·n yksityisille, .iotka koroitettai.siin 
eduskunnan, yläpuolellt;l hallitsemaan ei ainoas~ 
taan maata vaas myöskin eduskuntaa. Sentäh
den minusta on ennen kaikkea tärkeätä, että 
tämä päätös saada~n peruutetuksi, .ia siitä syys
tä pyydän erityisesti kannattaa ed. Manuerin 
ehdotusta sikäli, kuin se sisältyy hänen kirjel
mälnsä ensimäiseen ponteen. Kannatan siis ehdo
tuksen ensimäistä pontta, mikä sisältää ehdo
tuksen, että eduskunnan aikaisemmin tekemä 
päätös, jolla on päätetty siirtää keisa.rin ja suuri
.ruhtinaan käyttämä valta erityiselle valtion
hoita,iakunnalle, peruutettaisiin. 

Puhe mies: Minä tahtoisin vain huomaut
taa, että nyt keskustellaan puhemiesneuvoston 
ehdotuksen johdosta asian lähettämisestä perus
tuslakivaliokunta&n. Pyydän siis seuraavia 
puhujia kohdistamaan puheenvuoronsa siihen. 

Ed. Ja 1 a v a: Kannatan ed. Airolan teke
mää ehdotusta. 

Puh e m i ·e s: Minä sanoin, että .nyt ei ole 
vi·elä puhe .siitä. 

Ed. K. M a n n e r: Kun eilen ehdotin tämän 
asian pantavaksi pöydälle tähän istuntoon, niai-
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nitsin, -että minusta tämä asia ei enää kaipaa 
valiokunnan valmistelua. Olen vieläkin samaa 
m1eHpidettä. Mitä tulee endotukseni ensimäi
seen ponteen, niin se asia, jota se koskee, ei ole 
ollut varsinaisen valiokuntakäsittelyn ja valmis
telun alaisena .silloinkaan, kun se eduskunnalle 
ensi kerran tuotiin. Mitä taas tulee lakiin 18 
päivältä he:näkuuta, niin senkin sisällön tunte
vat ·edustajat, uudet niin hyvin kuin vanhatkin, 
varsin hyvin ja ylipäänsä kaikki ne seikat, jotka 
voivat olla vaikuttamassa sen hyväksymiseen 
tai hyväksymättä jättämiseen. Sen takia minus
ta näyttää tarpeettomalta ja ajan ja työn hukal
ta, jos asia valiokuntaan puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti lähetettäisiin. Toivoisin, 
että eduskunnan jäsenet olisivat valmiit asiasta 
nyt päättämään ja tahtoisivat hylätä puhemies
neuvoston ehdotuksen asian valiokuntaan lähet
tämisestä. 

Ed. A i! r o l a: Ehdotukseeni luonnollisesti 
sisältyy myöski.n se, että asia valiokuntaan 
lähettämättä nyt päätettäisiin. Aivan niinkuin 
puhemies on ottanut varteen ed. Ingmanin ehdo
tuksen, joka .sisältää sen, että toinen ponsi valio
kuntaan.jättämättä hylättäisiin, yhtä hyvin voi
daan ottaa lukuun minun ehdotukseni, että 
ensimäinen ponsi valiokuntaan jättämättä hy
väksyttäisiin. 

Keskustelu pu'hemiesneuvoston ehdotuksen 
johdosta julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Ensiksi on ääinestettävä siitä, 
onko asian asiallista käsittelyä jatkettava, vai 
on)ro asia lähet,ettävä valiokuntaan. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on pu:hemies
neuvoston ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 159 jaa- ja 36 ei
ääntä; eduskunta on siis, hyläten' puhemiesneu
voston ehdotuksen, päättänyt jatkaa asian asial
lista käsittelyä. 

Keskustelu: 

Ed. A i r o ·l a: Sen selityksen johdosta, jonka 
puhemies äsken minun ehdotukseni johdosta 
esitti, pyydän varmuuden vuoksi uudistaa. sil
lO'in . tekemäni ehdotuksen. 

Ed. Ja 1 a v a: Y'hdyn siihen, mitä edellinen 
puhuja huomautti. Uudistan hänen ehdotuksen
sa kannattamisen. 

Ed.' Jalonen: Kannatan sitä 1:lhdotusta, 
että toinen ponsi, joka koskee valtalain vahvista
mista, otetaan erikseen äänestyksen alaiseksi. 

Ed. Lohi: Päätös valtionhoitajakunnan aset
tamisesta; syntyi ilmeisesti vastoin eduskunnan 
enemmistön tahtoa ja siis minun käsittääkseni 
se joutaa nyt jo pois päiväjärj·estyksestä. 

Ed. E l o r a n t a: Kannatan ed. J aiosen teke
mää •ehdotusta. 

Ed. W r e d e: Jag afstår. 

Ed. Niukkanen: Minäkin olen sitä mieltä, 
että molemmat, niin val.talaki kuin d:rektoorio, 
ovat nyt jo kypsät tapettaviksi ja ·että ne mo
lemmat joutavat pois kummittelemasta. Mieles
täni olisi erittäin kiireellistä saada edes jonkun
laisia ohjeita ja jonkunlaista valtiomuotoa laadi
tuksi Suomen itsenäiselle tasavallalle. Vaan 
kun nämä, toiselta puolen valtalaki ja toiselta 
puolen direktoorio, yhä täällä kummittelevat, 
voivat ne hidastuttaa aikalailla tämän asian ·kä
sittelyä. Senkin tähden olisi hyvä, että nämä 
molemmat .io tässä istunnoSl!a tapettaisiin. 

Ed. Hu r me vaara: Koska tämän •asian 
asiallista käsittelyä vi·elä jatkuu, niin pyydän 
e•hdottaa, että käsiteltävänä olevassa ed. Man
·nerin y, m. kirjelmässä toisena pontena oleva 
e'hdotus, se nimittäin, että eduskunta päättää 
va'hvistaa viime heinäkuun 18 päivänä päätetyn 
lai•n Suomen korkeimman valtiovallan käyttä
misestä sekä määrää sen heti julkaistavaksi ja 
voimaanastuvaksi, lähetettäisiin perustuslaki
valiokuntaae. 

Ed. :Ståhlberg: Kpska eduskunnalle on 
annettu esitys uud·esta hallitusmuodosta ja uu
den hallitusmuodon perusteista, joista jälkimäi
nen toivottavasti tulee sangen pian käsiteltä
väksi, on nähdäkseni käynyt mahdolliseksi 
valtionhoitajakuntaa koskevan päätöksen pe
ruuttaminen. Päätöksellään marraskuun 10 päi
vältä on eduskunta tosin päättänyt, että valtion-· 
:hoitajakunnan vaalia koskevan asian käsittely 
on keskeytettävä, kunnes perustuslakivaliokunta 
olisi antanut lausuntonsa ensimäis·en varapuhe
miehen äålnestysk:ellosta. Perustuslakivalio
kunt~. on loppuun käsitellyt tämän asian ja tul
lut suhen tulokseen, että ed. Lo.hen silloin pu-
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heenaolevan ehdotuksen 'esittäminen ()lisi ollut 
vastoin eduskunnan ennen tekemää päätöstä. 
Mietintöä tästä valiokunnan päätöksestä ei tosin 
vielä ole voitu saada eduskunnassa jaetuksi, 
mutta siitä huolimatta nähdäks·eni voitaisiin asia 
nyt ottaa ratkaistavaksi. 

Ed. K. M a n n e r: Mielihyvällä kuulen ed. 
Lohen ja Niukkasen lausunnoista, että he ovat 
valmiit nyt peruuttamaan päätöksen valtionhoi
tajakunnan asettamisesta; eikä korville pahaa 
t-ee sekään, että kuulee ed. Ståhlbergin suusta 
samanlaisen ajatuksen. Mutta ed. Niukkasen 
lausunnossa oli to:nen osa, se nimittäin, että 
hänen mielestään myös valblaki olisi valmis ta
pettavaksi. Valita·n sitä, ettei ed. Kuusisen ai
kaisemmin täällä pitämä vars:n valaiseva ja 
opettava esitelmä ole voinut ed. Niukkasta valis
taa riittävässä määrässä. Mutta asia kai lienee 
~niin, että ed. Niukkanen ja ne, jotka hänen lmn- l 
nallansa keskustassa ovat, ovat p kkuporvarilli
gia aineksia, jotka toisella jalallaan tahtovat 1 

~eistä demokratian puolella, toisella taantumuk
sen puolella. Ja mitäpä ihmiset luonnollensa . 
~V~ , 

Ed. Alkio: Viimeisen puhujan lausunnon 
johdosta, koska hän sillä epäilemättä tarkoittaa, 
että valtalaki tulisi vielä voimaansaat·etuksj, 
pyydän lausua pari sanaa. Va.ltalaki, vi~me ke
sänä kun se säädettiin, säädettiin silloin nimen
omaan siinä tarkoituksessa, että sen kautta saa
taisiin Suomelle i t s en ä i s y y s. Silloin edel
linen puhuja oli Suomen eduskunnan puhemie
henä. Kun valtalaki oli säädetty, ·esitti hän ·elä
köön-huudon vapaalle Suomelle. Sen jälkeen ovat 
olosuhteet kuitenkin osoittaneet, että tämä elä
köön-huuto oli sillä kertaa vielä liian aikai·nen. 
Mutta me olimme siUoin vakuutetut siitä, ·että se 
eläköön-huuto johtaa siihen tosiasiatkl, että Suo
mi kerran, ennen pitkää, tulee itsenä:seksi. Kun 
Suomi nyt on, muun muassa sen ehdotuksen 
kautta, joka on keskustan, se on maalaisli:ton, 
kautta tehty, ·että Suomen eduskunta otti Suo
men tuuliajolla ()levan hallitusvallan omiin kä
siinsä, tullut it.senä:seksi valtioksi, merkitsee se 
sitä, että jos valtalaki näiden olosuht·eiden val
litessa vielä kerran hyväksyttäisiin, olisi se taka
askel si:hen asemaan, missä oltiin viime heinä
kuulla. Kun me siis valtalakia ·emme tällä het-~ 
kellä katso tarpeelliseksi, pidämme, että menet
'telemme johdonmukaisesti, kun jätämme sen voi
maansaattamatta. 

Täällä on nykyisen hallitubeu puolesta esi
tetty uusia hallitusmuodon ehdotuksia, joiden 

kautta ne t&rkoitusperät, .ioihinka; valtalain 
kautta pyrittiin, ovat saavutettavissa .. On epäi
lemätöntä, että siinä suhteessa tulee olemaan eri
laisia m:elipiteitä siitä, minkälainen hallitus
muoto Suomelle nyt tulee laatia, mutta pääperi
aatteet ova.t näissä hallitukse•n ·esityksissä ilmi~
lausutut. Ja ne periaatteet ovat sellaiset, että 
vakaumukseni mukaan ei pitä:si olla vasemmis
tollakaan oikeutta väittää, että jos valtalaki hau
dataan, on menty takaperin. Sen nojalla väitän, 
että edellisen puhujan lausumat moitteet siitä, 
että keskusta olisi tässä suhteessa jollain tavalla 
luopunut per:aatteistaan, eivät ole oikeat. 

Ed. Niukka n ·en: Ed. Mannerin lausun
non johdosta pyydän huomauttaa, että sain ed.. 
Kuusisen esitelmästä sen käsityksen, että hänkin 
oli sitä mieltä, että nyt on jo saavutettu se edus
kunnallinen kansanvalta, minkä valtalaki edel
lyttää meidän sisä:sissä asioissamme ja muuten 
enempi kuin mitä valtalaki on. Minäkin olen 
sitä mieltä kuin useat keskustan puhujat, että 
valtalaki olisi taka-ask,el näissä olo :ssa, ·että se 
jättäisi sotilasasiat aivan .rempalleen. Epäilen 
sen lisäksi, jos valtalaki hyväksyttäisi'n, että 
täällä ei niinkään pian saa taisi sotilasasioita 
koskevaa kohtaa täydennetyksi, me:dän sosialis
tit tahtoisivat kaikilla keinoilla sitä jarruttaa ja 
pitää sotilasasiat toveri Rah,1an ja Siltasaaren 
esikunnan käs:ssä mahdollisimman kauvan. Sen
vuoksi en voi valtalakia näissä oloissa hyväksyä. 

Ed. A i r o l a: Kuten ed. Alkion lausunnosta 
näkyy, niin ed. Manuerin esittämä ilo siitä, että 
ed. Lohi .ia Niukkanen alkaisivat siirtyä sille 
kannalle, että valtionhoitajakuntaa koskeva pää
tös olisi peruut.ettava ja luovuttava kuninkaitten 
tai keisarien teosta, on liioiteHu. Ed. Alkion 
lausunnosta näkyy, että maalaisliitto luopuu 
valtionhoitajakunnan asettamisesta ainoastaan 
siitä syystä, että nyt on eduskunnalle jätetty 
kaksi ehdotusta, nimit.täin hallituksen esitys 
Suomen hallitusmuodoksi ja hallituksen esitys 
Suomen hallitusmuodon perusteista, jotka sisäl
tävät keisa.rinteon. Kun ei onnistuttu siirtä
mään keisarin vaHaa kolmelle miehelle, niin nyt 
nä]lä esityksillä tahdotaan siirtää melkoinen 
osa tästä keisarin ja sunriruhtinaan vallasta yh
delle miehelle, presidentille. He siis yhä edel
·leen ovat keisarin haussa. Kun ·eivät saaneet 
täysivaltaista keisaria, niin tyytyvät keisariin, 
jolla on edes jonkun verran valtaa. Kunhan se 
edes jonkun verran voi estää kansanvallan py.r
kimyksiä tässä maassa, pitää tätä eduskuntaa 
lkurissa, niin se on heiUe par·empi kuin että valta 
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kokonaan olisi eduskunnan käsissä. Siitä syys
tä he ovat valmii.t luopumaan valtionhoitajakun
nan asettamisesta, kun näkevät, ettei se käy 
päinsä, mutta ovat valmiit myöskin tappamaan 
valtalain, jota ennen ovat kannattaneet saadak
seen edes o.sa'n keisarin vallasta siirretyksi presi
dentille. 

Ed. K u u s i ne n·: Jos maalaisliittolaiset 
-ovat kaikki samaa mieltä kuin ed. Alkio, että 
nyt on hyväksyttävä sellainen haUitusmuoto, 
kuin senaatti on ehdottanut, ja luovuttava koko
naan siltä per:aatteelliselta pohjalta, millä valta
laki seisoo, niin silloin on asema heidän kantansa 
puol·esta selvä. En kuitenkaan usko, että he tule
vat noin epäkansanvaltaisella kannalla loppuun 
:asti pysymään. Mutta jos he yrittävät edes lä
heskään sillä kannalla pysyä, ni.n kyllä luulen 
voivani vakuuttaa, ettei sellaisesta hallitusmuo
dosta mitään tule. Kyllä kai eduskunnassa on 
sen verran kansa.nvaltaisia aineksia, ettei pääs
tetä tuommoista mustaa tekelettä perustusla ksi. 
Älkää siis v·edotko tässä asiassa siihen hallitus
muotoehdotuks·een, jonka senaatti on esittänyt. 
Kyllä se täytyy perinpohjin muuttaa sen järjes
telmän mukaiseksi, jolla valtalaki seisoo, jotta 
se voisi tulla perustuslaiksi. Valtalaki ei olisi 
taka-askel. Se ei ota mitään valtaa pois siitä, 
mitä eduskunnalla ennestään on. Tosin nyt ei se
kään ole oikeudellisesti paikkaansa pitävää, mitä 
ted. Alkio sanai, ·että Suomi olisi jo nyt itsenäi
nen, sillä ei Suomi ole pääs :;yt eroon Venäjästä. 
Siihen tarvitaan vielä erityisiä toimenpiteitä. 
•Mielestäni olisi kyllä terve-ellistä, että maalais
liittolais·et saisivat tässä istunnossa näyttää 
luopuvansa siltä kannalta, millä ovat julkisesti 
tähän asti sanoneet seisovansa, mutta tahtoisin 
puolestani antaa heille armonaikaa vielä tois
taiseksi. - Kun äsken oli äänestettävä, lähete
täänkö molemmat ed. Manuerin kirjelmässä ole
vat ehdotukset perustuslakivaliokuntaan, en voi
.nut sitä kannattaa, sillä minustakin edellinen eh
dotus on heti ratkaistava, s. o. di,rektooriopäätös 
:heti peruutettava, mutta ·sen sijaan minä kyllä, 
vaikkakin olen valtalain vahvistamisen kannal
l:a, kannatan ed. Hurmevaaran ehdotusta, että 
tämä jälkimäinen osa ed. Maunerin kirjelmästä 
lähetettäis·:in perustuslakivaliokuntaan. Minä 
nimittäin toivon, että se tällä tavoin menetellen 
oei tule hylätyksi, vaan lopulta vahvistetuksi. 
Muuten pyydän huomauttaa, että minun nähdäk
seni ei täällä ainakaan to:staisebi ole tehty eh
dotusta valtalain hylkäämisestä. On tehty eh
dotus, että valtalakia ei vahvisteta. Jos se voit
taisi. niin olen siinä käsityksessä, että .se voidaan 

.esimerkiksi esittää vielä myöhemmin vahvistet
tavaksi. Kyllä maaT ed. Ingman tietää, mitä 
hän on ehdottanut, ja hänen ehdotuksensa sana
muodostahan tässä on pidettävä kiinni. Juuri se 
sanamuoto ynnä se seikka, että ed. Ingman sa
noi ehdotuksensa niin synkän näköisenä, sai 
minut eilen erehtymään, että hänenkään m'eles
tään tällä asialla ei olisi mitään vaikutusta valta
lain voimassaoloon. Mutta aivan väärin ed. 
Niukkanen tulkitsi m:nun lausuntoani, ettei mu
ka valtalain vahvistamisella olisi mitään m:erki
tystä. Tottakai sillä on suuri ja tärkeä merki
tys. Sen kautta tulee yle:sesti tunnustetulla, 
positiivisella lainsäädännöllä vahvistetuksi se 
eduskunnan valta, joka nyt on eduskunnan 
yksinkertaisen enemmistön päätöksen varassa. 

Puhemies: Täällä on tehty ehdotus asia:n 
'lähettämisestä, mikäli se koskee toista pontta, • 
perustuslakivaliokuntaan, ja sit't ehdotusta on 
kannatettu. Pyydän senvuoksi seuraavia puhujia 
kohdistamaan lausuntonsa tähän osaan. 

Ed. I n g m a. n: Mitä tähän asiaan. tulee, niin 
nähdäkseni sillä, että on hylätty ehdotus, että 
molemmat ponnet läheteWi/siin perustuslaki
valiokuntaan, on myös hylätty se, että toinen 
niistä lähet·ettäisiin 'sinne. 

Ed. W r e d e: J ag hade för afsikt att .sä.ga 
detsamma som herr Ingman och är ense om hans 
IUl>P f a ttning. 

Ed. Kuusinen: Jos tässä on jotain muodot
,tomuutta, niin se on johtunut ainoastaan s:itä, 
:että äsken ei voitu saada äänestyksen alais·eksi 
täällä tällaista ehdotusta, vaikka sitä kyllä tar
koitettiin äske'·sen äänestyksen edellä. Kun äs
ken otettiin äänestyksen alaiseksi koko asia, 
.siis molempien e·hdotusten lähettäminen valio
kuntaan, niin tottaka:i täytyy nyt olla edustajilla 
'Vapaus tehdä myös tällainen ehdotus. Minusta 
'PUhemies siinä, että hän on keskeyttänyt asian 
asiallis·en käsittelyn, kun on tällainen ehdotus 
'tullut tehdyksi, on menetellyt aivan oike'n, ja 
niin ollen siitä tietysti tulee äänestettäväksi. 

Ed. A 1 k i o: Ed. Kuusisen viimeistä edelli
sessä lausunnossa oli eräs kohta, joka täytyy eri
tyis.esti tulla alleviivatuksi tämän istunnon pöy
täk:r.iaan. Se kohta oli se, jossa ed. Kuusinen 
nimenomaan tahtoo vielä merkitä, että Suom:i on 
edelleen riippuvainen Venäjästä. (Vasem
malta: Nyt on kysymys valiokuntaan lähettämi
sestä!) Se koskee sitä. - Tämän •asian .Yhtey-
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dessa on kysymys siitä, missä m~rkityksessä ed. 
Kuusinen edelleen tahtoo valtalain voimaansaat
tamista sellaisena, kuin .se nyt on, että Suomen 
sota- ja ulkoasicat ovat edelleen V enä.iän hoidetta
vat. Ed. Kuusinen on ennen täällä ilmoittanut, 
että näissä suhteissa hän ja hänen ryhmänsä ovat 
valmiit luopumaan siitä, että Suomen sota- ja 
ulkoas:oita Venäjältä päin hoidetaan. Mutta 
minä en .tiedä minkään maan parlamentista sel
laista esimerkkiä, että parlamentti olisi hyväk
synyt lain, jo ennakolta tietäen, että siinä on 
heti niin tavattoman suuria muutoksia tehtävä
nä kuin tässä. Valtalaki merkitsisi sellaisenaan 
nykyhetkellä, niinkuin äskeisessä lausunnossani 
osoitin, taantumusaskelta takaisin siihen aikaan, 
jolloin Suomi tunnusti olevansa riippuvasaa ase
massa Venäjästä. Valtalaki sisältää myös s·ellai
sia asioita, joissa tämä e:ittämättömästi ja reali
sesti tunnustetaan. Jos me siis tällä kertaa hy
väksyisimme ?.iltalain, niin se merkitsisi uudel
leen Suomen s<itomista Venäjään sotilas- ja ulko
asioissa. Asema on siis sellainen, että ed. Kuu
sinen tässä aivan ilmeisesti ajaa Venäjän eikä 
Suomen asioita. (Vasemmalta: Valtalaissa ei ole 
yhtään sanaa Venäjästä!) Senvuoksi siis, kun 
täällä on sanottu, ettei valtalakia ole ehdotettu 
tapettavaksi, teen ehdotuksen, että valtalaki ker- •

1

. 

rassaan tapetaan. · 

Ed. I u g m a n: Tahtoisin palata kysymyk
seen val:okuntaan lähettämisestä, josta nyt oi
keastaan pitäisi keskusteltaman. Silloin, kun oli 
puhe perustuslakivaliokun.taa.n lähettämisestä, 
olisi tietysti ollut tilaisuus tehdä sel1ainen ehdo
tus, että ainoastaan toinen ·ed. Manuerin ehdo
tuksista menee p-erustuslakivaliokuntaan. Sel
laista ei tehty, vaan oli ehdotus, että molemmat 
ponnet sinne menisivät, mutta se hylättiin, ja 
sen jälkeen ei nähdäksen'i voida tehdä ·ehdotusta, 
että toinen sinne lähetettäisiin. N>:in vasemmis
tokin sen käsitti, koska ed. Hurmevaaran ehdo
tus semmoisella yleisellä .hymyilyllä otettiin 
vastaan. Ed. Kuusinen on sittemmin kummin
kin ottanut ehdotuksen vakavasti. 

Ed. W u ori maa: Vasemmiston valtalaki on 
ihmeellinen laki. Se on jo monta kertaa haudat
tu .ia yhäkin se karkaa vain haudastaan pois ja 
on nyt taas täällä. Mitä se valtalaki oikeastaan 
sisältää? Se sisältää sen, niinkuin täällä monta 
kertaa on sanottu, että Suomi edelleen jäisi Ve
näjän sotilasvallan alaiseksi ja siis venäläiset 
.sotilaat saisivat täällä toimia niinkuin he tahto
vat. Silloin ei Suomella olisi minkäänlaista itse
illäisyyttä. Samaten ulkovaltojen suhteen. (Va-

' 

·Semmalta: V aletta! Puhemies koputtaa.) Ei olisi 
mitään oikeutta ryhtyä mihinkään toimenpitei
siin ulkoas:oissa. Me astuisimme monta askelta 
takaperin siitä, mihinkä jo olemme tulleet. Val
talaki sisältää vielä kotimaisissa asioissa sen, 
että :se on vain väliaikainen, ,että sff on siks·i, kun 
saadaan valtiomuoto valmistetuksi. Valtalaki on 
.siis väliaikainen, niinkuin sekin laki, jonka kaut
ta tämä eduskunta otti kw:ken sen vallan omaan 
huostaansa, mikä ennen on kuulunut Suomen 
suuriruhtinaalle. Nyt meillä on tilaisuus tehdä 
semmoinen valtiomuoto, joka tyydyttää meidän 
itsenäisyyspyrkimystämme, meidän sisälFstä ja 
ulkonaista suvereeniteettiamme ja tyydyttää 
meidän kansanvaltaisuuttamme. Hallitus on an
tanut meille ehdotuksen; ei se ole vielä laki, me 
saamme ·itse tehdä ja muodostaa sen semmoi
.seksi, kuin tahdomme. Pitäköön vasemmisto 
huolta, kun se muodostetaan, että se tulee mie-
1eiseksi, mutta annetaan semmoisen lain mennä, 
joka sitoo meidät orjuuteen siihen valtaan, jonka 
alla olemme saaneet niin paljon kärsiä. Kanna
tan sentähden ed. Alkion ehdotusta, että tämä 
laki nyt lopuksi tapetaan kummittelemasta joka 
ainoa viikko. 

Ed. A i r o 1 a: Edustaja Ingman lausui, että 
silloin, kun oli kyseessä molemp·:en ponsien lähet
täminen perustuslakivaliokuntaan, sen keskus
telun aikana olisi täytynyt tehdä se ehdotus, 
jonka edustaja Hurmevaara myöhemmin teki. 
Asiallisesti SE>lla:.nen ehdotus oli tehty ja oikeas
taan puhemiehen olisi silloin täytynyt äänestyt
tää erikseen kumpais·enkin ponnen lähettämi
sestä valiokuntaan tai niiden asiallisen käsitte
lyn jatkamisesta, sillä sen jälkeen, kun oli ehdo
tettu, että molemmat ponnet lähetettäisiin valio
kuntaan, ehdotin, että ensimäistä pontta ei lähe
tettäisi, vaan se käsiteltäisiin kohta ja hyväksyt
täisiin. Sehän tietysti sisälsi sen, että ensimäisen 
ponnen valiokuntaan lähettäminen ·erotetaan toi
sen kohtalosta, ja olisi oikeastaan s]loin pitänyt 
äänestää niistä erikseen, mutta kun ei sitä tehty, 
niin tietysti täytyy olla tilaisuus sellaisen ehd'o
tuksen tekemiseen myöhemmin. 

Mitä sitten tulee siihen Suomen riippumatto
muuteen, Suomen itsenäisyyteen, niin jos Suomi 
olifli tullut itsenäiseks<i .siUä päätöksellä, joka. 
täällä tuonnottain tehtiin maalaisliittolaisten 
ehdotuksesta, kun eduskunta -päätti toista:seksi 
ottaa korkeimman vallan omiin käsiinsä, niin 
kyllä silloin itsenäisyys on jo toteutettu viime 
kesänä, silloin, kun ·eduskunta valtalain hyväk
symisPllä päätti ottaa korkeimman vallan käy
tön omiin käsiinsä. Mutta minusta fa1rtillis,esti, 
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tosiasiallisesti! as•ia yhä edelleen on sillä tavalla, 1 

ettei ole vielä muuta kuin sanoissa itsenäisyyttä 
.ia vielä tarvitaan hyvin paljon tosityötä, myös 
eduskunnan päätöksiä ja yhtä ja toista muuta, 
ennenkuin itsenäisyys meillä on. Sitä mieltä 
herrat ovat itsekin. Minkätähden te pidätte yhä 
edell&en Suomen as·i.ain esittelijäviranomaista 
Pietarissa? Mitä vart·en ministerivaltiosihteeri 
Enckell edelleen toimii koko virastoineen Pie
tarissa? Jos Suomi on itsenäinen, ei ole missään 
yhte;Jd·essä Venäjän kanssa, mitä varten siellä 
on se virasto, joka esittää Suomen asioita Venä
jän hallituks.en hyväksyttäväksi tai hylättä
väksi? Vai onko niin, kuin näyttää, että nämä 
herrat ovat siellä ve'hkeilemässä Suomen kan
sanvaltaisia pyrkimyksiä vastaan, hakemassa 
li'ittolaisia niiltä Miljukowin ja Rodsjankon ryh
miltä? Muuten ed. Alk~o äsken puheessaan lau
sui, että .hän luopuu valiokuntaan lähettämisestä, 1 

mutta kun hän esitti valtalain tapettavaksi, niin 
:re kai ei koskenut val·iokuntaan lähettämistä. 

Ed. V ä i n ö .J o k i n e n: Olen parin viime 
viikon aikana ihmetellyt, puhuvatko maalais
liittolaiset tässä valtalakiasiassa vastoin parem-1 
paa tietoansa, vai ovatko he todella niin yksin
kertaisia, että heihin on mennyt valtalaista pu
huttaessa kaikki se, mitä oikeiston taholta on 
heille syötetty. Se vakavanaamaisuus, jolla pari 
viimeistä maalaisliittolaisten puhujaa on täs.sä 
asiassa esi·intynyt, on saattanut minut ajattele
maan, että viimeinen vaihtoehto pitää paikkan-I 
sa. Maalaisliittolais·et pitävät. nykyistä asiain
tilaa hyvänä siitä syystä, että eduskunnan teke
mällä päätöksellä, jolla keisarin ja suuriruhti
naan entinen valta siirrettiin eduskunnalle, edus
kunnalle siirtyi valta myös ulkopolitiikan asioi
ta ja sotiluislainsäädäntöä koskevissa asioissa. 
Nyt he väittävät, että valtalaki vie nurin tämän 
päätöks·en Tämä ei pidä paikkaansa; valtalain 
1 §:n 2 momenttihan kuuluu: ,Mitä tässä laissa 
säädetään, ei koske ulkopolitiikan asioita, ei 
myöskään sotilaslainsäädäntöä ja sotilashallin- 1 

toa." Nimenomaan siis selitetään, että koko 
laki e i k o s k e n o i .t a a s i o i t a. Niistä 
asioista jää siis valtalain voimassa ollen kyllä 
voimaan tämä maalaisliittolaisten niin erinomai
sen hyvänä pitämä eduskunnan päätös; valtalaki 
ei siinä suhteessa muutosta aiheuta. 

Ed. S c h y b e .r g s on: Herr Kuusinen sade 
'på förmiddagen i sitt långa andragande, att 
landtdagen, då den direkt utöfvade högsta mak
ten; nog skulle sköta sig åtminstone lika bra som 
Nikola.i II. Hans anspråk voro sålunda icke 

synnerligen stora, men i själfva verket synas 
yrkandena af herr Kuusinen själf och andra jäm
t·e honom visa, att det icke komme att bli myck·et 
bättre. Vi veta om Nikolaj II att det kunde 
hända, a.tt han fattade två och tili och med tre 
beslut i samma sak, beroende på hvem som var 
föredragande, och hans ma.iestät landtdagen sy
nes nu, om vi föl.ia socialisternas anvisning, bete 
sig på samma sätt och fatta olika beslut i sam
ma sak. 

I anledning af ldgm. Airolas anmärkning ber 
jag få meddela, att såvidt jag har mig bekant, 
ministerstatssekreteraren icke vidare fungerat, 
icke ens vistats i Petersburg allt sedan landt
dagen beslutit om öfvertagandet af högsta 
makten. 

Ed. Alkio: Ed. Jokis·en tulkinta valtalain 
sota-asioita .ia ulkopolitiikkaa koskevasta kohdas
ta ei ole oikea, sillä valtalain voimaanastuttua 
näissä suhteissa jää voimaan se, mitä ennen on 
säädetty. On siis uusi lainsäädäntö silloin tar
p·eellinen. Jos valtalaki hyväksyttäisiin, tarvit
taisi-in tällaista uutta lainsäädäntöä, mutta jos 
valtalakia ei hyväksytä, jos eduskunta jää sen 
päätöksen nojaan, minkä se on tehnyt sen ehdo
tuksen pohjalla, jonka aikanaan eduskunnalle 
tässä asiassa tein, ei ole tässä suhteessa uutta 
lainsäädäntöä tällä hetkellä tarpeen. Suomen 
itsenäis37ys tekee sen tarpeettomaksi'. 

Ed. Ja 1 on en: Sikäli kuin olen käsittänyt, 
niin oikeisto haluaisi tällä kertaa ottaa käytän
töön 1877 vuoden asevelvollisuuslain. Tämän 
lain eräs määräys sisältää sen, että Suomen sota
väki tulisi olemaan Venäjän sotam:nisteriön 
alainen. Siis kyllä kai teidän on siitäkin luovut
tava ja laadittava silloin uusi asevelvoll :suus
laki, ennenkuin te tulette pääsemään sille poh
jalle, että oltaisiin riippumattomia Venäjästä. 
Minusta tuntuu myöskin, ·että oikeisto .ia keskus
ta on tässä alkanut nylkeä karhua, ·ennenkuin se 
on kaadettu, sillä saatta tulla vielä hetkiä, jol
loin täytyy ryhtyä muuhunkin kuin korkealen
toiseen puhetapaan, ·että tämä Suomen kansa 
pääsee itsenäiseksi. 

.Ed. A 1m a Jokinen: Toivo;sin, että oi
keisto .ia keskusta nyt kerrankin rehellisesti 
myöntäisivät, että kysymys tässä on siitä, että 
valtalaki on liian kansanvaltainen. Se antaa 
teidän mielestänne liiaksi valtaa tälle eduskun~ 
·nalle ja sentähd·en te tahdotte sen tappaa. Ja 
siitä samasta syystä te toivotte, kun .te säädätte 
uuden hallitusmuodon Suomen eduskunn~lle. 
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kun te olette täällä enemmistönä, saavanne tuon. 
hallitusmuodon sellaiseksi, että se puolestaan 
takaisi enemmän valtaa senaatille ja erinäisille 
harvai.nvallan ryhmille kuin Suomen eduskun
nalle. Kaiken aikaa, kun täällä on tätä potku
palloa potkittu, joksi potkupallon potkimiseksi 
tämä valtalakitaist.elu on muodostunut, on minua 
inhoittanut syvästi se, että syydellään kaiken
näköisiä solvauksia meidän vasemmiston sil
mille, mutta ei tahdota myöntää sitä tosiasiaa, 
mikä kumminkin selvästi kaiken lävitse näkyy, 
että te pelkäätte sitä kansanvaltaa, jonka valta~ 
laki antaa Suomen eduskunnalle. Te pelkäätte, 
että joskus tulisi Suomen eduskuntaan sosialis
tinen enemmistö, ja te pelkäätte niitä uudistuk
sia, .ioita silloin tämä eduskunta säätäisi Suomen 
!kansalle, ja s·entähden te tahdotte valtalain tap
paa. Siinä on se todellinen syy, sanottakoon se 
kerta suoraan. (Vaseemmalta: Oikein!) 

Ed. Kuusinen: Ehkä minun sallitaan täs
sä käsiteltävän kysymyksen yhteydessä huo
mautta vastauks·eksi herra Alkiolle, että hänen 
ehdotuksensa valtalain hylkäämisestä on mieles
täni perustuslain vastainen. Eduskunta on heinä
kuun 18 päivänä päättänyt valtalain voimassa 
olemaan, ja kun se on voimassa, niin sen kumoa
minen vaatii perustuslain mukaisen käsittelyn. 
Ed. Alkio on ollut mukana ma:nittua päätöstä 
tekemässä ja nyt ehdottaa laitonta kumoamista. 
- S1,1omen itsenäisyys ei valitettavasti ole vielä 
sen päätöksen nojalla tullut toteutetuksi, mikä 
täällä on tehty; sitä luullaks·eni täällä tuskin 
väittävätkään muut juristit, kuin ed. Alkio. Ve
näjän oikeus pitää Suomessa sotaväkeä ja Venä
jän oikeus Suomen ulkopolitiikan suhteen ·eivät 
ole edes vielä julistettukaan Suomelle langen
neiksi, vaan ainoastaan julistettu eduskunnalle 
keisarinvalta Suomen asioissa, .ia siinä on iso ero. 
Toivon, että ensinmaini.tuissak:n asioissa mah
dollisimman pian saadaan Suomelle täysi va
paus. Mutta vi·elä ei siitä ole tehty vakavaa yri
tystäkään. 

Keskustelu asian valiokuntaan lähettämisestä 
. 1uliste.taan päättyneeksi. 

Puhe m i e s: Ed. Hurmevaara on ed. Kuu
sisen kannattamana ehdottanut, että as:a, mikäli 
se koske toista pontta, lähetettäisiin perustus
lakivaliokuntaan. Kun tämä ehdotus mielestäni 
ei ole sama, kuin se. puhemiesneuvoston ehdotus, 
josta aikaisemmin päätettiin, katson pitäväni 
alistaa tämän ehdotuksen äänestyksen alaiseksi. 

Äänestys ja päätös: 

!Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa", jos ,ei" voittaa, on ed. Hurme
vaaran ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 101 jaa- ja 92 ei
ääntä. Hyläten ed. Hurmevaaran ehdotuksen, 
on siis eduskunta päättänyt jatkaa asian asiallis
ta käsittelyä. 

Puhe m i·e s: Haluaako kukaan puheenvuoroa 
asiassa. 

Keskustelu julistetaan rpäättyneeksi asiassa. 

P u h e m i e s: Ed. K. Manuerin y. m. kirjoituk
sessa on kaksi ehdotusta, toinen, että eduskunta 
peruuttaa marraskuun 9 päivänä tekemänsä pää
töksen, että keisarin ja suuriruht:naan käyttämä 
valta on toistaiseksi uskottava tarkoitusta varten 
asetetulle valtionhoitajakunnalle. Tätä ehdotus
.ta on kannatettu, mutta ei, mikäli minä muis
tan, ole vastustettu. Toinen ehdotus s.inä on, 
että eduskunta päättää vahvistaa viime heinä
kuun 18 päivänä päätetyn lain Suomen korkeim
man valtiovallan käyttämisestä sekä, määrää sen 
heti julkaistavaksi ja voimaanastuvaksi. Tätä 
vastaan on ed. Ingman ehdottanut, että eduskun
ta päättä:si, ettei lakia Suomen korkeimman val
tiovallan käyttämisestä vahvisteta. Tätä ehdo
tusta on kannatettu. Ed. Alkion ehdotusta, joka 
tietää tämän lain hylkäämistä, en katso voivani 
asettaa äänestyks·en alaiseksi (Oikealta: Mistä 
syystä?) siitä syystä, että se on m nun mieLes
täni lainvastainen. (Oikealta: Minkä lain?) 

Senaattori Setä 1 ä: Minä :pyytäisin, että 
rpuhemies tarkemmin perustelisi .ia ilmoittaisi, 
mitä lakia vastaan ed. Alkion ehdotus sotii. 

Puhemies: Minä puolestani katsoisin, että 
se on kuruottava samassa järjestyksessä, kuin se 
on säädetty. 

Ed. I n g m a n: Nähdäkseni ·ed. Alkion ehdo
tus on sama kuin minunkin ·ehdotukseni, niin 
että on tarpeetonta äänestyttää sitä erikseen . 
Mutta en· voi olla lausumatta eriävää käsitys
täni herra puhemiehen käsityksestä si tä, että 
·tämä olisi säädetty laki, niin kauvan kun se ei 
ole vahvistettu. Eihän se voi olla muuta kuin 
lakiehdotus siksi kun se on vahvistettu. • 

Ed. Mikko 1 a: Kun on kysymys siitä, sftä 
eduskunta hallitsijan valtaa käyttäen käsittelee 
tätä valtalakia, niin on eduskunnalla silloin oi-
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keus joko hylätä tai hyväksyä tämä laki. Sen- 'i 
tähd·en mi.'näkin ilmoitan eriävän käsityks~ni sii
tä, mitä puhemies on esittänyt. 

Ed. Wrede: Åfven jag ans·er att he~r Ing
mans förslag innebär detsamma som herr Alkios 
förslag. Här är fråga om fastställelse, och om 
fastställelse vägras, ha.r lagen icke blifvit fast- i 
ställd och således icke kommit till. Men då tai- i 
mannens yttrande, att lagen skulle erfordra upp- i 
häfvande i den ordning, hvari d·en tillkommit, 
'swnes mig innebära, att den så kallade 18-juli
lagen vore en verklig lag, ehuru den icke blifvit 
fastställd, måst.e jag uttala min gensaga mot en 
sådan uppfattning. 

Senaattori Setä 1 ä: Minäkin yhdyn siihen 
kä:;itykseen, että ed. Ingmanin ehdotus. on sama 
kuin ed. Alkion. Tässä on kysymys siitä, että: 
eduskunta käyttäisi hallitsijan lakienvahvista
m!svaltaa. Jos ·hallitsija ei vahvista jota
kin lakia, niin hän h y l k ä ä sen. Sitävastoin 
minä en millään tavalla voi hyväksyä herra pu
hemiehen selitystä. 

Ed. Kuusinen: Pyydän huomauttaa, että 
samalla kannalla, kuin millä puhemies on nyt 
lausunut olevansa, on ollut myÖs Suomen edus
kunta, joka adressissaan viime heinäkuun 25 päi
vältä on lausunut, että se on tämän lain ,päättä
nyt .ia säätänyt". Meidän käsityksemme lain 
voimas.saolosta on a-ivan sama, mutta siltä on 
selvää, ettei vahvistaminenkaan olisi lainvas
taista. Meidän käsityksemme mukaan se ei kai
vaa vahvistusta ollakseen oikeusvoimainen, mut
ta se olisi sille poliitt:nen tunnustus. On aivan 
selvää, että jokaisen, joka tahtoo tässä asiassa 
kunnioittaa eduskunnan selvästi lausumaa oi
:keuskäsitystä, täytyy olla samalla kannalla, 
jonka vuhemies nyt on ilmaissut. Olen ·iloinen 
si•itä, että ed. Alkiokin on saanut näin terveelli-
sen läksytyksen tänä il.tana. · 

Ed. Ahma vaara: Yhtyen niihin, jotka ei
vät voi hyväksyä puhemiehen käsitystä, saan il
moittaa, ·että katson asian olevan siksi vakavaa 
laatua, että olisin pakotettu pyytämään perus
tuslakivaliokunnan lausuntoa tästä puhemiehen 
ki·eltäytymisestä. ·Mutta kun minun käsitykseni 
mukaan ed. Ingmanin ehdotus on asiallisesti ai
va;n sama, en tahdo viivyttää asian lopullista 
päättämistä .ia siitä syystä luovun tästä vaati
muksesta. Jos se pitäisi paikkansa, mitä ed. 
Kuusinen täällä lausui, en ymmärrä mitä varten 
tästä täällä keskustellaan. Sehän on hänen lau
~untonsa mukaan jo säädetty ja vahvistettu laki. 

Ed. A 1 k i o: Minäkin olen sitä mielipidettä, 
että herra puhemies kyllä olisi voinut alistaa 
ääne.stettäväksi minun ehdotukseni, mutta koska. 
ed. Ingmanin ehdotus vie oikeastaan samaan tu
lokseen, niin luovun ehdotuksestani ja yhdyn 
siihen. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Kuten .sanot'tu, on kannatettu 
ensimäistä pontta, että ·eduskunta peruuttaa mar
raskuun 9 päivänä tekemänsä päätöksen, että 
keisarin ja suurirubEnaan käyttämä valta on 
toistaiseksi uskottava tarkoitusta varten asete
tulle valtionhoita.iakunnalle. Ehdotusta ei ole 
vastustettu. Kenties eduskunta hyväksyy sen 
ehdotuksen? 

Ehdotus hyväksytään. 

Puhemies: Mitä toiseen panteen tulee. 
pyydän siihen nähden te'hdä seuraavan äänestys~ 
ehdotuksen: 

_{änestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Manuerin y. m. kirjelmässä 
olevan toisen ·ehdotuksen, äänestää ,jaa"; j()<.: 
,ei" voittaa, .on ed. Ingmanin ehdotus hyväk

. sytty. 

Äänestyksessä ann:etaan 91 jaa.- ja 103 ei~ 
ääntä; eduskunta on .siis päättänyt hyväksyä 
ed. Ingmanin ehdotuksen, ·että eduskunta päät
täisi, ·että lakia Suomen korkeimman valtioval
lan käyttämisestä ei vahvisteta. 

Vapautusta eduskuntatyöstä saa perheessä sat
tuneen sai,rauden takia viikon ajaksi ed. Arokal
lio. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. P e ura k o s k i: Eduskunnan valitsija
miehiä pyydetään jäämään kokoukseen tähän 
huoneeseen heti täysi-istunnon päätyttyä. 

iSeuraava täysi-istunto on ·huomenna kello 2 
päivällä. 

Täysi-istunto päättyy kello 11,20. 

Pöytäkirjan vakuud~ksi: 

livar Ahava. 
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20. Torstaina 6 p. joulukuuta 
k:lo 2 päivällä. 

Päiväjärjestys. 

I l moi t u k s i a: 

E s i t e ll ä ä n: 

1) Hallituksen esitys n:o 1 Suomen hal-
litusmuodoksi ......................... . 

2) Hallituksen esitys n:o 2 laiksi Suo-
men hallitusmuodon perusteista ....... . 

3) Hallituksen esitys n:o 3 laiksi edus
kunnan esitysoikeuden laajentamisesta 

4) Hallituksen esitys n:o 4 laiksi Suo
men valtiotalouden oikeusperusteita .. 

5) Hallituksen esitys n:o 5 laiksi 20 päi
vänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäi
väjärjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 63 §:n 
muuttamisesta toisin kuuluviksi ..... . 

6) Hallituksen esitys n:o 6 laiksi edus
kunnan oikeudesta tarkastaa valtioneu
voston jäsenten ja prokuraattorin virka-
toiten lainmukaisuutta ............... . 

7) Hallituksen esitys n:o 7 laiksi 20 päi
vänä heinäkunta 1906 annetun valtiopäi
väjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n muuttami-
sesta toisin kuuluviksi ............... . 

8) Hallituksen esitys n:o 8 laiksi edus
tajapalkkiosta vuoden 1917 ensimäisillä 
ja toisilla valtiopäivillä ............... . 

9) Hallituksen esitys n:o 9 laiksi 20 päi
vänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäi
väjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöi
tä koskevain säännösten muuttamisesta 
ja täydentämisestä sekä samana päivänä 
annetun vaalilain 37 §:n muuttamisesta 

10) Hallituksen esitys n:o 10 laiksi Kor-
keimmasta Oikeudesta ............... . 

11) Hallituksen esitys n:o lllaiksi Kor-
keimmasta Hallinto-oikeudesta ....... . 

12) Hallituksen esitys n:o 12laiksi moo
seksenuskolaisista Suomessa .... : . .... 

13) Hallituksen esitys n:o 13 suurten tu-
lojen verosta .......................... . 

Siv. 

367 

371 

" 

" 

372 

" 

373 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

14) Hallituksen esitys n:o 14 leimasuos
tnnnan suorittamisesta 1918 vuoden lop-
puun ................................. . 

15) Hallituksen esitys n:o 15 pääoma- ja 
kuponkisuostunnan suorittamisesta 1918 
vuoden loppuun ....................... . 

16) Hallituksen esitys n:o 16 kulkulai-
tosrahastosta vuodeksi 1917 ........... . 

17) Ehdotuksen laiksi 20 p:nä heinä
kuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyk
sen 5 §:n muuttamisesta toisin kuuluvak
si sisältävä ed. Kullervo Manuerin y. m. 
edusk. esit. n:o 50 ..................... . 

18) Ehdotuksen laiksi torppari- ja mä
kitupa-alueitten julistamisesta päätilois
ta,an riippumattomiksi sisältävä ed. Mä-
kelän y. m. edusk. esit. n:o 51 ......... . 

19) Perustuslakivaliokunnan mietintö 
n:o 1 eduskunnan ensimäisen varapu
hemiehen kieltäytymisestä ottamasta ää
nestyksen alaiseksi erästä edustaja Lo
hen ehdotusta, jonka varapuhemies on 
katsonut olevan vastoin eduskunnan en'-
nen tekemää päätöstä ................. . 

Siv. 

373 

" 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi: 
ed. Eloranta, Holsti, E. Huttunen, Hänninen
Walpas, Kuusinen, Louhivuori, Raitanen, Ran
tasalo, Salovaara, Vihersalo, P. Virkkunen ja 
Wrede. 

llmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä tästä! istunno.S
ta saa ed. Wrede sairauden takia. 

Uusia jäseniä valiokuntiin. 

Puhemies: Valitsijamiehiltä on saapu
nut kirjelmii, joka luetaan. 
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Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle eduskunnan valitsi
jamiehet ilmoittavat täten kunnioittaen, että 
sittenkuin eduskunta on myöntänyt vapautuk
sen ed. Nevaniinnalle :Perustuslakivaliokun
nan jäsenyydestä, ed. Alopaeukselle vapautuk
sen lakivaliokunnan jäsenyydestä, sekä ed. 
Leinoselle ja Antilalle vapautuksen talousva
liokunnan jäsenyydestä, ovat valitsijamiehet 
tänään pidetyssä kokouksessa valinneet p e
r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n n a n jäseneksi ed: 
Nevanlinnan sijaan ed. Ranta s a 1 on, laki
v a l i o k u n n a n jäseneksi ed. Alopaeuksen 
sijaan ed. Snellmanin, talousva li o
k u n n a n jäseneksi ed. Leinosen sijaan ed. 
Ta k k ula n ja ed. Antilan sijaan ed. Ta v a s
tähden. 

Sen johdosta, että talousvaliokunnan vara
jäsen, ed. Tavastähti on tullut valituksi maini
tun valiokunnan varsinaiseksi jäseneksi, on 
hänen sijaansa talousvaliokunn·an varajäse- . 
neksi valittu ed. H a a ta ja. 

Helsingissä, 5 päivänä joulukuuta 1917. 

Suomen Eduskunnan valitsijamiesten 
puolesta: 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Suomen itsenäisyyden tunnetuksi saattaminen. 

Puhemies: Eduskunnan puhemi~helle on 
jätetty näin kuuluva kirjelmä: 

Pyydäimme tilaisuuden saada tämänpäiväi
sessä täysi-istunnossa esittää Eduskunnan 
päätettäväksi: Sen johdosta, että hallitus on 
tehnyt Eduskunnalle esityksen uudeksi halli
tusmuodoksi, joka on rakennettu sille pohjalle, 
että Suomi on riippumaton tasavalta, Edus
kunta korkeimman valtiovallan haltijana 
päättää puolestaan hyväksyä tämän periaat
teen ja hyväksyä myös, että hallitus, saattaak
seen Suomen valtiollisen itsenäisyyden tun
nustetuksi, ryhtyy niihin toimenpiteisiin, jot
ka hallitus on sitä varten tarpeelliseksi ilmoit
tanut. 

Helsingissä, 6 päivänä joulukuuta 1917. 

Santeri Alkio. Pekka Ahmavaara. 
i'Jrnst Estlander. Kyösti Haataja. 

Erkki Pullinen. 

Keskustelu: 

Ed. K. M a n n e r: Puhemiehen äsken luke
maa alotetta ehdotukseksi minä puolestani en 
voisi kannattaa useastakaan syystä. En kui
tenkaan tällä kertaa ainakaan vielä tahdo mie
lipidettäni laajemmin selostella. Luetun ehdo
tuksen sijasta ehdottaisin eduskunnan hyväk
syttäväksi seuraavaa: 

,Suomen korkeimman valiovallan haltija
na lausuu Suomen eduskunta periaatteen, et
tä Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Tä
mä riippumattomuus on koettava toteuttaa so
vinnollista tietä Venäjän kanssa aikaansaa ta
valla sopimuksella. Siitä ehdotusta tekemään 
olisi asetettava yhteinen neuvottelukunta, jos
sa olisi yhtä monta Suomen ja Venäjän edusta
jaa. Neuvottelukunnan tulisi tehdä myös 
muita ehdotuksia Suomen ja Venäjän suhtei
den järjestämiseksi. Nuo ehdotukset olisivat 
alistettavat molempien valtioiden täysival
taisten valtioelinten lopullisesti hyväksyttä
viksi. Suomen olisi koetettava saada myös 
muut valtiot tunnustamaan Suomen riippuma
ton tasavalta ja tekemään sen kanssa sopi
muksia suhteiden järjestämisestä. 

Edellämainituita asioita valmistelemaan se
kä tekemään niistä ehdotuksia eduskunnan 
hyväksyttäviksi päättää eduskunta asettaa 
17-henkisen valiokunTIJan". 

Ed. Ja 1 on en: Kannatan ed. Manuerin te
kemää ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Asiassa on olemassa kaksi eh
dotusta. Ed. Alkion y. m., joka täällä luettiin. 
ja jota kutsun siis ed. Alkion ehdotukseksi, ja 
toinen ed. Maunerin ehdotus, joka täällä niini
kään on luettu ja jota on kannatettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Alkion ehdotuksen, äänes
tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Maunerin eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 100 jaa- ja 88 ei
ääntä. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt 
näistä ehdotuksista hyväksyä ed. Alkion ehdo
tuksen. 

Päätöksen johdosta lausuvat: 
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Ed. S a 1 i n: Tahdon pöytäkirjaan merkittä
väksi vastalauseeni porvariston tallaisesta 
edesvastuuttomasta politiikasta, että näin tär
keissä kysymyksissä esitetään asiapaperi tuol
laisena yllä,tyksenä, ettei siihen eduskunnan 
suurella enemmistöllä ole ollut edes ennakolta 
tilaisuutta tutustua, ja että se sitten samanlai
sena yllätyksenä naulataan kiinni ilman pe
rusteluja, noin vain yhdellä vasaraniskulla. 
Pelkään sellaisesta politiikasta Suomen kan
salle koituvan tulevaisuudessa aivan raskaita 
ja vaikeita seurauksia ja vieritän sen vuoksi 
edesvastuun tästä tämän syyntakeettoman ja 
edesvastuuUoman po:r;.variston ja sen muodos
taman hallituksen niskoille. 

Ed. Hänninen- Walpas: Pyydän mer
kittä!väksi, etten ole yhtynyt eduskunnan pää
tökseen. 

Ed. Häkkinen: Pyydän myös merkittä
väksi pöytäkirjaan, etten ole hyväksynyt edus
kunna"n päätöstä. 

Ed. J u u t i l a i n en: Pyydän oikaista ed. 
Salinin väitteen. 

Puhemies: Ed. Juutilainen, pyytäisin 
huomauttaa, että ollaan oikeutettuja pane
maan vastalause, mutta keskustelua ei sen joh
dosta sallita. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Suomen hallitusmuotoa 

koskeva hallituksen esitys n:o 1, joka viime is
tunnossa pantiin pöydäUe, esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan. 

Keskustelu~ 

SenaattoriTala s: Kun hallitus on ollut ti
laisuudessa jo muutamia päiviä sen jälkeen, 
kun se on toimeensa astunut, antamaan ·edus
kunnalle 16 osittain varsin laajaa esitystä, 
niin on heti sanottava, että tämä on ollut mah
dollista vain sen kautta, että edellinen halli
tus oli nämä esitykset jo laatinut. Mitä erit
täinkin tulee hallituksen 12 ensimäiseen esi
tykseen, jotka ovat esitetyt senaatissa sen toi
mituskunnan puolesta, jonka pääUikkönä mi
nulla on kunnia olla, tahdon mainita, että 

useimmat näistä esityksistä on alkuaan laar 
tinut senaatin viime kevännä asettama perus
tuslakikomitea. 

Minulla on mieluinen velvollisuus lausua 
tästä paikasta syvin tunnustukseni perustus
lakikomitean herra-puheenjohtajalle ja sen ar
voisille jäsenille siitä harvinaisen etevästä ja 
tunnollisesta työstä, jonka he ovat komiteassa 
suorittaneet. Huolimatta siitä rajoitetusta 
ajasta, joka oli komitean käytettävänä, on sen 
onnistunut laatia ehdotuksia julkisen oikeu
temme kehittämiseksi, joiden arvo ei riipu yk
sistään siitä, voiko aina asiallisesti asettua sa
malle kannalle kuin komitea. Niillekin, jotka 
useissa tärkeissä kohdin asettuvat toiselle poh
jalle kuin komitea, on mahdollista komitean 
ehdotuksen puitteissa saada omat ehdotuksen
sa esille. Mitä erittäinkin hallitusmuotoehdo
tukseen tulee, niin valtiollisten tapahtumain 
nopeus oli ehtinyt saattaa komitean ehdotuk
sen eräässä suhteessa vanhentuneeksi jo en
nenkuin sen pohjalla oli ehditty eduskunnalle 
jättää hallituksen esitys. Komitean ehdotus 
oli rakennettu sille edellytykselle että Suomi 
edelleenkin jä:isi Venäjän valtakunnan yhtey
teen. Nykyisen hallituksen tehtäväksi jäi sen
tähden tehdä ehdotukseen ne muutokset, jotka 
Suomen itsenäinen valtiollinen asema edellyt-

. tää. Sitä vastoin ei hallitus katsonut voivansa 
viivyttää tämän esityksen jättämistä edus
kunnalle niin paljon kuin esityksen täydelli
nen asiallinen tarkastus olisi vaatinut. Siten 
ei ole ollut vä!ltettävissä, että on eräitä risti
riitaisuuksia olemassa esityksen n:o 2 ja n:o 
1 välillä, samoin kuin myös esityksen n:o 2 
ja säännösten välillä hallituksen seuraavissa 
esityksissä. 

Kun Suomen nuorelle tasavallalle on laadit
tava hallitusmuoto, on vallan luonnollista, että 
katse suuntautuu ulkomaille etsiäkseen 
sieltä sopivia malleja'. Niin tärkeätä kuin on
kin etsiä uusia ajatuksia, uusia valtiotoimin
nan muotoja muualta, ei kuitenkaan saa unoh
taa, että julkisessa oikeudessa historiallisen 
kehityksen katkaiseminen useimmiten osottau
tuu vieläkin turmiollisemmaksi kuin yksi
tyisoikeudessa. On sitäpaitsi muistettava se 
yleisesti tunnustettu totuus, että mitään ihan
nevaltiomuotoa ei ole olemassa. Missä määrin 
valtiomuoto pystyy tarjoamaan kansalle pa
raimmat edellytykset onnelliselle kehityksel
le, se ei riipu yksistään valtiomuodon laadusta, 
vaan siitä, missä määrin valtiomuodossa toteu
tetut periaatteet ovat sopusoinnussa kansan 
oikeustajunnan kanssa. Kun minä puolestani 
katson, että Suomen tuleva valtiosääntö on ra-
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ken:netava mitä kansanvaltaisimmille peri
aatteille, niin minä en siis nojaa tätä käsitys
täni siihen, että kansanvaltaiset periaatteet 
Sveitsissä ovat osoittautuneet kansalle siuna
usta tuottavaksi tai siihen, että parlamentta
rismi Englannissa on toiminut vallan malli
kelpoisesti, ei, vaan minä nojaan käsitykseni 
siihen, että Suomen kansa on koko olemuksel
taan kansanvaltainen. Ainoastaan täysin 
kansanvaltaista valtiosääntöä voi Suomen kan
sa tunrnustaa omakseen. (Vasemmalta: Eihän 
se ole sellainen!) 

Jos olisi ennen, kun Venäjältä päin tapahtu
nut sorto tässä maassa alkoi, ryhdytty valtio
sääntöämme uudistamaan, niin en usko, että 
kansanvaltaisuudessa olisi voitu mennä val
lan pitkälle. Olen puolestani varma siitä, että 
siinäkin suurin osa kansaa olisi silloin asetta
nut monarkisen valtiomuodon tasavaltaisen 
edelle. Mutta venäläinen sortovalta kaivoi 
meidänkin maassamme, samoin kuin omassa 
maassaan, perustuksen pois kaiken hallitus
vallan alta, joka ei nojaa kansaan. Ne ääret
tömät kärsimykset, mitkä hallitukset parina 
viimeisenä vuosikymmenenä, lyhyitäJ valoisia 
aikoja lukuunottamatta, kansallemme tuotti
vat, ne kylvivät kansaamme syvän epäluulon 
kaikkea hallitusvaltaa vastaan, joka ei ole kan
sasta kotoisin. Suomen hallitusmuodon joh
tavana periaatteena tulee sentähden mielestä
ni olla, että valtiovallan käyttämiselle on mää
rättävä sellaiset muodot, että kansan· tahto 
mahdollisimman välittömä:sti pääsee sen käyt
tämiseen vaikuttamaan. 

Mutta merkitseekö tämä, että koko valtioval
ta olisi jätettävä eduskunnan käsiin 1 Eipä 
suinkaan. Rohkenen -nimittäin väittää, että 
eduskunta ei aina tuo esille kansan todellista 
tahtoa. Unohdetaan usein, että eduskunta ei 
ole sittenkään sama kuin kansa. Kuinka 
kansanvaltainen valtiollinen äänioikeus on
kin ja kuinka monipuolisesti eduskunta on
kin kokoonpantu, ei eduskunta sittenkään joka 
hetki anna oikeata kuvaa kansasta. 

Sekä esitys Suomen hallitusmuodoksi että 
esitys hallitusmuodon perusteista nojaavat 
kumpikin siihen ajatukseen, että terve val
tiollinen elämä edellyttää, että valtiovallan 
kolme ilmaisumuotoa eli, kuten tavallisesti 
san1otaan, kolme valtiovaltaa kuuluu eri valtio
elimille: Lainsäädäntövalta eduskunnalle, toi
meenpaneva valta presidentille ja valtioneu
vostolle ja tuomiovalta tuomioistuimille. Täl
lainen jako on jo käytännöllisistä syistä vält
tämätön. Missä määrin hallitusmuodossa on 
kansanvaltaisuuden vaatimuksia toteutettu, 

se riippuu siitä, missäJ suhteessa nämä kolme 
valtiovaltaa ovat toisiinsa. Lähinnä tässä on 
kysymys lainsäädäntövallan ja toimeenpano
vallan suhteesta toisiinsa. Valtiopäiväjärjes
tyksen ja vaalilain kautta sai Suomen kansa 
mitä laajimman mahdollisuuden saada sellai
nen eduskunta, joka vastaa kansan toivomuk
sia, mutta silti ei voi sanoa, ellemme ota huo
mioon aivan viimeisiä viikkoja, että lainsää
däntövalta olisi Suomessa ollut kansanval
taisten periaatteiden mukaan järjestetty. 
Eduskunta oli kyllä kokoonpantu Suomen kan
san toivomusten mukaan, mutta eduskunnan 
valta oli hyvinkin pieni. Ei edes puhtaasti 
lainsä!ädännöllisissä kysymyksissä eduskun-· 
nalla ollut valtaa saada tahtoansa toteute
tuksi saatikka sitten finanssikysymyksissä. Pa
ras todistus tästähän on se pysähdystila, johon 
koko lainsäädäntötyömme joutui, kun edus
kunta ei taipunut hallitsijan tahdon mukaan. 
luopumaan Suomen oikeuksista. Että Suomen 
kansa ei tämän katkeran kokemuksen jälkeen 
halua jättää eduskunnan päätösten voimaan
tulemista riippuvaksi minkäänlaisen itsenäi
sen hallituksen vahvistuksesta, se on mielestä
ni aivan helposti ymmärrettävää. Hallituksen 
esitys n:o 2 asettuukin sentähden sille kannal
le, että eduskunnan hyväksymät lakiehdo
tukset ovat presidentille esiteltävät julkaista
viksi. 

Mutta: koska, kuten ä'Skettäin lausuin, ei ole 
varmaa, että eduskunta aina vastaisi kansan 
todellista tahtoa, niin vaatii juuri kansanval
taisuuden periaate, että kansa itse epäiltävissä 
tapauksissa saapi ratkaista, onko eduskunta 
kyennyt oikein tg.lkitsemaan kansan toiveita. 
(Vasemmalta: Ei se ole tarpeen.) Luonnolli
sinta olisi, että tämä vaatimus tyydytettäisiin 
yleisen kansanäänestyksen, referendumin 
kautta. Referendumia vastaan voidaan kum
minkin, kun se ulotetaan valtion koko alueelle, 
tehdä varsin vakavia muistutuksia; Sen toi~ 
meenpano on varsin vaikea ja se ei aina, var
sinkin kun on kysymys isommista laeista ja 
ennen kaikkea laeista, joiden vaikutus ei tun
nu jokapäiväiseen elämään, anna oikeita tulok
sia. Jä!lellä on sillpin vain mahdollisuus antaa 
presidentille joko 'Veto-oikeus tai hajoittaa 
eduskunta. Puolestani katsoisin, että jälkimäi
nen oikeus oli kansanvaltaisuuden kannalta 
paremmin puolustettavissa kuin edellinen. Ha· 
joitusoikeuttaan käyttäessään jättää presi
dentti suoranaisen ratkaisuoikeuden kansalle. 
Kansanvaltaisuuden periaatteiden kannalta 
ei siis voida hajoitusoikeutta vastaan esittää 
mitään päteviä muistutuksia. Mutta kfuilitän. 
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hyvin, että tämän hajoitusoikeuden syvän.kan
sanvaltaisen merkityksen on Suomen kansalta 
kätkenyt se hajoitusoikeuden väärinkäyttö, jo
jon Venäjän hallitus viime vuosikymmenenä 
teki itsensä syypää!ksi. Kun hajoitusoikeutta ' 
kerta toisensa perästä ja viimeksi viime kesä- . 
uä käytettiin ei kansan todellisen tahdon sel- ' 
Yillesaamiseksi vaan poliittisena aseena edus- · 
kuntaa vastaan, niin ei ole ihmeteltävää, että i 

koko hajoitusoikeus on Suomenkansansilmissä • 
kadottanut oikeutuksensa. On sentähden mah- ! 
dollista, että veto-oikeus paremmin vastaa Suo- · 
men kansan toiveita. (Vasemmalta: Ei vastaa : 
ollenkaan.) Veto-oikeutensa kautta, niinkuin 
se. on järjestetty hallituksen esityksessä n:o 2, 
ei presidentti voi tehdä eduskunnan työtä! tyh
jäksi. Hän voi ainoastaan estää sellaisten la- ' 
kien voimaan tulemisen, jotka eivät vastaa kan- ' 
san oikeustajuntaa. (Vasemmalta: Mistä sen ' 
tietäät) Jos presidentti on erehtynyt ja kan
sa todella on eduskunnan hyväksymän lain : 
puolella, niin tuo laki tulee uusien vaalien jäl
keen voimaan. Ainoastaan ne, jotka uskovat, : 
että kansa aina hyväksyy mitä eduskunta ! 
päättää, ainoastaan ne voivat väittää, että pre- · 
sidentin veto-oikeus tai hajoitusoikeus olisi
vat kansanvaltaisuuden periaatteita vastaan. 

Kun minä puolestani olen vakuutettu siitä, 
että kansan enemmistö ei aina hyväksy kaik- · 
Ida niitä lakeja, jotka eduskunta 3-vuotiskau- : 
tenaan säätää, niin minä pitäisin tarpeellisena, • 
että kansa tämän 3-vuotiskauden kestäessäkin , 
voisi ilmoittaa tahtonsa. Se on minun mieles- ' 
täni ja minun vakaumukseni-mukaan kansan- · 
valtaista, jota vastoin eduskunnan rajaton . 
valta saattaa muuttua todelliseksi harvainval- • 
laksi. (Vasemmalta: Lör}töttelyä!) 

1 

Esityksen n:o 2 mukaan kuuluu lainsäädän- 1 

tövalta yksinomaan eduskunnalle. Kummin
kin on esityksen 8 §:ssä myönnetty presidentil- : 
le oikeus säätää niin kutsutuita taloudellisia : 
asetuksia. Tämän presidentin oikeuden ei kum
minkaan pitäisi peloittaa ketään. Kun näet 
hallituksen esityksessä eduskunnan esitys- , 
oikeuden laajentamisesta eduskunta saapi ' 
täyden aloteoikeuden myöskin taloudellisen 
lainsäädännön alalla, niin eduskunnalla on ti
laisuus ottaa eduskuntalainsäädännön piiriin 
kaikki ne tähän saakka taloudelliseen lainsä:ä
däntöön kuuluneet lakikysymykset,joissaedus
kunta tahtoo itselleen pidättää ratkaisuoikeu
den. Varmana voitanee pitää, ettei eduskunta 
halua taloudellista lainsäädäntöä kokonaisuu
dessaan. Taloudellinen lainsäädäntö on siksi 
laaja ja vaatii alituisesti muutoksia ja nopei
·ta muutoksia, joten eduskunnalle kävisi aivan 

mahdottomaksi: sitä hallita. Yrityskin jo sii
hen suuntaan riistäisi eduskunnalta mahdol
lisuuden hRolehtia varsinaisesta lainsäädän
nöstä. 

Luulen osoittaneeni,. että hallituksen esityk
sessä n:o 2 lainsäädäntövallan käyttäminen on 
järjestetty niin kansanvaltaisesti kuin suinkin. 
Samaa on myöskin sanottava hallitusvallan 
muodostamisesta saman esityksen mukaan. 
Kansanvaltaisempaa tapaa presidentin vaalia 
varten, kuin se, jota hallituksen esityksessä 
esitetään, ei voitane keksiä. Presidentti no
jaa yhtä täydellisesti kansaan kuin edustajat 
- minä sanoisin: presidentti nojaa täydelli
semminkin, sillä onhan tunnettua, että meillä 
edustajavaaleissa noudatetun suhteellisen vaa
litavan johdosta edustajaksi saattaa tulla va
lituksi henkilö, jota ainoastaan pieni osa valit
sijoista kannattaa. Ei ole sen vuoksi myös
kään mitään kansanvaltaisia periaatteita vas
taan sotivaa siinä, että presidentti määrää val
tioneuvoston, kun kerrl}n valtioneuvoston jä
senten tulee olla sellaisia, jotka nauttivat edus
kunnan luottamusta. (Vasemmalta: Se on has
sua!) Kä!ytännössäkin käynee hyvin vaike
aksi ajan pitkään järjestää hallituskysymys 
niin, ettäJ eduskunta valitsee hallituksen jä
senet. Hallituksen esityksen mukaan on kah
denkertaiset takeet siitä, että valtioneuvoston 
täytyy nojata kansaan. Sanon: kahdenkertai
set, koska valtioneuvoston asettamiseen myö
tävaikuttavat kansan välittömillä vaaleilla va
litsema presidentti ja eduskunta. Pidän eri
tyisen tärkeänä, että valtioneuvosto täten ai
van täydellisesti nojaa kansaan. Olen kyllä 
lujan hallitusvallan kannattaja, mutta olen va
kuutettu siitä, että vain hallitus, joka nojaa 
kansaan, voipi ajan pitkään olla luja. Ja ai
noastaan sellaisella hallituksella on siveellinen 
oikeus olla luja. Hallitus, joka ei nojaa kan
saan, on pakotettu tukemaan asemaansa kei
noilla, jotka ennemmin · tai myöhemmin teke
vät hallituksen aseman mahdottomaksi, kuten 
viime aikain esimerkki kylläkin on osoittanut. 

Olen osoittanut, että hallituksen esitys n:o 
2 on mitä täydellisimmin rakennettu kansan
vaitaisille perusteille. (Vasemmalta: Ei ensin
kään!) Uskonkin, että tässä eduskunnassa on 
sellaisia, jotka tulevat juuri tämän vuoksi, 
juuri esityksen kansanvaltaisuuden vuoksi sitä 
vastustamaan. Heille minä tahdon kumminkin 
sanoa, että me epäilemättä seisomme julkisessa 
oikeudessa uuden kehityskauden kynnyksellä. 
Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen 
vaikutus tulee tuntumaan muissakin valtiois
sa, ehkä selvimmin v.asta rauhan tultua. Soi-
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sin, että meidän maamme, otta\nalla uudessa 
valtiosäännössä täyden askeleen kansanvaltai
seen suuntaan, voisi välttää onnetto;mat taiste
lut kansalaisten kesken vallan käyttämisestä. 

Minä uskallan toivoa, että eduskunta niiden 
esitysten pohjalla, jotka hallitus on eduskun
nalle jättänyt, voipi löytää mahdollisuuden 
hallitusmuodon ja siihen kuuluvien muitten 
lakien säätämiseen. Suomen tasavalta tarvit
see uutta hallitusmuotoa. Se ei voi ajan pit
kään tulla toimeen eduskunnan päätöksellä 
marraskuun 15 päivältä. Suomen eduskunnal
la on edessään suuri tehtävä. Osoittakoon 
eduskunta, että se on tämän tehtävänsä tasalla. 
Tämä ei ole mahdollista, jos jokainen ryhmä 
pitää tin1kimättä kiinni omasta ohjelmastaan. 
Muistettakoon, ettei yksikään puolue tai ryh
mä yksin edusta Suomen kansaa. Sen tekevät 
vasta kaikki yhdessä. Eduskunnan lopullisen 
päätöksen tulee sentähden olla yhteensovitus 
eri ryhmäin mielipiteiden välillä. 

Suomen kansa, jonka nimessä jokainen puo
lue niin mielellään tahtoo esiintyä, ei vaadi 
että sen tai sen puolueen valtiollin(m o;hjelma 
toteutetaan hallitusmuodossa, mutta se vaatii 
ja on oikeutettu vaatimaan, että sen eduskun
ta tällaisena kohtalokkaana aikana voi yhtyä 
hallitusmuodosta. Tämän eduskunnan on an
n'ettava maalle hallitusmuoto, muuten se ei 
ole tehtävänsä tasalla. 

Rohkenen vedota eduskuntaan: antakaa Suo
men nuorelle tasavallalle sellainen runko, että 
se kestää niissä myrskyissä, jotka sitä var
maankin odottavat, että se jaksaa puolustaa 
vielä tuskin- saavuttamaansru vapautta, anta
kaa Suomelle hallitusmuoto! 

Ed. Ståhlberg: Ed. Kuusinen on eilen 
asiallisessa ja mieleenpantaviakin huomau
tuksia sisältävässä lausunnossaan arvostellut 
sitä uutta hallitusmuotoa, jonka perustuslaki
komitea ja, joillakin muutoksilla, senaatti on 
ehdottanut, ja sen vastakohtana suosittanut 
suunnittelemaansa eduskunnallista kansan
valtaa. Tätä viimemainittua ei hän kuitenkaan 
ole löytänyt todellisesta elämästä, nykyaikais
ten valtioiden joukosta, muualta kuin liki
pitäen Sveitsistä ja tyydyttävästi toteutettuna 
vain nykyisestä! vallankumousajan, suurlak
kojen ja punakaartien ajan Suomesta. 

Nykyäänhän valtiot, myöskin vapaat kan
sanvaltaiset valtiot, ovat katsoneet tehtävään
sä varten tarvittavan lakiasäätävän kansan
eduskunnan ohella myöskin enemmän tai vä
hemmän tehokkaan hallitusvallan ja riippu
mattomat tuomioistuimet, mikä ei estä halli-

tuksen sekä lainkäytön olemasta lainlaisia ja 
siten lainsäätäjällä olemasta johtavan aseman 
valtioelämässä. Sille pohjalle on rakennettu 
myöskin hallituksen esitys uudeksi riippumat
toman Suomen tasavallan hallitusmuodoksi ja 
siinä on voitu nojautua omien yhteiskuntaolo
jemme historialliseen kehitykseen, vaikka on
kin luoto valtioeliimälle uusia, täydellisempiä, 
vapaampia ja kansanvaltaisempia muotoja ja 
vaikka erityisesti hallituksen valtaa on enti
sestään suuresti rajoitettu ja eduskunnan val
taa laajennettu. Tämä ei kuitenkaan ed. 
Kuusista ensinkään tyydytä. Kun eivät sellai
setkaan maat, kuin Pohjois-Amerikan Yhdys
vallat ja Ranska ed. Kuusisen mielestä oike
astaan olekaan tasavaltoja,, niin hallituksen 
esitys ei luonnollisesti voi tyydyttää ed. Kuu
sisen tasavaltaisuuden vaatimuksia. Mutta 
varsinainen vika esityksessä hänen mielestään 
onkin liian luja ja itsenäinen hallitusvalta. 

Siihen käsitykseen voikin kyllä tulla, josläh
tee siitä, että kaikki hallitusvalta on pahasta, 
hallituksettomuus, anarkia on ihanne-yhteis
kunta, jota lähellä tulee pysyä niin paljon kuin 
mahdollista. (Vasemmalta: Lorna!) Myönnet
tävähän on, että murrosaikoina saattaa kanso
jen elämässä sattua hetkiä, jolloin on tarpeen 
ohimenevästi keskittää myöskin hallitusvalta 
kansaneduskunnan käsiin ja järjestettäväksi. 
Mutta pitkän päälle eivät, sen mukaan kuin 
kokemus on osoittanut, valtiot voi tulla kup
nollisesti toimeen ilman erityistä hallitusval
taa. Tästä ei voi olla poikkeuksena myöskään 
meidän kansamme, joka ei entisyydessään eikä 
nykyisyydessään 'ensinkään omaa samoja edel
lytyksiä, joihin Sveitsin tasavallan poikkeuk
selliset olot perustutilt. Eihän erityinen hal
litusmuoto tosin yksin ole kansan menestyk
selle ratkaiseva, ei edes pääasia, vaan se on se 
henki, joka muodon täyttää, se taitq, jolla sitä 
kansa osaa käyttää hyväbeen. Mutta epäile
mättä valtion muodollinen rakennekin voi 
edistää, jos vaikeuttaakin kansan pyrkimyk
siä. Suomen kansan on nyt käytävä sekä täyt
tämään tehtäväänsä sisäänpäin että, toivotta
vasti, myöskin pitämään puoliansa ulospäin. 
Mutta sitä varten tarvitaan meillä, niinkuin 
yleensä muuallakin, ei ainoastaan tehtävänsä 
tasalla oleva lakiasäätävä ja valtiotaloutta 
järjestävä eduskunta vaan myöskin lainalai
nen mutta luja ja tehokas hallitusvalta. 

Siihen väitteeseen, että esityksessä ehdotettu 
hallitusmuoto saattaisi kansanvallan vaaran
alaiseksi, ei ole pätevää syytä. Ei kai kukaan 
voi tosissaan puhuakaan siitä, että Suomen 
kansan valitsema presidentti saattaisi, nou-
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dattaen entisten ranskalaisten virkaveljiensä 
esimerkkiä, tekeytyä keis.ariksi. Eikä muu~ 
tenkaan ole pelättävissä kanl.anvaltaisuuden 
syrjäyttämistä, kun ottaa huomioon, että pre
sidentti olisi kansan itsensä valittava yleisel
lä ja yhtäläisellä äänioikm,tdella, asetettaisiin 
määräajaksi, olisi toiminnassaan riippuvainen i 
kansanvaltaiselle yksikamariselle eduskun- 1 

nalle v3!Stuunalaisesta va:ltioneuvostosta eikä f 

lakien säätämiseenkään nähden saisi muuta i 
valtaa, kuin että voisi alistaa lainsäädäntöasi
an uusien vaalien kautta kansan itsensä rat
kaistavaksi. Yksityiskohdista voi tietenkin 
'olla eri mieltä, ja niiden harkitsemiseen on lä
hinnä tilaisuus perustuslakivaliokunnassa, jo
hon ed. Kuusinenkin kuuluu. Mutta kuiten- 1 

kin kaikitenkin, jos Suomen uusi hallitusmuo
to järjestettäisiin pääasiallisesti esityksen mu
kaisesti, niin tämä maa varmaankin kaikki
alla, edistyneemmissäkin maissa vallitsevan 
käsityksen 1hukaan olisi kansanvaltainen tasa
valta. 

Ed. Sirola: Edellinen puhuja lausui aja
tuksen, että Suomesta tulisi kansanvarHainen 
tasavalta. Mutta että niin todella tapahtuisi, 
olisi selvästi tässä perustuslaissa, jota säätä
mään lähdetään, jo alussa .sanottava, että Suo
messa on valta kansalla ja että kansa käyttää 
sitä valtaa kunnallis-, piirl- ja valtiollisissa 
vaaleissa, jotka kaikki taataan perustuslain 
säännöksellä. Myös on sanottava, ettäJ kansa 
käyttää tätä valtaa virkamiehiinkin nähden si
ten, että ne ovat mahdollisimmassa määrin va
littavat, että niiden asettamisessa on otettarva 
huomioon määräaikaisuus ja että valitqt vir
kamiehet, myös tuomarit, ovat takaisinkutsun 
alaisia. Jollei näitä periaatteita jo nyt sää
dettäväksi aiotussa lyhyemmässäkin perustus
laissa kiinnilyödä, ei voida sanoa, että Suomi 1 

on kansanvaltainen tasavalta. · 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Asia 
lähetetään perustus 1 a kiva Ii o kun-
t aan. 

2) Ehdotuksen laiksi Suomen hallitusmuodon pe
rusteista 

sisältävä hallituksen esitys n:o 2, joka viime 
täysi-istunnossa pantii~ pöydälle, esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. 

Asia lähetetään p e r u s t u s l a k i v a 1 i o
k n ntaan. 

3) Ehdotuksen laiksi eduskunnan esitysoikeuden 
laajentamisesta . 

sisältävä hallituksen esitys n:o 3, jokar viime 
Uiysi-i<Jtunnossa pantiin pöydii,Ue,, esitelli;iän. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. G y II i ng: Pyytäisin tämän asian pöy
dälle ensi viikon ensimäiseen istuntoon. 

Ed. H u r m e v a a r a: Luovun. 

Ed. .J. K o h o n e n: Luovun. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Ed. Gyllingin ehdotusta ei ole 
kannatettu, joten se raukeaa. 

Asia lähetetään p e r u s t u s l a k i v a l i o~ 
kuntaan. 

,0 Ehdotuksen laiksi Suomen valtiotalouden oi
keusperusteista 

sisältävä hallituksen esitys n:o 4, joka viime 
täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. 

Keskustelu: 

• 
Ed. G y 11 i n g: Tämä asia koskee erinomai-

sen läheisesti niitä asioita, jotka kuuluvat 
valtiovarainvaliokunnan kä,siteltäviin, ja pyy
täisin sen vuoksi ehdottaa, että asia lähetettäi
siin perustuslakivaliokunnan ja valtiovarain
valiokunnan yhteisesti valmistettavaksi, että 
ne saisivat antaa asiasta, niinkuin työjärjes
tyksen 11 ~:ssä main,itaan, yhteisen mietinnön. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Muuten kyllä kåmiattai
sin ed. Gyllingin ehdo~usta, mutta nyt sisälty
vät uuden hallitusmuodon ehdotukseen samat 
säännökset kuin tähänkin. Niin ollen luulen 
olevan oikeinta, että tämäkin esitys menisi 
varsinais.esti perustuslakivaliokuntaan, mutta 
perustuslakivaliokunta siitä hankkisi valtio
varainvaliokunnan lausunnon. 

48 
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Ed. Estlander: J ag ber 11tt få understö
da hr Ståhlbergs förslag. 

. . 
Ed .. E 1 o ranta: Pyydän kannattaa ed. Gyl

lingin tekemää ehdotusta·. 

KMkustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h ·e m i e s: Asiassa on olemassa seuraa
vat ehdotukset. Puhemiesneuvosto ehdottaa 
sen lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan. 
Ed. Gylling on ehdottanut, että asia lähetettäi
siin perustusvaliokunnan ja valtiovarainvalio~ 
kunnan yhteisesti käsiteltäväksi. Tätä ehdo
tusta on kannatettu. Ed. Ståhlberg on ehdot
tanut, että asia lähetettäisiin perustuslakiva
liokuntaan, jonka tulee hankkia lausunto val
tiovarainvaliokunnalta. Tätäkin ehdotusta on , 
kannatettu. i 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Ehdotan äänestämistä varten 
seuraavan menettelyn. Olisi ensin äänestettä
vä ed. Gyllingin ja ed. Ståhlbergin ehdotusten 
välillä. Kumpi niistä voittaa, asetetaan vas
taehdotukseksi puhemiesneuvoston ehdotusta 
vastaan. 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös: 

1) Ken vastaehdotukse-ksi puhemiesneuvos
ton ehdotukselle hyväksyy ed. Ståhlbergin eh
dotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
vastaesitykseksi hyväksytty ed. Gyllingin 
ehdotus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt 
vastaehdotukseksi puhemiesneuvoston ehdo
tuks(llle hyväksyä ed. Ståhlbergin ehdotuksen. 

2) Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdo-
tuksen, äänestää: ,jaa"; jos ,ei" voitta'a, ori ed. 
Ståhlbergin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-ääne·t voitolla. 

Puhe in ies: Eduskunta on siis päättänyt 
ed. Ståhlbergin ehdotuksen mukaisesti lähet
tää asi~n p e r u s t u s 1 a k i v a li o k u n
ta a n, jonka on hankittava- valtiovarainvalio
kunnan lausunto. 

5) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 
annetun valtiopäiväjärjestyksen 26, 27, 43, 61 ja 

63 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävä: hallituksen esitys n:o 5, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. 

Esitys lähetetään perustus 1 a kiva 1 i o
kun taan. 

6) Ehdotuksen laiksi eduskunnan oikeudesta tar
kastaa valtioneuvoston jäsenten ja prokuraattd

rin virkatointen lainmukaisuutta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 6, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa asian lähettä
mistä perustuslakivaliokunta&n. 

Keskustelu: 

Ed. K u u s i ne n: Ehdotan, että tämä asia, 
;josta on jo eduskunnan valmiiksi päättämä 
laki, pantaisiin pöydälle ensi viikon toiseen is
tuntoon. 

Ed. G y 11 i n g: Pyydän kannattaa ed. Kuu
sisen ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhe m i ·e s: Eduskunta on -päättänyt kä
sitellä tämän asian sillä tavoin kuin esityksis
tä on säädetty ja kun esitys oltuaan kerran 
pöydällä on lähetettävä ilman muuta valiokun
taan, en voi ali-staa ed. Kuusisen täällä kanna
tettua ehdotusta äänestyksen alaiseksi. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. K u u s i n en: Pyytäisin puhemiehen 
ilmoituksen johdosta huomautta!a, että se on 
kyllä totta, että tämän ehdotuksen on eduskun
ta päiilttänyt käsitellä esityksenä, mutta se 
päätös tehtiin vasta eilen. Nyt vasta ensi ker
ran tämä esitellään esityksenä, nyt se on siis 
pantava pöydälle, ja ·minä: olen ehdottanut 
mihinkä istuntoon se pantaisiin pöydälle. 

Puhemies: Eilen tehty pöytäkirja osoit
tlla, että eduskunta, päättäen miten asia on 
käsiteltävä,, on samalla päätänyt panna sen 
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pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. Asia · 12) Ehdotuksen laiksi mooseksenuskolaisista Suo-. 
siis on ollut pöydälle yhden kerran. messa 

Asia lähetetään p e r u s t u s l a k i v a 1 i o
k unta a n. 

7) Ehdotuksen laiksi 28 päivänä heinäkuuta 1986 
annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 §:n 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävä: hallituksen esitys n:o 7, joka viime 
istunnoss1a pantiin pöydälle, esitellään. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa asian lähettä
mistä perustuslakivaliokuntaan. 

Asia lähetetään p e r u s t u s l a k i v a l i o
k unta a n. 

.. 
8) Ehdotuksen laiksi edustajapalkkiosta vuoden 

1917 ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä 

sisältävä hall:i'tuksen esitys n:o 8, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mu
kaan p e r u s t u s 1 a k i v a 1 i o k u n t a a n. 

J) Ehdotuksen laiksi 28 päivänä heinäkuuta 1!J86 
.annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten val
tiopäivätöitä koskevain säännösten muuttami
sesta ja täydentämisestä sekä samana päivänä 

annetun vaalilain 37 §:n muuttamisesta 

sisältävä hamtuks:en esitys n:o 9, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mu
kaan p e r u s t u s 1 a k i v a l i o k u n t a a n. 

sisältävä hallituksen ,esitys n:o 12, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
p e r u s t u s l a k i v a Ii o k u n t a a n. 

13) Suurten tulojen veroa 

koskeva hallituksen esitys n:o 13, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mu
kaan v a 1 t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

14) Leimasuostunnan suorittamista 1918 vuoden 
loppuun 

koskeva hallituksen esitys n:o 14, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe-
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a 1 t i o v a r a: i n v a 1 i o k u n t a a n. 

15l Pääoma-. ja kuponkisuostunnan suorittamista 
1918 vuoden loppuun 

koskeva hallituksen esitys n:o 15, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a 1 t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n . 

16) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 1917 

koskeva hallituksen esitys n:o 16, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
v a 1 t i o v a r a i n v a 1 i o k u n t a a n. 

17) Ehdotus la~ksi 28 päivänä heinäkuuta 191& 
1 annetun valtiopäiväjärjestyksen 5 §:n muuttaini-

10) Ehdotuksen laiksi Korkeimmasta Oikeudesta 1 sesta toisin kuuluvaksi. 

sisältävä hallituksen esitys n:o 10, joka viime 
istunnossa~ pantiin pöydälle, esitellään ja lä
hetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mu
kaan 1 a k i V a 1 i 0 k U n t a a n. 

11) }!}hdotuksen laiksi Korkeimmasta Hallinto-oi
keudesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 11, joka viime 
istunnossa pantiin pöydälle, esitellään ja lähe
tetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan 
J a: k i v a 1 i o k u n t a a n. 

Ed. Kullervo Maunerin y. m. tekemän edus
kurutaesityksen n:o 50 johdosta lausuu: 

P u h e mies: Tässä alotteessa, sittenkun 
on perustelut esitetty, lausutaan kirjelmän 
ponsissa: Edelläesitettyyn viitaten saamme 
kunnioittaen ehdottaa, että eduskunta päättäi
si näin kuuluvan lain: Laki 20 päivältä heinä
kuuta 1906, annettu Valtiopäiväjärjestyksen 
5 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi. Suo
men eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka 
on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun 
valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä 



37! Torstaina 6 p. joulukuuta. 

· tavalla säädetään täten, 'että sanotun valtio
päiväjärjestyksen 5 § muutetaan näin kuulu
vaksi. Ja sitten seuraa ehdotus. 

Valtiopäiväjärjestykserr 29 §:n mukaan ei 
eduskuntaesityksen tekeminen perustuslaeissa 
ole sallittu. Päätettyäiin toistaiseksi itse käyt
tää keisarilla ja suuriruhtinaalle kuulunutta 
valtaa, saattaa eduskunta kuitenkin päättää, 
että esilläoleva ehdotus on käsiteltävä sillä ta
voin kuin valtiopäiväjärjestyksessä on säädet
ty keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä. 

Jos sellainen päätös tehdään, olen valmis 
esittelemään asian sellaista käsittelyä varten. 

Keskustelu: 

Ed. I n g m a n: Herra Manuerin y. m. ehdo
tus, joka tarkoittaa perustuslain muutosta, on 
tehty, mikäli huomaan, eduskuntaesityksenä. 
Eduskuntaesityksenä sitä ei kuitenkaan voida 
esitellä, koska valtiopäiväjärjestyksen 29 § ni
menQmaan määrää, että eduskuntaesitystä ei 
saa tehdä perustuslaeista. Mutta puhemies 
on alistanut eduskunnan päätettäväksi, olisiko 
.tätä ehdotusta käsiteltävä keisarin ja suuri
ruhtinaan esityksenä. 

Eduskunnan asiana on päättää, mitenkä kei
sarille ja suuriruhtinaalle kuulunutta esitys
oikeutta on käytettävä. Eduskunta voi tie
tysti asettaa yksityisen edus.tajan tässä suh
teessa keisarin ja suuriruhtinaan >,asemaan, 
vieläpä vaikka hän ei ole sitä itse pyytänyt
kään. Minä en kuitenkaan voi pitää tällaista 
ratkaisua onnellisena. Ne tärkeät lainsäädän
töasiat, joissa hallitsija aikaisemmin on teh
nyt esityksiä, vaativat toisenlaista, perusteel
nsempaa valmistelua kuin mitä yleensä yksi
tyisten tai yksityisten edustajain taholta 
niille voi tulla. Se käytäntö, joka on muodos
tumassa:, nimittäin, että eduskunta ottaa hal
litukselta esityksiä, jotka eduskunta käsitte
lee niinkuin keisarin ja suuriruhtinaan esityk
sistä on säädetty, takaa mielestäni parraiten, 
että puheenalaiset asiat saavat riittävän huo
lellisen valmistelun. Toisaalta eduskunnalla 
näin menetellen on tilaisuus, milloin eduskunta 
tahtoo, saada tätä laatua olevia alotteita, kos
ka eduskunta milloin tahansa voi antaa hal
litukselle tehtäväksi valmistaa sellaisia. Pyy
dän näin ollen ehdottaa eduskunnan päätettä
väksi, että ed. Maunerin y. m. esittämää laki
ehdotusta ei ole käsiteltävä niinkuin keisarin 
ja suuriruhtinaan esityksestä: valtiopäiväjär
jestyksessä on säädetty. 

Ed. E s t l a n d e r: Då 29 § L. 0. ännu icke 
har undergått förändring, utan är gällande, 

då landtdagen vid detta plenum har tili ut
skott remitterat regeringens proposition angå
ende bl. a. ändring särskildt i denna paragraf, 
anser jag för min del, att landtdagen är för
hindrad att så förfara, som af herr talmannen 
antyddefil, och får jag för min del föreslå, att 
ifrågavarande motion icke måtte upptagas tili 
åtgärd. 

Ed. K. Manner: 'l'uon esiin ensiksi mieli
hyväni siitä, että eduskunnan herra puhemies 
on muun muassa minun allekirjoittamani eh
dotuksen suhteen ottanut sen kannan, mikä 
äsken ilmeni hänen ilmoituksestaan. Mutta 
toisaalta ei yhtään herätä ihmettelyä se, että 
oikeistolaiset herrat Ingman ja Estlander 
koettavat ajaa vallan päinvastaista kantaa, 
kantaa, joka ei nähdäkseni ole ollenkaan sopu
soinnussa sen asiaintilan kanssa, missä nyt ol
laan, eikä myöskään sopusoinnu~a sen pää
töksen kanssa, j~la eduskunta on päättänyt 
käyttää keisarin ja suuriruhtinaan valtaa. 

Eduskuntaharr on päättänyt, kuten sanoin, 
käyttää keisarin ja suuriruhtinaan valtaa tois
taiseksi. Siitä johtuu, että eduskunnassa täy
tyy pakostakin tulla esille asioita, joiden kä,sit
teleminen edellyttää tuon mainitsemani val
lan käyttämistä. Ellei alotteita sellaisiin tee 
yksilö, niin ei eduskunta nähdäkseni voisi 
ollenkaan käyttää keisarin ja suuriruhtinaan 
valtaa. 

Mutta eduskunta on nähdäkseni jo useam
man kerran tätä valtaansa käyttänyt. Vieläpä 
yksi t y i s te n alotteesta. Eduskuntaharr 
päätti itse avauttaa valtiopäivät. V. ,J :n 24 § 
sanQQ, että keisari ja suuriruhtinas taikka se, 
jonka hän on sijaansa määrännyt, julistaa val
tiopäivät avatuiksi. Valtiopäivät julisti ava
tuiksi kuitenkin eduskunnan herra puhemies 
eduskunnan päätöksen nojalla. Alote tähän 
eduskunnan herra puhemiehen toimenpitee
sen lahti tietääkseni puhemiesneuvostosta. 
Asian oli siellä täytynyt vireille panna y k s i
t y i sen edustajan. Tässä tapauksessa 
siis yksityisen alotteesta lähteneen toimenpi
teen kautta eduskunta puhemiehensä välityk
sellä käytti keisarin ja suuriruhtinaan valtaa. 
Myöskin eräiden lakien vahvistamiseen näh
den on eduskunta jo muutaman kerran sitä 
valtaansa käyttänyt. V. J:n 75 §määrää, että 
eduskunnan päättämät lakiehdotukset toimi
tetaan 'eduskunnan kirjelmällä keisarin ja 
suuriruhtinaan tutkittaviksi vahvistamista ja 
lakina antamista varten. Tällä istuntokaudel
la on eduskunta kuitenkin ilman sellaista jo 
vahvistanut kaksi lakia, nimittäin kun~ 
että sillä on kannattajia ei ainoastaan työläis-
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nallislait ja 8 tunnin työpäivälain. Poikettiin · 
siinä suhteessa V. J:n 75 §:stä, että alotetta 
asiassa ei tehnyt keisarin ja suuriruhtinaan 
neuvonantaja, vaan yksityiset keisarin ja suu
r iruh tinaan osat, e d u s k u n n a n j ä s e n e t. 
F_Jduskunta suuriruhtinaan vallan käyttäjänä 
tutki tehdyt ehdotukset ja päätti vahvistaa 
nuo lait. Tässäkin tapauksessa siis eduskunta 
suuriruhtinaan vallan omistajana y k s i t y i
s estä a l otteesta otti sitä valtaa eräässä 
tapauksessa käyttääkseen. Edellisistä esimer
keistäni jonkun ve1;ran poikkeava on kyllä se, 
kun eduskunta päätti käsitellä senaatin val
mistamia ja eduskunnalle annettuja eräitä eh
dotuksia, niinkuin keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä on määrätty. Mutta siinäkin tapa
uksessa eduskunta erikoisella päätöksellä niitä 
sillä tavalla päätti käsitellä. 

Nämä esimerkit osoittavat, että jo monen
kertainen käytäntö on olojen pakosta vienyt 
siihen. jota edustajat Ingman ja Estlander täs
sä esillä olevassa tapauksessa nyt tahtovat 
välttää. Sen vuoksi en ymmärräkään muuta, 
kuin että herroilla F_Jstlanderilla ja Ingmanilla 
sekä niillä, jotka; ovat heidän kannallansa, täy
tyy olla eräitä asia 11 i s i a syitä vastustaes
saan sitä:, että ehdotus valtiopäiv:äjärjestyksen 
äänioikeuspykälän muuttamiseksi joutuisi 
valtiokuntakäsittelyn alaiseksi. Ed. Ingman 
mainitsi, että hallitus voi asiallisemmin ja pe
rinpohjaisemmin valmistella tämmöisen kysy
myksen ja että ehdotus vain sitä tietä voi tulla 
kypsyneempänä ja kelvollisempana eduskun
nalle. En tahdo väittää, että tämä meidän 
ehdotuksemme olisi valmisteltu kaikella sillä 
hitaudella, laiskuudella y. m., mikä on kuulu
nut hallituksen komiteojen tapoihin. Mutta 
uskon, että sitä on sentään valmisteltu niin, 
että sen pohjalla ja avulla edustajat Ingman 
ja Estlanderkin voivat perustuslakivaliokun
nassa asiaa aivan hyvin käsitellä. Minusta 
näyttääkin, että niillä eduskunnan! oikeiston 
jäsenillä, joilla on halu tästä ehdotuksesta nyt 
tässä asteessa päästä irti, on halua ennen kaik
kea vastustaa sitä tärkeätä uudistusta, joka 
tähän ehdotukseen sisältyy. Sentähden pidän
kin tarpeellisena kosketella hiukkasen ehdo
tusta asialliseltakin puolelta. 

Ehdotukseni eräänä tärkeänä piirteenä on 
se, että siinä pyydetään eduskunnan myötävai
kutusta siihen, että äänioikeusikäraja 
Suomessa valtiollisissa vaaleissa a 1 e n n e t
t a i s i i n 24 vuodesta 21 vuoteen. Täniä vaa
timus on saavuttanut hyvin paljon kannatusta 
Suomen nuoren väen keskuudessa. Uskon, 
nuorisossa vaan myöskin keskiluokkien ja eh-

käpä yläluokankin nuorisossa. Täm'ä vaati
mus ei ole myöskään tämän ajan ja aivan vii
me vuosienkaan vaatimus. Se esiintyi jo sil
loin, kun valmisteltiin tälle eduskunnalle val
tiopäiväjärjestystä ja Suomen vaalilakia. Se 
eduskuntauudistuskomitea, joka valmisti 
ehdotuksen valtiopäiväjarjestykseksi, joutui 
ratkaisemaan kantam.sa kysymykseen: 21 
vaiko 24 vuoden ikäraja. Ja eduskunta
uudistuskomitean enemmistö asettui sille 
kannalle, että äänioikeusikäraja olisi oleva 
21 vuotta. Sen komitean jäseninä ei ollut 
yksistänsä työväen edustajia. Siellä oli 
suuri enemmistö porvarillisia, sellaisiakin, 
jotka nykyisessäkin eduskunnassa ovat 
jäseninä. Eduskuntauudistuskomitea esitti, 
että jo säätyeduskunnan porvaris- ja talon
poikaissä:ädyssä oli 21 vuoden ikäraja ollut 
käytännössä ja lisäsi, että kokemus ei ollut 
osoittanut, että ikärajan tässä olemisesta olisi 
ollut haittaa noiden säätyjen kokoonpanolle 
ja toiminnalle. Komitea nimenomaan lausui: 
,Missään tapauksessa ei komitean enemmistö 
ole arvellut tarvitsevan varoa mitään haital
lisia seurauksia koituvan eduskunnan kokoon
panolle siitä, että vaalioikeus alkaa jo 21 vuo
den ijässä, vaan on katsonut, että sanotussa 
ijässä sen ohessa että harrastus yleisiin asi
oihin ja ihanteellinen käsitys valtiollisista 
ja yhteiskunnallisista oloista on virkeimmil
lään, kuitenkin jo on olemassa tarpeellista 
kypsyyttä vaalioikeuden käyttämiseen". Sitä 
väitettä vastaan, että nuoret kovin rummslu
kuisesti ottaisivat osaa vaaleihin, mutta sen 
sijaan vanhempi väki ehkä pysyttäytyisi niis
tä poissa, huomautettiin eduskuntauudistusko
mitean mietinnössä, että ikäluokat 21-24 muo
dostaisivat vain noin 170,000 henkeä. Olen ky
synyt eräältä tilastotieteilijältä, että paljoko 
nykyään voisi laskea olevan näitä ikäluokkia, 
ja hän arveli, että niitten henkilömäärä ei oli
si voinut kohota 180-185,000 korkeammaksi. 
Kun vertaa tätä lukua esimerkiksi viime vaa
leissa }iänioikeuttaan k'äyttäneiden 24 vuotta 
vanhempien lukuun, niin havaitsee, että vaik
kapa nuo kaikki 180,000 21_:_24-vuotista olisi
vat olleet vaaleissa mukana, niin eivät ne olisi 
voineet vaikuttaa semmoisia tuhoja, että sen 
kautta niitä olisi pidätettävä tästä oikeudesta. 
Että eduskuntauudistuskomitean mielipide 
asiassa ei kuitenkaan lopultakaan tullut laik
si, johtui siitä, että tämän ehdotuksen ja mie
lipiteen vastusta;iat onnistuivat saamaan hal
lituksen esityksen muutetuksi sellaiseksi, että 
24 vuoden ikäraja siihen tuli määrätyksi ja 
että säätyeduskunnassa sittemmin samanmie-
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liset ainekset ponnistivat voimansa ja siten 
pitivät huolta siitä, että Suomen nuori väki 
näiden 10 vuoden aikana on pidätetty ulkopuo
lella vaalioikeutta. 

Ne, jotka eivät tahtoneet antaa tätä kansa
laisen ensimäistä valtiollista oikeutta 21-vuo
tiaille, viittasivat erikoisesti siihen, että 21-
vuotias mies ja nainen ei vielä ole muka t ä y
s i n kypsynyt. Eduskuntauudistuskomite
assa professori Hermanson koetti jäävätä: nai
setkin vallan epäkypsiksi koko elinkaudeksen
sa. Kuinkahan tuon 21-vuotiaiden epäkypsyy
den laita lienee~ Sikäli kuilll voin omasta koke
muksestani ja näkemyksistäni asiaa käsittää, 
niin eivät nykyaikana 21-vuotiaat enää ole 
kansalaisina niin epäkypsiä, etteivät ylipäänsä 
voisi menestyksellä sekä kansan onneksi ja 
hyödyksi käyttää valtiollista äänioikeutta. 

Työväen nuoret h a n jo joutuvat hyvin 
varhain palkka töihin. La"psinaheitäsinne raas
tetaan. Useat heistä ovat pakotetut jo 12:sta 
ikävuodestaan asti ansaitsemaan melkein ko
konaan, jopa vall~n kokonaan leipänsä, tai 
ainakin paljon auttamaan vanhempiaan toi
meentulon hankkimisessa perheelle. Jo 18-
vuotiaina ei monasti enää tapaakaan sellaista 
työläisnuorukaista ja -neitosta, joka ei jo 
kokonaan pitäisi huolta itsestänsä. Niille, 
jotka noin varhain joutuvat pitämään huolta 
itsestänsä ja huolehtimaan omaistensa kanssa 
perheiden toimeentulosta, niille kasvaa ja ke
hittyy jo varhain välttämättömyyden pakosta 
semmoista kypsyyttä, jota elämässä tarvitaan. 
21~vuotinen työläismies ja työläisnainen on 
täysi ihminen kaikin puolin. Koska se sitten 
olisi sitä, jollei silloin olisi! Kun hän tulee 
10-15 vuotta vanhemmaksi, niin silloin hän ei 
enää olekaan kapitalistien mielestä täysi ih
minen; hänet potkitaan usein pois työmarkki
noilta, tehtaista senvuoksi, että' hän ei henki
sesti eikä ruumillisesti .enääJ vastaa niitä vaa
timuksia, jotka työnantaja asettaa työjuhdal
lensa. Ja taloudellinen kehitys vie jatkuvasti 
siihen, että yhä suuremmat joukot kansan nuo
resta väestä joutuvat oloihin, jolloin he kypsy
vät varhain täysiksi ihmisiksi, kehittyvät hen
kisesti sellaisiksi, että he pystyvät käsittele
mään ja mielipiteensä lausumaan kansan yh
teisistä asioista. Väärin olisi minusta vä,ittää 
sitäkään, että t a l o n p o i k a i s n u o r i s o 21 
vuoden iässä olisi yhtään epäkypsempi kuin 
esimerkiksi työläisnuoriso. Olen syntynyt ja 
kasvanut talonpoikaisnuorison keskellä. Sil
tä ajalta, kun olen sen piirissä ollut, olen op
pinut havaitsemaan, että myöskin talonpoi
kaisnuoriso jo varhain joutuu ottamaan osaa 

taloudellisiin tehtäviin kodissansa, niissä teh
tävissä varttuvat miehiksi ja naisiksi oHes
sansa vielä alle 20. Useasti nähdään, kuinka 
21-vuotias nuori mies astuu hoitamaan isänsä 
jälkeen taloa. 21-vuotiaina otettiin aikoinaan 
sotaväkeen Suomen nuoria miehiä, talonpoi
kia, kuten muitakin. 21vuotiaana siis talon
poikaisnuorisokin jo tä;yttää miehen ja naisen 
tehtävät niin yhdessä kuin toisessakin suhtees
sa. 

Työläisluokka ja talonpojat muodostavat 
tässä maassa vankan joukon, enemmistön kan
sasta. Jos niitten nuorisoa voidaan 21 vuoden 
iässä katsoa kypsäksi täyttämään taloudel
lisessa elämässä tehtävänsä miehinä ja naisi
na, niin tuskinpa syyllä voi välttää sitäkään, 
etteivät ne poliHiilisessa elä:mässä pystyisi 
täyttämään tehtäviänsä, niinkuin kuka muu 
meistä hyvänsä. 

P i k k u p o r v a r i ll i s t e n pnr1en ja 
muitten v ä; l i luokkien nuoriso ei minusta 
myöskään ole niin kehittymätöntä 21 vuoden 
iässä kuin tahtonevat väittää ne, jotka eivät 
sen ikäisille äänioikeutta haluaisi antaa. He 
joutuvat jo nuorina useat esimerkiksi koulu
uralle. Pikkuporvarillisissa ryhmissä ei talo
udellinen var~llisuus kuitenkaan ole niin suu
·ri, että sen luokan nuoriso, jouduttuaan jatka
maan opintojaan esimerkiksi yliopistossa, saisi 
kotoaan varoja: riittävästi. He joutuvat useim
miten tekemään velkaa jo oppikoulussa olles
saan ja· jatkamaan velkaantumistaan yliopis
tossa. Velka kokemukseni mukaan useasti 
kasvattaa nuorta ihmistä mieheksi ja naiseksi. 
Tosin se useasti myös vie nuoren ihmisen hun
ningolle ja tekee hänestä hulttion. 
·Mutta jos epäkypsyydestä voidaan puhua 

nuorisossa, joka on 21 vuoden ikäinen, niin 
sellaisiin epäkypsiin voitaisiin eräissä tapauk
sissa ehkä laskea ihan y h t e i s k u n n a n 
huipuista peräisin oleva nuoriso. Se nuo
riso on semmoista, jota lapsesta alkaen on kan
nettu käsillä:. Varhaisemmalla nuorukaisiällä 
ovat vanhemmat ja omaiset sitä talutelleet. 
Vartuttuaan 20 ikä:än ei sen vielä ole tarvin
nut panna kortta ristiin oman toimeentulonsa 
hyväksi. Niille rikkaat vanhemmat ja vara
kas suku ovat voineet taata kaikki ne mahdol
lisuudet, mitä sen piirin nuorukainen ja neito
nen tarvitsee. Ei olisi ihme, jos sellaisissa 
oloissa kasvanut ja kehittynyt nuorukainen 
ei vielä olisi myöskään päässyt sille henkisen 
kehityksen asteelle, joka olisi toivottava ja 
tarpeellinen, ja jonka työläisnuorukainen ja 
talonpoikaisnuorukainen sekä useissa tapauk
sissa myös pikkuporvarillisten ryhmien nuoru-
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}{ainen ja neitonen jo on elämän kovassa kou
lussa saavuttanut. 

Mutta vaikkapa niinkin olisi, että löytyisi 
yhteiskuntaryhmiä, joiden nuoriso ei 21 vuo
den iässä vielä ole saavuttanut sellaista kyp
syyttä, joka sanotaan olevan tarpeellinen val
tiollista äänioikeutta käytettäessä, niin väärin 
olisi tuon takia, koska se vain voi koskea ver
rattain vähälukuista osaa nuorisoa, kieltää 
valtiollisen äänioikeuden käyttäminen monin 
kerroin suuremmilta jo siihen täysin kypsiltä 
aineksilta. 

Kun on nuorison kypsyydestä tämä käsitys, 1 

niin silloin-' näyttää naurettavalta se väite, että ' 
nuoriso päästessänsä 21 vuoden. iässä käyttä
mään valtiollista äänioikeutta muka voisi i 

. saattaa y h t e i s k u n n a n v a a r a a n. V uo
den 1905-1906 säätyvaltiopäivillä tästä yhteis- · 
kuntaa uhkaavasta vaarasta, jos nuoriso pää- 1 

sisi vaalioikeutta käyttämä·ä.n, oli myös pu- : 
hetta. Perustuslakivaliokunnan enemmistö ei ! 
tahtonut laskea ihanteellismielistä ja toimin- 1 

ta'haluista Suomen nuorisoa mukaan valtiolli- 1 

seen elämään silloin juuri siitä syystä muka. · 
Perustuslakivaliokunnassa oli toki pari jäsen
tä, joilla oli vastakkainen mielipide. Juho 
Torppa ja Yrjö Mäkelin olivat perustuslaki
valiokunnan mietintöön laatineet vastalau
seen, jossa he molemmat lämpimästi puolsivat 
sitä, että 21 vuoden ikäisillä olisi oleva ääni
oikeus. Torppa talonpoikana ja talonpoikais
elämän tuntijana oli sillä kannalla, Mäkelin 
taas työlä•ispiirien elämän tuntijana. Vasta
lauseessaan nämä kirjoittivat muun muassa 
näin: ,Vertailun vuoksi mainittakoon tässä 
yhteydessä että alempi, 21 vuoden ikäraja on 
käytännössä Englannissa, Ranskassa, Portu
galissa, Italiassa, Kreikassa, Yhdysvalloissa, 
eräissä Balkanin maissa, muutamissa Saksan 
yksityisvaltioissa y. m. Sveitsissä on se 20 
vuotta, jopa muutamissa Sveitsin kanttooneis
sa 19--18-17 vuotta. Missään näissä maissa 
enemmän kuin meilläkään tähän asti ei ole 
huomattu, että tuo alempi ikäraja vaikuttaisi 
haitallisesti vaalien tulokseen ja vielä vähem
män, että yhteiskunta olisi näitten nuorten ai
nestensa tähden joutunut vähimmässäkään 
määrässä vaaranalaiseen asemaa;n". Tuskinpa 
olisi mitään vaaraa ollut Suomenkaan yhteis
kuntaelämälle, jos jo silloin, kun nykyään voi- ' 
massaoleva valtiopäiväjärjestys säädettiin, . 
nuorelle väellekin olisi äänioikeus annettu. 
Päinvastoin luulisin siitä olleen monipuolista 
hyötyä. Nykyiset Suomen yhteiskuntaryh
mät, olkoot ne mitä tahansa, eivät itsekään ' 
näytä tosiasiassa olevan sitä mielipidettä, että 

nuorison poliitillisesta toiminnasta olisi isän
maalle ja yhteiskunnalle vaaraa ja vahinkoa. 
Päinvastoin. Ne monet vaalit, jotka tässä 
maassa on jo käyty, osoittavat sitä,. · Par
haipina vaalitoimitsijoina, yllyttäjinä ja 
apulaisina taistelussa ow käytetty juuri 
nuorisoa. Esimerkiksi porvarilliset ovat 
aina innokkaasti kehoittaneet ylioppilas
nuorisoansa tekemään kaikkensa porvaril
listen puolueitten asian edistämiseksi. Niillä 
matkoilla marssii lyhyissä hameissa 16-
vuotisia ylioppilastyttöjä ja 20-vuotisia yli
oppilaspoikia. Kuinka hyvää työtä he ovat 
tehneet, en voi sanoa, mutta ainakaan he eivät 
liene teidän asianne vallan pahasti vahingoii.
taneet. Me sosialistit olemme myöskin käyt
ti:1neet vaaliyllytystyössämme nuorisoa, nuori
soliittolaisiamme, jotka mielellään ovat tämän 
tehtävän täyttäneet sen takia, että o:vat tahto
neet kantaa kortensa yhteiskunnan hyväksi 
tällä. lailla, kun heillä ei ole ollut tilaisuutta 
punaisen viivan vedolla sitä tehdä. Te herrat 
ja me sosialistit emme varmaankaan käyttäisi 
nuoriamme näissä vaalitouhuissa, ellemme oli
si vakuutettuja siitä, että he ovat sekä kypsiä 
että kykeneviä tekemään sitä työtä. Vaaliyl
lytystyöhön ei muuten ruukata lähettää kaik
kein tyhmimpiä ja epäkypsimpiä, sillä jos sel
laisia käytettäisiin, he silloin ajaisivat asia,t 
hukkaan tai jollei vallan hukkaan, niin aina
kin vahingoittaisivat. 

Taloudellinen kehitys ylipäänsä johtaa sii
hen, että yhä suuremmat ihmisjoukot joutuvat 

.enemmän taikka vähemmän elämään oman 
työnsä varassa. Toisin sanoen: pikkuporva-

. rillisista ja muista väliluokista työntyy ainek
sia enemmän köyhälistöluokkaan. Siitä seu
raa, että yhä enemmän tulee niitä, jotka jo 
verrattain varhaisella ikäasteella ovat kaikin 
puolin kypsiä valtiolliseenkin elämään. Jos 
nuoria ihmisiä, olkoot he sitten köyhälistön, 
pikkuporvariston taikka yläluokan nuorisoa, 
pidetään erossa va1tiollisesta toiminnasta ja 
pa.rlamentaaris·esta elämästä, niin siitä on 
vaaraakin yhteiskuntaelämälle. Nuorisohan 
on herkästi innostuvaa, se ryhtyy tehtäviinsä 
aina ripeästi. N u o r i s o t a r v i t s i s i työ
a l oja, sille tarvitsisi varata tehtäviä. Ellei 
niin tapahtu, niin siitä kärsii nuoriso ja 
ajan pitkään myöskin kansa. Tunnen työläis
nuorisoa jonkun verran. Heillä on huonot koti
olot. He eivät siellä voi viihtyä, eivät voi saa
da sitä hupia ja monenmoista hyödyllistä, jon
lm sivistynyt, valistunut ja varakas koti voi. 
nuorellensa tarjota. He ikävystyvät ikävään 
kotiin ja menevät kadulle. Niistä tulee monas-
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ti huligaaneja, sakilaisia monista ja siten vähi
.tellen aineksia, jotka ovat kaikelle yhteiskun
taelämälle vaarallisia. Nuoriansa työväki 
koettaa estää kehittymästä kadunsankareiksi 
vetämällä niitä nuoriso-osastoihin. Mutta tah
toisimme heille myöskin jo heti miesikään tul
lessansa tarjota täyden vaitiollisenkin toimin
nan mahdollisuudet. Elleivät he sitä saa, niin 
he voivat joutua vallan yhteiskuntaa vahin
goittaville urille. Palkkatyö, kapitalismin 
kuristus synnyttää tyytymättömyyttä kaikis
sa niissä, jotka sen alle joutuvat, mutta var
sinkin se synnyttää• sitä nuorissa herkkämieli
sissa ihmisissä. Työläisluokan nuoriso tah
toisi monta · kertaa kaikin voiminsa kor
jata ol<)jansa. Se työskentelee ·ammatti
osastoissansa ja valtiollisissa yhdistyksis
sänsä. Mutta sen täytyy myos monta 
kertaa nähdä, että edistys ·ei mene eteen
näin niin ripeästi kuin he toivoisivat, var
sinkin kun eivät itse pääse mukaan kaikkeen 
tyÖhön. ·Näin voi pian kasvaa syndikalistisen 
a n arki s m i n ajatuksia työläisluokan nuo
risossa. Jos ne ajatukset saavat jalansijaa, 
r1iin siitä on varmasti vahinkoa. Kun yhteis
kunta ei tarjoa ikäluokille '21-24 vuoden vä
lillä mahdollisuutta valtiolliseen toimintaan 
samassa määrässä, kuin jo 24 vuotta täyttä
neille, syntyy helposti näissä syrjäytetyissä 
aineksissa se mieli, että parasta ehkä on pyr
kiä käyttämään niin sanotun suoran toimin
nan menettelytapoja. Järjestetty työväenliike 
koettaa k~'llä kaikin voiminsa, kaikin kasva
tuskeinoinsa ehkäistä tällaisten ajatustapojen 
syvemmälle ja laajemmalle juurtumista. Mut
ta ei se aina onnistu. Tällaisina melskeisinä 
ja· mieliä kuohuttavina aikoina, jommoisissa 
nyt elämme, se on vieläkin vaikeampaa kuin 
tavallisesti. Eikä voidakaan pidättää toi
mintahaluisia aineksia aina. Mutta tämä sa
ma vaara, tämäsivuteille joutumisen vaa
ra, on myöskin uhkaamassa sekä pikkuporva
rillisten että myöskin yläluokan nuorisoa, ellei 
niille tarjota tilaisuutta valtiolliseen työsken
telyyn siinä iässä, jolloin ne jo voisivat me
nestyksellä siihen osaa ottaa. Eihän ole har
vinaista, että näinä vuosina porvarillisissa 
lehdissä on valiteltu sitä, ettei heidän nuori
sonsa näytä välittävän mistään muusta kuin 
rlaneeraamisesta, kuljeskelemisesta Espiksel
lä. Samalla on. moitittu sitru harrastusten puut
Joesta. On sanottu, että porvarillinen nuoriso 
pyrkii kirjallisellakin alalla semmoisille suun
uille, jotka ovat sille.vahingollisia. Individua
listiseen, yksilö ll i s e en m a a i 1m a n
k a ts o m 11 k se en vajoamisesta on sitä moi-

tittu j. n. e. Näissä moitteissa on epäilemättä 
paljon perää. Se, joka on ollut tilaisuudessa 
edes hiukkasenkaan liikkumaan viimeisen 10 
vuoden aikana ylioppilasnuorison keskuudes
sa, on epäilemättä voinut panna merkille näitä 
tällaisia virtauksia siellä. Mutta uskokaa, hy
vät herrat, jos te esimerkiksi ylioppilasnuori
sonenne tahtoisitte tarjota täydet poliittiset 
kansalaisoikeudet, niin niiltä unohtuisivat ja 
haistuisivat tuollaiset kovin vahingolliset 
individualisliset harrastuksensa ainakin jon
kun verran, ja he ryhtyisivät niihin tehtäviin 
ja töihin, joita valtiollinen elämä osanotta
jiltansa vaatii, innolla. 

Nähdäkseni siis nuorisolle valtiollisten oike
uksien antaminen jo 21 vuoden iässä takaa 
vain paljasta hyvää eikä mielestäni ollenkaan . 
vahinkoa isänmaalle. Esittämäni seikat ovat
kin minuun vaikuttaneet niin, että olen pitä
nyt tarpeellisena ehdotukseeni ottaa sen, että 
ikäraja valtiollisissa vaaleissa alennettaisiin 
24 vuodesta 21:een. 

Mutta siinä lain määräyksessä, joka vaali
oikeutta koskee, on vielä joukko muitakin koh
tia, jotka ovat hyvin vahingollisia ja jotka siis 
olisivat poistettavat. (Oikealta: Asiaan, asi
aan!) Kun näihin kosketteleminen on mieles
täni tarpeellista, niin teen sen. Herrat käske
vät menemään asiaan. Tämä on juuri vaka
vinta asiaa. (Vasemmalta: Oikein!) Perustel
lakseni, minkä takia olen pitänyt tarpeellisena 
pyytää eduskunnalta, että se käsittelisi tätä 
ehdotusta niinkuin keisarin ja suuriruhtinaan 
esityksistä on määrätty, on minun tuotava asi
allisia seikkoja esiin, jotta ette voisi sanoa, et
tette tietäneet, mistä oli kysymys. (Oikealta: 
Asiaan!) 

V. J :n 5 § sisältää muun muassa sen määrä
yksen, että v a a l i o i k e u t t a v a i ll a on se, 
joka 3 viimeksikuluneena vuonna ei ole ollut 
tässä maassa h e n g i 11 e p a n t u n a. Ehdo
tuksestani on tämä kohta jätetty pois sentakia, 
että tuo kohta jo sellaisenansa on paha. Sitä: on 
vielä lisäksi väärin tulkittu ja väärin käytetty. 
Viranomaiset ovat selittäneet monta kertaa, 
että sillä tarkoitetaan sitä, että jos yhtenäkin 
vuonna on ollut poissa, niin voidaan äänioi
keus riistää. Tämä tulkinta on kuitenkin il
meisesti väärä. Se tulkinta on ollut hirveän 
vahingollinen ainakin työväelle. Sillä työvä
ki, joka on pakotettu useasti muuttamaan, 
ansiotuloja saadaksensa siirtymään työpaikas
ta toiseen, paikkakunnalta toiseen, jopa koko
naan toisiin maihinkin, on joutunut useasti 
sen väärän tulkinnan uhriksi, jota viranomai
set näin ovat käyttäneet. Vieläpä suurissa kau-
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pungeissa., taloissa, missä asuu satoja työläisiä, 
ovat työläiset joutuneet talon isäntien menette
lynkin takia viidennen pykälän tämän kohdan 
johdosta äänioikeudettomiksi. Isäntä on joskus 
unohtanut tai ehkä tahallansa jättänyt henki
kirjoittajalle ilmoittamatta talonsa asukkaat. 
Siten nämä! eivät ole tulleetkaan hengille pan
nuiksi; ja viranomaiset ovat selittäneet, että 
jos ei yhtenä vuonna ole tullut hengille pan
nuksi, niin on äänioikeutensa menetetty. Py
käläR kohta, joka itsessään ensiksi on väärä 
ja jota lisäksi noin väärin tulkitaan ja käyte
tään, on poistettava. 

Edelleen samassa 5 §:ssä määrätään, että 
joka muun syyn kuin kunnallishallituksen 
todistuksena näytetyn · v a r a t t o muu d e n 
tähden on jättänyt suorittamatta hänen 
maksettavakseen pannut kahden lähinnä edel
lisen vuoden kruunun verot, on myöskin 
äänioikeutta vailla. Tämäkin määräys on sel
lainen, joka kipeimmin koskee työväkeä ja 
jonka määräyksen vuoksi työläiset joutuvat 
äänioikeudettomiksi. Köyhät köyhyydestään 
siten joutuvat rangaistuiksi. Epäilemättä 
joissakin tapauksissa ihmiset jättävät huoli
mattomuudestakin kruununveronsa suoritta
matta. Mutta työläiset, jotka ovat pakotetut 
siirtymään paikasta toiseen, jotka useasti ei- · 
vät tule edes hengille kirjoitetuiksi, joutuvat 
useasti asemaan, ettei heille edes tarjatakaan 
tilaisuutta kruununverojensa suorittamiseen. 
}fitä itse tuohon kruununveroon tulee, niin se ! 

on itsessään sellainen vero, jonka maksamat
tomuudesta tai maksamisesta ei nähdäkseni 1 

saisi panna riippum3,an valtiollista &änioike- i 
utta. Sehän on epäoikeutettu vero siitä huoli- ! 

rnatta, että se määrältänsä on pikkuinen: hen
kilövero, joka on yhtä suuri varakkaille kuin 
köyhillekin. Varmaa on, että löytyy niinkin · 
varattornia ihmisiä, joille kruununveron suo- ' 
rittaminen joillakin hetkillä, varsinkin sem- • 
moi.sina aikoina, jolloin sitä veroa peritään, 
on vaikea ja raskas, joskuspa mahdotonkin. 
Siis jo serrkin vuoksi, että tuo vero itsessään . 
on epäoikeutettu, on minusta epäoikeutettua i 
panna sen maksamisesta riippumaan valtiolli- · 
nen äänioikeus. ! 

Mutta kaikin julmin määräys valtiopäivä- · 
järjestyksen äänioikeuspykälässä kuitenkin 
on se, joka varsinaisesti jo sananmuodoltaan
kin on kohdistettu k ö y h i ä v a s t a a n, se 
nimittäin, joka sisältää, että se, joka itsellensä 
saa v a i v a i s h o i d o l t a a p u a, jollei apu 
ole ainoastaan satunnaista. Nykyinen yhteis- i 
kuntatila on pääasiallisena syynä siihen, että 1 

köyhyyttä on ja köyhiä jhmisiä, semmoisia jot-

ka ovat pakoitetut turvautumaan yhteiskun
nan apuun. Eikä! tarvitse luullakaan, että tätä 
yhteiskuntaa saadaan äkkiä niin muutetuksi, 
että köyhyys kokonaan poistuu. Jos ihmiset 
joutuvat ilman omaa syytään, niinkuin hyvin 
useasti tapahtuu, käyttämään yhteiskunnan 
apua joko itse toimeentullaksensa, tai turva
taksensa perheensä ja omaistensa toimeentuloa 
edes jonkun verran, mutta samalla leimataan 
myöskin semmoisiksi, joilla ei ole valtiollista 
äänioikeutta, niin on rangaistus kaksinkertai
nen. Köyhyys jo sellaisenaan, välttämättömyys 
turvautua yhteiskunnan apuun on useimmille 
siihen tilaan joutuneille niin kova kohtalo, 
että siitä mieluimmin tahtoisivat päästä. Ja li
säksi kyllä asia myöskin niin on, etteivät ne 
ihmiset, jotka apua yhteiskunnalta ovat pako
tetut pyytämään ja vastaanottamaan, sentään 
kai liene sen tyhmempiä, kypsymättömämpiä 
ja kehittymättömämpiä käyttämään valtiollis
ta äänioikeutta kuin ylipäänsä muutkaan täy
sijärkiset ihmiset. 

Näistä seikoista, varsinkin niitä koskevasta 
l a a j e n t a v a s t a t u l k i n n a s t a, josta 
olen maininnut, on kyllä viranomaisten .kes
kuudessa ollut eri mieliä. Prokuraattori esi
merkiksi vuoden 1909 toisille valtiopäiville 
jättämässään kertomuksessa lausui mielenän
sä, että kruununverojen suorittamattomuuden 
vuoksi ei voisi jättää äänioikeudettomaksi 
sitä, joka vain yhtenä vuonna on jättänyt ne 
suorittamatta. Eduskunnan lakivaliokunta 
mietinnössään yhtyi tähän käsitykseen. Sa
mallaisia muitakin edistysmielisiä tulkintoja 
on valtiopäivillä annettu. Mutta virkaintoiset, 
epäkansanvaltaiset viranomaiset ovat olleet 
halukkaita kaikesta huolimatta tulkitsemaan 
valtiopäiväjärjestyksen noita kohtia sillä lail
la, että ne ovat käyneet yhä raskaammiksi ja 
vahingollisemmiksi työväelle. Olisi siis vält
tämätöntä saada poistetuksi valtiopäiväjärjes
t:drsestä sellaiset määräykset, joita voidaan 
noin väärin tulkita ja jotka, vaikka niitä oi
keinkin tulkitaan, estävät suuret kansalais
ryhmät ottamasta osaa valtiolliseen elämään 
ja siten vaikuttamasta isänmaan kohtaloihin. 
Siitä syystä on tämä ehdotus eduskunnalle jä
tetty. Näistä asiallisista syistä on tahdottu 
pyytä'ä eduskuntaa myötävaikuttamaan siihen, 
että se vääryys, joka V. J :n,~5 §:n eräisiin mää
räyksiin sisältyy, tulisi vihdoinkin korjatuksi. 
Se korjaaminen merkitsisi vääryyden poista
mista, mutta se merkitsisi myöskin kansan
vallan perustuksen lujittamista. 
t)e merkitsisi yhä laajempien kansanjoukkojen 
Yetämistä valtiolliseen elämään ja toimintaan. 
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~Ja minun ymmärtääksenihän siitä ei voi olla , 
mitään muuta kuin hyvää, että Suomen kan- ! 
san kaikki osat niin laajassa mitassa kuin : 
suinkin ottaisivat osaa sen valtiolliseen elä- i 

mään. Kun näyttää aukeavan mahdollisuuk- ' 
sia hedelmällisempään valtiolliseen toimintaan i 
;ja elämään kuin takavuosina, nyt pitäisi val
mistaa tilaisuutta niillekin aineksille, joilla 
on varmasti halua ja. innostusta siihen elä
mään osaa ottaa ja myös edellytyksiä hyviä 
jälkiä jättää, mutta nyt ovat pakosta syrjässä. 

_ Nyt pitäisi kutsua kaikki joukot työhön. Se 
työ epäilemättä on oleva taistelua, niinkuin yh
teiskuntaelämä ylipäänsä on ja valtiollinen 
elämä erikoisesti. Mutta vahinkoa en luule 
olevan siitä, että nuoret ihmiset ja köyhät, 
jotka varmasti omaavat edellytyksiä ottaa 
osaa valtiolliseen elämään yhtä hyvin kuin 
muutkin, siihen pääsevät. Päinvastoin luulen 
sen olevan hyödyksi. 

Näillä asiallisilla sekä niillä muodollisilla 
syillä, jotka aluksi esitin, pyydän ehdottaa, 
että eduskunta päättäisi ehdotuksen käsiteltä
väksi Itiin, kuin keisarin ja suuriruhtinaan esi
'sityksistä on määrätty. Toivoisin, että edus
kunnan porvarillisissa aineksissa olisi hyvin 
vähän niitä, jotka yhtyisivät kannattamaan 
edustajain Ingmanin ja Estlanderin ehdotusta, 
joka ehdotus tähtää epäkansanvalta1suuteen 
ja jonka ehdotuksen tarkoituksena on estää 
Suomen kansan mielipiteiden kaikinpuolinen 
ja laaja ilmituleminen. 

Ed. Alkio: Pyydän ainoastaan itse asiasta . 
sanoa, nimittäin esittelystä, sen, että eduskun
nalla on keisarin ja suuriruhtinaan valtuudet, 
mutta ei yksityisillä eduskunnan jäsenillä .• 
Ennen tämän asian perusteellista selvittelyä , 
en katsoisi suotavaksi, että eduskunta ottaisi 1 

tätä asiaa käsiteltäväksi niinkuin varsinaisia 
hallituksen esityksiä. Sitä ennen olisi edus- • 
kunnan tehtävä tässä asiassa selvittely. Minä , 
en kumminkaan tee tässä asiassa mitään ehdo
tusta, vaan katson, että se ehdotus, jonka ed. • 
Ingman on tehnyt, on sellainen, johon saatan 
asian käytännöllisessä puolessa yhtyä. 

Mitä sitten tulee itse asiaan, josta ed. Man- . 
ner on antanut lausunnon, siinä suhteessa en ; 
tahdo tällä kertaa asiaan kajota, sillä siinä 
saattaa olla paljon huomioon otettavaa. 

Ed. Ala virta: Se alote, josta nyt on ky
symys, on alkuperäisesti oikeastaan lähtenyt 
Suomen sosialidemokraattisen nuorisoliiton 
taholta. Alkuperäisesti tuo nuorisoliiton eh- i 
dotus on eräissä suhteissa ollut vähän toisen.
lainen, kuin se alote, joka eduskunnalle nyt on 

esitetty. Sen sijaan, että tässä alotteessa ikä
raja on ehdotettu 21 vuodeksi, oli se nuoriso
liiton laatimassa ehdotuksessa 20 vuotta. 
Samoilla syillä, kuin voidaan puolustaa'21-vuo
tiaille äänioikeutta, voidaan puolustaa sitä 
vuotta nuoremmillekin. Ja onhan nyt kunnal
linenkin äänioikeus 20 vuotta täyttäneillä. 
20 vuotta täyttäneiden täytyy katsoa olevan 
kypsyneitä valtiollista äänioikeutta käyttä
maan. Suomen sosialidemokraattisen nuori
soliiton ohjelmassa on vaatimus, että valtiolli
nen äänioikeus pitää olla 20 vuotiailla. Tä
hän liittoon kuuluu yli 20,000 järjestynyttä työ
läisnuorta ja on tämä suurilukuinen joukko 
tuon ohjelmavaatimuksensa kannalla ja työs
kentelee sen toteuttamiseksi. Suomen va!ti
ollisesti ja ammatillisesti järjestynyt työväki 
ja sen mukana suuret järjestymä.ttömät työ
väenjoukot ovat omaksuneet tämän vaati
muksen ja taistelleet sen puolesta viimeisessä 
suurlakossa. Mielestäni siis sillä vaatimukella, 
että äänioikeusikärajan tulee olla 20 vuotta, on 
niin suuri kannatus kansassa, ettei sitä voi olla 
huomioon ottamatta. Samalla kun ilmoitan 
olevani samaa mieltä kuin ed. Manner, että 
nyt käsilläoleva esitys on esiteltävä valiokun
taan lähettämistä varten ja siis kannatan hä
nen ehdotustaan, olen tahtonut lausua mieli
piteeni itse asiasta. Kannatan myöskin kai
kissa muissa kohdin ed. Maunerin alotetta, 
paitsi että toivon, että perustuslakivaliokunta 
asiaa käsitellessään muuttaisi ikärajan 20:ksi 
vuodeksi. 

Ed. Rose n q v i s t: Landtdagens beslut att 
taga kejsarens och storfurstens makt i egna 
händer innebär enligt min mening ännu icke 
någon ändrig af L. O:ns bestä.minelse angåen
de motionsrätt i grundlagsfrågor, innebär 
ännu icke, att sistnämnda rätt genom det före
gående beslutet utan vidare skulle vara öfver
lämnadt åt den enskilda landtdagsmannen. 
Här föreligger icke heller ett sådant fall att 
på grund af förändrade historiska förhållanden 
bestämningar i L. 0. icke skulle äga sin till
lämpning. J ag måste därför förena mig om de 
uttalanden, som gjorts af herrar Estlander, 
Ingman och Alkio, och understöder herr Ing
mans förslag. 

H vad det sakliga innehållet i föreliggande 
motion beträffar, har jag ingen anledning att 
nu ingå på ett bedömande af detsamma. J ag 
anser mig icke ens hafva rätt därtill, om också 
talmannen gifvit åt herr Manner rätt att tim
tai tala om denna sak. H vilket innehåll än 
denna motion må äga, inverkar det alls icke på 
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den fråga, som talmannen nyss öfverlämna
de åt oss till afgörande. 

Ed. K a i r a m o: Luovun. 

Ed. S c h y b e r g s on: Det kan hafva sin 
riktighet som herr Rosenqvist framhölll att 
någon diskussion i själfva saken här icke 
bör komma i fråga, men då herr Manner fått 
hålla sitt långa föredrag, torde det ändå till
låtas mig att försöka få fram pudelns kärna, 
och i det afseendet ber jag att få nämna, att 
en af Manner·s partikamrater, som satt i repre
f>entationsreformkommitten, där helt öppen
hjärtligt yttrade att sosialisterna, om ålders
gränsen blefve högre, riskerade att arbetaren 
hunnit lägga eget bo och få en allvarlig upp
fattning af lifvet samt icke mera vore lika 
entusiastisk eller lika färdig för hvilka refor
mer som helst. Det var därför han yrkade på 
en tåg åldersgräns. 

För min del uttalade jag i kommitten en an
nan uppfattning, nämligen den, att den nya 
landtdagen, om en så låg åldersgräns infördes, 
skulle blifva snarlikt ett samskolekonvent. 
Trots herr Manners utläggning håller jag ännu 
på den uppfattningen. 

Ed. I n g m a n: Ed. Manner on käyttänyt 
pitkän puheenvuoron todistaakseen, että hä
nen alotteensa on niin hyvä kuin keisarin ja • 
suuriruhtinaan alote, ja että se tämän hyvyy- • 
denperusteella on käsiteltävä keisarin ja suu- : 
riruhtinaan alotteena. Minusta tämä on joten
kin tarpeetonta. Ei sitä ole kukaan epäillyt, • 
etteikö se mahdollisesti olisi erinomaisen hy- i 
vä. Vaikea edustajain on sitä arvostella, kun 
alotetta ei ole edustajille jaettu. Mutta minun ! 
nähdäkseni kysymys tämän aiotteen parem- ; 
muudesta tai huonommuudesta ei vaikuta sii
hen asiaan, joka täällä on ratkaistava, nimit-

. täin kysymykseen, kuinka eduskunta aikoo 
käyttää keisarin ja suuriruhtinaan esitysoike
utta. .Ta mitä siihen tulee, niin pysyn siinä 
mielipiteessä, jonka esitin ensimäisessä lau
sunnossani, nimittäin, että sitä olisi parhaiten 
käytettävä niin, että hallitus antaa esityksiä 
eduskunnalle ja että se menettelytapa, jota 
herra Manner koettaa saada käytäntöön, ei 
takaa ylipäänsä - mahdollisesti tässä on lois- ; 
tava poikkeus, mutta ei ylipäänsä takaa - • 
että asiat ovat riittävästi valmistetut. Minä 
en myös voi huomata, että ed. Manuerin eh
dottama menettely olisi erityisesti kansanval
tainen. Nähdäkseni on aivan yhtä kansan
valtaista, jos eduskunta esimerkiksi edusta-

jien tekemien anomusehdotusten johdosta an
taa hallitukselle toimeksi valmistaa esityksiä 
tämänkaltaisissa asioissa. Ed. ManueriHekin 
on tarjottu tilaisuus tätä tietä saada tämä 
asia vireille. Hän on sen hylännyt,. hän eh
dottomasti vaatii että hänen lakiehdotustaan 
on käsiteltävä· keisarin ja suuriruhtinaan esi
tyks·enä. 

En huomaa, ettei eduskunta muodollisesti 
voisi suostua tähän. Eduskunta voi suostua 
myös -esimerkiksi siihen, että antaa ed .. Manne
rille oikeuden vahvistaa eduskunnan päätök
siä, joita keisari ja suuriruhtinas ennen on 
vahvistanut. Mutta ei tämä minun nähdäk-
seni ole kansanvaltaista. · 

Oli vielä eräs kohta ed. Manuerin lausun
nossa, johon kiinnitin huomiota. Hän sanoi, 
että hänen alotettaan ei ole valmistettu sillä 
laiskuudella, joka on yleinen valtion komite
oissa. Minä en tiedä, minkä verran ed. Manner 
on ollut niissä jäsenenä ja tuntee sitä lais
kuutta, josta puhuu. Mutta hyvä olisi, sen 
voin vakuuttaa, että ed. Manner teroittaisi 
puoluetovereilleen, että valtion komiteoissa ei 
pitäisi toimia laiskasti, siihen on syytä. 

Ed. Pennanen: Minä luovun. 

Ed. K. Manner: Kun herra puhemies tai 
sihteeri ei tullut lukeneeksi koko ehdotustani, 
niin pyydän sen lukea. Se kuuluu: 

,L a k i 20 p ä i v ä n ä h ei n ä k u u t a 1 9 0 6 
annettu valtiopäiväjärjestyksen 
5 §:n muut ta m i se s ta toisin kuu 1 u
v aksi. 

Suomen eduskunnan päätöksen mukais·esti, 
joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 an
netun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrä
tyllä tavalla, säädetään täten, että sanottu 
Valtiopäiväjärjestyksen 5 § muutetaan näin 
kuuluvaksi: 

5 §. 
Oikeutettu valitsemaan edustajaa on jokai

ilen Suomen kansalainen, sekä mies että nai
nen, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt 21 
vuotta. 

Vaalioikeutta vailla on kuitenkin: 
1) se, joka la:in voiman voittaneen oikeuden 

päätöksen kautta on holhouksen alaisena; 
2) se, joka laillisen tuomion nojalla on kat

sottava olevan hyvää mainetta vailla tai on 
kelpaamaton maan palvelukseen tai toisen 
asiaa ajamaan; ja 
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3) se, joka on todistettu syypääksi siihen, 
e~tä hän kansanedustajanvaalissa on ostanut 
tai myynyt ääniä tai äänestänyt useammassa 
kuin yhdessä paikassa, aina kuudennen kalen
terivuod6'Il loppuun siitä lukien kun lopulli
nen tuomio asiasta annettiin." 

Asialliselta sisällykseltään - kuten havai
taan - tämä on jotenkin samanlainen, kuin 
kunnallislaissa on. 

Unohdin äsken ehdotukseni tehdessäni esit
tää, että eduskunta hyväksymällä nyt ehdo
tukseni päättäisi lähettää asian perustuslaki
valiokuntaan.. Pyydän nyt sen tehdä. 

Mutta vielä muutama sana. Herrat ovat 
moittineet omaa luottamusmiestään, herra pu
hemiestä siitä, että hän on antanut minun asi
asta puhua niin pitkälle ja asiallisesti. Mi
nusta tuohon moitteeseen kuitenkaan ei ole 
rahtuakaan syytä. En ole tätä ehdotustani 
esittänyt keisarina ja suuriruhtinaana, niin 
kuin professori Ingman välttämättömästi tah
too saada sanotuksi. Päinvastoin olen yksi
tyisenä edustajana esittänyt ehdotukseni kei
sari ja suuriruhtinas-Eduskunnalle, johonka 
herra Ingmankin kuuluu, ja pyytänyt nöyräs
ti, ettäJ keisari ja suuriruhtinas-Eduskunta su
vaitsisi päättää, että tätä asiaa käsitellään 
niinkuin keisarin ja suuriruhtinaan esityksis
tä on määrätty. Se on vallan toista kuin se 
mitä ed. Ingman puhuu. Hän tahtoo nähtä
västi peloitella joitakuita puheeliansa saadak
seen ne yhtymään omaan ehdotukseensa. 

Mitä sitten tulee siihen kansanvaltaisuu
teen, josta ed. Ingman lausunnostani otti ai
heen mainita, niin ensimäisessä lausunnossani 
sanoissani, että ed. Ingman tähtää epäkansan
valtaisuuteen, tarkoitin sitä, että sillä ehdo
tuksella, jonka ed. Ingman on tehnyt, on tar
koituksena estää tämän asian nyt käsiteltä
väksi joutuminen. Jos se taas anomustietä 
käsiteltäisiin, niin se hautaantuisi ehkä perus
tuslakivaliokuntaan kaikkien viimeisten jouk
koon eikä joutaisi ollenkaan käsiteltäväksi : 
siinä muodossa, kuin se nyt on esitetty. Jos 
eduskunta taas hyväksyisi minun ehdotukse
ni, niin olisi ehkä toiveita, että se joutuisi asi
allisesti lopullisesti käsitellyksi ja siitä siis 
olisi etua. Professori Ingmanilla ja minulla 
on kummallakin oma näkökantamme: minä 
tahtoisin saada asian käsitellyksi ja onnelli- i 
seen lopputulokseen, prof. Ingman ei pidä sillä i 
våliäJ ainakaan kiireellisesti. ' 

Ed. Kuusinen: Mistä tässä asiallisesti on 1 

n<yt kysymys~ Siitä, sallitaanko tämä alote vai ' 
ei, saako perustuslakivaliokunta valmistele-

vasti käsitellä asiaa ja tehdä sellaisen ehdo
tuksen, johon katsoo sen aihetta antavan. Tah
dotaan ])anna kuonokoppa nyt tälle asialle, 
niin ettei sitä saisi edelleen käsitellä. Ei tässä 
kelpaa syyksi sellainen epäilys, että alote olisi 
ehkä huonosti valmisteltu. Jos se on huonosti 
valmisteltu, niin hylätkää toki, ehdottakaa 
valiokunnassa, että se hylätään, tai hylätkää 
täysi-istunnossa. Mutta eihän ole ollut tapana 
tähän asti, että. olisi ilman muuta tutkimatta 
hylätty. edustajan tekemä lakiehdotus. Täs
sä on kyllä se muotoseikka, jonka taak
se ed. Ingman koettaa kiemurrella, että 
perustuslakiasioista ei yksityinen edustaja 
saa tehdä alotetta; sentähden täytyykin edus
kunnalta pyytää siihen lupaa, niinkuin tässä 
nyt tapahtuu. Itse asia on muuten ihan yksin
kertainen. Yhdestä ainoasta valtiopäiväjärjes
tyksen pykälästä on kysymys, oikeastaan vain 
osasta sitäkin pykälää. Ei voi olla kysymystä
kään siitä, että sen muuttamishomma tarvit
sisi vuosikautisen valmistelun valtion komi
teassa. Puolestani tahtoisin tässä: jo lausua, 
koska edellytän, että kumminkin tullaan saa
maan eduskunnalta lupa tämän aiotteen teke
miseen, evästykseksi, että äänioikeuden ikä
raja pitäisi minusta olla niinkuin Sveitsissäkin 
20 vuotta eikä 21. 

Ed Ingman: En minä, ed. Kuusinen, kui
tenkaan usko, että tuo teidän selityksenne ke
henkään tässä menee. Kyllä kaikki tässä ym
märtävät, että nyt ei ole kysymys siitä, onko 
ed. Manuerin alote parempi vai huonompi, on
ko se tärkeämpi vai vähemmän tärkeä, onko 
se kiireellinen vai vähemmän kiireellinen. 
Kysymys on siitä, kuinka eduskunta aikoo ru
veta käyttämään keisarille ja suuriruhtinaalle 
kuulunutta esitysoikeutta. Siitä on kysymys 
ja siitä ratkaisusta, joka siinä suhteessa teh
dään, riippuu ei ainoastaan tämän ehdotuksen 
kohtalo, vaan voi riippua monen muunkin. On 
aivan väärin yrittää esittää, että tämä ehdo
tus on käsiteltävä niinkuin keisarin ja suuri
riruhtinaan esitystä sillä perusteella, että se 
on muka niin erinomaisen hyvä. En ole kiel
tänyt, ettei se sitä voi olla. En minä sitä riit
tävästi tunnekaan. 

Ed. Mäki: Kannatan ed. Maunerin teke
mää ehdotusta, että asia lähetettäisiin perus
tuslakivaliokuntaan. Minun mielestäni her
roilla Ingmanilla y. m. on tarkoitus vain saa
da estetyksi eduskunnassa tulemasta esille 
senluontoiset asiat, joista keisarilla ja suuri
ruhtinaaUa on ollut aloteoikeus. En luule vää-
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rin käsittäväni prof. Ingmania, jos arvelen 
että hänen käsityksensä mukaan joutuisi tämä 
sellaiseen valtion komiteaan, kuin on ollut 
raamatunkäännöskomitea. 

Puhemies: Täällä on ed. Manner ehdotta
nut, että asia lähetettäisiin perustuslakivalio
kuntaan, ja sitä ehdotusta on kannatettu. Tä
män johdosta minä tahdon huomauttaa, että 
nyt on kysymys ensiksi, päättäkö eduskunta 
käsitellä asian sillä tavoin, kuin keisarin ja 
suu.riruhtinaan esityksistä on säädetty, vaiko 
ei. Ja ennenkuin tästä on päätetty, ei tietysti 
voi tulla käsittelyn alaiseksi, lähetetäänkö se 
valiokuntaan. 

Ed. Lohi: Käsitykseni mukaan herra puhe
miehen käsitys on ollut aivan oikea, että edus
kunta keisarin ja suuriruhtinaan vallan käyt
täjänä voipi yksityisen tekemän aiotteen ju
listaa sellaiseksi alotteeksi, joka valtiopäivä
järjestyksen mukaan pitää · olla keisarin ja 
suuriruhtinaan alote. Onko sitten pyrittävä sii
hen, että yksityiselle edustajalle annettaisiin 
oikeus tehdä alotteita perustuslakeja koske
vista kysymyksistä~ Täällä ovat muutamat 
puhujat viitanneet siihen, että sellainen ei olisi 
suotavaa, että aiotteet eivät tule tarpeellista 
valmistelua saamaam Me olemme tänä päi
vänä lähettäneet valiokuntaan muun muassa 
hallituksen esityksen, jossa tarkoitetaan val
tiopäiväjärjestyksen 29 §:n muuttamista sel
laiseksi, että yksityisellä edustajalla tulisi ole
maan oikeus perustuslainmuutosehdotusten 
tekemiseen. Nähdäkseni ei ole mitään laillista 
syytä estää tätä asiaa esilletulemasta. Mitä sit
ten täJmän asian asialliseen puoleen tulee, sii
hen minun mielestäni on liian aikaista vielä 
kosketella, onko tällainen lainmuutos tarpeelli
nen vaiko ei, jota ed. Manuerin ehdotus tar
koittaa. 

Ed. Väinö Jokinen: Ensimäisessä pu
heenvuorossaan ed. Ingman perusteli kiel
teistä kantaansa sillä, ettei yksityiselle edusta
jalle voi myöntää tällaisissa asioissa alote
oikeutta, koska silloin ei olisi taattua, että 
aiotteet tulevat hyvin valmistelluiksi. Myö
hemmin hän on jo kahdessakirr puheenvuoros
sa esittänyt, että ed. Maunerin esitys voi olla 
kuinka hyvä tahansa, mutta että se ei vaikuta 
asiaan. Tällaiseen keikaukseen hänellä. on syy
täkin. Olemmehan tänään saaneet kuulla, että . 
eduskunnalle nyt jätetyt hallituksen esityk- ' 
set ovat monissa suhteissa niin huonosti ja 
hutiloiden valmisteltuja, että hallituksen edi.ls-

tajan on täytynyt käydä täällä niitä anteeksi 
pyytelemässä. 

Tosiasiallisena syynä siihen, että täällä aje
taan ed. Maunerin ehdotukseen nähden kiel
teistä kantaa, on käsittaäkseni se, että ei halu
ta päästää eduskuntaa tosiasiassa käyttämään 
sitä keisarin ja suuriruhtinaan valtaa, jonka 
se on päättänyt ottaa käytettäväbeen, vaan 
halutaan keinolla millä. tahansa päästä siihen. 
että tätä valtaa käyttää yksinomaan jokin 
,hallitus", tällä kertaa senaatti. Tässä on siif'i 
taaskin kysymys sellaisesta hiljaisesta ja vä
hittäin tapahtuvasta keisarin ja suuriruhti
naan vallan näpistelemisestä eduskunnalta, 
josta ed. Kuusinen eilen huomautti. 

Ed. Kuusinen: Ed. Lohen lausunto jo 
sisälsi oikeastaan sen vastauksen ed. Ingma
nille, jonka aioin sanoa. Nyt on selvinnyt lo
pulta, että ed. Ingmanin mielestä tässä on asi
allisesti kysymys vain siitä, sallitaanko yk
sityisen edustajan tehdä alotteita perustusla
kiasioissa ja muissa asioissa, joissa aloteoikeus 
ennen on kuulunut keisarille ja suuriruhti
naalle, siis antaako eduskunta nyt luvan sii
hen. Minä en olisi luullut, että täällä olisi ai
noatakaan miestä, joka olisi tätä vastaan. Sii
nä istuu ed. Ingmanin likellä ed. Ståhlberg, 
;joka perustuslakikomiteassa on hänkin ollut 
sitä mieltä, että edustajille pitäisi myöntää 
aloteoikeus perustuslakiasioissa. Kaikkein 
vanhoillisimmatkin herrat- eikö lie ollut va
paaherra Wredekin - olivat komiteassa sa
maa mieltä, vieläpä, että olisi saatava aiote
oikeus hallitsijan taloudellisenkin lainsää
dännön alalla jokaiselle yksityiselle edusta
jalle. Ed. Ingman yksinään ottaa sen kunni
an, että tahtoisi tämän edustajilta kieltää. 

Ed. V u o r i s t o: Ed. Ingmanin viimeisessä 
puheenvuorossa kävi selville, että tässä onkin 
kysymys jostain aika suuresta asiasta. Ed. 
Ingman nimittäin sanoi, että kysymys ei ole 
vain tästä asiasta, vaan päätös tarkoittaa vas
taisuuttakin, yleensä sitä, salliiko eduskunta 
aiotteitaan tällä tavoin eduskuntaesityksinä 
tehtävän, ja siis on tarkoitus pitkiksi ajoiksi 
kytkeä eduskunnan päätösvaltaa tässä asiassa 
ja antaa tämä aloteoikeus yksinomaan senat:
tin ja porvariston muodostaman hallituksen 
käsiin. Ed. Ingman tietysti aivan oikein las
kee, että oikeisto saa tätä tietä aina halua
mansa asiat esiin. Mutta vasemmistolla, ja 
vieläpä se tulee koskemaan keskustaakin, 
luultavasti ei tule hallituksessa aina olemaan 
niin paljon vaikutusvaltaa eikä ole hallitus 
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sen pyrkimyksille snna maarm suopea, että 
se tätä tietä saisi haluamansa asiat esille, ja 
tämä olisi oikeistolle aika suuri voitto. Tässä 
kuitenkaan ei ole kysymys, kuten on tahdottu 
väittää, että ed. Mannerille myönnettäisiill! 
hallitsijaoikeuksia. Tässä on kysymys siitä, 
että eduskunta käyttäisi näitä oikeuksia ja 
päättäisi, tahtooko se ottaa tämän asian kä
iliteltäväkseen ja lähettää johonkin valiokun
taan vaiko ei, ja niinhän kai hallitsijakin kun 
hän näitä asioita käsitteli, menetteli, että joku 
yksityinen asian alulle pall!i ja hallitsija päätti, 
onko se esitettävä vai ei. Nyt ei ole eduskunta 
toistaiseksi päättänyt mitenkä se tätä oikeutta 
käyttää ja tilanne on siis väliaikainen. Se
naatti on sitä käyttänyt ilman eduskunnan 
päätöstä ja antanut esityksiä, ja eduskunta on 
ne hyväksynyt. Yhtä hyvin eduskunta voi 
myöntää tämän oikeuden edustaja Mannerille, 
varsinkin kun tilanne on väliaikainen, niin 
kauvan kun siitä on lainsäädäntötoimenpiteel
lä päätökseen päästy. Minun nähdäkseni tä
mä tulkinta, joka on oikeistossa ilmennyt, on 
aivan erikoista laadultaan, että senaatilla on 
nämä hallitsijan oikeudet ilman eduskunnan 
tekemää: päätöstä. Mutta eduskunta nryt ei saa 
sitä käyttää senvuoksi, että eräs sen eduskun
nan jäsenistä on tehnyt tästä alotteen. Edus
kunta ei siis saa käyttää hallitsijan oikeutta, 
mutta senaatti saa käyttää ilman eduskunnan 
päätöstä. Se on todellakin eduskunnan itsel-

leen ottamain hallitsijaoikeuksien vähä ker
rassaan eduskunnaita poisottamista, kuten 
täällä jo on sanottu, ja antamista senaatille 
ilman eduskunnan. päätöstä edes. 

Ed. Ingman: Pyydän edustaja Kuusiselle 
vain huomauttaa, että tässä ei ole ollenkaan 
kysymys siitä, että ed. Maunerin alotetta olisi 
käsiteltävä eduskuntaesityksenä. Siitä on pu
hemies lausunut käsityksensä, että sitä ei voi
da, vaan että se käsiteltäisiin keisarin ja suu
riruhtinaan esityksenä ja että sillä siis olisi 
etuoikeus kaikkien eduskuntaesitysten edellä.. 
(Vasemmalta: Perustuslakiasioista ei olekaan 
eduskun taesi tystru.) 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Päiväliisioman takia snrre
tiiän tämän ja seuraavien asiain käsittely huo
mispäivän istuntoon, joka pidetään k:lo 6 il
lalla. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 5,25 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivår Ahava. 
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Pii i väjä.rj(Jstys. 

f}moitnksia: 

Esitellään: 

1) l<Jhdotuksen laiksi 20 p:nä heinä
kuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyk
sen 5 §:n muuttamisesta toisin kuulu
vaksi sisältävä ed. Kullervo Manuerin y. 

Siv. 

m. edusk. esit. n:o 50 .......... ~....... nqs 
2) Ehdotuksen laiksi torppari- ja mäki

tupa-alueitten julistamisesta päätilois
taan riippumattomiksi sisältävä ed. Mä-
kelän y. m. edusk. esit. n:o 51 ......... . 

3) Perustuslakivaliokunnan mietintö 
n:o 1 Eduskunnan ensimäisen varapu
hemiehen kieltäytymisestä ottamasta 
äänestyksen alaiseksi erästä edustaja Lo
hen ehdotusta; jonka varapuhemies on 
katsonut olevan vastoin eduskunnan en-
nen tekemää päätöstä .. .. .. .. .. .. .. .. .. 404 

4) :Maan sotalaitoksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmi
liisin aikaansaamiseksi koskeva ed. Mik
kolan y. m. anom. ehd. n:o 4 •.•••.•••••• 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi 
ed. Ahmavaara, Arokallio, Holsti, Salovaara 
ja Takkula. 

Ilmoitnsasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä tästä illasta 
alkaen ensi tiistaihin sairauden takia saa ed. 
Siren. 

Maatalousvaliokunnan jakautlUDinen kahteen 
osastoon. 

P u h e m i e s: Maatalousvaliokunnasta on 
saapunut kirjelmä, joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Eduskunnalle. 

Valtiopäiväjärjestyksen 35 §:n mukaisesti 
on maatalousvaliokunta päättänyt jakautua 
kahteen osastoon ja saa valiokunta tästä kun
nioittaen eduskunnalle ilmoittaa sekä samalla 
anoa eduskunnan toimenpidettä siihen, että 
valiokuntaan valittaisiin 9 lisäjäsentä ja tar
peellinen määrä varajäseniä. 

Helsingissä 6 p. joulukuuta 1917. 

Maa talousvaliokunnan puolesta: 

Jaakko Mäki. 

P u h e m ies: Puhemiesneuvosto on päättä
nyt puoltaa ehdotusta. 

.Kirjelmässä oleva ehdotus hyväksytään. 

Kysymys maanvuokra-asetuksen selityksen 
vahvistamisesta. 

Puhemies: Ed. Lepola y. m. ovat jättä
neet kirjelmän, joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen eduskun'nalle. 

Pyydämme täten eduskunnan päätettäväksi 
esittää seuraavan ehdotuksen, 

• 

että eduskunta vahvistaisi tämän vuo
den ensimäisillä valtiopäivillä hyväksy
tyn lakiehdotuksen ,Laki sisältävä seli-



Pel'jantaina 7 p. joulukuuta. 

tyksen asetukseen 12 päivältä maalis- . 
kuuta 1909 samana päivänä annetun tor
pan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen 
vuokrausta koskevan asetuksen sovel
tamisesta aikaisemmin syntyneisiin 
vuokrasuhteisiin", sekä samalla päättäi
si mainitun lain heti voimaan astuvaksi 
ja julkaistavaksi. 

Helsingissä, 7 päiväniä joulukuuta 1917. 

Kalle Lepola. 
K. Hakala 
Evert Eloranta. 

Emil 

,Juho Lautasalo. 
Jaakko Mäki. 
Mikko Virkki. 

Saarinen. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että a:'3ia pantaisiin pöydälle ensi viikon ensi
mäiseen istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 
annetun valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n muutta-

misesta toisin kuuluvaksi 1 

sisältävä ed. Kullervo Maunerin y. m. edus
kuntaesitys n:o 50, jonka käsittely viime is
tunnossa siirtyi tähän istuntoon. 

Puhemies: Kun eilen käsiteltiin kysy
mystä, päättääkö eduskunta käsitellä sillä ta
voin kuin keisarin ja suutiruhtinaan esityk
sistä on säädetty, nyt mainitun ed. Maunerin 
eduskuntaesityksen n:o 50 vaiko ei, teki ed. 
Manner täällä ehdotuksen, että eduskunta 
päättää ehdotuksen käsiteltäväksi niinkuin 
keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä on sää
detty. Sitä ehdotusta on kannatettu. Ed. Ing
man ehdotti eduskunnan päätettäväksi, että 
ed. Manuerin y. m. esittämää lakiehdotusta ei 
ole käsiteltävä niinkuin keisarin ja suuriruhti
naan· esityksistä valtiopäiväjärjestyksessä on 
säädetty. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Manuerin ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, ön ed. Ing
manin ehdotus hyväksytty. 

• 

Äänestyksessä annetaan 95 jaa- ja 99 ei-ään
tä. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt 
ed. Ingmanin ehdotuksen mukaisesti, että ed. 
Manuerin y. m. esittämää lakiehdotusta ei ole 
käsiteltäyä niin, kuin keisarin ja suuriruhti
naan esityksistä valtiopäiväjärjestyksessä m1 
säädetty. 

Päätöksen johdosta lausuu 

Ed. K. Manner: Pyydän merkitä vastalau
seeni tehtyä päätöstä vastaan. Soisin kuiten
kin, ettei tämä päätös merkitsisi sitä, että on 
oleva tässä eduskunnassa nyt sääntönä täm
möinen menettely. 

Ed. A r o n e n: Pyydän myöskin saada mer
kitä vastalauseeni pöytäkirjaan tämän pää
töksen johdosta sen suurilukuisen nuorukais
joukon puolesta, jolta on riistetty äänioikeus 
valtiollisissa vaaleissa. Muuten huomautan 
porvaristolle, että tämä on liian huono teko, 
jolla te nyt olette lähteneet uutta Suomea ra
kentamaan. 

Ed. K u j ala: Pyydän yhtyä ed. Manuerin 
vastala useeseen. 

Ed. A i r o 1 a: Minusta paljon tärkeämpi 
kuin se seikka, että nuoriso jäi ilman äänioi
keutta tämän päätöksen takia, on se seikka, 
että tällä päätöksellä kaapattiin suuri osa sitä 
valtaa, joka eduskunnalle kuuluu, eduskun
nan ulkopuolelle. Tämä on sen jo haudatun 
ja tapetun valtiohoitajakunnan henkiin herät
tämistä edes pienoiskoossa. 

2) Ehdotuksen laiksi torppari- ja mäkitupa
alueitten julistamisesta päätiloistaan riippu

mattomiksi 

sisältävä ed. Mäkelän y. m. edusk. esit. n:o 51. 

Puhemies: Valtiopäiväjärjestyksen 29 
§:n mukaan ei eduskuntaesityksen tekeminen 
perustuslaista" ole sallittu. Päätettyään tois
taiseksi itse, käyttää keisarille ja suuriruhti
naalle kuulunutta valtaa, saattaa eduskunta 
kuitenkin päättää, että esilläoleva ehdotus on 
käsiteltävä sillä tavoin, kuin valtiopäiväjär
jestyksessä on säädetty keisarin ja suuriruhti
naan esityksestä. Jos sellainen päätös teh
dään, olen valmis esittelemään asian sellaista 
käsittelyä varten. 
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Keskustelu: 

Ed. I n g m a n: Pyydän ehdottaa, että edus
kunta tässä asiassa tekisi saman päätöksen, 
kuin edellisessä, siis, että ed. Mäkelän y. m. 
ehdotusta ei ole käsiteltävä niinkuin keisari
suuriruhtinaan esityksestä valtiopäiväjärjes-

1 tyksessä on säädetty. (Vasemmalta: Hyi! Pu- : 
hemies koputtaa.) 

Ed. G y ll i n g: Pyytäisin ehdottaa, että 
eduskunta päinvastoin kuin ed. Ingman tässä 
yritti tehdä, päättäisi, että eduskunta päättää 
käsitellä ed. Mäkelän y. m. aiotteen niinkuin 
keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä valtio
päiväjärjestyksessä säädetään. 

Ed. Eloranta: Kannatan ed. Gyllingin 
tekemää ehdotusta ja lisäksi ehdotan asian 
lähettämistä maatalousvaliokuntaan. 

Ed. Mäkelä: Pyydän kannattaa ed. Elo- t 

rannan tekemää ehdotusta. 

Ed. E s t l a n d e r: Då enligt min tanke det 
beslut, som landtdagen fattade under näst 
föregående ärende, var af principiell natur 
och icke hänförde sig tili det då ifrågava
rande ärendets sakliga innebörd, kan jag icke 
annat fatta än att landtdagen också nu torde 
komma a tt afböja detta ärendes upptagande, 
och får jag förty understöda herr Ingmans 
förslag. 

Puhemies: Kun nyt on keskustelunalai: 
sena kysymys siitä, käsitelläänkö esilläoleva 
ehdotus sillä tavoin, kuin keisarin ja suuriruh
tinaan esityksistä on säädetty ·vaiko ei, en 
katso voivani vielä ottaa ed. Elorannan teke
mää ehdotusta huomioon. 

Ed. Kuusinen: Tahdon vain sitä varten, 
että ennen äänestystä olisi selvää mistä tässä 
on kysymys, huomauttaa, että nyt on herra 
Ingmanin ja hänen luokkatoveriensa tarkoi
tuksena täällä yhdellä äänestyksellä saada 
estetyksi koko torpparien vapautuksen säätä
minen. Sitähän se tietäisi, ellei edustaja saisi 
tehdä alotetta koko tästä asiasta. Jäisi aivan 
epävarmaksi, tulisiko minkäänlaista alotetta 
näillä valtiopäivillä 'tästä asiasta käsiteltä
väksi. Asia jäisi toistaiseksi senaatin varaan 
ja myöskin saman eduskunnan: enemmistön 
varaan, joka ehkä tämän aiotteen nyt kieltää 
esittämästä. On aivan epävarmaa, tuleeko se
naatti tekemään minkäänlaista alotetta tästä 
asiasta, eikä ole varmaa, jos se tekisikin tai 

jos joku toinen senaatti sen tekisi, antaisiko 
herra Ingman silloinkaan luvan tehdä alotetta 
tästä asiasta. Senkin täytyisi pyytää lupa hä
neltä. Tämä uudistuskysymys on nyt kum
minkin sen luontoinen, että jos näin häikäile
mätön enemmistövallan käyttäminen, kuin 
mitä tapahtui äskeisessä asiassa, uudistuisi 
tässä, sillä voisi olla kauvaksi kantavat seu
raukset. Olen kuullut, että on jo 6 kuntaa 
Suomessa, joissa on paraikaa torpparilakko 
olemassa. Luulevatko herrat, että siihen liik
keeseen tulee vaikuttamaan rauhoittavasti, 
jos torpparit kuulevat, että eduskunnassa ei 
ole sallittu edes ehdotusta tehdä heidän asias
taan. Luulen, että eduskunnan enemmistöön 
kuuluvain edustajain on syytä miettiä päänsä 
ympäri, ennenkuin ainakaan tässä asiassa 
kieltävät edustajalta ehdotuksenteko-oikeu
den. (Vasemmalta: He luottavat lahtarikaar
teihin! - Puhemies koputtaa.) 

Ed. M ä k i: Minäkin toivoisin, että porva
rilliset edustajat miettisivät hiukan, ennen
kuin asettuvat kannattamaan herra Ingma
nin ehdotusta. (Vasemmalta: Turha toivo!) 
Kun muistamme agitatsioonipuheita viime 
vaalien aikana, kun muistamme sanoma
lehtikirjoituksia, mitenkä porvarillistenkin 
puolella on vakuutettu, että torppariky
symystä tullaan lähitulevaisuudessa järjes
telemäätr sekä torpparien vapaus säätä
mään, niin kaiken järjen ja kohtuuden ni
messä luulisi ainakin porvaristossakin löyty
vän niin paljon edustajia, että tämä asia voi
taisiin lähettää valiokuntaan ja että se siellä 
tulisi käsitellyksi sillä tavalla, kuin keisarin ja 
suuriruhtinaan esityksiä ennen on käsitelty. 
1\fuistatte myöskin varmasti jokainen vielä, 
että on tavattomasti tahdottu pitää ääntämyös 
siitä, ettei meidän sosialidemokraattien tahol
ta viime kerralla asiassa tehty alotetta. Nyt 
kun me taas teemme alotteen, niin jos se tape
taan, niin mitähän tämä tulee osoittamaan 
maassamme olevalle torppariväestölle~ Luu
len, että he saavat täydellisen käsityksen sii
tä, että porvaristolla ei ole tarkoituksena min
käänlaista torpparien vapauslakia aikaansaa
da tässä maassa, ja se myöskin - olen varma 
siitä-tulee synnyttämään sunttumuksenmyrs
kyn torppariväestön ja yleensä koko työläis
luokan keskuudessa. Tätä puolta asiassa minä 
kehoitan teitä vakavasti miettimään. Toivon 
siis, että tämä asia käsiteltäisiin sillä tavoin 
kuin täällä on ehdotettu, nimittäin niinkuin 
keisarin ja suuriruhtinaan esitykset, ja että 
se myöskin lähetettäisiin valiokuntaan, ja että 

50 
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se tulisi loppuun käsitellyksi. Viime k{)r
ralla, kun eduskunta oli kpossa, oli tästä asi
asta luvattu hallituksen taholta antaa esitys 
ja senvuoksi ei alotetta sosialidemokraattisen 
ryhmän taholta viime kerralla tehty. Nyt 
kun ei ole tietoa eikä toivoa siitä, että halli
tus antaa esityksen, tehtiin meidän taholtam
me alote. Jos te sen tapatte, niin silloin myös
kin edesvastuu lankee siitä teidän kannetta
vaksenne. 

Ed. I n g m. a n: Olen sitä mieltä, että se asia, 
jota tämä alote koskee, on sisäisistä kysymyk
sistämme kaikista tärkein (Vasemmalta: J esu
iittamaisuutta!) ja että siis on erinomaisen tär
keää, että siitä saadaan tarpeellinen lainsää
däntö aikaan. Asiasta on jo maatalousvalio
kunnassa erinäisiä alotteita, ja minulla on se 
vakaumus, että senaatti kiiruimman kautta 
tulee valmistamaan esityksen eduskunnalle 
tästä tärkeästä asiasta (Vasemmalta: l\Iillä 1 

oikeudella~). Siitä ei siis ollenkaan ole 1 

kysymys, onko tässä asiassa tarpeen toi- · 
menpiteitä; ei tässä eduskunnassa ole siitä 1 

muuta kuin yksi ainoa mielipide. Vaan ' 
siitä on kysymys, onko tämä ed. Mäke
län· y. m. ehdotus menevä kaikkien muit
ten edellä maatalousvaliokunnassa. Ne, jotka 
ovat tämän aiotteen tehneet, ovat sitä tahto
neet, koska he eivät ole suostuneet anomuksen 
muodossa asiaa esittämään. Minä en voi sii
hen yhtyä, että tämän aiotteen pitäisi mennä 
kaikkien muitten samasa asiassa tehtyjen 
aJotteitten edellä. Pitäköön ed. Mäki maata
lousvaliokunnan puheenjohtajana vain huolen 
siitä, että valiokunta käsittelee, mitä se saa 
tässä asiassa käsiteltäväkseen, niin kyllä sit
ten asiat menevät hyvin. Olen kuullut, että 
maatalousvaliokunnan tuotanto ei ainakaan 
viime istuntokaudella ollut kehuttava. 

Ed. W u o r i m a a: Luulen, että ne edusta
jat, jotka täällä ovat niin paljon puhuneet 
siitä, ettei torppariasia maatalousvaliokunnas
sa tulisi otettavaksi perusteellisemman käsit
telyn alaiseksi, ovat liioitelleet. Täällä on nel
jä eri ehdotusta ja yksi esitysehdotus, joka 
koskee sekä perintötilojen torppareita että 
kruununpuustellien torppareita ja kruunun 
metsätorppareita, joiden kaikkien tarkoitus 
on maanvuokraajien vapauttaminen. Ja maa
talousvaliokunta on juuri sentähden, että se 
ennättäisi hyvin nopeaan käsitellä näitä, ja
kautunut kahteen osastoon, joista yksi osasto 
käsittelee yksinomaan juuri näitä maanvuok
raajien vapautusasioita, ja me voimme olla 
vakuutettuja siitä, että ainakin näillä valtio-

päivillä tulee tämä asia johdetuksi ratkai
suun. 

Ed. L e p o l a: Tämä nyt esilläoleva alote on 
verrattain kaino vaatimus. Täällä äskeisen 
asian yhteydessä ed. Manner huomautti, että 
mahdollisesti sitä asiaa porvaristo vihaa sen 
kansanvaltaisuuden vuoksi. -Tässä kysymyk
sessä ei oikeastaan tulisi sekään kysymyk
seen, jos ei esimerkiksi ed. Ingmanin äskeinen 
lause olisi tarpeetonta teeskentelyä. Sillä hän 
sanoi olevan tästä asiasta ainoastaan yhden 
mielipiteen, ja jos kerta yksimielisiä ollaan 
tämän asian tärkeydestä, niin meillä on tällä 
kertaa käsittääkseni tilaisuus julistaa asia 
kiireelliseksi siten, että käsittelemme ed. Mä
kelän esitysehdotuksen ed. Gyllingin ehdotta
maHa tavalla. Tämä ed. Mäkelän ehdotus tar
koittaa torppariväestön vapauttamista, tar
koittaa niiden saattamista täysin maanomista
jista riippumattomiksi. Pyydän tässä lukea 
tämän asetusehdotuksen: 

,Laki torpparien ja mäkitupalaisten julis
tamisesta päätiloistaan riippumattomiksi. 

Suomen eduskunnalla olevan vallan nojalla 
säädetään täten perustuslain voimalla seuraa
vaa: 

1 §. Kaikki ne torppari- ja mäkitupa-alueet, 
joita koskee asetuksen maaliskuun 12 päivänä 
1909 annetun torpan, lampuotitilan ja mäki
tupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen 
soveltamisesta aikaisemmin syntyneisiin 
vuokrasuhteisiin määräykset, tai jotka ovat 
niihin vuokra-alueisiin verrattavia, julistetaan 
täten päätiloistaan rippumattomiksi, säilyen 
vuokramiehillä edelleen kaikki ne edut ja oi
keudet, jotka heille vuokrasopimustensa mu
kaan kuuluvat. 

Edellisen momentin määräykset ovat voi
massa siksi, kunnes maanvuokraajain alusta
laisasemastaan vapauttaminen on erikoisella 
lainsäädännöllä saatettu lopulliseen ratkai
suunsa. 

Mitä edellä tässä pykälässä sanotaan, koskee 
myös niitä vuokra-alueita, joiden vuokramie
het ovat vuoden 1914 maaliskuun 16 päivän 
jälkeen joko tuomioistuimen päätöksellä tai 
muulla tavalla vuokra-alueiltansa häädetyt, 
tai joita vastaan häätökanne on vireillä. 

2 §. Tämä laki astuu voimaan heti, kun se 
on jnlka.istu". 

Niinkuin äsken huomautin, on tämä verrat
tain kaino esitys; vähään tyytyneiden ja yhä
kin vähään tyytyvän torppariväestön oma vaa
timus Tähän asti olen puolestani, tosin vä
hässä määrässä, uskonut, etteivät äärimäi-
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setkään oikeistolaiset ryhtyisi tätä perin kai
noa vaatimusta kovin julmasti kohtelemaan. 
Olette luvannut, te herrat, pitää erikoisen hel
lää huolta torppareista, olette viime vaalien 
.edellä luvanneet kaikin keinoin jouduttaa 
torpparikysymyksen pikaista ja onnellista rat
kaisua. Ovatpa jotkut teistä jo uskaltaneet · 
-ennen vaaleja kerskailla vaalivoiton saavut
tamiseksi torppariväestön avulla. Olette · 
mahdollisesti siinä onnistuneet. Ellette nyt • 
ryhdy enää vikuroimaan näistä vakavin naa- 1 

moin annetuista lupauksistanne, niin ryhtykää • 
yksissä neuvoin vasemmiston kanssa työsken- : 
telemään niin, että tämä lakiehdotus saadaan 
mahdollisimman pian voimaan. Se on suorin : 
tie torpparikysymyksen onnelliseen ratkai- ' 
suun. Jos tämä kaipaa joko teknillisiä tai asi- : 
allisia parannuksia, niin asianomainen valio- ! 
kunta on siihen tilaisuudessa, mutta tämän i 
esityksen pohjalta ei saisi pois poiketa. ' 

Tässä yhteydessä sopii huomauttaa, että ne . 
anomusehdotukset, joita porvariston taholta ! 
on maatalousvaliokuntaan lähetetty, ovat j 

a n o m u k s i a ja sellaisina ei ole lainkaan tie-
1 

toa siitä, milloinka ne tulevat täällä lakiesi- : 
tyksinä käsiteltäviksi. Niin ollen sietäisi · 
asiaa joka tapauksessa jouduttaa ja se joudut
taminen käy parhaiten siten, että tämä asia 
julaistaan kiireelliseksi, hyväksymällä täällä 
ed. Gyllingin tekemä ehdotus. Tässä yhtey- , 
dessä voisin mainita, että työtätekevästä luo- 1 
kasta juuri torpparit ovat sitä väkeä, jot- l 
ka suurimmalla luottamuksella ovat suh- ' 
tautuneet tähän asti eduskunnalliseen toi- : 
mintaan, vaikka eduskunnan entiset pää- • 
tökset ovatkin torppareille olleet monessa , 
suhteessa epäedullisia ja hyvät antimet i 
täältäpäin ovat olleet verrattain niukkoja. ! 
Tässä on nyt mielestäni kysymys, tahdo- • 
taanko edelleen tätä torppariväestön luotta- • 
musta eduskuntaan säilyttää vai ryhdytäänkö l 
sitä horjuttamaan. Täällä ed. Kuusinen mai
nitsi jo erinäisistä siihen suuntaan käyvistä 
esimerkeistä, että torppariväestönkin usko 
eduskunnalliseen toimintaan alkaa horjua. 
Tällaisia yksityisiä kirjeitä sekä joukkokoko- , 
usten päätöksiäJ on sosialidemokraattiselle i 
ryhmälle ja edustajille saapunut, joissa kiireh- ! 
ditään torppariasian ajamista ja uhataan, ei i 
ainoastaan kuntia ja maakuntia koskevilla ve- • 
I'onmaksulakoilla, vaan·uhataanpa ryhtyä toi
menpiteisiin koko maata käsi.ttävän veron
maksulakon aikaansaamiseksi. Yksi työvä
enjärjestön toimitsija kirjoittaa Keski-Suo-

' mesta, että hänellä on täysi työ estää paikka
kunnan torppareita nyt jo kieltäytymästä tä
män vuoden veroja maksamasta, mutta ei ole 

sanottu, etteivätkö nämä toimenpiteet torppa
riväestön keskuudessa ala laajeta ja käydä 
hyvinkin ikäviksi maanomistajillekin ja koko 
yhteiskunnalle. Entisistä laiminlyönneistä 
ovat Laukon tapahtumat suurlakkoajalta y. m. 
seurauksena. Tässä tapauksessa ei pitäisi näi
tä tämäntapaisia seurauksia ryhtyä lisää
mään laiminlyönneillä. Sillä jos tämä nyt tu
lee tapettua, kuten äskeinenkin asia, niin tämä 
on sellainen isku torppareille vasten naamaa, 
jota ne eivät voi rauhallisina sietää. Pyydän 
huomauttaa, etten halua uhkailla torpparien 
kumouksellisuudella; jos oikeistolaiset käsit
tävät tämän siksi, kyllä minä tiedän, että sen 
luokan tähänastisella kumouksellisuudella 
ei yleensä voi uhata, mutta mainitsen niistä 
virtauksista, mitä siellä nyt on havaittavissa, 
todisteeksi siitä, että sielläkin alkaa kuohua, 
sielläkin alkaa olla levotonta ja siinä suhtees
sa olisi tehtävä voitavamme, ettei se tulisi 
vyörymään meille epäedullisessa muodossa. 
Jos joka puolelta alkaa nousta tällaisia hyö
kylaineita, niin meillä ei ole tässä oikeastaan 
muuta kuin aina rauhoittamista ja taas rau
hoittamista. Nyt voi ainakin tämänlaatuisen 
torppariväestöstä kohoavan vyöryn estää si
ten, että tämä asia otetaan kiireellisenä kä
sittelyn alaiseksi. 

Kannatan ed. Gyllingin ehdotusta. 

Ed. H a a ta ja: Täällä ovat useammat 
eduskunnan sosialidemokraattiset edustajat 
puhuneet heidän ja heidän tovereittensa ha
lusta hoitaa torppariasiaa ja saada siinä jo
tain tuloksia aikaan, ja he ovat tahtoneet väit
tää ja osoittaa, että sellaista halua ei oikeis
tossa ole, vaan se on yksinomaan heidän pa
tenttinsa. Tästä ovat puhuneet täällä ed. 
Kuusinen ja muiden muassa viimeksi ed. Le
pola. Minä olen kaiken sen aikaa, kuin olen 
eduskunnassa ollut, vakavasti seurannut tätä 
vasemmiston halua todellakin hoitaa tätä 
ja erinäisiä muita sen suuntaisia asioita, 
mutta olen vähitellen tullut siihen vaka
umukseen, että se osa eduskuntaa, jolta 
puuttuu todellakin vakava · halu tämän 
asian hoitamiseen, se on juuri vasemmis
ton johtajat. Sitä vastoin oikeistossa tie
dän tähän asiaan olevan erinomaisen suur
ta ja vilpitöntä halua .. Nimenomaan huo
mauta,n, että puhun vasemmiston johtajista, 
sillä minä eroitan kokonaan tämän johdon va
semmistoaineksista semmoisena, kuin se ym
päri maata yleensä ilmenee. Ne ovat kaksi 
eri asiaa. Ed. 'Lepola puhui tässä vakavasti 

·torppariasian hoitamisesta. Kuitenkin hän 
viime valtiopäivillä maatalousvaliokunnan is-
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tunnoissa koetti vakavasti todistaa, kuinka 
pienviljelys ei kannata ja kuinka suur
viljelys on edullisempi kuin pienviljelys. 
Minä haluaisin kysyä, kuinka tuollainen hen
kilö, joka sille kannalle asettuu ja sitä tar
mokkaasti ajaa, sikäli kuin ed. Lepola yleensä 
voi jotain asiaa tarmokkaasti ajaa, kuinka sel
lainen henkilö todellakin voisi vilpittömästi 
ajaa torppariasiaa ja torppien muodosta
mista pientiloiksi. Sellaisen asian vilpitön 
ajaminen on sellaiselle henkilölle mahdoton. 
(Vasemmalta: Saivartelua.) Samalla pyydän 
huomauttaa, että vasemmisto on ottanut oh
jelmaansa sellaisen kohdan, jossa sanotaan, 
että se ei aja pienviljelyksen asiaa eikä kehoi
ta ketään pienviljelijäksi rupeamaan. Kuinka 
voi odottaa sellaiselta johdolta, joka tuollai
sen ohjelman omistaa, todellakin vilpitöntä 
tämän asian ajamista. (Vasemmalta: Teke
vätpä vain ehdotuksia. Puhemies koputtaa.) 
Täällä on vasemmistolla ja vasemmiston edus
tajilla samanlainen tilaisuus, kuin oikeiston 
edustajilla, ryhtyä alotteeseen tässä asiassa 
sitä tietä, joka yksityisille edustajille tässä 
asiassa myönnetään. Täällä ovat yksityiset 
edustajat maalaisliiton, nuorsuomalaisten ja 
suomalaisen puolueen taholta laittaneet alot
teita samassa asiassa sitä tietä, joka yksityi
sille edustajille myönnetään, pyrkimättä ollen
kaan koroittamaan itseään tämän tavallisen 
edusmiesaseman yläpuolelle. Nyt on ed. Mä
kelä täällä pyrkinyt edustamaan keisaria ja 
autamaan eduskunnalle alotteen, jota edus
kunnan pitäisi käsitellä keisarin ja suuri
ruhtinaan alotteena. Minusta tämä on sel
lainen katsantokanta, joka ei sovi ollenkaan 
niihin lausuntoihin, joita viime aikoina on 
vasemmiston taholta annettu keisarivallasta 
ja heidän suhtautumisestaan siihen. Jos va
semmisto olisi tässä todellakin vakavasti ha
lunnut ajaa torppariasiaa, niin se olisi var
masti, ennenkuin se aiotteen tässä muodossa 
esittämiseen ryhtyi, vakavasti harkinnut, eikö 
aiotteen tällä tavalla tekeminen ole ainakin 
ennen kaikkea epävarmaa. Ja kun se olisi asi
an semmoiseksi huomannut, niin se olisi aina
kin varmuuden vuoksi tehnyt anomusehdotuk
sen tässä asiassa. Mutta tahdon huomauttaa, 
että vasemmiston taholta ei ole tehty tällaista 
anomusta, sikäli kuin minä olen anomuksia 
lukiessani voinut havaita. Tämä myöskin 
osoittaa, miltä kannalta vasemmisto tämän 
asian ottaa, nimittäin agitatsioonin kannalta, 
jota käsitystä muuten ne puheet, joita on va
semmiston puolelta tänä iltana pidetty, erin
omaisella tavalla vahvistavat. .T os ed. Lepola 

olisi vilpittömästi harrastanut torppariasian 
hoitamista, olisi hän muiden muassa koetta
nut vaikuttaa maatalousvaliokunnassa siihen 
suuntaan, että maatalousvaliokunnan työ oli
si.tässä asiassa todellakin tullut mahdollisim
man tehokkaksi ja ennen kaikkea kannattanut 
sitä, että maatalousvaliokunta on jaettava 
kahteen osastoon, joista toinen yksinomaan 
saapi tämän laajan kysymyksen käsiteltäväk
seen. Mutta ne, jotka tätä ajatusta maatalo
usvaliokunnassa vastustivat, olivat juuri ed. 
Lepola ynnä hänen toverinsa. Vasemmisto on 
kaiken aikaa, kun tämä kysymys on ollut 
esillä valtiopäivillä jå julkisuudessa, puhunut 
siitä paljon. Mutta mitään muuta se ei ole 
tehnyt, eikä sille vasemmistojohdolle, joka 
täällä on, ole edullista mitään muuta sille 
tehdä, kuin siitä puhua. Niin kauvan kun 
torppariluokka on tyytymiitön, se tietää, että 
se voi pitää sitä johdettavanaan ja pysyä sen 
hartioilla. Mutta jos torppariluokka saate
taan toiseen asemaan, .tältä johdolta menee se 
pohja, joka sillä nykyään on. Se seikka tässä 
on kipeä kohta ja se on seikka, joka aletaan 
myöskin torpparipiireissä vähitellen ymmär
tää ja se ymmärtäminen tulee varmasti laaje
nemaan sangen tuntuvassa määrässä, siitä 
ovat viime ajat osoituksena. 

Muuten olen, samoin kuin ed. Ingman, va
kuutettu siitä, että senaatti tulee mahdolli
simman pian antaman esityksen tästä asiasta 
eduskunnalle, esityksen, joka viime senaa
tilta jäi antamatta. En tahdo sitä siifä moit
tia, sillä siihen oli luonnolliset syynsä. Kun 
tämä hallituksen esitys saadaan, silloin saa
daan asia Sille pohjalle, jolla sen tuleekin kul
kea. 

Muuten huomautan, että jos mikään, niin 
tämä asia on erinomaisen monimutkainen ja 
vaikeasti selvitettävä sekä vaatii monipuolista 
harkintaa ja laajakantoista valmistelua. Jos 
sitä täällä ruvetaan käsittelemään yksityisten 
henkilöiden aiotteiden pohjalla, joilla ei ole 
tuollaista valmistusta takanaan, tulee asia 
huonolle pohjalle. Yhdyn muuten siihen, mi
tä ed. Ingman tämän asian käsittelystä lausui. 

Ed. A i r o l a: Kun edellisessä istunnossa oli 
käsiteltävänä ed. Manuerin eduskuntaesitys, 
niin näytti silloin siltä, että eduskunta sallisi 
tämän asian lähetettäväksi valiokuntaan ja 
että se käsiteltäisiin niinkuin armollisista esi
tyksistä on säädetty. Tämä näytti niin var
malta, että täällä eräs paikalla ollut porvaril
linen virkamies tarjoutui lyömään vetoa mis-. 
tä summasta tahansa, vakuuttaen, ettei porva-
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Tistossa löydy niin paljon sellaisia, jotka: us
kaltaisivat kieltää äänioikeuden nuorisolta, ja 
vakuutti, ettei porvaristossa löytyisi tarpeeksi 
monta, jotka uskaltaisivat käydä rajoitta
maan eduskunnan aLoteoikeu tta. Tämän ha
vaitsi myös eduskunnan arvoisa herra puhe
mies ja keskeytti istunnon, ennenkuin äänes
tys tapahtui, koska hän näki, että jos äänestys 
silloin olisi toimitettu, olisi tulos ollut toinen 
kuin nyt tuli. Tämä vuorokauden aika, joka 
nyt on kulunut, on käytetty maalaisliiton peh
mittämiseen ja se on pehminnyt ja mennyt 
oikeiston mukaan. Ja pysyköön. Jos tällä 
kertaa äänestetään, tulee tulos sama, kuin äs
ken. Asiaa ei lähetetä valiokuntaan, vaan ra
joitetaan edustajien esitysoikeutta. Maalais
liitto tekee sellaisen synnin, jota se tulee katu
maan pitkän aikaa. Sen vuoksi tahtoisin heitä 
auttaa, ettei näin tapahtuisi, ja ehdotan, että 
asiasta äänestettäisiin seuraavassa istunnos
sa, toisin sanoen, että maalaisliitto ehtisi asi
aa tuumia ja että vaikka heillä onkin antura
nahkainen omatunto, se ehtisi sillä välin peh
metä. 

Ed. G y 11 i n g: Oikeiston taholta pidetyt äs
keiset puheenvuorot pakottavat minua tässä 
käyttämään muutaman sanan. Kymmenkunta 
vuotta on nyt eduskuntauudistuksen jälkeen 
torpparikysymyksen pohtimiseen kulutettu 
aikaa. Meidän taholtamme on tehty mitä 
suinkin on voitu asian edelleen auttamiseksi, 
mutta minkäänlaista ratkaisua ei ole saatu. 
Se kai täytyy ed. Haatajankin todeta, että 
asia ei· ole tullut ratkaisuun. On hommattu 
kaikenlaisia väliaikaisia järjestelytoimenpi
teitä, mutta vältetty kokonaan lopullista rat
kaisua. Nyt olemme me puolestamme vihdoin
kin tulleet ja luulen ajankin tulleen siihen, että 
tämän ratkaisun täytyy tapahtua. Siinä mie
lessä on tehty se alote, josta nyt on kysymys 
ja joka tarkoittaa juuri torpparikysymyksen 
lopullisen järjestelyn toimeenpanemista ja 
toimeenpanemista tavalla, joka tekee aivan 
selväksi, että kysymyksen lopullinen ratkaisu 
ei viivy enää. Sen pitäisi paremmin kuin 
minkään muun kumota ed. Haatajan-tietysti 
vastoin parempaa tietoa - tekemän väit
teen, ettemme muka me tässä' kysymyksessä 
ratkaisua tahtoisi. Ed. Haataja ja ed. Ingman 
jo häntä ennen ja ed. Wuorimaa maalaisliiton 
taholta, jonne hän on nykyään siirtynyt, väit
ti, että vaikka ei tätä alotetta lähetettäisi maa-

. talousvaliokuntaan, onhan siellä paljon muita, 
joiden pohjalla sopii torpparikysymystä käsi- 1 

tellä ja torpparikysymyksen ratkaisuun vai- ': 

kuttaa. Huomauttivat, että meidänkin taholta 
olisi pitänyt tehdä sellaisia alotteita, kuin hei
dän taholtaan tässä suhteessa oli tehty. Mitä 
ovat sitten nuo alotteet, joita herrat ovat maa
talousvaliokuntaan tässä suhteessa lähettä
neen Siellä on ed. Linnan anomusehdotus 
torpparikysymyksen ratkaisemistJksi; se on 
anomus. Siellä on ed. Lohen anomusehdotus 
kruunun metsätorppareista, ja ed. Wuorimaan 
anomus oikein torpparien vapauttamisesta. 
Sen verran on ed. W uorimaakin siirtynyt täs
sä kysymyksessä radikaaliselle kannalle, 
että hän puhuu vapauttamisesta; se on ollut 
tähän saakka yksinomaan vasemmiston etu
oikeus tuo ,vwpauttamis'~ sana; mutta anomus
han se on hännelläkin. Sitten on vielä ed. Haa
tajan anomus, joka tarkoittaa valtiotakuun 
myöntämistä valtio-obligatsiooneille, joilla 
avustettaisiin maanvuokraajia, torppareita 
ostamaan tilansa vapaiksi. Näitä lukuunotta
matta on vielä kolme ed<lskuntaesitystä, jotka 
tarkoittavat torpparilain eräiden pykälien 
muuttamista ja selventämistä. Kaksi niistä 
on ed. Haatajan tekemää, yksi niistä tarkoit
taa 1909 vuoden torpparilain eräiden pykälien 
muuttamista ja yksi tänä vuonna vahvistetun 
taannehtivan torpparilain eräiden pykälien 
selventämistä. Yksi on ed. Hakkisen 1909 vuo
den torpparilain 26 §:n muuttamisesta. Nä
mä ovat ne alotteet, joita maatalousvaliokun
nassa on asiasta. Tarkoittaako näistä nyt mi
kään torpparikysymyksen välitöntä ratkai
sua~ Ei suinkaan. Muutamat anomukset tar
koittavat eräiden vuokralain pykälien muut
tamista sekä toiset eräiden pykälien selventä
mistä. Ainoa alote, joka tässä eduskunnassa 
on tehty ja joka välittömästi ja suoranaisesti 
tarkoittaa torpparikysymyksen ratkaisua, sen 
toteuttamista nyt nykyhetkellä, on juuri ed. 
Mäkelän alote, josta nyt on kysymys ja jonka 
tappamista porvarit nyt yksimielisesti hom
maavat. Tämä jo selvästi osoittaa heidän 
mustan tarkoituksensa. Toiselta puolen on 
kyllä ymmärrettävää, minkätähden näin tah
dotaan tehdä, minkätähden on syydetty maa
talousvaliokuntaan suuri joukko tuollaisiaano
musehdotuksia ja eduslmntaesityksi.<ikiu torp
parikysymykS'estä, jotka koskettelevat asiaa, 
mutta eivät tarkoita sen välitöntä ratkaisua. 
Tarkoitushan on lykätä tämän kysymyksen 
ratkaisu yli tämän vaarallisen vallankumous
ajan. Ja porvarit tietävät yleensä kokemuk
sesta, että sellaiset kysymykset kuin torppari
kysymys ovat vaaralliset ottaa vallankumous
aikana esille. Historia opettaa meille selvästi, 
että alustalaisvapautnkset ovat aina vallan-· 
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ku:m.ousajan hedelmiä. Ne ovat vallankumo
uksen kautta melkein kaikkialla läpiajetut ja 
toteutetut. Vallankumouksen kautta on porva
risto pakotettu vastoin omaa tahtoaan sellai
siin toimenpiteisiin; ei se niihin vapaaehtoi
sesti ole myöntynyt. Tämän ymmärtävät ed. 
Ingman, ed. Haataja ja Wuorimaakin erino
maisen hyvin ja sentähden he tahtovat nyt 
pitää maatalousvaliokuntaa kovassa höyryssä 
työskentelem~ssä sellaisten kysymysten kans
sa, joiden kautta maatalousvaliokunta muka 
uskottelisi torppareillekin, että heidän asiaan
sa täällä ajetaan, ja tällä tavalla siirtäisi tä
män kysymyksen ratkaisun polttopisteensä 
ohi. Ne ovat torpparien pettämistä nuo teidän 
puheenne myöskin täällä. Minä kumminkin 
olen varma siitä, että tOI"pparit tämän teidän 
tarkoitukJsenne aivan selvään ymmärtävät. 
Että ne sen ymmärtävät, siihen viittaa myös 
so tiedonanto, jonka ed. Kuusinen täällä antoi, 
että he ovat alkaneet torpparivapautustansa 
toteuttaa lopettamalla veronmaksun. Ja mi
nusta näyttää jokseenkin todennäköiseltä, että 
jollei eduskunta lainsäädännöllistä tietä osoita 
jonkinlaista varmaa tahtoa nyt käydä torppa- . 
rikysymyksen ratkaisuun, se rupeaa ratkea- , 
maan tätä tietä. Onko se teille mieluisampaa~ i 
Me puolestamme olemme tahtoneet vielä tehdä ; 
vakavan yrityksen torpparikysymyksen rat- • 
kaisemiseksi laillista tietä ja laillisessa muo- · 
dossa ja sitä varten on ed. Mäkelän alote tehty. · 
Tahdotteko te sen nyt kieltää esille tulemasta~ : 
Silloin te varmaan itse laskette torpparikysy
myksen ratkaisulle toisen pohjan, ajatte torp
parit hakemaan sille toista tietä. Ja sen tien 
ne silloin myös varmaan löytävät. 

,Senaattori Kallio: En kuulu niihin, joka 
epäilisi tässä niin hyvin vasemmiston kuin 
oikeistonkin hyvän tahdon puutetta käydä tä
hän asiaan käsiksi, sillä jokaisen, joka kerran 
yhteiskunnallisia oloja seuraa tässä maassa, 
täytyy ymmärtää, että tämä kysymys on mitä 
pikimmin ratkaistava. En usko, että kukaan 
py:rkii lykkäämään tätä myöskään vallanku
mouksen ajan ohi. Sen täytyy tulla omalla 
pa~nollaan esille, se on siksi tärkeä kysymys. 
Ja minä voin hallitukse1JI jäsenenä ilmoittaa, 
että tämä asia on hallituksessa valmistelun 
alaisena ja tullaan tästä antamaan esitys, 
vaikka sitä ei ole vielä näinä päivinä jaksettu 
saada valmiiksi. Kysymys on siksi vaikea ja 
monipuolinen, että sen valmistelu vie vielä 
hetken aikaa, mutta on se käsittelyn alaisena. 
Tätä kysymystä on valmistettu hallituksessa 
jo myöskin niin sanotun ,Tokoi-senaatin" ai
kana, mutta silloinkaan ei saatu tilaisuutta 

' 

siihen käyttää työvoimia siinä määrässä, lruia 
se olisi tarvinnut, mutta on toivoa, että siitä 
verrattain pian voidaan saada esitys. 

Ed. A n t o n Hu o t h r i: Minusta tuntui 
kerrassaan koomilliselta ed. Haatajan lausun
to, kun hän kehui, kuinka siellä oikeiston ta
holla tätä asiaa vilpittömästi harrastetaan 
ja kuinka vasemmisto sitä ajaa epärehellisesti. 
Ja mikä oli tulos hänen esityksestään~ Se, 
että meidänkin olisi pitänyt tehdä anomuseh
dotus asiasta, tyytyä samaan, mikä on heidän 
taholtaan tehty. Mihinkä tällaisella anomus
ehdotuksella päästäisiin~ Ei muuta kuin ta
pettaisiin aikaa joutavassa työssä siinä tar
koituksessa, että näyttäisi tosiaankin jotain 
tehtävän ja, aivan niinkuin ed. Gylling täällä 
mainitsi, päästäisiin pahimman ajan ohi. Sil
lä ei päästäisi mihinkään asialliseen tulok
seen. Sen sijaan sen ehdotuksen kautta, joka 
tänne on vasemmiston taholta esitetty, pääs
täisiin eteenpäin ja sen kautta on mahdollisuus 
päästä tulloksiin. Ei ole mitään syytä odottaa 
hallituksen esitystä. Kun eduskunta on julis
tuutunut korkeimman vallan haltijaksi, niin 
silloin edustajilla täytyy olla myös oikeus teh
dä suoranaisia lakiehdotuksia myös perustus
lakiasiassa. Edustajilla täytyy olla ainakin 
yhtä suuri oikeus kuin hallituksella, jolle 
millään laillisella päätöksellä ei ole sitä oike
utta luovutettu, mutta jolle porvaristo tahtoo 
salakuljettaa korkeinta valtaa. 

Ed. Ingman kertasi taas. itseään, kun hän 
sanoi, että hän pitää tätä asiaa erittäin. ,tärke
änä". Suurlakkoviikolla, kun täällä oli esillä 
,Me vaadimme"-julistus, silloin hän sanoi, 
että hän ,kunnioittaa" niitä kauniita asioita, 
joita siinä julistuksessa on. Nyt hän taas sa
maan tapaan sanoi, että hän pitää tätä asiaa 
tärkeänä, mutta sitä ratkaisemaan ei suinkaan 
pitäisi ruveta, ainoastaan ,kunnioittaa" ja pi
tää ,tärkeänä". Ed. Wuorimaa myös kehui,. 
että on olemassa toisia alotteita, joiden kautta 
tämä kysymys tulee käsittelyn ja ratkaisun 
alaiseksi. Ed. Gylling on niiden aiotteiden 
laadun täydellisesti täällä selvittänyt, osoitta
nut, että niiden kautta ei päästäisi siihen tu
lokseen, johon päästään tämän meidän ehdo
tuksemme kautta. 

Lisäksi tahdon minäkin viitata niihin' merk
keihin, mitkä maaseudulla torpparimaailmas
sn. nykyisin näkyvät. Muistettakoon juuri niitä 
tapahtumia, joita äskettäin on taaskin sattu~ 
nut kuuluisilla Laukon mailla. 10 vuotta ta
kaperin siellä häädettiin torppareita asun
noistaan. Nyt on 10 vuoden jälkeen tapahtu-
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nut päinvastaisia häätöjä. Silloiset häädetyt 
ovat olleet häätäjinä. Tämä osoittaa, että jos 
torpparikysymyksessä edelleen tällaista vas
tahakoisuutta osoitetaan eduskunnan puolel
ta, torpparimaailman kärsivällisyys loppuu. 
Heiltä loppuu luottamus parlamentaariseen 

f toimintaan. Heistä tulee niin sanotun suoran 
toiminnan kannattajia, ja epäilen, ettei se 
omistavalle Iuokalle ole suinkaan edullisem
paa. Siitä saattaa tulla teille hyvinkin raskai
ta seurauksia. Sen vuoksi minäkin kehoitan 
teitä vielä ajattelemaan päänne ympäri, en
nenkuin te lähdette, niinkuin ed .Alkio eräässä 
toisessa asiassa mainitsi, ,tappamaan" tätä 
eduskuntaesitystä joka meidän taholtamme on 
tehty. 

Ed. Mäki: Ed. Maatajalle tahdon huoma
uttaa hänen lausuntonsa muutamasta kohdas
ta. Hän on aivan vaatimaton, vaikka hänen 
päänsä odottaa aivan kuninkaan kruunua. 
Hän siitä huolimatta selittää, että Mäkelä 
pyrkii tässä käyttämään keisari-suuriruhti
naan oikeutta. Ei hän edes kuunnellut sitä 
selitystä, jonka puhemies esitti, että eduskun
ta voi päättää tällaisesta asiasta, onko asia 
sillä ja sillä tavalla käsiteltävä kuin tätä alo
tetta on ehdotettu käsiteltäväksi. Mutta her
ra Haataja yritti vain tällaisella silmänkään
tötempulla saada pääasiassa yleensä käänne
tyksi katseet muualle ja sillä tavalla jesuiHta
maisesti, kuten hänen tapansa aina on, käyt
tämällä vääriä verukkeita saada asia toisen
laiselta näyttämään, kuin mitä se on. Sitten 
hän selitti myös lausunnossaan, että me sosi
alidemokraatit pelkäämme torpparikysymyk
sen ratkaisua. Herra Haataja ryhtyköön 
meidän kanssamme säätämään torpparien va
pautusta, että ne tulisivat äänestämään ed. 
Haataja vastaisuudessa eduskuntaan ja ed. 
Haatajan tovereita. Sillä tapaa te saatte, jos ed. 
Haatajan väite pitää paikkansa, meitä sosiali
demokraatteja vähemmän, jos ed. Haatajan 
väi tteessä on siinä kohden perää, että jos torp
pariluokka vapautetaan, tämä tyytymättö
mäin joukko vähenee. Miksi te ette siis tah
do, että torppariluokka vapautetaan, tulisivat
han ne äänestämään teitä Haatajia eduskun
taan ja sitten voitte tulla suurena enemmistö
nä eduskuntaan. Tai miks'ette Haatajat sil
loin, kun meitä sosialidemokraatteja ei ollut 
vastuksena lainsäädäntötyössä, laittaneet 
torpparien asemaa paremmaksi. Olittehan 
te suomettarelainen puolue silloin, kun yksi
kamarisen eduskunnan ensimäisiin vaaleihin 
oli lähdetty, selittäneet, että torpparikysy-

mystä on huonosti hoidettu, vaikka te 
olette olleet, te porvaristo, sitä yksin hoita
massa. Teidän on täytynyt se itse tunnustaa 
ja kun sillä tavalla, kuin ed. Haataja täällä tä
nä iltana taas on esittänyt, kehdataan esiintyä, 
tuntuu se minusta hyvin hävyttömältä. Ed. 
Ingmanille, joka tahtoi epäillä minun työky
kyäni, jossa kyllä saattaa olla epäiltävää, en 
näet siinä suhteessa ollenkaan tahdo väittää, 
että minun takkini sisällä olisi niin paljon: 
materiaa ja tietoa kuin ed. Ingmanin, se on 
tietysti minun arvostelukykyni ulkopuolella. 
Pyydän kuitenkin huomauttaa, että kun olin 
viime kerralla maatalousvaliokunnassa pu
heenjohtajana, esitin aina valiokunnan pää
tettäväksi, tahdotaanko ottaa niitä ja niitä 
asioita esille ja on siis valiokunnan omasta 
päätöksestä riippunut, minkä verran siellä on 
työtä tehty. Sen sijaan työn joutumista voisi 
ed. Ingman kysyä ed. Haatajalta, kun hän on 
eräässä jaostossa puhe·enjohtajana ja asettui 
siellä lakkotuulelle. Hän nimittäin jätti mi
nulle viime kerralla kirjallisen ilmoituksen, 
ettei hän tahdo toimia siinä jaostossa, kun ei 
saanut härkäpäisesti esittämiään mielipiteitä 
läpi. Hän erosi puheenjohta~antoimesta eikä 
tahtonut olla jaoston jäsenenä. Se todistaa 
sitä, että ed. Haatajan vaikutuksesta ehkä joh
tuvat ed. Ingmanin tiedot, vaikka hänellä saat
taa olla jumalallisia tietoja muuten. Luulen, 
että se on ed. Haatajan kynästä lähtenyt tai 
hänen vaikutuksestaan lähtenyt, että minua on 
koetettu mustata siitä, että maatalousvalio
kunnassa ei sen ~enempää ole saatu aikaan kuin 
viime kerralla saatiin. Kiitän vain ed. Haata
jaa tästä, häntä, joka on niin kaino näissä alo
teasio1ssa, vaikka hänen päänsä kruunua odot
taa. Hän olisikin voitu, jos porvarilliset olisi
vat tahtoneet, valita maata,lousvaliokunnan 
puheenjohtajaksi, jotta sillä olisi voitu kor
jata se laiminlyönti, joka 'siellä viime kerralla 
on ollut. 

Ed. Kuusinen: Minun piti huomauttaa 
anomusjutusta, että miten herrat voivat ano
musten teosta enää puhuakaan. Ennen tehtiin 
ja valtiopäiväjärjestyksen mukaan oli tehtävä 
anomuksia keisarille. Nyt ei ole keisaria enää 
olemassa, entinen keisarinvalta on nyt edus
kunnalla. Eduskunnanko siis pitäisi tehdä 
anomuksia itselleen~ Ei suinkaan siitä aina
kaan asia mitään paranisi. Mutta kellekään 
muulle ei eduskunta voi anomuksia tehdä 
(Vasemmalta: Ingmannille, Haafajalle.) Esi
tystä taas ette antaisi tästä asiasta tehdä. 
Tätä ennen on valtiopäivillä a:tmettu ti~hdä 
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alotteita sentään sikäli,. että ne ovat saadut 
valiokuntaan lähetetyiksi. Mitä ttömimmä t
kin anomusehdotukset ovat lähetetyt sinne 
lähemmin tutkittaviksi. On ollut vain tapana, 
että kun porvarit ovat tahtoneet siellä tappaa 
tai haudata hienolla tavalla, on ne pantu 
valiokunnan työjärjestyksessä loppupäähän, 
jotta ne eivät ole tulleet käsittelyn alaisiksi. 
Nyt ei tässä tärkeässä asiassa, joka todella 
on kaikkien mielestä tärkeä, sallita sosia
listien eduskuntaesitystä esittää valiokuntaan 
edes tutkittavaksi ja käsiteltäväksi. Kyllä mi
nä, kuten sanoin, uskon, että oikeistolaisetkin 

. pitävät tätä asiaa hyvin tärkeänä, vielä 
enemmän, ne pitävät sitä suorastaan kipeänä. ' 
Kyllä kai heidänkin puoleltaan jotakin oltai- : 
siin taipuvaisia tässä asiassa tekemään, jollei · 
muuta, niin ryöstämään torppareilta entisiä
kin oikeuksia pois. (Vasemmalta: Oikein!) 
Meissä on kyllä moni sitä mieltä, kuin ed. 
Haataja viittasi, että pienviljelijän asema on 
raskas. Pienviljelijä tulee tässä maassa huo
nosti toimeen. Mutta torppari on jo entuudes- , 
taan pienviljeiijä. On vain kysymys, anne- : 
taanko maanomistajain ryöstää torpparien · 
omaisuus itselleen (Vasemmalta: Oikein!) vai 
korjataanko se pitkäaikainen vääryys, jolla 
on torppariluokan omaisuutta koetettu ryös
tää maanomistajain käsiin. rrästä Oll! kysy
mys. Jos te porvarit teette jonkinlaisia eh
dotuksia tässä asiassa, ette te tekisi suinkaan 
torpparien vapautusehdotusta. Te olette kyl
lä senkin suuntaista luvanneet. Suomettare
laisten ja muitten suurten porvaripuolueitten 
yhteisessä vaalijulistuksessa julistettiin, että 
torpparit ovat autettavat nykyisin asumiensa 
maitten omistajiksi. Senaattori Kallio äsken 
ei uskaltanut sanoa niin paljoa, hän antoi ai
van epämääräisen lupauksen, että jonkin
lainen ehdotus ehkä kohta tulee senaatilta. 
Hän on ollut jo viime huhtikuussa asti senaa
tissa sitä muka valmistamassa, mutta sanoo, 
ettei ole ollut ,tarpeeksi työvoimaa" siellä. 
lYiinä en oikein usko, että se esitys aivan pian 
tulee vieläkään, mutta jos se tulee, ollaan var
mat siitä, ettei se tule ihan sen mukainen, kuin 
suomettarelaisten ja muitten porvarillisten 
vaalijulistuksessa oli sanottu, niin että sen mu
kaan torpparit ehdottomasti pääsisivätnykyis
ten maittensa omistajiksi. Sitä sen sijaan 
tarkoittaa sosialistien ehdotus. Ja vaikka por- . 
varilliset ehdottaisivat niinkin paljon, eivät 
he suinkaan ehdota, että torpparit saisivat 
muuten maitaan omikseen kuin hirveän kal
liilla hinnoilla ostamalla, ja siinä on suuri ero. 
Torppareilla on näihin viljelyksiinsä alkupe- , 

räinen oikeus, jota niiden meidän mielestäm
me ei tarvitsisi enää ollenkaan ostaa. - Täl
lainen lakiehdotusten tappaminen näin vaan 
summassa ja näin tärkeitten ehdotusten tap
paminen on suurten porvaripuolueitten puo
lelta sitä kaikkein kurjinta politiikkaa, joka 
osoittaa, että ne todellakaan eivät ole vielä 
mitään oppineet. Ne kuvittelevat, että kun 
viimeiseen asti, mikäli mahdollista, tapetaan 
kaikki ehdotuksen tällaisissa asioissa,. niin 
ehkä sillä tavalla lopulta pelastuisivat pulasta. 
Ei sillä tavalla pelastuta pulasta näin suurisF;a 
yhteiskunnallisissa kysymyksissä, vaan mullis
tus tulee sitä suurempi, mitä härkäpäisemmin 
te vastustatte lainsäädännöllisiä korjauksia. 

Ed. Jalava: Jos heinäkuun 18 päivänä 
hyväksytty valtalaki olisi tämän eduskunnan 
puolelta tunnustettu ja saatettu voimaan, olisi 
silloin kieltämättä joka edustajalla ollut oi
keus tehdä alotteita kaikilla sisäisen lainsää
dännön aloilla. Kun meidän puoleltamme on 
vaadittu valtalakia vahvistettavaksi, ovat 
maalaisliittolaiset vakuuttaneet muiden muas
sa ed. Alkion suun kautta, että eduskunta on 
ottanut itselleen enemmän valtaa kuin valta
laki sisälsi. Mutta tässä se nyt nähdään. Kun 
on kysymys siitä, että hyväksyttäisiin tästä 
asiasta eduskuntaesitys eduskunnalle, niin nyt 
maaJ.aisliittolaiset muitten porvaTillisten kans
sa vetävät esiin väitteen, ettei edustajilla ole 
tätä oikeutta. Pyytäisin kysyä, kenellä tämä 
oikeus sitten on~ (Vasemmalta: Hyvä!) Ei
hän eduskunta ole sellaista oikeutta Suome11 
senaatille myöntänyt, ei senaatilla siis ole 
oikeutta jättää eduskunnalle lakiesityksiä, sil
lä semmoista päätöstä eduskunta ei ole tehnyt, 
että se olisi sellaisen vallan senaatille myön
tänyt, että se saa käyttää keisarin ja suuri
ruhtinaan valtaa. Se on siis vallankaappaus, 
jos senaatilla sellainen valta on, ja jos edus
kunnan enemmistö sellaisen tunnustaa sillä 
olevan. Samoin on törkeää vallankaappausta 
se, että edellisessä asiassa on eduskunnan 
jäseniä estetty eduskunnassa tekemästä alo
tetta, mikä koskee valtiopäiväjärjestyksen 5 
§:n muuttamista. Maalaisliittolainen Lohi 
vakuutteli kerran, että kyllä me pidämme 
huolta siitä, että kaikki valta pysyy eduskun
nalla, ettei sitä tule eduskunta pois luovutta
maan. Vieläkö ed. Lohi sitä nytkin vakuuttaa! 
(Vasemmalta: Hän vaikenee!) Porvarilliset 
lupasivat vaalipuheissaan, niinkuin täällä on 
jo moneen kertaan huomautettn, yhtä ja tois
ta; muiden muassa he lupasivat työrauhaa. 
Tosin he jättivät kyllä mainitsematta, minkä-
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laisen työrauhan he takaisivat, kun pääsevät 
enemmistöksi eduskuntaan. He tietysti tar
lwittivat sellaista työrauhaa, että he aseelli
silla joukoilla pitävät työläiset, siis myöskin 
torpparit, kurissa. Mutta kyllä te siinä ereh
dytte. Tänä päivänä minä ja monet muut 
ryhmätoverini tulimme erinomaisen hyvin ko
ltemaan, minkälaisia ovat ne vaalilupaukset, 
joita porvarit työväelle ovat luvanneet, ja 
minkälaisia ovat ne rauhoituskeinot, joilla on 
koetettu rauhoittaa työväkeä. Se on semmoista, 
että esimerkiksi työväenasiainvaliokunnassa, 
missä käsitellään maatyöväen työaikalakia eh
dotettiin jopa 70 tunnin viikkotyötäkin, kuten 
ed. Retulainen suvaitsi ehdottaa, maaluistyö
väen viikon työajan pituudeksi. Silläkö ta
valla te luulette rauhoittavanne tämän maan 
työväkeä~ 

Ed. Airola teki täällä ehdotuksen, että asi
asta ei nyt äänestettäisi, vaan pantaisiin se 
pöydälle huomispäivän istuntoon. Hän teki 
sen siinä toivossa, että saisi, niinkuin hän sa
noi, hieroa maalaisliittolaisten selkänahkaa 
.saadakseen ne taipumaan kannattamaan tätä 
lakia. Se on turha toivo. Kyllähän niiden 
luokkavaisto vetää niitä sinne, mihin he kuu
luvat, anastajaluokan riveihin. Mimm mie
lestäni maalaisliitto oikeastaan, jos oikein sa
non ajatukseni, on sellainen yleinen kaatopaik
ka, mihin kaikista puolueista vanhoillisimmat, 
rutivanhoillisimmat ainekset pakenevat, niin 
on ainakin sosialisissa kysymyksissä laita. 
Siihen on hyviä esimerkkejä. Kyllä voisin nii- • 
tä luetella, jos tahtoisin, mutta minä jätän sen · 
tekemättä. Mitä sitten tulee yleensä siihen 
maanvapautukseen, jota omistavat luokat 
ovat ajaneet, on se vapautus ollut sellaista, 
että se on antanut ja antaa kai yhä edelleen 
oikeuden maanomistajalle ajaa torpparinsa 
maantielle ja riistää niiden työn tulokset. 
Olen jonkun verran myös tutkinut torpparien 
historiaa ja olen tehnyt sen havainnon, että 
ennen, kun ei ollut minkäänlaista torpparila
kia olemassa, ei torppareita voitu häätää. Kun 
torppari vain suoritti sen veron, mistä välipu
he oli vuokramiehen ja vuokranantajan välil
lä, niin maanomistaja ei saanut häntä pois 
häädetyksi. Mutta se ei ollut maanomistajan 
etujen mukaista, ja niinpä säätyvaltiopäivillä, 
missä manttaaliluokka oli hyvästi edustettu
na, torppariluokka ei ollenkaan, alettiin' sää
tää lakeja, joille annettiin aivan v.äärä nimi, 
nimittäin ,torpparilait", mutta itse asiassa ne 
lait olivat sellaiset, että niissä säännösteltiin 
maanomistajille sellaiset oikeudet, että he, 
niinkuin sanoin, saivat oikeuden toimeenpanna 

häätöjä. Siinä se vapaus, mitä: yleensä maan
omistajaluokka on vuokramiehille tässä maas
sa suvainnut antaa. Ja samanlaiset ne vapau
det, siitä olen vakuutettu, tulevat olemaan 
edelleenkin niin kauvan, kunnes itse maan
vuokraajaväestö panee tuollaiselle toiminnalle 
jyrkän esteen. 

Ed. H a a ta ja: Täällä on ed. Gylling hal
veksivasti puhunut oikeiston taholta asiassa 
tehdyistä alotteista, huomauttaen, että nämä 
ovat vain anomusehdotuksia, ja lausunut, että 
ne ovat tehdyt vain siinä mielessä, jotta asia 
saataisiin viivytetyksi ja lykätyksi. Tämän 
johdosta pyydän huomauttaa, että meidän ta
holtamme olisi oltu hyvin halukkaita teke
mään jotain muutakin kuin anomusehdotuksia, 
mutta kun perustuslaki ei meille yksityisille 
edustajille myönnä mitään muuta oikeutta. 
niin meillä ei ole ollut siihen mahdollisuutta 
ja täällä tämän on myöskin eduskunnan äs
keinen päätös osoittanut eduskunnan enemmis
tön käsityksen mukaiseksi, niin että: mitään 
muuta mahdollisuutta meillä siis ei ole ollut. 

Muuten huomautan, että nämä aiotteet ovat 
tehdyt sillä edellytyksellä, että todellakin vaJ
tiopäivien aikana saadaan vielä asiassa hall1-
tuksen esitys ja että nyt jo näiden anomuE
ehdotusten perusteella päästään asioita heti 
valtiopäivien alussa yksityiskohtaisesti käsit
telemään. Siinä tarkoituksessa muiden mu
:.~ssa siihen anomusehdotukseen, joka minun 
puoleltani on saanut alkunsa ja joka: alotelu
ettelossa on nähtävästi erehdyksestä tullut 
merkityksi eduskuntaesitykseksi, ja jonka ed. 
Gylling kokonaan sivuutti, nimittäin anomus
ehdotus n:o 39 erinäisten vuokra-alueiden py
syttämisestäl erinäisinä viljelminä, - siinä 
tarkoituksessa tähän alotteeseen on liitetty 
yksityiskohtainen, pykäläkohtainen asetus, 
josta muuten tahdon mainita, ·että sitä on val
misteltu aina vuodesta 1912. Se on ollut val
mistelun alaisena, siihen on tehty paljon työtä 
ja tarkoitus oli saada se viime valtiopäivillä 
hallituksen esityksenä tänne, mutta siihen niin 
sanotussa Tokoin senaatissa ei ollut mitään ti
laisuutta. Nyt on vasta tällä1 hetk(:l].lä tullut 
tilaisuus sen eduskuntaan jättämiseen anomus
ehdotuksena, ja toivottavasti saadaan asiassa 
vielä propositioni, joka tulee saattamaan asian 
sille kannalle, että saadaan lopullinen päätös 
tämän eduskunnan ajalla aikaan. 

Ed. Eloranta: Suomen·torppariväestö on 
ollut jo useampia kertoja sangen pahassa ase
massa syystä, ettei niille ole riittävän ajoissa 



396 Perjantaina 7 p . .ioulukuuta. 

suojalakeja saatu. Nyt se uhkaa taas uudel
leen joutua samaan asemaan siksi, että tahdo
taan sitä koskevaa lainsäädäntöä aina vaan 
vuodesta vuoteen lykätä tuonnemmaksi. Tääl
lä ed. Ingman, Haata:ja ja senaattori Kallio 
vakuuttivat, että piakkoin olisi tulossa laki
esitys hallitukselta. Samaa vakuutteli kesällä 
senaattori Tulenheimo, jonka toimituskunnan 
alaan kuului juuri tämänkin aiotteen valmista
minen. Hän vakuutti useampaan kertaan, että 
sellainen laki tulee aivån pian ·eduskuntaan. 
Nyt vakuutellaan samaa ja sitä voidaan va
kuutella vielä ensi vuonnakin, mutta ei ole 
mitään varmuutta, että siltä taholta tulisi 
kovinkaan pian tässä asiassa alote eduskun
taan. Ja sitä paitsi meidän ei ole pakko odot
taa siltä taholta alotetta, koska kerran tässä 
on olemassa nyt esillä selvä alote, jonka poh
;jalla päästään kysymystä asiallisesti ja tehok
kaasti käsittelemään ja ratkaisemaan. 

Sitten täällä ed. Haataja huomautti, että 
kun muka sosialistit vastustavat pienviljelys
tä, niin kuinka he voivat tällaista alotetta ajaa 
eteenpäin. Me emme luota erikoisesti pienvil
jelyksen menestykseen, mutta me emme myös
kään tule sallimaan, jos vaan voimme sen 
estää, että porvariryhmät yksissä~ voimin tule
vat yrittämään antaa maanomistajil1e tilaisuu
den riistää torpparien omaisuuden ilmaiseksi 
huostaansa. Me tulemme tässäkin asiassa 
suojaamaan pienviljelijäin omaisuutta suur
omistajien rosvousta vastaan ja siitä tässä on 
kysymys. Teidän taholtanne yritetään jättää i 
tämä asia anomuksien varaan, jotta ehti- : 
sitte sitä ennen järjestää luottolaitoksenne 
ja yksityisten torppien ostamisen riittävän · 
laajasti käytäntöön ja sillä tapaa tehdä tar
pe9ttomaksi tai viivyttämällä sitä mahdotto- i 
maksi koko tämän aiotteen käsittelyn tai F>aa
daksenne aihetta lopullisesti tämän tappaa. 

Te ette halua kovinkaan pitkälle mennä 
uudistuksissa, tässä enemmän kuin muissa
kaan asioissa. Ja sitä osoitaa se, että te olette 
maa talousvaliokuntaan työn täneet tuku ttain 
asioita, joiden tarkoituksena on pitää silmällä ' 
kapitalistiluokan liike-etuja. Ja näiden tieltä te 
tahdotte nyt syrjäyttää torpparivapautuksen 
yrittämällä saada tämän esillä olevan aiotteen 
anomuksena menemään. Sellainen menettely 
on jo lievimmin sanoen julkeaa. Sodan aikana 
on sotarosvous ja sotarosvot, joita te täällä 
edustatte, menestyneet mainiosti ja te tahdotte 
edelleen sallia järjestettyä ja laillista rosvo
usta mahdollisimman pitkälle ja päästää 
maanomistajat, lain estämättä, torpparien 
omaisuutta rosvoamaan. Siitä tässä on ky-

symys, ja siitä syystä te tahdotte tälläkin ker
taa tappaa tämän aiotteen ja siirtää sen ratkai
sun tuonnemmaksi. Torppariluokka tietysti tu
lee näkemään, mistä tässä on kysymys ja me
ncttelemään sen mukaan, mutta älkää sitten 
taas syyttäkö meitä siitä, että torppariluokka 
lähtee omia polkujaan kulkemaan. 

Ed. H a a ta ja: Kun ed. Eloranta tässä ve
toaa niin sanotunTokoin senaatin toimiin täs
sä asiassa, niin tahdon käydä Tokoin senaatin 
toimia tässä puolustamaan. Ed. Eloranta tie
tää vallan hyvin, että koko viime valtiopäivien 
ajan oli Tokoin senaatissa vireillä kysymys 
saada erikoinen valiokunta tai preni komitea 
torpparipropositioonia laatimaan ja muodosta
maan siihen muotoon, että se tyydyttäisi eri 
ryhmiä, ja tähän komiteaan tai valiokuntaan 
oli ajateltu myös ed. Elorantaa, niinkuin ed. 
Eloranta hyvin tietää. Mutta ed. Eloranta liik
kui kesällä ympäri maata sovittelemassa lak
koja valtion palkalla. Häntä ei voitu saada 
tuollaise•en valiokuntaan, sillä hän oli osaksi 
matkoilla sekä osaksi kiinni eduskuntatyössä. 
Tuollaisen komitean ja valiokunnan saanti 
senaatissa osoittautui mahdottomaksi. Tällai
nen työ olisi myös vaatinut useamman viikon 
ajan, ennenkuin siinä olisi voitu saada mitään 
tulosta aikaan. Siitä syystä Tokoin senaatin 
työ tässä kävi tuloksettomaksi. Tämä on mi
nun totuuden nimessä Tokoin senaatin puo
lesta sanottava. 

Ed. W u o r i m a a: Olen alusta asti, jo sil
loin, kun 1908 vuoden valtiopäivillä torppari
lakia alettiin_ muokata ja järjestää, ollut sitä 
mielipidettä, että torpparijärjestelmä on elä
nyt aikansa ja ettei enää millään tavalla voida 
sovitella niitä sosiaalisia epäkohtia, jotka ovat 
maanomistajan ja hänen torpparinsa välillä, 
ja että ainoa keino tämän asian selvittämiseksi 
on se, että torpparit tehdään itsenäisiksi. Sitä 
minä jo ehdotin silloin, mutta jäin aivan yksi
näni siinä ryhmässä, missä minä silloin olin, 
niinkuin muistettanee. Nyt on kuitenkin· asia 
kypsynyt jo muissakin sille kannalle, että 
torpparit ovat saatettava1t itsenäisiksi, samaten 
kuin _mäkitupalaisetkin. Siinä tarkoituksessa 
on myös maalaisliiton puolesta valmistettu 
ehdotus, joka tarkoittaa maanvuokraajain va
pauttamista. Ja kun nyt on muitakin ehdo
tuksia, jotka koskevat torpparien vapautta
mista, niin .ei mikään estä valiokuntaa näit
ten esitysten ja anomusten johdosta ja käyt
tämällä hyväkseen myös sosialidemokraattisen 
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puolueen esitystä valmistamasta täydellistä 
lakiehdotusta maan vuokraajain vapa u ttami
sesta, kun on odotettavissa hallituksen esitys. 
Olen myös sitä mielipidettä:, että kun edus
kunta on julistanut itsensä korkeimman val
lan pitäjäksi, niin se voi esitysehdotuksia hy
väksyä, mutta ei yksityinen edustaja, joka 
ainoastaan voi esittää niitä eduskunnalle, jo
ka päättää, hyväksytäänkö ne vai ei. (Vasem
malta: Siitä on nyt kysymys.) Mutta ellei 
tässä ole minkäänlaista rajoitusta, miten 
tämmöisiä jätetään, tulee vallitsemaan vallat
tomuus, että annetaan pitkin valtiopäivien ai
kaa sisään esityksiä, joita valiokunnissa on 
puoliksi valmiina tai valmistettuina. Miksi ei 
sen vuoksi järjestyksen vuoksi sosialidemo
kraattinen puolue ole antanut niitä siihen ai
kaan, kun asetuksessa on määrätty. (Vasem
malta: Se on annettu. Puhemies koputtaa.) 
Minun tietääkseni ei tä<tä ole tehty. (Vasem
malta: Kysykää puhemieheltä.) Ja sentähden 
olen sillä kannalla, että kaikki semmoiset esi
tykset, joita jätetään muussa järjestyksessä, 
kuin valtiopäiväjärjestys määrää; niitä ei pidä 
ottaa käsittelyn alaisiksi. Sentähden nytkin 
tulen äänestämään sitä vastaan, että tämä esi
tysehdotus hyväksyttäisiin. 

Ed. Luopa järvi: Tahtomatta pitemmälti 
j~tkaa tätä keskustelua katson olevan syytä 
tehdä ainoastaan muutamia huomautuksia nii
den lausuntojen johdosta, joita täällä on an
nettu. Ensinnä kiinnitän huomiota siihen tie
donantoon, jonka ed. Jalava teki. Tapansa 
mukaan hän taas kerran antoi maalaisliitto
laisille erään atestin. Hän nimittäin sanoi, 
että maalaisliitto on jonkinlainen kaatopaik
ka. Tiedän, että ed. Jalava koettaa siinä suh
teessa paraansa tehdä. Mutta minä, tahdon 
tämän johdosta vain sanoa, että ed. J alavan 
pitäisi nyt jo tulla huomaamaan se, että jol
lei maalaisliitolla ole muuta ominaisuutta, niin ' 
on sillä se ominaisuus ainakin, että se kasvaa, 
niinkuin sellainen paikka kasvaa, joka on voi- : 
makkaasti höyst,etty (hilpeyttä; puhemies ko- ' 
puttaa.) Sen kokemuksesta tietävät sekä 
vasemmisto että oikeisto. Ja se kasvaa myös 
varmasti tämän kysymyksen yhteydessä. Maa
laisliitto ei ole koskaan tahtonut esiintyä', eikä 
se ole voinutkaan esiintyä niin suurisuuntai
sesti kuin sekä oikealla että vasemmalla on 
laita. Mutta kaikessa vaatimattomuudessaan 
se kuitenkin on koettanut tehdä paraansa mui
den muassa tämän torpparikysymyksen on
nelliseksi ratkaisemiseksi. (Vasremmalta: Mi- •. 

tä?) Vuoden 1916 vaalien edellä maalaisliiton 
taholla laadittiin yksityiskohtainen ohjelma 
torpparikysymyksen ratkaisemiseksi ja kun 
valtiopäivät keväällä 1917 kokoontuivat, ol
tiin osaltansa valmiit käymään käsiksi tämän 
kysymyksen ratkaisemiseen sanotun ohjelman 
pohjalla. Kun kokoontuneessa eduskunnassa, 
1916 vaalien perusteella oli sosialidemokraat
tinen enemmistö, tiedusteltiin maalaisliittolais
ten taholta, tulevatko sosialistit tekemään 
torppariasiassa alotetta ja tuleeko se halli
tus, jossa oli sosialistinen enemmistö, asiassa 
antamaan esityksen. Molemmilta tahoilta 
saatiin myönteinen vastaus. Sosialidemo
kraattisen ryhmän taholta lisäksi selitettiin, 
ettei ole tarpeellista eduskunnassa tehdä alo
tetta, koska hallitus kuitenkin tulee sen anta
maan. Siitä johtui, ettei myöskään maalailii
ton taholta tehty omaa alotetta, me olimme 
siinä hurskaassa uskossa, että hallituksen esi
tys tullaan mahdollisimman pian saamaan. 
Me kuitenkin jouduimme kaikkien muiden 
porvarillisten edustajien kanssa pettymäicln. 
Hallitukselta ei tullut esitystä. En tahdo läh
teä tutkimaan, mikä oli syynä, ettei tätä esi
tystä tullut. Ainoastaan totean sen, että halli
tuksen päänä oli silloin sosialidemokraattis,e11 
puolueen johtomies Tokoi, sama henkilö, jon
ka uimi oli mainittu sen torpparilakiehdotuk
sen yhteydessä, jonka sosialistit vuonna 1916 
vaalien edellä maan torpparien keskuuteen le
vittivät. Ja niin kävi, että 1917 ensimäisillä 
valtiopäivillä ei torpparikysymykseen nähden 
tehty yhtään mitään. Olen muuten jo tähän 
seikkaan ennen kajonnut. Silloin, jos oikein 
muistan, ed. Mäki teki välihuudahduksen, 
että onhan takautuvaa lakia jatkettu. Se oli 
jos mikään köyhyyden.todistus, omatunto soi
masi siitä, että sosialistien taholta ei oltu 6il
loin kun oli siihen tilaisuus, tätä tilaisuutta 
hyväkseen käytetty. En tahdo väittää sitä, 
että se oli ehdottomasti tahdon pahuutta, mut
ta se oli lievimmin sanoen välinpitämättö
myyttä torppareja kohtaan. (Vasemmalta: Se 
ei ole totta.) Kun nyt eduskunta kokoontui, ei 
maalaisliiton taholta enää luotettu siihen, että 
asia menisi ilman omaa alotetta. Maalaislii
ton taholla tahdottiin johdonmukaisesti saada 
tämä kysymys sellaiseen ratkaisuun, että se 
Suomen torppareita tulee tyydyttä;mään, ja 
että mikäli Suomen torpparien ja maanomis
tajien välisistä suhteista riippuu, yhteiskun
nallinen rauha saadaan maahan palaamaan. 
Kun näin oli laita, ja kun maalaisliiton ta
holla oltiin selvillä siitä, että tällaista ratkai
sua ei voida tehdä niissä puitteissa, kuin edus-
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tajain esitysehdotusten teko-oikeus valtiopäi
villä sisältää, koska maalaisliiton edustajain 
mielestä tätä ratkaistaessa täytyy tulla perus
tuslain muutos tapahtumaan, perustuslain
luontoisiin maanomistajien oikeuksiin koskea, 
niin siitä syystä, ollakseen varmoja, että asia 
saadaan suotuisaan tulokseen, tehtiin anomus- . 
alote, jossa määriteltiin ne perusteet, jotka ' 
tätä kysymystä ratkaistaessa tahdotaan läpi
ajaa. Ja tätä tietä mennessä maalaisliiton ta
holta oltiin varmoja siitä, että eduskunta, kos- , 
ka sen käsityksen mukaan mikä maalaisliit- ' 
tolaisilla eduskunnan kokoonpanosta oli, käsit- : 
telemällä nopeasti anomusehdotuksen maata- ! 
lonsvaliokunnassa, voi ilman pitempiä viivyt- i 
telyjä saada hallituksen valmistamaan asi- · 
assa esityksen sille pohjalle, kuin valiokunta 
sen tahtoo tehtäväksi, jos ei hallituksen tahol
ta sen omasta alotteesta siihen mennessä esi
tystä anneta. Ja tämä käsitys on maalais
liittolaisilla yhä edelleen olemassa. Sitä lisää 
se, että maatalousvaliokunta sitä silmälläpi
täen, että ne kysymykset, jotka ovat maatalo
usvaliokuntaan lähetetyt, tulisivat mahdolli- , 
simman nopeasti ratkaistuiksi, on jaettu kah- · 
teen itsenäisesti toimivaan osastoon. Tässä 
keskustelussa on kyllä, yhtyen, viitattu siihen 
syytökseen, joka porvarillisissa sanomaleh
dissä on ollut maalaisliittolaisia vastaan, että . 
he ovat välillisesti myötävaikuttaneet siihen, i 
että maatalousvaliokunnan puheenjohtajaksi i 
tuli valituksi sosialidemcluaatti Mäki, ja jossa ; 
syytöksessä tahdottiin väittää, että tämä maa- • 
laisliittolaisten teko tietää sitä, että maatalo- • 
usasioiden ja nimenomaan tilattoman väestön ' 
asutusasioiden ja torpparikysymyksen jäjes- ; 
tämistä tullaan silloin jarruttamaan tässä va- • 
liokunnassa, syytettiinpä vielä, että kun sosia
liS:tit tätä jarrutusta hoitavat, maalaisliittolai
set ovat myötävaikuttamassa. Ed. Mäki on jo 
sitä syytöstä vastaan esiintynyt ja tahtonut 
torjua osaltansa syytöksen. Minun mielestäni 
ed. Mäki maatalousvaliokunnan puheenjohta
jana ollen voi teossa näyttää, että tuossa syy
töksessä ei ole perää., ja siis ed. Mäellä ja 
muilla sosialistisilla edustajilla maatalousva
liokunnassa on tilaisuus, jos niin saan sanoa, 
maalaisliittolaisten myötävaikutuksella an
nettu tilaisuus, ajaa tätä kysymystä niin te
hokkaasti kuin suinkin tahtovat. Kun asia 
on kehittynyt näin pitkälle suotuisaan suun-
taan, niin minun mielestäni ei ole syytä niihin 
vihanpurkauksiin, joita täällä sosialistien ta
holta eräissä lausunnoissa on tahdottu vyö
ryttää porvarillisia vastaan ja nimenomaan 
myös maalaisliittolaisia vastaaiJ. Ed. Lepola 

täällä muun muassa selitti, että torpparit ei
vät jaksa enää odottaa, että kuohunta torp
parien keskuudessa alkaa olla siksi suuri, luot
tamus parlamentaariseen toimintaan alkaa 
siihen määrään horjua, ettei ole "ihmeellistä. 
jos he tästä lähin rupeavat käyttämään omia 
keinojansa. Tämän ed. Lepolan lausunnon 
osan johdosta tahtoisin asettaa kysymyksen: 
Eivätkö ed. Lepola ja muut sosialistiedustajai 
pelänneet torppariluokan keskuudessa täl
laista kuohuntaa, kun viime valtiopäivillä. 
enemmistönä ollen, eivät tehneet tässä asiassa 
sitä, mitä olisi pitänyt tehdä, ja mihin teke
miseen he olisivat olleet tilaisuudessa Y Ja 
minkä vuoksi nyt, kun sosialistLt ovat vähem
mistönä eduskunnassa, minkä vuoksi nyt pe
lätään niitä levottomuuksia, silloin kun on 
ainoastaan muutamien viikkojen viivytys 
kysymyksessä~ Täällä on jo huomautettu siitä, 
että sosialistien taholta olisi voitu myös teh
dä toisenlainen alote tässä asiassa, jos olisi 
tahdottu olla varmoja siitä, että kysymys eh
dottomasti tulee onnelliseen loppuun ajetuksi. 
En tahdo nyt lähteä riitelemään siitä, onko ed. 
Mäkelän y. m. alote tarkoituksella tehty siinä 
muodossa ja tahdotaanko sitä ajaa siinä muo
dossa, että se tulisi kohtaamaan tiellä kom
pastuksen, saamaan haaksirikon, jotta sitten 
sosialistit voisivat pestä kätensä Suomen torp
parien edessä ja sanoa, että te näette, miten 
me olemme parhaimpamme koettaneet, me 
olemme tahtoneet teidät julistaa itsenäisiksi, 
mutta Suomen eduskunnan porvarillinen 
enemmistö ei ole sitä sallinut. En tahdo väit
tää, että tätä olisi tarkoitettu, mutta tahdon 
vain saada todetuksi sen, että hyvin helposti 
saattaa asiasta myöskin sellaisen johtopäätök
sen vetää, varsinkin jos tämän jälkeen maata
lousvaliokunnassa sosialidemokraattisten ta
holta ei myötävaikuteta torpparikysymyksen 
eteenpäinviemiseksi sillä teholla, kni:p_ on vält
tämätöntä. 

Ed. Eloranta lausunnossaan sanoi muun 
muassa: me tulemme ·suojaamaan pienvilje
lijäin omaisuutta suuromistajain ryöstöä vas
taan. Tällä väitteellä ed. Eloranta tahtoi to
distaa sitä, että sosialistien toiminta ei muka 
olisi tähdätty pienviljelystä vastaan. Pyydän 
ed. Elorannan mieleen palauttamaan sitä. 
minkä vuoksi te .ette esimerkiksi viime valtio
päivillä suojanneet pienviljelijöitä tukkiyhti
öitä ja tukkiyhtiöitten riistämishalua vastaan. 
silloin kun toisilla tahoilla tahdottiin pannn 
sulku tukkiyhtiöiden maanhimon tukahutta
miseksi ja seisauttamiseksi. Te tiedätte yhtä 
hyvin kuin muutkin, kuinka nopeassa vauh-



Torpparien riippumattomuus. 399 

dissa jättiläismäisten, yhä suuremmiksi pai
suvien, yhä enemmän trustiutuvain tukkiyh- ! 
tiöiden maanomistus ja maannälkä kasvaa. , 
Te tiedätte yhtä hyvin kuin muutkin, mihinkä ! 

Suomen maanviljelys joutuu, jos kehitys me
nee tätä tietä, mihinkä joutuu varsinainen 
pienviljelys ja mihinkä joutuu myöskin vähi
tellen suurviljelys. Tukkiyhtiöiden omistajat 
ovat avonaisesti sitä mieltä, että tässä maassa 
metsänviljelys kannattaa paremmin kuin 
maanviljelyjj, Mutta enempää tukkiyhtiöiden 
omistajat kuin kutkaan muutkaan eivät ole 
kyenneet ainakaan tähän mennessä teossa 
näyttämään oireitakaan siitä, että he voivat si
joittaa tämän maan työttömien joukon, tämän 
maan yhä kasvavan tilattomien joukon työhön, 
siedettäviin taloudellisiin etuihin, sillä tavalla, 
ettei täällä ole yhä paisuva ja yhä uhkaavam
maksi käyvä rauhattomuus yhteiskuntaa uh
kaamassa. On liian paljon syytetty niitä nuo
ria kuohuvia voimia, jotka ovat saattaneet 
epäjärjestyksiä aikaan eri tahoilla maassa. 
Minun asiani ei suinkaan ole asettua näiden 

1 

ritariksi. Minäkin olen aivan samalla kan- ', 
nalla kuin muut siinä, että jokainen teko, joka 1 

!,;illä tavalla tehdään, on rikos ja tuomittava ' 
rikos. Mutta minä olen toiselta puolen myös 1 

ehdottomaJsti sitä mieltä, että yhteiskunnassa 1 

on jotakin mätää, joka on korjattava ja paran
nettava. Ja sitä mätää ei paranneta sillä yh
teispyrkimyksellä, joka on ilmennyt sekä va
semmistossa että oikeistossa, että tämän maan 
pienviljelystä ja yleensä tämän maan maan
viljelystä vastustetaan. Jota pitemmälle kehi
tys menee siihen suuntaan, ainakin niissä 
oloissa, mitkä meillä nyt on näköpiirissä, aina- • 
kin meidän teollisuutemme ollessa sillä ta- ' 
solla, kuin se nykyään on, sitä suuremmaksi : 
paisuu tilattomain joukko, sitä yleisemmäksi, j 

sitä kiinteämmäksi tulee työttömyys. Se tulee 
suorastaan yhteiskunnan kroonillisek~si viaksi, 
joka ei koskaan lakkaa olemasta. Ne ovat nä- : 
mä syyt, joita me olisimme tahtoneet poistaa ' 
osaksi sillä toimenpiteellä, johon minä viitta
sin tukkiyhtiöiden maanhankinnasta. Pyy
dän kysyä ed. Elorannalta, miksei hän silloin 
noussut pienviljelystä suojaamaan suuromis
tajain riistämistä vastaan yhdessä meidän 
mukanamme. 

Mitä lopuksi tulee siihen, mille pohjalle 
maalaisliitto tahtoo tämän torpparikysymyk
sen järjestää, niin on ehdotus laadittu· sille 
pohjalle, että torpparien oikeudet tulevat tur
vatuiksi kiinteänä omistuksena. Maanarvon 
noususta tulee torppari saamaan osansa, torp
parin työnarvo tulee arvioitavaksi täydestä 

arvostansa ja maanomistajan oikeudet tule
vat otettaviksi huomioon vain sikäli, kuin 
tasapuolinen oikeuksien jakaminen saattaa 
sitä sallia. Lopuksi tahtoisin muutamalla sa
nalla todeta, että ed. Mäkelän alote yksinker
taisesti julistaa torpparit itsenäisiksi tilalli
siksi, vapauttaa veronmaksuvelvollisuudesta 
ilman mitään korvausta maanomistajille, jos 
oikein olin sitä tilaisuudessa yhdellä kuule
maila ·käsittämään. En tahdo sanoa, missä 
määrin tällainen on kohtuutonta. Olen ensi
mäinen myöntämään Suomen torpparien vaa
timusten oikeutusta. Mutta tahtoisin sanoa 
sitä, että kun yhteiskunnallisia uudistuksia 
käydään tekemään, täytyy niitä tehdä eri 
aloilla samassa suhteessa. Olen ollut tilaisuu
dessa eräiden toisten kysymysten yhteydessä 
kokemaan sitä, että esimerkiksi suurteollisuu-
1-een sosialistien taholta ei ole suhtauduttu 
yhtä kovakouraisesti eikä sinnepäinkään kova
kouraisesti kuin torpparikysymystä ratkaista
essa nyt tahdotaan suhtautua maanomistajiin. 
Kun on ollut kysymyksessä suurten tulojen 
vero, niin eräät teistä tietävät näiltä valtiopäi
viltä ja kaikki teistä tietävät viime valtiopäi
viltä, että te vasemmistolaiset sosialistit yh
dessä äärimäisen oikeiston kanssa, nimen
omaan huomauttaen sitä, että teollisuutta ei 
saa painaa niin paljon, ettei se kannata, te 
äänestitte suurten yhtiöitten omistajille 5 % :n 
koron yhtiöpääomalle verosta vapaana nau
tittavaksi. Te yhdessä äänestitte veroasteikon 
pysähtymään jo 300,000 markan tulojen koh
dalle, vaikka tiedettiin suurimpien vuositulo
jen nousevan jopa eräällä yhtiöllä aina 25 mil
joonaan markkaan. (Vasemmalta: Antakaa sel
kään niille sosialisteille.) Näin tehdessänne te 
nimenomaan tahdotte näitä suuryhtiöitä puo
lustaa. Jos te sen sijaan kävisitte samalla 
tavalla suurteollisuuden kimppuun ja tukki
yhtiöiden kimppuun, jotka' viimeksimainitut 
tällä kertaa oikeastaan ovat suurimmat maan
omistajat, silloin saattaisi käsittää teidän me
nettelynne johdonmukaiseksi, mutta kun niin 
ei ole laita, silloin meidän täytyy todeta ja 
surulla todeta se, että teidän torpparivapau
tuksen ajamisenne saattaa olla ainakin osaksi 
sellaista näyttelemistä, jollaiseksi sitä on tah
dottu leimata ja josta teitä on tahdottu siinä 
suhteessa syyttää. Olen sitä mieltä, että torp
parikysymystä ratkaistaessa on otettava huo
mioon myöskin se, että yhteiskunnallinen rau
ha saadaan silläkin tavalla palautumaan, että 
katkeraa juopaa ei vedetä maataomistavien ja 
nykyisten maata vuokraavien kansanluokkien 
väliin. Me maalaisliittolaiset tiedämme kyllä, 
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että eräissä osissaJ tätä maata maanomistajat • 
ovat menetelleet torpparikysymykseen nähden 
ja torppareihinsa nähden vuosikymmenien 
kuluessa sillä tavalla, että torppareilla ei ole 
ollut oikeuksia. Mutta me tiedämme myöskin, , 
että on toisia osia tässä maassa, joissa torp- i 
parikysymystä on järjestetty jo pitemmältL · 
Ja me saatamme tyydytyksellä merkitä sen to- ' 
siasian, että siellä, missä pienviljelys jo tätä : 
ennen on kehittynyt, siellä myöskin yhteiskun- ' 
nallinen rauha on säilynyt näinä levottomina : 
aikoina kaikkein parhaiten. Kun tämän tie
dämme, niin tiedämme myöskin sen, että tu
lemme tekemään kaiken voitavamme myöskin : 
niissä osissa tätä maata, joissa suurviljelys : 
toiselta puolen ja torpparijärjestelmä kaikessa : 
vanhanaikaisessa muodossaan toiselta puolen i 

ovat vastakkain olemassa, että niissä osissa : 
maata tullaan olot järjestämään sillä tavalla, · 
että siellä yhteiskunnallisen rauhan mahdolli
suudet saadaan rakennetuiksi. · Ja se tietää, 
että silloin tulemme torpparikysymyksen rat
kaisuun suhtautumaan niin, että torpparien 
vapautus tulee toteutetuksi. 

P u h e m i e s: Ennenkuin annan puheenvuo- ; 
ron seuraaville puhujille, tahdon mielipitee- 1 

näni lausua, että useimmat puhujat melkeinpä i 
pääasiallisesti ovat kohdistaneet lausuntonsa ' 
yksinomaan esilläolevan aiotteen asialliseen i 
puoleen vaikka nykyisin on keskustelunalai- • 
sena ainoastaan se, onko alote käsiteltävä niin- ' 
kuin keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä on : 
säädetty. Kun kuitenkin säännöllinen ja jou
tuisa valtiopäivätyö edellyttää, että keskustel- : 
laan yksistään siitä kysymyksestä, joka kul- i 
loinkin alistetaan käsittelyn alaiseksi, olen nyt 
pitänyt velvollisuutenani tästä huomauttaa 
(Eduskunnasta: Hyvä, hyvä.) 

Ed. Mäki: Pyytäisin edustaja Wuorimaan' 
lausunnossa oikaista muutamia kohtia, koska . 
se minun mielestäni kuuluu asiaan. Samoin i 
selittää sitä, minkä takia tästä pitäisi saada : 
keisarin ja suuriruhtinaan entisellä vallalla 
tehty alote aikaan, josta nyt on kysymys. 
Edustaja Wuorimaa selitti, että kun maalais
liittolaiset ovat tehneet anomuksen, niin sen 
perusteella voidaan ryhtyä valmisteleniaa:J;I. 
asiasta lakiehdotusta, jos oikein käsitin. Mutta 
siihen ei ole mitään mahdollisuutta, jos ei ole 
alotteena eli pohjana lakiesitys. Siis on aivan 
välttämätöntä, jos mielitään saada laki tästä 
asiasta valiokunnassa syntymään, että sinne 
olisi eduskunnan päätöksen perusteella tämä 
esitysalote lähetettävä. 

Mitä sitten tulee siihen ed. Wuorimaan huo
mautukseen, ettei tätä alotetta olisi aloteajan 
kuluessa jätetty sisään, niin se oli erehdys. 
Kyllä tämä on jätetty valtiopäiväjärj.estyk
sessä määrätyn ajan kuluessa eduskunnan 
kansliaan. Se on eduskunrnan herra puhe
mies, joka tietää mistä syystä se on viipynyt 
ja nyt vasta esitetään. Se on siis hänen vj
kansa, jos se tulee näin myöhään, että rovasti 
·wuorimaakin luulee, että se on tullut sen ajau 
jälkeen, jolloin se olisi ollut jätettävä. Hänen 
perusteensa siis, jossa hän selitti, minkä vuoksi 
hän ei äänestä tämän ehdotuksen puolesta. 
olen repinyt pois ja tietysti hän siis tulee 
äänestämään tämän meidän ehdotuksemme 
puolesta, sillä niitä syitä ei ole, joita hän 
syyksi esitti. 

Edustaja Haatajan selitys siitä, miksi tätii 
asiaa valmistelevaa komiteaa viime valtiopäi
vien aikana ei saatu kokoon, ei ollut oikea. 
.T os edustaja Haataja on totuudenmukainen, 
niin hän tietää, että se oli senaattori Tulen
heimo, joka sanoi, että hän halusi olla alunpi
täen mukana tässä komiteassa, kun se ryhtyy 
asiaa valmistamaan, eikä hän kokoonkutsu
nut tuota komiteaa, ennenkuin hän olisi saanut 
tilaisuuden olla mukana. Tämä selitys on oi
kea ja senaattori Tulenheimo tulee todista
maan sen edustaja Haatajalle, mutta minä 
luulen, että edustaja Haataja sen tietää; muu
tenkin, hän vain koettaa tapansa mukaan se
littää, että se on Elorannan syy, kun hän oli 
ra uhoi tusretkellä. 

Minun mielestäni on siis aivan välttämä
töntä, että tästä asiasta tämän aiotteen poh
jalla päästään työhön käsiksi ja sentähden 
eivät sellaiset perusteet, joilla on tätä alotetta 
vastustettu, pidä paikkaansa: ja toivoisin vielä 
viimeiseen saakka, että asia todellakin tulisi 
ratkaistuksi niin, että se tulisi nyt valiokun
taan lähetetyksi. 

Ed. Eloranta: Samalla kun edelleen pi
dän aivan välttämruttömänä, että tämä asia lä
hetetään valiokuntaan siinä järjestyksessä, 
kuin täällä vasemmiston taholta on ehdotettu. 
on välttämätöntä vielä huomauttaa tämän 
asian aikaisemmista vaiheista ja erittäinkin 
ed. Haatajan huomautuksesta. että miui.i oli
sin tässä ollut syypää siihen, että lakiesitys 
tästä ei viime kesänä valmistunut. Ed. Haa
taja tietää, sillä hänen piti tulla samaan 
komiteaan kun minunkin, että minä ja ryh
mätoverini Mäki olimme ainakin yhden ker
ran, mutta muistaakseni kaksikin- kertaa, 
senaatissa tiedustelema~sa, koska se komiten-
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työ alotetaan. Kun saaWn tietää, niin kävim- lupasi muistaakseni vuonna 1907 vaalien edel
me kahdesti senaatissa tämän komitean tui iä lä ottaa kaikki torpparit taloihin eläkkeelle. 
varten. Toisen kerran me istuimme siellä pit- · Sitten myöhemmin on sitä ohjelmaa muodos
kän ajan ja varroimme Tulenheimoa ja Haa- teltu monella eri tyylillä, kunnes lopulta ei 
tajaa, mutta kumpaakaan emme saaneet ta- siitä ole enää jälellä kuin se ed. Ingmanin te
vata. Kysyimme, missä Haataja on, ja vahti- kemä ehdotus, että tämä kysymys koetetaan 
mestari sanoi, että se sieppasi laukun kaina- est~.ä kaikilla mahdollisilla keinoilla esille tu
loonsa ja läksi aika kyytiä - kai pakoon. Ja lemasta. 
tämän perästä ei meitä kumpaakaan kutsuttu Kun ed. Luopajärvi maalaisliiton edustajana 
koolle, vaikka puhelimessa tiedustelin, niin on - mahdollisesti ryhmänsä puolesta - il
että minun syyni se ei ole, vaan pikemminkin moittanut, miten he tulevat menettelemään 
ed. Haatajan. tämän kysymyksn kanssa ja on sen yhteydes-

Sitten ed. Luopajärvi väitti, että tämän aiot- 1 sä myöntänyt, että torpparikysymys osoittaa 
teen valiokuntaan lähettäminen ei merkitsisi yhteiskunnassa olevan paljon mätää, niin toi
niin paljon tämän asian edistämistä, kuin mitä voisin, että maalaisliittolaiset nyt tämän yhte

_me tahdomme väittää. Siitä asiasta ei kannata ydessä ymmärtäisivät tämän asian, kävisivät 
keskustella. Hän väitti, että me emme pysty- korjaamaan tätä mätää, eivät tekisi niinkuin 
neet suojaamaan pieneläjiä tukkiyhtiöitä vas- toverini Mäkelä heistä kerran vitsaili: että 
taan; sillä ei ole mitään yhteyttä tämän asian maalaisliittolaiset kyllä näkevät, että kipua 
kanssa. Mutta, edustaja Luopajärvi, te annat- on, mutta hierovat polvea silloin, kun pitäisi 
te tukkiyhtiöille täyden vapauden ryöstää : hieroa päätä. Kun ed. Luopajärvi tämän asian 
torpparien omaisuutta ilmaiseksi sillä, että te ' yhteydessä koetti saada esille sellaisen käsi
yritätte estää tämän aiotteen esille tulemista. tyksen, että sosialidemokraatit vastustavat 
Sen sijaan ne talolliset, jotka maansa tukkiyh- ! pienviljelysten syntymistä tässä maassa ja että 
tiöille myyvät, saavat maastansa niin korkean · heillä ei ole vilpitöntä halua torpparikysymys
hinnan kuin ne ilkeävät pyytää. Jos herra : tä ajaa onnellisesti perille, niin on täällä sosi
Luopajärvi on mukana, niin minä olen valmis alidemokraattisten edustajain taholta jo sel
vaatimaan pakkoluovutettavaksi tukkiyhtiöi- vitetty, että me emme vastusta pienviljelyksen 
den maanomaisuutta yhteiskunnan huostaan, i syntyä. Tämä esillä oleva ehdatus juuri pu
tulkaa silloin mukaan. Siinä eivät ole pienvil- i huu pienviljelyksen puolesta. Täällä meidä11 
jelij.ät vaarassa, mutta tässä ne ovat vaarassa, ' maassamme nykyään kääntää koko torppari
tässä te sorratte niitä. - Kun te seuraavalla , väestö katseensa eduskunnan puoleen ja toi
kerralla lähdette vaalipuheitanne täällä pitä- 1 voo, - kun torppariväestön asema tällä het
mään ja sosialisteja solvaamaan, niin käyttä- ! kellä on niin vakava, - että tämä eduskunta 
kää muitakin argumentteja kuin suurta kitaa. , kykenisi heidän asemaansa parantamaan. 

' Monelle meistä edustajista saapuu kirjeitä, 
Ed. Suuta 1 a: Täällä porvarillisten edus- · pöytäkirjanotteita salokyliltä, joissa vaadi

tajain taholta on tehty ehdotus tämän kysy- taan edustajia toimimaan siihen suuntaan, 
myksen hylkäämiseksi. Näyttää, ettei siihen että torpparien vapautuslaki saataisiin tässä 
ole syynä pelkästään asian muodollinen puoli, eduskunnassa hyväksytyksi. Siis ainaki11 
vaan tässä kysymyksessä rynnistää vastak- osa torppariväestöä- sanoisinko ehkä suurin 
kaiu köyhälistöluokan ja omistavan luokan osa - vielä luottaa tällä hetkellä siihen, että 
maailmankatsomus. Täällä ed. Haataja onko- l sillä on parlamentaarisen tien kautta toivoa 
ettanut todistella, että tämän eduskunnan va- · saada olojansa parannetuksi. Mahdollista on, 
semmiston taholta ei ole ajettu torpparien että jos eduskunta hylkää tämän esityksen, 
asiaa näinä 10 vuotena, vaikka siihen on ollut silloin suuri osa torppariväestöä tulee kääntä
tilaisuus. Sitä väitettä ei kuitenkaan kyetä sil- mään parlamentaariselle tielle selkänsä. Yh
tä taholta todistamaan. Kaikissa tilaisuuksissa dyn siis täällä tehtyihin ehdotuksiin, että tämä 

<On torppariväestö luottanut ja luottaa edelleen- kysymys hyväksyttäisiin lähetettäväksi maa-
kin siihen, että sosialidemokraattinen puolue talousvaliokunnan harkittavaksi. 
yksinomaan kykenee ja tahtoo ajaa torppari
väestön etuja ja auttaa torpparit oikeuksiinsa. 
Porvarillisten puolueitten taholta on luonnol
lisesti vaaliaikoina aina tehty paljon lupauk- 1 

sia torpparien auttamiseksi. Niinpä esimer- : 
kiksi se .puolue, johon ed. Haataja lukeutuu, 

Ed. Hänninen- W a l p a s: Edustajain 
esitysoikeuden supistaminen on oikeastaan pe
räisin yksinvallan ajoilta. Kun yksinvaltius 
tässä maassa on kukistettu, pitäisi edustajain 
yleensä ruveta mahdollisimman laajassa mää-
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rässä suomaan toisille edustajille ja muille 
ihmisille esitysoikeutta. Onhan aivan luon
nollista että maan hallituksella, Suomen se
naatilla täytyy olla esitysoikeus myös perus
tuslakiasioissa. Jollei vielä päätöstä ole siinä 
~uhteessa tehty, täytyy se tehdä. Yhtä luon
nollista on myöskin, että eduskunta yksityi
sillä edustajilla tai verrattain pienellä edusta
jamäärällä täytyy myöskin olla sellainen esi
tysoikeus. Jos asia katsotaan tarpeelliseksi, 
niin pitää sitä oikeutta tälläkin kertaa käytet
tämän hyvin vapaamielisesti. Puheenaoleva 
lakiehdotus voitaisiin hylätä ainoastaan siinä 
tapauksessa, ettei sitä pidettäisi ensinkään tar
peellisena tai että sen pohjalla ei katsottaisi 
voitavan saada valiokuntatietä kunnollista 
tekelettä. Mutta kun useimmat puhujat ovat 
olleet sitä mieltä, että asia on erittäin tärkeä, 
ja myös sitä mieltä, että tämän aiotteen poh
jalla kumminkin voidaan valiokunnassa jota
ldn tehdä, niin täytyyhän Herran tähden sen 
antaa mennä sinne. Ei pidä asettua keisari 
Nikolain kannalle, jota porvarit ennen käytti
vät estääkseen tarpeellisia lakiehdotuksia 
syntymästä, jos ne koskivat perustuslakia. 
Sellaiset edustajat, kuin Ingman ja Estlander, 
jotka joka tilaisuudessa ottavat oikeudekseen 
rajoittaa edustajain valtaa tässä asiassa, ne 
edustajat minun mielestäni voisivat siirtyä 
sinne, missä on Nikolai Romanow nykyään. 
Hänen luonaan olisi heidän oikea paikkansa. 
(Vasemmalta: Oikein!) 

Ed. Gylling: Ed. Luopajärvi ma:initsi, 
että hän mahdollisesti äänestäisi tässä asiassa 
sosialistien mukana, jos sosialistit eräässä toi
sessa kysymyksessä, joka koskee suurten tulo
jen veroa, asettuisivat siinä heidän kannal
leen, että se asetettaisiin raskaammaksi suu
rituloisemmille. Koska näin on asian laita, 
niin voin ed. Tiuopajärvelle ilmoittaa sen loh
dullisen tiedonannon, että me olemme vasem
mistossa todella päättäneet ja huomenna ai
omme esittää, kun suurten tulojen vero tulee 
valtiovarainvaliokunnassa toiseen lukemiseen, 
suurille tuloille nostettavaksi tätä veroa siitä, 
kuin se oli valiokunnan ehdotuksessa viime 
kesänä, kun vain ed. Luopajärvi sitten pitää 
huolta siitä, että hän tässä asiassa äänestää 
meidän mukanamme. 

Ed. H a a ta ja: Pyydän ensinnä ed. Eloran
nalle huomauttaa, etten minä, sikäli kun voin 
muistaa, ole saanut kutsua mihinkään sellai
seen kokoukseen, josta ed. Eloranta mainitsi, 
vielä vähemmän minä olen sellaista kut-

sumusta antanut. Mutta muuten tässä 
asiassa on kysymys varsinaisesti vain sii
tä, onko yksityisillä edustajilla oikeus teh
dä tällainen alote, kuin tässä on kysymys, 
vai ei. Laki ei myönnä yksityisille edus
tajille mitään muuta oikeutta aiotteen te
koon, kuin anomusehdotuksen teon. Ed. 
Hänninen sanoo, että nyt pitäisi olla tällainen 
oikeus, kun keisarivaltaa ei ole. Se on mah
dollista, että moni ajattelee, että olisi suotava 
sellainen oikeus, mutta sellaista ei ole, ennen
kuin valtiopäiväjärjestys muutetaan. Kun sitä 
ei ole tehty, ei voida mennä valtiopäiväjärjes
tyksen ulkopuolelle. Näin ollen ed. Ingmanin 
ja Estlanderin kanta asian oikeudellisesta puo
lesta on aivan oikea ja sitä on eduskunnan 
seurattava. 

Ed. Hän n i ne n-W a l p a s: Eduskunnan 
puhemiehen esittämä käsittelyjärjestys on ai
noa oikea. 

Ed. Sirola: Ed. Haatajalle pyytäisin huo
mauttaa, että eduskunnalla on korkeimman 
vallan haltijana oikeus kuulla yksityisen 
edustajan esittämä ehdotus ja käskeä sitä jon
kun valiokunnan valmistaa. .T ollei se sitä tah
do tehdä, osoittaa se ,eduskunta"-majesteetin 
puolelta ainoastaan pahaa tahtoa. 

Ed. Kirves: Minun mielestäni tässä her
rat Ingman ja kumppanit, ed. Haataja siihen 
luettuna, luulevat vielä elävänsä Nikolai Ro
manowin aikaa, mutta asianlaita on niin, että 
Nikolai Romanow on siiretty muille markki
noille ilman Suomen perustuslain myöntämää 
lupaa, ja minusta näyttää niinkuin nämä 
mainitut edustajat olisivat todella Nikolai Ro
manowin arvoisia tässä asiassa ja vielä vähän 
enemmän, kun he väittävät, ettei eduskun
nalla ole oikeutta ottaa yksityisen esittämää 
asiaa käsiteltäväksi ja lähettää valiokuntaan, 
tämä osoittaa, että he ovat Nikolai Romano
win hallituksen aikana niin paatuneet, ettei
vät he tahdo Suomen kansan oikeudesta välit
tää mitään, vaan luulevat edelleen olevansa 
samallaisen herran palveluksessa, kuin Niko
lai Romanow oli. 

Ed. Ingman: Ed. Walpas oli sitä mieltä, 
että ne edustajat, jotka käsittävät perustus
lain määräykset toisin kuin hän, olisivat toi
mitettavat Siperiaan. Pyydän alleviivata, 
että tämä ovt ed. W alppaan käsitys edustajan 
oikeudesta. 
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Ed. V u o koski: Jotkut puhujat ovat tääl- · 
lä väittäneet, että nykyisellä hallituksella ei 
.olisi oikeutta tehdä eduskunnalle esityksiä. 
Tämän johdosta pyytäisin mainita, että sil
loin, kun eduskunta, käyttäen suuriruhtinaan 
valtaa asetti nykyisen hallituksen, sen halli
tuslistan perässä heti seurasi hallituksen oh
jelma ja sen ohjelman ensimäisen kappaleen . 
loppupuolella kuuluvat sanat: ,Edellytän sen ; 
vuoksi, että eduskunta jättää senaatin käy- : 
tettäviksi ne oikeudet, jotka ovat vä:lttämättö- 1 

mät, jotta senaatin talousosasto voisi täyttää 
maan hallituksen tehtävät. Niinpä muun ! 

muassa pidän selvänä, että senaatin talous
-osaston tulee edellä sanotun nojalla eduskun
nalle valmistaa ja antaa esityksiä tarpeelli
siksi havaittujen uusien lakien aikaansaami- : 
seksi". Mielestäni tämä välipuhe on sitova ja : 
;Qikeuttaa se hallituksen antamaan eduskun- i 
nalle esityksiä. · 

Ed. H n r me vaara: Kun ed. Haataja jan
kuttaa vähän päästä sitä, että yksityisillä 
.edustajilla ei ole oikeutta tehdä esityksiä pe
rustudakiasioissa, tuntuu se minusta kerras
saan härkäpäiseltä. Eihän siitä tässä ole kysy
myskään. Kysymys on siitä, että eduskunta 
päättäisi sallia siitä tehtäväksi eduskuntaesi
tyksen, aivan niinkuin eduskunta päätti sallia 
senaatin tehdä perustuslakikysymyksestä esi
-tyksiä. Eihän senaatillakaan sitä oikeutta 
muuten ollut, kuin että jokaisesta senaa
-tin esitysehdotuksesta erikseen päätettiin, 
·että ne käsitellään kuten keisarin ja suu
riruhtinaan tekemistä esityksistä on sää
detty. Se oikeus edustajille tulee siitä, 
·että herrat porvarit sallivat sen oike
uden edustajilla olla .. Se riippuu ainoastaan 
siitä. Ei ed. Haatajan tarvitse syytellä ke
tään siitä, ettei eduskunnan enemmistö salli 
-edustajain perustuslakikysymyksistä esityk
.siä eduskunnalle tehdä. Ei tarvitse syyttää 
ketään muita, kuin porvareja, itseään suomet
tarelaisia ja muita: porvareita, siis ed. Haata
jan hengenheimolaisia. Toivoisin, että koko 
Suomen kansa olisi katselemassa sitä, kun nä
mä anastajien kätyrit täällä hnrskain naa
moin selittävät olevansa kansalle tärkeiden 
uudistusten puolella, samalla kun. he koetta
vat niitä kaikin keinoin tappaa. Ed. Ingman 
sanoi, että hän alleviivasi erikoisesti sen, mi
ten ed. Walpas käsittää edustajaoikeuden. Sa
non ed. Ingmanille, että minä käsitän ed. Ing
manin menettelyn tässä ei edustajien oikeuk
sien valvomiseksi, vaan edustajien oikeuksien 
kuristamiseksi. Ja siinä yhdyn täydellisesti 

ed. Walpas-Hänniseen, että _.Biperiaan moiset 
harvainvaltiaat joutaisivat . 

JiJd. Hänninen-Walpas: Lausuin ed. 
Ingmanista ja Estlanderista ilkeän sukkeluu
d'en, johon heidän menettelynsä antoi aihetta. 
Kansalaiset ymmärsivät sen, koska nauroivat 
sille, mutta se minun täytyy tässä alleviivata, 
että ed. Ingman ei ymmärrä leikkiä. 

Ed. I n g m a n: Huomaan ed. Hurmevaaran 
lausunnosta, että vasemmistossa on niitä, jot
ka eivät ymmärrä leikkiä. Sen vuoksi niin 
leikkisän miehen kuin ed. Walpas-Hänninen 
pitäisi olla varovainen leikkiä: laskiessaan. 

Ed. Hu r me vaara: Uudistan vielä, että 
ne, jotka tahtovat edustajien oikeutta kuris-
taa, niiden oikea paikka on Siperiassa. · 

Ed. K u ja l a: Ed. Vuokoski selitti hallituk
sella olean oikeuden tehdä tästä asiasta esi
tys eduskunnalle. Oikeus kyllä on mutta ei 
ole sama, onko se velvollinen siihen, tästä 
on kysymys. Porvaristo tietää, ettei nykyinen 
hallitus ole halukas tekemään esityksiä tässä 
asiassa, silloin myöskään esitysoikeus ei sille 
anna halua siihen. Muuten pyydän huomaut
taa, että vuoden 1907 vaaleista alkaen ovat 
herrat maanomistajat ja heidän palkkaorjan
sa työläisiksi pukeutuneinakin käyneet torp
parilääneissä krokodiilin kyyneleitä itkemässä 
torpparien kurjasta asemasta, ja tätä peliä on 
jatkunut 12 vuotta. Nyt tällä hetkellä ovat 
maanomistajat todellisuudessa ed. Ingmanin 
kautta todellisen kanitansa paljastaneet, ni
mittäin, että heidän torppariystävyytensä on 
korkeintaan törkeä vaalipetos. Sen nyt koko 
torpparimaailma saakoon tietää. 

Ed. Pär s s i ne n: Täällä on sanottu, että 
Siperia olisi luotettava paikka kansanvallan 
vastustajille. Mutta minä huomautan, että Si
peria itsenäistyy ja siellä nousee pian demo
kratia valtaan, jotenka tulee aika, jolloin kan
sanvallan vastustajilla ei ole mitään paikkaa 
maan päällä. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. 
Gylling ed. Elorannan kannattamana ehdotta
nut, että eduskunta päättäisi käsitellä ed. Mä
kelän y. m. aiotteen niinkuin keisarin ja suu
rinihtinaan esityksistä valtiopäiväjärjestyk
sessä säädetään. Ed. Ingman taasen ed~ Est-
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landerin kannattY,tana on ehdottanut edus
kunnan päätettävaksi, että ed. Mäkelän y. m. 
ehdotusta ei ole käsiteltävä niinkuin keisarin 
ja suuriruhtinaan esityksistä valtiopäiväjär-
jestyksessä on säädetty. • 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Gyllingin ehdotuksen, ää
nestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ingmanin 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 96 jaa- ja 98 ei
ääntä; eduskunta on siis ed. Ingmanin ehdo
tuksen mukaisesti päättänyt, että ed. Mäkelän 
y. m. ehdotusta ei ole käsiteltävä niinkuin kei
sarin ja suuriruhtinaan esityksistä valtiopäi
väjärjestyksessä on säädetty. 

3) Eduskunnan ens1ma1sen varapuhemiehen 
kieltäytymistä ottamasta äänestyksen alaiseksi 
erästä ed. Lohen ehdotusta, jonka varapuhemies 
on katsonut olevan vastoin eduskunnan ennen 

tekemää päätöstä, 

koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 
1 esitellään. 

Puhemies: Tämä mietintö, jossa olevaa 
lausuntoa V. J. 69 §:n mukaan on noudatetta
va, esitellään eduskunnalle tiedoksi. Perus
tuslakivaliokunta lausuu: ,Perustuslakivalio
kunta saa sentähden siinä tarkoituksessaan, 
kuin V. J :n 69 §:ssä säädetään, lausua, että 
äänestysesityksen tekeminen edustaja Lohen 
yllämainitusta ehdotuksesta olisi ollut vastoin 
eduskunnan ennen tekemää päätöstä". 

Puhemies: Kun eduskunta 5 päivänä tä
tä kuuta antamanaan päätöksellä on peruut
tanut 9 päivänä viime marraskuuta tekemän
sä päätöksen valtionhoitajakunnan asettami
sesta, on myöskin valtionhoitajakunnan vaali 
rauennut, joka viimeisen tiedonannon johdos
ta on todettava. 

4) Maan sotalaitoksen voimaansaattamista ja 
esityksen antamista kansanmlliisin aikaansaa

miseksi 

koskeva ed. Mikkolan y. m. anomusehdotus 
n:o 4 esitellään. 

Puhemies: Kun asia viimeksi oli esillä~ 
ilmoitettiin, että puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. 
Keskustelun aikana, joka silloin oli käynnissä 
asian pöydällepanos ta, ed. Airola ed. W alpas
Hännisen y. m. kannattamana ehdotti, että 
anomusehdotus hylättäisiin. Kun työjärjes
tyksen 28 §:n mukaan asiallisia ehdotuksia ei 
ole sallittu tehdä silloin, kun on kysymys vain 
pöydällepanosta, pyydän huomauttaa, että sil
loin tehtyä hylkääruisehdotusta ei voida ottaa 
huomioon. Nyt kun asiallista käsittelyä jat
ketaan, on tilaisuus sen ehdotuksen tekemi
seen. 

Keskustelu: 

Ed. Mikkola: Suomi on julistautunut itse
näiseksi. Suomen kansa on ilmoittanut halua
vansa olla täysivaltainen kansa muiden kansa
kuntien joukossa. Mutta itsenäiseksi julistau
tuminen ei yksinään riitä. Ei riitä yksin se
kään, että muut kansat tuon täysivaltaisuuden 
tunnustavat ja hyväksyvät. Tarvitaan myös 
tekoja, tarvitaan toimenpiteitä, jotka ovat itse
näiseksi julistautumisen välttämättömiä seu
rauksia. Suomen kansan on oltava valmiina 
kaikin tarjonaolevin keinoin puolustamaan 
uutta asemaansa riippumattomana maana. Vä
littömänä seurauksena - ja, jos niin tahdo
taan välttämättömänä pahana- uudesta ase
masta on kansallisen puolustuslaitoksen luo
minen. Muut kansat ovat hankkineet itsenäi
syytensä !uomansa asevoiman avulla. Meille 
.on onnellinen sattuma tuonut tilaisuuden ai
nakin julistautua itsenäiseksi ilman omaa ase
voimaa. Mutta meidän ei kannata kuvitella
kaan, että me voimme tämän asemamme säi
lyttää, ellemme ole valmiit sitä omin voimin 
ja äärimmäisiin uhrauksiin asti puolustamaan. 
Sen opetuksen antaa meille kaikkien aikain 
ja kaikkien kansain historia. (Vasemmalta: 
Ne ovat vanhat!) Sen todentaa menneisyys ja 
nykyisyys. 

Yleinen ja mieskohtainen aseidenkantovel
vollisuus on kaikissa maissa ollut sotapalve
luksen alkuperäisin muoto. Jokainen vapaa 
kansalainen on ollut velvollinen kantamaan 
aseita isänmaansa puolustukseksi. Jo van
hanajan Ateenassa oli asevelvollinen jokainen 
vapaa mies 18-40 vuoteen, Spartassa 20-60 
vuoteen ja Roomassa 17-45 vuoteen. Ja myö
hempinä aikoina, muuten vaihtelevien valtiol
listen ja yhteiskunnallisten olojen vallitessa, 
on kansojen ja valtioiden tärkeimpänä huo
lenpidon esineenä ollut aseellisen puolustus-
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voiman luominen ja ylläpitäminen. ·Milloin 
uusia valtioita on luotu tai vanhassa mullis
tuksia tapahtunut, on ensimäinen ja päähuo
mio aina kohdistunut sotalaitokseen. Kun 
Ranskassa 1789 syntyi vallankumous, ryhdyt
tiin het-i asettamaan kansalliskaarteja ympäri 
maan. 1791 pantiin kansalaisoikeuden ehdok
si, että tuli olla kirjoitettuna kansa,lliskaartin 
nimiluetteloihin. 1793 velvoitettiin kaikki 
R-anskan kansalaiset 18-40 ikävuoden välillä 
milloin tahansa kutsusta saapumaan lippujen 
alle. Kun Norjassa 1814 alkoi uuden valtiol
lisen kehityksen aika, oli sen perustuslakien 
tärkeimpiä määräyksiä, että jolminen kansa
lainen on yleensä velvollinen määrätyn ajan 
suojelemaan isänmaataan syntyperään tai ky
kyyn katsomatta. Myöhemmin järjestettiin 
kansanpuolustus tässä maassa miliisijärjestel
män pohjalle. Sveitsissä, kun valaliittokunta 
1848 uudelleen muodostettiin, pantiin samalla 
toimeen yleinen asevelvollisuus miliisijärjes
telmän perusteella. Samaten, kun Tanskassa 
samana vuonna yksinvaltius kukistettiin, pan
tiin myös toimeen yleiseen asevelvollisuuteen · 
perustuva sotalaitos. Samaten on käynyt eri 
aikoina eri maissa ja vihdoin on nykyisen 
maailmansodan aikana sellaisissakin maissa 
kuin Englannissa ja Amerikan Yhdysvalloissa, 
joissa vastenmielisyys yleistä asevelvollisuut- i 

ta vastaan on ollut suuri, kuitenkin katsottu i 
välttämättömäksi tällainen sotalaitos panna : 
toimeen. (Vasemmalta: Se on porvarit!) Ruot- l 
sissa samaten kuin muissakin germaanisissa 
yhteiskunnissa on sotapalvelus kautta aikain 1 

ollut jokaisen asekuntoisen miehen sekä oike- ' 
us että velvollisuus. Kun vaara uhkasi tai ku
ningas kutsui, tarttui jokainen vapaa mies 
aseisiin. Vain siten on Ruotsin kansa kautta 
aikain säilyttänyt vapautensa mitä uhkaa
vimmissakin ja vaaranalaisimmissa tilanteis
sa. 

Myöskin Suomessa ovat jo vanhimpina ai
koina kaikki asekuntoiset miehet yleisesti ja 
kukin kohdastaan olleet velvolliset sotapalve
lukseen. Suomen heimojen jouduttua Ruot
sin vallan yhteyteen, on maamme ottanut osaa 
tämän valtakunnan lukemattomiin sotiin ja 
niissä ylläpitänyt suhteellisesti kansan luku
määrään verraten hämmästyttävän suuria 
sotavoimia. Jo Juhana III:n aikana 1618, jol
loin maan asukasluku nousi tuskin puoleen 
miljoonaan henkeen, oli maassa ratsu- ja jal
kaväkeä 5,000 miestä. Kustaa II Aadolfin ja 
30-vuotisen sodan aikoina nousi Suomen sota
väki 18,000 mieheen ja Kaarle X:nnen sota
retkiin otti osaa 14,000 mieheen nouseva suo-

malainen armeija. Kun Venäjän ja Ruotsin 
välinen sota 1808 alkoi, oli Suomen asukasluku 
noin 624,000 henkeä, mutta maan sotavoima 
pestattua ja ruotujakoista väkeä teki 22,197 
miestä. Näiden aseellisten miesten urhouden 
ansioksi, vaikka niiden vihdoin olikin sortu-. 
minen ylivoiman alle, on katsottu olevan luet
tava maamme valtiomuodon ja kansallisen 
olemuksen säilyminen näihin asti, joita ilman 
tähänastinen kehityksemme ei ole ollut mah~ 
dollinen, eikä täyttä itsenäisyyttä nytkään to
dennäköisesti olisi meillä saavutettavissa. Ve
näjän vallanalaisuuden aikana on maamme 
sotalaitos ollut monien vaihtelujen ja kokei
lujen alaisena, kunnes 1878 asevelvollisuus
lailla saimme oman yleiseen asevelvollisuu
teen perustuvan sotalaitoksen. Tämän sota
laitoksen myöhemmät vaiheet ovat kaikille 
tunnetut ja huomattava ainoastaan on, ettäkun 
tsaarivalta oli päättänyt hävittää Suomen si
säisen itsenäisyyden ja venäläistyttää kan
samme, se ensimäiseksi tehtäväkseen ryhtyi 
hävittämään kansallisen sotaväkemme ja esti 
kansamme aseharjoitukset kaikissa muodoissa. 
Oman sotalaitoksemme perusteiden hävittämi
nen, kiitos kansan voimakkaan vastarinnan, 
ei tosin onnistunut. Mutta meidät pakotettiin 
maksamaan rahalla vieraan sotaväen tehtä
väksi annetun turvällisuutemme suojelemi
nen. Sodan sytyttyä olemme nähneet ja nä
emme vielä edelleenkin päivittäin, minkä
laista turvaa tuo vieras väki meille tuo. Ja 
kautta maamme ei ole olemassa muuta, kuin 
yksi ajatus ja yksi mitä hartain toive, nimit
mittäin se, että me niin pian kuin mahdollista 
vapautuisimme tuosta vieraasta turvasta. 
Mutta ilman aseellista suojaa ei mikään kansa 
Yoi olla tavallisimakaan aikana, vielä vähem
män näin turvattomana aikana, kuin nykyi
nen, keskellä mailmansotaa ja yleistä kuohun
taa. Mikä aseistettu ryövärijoukkue tahansa 
voi sekä ulkoa että sisältä hyökätä aseetto
mien rauhallisten kansalai•m kimppuun sekä 
hävittää kaiken, mitä meiftl!i hävitettävää on. 
Seurauksena tästä turvattomuuden tilasta, jo
ka on syntynyt, ja siitä uhasta, joka vielä suu
rempana on hääniöittänyt kansalaisten silmis
sä, on ollut se, että kansalaiset eri tahoilla ovat 
katsoneet olevansa pakotetut koettamaan ases
tautua itse puolustaakseen edes jokaista yk
sityistä lähinnä olevaa henkeä, kotia ja omai
suutta. Mutta kansalaisryhmien seisoessa toi
siansa vastaan on niiden yksityisestä asestau
misesta seurauksena yleinen verilöyly ja kan
salaissota. Sell~isen onnettomuuden estämisek
si, puhumattaknan pitemmälle tähtäävistä suo-
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jelustoimenpiteistä, yhteiskunta- ja valtiojär
jestyksen sekä kansanvapauden säilyttämi
sestä on ainoastaan laillisen valtiovallan käy
tettävissä ja käskettävissä olevan mahdolli
simman lujan ja harjaantuneen asestetun voi
man, sotavoiman, aikaansaaminen huutava 
välttämättömyys. (Vasemmalta: Ei ole!) Se 
on pakko, jonka edessä kaikkien tunnesyiden, 
kaikkien teoriojen ja arvelujen on väistymi
nen. Kysymys on sitten, miten Suomen kansa 
varmimmin, nopeimmin ja tehokkaimmalla 
tavalla saa luoduksi itselleen riittävän aseel
lisen turvan. Käsittääkseni ei se nykyoloissa 
ole mahdollista muulla tavoin, kuin viipymät
tä panemalla voimaan ne kansallista sotalai
tostamme koskevat lait ja laitokset, jp1Jka vas
ten tahtoamme ovat lakkautetut, 1878 vuoden 
asevelvollisu11slakiin perustuva sotalaitok
semme. Olen ensimäinen myöntämään, että 
tällä tavoin ei saavuteta sitä, mihin lopullises
ti on pyrittävä ja myöhemmin voidaan ja tulee 
pyrkiä, mutta väliaikaisena toimenpiteenä 
päästään sen avulla melkoisen pitkälle. Voi
daan ilman ajanhukkaa heti ryhtyä valmista
viin toimenpiteisiin ja saadaan aikaan ainakin 
riittävä kantajoukko ylä- ja alapäällystöä 
sekä vapaaehtoisesti palvelukseen tarjoutu
vaa miehistöä, jonka avulla ainakin sisästä
päin uhkaavan a1',larl{ian vaarat toivottavasti 
saadaan torjutuiksi ja kansalaissota estetyksi, 
riisumalla aseista niinhyvin punaiset kuin 
valkoiset kaartit. Tällaisen kansanjoukon ai
kaansaaminen on välttämätön puolustuslai
toksen edelleen kehittä:miseksi kansanmiliisin 
pohjalla. Se lopullinen muoto, johon kansan
puolustuksemme järjestämisessä ymmärtääk
seni on pyriJttävä, on näet miliisijärjestelmä 
järjestettynä lähimain samaan suuntaan, kuin 
miliisilaitos puolueettomassa Sveitsissä, jossa 
se sekä sodan että rauhan aikana on osoitta
nut olevan riittävänä takeena maan puolueet
tomuuden suojaamiseksi ulospäin ja rauhan 
sekä järjestykse~ ylläpitämiseksi maassa. 
Tässä ei ole tilaisuutta lähemmin tehdä sel
koa tämän järjestelmän sisällöstä, eikä se ole 
tarpeenkaan. (Vasemmalta: Ei ole!) Mutta 
ainoastaan mainitsen, että alkumääräykset 
Sveitsin vaaliliiton sotilaslaissa 12 päivältä . 
huhtikuuta 1907, joka kansanäänestyksellä 
on hyväksytty 3 päivänä marr'askuuta 1907, 
sisältävät, että: ,Jokainen sveitsiläinen on ase- • 
velvollinen. Asevelvollisuus sisältää henkilö
kohtaisen sotapalvelusvelvollisuuden ja vel
vollisuuden ma]}:saa korvausta sotilaskorvaus- , 
verona". Sotapalvelusvelvollisuus alkaa 1 

20:nestä ikävuodesta ja loppuu 48 ikävuoteen. • 

Jokainen, joka ei itse suorita sotapalvelusta,. 
on velvollinen maksamaan sotilasveroa. Tä
mä vero lakkaa 40:ntenä ikävuotena ja sen 

'määrän järjestää muuten liittolaki. 
Toivon, että se vaatimruton, ilman pitempiä 

perusteluita oleva anomusehdotus, joka nyt 
on esillä, tulisi lähetettäväksi perustuslakiva
liokuntaan siellä mahdollisimman kiireellisesti 
käsiteltäväksi, jotta hallitus olisi tilaisuudessa 
eduskunnan tahtoa noudattaen ryhtymään 
tässä tärkeässä asiassa kaikkiin ·tarpeen vaa
timiin kiireellisiin toimenpiteisiin. 

Ed. J o h a n s s o n: Bland de olagligheter 
den ryska tsarregeringen företog mot vårt land. 
under de s. k. våldsåren var äfven upplösnin
gen af den finska militären. J ag tror dock 
att bland de ryska olaglighetsukaser den då
varande ryska regeringen så rikligt strödde 
omkring sig med i detta land ukasen om den 
finska militärens upplösning icke mottogs med 
alltför stor sorg, åtminstone icke af under
klassen, bland arbetarna såväl i stad som på 
landsbygd. Att så varit förhållandet kan hvar 
och en öfvertyga sig om, som haft tillfälle att 
närvara vid något uppbåd. Den tanke, sombe
sjä.lade största delen af de uppbådade, var nog 
förhoppniugen, att de blefve kasserade vid 
synförrättningen. Den glädje, som lyste ur 
ögonen på dem, som hade lyckan att blifva 
kasserade, samt den sorg och bedröfvelse, som 
förmärktes bland dem, som icke hade förmå
nen att blifva det, har hvar och en kunnat kon
statera, som någon gång närvarit vid en dylik 
förrättning. På borgerligt håll har man sett 
på saken annorlunda. Det är därför icke att 
förvåna sig öfver att deras käraste önsknings
mål gått ut på att få en återuppståndelse af 
den finska militären. De första åren efter 
upplösningen höll man nog denna tanke i 
skymundan, men allt efter som åren gått, har 
denna deras förhoppning tagit allt fastare 
form, och nu har denna tanke på borgerligt 
håll mognat, så att de ansett tiden nu vara 
inne att på ett mera effektivt sätt få denna 
sin älsklingstanke förverkligad. Det nu in·· 
lä:mnade petitionsförslaget är ett bevis därpå. 
Bland den arbPtande klassen har man dock 
en annan åsikt än de borgerliga. Allt efter 
som åren hafva gått hafva arbetarna insett 
obehöfligheten af en militärinstitution i detta 
land. Motståndet mot all militär har vuxit 
starkare och starkare. Antimilitarismen har 
utbredt sig öfverallt i bygderna bland de lägre 
klasserna, som med rätta insett skadligheten 
däraf och äfven fått ögonen öppna för att inse,. 



1 

:\Iaan sotalaitoksen voimaansaattaminen. 407 

utt militarismen endast Iänder till skada för 
dem själfva. 

Man motiverar behofvet af en egen militär 
med att den skulle vara till för att försvara 
oss mot såväl yttre som inre fiender. Hvad 
förs'varet mot yttre fiender beträffar tror jag 
att man knappast kan taga detta på fullt all
var. Den militärstyrka vårt land kan upp
ställa i en kamp mot yttre fiender blefve så 
minimal i förhållande till de stora ländernas 
resurser; att något effektivt försvar icke kan 
ta.las om. Då därtill behöfvas de mest olika 
slag af moderna mordredskap, hvilkas anskaf
fande och underhåll skulle undergräfva hela 
vår ekonomiska existens, så inser man ohåll
barheten i borgarna:s åskådning, åtminstone 
hvad yttre fiender beträffar. Vi hafva för 
resten haft tillräckligt sorglig erfarenhet de 
senaste tiderna om huru små stater med större 
militärstyrka än vi kunna uppställa och med 
modernt krigsmateriel ändå varit tvungna att, 
då större makter ansett det med sin strategi, 
sin krigsföring förenligt, underkasta sig dessa 
och blifvit förintade. Vi hafva ju exempel 
från olika småstater i Europa, att så är förhål
landet. 

Men så komma vi till den sak, som jag anser 
i alla fall vara den mest betydelsefulla, åt
minstone hvad borgarnas åsikt vidkommer, 
och det är nog deras påstående, att detta är 
för försvar mot inre fiender man vill ha mili
tär, och det är just där skon klämmer. Hvilka 
äro dessa inre fiender~ ,Jo, arbetarklassen och 
särskildt de, som organiserat sig inom det so
sialistiska partier. Det är de, som äro borgar- : 
nas fiender. Det gäller för borgarklassen att få ) 
en militärinstitution, som utan att blinka är i 
fä.rdig att underkufva hvarje försök af arbetar
na att göra strejk o. s. v. för att förbättra sina 
ekonomiska och politiska lifsvillkor. Vi hafva 
ju från andra Iänder otaliga exempel på att 
så ä.r förhållandet. Vi behöfva icke vända 
våra blickar endast tili Ryssland, där vi under 
senaste årtionden sett, huru den ryska rege
J:ingen vid hvarje tillfälle, när arbetarna för
sökt förbättra sina ekonomiska villkor, kom- . 
menderat ut militär för att underkufva dem. 1 

Vi lmnna vända våra blickar mot västern, de : 
s. k. kulturländerna, och vi skola finna samma ; 
exempel. Vi må gå till Tyskland, Frankrike, i 
England, ja, tili det s. k. fria Amerika, och vi i 
skola se, huru kapitalisterna, när det har varit ' 
förenligt med deras åsikter och deras intres- · 
sen, användt militär för att krossa hrbetarna · 
i deras kamp för bättre lifsvillkor. Vi hafva 
i dessa dagar läst i 1idnin;:;spressen om huru 

t. o. m. i Schweiz med dessa milisinstitution 
denna har blifvit utkommenderad för att tukta 
arbetarklassen, som vågat rBsa sig mot den 
orättvisa lifsmedelspolitik, som där, liksom 
~:<nnorstädes, bedrifvits af de borgerliga. Tror 
man verkligen på borgerligt håll, att man kan. 
få arbetarnas representanter i landtdagen att 
gå med på upp1;ättande af militär i det här lan
det. (Oikealta: Nej!) Det är jag öfvertygad 
orn att man icke heller kan få. Jag vet, att 
den åsikt jag här har framfört gillas af alla 
mina valmän, och jag skulle bedraga dem, 
om jag handlade annorlunda. Jag ber därför 
att få föreslå, att detta petitionsförslag måtte 
förkastas. J ag gör det redan på den grund, 
att dess skadlighet och obehöfligheten däraf 
äro så klara, att någon utredning icke behöf
ves. 

Ed. Härmä: Tämä kysymys oman sotalai
toksen jälleen kuntoon saattamisesta tässä 
maassa ei suinkaan tule odottamatta tai yllät
tävänä tämän eduskunnan käsiteltäväksi. Sil
lä jälkeen vallankumouksen on porvarien 
sanomalehdissä tavan takaa ollut kirjoituksia 
jotka ovat viitanneet siihen, että jotakin tä
män tapaista olisi odotettavissa, missä nyt on 
eduskunnalle esitys tehty. Kuitenkin tuntuu 
jonkun verran yllättävältä, että juuri tällä 
hetkellä, jolloin koko Eurooppa on sortumassa 
sotakirouksen takia, jolloin miljoonien syyttö
mien ihmisten veri vuotaa niiden rikosten•ta
kia, joita kapitalismi on ihmiskuntaa vastaan 
tehnyt, jolloin tuhannet kaupungit ja kylät 
ovat tuhotut ja yhä tuhotaan, jolloin 20:nen 
vuosisadan kulttuuri ja sivistys uhrataan so
dan Moolokille, että juuri tällä hetkellä on 
porvaristo katsonut ajan sopivaksi saattaak
seen tämän kapitalistisen järjestelmän kiro
uksen uudelleen voimaan tässä maassa. Eikö 
ne kokemukset, joita parhaillaan käytävästä 
maailmansodasta saadaan, ole kyllin voimak
kaat todistamaan tämän maan porvaristolle 
mihin onnettomuuteen ne aikovat tämän maan 
syöstä. Ainakin työvi:iestölle ne puhuvat riit
tävän selvää ja vakavaa kieltä siitä, ettei täl
laisiin kansalle mitä suurinta onnettomuutta 
tuottaviin tekoihin ole ryhdyttävä. Tai luu
leeko Suomen porvaristo, että se tämän sota
laitoksen avulla voisi kukistaa, tai voisi hä
vittää sosialidemokratian tässä maassa~ Kyllä 
se on turha toivo, sillä kokemus on kaikissa 
maissa osoittanut, että sotalaitoksen avulla ei 
voida sosialidemokratiaa hävittää ja myös 
on kokemus sodan aikana osoittanut, että huo
limatta niistä tavattomnn vaikeista oJosuh-
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teista, joiden alaisena sosialidemokratia on 
sodan aikana ollut pakoitettu eri maissa toi
mimaan, on se kuitenkin kaikissa maissa nous
sut entistä jyrkempään ja voimakkaampaan 
luokkataisteluun omistavia luokkia vastaan. 
Ei sosialidemokratiaa sotalaitoksen eikä 
sotajoukkojen avulla voida kukistaa, sillä se 
johtaa elämänsä visseistä kapitalistisen kehi
tyksen luomista taloudellisista oloista, eikä 
sitä siis voida kukistaa. 

Tarvitseeko Suomi sitten sotaväkeä1 Tähän 
kysymykseen löytyy ainoastaan yksi vastaus 
ja se on kielteinen. Suomen kansa ei tarvitse 
sotaväkeä missään muodossa. Sikäli kuin 
olen ollut tilaisuudessa sanomalehdistä tutus
tumaan tähän alotteeseen ja sikäli kuin ed. 
Mikkolan puheenvuorosta kävi ilmi, niin väite
tään sillä taholla, että Suomi tarvitsee sota
väkeä itsenäisyytensä suojaksi. Mutta kyllä 
tämä on tietoista, törkeätä itsensä pettämistä, 
jos sillä varjolla asiaa ajetaan, jos siihen syy- ; 
hyn nojaten ottaisimme vastataksemme kaik- i 
ki ne onnettomuudet, joita sotalaitos maallem
me mukanaan toisi. Olisi järjetöntä aja- : 
tella että Suomen kolmemiljoonainen kansa, · 
vaikka se uhraisi viimeiset roponsa sota- • 
laitoksen kuntoon saattamiseksi - josta i 
te, hyvät herrat, silloin kun maksun aika i 
tulee, kyllä kartatte ·itsenne - voisi luo- • 
da armeijan, joka pystyisi suojelemaan Suo- · 
men itsen1iisyyttä ja varjelemaan sen riippu- ' 
ma<ttomuutta. Kokemus on muista maista so
dan aikana kyllin selvästi osoittanut, että pien
ten kansojen sotajoukot, olkootpa ne kuinka 
hyvin muodostettuja, kuinka hyvin harjoi
tettuja tahansa, eivät kuitenkaan voi suojella 
maan itsenäisyyttä ja varjella sen koskematto
muutta hyökkääviä sunrvaltoja vastaan. Mei
dän tarvitsee vain luoda silmäys nykyisen so
dan jalkoihin hautaantuneihin Belgiaan, Ser
biaan, Romaniaan ja Montenegroon ja me ha
vaitsemme, että näitten maitten sankarilliset, 
hyvin harjoitetut ja varustetut armeijat eivät 
kuitenkaan ole voineet puolustaa maata ja 
suojella sen koskemattomuutta. Mitä oli esi
merkiksi Belgialla hyötyä siitä, että se kan
sainvälisillä sopimuksilla pakotettiin ylli~pi
tiimään aseellista joukkoa puoluee:tomuuten
!!a suojaksi~ Ei mitään. Päinvastoin vahinkoa, 
sillä Belgian hyvin varustettu armeija ei voi
nut suojella maata päällekarkaavaa vihollista 
vastaan. Päinvastoin oli Belgialla sen olemas- · 
saolosta vahinkoa, sillä ellei Belgialla olisi ol
lut asestettua sotajoukkoa, niin olisi ollut to
dennäköistä, ettei Belgian kohtalo olisi muo
dostunut niin onnettomaksi, niin traagilli-

seksi, kuin miksi se muodostui. Tulevassa 
rauhanneuvottelussa, jossa kansojen kohtalot 
ja valtakuntien rajat määrätään ja jossa Suo
menkin pitäisi olla edustettuna, emme missään 
tapauksessa voi hyväksyä tällaisilla ehdoilla 
itsenäisyyttä, kuin esimerkiksi Belgia !Jon
toon konferensissa 1831 pakotettiin, nimittäin 
ylläpitämään aseellista joukkoa itsenäisyyten
sä suojaksi. Sillä nykyinen sota on osoittanut, 
että kansoilla on ainoastaan onnettomuutta 
tällaisista seisovista sotajoukoista, mutta mei
dän suomalaisten täytyy vaatia itsenäisyy
temme tunnustamista ja suurvaltojen suoje
lusta sellaisilla ehdoilla, jotka eivät ole risti
riidassa sosialidemokratian kanssa, sillä 
ainoastaan sellaiseen itsenäisyyteen nojautuen 
voi Suomen kansa, sen työtätekevä luokka 
menestyksen toivolla katsoa kohti tulevai
suutta, niin mustalta kuin aika ehkä tällä ker
taa sille näyttääkin. 

Samanlaiseksi, kuin Belgian, muodostui 
myös Serbian, :Montenegron ja Romanian koh
talo. Niittenkään sankarilliset armeijat eivät 
voineet puolustaa maata päällekarkaavaa vi
hollista vastaan, ja mikä oli tuloksena siitä, et
tä nämä kansat olivat asestetut! Tuloksena oli, 
että hallitukset ovat ajetut maanpakoon, maan 
paras nuoriso murhattu, laajat alueet peltoja 
ja metsiä hävitetty, kulttuurielämä lamassa, 
naiset raisk~ttu, lapset ilman isää ja äitiä kur" 
juudessa ja nälässä. Tällainen on se opetus, 
jota nykyinen maailmansota antaa, ja tällai
nen se sankarikruunu, jolla te, herra Mikkola, 
samoin kuin koko oikeisto, tahdotte Suomen 
kansaa kruunata. Voisi ajatella sellaistakin 
mahdollisuutta, että te, saatuanne tämän sota
joukon, provoseeraamalla Suomen sotaan naa
purikansan kanssa ja murhauttamaila siten 

·parhaan osan Suomen kansan nuorisosta voi
sitte joksikin aika tukahuttaa sosialidemo
kratian levenemistä tässä maassa. Mutta 
kyllä sekin toivo on niin pieni, ettei sen takia 
kannata tällaisiin puuhiin ryhtyä. · 

Sotalaitoksen perusominaisuuksiin kapita
listisen järjestyksen yhteydessä kuuluu, että 
omistavat luokat sen avulla hankkivat itsel
leen toisilta kansoilta uusia markkinapaikko
ja, kun oman maan rajat käyvät liian ahtaiksi 
Iisääntyvälie tuotannolle, ja toiselta puolen 
näitten avulla puolustetaan jo aikaisemmin 
annstettuja siirtomaita muitten maitten kapi
taHstien anastuspyrkimyksiä vastaan. Onko 
Suomella tällaisia siirtomaita puolustettavi
na? Ei, tekisi mieli sanoa, Jumalan kiitos! Voi
ko Suomi hankkia tällaisia alusmaita aseelli
sen hyökkäyksen avulla~ Sitäkään ei se voisi 
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pienenä, köyhänä ja vähälukuisena kansana 
tehdä. Ja olisiko Suomella hyötyä näistä alus
maista' Onko nykyisen sivistyksen, kulttuurin 
ja aatteiden mukaista, että aseet kädessä käy
dään pienempien, heikompien maiden kimp
puun ja anastetaan niitten maita, ja onko se 
onnellista itse emämaalle, varsinkin tällaisena 
aikana, kun vapauden virtaukset käyvät kaut- • 
ta maailman, kun pienimmätkin kansat pyrki
vät itse määräämään omasta kohtalostaan. 
Tähän ainakaan meidän, jotka vuosisatoja 
olemme saaneet elää vieraitten sorrettavina ja 
joille ensimäisen kerran hämärästi vapauden 
airut siintää, tähän kysymykseen meidän täy
tyy vastata kieltävästi. 

Olisiko Suomen kansalla sitten muuta hyö
tyä tästä sotalaitoksesta, koska edellä mainit
semiani edellytyksiij, ei ole~ On sanottu, että se 
synnyttäisi uusia teollisuusaloja, joissa siis 
syntyisi työnsaantimahdollisuuksia työtä teke
välle väestölle, ja näin ollen tästä koituisi hyö
tyä työväestöllekin. Porvaristo kyllä olisi sil
loin tilaisuudessa ansaitsemaan miljoonia, 
mutta työväestölle ja Suomen kansalle olisi sii
tä ainoastaan vahinkoa. Me olemme olleet ti
laisuudessa, vaikka Suomi ei suoranaisesti ole 
ollut sodan jaloissa, tämän sodan aikana ha
vaitsemaan, mihin tällainen sotatarveteolli
suus johtaa. Jos olisi ne varat ja työvoimat, 
JOtka nyt kolmena vuotena on uhrattu sodan 

J Molokille Suomessa, jos ne varat ja työvoimat 
olisi uhrattu tuottavaan työhön, soitten ja vil
jelemättömien maitten muokkaamiseen ja , 
hyödylliseen teollisuustyöhön, niin paljon kau- ; 
empana olisi nälkä Suomen kansasta, kuin se 
nyt on. Mutta porvaristo on rikastumisessa 
päässyt sille asteelle, jolloin ruokahalu kasvaa 
syödessä, ja koska nykyinen sota ja sotatarve
tilaukset ovat lopussa, täytyisi Suomen porva
riston saada kiireellisesti uusia saalistamis
mahdollisuuksia. Kerta kaikkiaan Suomen 
kansa on liian köyhä ottaakseen kannetta
vakseen tällaisen rasituksen, mikä sille sota
laitoksesta koituisi, ja ne tuhannet miehet, 
jotka toimettomina tulisivat kasarmeissa viru
maan, tarvitaan Suomessa hyödylliseen, tuot
tavaan työhön. Mutta sotalaitoksella on toi
nenkin tarkoitus kuin tämä ulospäin tähtäävä, 
josta mainitsin, ja se on taistelu kotimaista 
sisäistä vihollista vastaan. Kaikkien kapita
lististen maitten historiat osoittavat, että sota
laitosta on voitu käyttää ja käytetty menestyk
sellisesti oman maan kansalaisia, työläisiä vas- t 

taan, silloin kun nämä lakkojen tai muiden i' 

keinojen avulla pyrkivät parantamaan työ
paikkojaan ja elämismahdollisuuksiaan, ja tä-

hän tarkoitukseen ovat kaikkien pienten mait
tenkin sotalaitokset olleet riittävän voimak
kaat. Belgian, Ruotsin y. m. maiden historiat 
osoittavat, että näiden maiden omisavat luo
kat sotalaitoksen turvissa ovat voineet käydä 
tehoisaa, hävittävää taistelua työväkeä vas
taan. 

Tahtoisin erääseen seikkaan lyhyesti koske
tella. Tiedän ja olen vakuutettu siitä, että nä
mä porvariston puuhat tulevat työväestöta
holta kohtaamaan ankaraa vastarintaa. Tääl
lä viime kesänä pidetty sosialidemokraattisen 
puolueen kokous päätti muiden muassa yhtyä 
Zimmerwald Internationaleen. Tämän Inter
JJ.ationalen julistus, joka on meitä velvoittava, 
lausuu sen vaatimuksen sosialidemokraatti
sille edustajille eduskunnissa, että heidän on 
heti luovuttava omistavien luokkien sotaa 
kannattavasta politiikasta ja se vaatii sosiali
demokraattisia edustajia äänestämään kaik
kia sotilasmäärärahoja vastaan. Tämä ei kos
ke ainoastaan puolueettomia maita, vaan se 
koskee kaikkia. Sosialidemokraattiset edusta
jat tässä eduskunnassa eivät tule myöntä
mään penniäkään sotilastarkoitusten edistä
miseksi, olkoon se missä muodossa tahansa. 
Myöskin on sosialidemokraattiselle eduskun
taryhmälle tullut kirjeitä ja sähkösanomia eri 
paikoista maata, joissa kaikissa mitä jyrkim
min tuomitaan porvarien puuhat sotilaskysy
myksen alalla ja veivoitetaan sosialidemo
kraattista ryhmää tekemään voitavansa tä
män kysymyksen hautaamiseksi. Tampereella 
viime kesänä pidetty Sosialidemokraattisen 
Nuorisoliiton kokous tuomitsi myös nämä 
sotilaspuuhat ja vannoutui taistelemaan kai
killa käytettävissä olevilla keinoilla militaris
mia vastaan. Tämän liittokokouksen päätök
sessä sanotaan muiden muassa: siihen katso
en, että hallituksen tai kotimaisten por
varien taholta mahdollisesti tehdään yri
tyksiä suomalaisen sotalaitoksen aikaan
saamiseksi, päättää kokous, että Suomen 
sosialidemokraattinen nuorisoliitto tulee kai
killa käytettävissä olevilla keinoilla, niihin 
luettuina asevelvollisuuslakko, vastustamaan 
jokaista tällaista aietta palauttaa militaris
mi maahamme, katsomatta lainkaan sen ilme
nemismuotoon. Kun tällä tavalla se nuoriso, 
;jota asia koskee, jo edeltäpäin tuomitsee täl
laiset puuhat kansalle turmiollisina, niin eikö
hän olisi paras, että te, herrat oikeistolaiset 
luopuisitte tästä puuhasta. Tässä on minulla 
eräs julistus asevelvollisuutta vastaan, se on 
Viipurin rauhanliiton kehoitus Suomen kan
salle ja eduskunnalle, jossa muiden muassa sa-
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notaan: samalla vetoamme Suomen kansan 
puoleen kehoituksella, että se heti toimeenpa
nisi eri paikkakunnilla ympäri Suomea koko
uksia asevelvollisuuden voimaansaattamista 
vastaan ja saattaisi niiden päätöksen edus
kunnan tietoon, jolla tässä tärkeässä kysy
myksessä ei ole varmuutta kansan mielipi- ~ 
teestä. Maamme äänivaltaiset jäsenet ja kan- 1 

san eduskunta ovat tulevan nuorison edessä : 
vastuunalaisia siitä, miten sotilaskysymys nyt 
ratkaistaan. Tässä julistuksessa viitataan sii- ' 
hen, että yhdelläkään porvaripuolueella 
enemmän kuin sosialidemokraattisella puolu
eella ei vaalilupauksissa ollut sellaista koh
taa, jossa ne olisivat luvanneet saattaa asevel
vollisuuden uudelleen tähän maahan, :ia niin 
ollen koska kansa tästä kysymyksestä ei ole 
ollut tilaisuudessa lausumaan mielipidettään, 
sentakia velvoittaa tämä Viipurin Rauhan 
Liitto kansalaisia ympäri maan toimeenpane
maan kokouksia tätä porvariston puuhaamaa 
asevelvollisuutta vastaan. Tässä julistuksessa 
osoitetaan myöskin, että porvaripuolueilla ei 
ole oikeutta, koska he eivät ole valitsijoiltaan 
sitä oikeutta saaneet, ei ole oikeutta ryhtyä 
tällaisiin puuhiin. Tässä myöskin asetetaan 
maamme äänivaltaiset jäsenet ja kansan edus
kunta vastuunalaisiksi siitä ratkaisusta, mi
tenkä tämä sotilaskysymys eduskunnassamme 
ratkeaa. Minun mielestäni eivät Suomen ääni
valtaiset jäsenet ole vastuussa tästä päätök
sestä, sillä katsoen, että tämä puuha on porva- , 
riedustajien, valitsijain lupaa saamatta, al- ! 

kuunpanema puuha eivätkä Suomen äänival- ' 
taiset jäsenet ole tästä vastuussa, mutta edus- : 
kunta on minun mielestäni vastuussa Suomen l 
kansalle. Jos se tekee sellaisen päätöksen, että i 
sotalaitos saatetaan tässä maassa voimaan, on ' 
se myöskin vetänyt ikuisiksi ajoiksi päällensä 
Suomen kansan, ainakin sen työtätekevän 
väestön kirouksen. Näin tämäniltaisessa por
varilehdessä, että Suomen senaatti oli valin
nut jonkun toimikunnan, jonka tehtäväksi oli 
annettu laatia Suomelle sotalippu. Mihinkä,. 
hyvät herrat, tällä oikeastaan pyritään~ Kaik
ki sellaiset uudistukset, jotka tähtäävät kan
san parasta ja joilla voitaisiin vaimentaa se 
anarkian· tila, joka maassa vallitsee, kaikki 
sellaiset esitykset ja puuhat te tapatte ja hau
taatte, mutta tällaisilla kansaa syvästi vahin
goittavilla ja kansalle suurta onnettm:p.uutta 
tuottavilla puuhilla niillä te askartelette. Her
rat pelaavat korkeata peliä, mutta voi olla, että 
sitä kohtaa myös rangaistus. Ilmoitan yhty- , 
väni ed. Johanssonin siihen lausuntoon, jossa , 
hän ehdotti, että tämä kysymys valiokuntaan i 
lähettämättä hylättäisiin. · 

Ed. P ä r s s i n e n: Kun lähdettiin viime 
vaaleihin, ei Suomen kansan valitsijoille ollut 
tunnettua, että täällä tultaisiin tekemään sel
lainen a lote, kuin kysessäoleva on. Rohkenen 
väittää, että jos valitsijat olisivat sen tunte
neet, ei missään tapauksessa tänne eduskun
taan olisi tullut sellainen enemmistö, että tämä 
ed. Mikkolan ja hänen kumppaniensa hanke 
olisi onnistunut. Tulee muistaa, että meillä on 
yleinen äänioikeus, johon sisältyy myöskin 
naisten äänioikeus. Olen aivan vakuutettu, 
että porvarillisissakin piireissä on paljon äi te
jä, joilla on sukua säilyttävä ja suojeleva nai
sen vaisto, ja he eivät olisi missään tapaukses
sa antaneet ääntänsä sellaisille, joiden olisivat 
luulleet tällaista hanketta kannattavan. Niin 
pian kuin eduskunnassa tämä kysymys nousi, 
syntyi heti kansassamme vireitä pyrkimyksiä, 
jotka tahtov.at saada tämän yrityksen rauke
nemaan alkuunsa. Niinpä on perustettu Vii
purin Uauhan Liitto, johon kuuluu jäseniä 
luullakseni enimmäkseen niin sanotuista por
varillisista piireistä. Edellinen puhuja luki 
loppukohdan tämän Rauhan Liiton julistuk
sesta. Se julistus on niin hyvä kokonaisuu
dessaan, että minulla on halu lukea se edus
kunnalle, jättäen kuitenkin lopusta pois sen, 
mitä edellinen puhuja ·luki. Se kuuluu näin: 

,Asevelvollisuutta vastaan! Kehoitus Suo
men kansalle ja eduskunnalle! Nykyinen jul
ma yleismaailmallinen sota puhuu selvää kiel- t 
tä siitä, mihin asiain ratkaisu kansainvälisissä 
kysymyksissä vie, kun niitä ryhdytään ratkai
semaan asevoimilla. Se kurjuus, nälänhätä, 
kaiken taiteen ja kehitystulosten hävitys, mo
raalisten käsitteiden höltyminen, elinvoimais
ten miesten sodassa tappaminen, lasten ja nais
ten tuskankyyneleet, kaikki on elävänä to
distuksena sotaa ja kansojen asestantumista 
vastaan. Myöskin näyttää kokemus, kuinka 
pienet kansat eivät nykyisen sodan aikana ole 
kyenneet asevoimin valvomaan oikeuksiaan. 
Belgian, Romanian ja Serbian hävitys on siitä 
surkeana tuloksena. 

Koska nykyisin on Suomen eduskunnassa 
tehty ehdotus yleisen asevelvollisuuden järjes
tämisestä maahamme, niin vetoamalla tämän 
sodan tuomiin vakaviin kokemuksiin ja sur
keihin seurauksiin, sekä siihen, että sodat kai
kissa muodoissa ovat kristinopin rakkauskäs
kyjen vastaisia ja sivistyneen ihmisen sisäisen 
elämän ja ihmiskunnan yleisen veljeyden 
kannalta rikoksia, elämän lakeja vastaan, 
lausuu Viipurin Rauhan Liitto omana vaka
vana mielipiteenään Suomen eduskunnalle 
sen pyynnön, ettei se enää päättäisi saattaa 
Suomessa voimaan yleiseen asevelvollisuuteen 
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perustuvaa sotalaitosta. Köyhän kansamme 
varat tarvitaan paljon suuremmalla syyllä 
sosiaalisiin ja taloudellisiin uudistuksiin sekä 
sivistystyöhön." 

Ed. Mikkola selosteli täällä sotalaitosten 
vaiheita eri aikoina ja puhui myöskin kan
soista·, joilla oli ollut sotalaitoksia. Mutta kun 
hän juuri tahtoo osoittaa, että näiden sotalai
tosten turvissa muka kansat elävät, hän ei huo
maa, että jotkut näistä kansoista, huolimatta 
siitä, että niillä on ollut sotalaitokset, ovat ka
donneet historian näyttämöltä. Me emme usko 
siihen, että kansojen elämä suojataan sotalai
toksella. Kaikista vastustuksista huolimatta 
leviää uusi maailmankatsomus, joka julistaa, 
että kansojen elämä on rakennettava toisille 
perustuksille, ei raakaan voimaan eikä pisti
miin, vaan kansojen sisäiseen ja terveeseen si
vistykseen sekä siihen, että kansojen keskuu
dessa ei ole kansanluokkia, jotka tuntevat it
sensä sorretuiksi ja tuntevat oikeutensa polje
tuiksi. En muista tällä kerta.a, kuka suomalai
nen suurkirjailija se, nyt oli, vaan kaikessa ta
pauksessa oli se joku porvarillinen kirjailija, 
joka lausui, että jos Suomen kansa on elänyt 
rauhanasian puolesta, niin se kansa ei ole tur
haan elänyt. Nyt juuri on Suomen kansalla 
tässä käänteessä, missä koko ihmiskunta elää, 
tilaisuus osoittaa, etä se on rauhanasian tien
raivaaja. Olkaamme sitä! 

Ed. S i r o l a: Maailmansodan mielettömäin 
teurastusten keskeltä kuuluu yhä voimak
kaampana näännytettyjen kansojen tuskan
huuto: Alas militarismi! Tulkoon rauha ja 
kansojen sovinto! -"- Samaan aikaan suuri 
joukko Suomen eduskunnan jäseniä heittää 
esille ehdotuksen, jonka lyhyt sisältö on: mili
tarismi voimaan meillä! Noin merkillistä 
pyrkimystä sietää hieman lähemmin valaista. 

Aiotteentekijät perustelevat ehdotusta näin: 
,Suomen kansan valtiollista ja kansallista 
olemassaoloa ja vapautta ulkoa ja sisältä uh
kaavan välittömän vaaran torjumiseksi olisi 
mielestämme kiireellisesti ryhdyttävä tehok
kaisiin toimenpiteisiin". Tuohan kuulostaa 
varsin kauniilta. Mutta kauniit puheenparret 
ovat tämän sodan aikana joutuneet huonoon 
huutoon. Yhtä kauniita, ehkä vielä kauniim
pia lauseita ovat osanneet sepustaa edustami
ensa riistoluokkain anastus- ja sortopyyteiden 
peitteeksi nekin valtiomiehet, jotka tämän kan
sojen itsemurhaisen suurteurastuksen ovat ir
tilaskeneet. ,Kansoja vapauttamaanhan" lähti 
liikkeelle Venäjän tsaarihallitus, ,kotien tur-

vaksi" paljasti miekkansa Saksan imperialis
mi, ,pienten kansain .oikeutta" turvatakseen 
kutsui Britannia poika;nsa ja kaikenväriset 
alustalaisensa aseisiin, ,kulttuuria" kertovat 
Ranskan rahapääoman puhetorvet sieltäkäsin 
suojattavan j. n. e. Ja kun Euroopan kansain 
sotaan väsymys uhkasi teurastukset väkisin
kin lopettaa, lähti Setä Samuli liikkeelle ko
rulauseiden mukaan ,demokraattista rauhaa" 
rakentamaan. Jo alun alkaen oli tietoisille 
sosialisteille- kuten myös näitten fraasien yl
häisille latelijoille itselleenkin-- selvillä, mitä 
valtaus- ja riistopyyteitä yritettiin noilla kau
niilla sanoilla peittäi:j.. Vähitellen onkin se 
käynyt yhä selvemmäksi maailmankansoille 
ja niiden niillekin' ryhmille, joita noilla sanoil
la alussa hämättiin. Venäjän kansan komisa
rioiden neuvostoll julkaisemat salaiset sopi
mukset ovat nuo jo ennenkin julkisiksi salai
suuksiksi paljastunut pyyteet lopultakin aset
taneet oikeaan paikkaansa: maailmanhistori
an häpeäpaaluun. 

Sikäli kuin militarististen pyyteitten vihe
liäisyys kansoille paljastui, kasvoi myös nii
den luku, jotka kussakin 'maassa ryhtyivät 
yhä aktiivisempaan taisteluun sotahulluja 
vastaan. Kansainvälisen kan:tarvuuden sai tä
mä taistelu työväen Internatsionaalen vasem
miston niin kutsutun Zimmerwald-liikkeen 
kautta, jonka tunnussana: .kansojen taistelu 
omia imperialistisia hallitusluokkia vastaan, 
-- se ja vain se, on ennustanut tuhoa milita
rismi1Ie. 

Tuota samaa taistelua on siis ryhdyttävä , 
käymään siinä pienoisessa maailmankulmas
sakin, jota nyt ylväästi nimitetään ,Suomen 
riippumattomaksi tasavallaksi". Sen ,olemas
saoloa ja vapautta" sekä ulkonaisia että sisäi
siä vihollisia vastaan sanoo ed. Mikkola kump
paneineen tahtovansa turvata. Minulla on 
myöskin sama pyrkimys. Mutta kun meidän 
pyrkimyksemme johtavat aivan eri poluille. 
täytyy asiaa selvitellä. 

Ensiksikin sanottakoon, että onhan maamme 
olemassa;oloa ja vapautta pitkät ajat, niin kau
vas kuin tietomme ulettuu, uhanneet vaarat, 
ja olisi niitä ollut ryhdyttävä tarkoituksenmu
kaisesti torjumaan jo aikoja sitten. Virittä
mättä pitempää keskustelua, huomautan vain 
•lyhyesti, että kansanvaltaistuttamisen seka 
torpparivapautuksen y. m. uudistusten lykkää-
miset ovat olleet yhtä monta naulaa tämän 
kansan vapaalle olemassaololle tarkoitetussa 
ruumisarkussa. Että kansamme ei vielä siinä 
ruumisarkussa ole, se vain todistaa sen elin-

53 
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voimaa. Ja ne Haulat on iskenyt tämän maan kuitenkin mahdollinen ainoastaan Venäjän 
suurin sisällinen vihollinen, sen yläluokka. ! demokratian taistelujen ja voittojen ja viime 

Ulkonaisia vihollisia on tällä kans~tlla ollut kädessä täällä julkisesti häväistyjen Venäjän 
myös, ja varsin mahtavia. Niitä on vallanhal- bolshevikien rohkean taistelun kautta. (Va
tijana edustanut usein mainittu Nikolai Ro- semmalta: Oikein!) Venäjän demokratia OIJ 

manow. Häntä ja hänen edustamiaan piirejä lukuisissa lausunnoissa ilmoittanut sovinnolla 
vastaan olisi pitänyt Suomen puolelta: har- kannattavansa Suomen itsemääräämisoike
joittaa ,ulkopolitiikkaa", kuten vihollista vas- ' utta ja sen eräiden piirien pienistä epäjohdon
taan ainakin. Mutta sen sijaan tämän maan i mukaisuuksista huolimatta, on se demokn
omistavat luokat tunnustivat hänet, ei vain ' tia kulkenut yhä eteenpäin kansojen vapauden 
asiallisesti vaan moraalisestikin, ,lailliseksi tunnustamisen tiellä. Viimeksi on äskettäin 
hallitusvallaksi", jolta kävivät hakemassa Helsingissä käynyt Kansankomisarioiden 
apua tämän kansan vapaata olemassaoloa vas- Neuvostojen kansallisuuksien komisario lau
taan. Nyt ei kuitenkaan kukaan tässä maassa sunut: ,Vapaamielinen, rehellinen liitto Suo
voi enää väittää, etteikö tällä maalla täytyisi ' men ja Venäjän kansojen kesken. Ei mitään 
olla ·oma ulkopolitiikkansa. Ennen kaikkea holhousta, ei mitään silmälläpitoa ylhäältä 
täytyy Suomen eduskunnan se tietää ja siitä : Suomen kansaan nähden. Tällaiset ovwt Kan
asiasta keskustella. Tässä käsillä olevaa asiaa sankomi:mrioiden Neuvoston politiikan jobta
on myöskin katsottava Suomen ulkopolitiikan vat perusteet". Ja tältä samalta perustalta 
valossa. lähti se neuvottelutarjous, jota me eilen ke-

Millainen on siis oleva täJIDän kansan ulko-
1 

hotimme Suomen eduskuntaa tekemään Venil
politiikka? Kaksi tietä on vulittavina: suveree- · jän demokratialle. Ne, jotka sitä sanomaleh
nisten valtioiden kesken yleiseen käytännössä ! dissä tai muualla·yrittävät väärentää, selittä
ollut salainen diplomatia julkeine vaiheineen , en, että sillä tarkoitetaan jättää Suomen asian 
ja keskinäisine ryöstösopimuksineen sekä näi- : ratkaisu Venäjän Perustavan Kokouksen kä
den kaikkien välikappaleena ,sisäistä ja ul- ' siin, ne tietoisesti valehtelevat. Se ehdotus 
naista vihollist.:'1" vastaan: militarismi. Toinen ; läb,ti siltä perustalta, että nämä sovinnollise1 
ulkopolitiikan tie on demokraattinen ulkopoli- : neuvottelut tapahtuisivat tasa-arvoisten neu
tiikka: ei mitään salaista diplomatiaa, ei kan- vottelukumppanien kesken, niinkuin jo kesällä 
saa vastaan punottuja juonia! Jos tälle tielle , lausuttiin puolueemme hyväksymässä päi[
kansat yhä enemmän lähtevät, silloin myöskin ! töksessä, joka oli ensimäisiä huomattavin 
väistyy militarismi. Sen lopettaa demokra- tekoja pyrittäessä Suomen demokraattiseen 
tia kansojen sisäisissä asioissa ja demokraatti- itsemääräämisoikeuteen. 
nen ulkopolitiikka sen sekä tekee tarpeetto- , Se meidän ehdottamamme ulkopolitiikka, 
maksi että hävittää. . ~oka tällä tavalla suunniteltiin alettavaksi ja 

S d k 
' JOhonka myöskin kuului samanlainen sovin-

uomen e us unnan ensimäinen valtioteko · 11· 
ulkopolitiikan alalla oli sen eilinen päätös. , no men tunnustuksen pyyntö timilta Euroo-
Se ehdotus, joka meidän taholtamme esitet- . pan kansoilta, tämä ulkopolitiikka tähtää sel
tiin, viittasi sen ulkopolitiikan suunnan, jota , laiseen Euroopan ja maailman kansojen tilaan, 
sosialidemokraatit suosittelevat tälle kansalle. jossa ne olisivat liittyneet vapaaseen liittoon. 
Siinä tahdottiin nimenomaan lausuttavaksi, Muutoin, jollei meillä sellaisen toivoa olisi, 
että pyritään toteuttamaan Snomen riippu- olis~ tämä. me~dän itsenäisyyspuuhamille lap
mattomuus sovinnollisilla neuvotteluilla Ve- selhsta seikkailua. Täällä toverini Härmä jo 
näjän demokratian kanssa. Tämä ehdotus kuvaili, minkälaisiin kohtaloihin joutuu pieni 
hylättiin. Minulla ei ole oikeutt;,t väittää, kansa, jos se lähtee leikkimään itsenäisyyttä 
että tämä hylkääminen ja porvarillisten ehdo- suurvaltojen keskellä, perustaen pyrkimyk
tuksen hyväksyminen itsessään olisi vielä i sensä niitä matkivaan militarismiin. Olen esi
merkinnyt. sodanjulistusta Venäjän demokra- i merkiksi kuullut Balkanin pienten kansojen 
tiaa vastaan. Mutta kyllä meidän ehdotuk- ! edustajilta, että sellainen militaristinen itse
semme hylkääminen merkitsi kylmähköä te-., näisyys, jonka ne joskus ovat suurvaltojen 
koa siinä suhteessa. Kuitenkin tiedämme, että armosta, itse vähän tapeltuaan, saaneet se on 
se ,sattuma", niinkuin ed. Mikkola sanoi todel- johtanut ne suoranaisiin onnettomu~ksiirL 
lisuudessa historiallinen ilmiö, että Suomen Pienikin rajanveto, joka ei noudata kansaUi
eduskunta rauhallisella tavalla voi ilmoittaa : suuksien tarkkaa rajaa, tai mikä muu tekosyv 
kansamme nyt toimivan itsenäisesti, se oli • tahansa aiheuttaa näitten kansojen kesken nii 

den valtaluokkain provokatsioonin perusteella 

... 
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verisiä taisteluita, joissa ne tuhoavat itseänsä 
ja toisiansa. Balkanin demokratian pyrki- ·. 
myksenä onkin itsenäisten Balkanin tasaval
tain liitto, joka ei kenenkään niiden itsenäi
syyttä rajoittaisi, vaan sitä turvaisi, ja vapa-

1 

uttaisi ne kansat pitämästä yllä vakinaisia 
sotalaitoksia itsensä ja toistensa tuhoksi. 

Ed. Mikkolan alotteessa on eräs vaatimus, 
jok~ tässä yhteydessä näyttää olevan käsitel
tävä. Siinä sanotaan, että ,vieras sotaväki on 
maastamme viipymättä poistettava". Suomen 
sosialidemokraattinen ·puolue lausui kesäkuul
la pitämässänsä kokouksessa: ,Omaa seisovaa 
sotaväkeä ei Suomen kansa itsenäisenäkään 
tarvitse. Mutta ei ole oikein sekään, että Ve- : 
näjän vallassaoHjat saavat rauhan aikana pi
tää sotajoukkoja ja varustuksia Suomessa , 
.anastajapyyteittensä tukemiseksi". Suomen 
sosialidemokratia on ensimäisenä esittänyt 
vaatimuksen, ettei Suomessa olisi pidettävä 
vierasta sotaväkeä. Mutta kun tämä vaati
mus toimeenpantavaksi esitetään, täytyy se · 
myöskin olla riittävästi perusteltu. Tällä het
kellä on jo rauhanaavistuksia, jotka sen i 

rauhallisesta perillesaattamisesta antavat hy- ' 
viä toiveita. Mutta jos nämä rauhanpyrki
mykset pettävät, jos vielä leimahtaa sodan 
palo, niin on eräs seikka meidän suomalaisten 
muistettava. Se on se, että toistaiseksi suo
jelevat Venäjän täällä olevat sotilaat vallan-· 
kumouksellista Pietaria sitä mahdollisesti : 
uhkaavia vaaroja vastaan, ja niin kauvan kun • 
niitä varoja on, en minä ainakaan halua olla 
mukana politiikassa, joka voisi johtaa siihen, 

.että avattaisiin ehkäjonkunimperialistisenhal- · 
lituksen sotaväelle tietä vallankumouksen pää
'kaupunkiin. Sillä jos Venäjän vallankumouk
sen pää katkaistaan, silloin ei myöskään ole 
Suomen itsenäisyydestä paljon takeita, huoli
matta ed. Mikkolasta ja hänen sotajoukois- · 
taan. (Vasemmalta: Oikein!) 

Toinen seikka on vielä se, millä tavalla ai
>()tte te, porvarit ja aikoo teidän hallituksenne : 
ryhtyä tätäsotaväkeä täältä poishommaamaan ~ : 
Onko teillä annettavissa niille takeita, siitä, ; 
.että täältä käsin ei vaara uhkaa Venäjän de
mokraattista vallankumousta1 Ja voitteko an
taa niille myöskin takeita siitä, ettette käytä 
niiden poistamispyrkimystä tekosyynä saa- . 
daksenne täällä käydä asevoimilla Suomen · 
-demokratian kimppuun1 Olen esimerkiksi • 
saanut kirjeitä:, joissa nimenomaan sitä uha- . 
taan. 

Vielä eräs näkökohta. Tänne tulleissa Ruot
sin lehdissä viittaillaan, että siellä jotkut voi
mat puuhaavat retkikuntaa, sotilaallista kä-

velyretkeä Suomeen, ollen tämän tarkoituk
sena auttaa vieraan sotaväen poistamista ja 
sisäisen rauhan palautusta Suomeen. En voi 
väittää, että Suomen vastuunalaiset poliitikot 
sa.a:ttaisivat olla aiheuttamassa tällaisia lau
suntoja, mutta en uskalla myöskään väittää, 
etteikö ketään suomalaisia sellaisissa puuhissa 
mukana olisi. Mutta jo sellaisten puuhien ii
meneminen ja niistä sanomalehdissä ·keskus
teleminen on provokatsioonia, joka saattaa 
tulla tämän maan kodeille kalliiksi. Siitä täy
tyy siis vakavasti varoittaa. On tiedossamme, 
että Ruotsin tietoinen työväki koettaa tehdä 
voitavansa, etteivät sen maan vallanpitäjät 
lähtisi sellaiselle seikkailupolulle muka Suo
men ,auttamiseksi", polulle, joka tuottaisi 
tälle kansalle pelkkää onnettomuutta. 

Ed. Mikkola puhuu siitä, kuinka olisi tar
peen saada tänne sotalaitos ,sisäisiä vihollisia 
vastaan". Myönnän, että tällä kansalla on si
säisiä vihollisia, hirvittävän vaarallisia. Niitä 
mainitsin jo Suomen yläluokan ja sen kauvan 
harjoittaman politiikan. Tämän omistavan 
luokan puolelta uhkaava vaara on ilmennyt 
viime aikoina täällä jo usein mainitussa ases
tautumispyrkhnyksessä. Viime aikana se on 
saanut yhä arveluttavampia muotoja. Olemme 
lukeneet sanomalehdissä, että jotkut kunnat, 
se on niiden harvainvaltaiset vallanpitäjät, 
vielä viime teokseen ennen ·kansanvaltaisia 
vaaleja myöntävät suuria rahasummia omis
tavien luokkien järjestetyn asestautum!sen 
hyväksi. Näin ollen on selvää, että Suomen 
työväestö ei myöskään voi luopua siitä kansa
laisoikeudestaan että se, mikäli sillä on tilai
suutta, turvaksensa asestautuu. Luen tässä 
puoluekokouksemme päätöksen siitä, ·millä 
perusteella ainoastaan tämä asestautuminelJ 
puolueemme luvalla saa tapahtua. Päätökses
sämme sanotaan: 

,Sosialidemokratia pyrkii toteuttamaan 
suuret historilliset tehtävänsä kaikilla kansan 
oikeudentuntoa vastaavilla keinoilla. Se vaa
tii työväellekin oikeuden, kun muu ei auta, 
myös ase kädessä puolustaa itseänsä asestet
tuja vihollisia vastaan. Mutta silloin, kun 
työväki on pakotettu esiintymään ase kädes
sä, on pidettävä kiinni siitä, että väkivaltaa ei 
käytetä muuten kuin väkivaltaa vastaan eikä 
missään. tapauksessa enempää kuin mitä on 
tarpeen työväkeä vastaan esiintyvän väkival
lan murtamiseksi. Tästä yleisestä säännöstä 
poikkeavaa väkivaltaista toimintaa ei puolue
kokous hyväksy. Murhat, ryöstöt ja kaiken
laiset muut anarkistiset ilkityöt sosialidemo
kratia tuomitsPe". 
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M:iia tahansa lieneekin tapahtunut ja kenen parhaana tukena. Räikeän militaristisia sota
toimesta tahansa tästä poikkeavaa, se on tääl- laitoksia: vastaan ovat eräitten maitten työ
lä .jo osoitettu ja leimattu sen anarkian: ilmi- • väenpuolueetkin hyväksyneet ohjelmaansa 
ök$1, jola maailruansodan vaikutukset yleensä i jonkunlaisen miliisilaitoksen tai kansan ases
sekä Sumnen porvariston politiikka erityisesti • tnksen, koska ei ole silloin vielä näyHEinyt •ole
ovat lietsoneet. van riittäviä toiveita täydellisetln aseista rii-

Olen täällä jo ennen huomauttanut, että · sumiseen pääsemiseksi. Mutta niissä kapita
kani,:~alaisasestautuminen tässä mallissa väkis- listisissa maissa, joissa tuollainen miliisi on 
tet:lk1n vie. siihen, että syntyy pyrkimyksiä jäänyt entisten pikkuporvarillisten vallan:ku.
solmita väliaikainen kansalaisrauha. Meidän mousten perinnöksi, on siitä enää jälellä tus
vilme päivien yritykset nopeitten reformien kin muuta kuin nimi. Esimerkiksi Sveitsin 
aikaansaamiseksi ovat osoittaneet, mille pe- mallista miliisiä kannattaa tosiaan porvaris
rustalle tämä kansalaisvälirauha voisi raken- ton eräissä suhteissa suosittaa. Mutta Sveitsin 
tua. . 'Se tapa, millä niitä on kohdeltu, osoittaa, työväestö tuomitsee sen. Se on näet osoitta-

. ett.ä sifä välirauhaa ei Suomen omistava luok- nut kelpaavansa sellaiseksi suurporvariston 
ka vielä tunn:e tarvitsevansa. Ja se, että täällä pyrkimysten aseeksi, että on osoittautunut 
ehdotetaan militaristisen sotalaitoksen perus- vaaralliseksi työ<Väenluokalle. Sitä vastaan 
tumista. (}n näiden provokatooristen tekojen i- onkin noussut siellä voimakas liike. Muitten
huippu, kaikkein suurin provokllltsiooni, mitä kin maitten työväenliikkeissä on myös kasva
tälle ka)lsalle nyt voitaisiin esittää (Vasem- nut yhä voimakkaampi pyrkimys pyyhkiä 
malta: Oikein!). . pois miliisivaatimus ohjelmasta, missä se vielä 

Se sotalaitos, joka tänne muka laillisena on. Pohjoismaitten työläisten keskuudessa on 
uudelleen tahdotaan pystyttää, se kyllä Suo- tämä pyrkimys varsinkin yleinen. Suomen 
messa tunnetaan. Se on 1870-luvun venäläisen työväestö haluaa siihen pyrkimykseen liit
ja ~;~uomalaisen militarismin kompromissin tu- tyä. 
los, täysi kopio venäläisestä militarismista ja ~orvarilliset aiotteentekijät yrittävät usko
sen malleista. Ja että se oli maassa vihattu, • t~Ha, että he pitäisivät tätä militaristista sota
siitä on täällä jo huomautettu. Voisin omasta : laitostansa voimassa ainoastaan ,siksi, kunnes 
kokemuksestani kertoa, millä mielin talonpoi- maan puolustusta varten ehditään luoda ylei
kaispojat ja työläiset silloin kruununtakkia seen asevelvollisuuteen noj;autuva kansan mi
kaRtoivat. Mutta siihen on turha mennä. Se on liisi". Se on kovin läpikuultava pyrkimys. 
ilmankin selvä. Ja sen ajan jälkeen on tämän Ensin on muistettava, että tuon vanhan ase
kansan keskuudessa tietoinen antimilitaristi- velvollisuuslain voimaan saattaminen olisi 
nen liike jo siksi paljon käsitteitä selventänyt, , kaappaus, kuolleen herättäminen. Toiseksi. 
että sitä sotalaitosta ei enää millään puheen- jos täinän eduskunnan oikeisto siihen uskaltaa 
parsilla voida kauniiksi maalata. Se oli kallis, mennä, ·niin voimaan julistettuna tulisi 1878 
ylimysvaltainen laitos. Sen upseeristo muo- asevelvollisuuslaki os·alta olemaan voimassa 
dosti suletun, eristetyn kastin ja eräät sen jä- • perustuslakina. Ja tokkohan tämän eduskun
senet odottanevat jälleen tuon ulkokullatun : nan militarismia varmasti pelkäävät maalais
kurjuuden palautumista päästäksensä Suomen ainekset uskovat, että porvarit sitten suostu
kansan kustannuksella viettämään typerää vat sitä militarismia mitenkään lieventämään 
tyhjäntoimittajaelämäänsä. Pyytäisin myös- ; edes miliisinnimiseksi, jos heillä olisi kaikki 
kin kysyä, ovatkohan kaikki tämän eduskun- ! perustuslain muutokseen tarvittavat takeet 
nan ne jäsenet, joilla saattaa olla aikomus täl- • puolellansa. Suomen talonpoika saisi tämän 
lais-en ehdotuksen puolesta äänestää, ovatko he ' leikin jälkeen monasti raapaista korvallistaan 
,tosiaankin vakuutettuja siitä, että heidän va- maksaessaan niitä veroja, joita tälle tielle läh
litsijansa tällöin ovat heidän takanaan~ teminen sen ja Suomen työtätekevän kansan 

Ed. Mikkola kyllä koetti peittää tätä mili- niskoille vyöryttäisi. Ja porvarillisten puolu
taristista pyrkimystään samassa hengenve- eitten ulkopolitiikka, jos se osoittautuu niin 
dossa puhumalla ,miliisistä". Mikä on miliisa edesvastuuttomaksi, kuin on ollut porvarillis
Se juontaa alkunsa, niinkuin ed. Mikkolakin ten valtaryhmien politiikka muissa maissa ja 
kertoili, pikkuporvariston vallankumousliik- ja jommoiseksi tämäkin helposti saattaa muut
keistä m. m. v:lta 1848, s. o. niitten aikojen ta- tua, se veisi tuota verotaakkaa yhä korkeam
pahtumista, jolloin talonpoikainen ja pikku- malle. 
porvarillinen kansa lähti kivääri käsissä ku- , No, en minä väitä, etteikö porvarillis~milita
kistamaan sortovaltaa ja jolloin se tätä kivää- . ristien unelmoima sotalaitos voisi täällä saada 
riä kotonaan säilyttäen piti sitä oikeutensa miliisinkin nimeä .. Se olisi heille hyvin help-
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pohintainen kompromissi, sillä eihän seu ni
men' mukana tarvitsisi sisältö muuttua. Hei
dän täällä esittämässään perustuslakiluon
noksessakin mainitaan, että presidentti on mi
liisin ylin päällikkö ja voi kutsua sen liikekan
nalle ja sitten kutsua eduskunnan myöntä
xnään sille varat. Siihen tapaauhan se syttyi 
tämä sotakin. Ensin kutsuttiin sotajoukot 
liikekannalle, jopa lähetettiin rajankin yli, ja 
sitten kuts.uttiin edusknnnat jo tapahtun1een 
tm~iasian yllättäminä myöntämään varoja jo 
~letun seikkailun viulujen maksamiseksi. 
Epäilemättä on porvarien pyrkimyksenä sen 
.,miliisinkin" komennuspaikoilla säilyttää etu
oikeutettu upseerikasti, joka erityisten laki
säännösten perusteella harjoittaisi holhousta 
ja kome:ntovaltåa sellaista, mikä muissa mais
sa vapaitten kansalaisten puolelta herättää 
vastarintaa ja vastalauseita, josta sitten rau
gaistaan kuukausien ja vuosien vankeudella, 
jollei pahemmalla. 

Mainitsin niistä aseittenriisumispyrkimyk
sistä, jotka ovat yhä enemmän ja enemrman tä
mJn sodan aikana levinneet työväen keskuu
dessa. Mutta ne eivät ole levinneet ainoastaan 
työläisten keskuudessa, vaan ~yös on periaat
teellisia rauhan ystäviä yhä enemmän ja 
.enemmän ilmennyt pikkuporvarillisissa pii
reissä, joita tämä sota myös on hirvittävästi 
ruhjonut. Erityinen kristillis.ellä pohjalla 
toimiva rauhanliike on myös joltinenkin maa
ilmassa. Tämä kekustelu tulee osoittamaan, 
onko tämän eduskunnan kristillisissä, p~peis
sa tai maallikoissa, ketään sellaista, joka ha
luaisi puoluetovereilleen muistuttaa mestarin 
varoitusta sille, joka miekkaan tarttuu. 

Puolestani tunnustan kyllä, etten kannata 
tolstoilaista ehdottoman alistumisen oppia. 
Olen jo maininnut pitäväni kansalaisten oike
utena' persoonallisesti asestautua sekä sillä 
tavalla asestettuina järjestäytyä, milloin se 
on kansalaisten hengen ja kansanvaltaisten 
oikeuksien turvaksi välttämätöntä. Tiedän 
olevan ]llaita, joissa on voimassa sellainen 
kansalaisen oikeus ja velvollisuus, että hänen 
on lähdettävä taisteluun omaakin hallitusta 
vastaan, jos se uhkaa maan perustuslaissa 
taattua kansanvaltaista vapautta. Tunnustan 
vielä senkin, että tämä kansalaisten asestau
tuminen saattaa joissakin tapauksissa olla tar
peen myös ulkopuolelta uhkaavia taantumus
pyrkimyksiä vastaan. Saattaisihan käydä 
niin, että esimerkiksi Venäjältä käsin jokin 
diktaattori, itsevaltias tai imperialistinen hal
litusryhmä yrittäisi tuhota Suomen työväen 
saavuttamia oikeuksia ja vapauksia. Eräissä 

tapauksissa saattaisi, jopa täytyisikin sellaista 
vastaan käydä vaikka ase kädessa. Myön~än. 
että Suomen työväenluokka ei yksin voisi sel
laiseen yritykseen käydä, mutta saattaisi tulla 
tilanne, jolloin sen olisi kaiken uhalla liityt
tävä joihinkin muihin liikkeisiin, jotka tuol
laista itsevaltiuspyrkimystä koettavat torjua 
ja sen tyhjäksi tehdä. Myönnänpii senkin, 
että tällöin olisi tervetullutta, jos Suomen ta
lonpoikien, ehkä muidenkin ryhmien puolelta 
voitaisiin tällaiseen liikkeeseen yhtyä. (Väli
huuto: Ensin puna:kaarti pois!} Minä sanon, 
että vain sen kanssa olisi sellaiseen taisteluun 
lähdettävä. Mutta silloin täytyisi täällä myös 
olla toteutettuD'a todellista demokratiaa; todel
lisia kansala.isva:pauksia ja todellisia arvok
kaita uudistuksia niin paljon, että niiden puo
lesta olisi · kaiken uhalla käytävä taiate
luun. 

Kun sellaisia uudistuksia olisi täällä saatuj 
ne laillisiksi julistettu ja niihin jotenkin ylei
sesti taivuttu, silloin olisin valmis kutslllDlaan 
niitä omistavien luokkien suojeluskaartejakin 
näitä vapauksia suojelemaan- eikä puhuttai
si silloin ,lahtarikaarteista". - Mutta sitä 
minä pelkään, että meidän porvarillisissa sem
moisissa tapauksissa saattaisi löytyä ryhmiä, 
jotka kaarteineen vai~ odottavat tilais.uutta 
voidaksensa yhtyä niihin, jotka tämän kansan 
vapauksia uhkaavat. Kyllä niitä on, joilla 
sellaisee11 sisua riittäisi. Historiallisia esi
merkkejä heillä kyllä olisi noudatettavinaan. 
Huomautan, että Pariisin työväestö on ua.eaan 
kertaan tarjoutuuut heittämään vihollis.en 
pois kaupunkinsa porteilta ja työntämään sen 
maan :rajojen ulkopuolelle, mutta. p0rvaris
luokka mieluum1nin kuin se. tämän kumouk
sellisen työväen asesti otti viholliset vastaan 
pääkaupunkiinsa. 

No nämä näköalat nyt eivät ole tällä het
l;:ellä ihan uhkaavat ja polttavat. Onhan juuri 
lyhyt aselepo solmittu ja se saattaa joht,aa 
yleiseenkin rauhaan. V enäj.ällä on valla~a 
meille suopea demokratia, joka toivottavasti 
ei proletaarisena välitä loukkaantua siitä ~n
seydestä, jolla sitä Suomen taantumuspuolella 
saatetaan kohdella. Ja tokkopa 1llinldi.än 
muunkaan maan työväestö haluaisi militaris
tiensa johdolla lähteä Suomeen mitään ,.rau- · 
hoitusretkiä" toimeenpanemaan. Tahdoin 
vain lausua julki periaatteen, millä ehdoilla ja 
edellytyksillä saattaisi . sosialidemokraattikin 
ase kädessä lähteä puoltamaan Suomen va-
P~utta. · 

Täällä on jo ilmoitettu Suome.n sosialidemo
kraattisen nuorison puolesta, että ollaan vai-
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miit mitä tehokkaimmilla keinoilla torjumaan 
militarismin tänne uudelleen pystyttämistä. 
Suomen opiskelevan nuorison eräiden ryhmi
en puolelta on myöskin samanlainen ilmoitus 
tehty. Suomen tietoinen nuoriso ei halua uh
rata aikaansa, terveyttään ja henkeään por
varien sotavoittojen ja niiden harvainvallan 
tukemiseksi. Eikä se myöskään pidä velvolli
suutenaan panna nahkaansa pyykkiin porva
rin ulkopolitiikan puolesta, jos ,sitä aiotaan 
lähteä ajamaan . seikkailujen sekä salaisen 
djplomatian tiellä ilman kiinteää yhteistoimin
taa eduskunnan kanssa täällä ja maailman 
kansojen demokratian kanssa muualla. 

Siis, ej_ mitään militarismia, ei edes miliisi
nimistä! Ja toivokaamme, että Euroopan mai
den työtätekevät kansat pian kukistavat mili
taristisen harvainvallan ja rakentavat edes tä
hän maanosaan vapaiden kansojen liiton. sel
laisen, jonka ensimäisenä tunnussanana on: 
Pois sortovalta hävitysaseineen! (Kätten tapu
tusta.) 

Ed. Salin: Sen jälkeen, kun ryhmätove
rini ed. Härmä ja Sirola ovat niin perinpoh
jaisesti, jopa tyhjentävästi, käsitelleet tätä ky
symystä, en tahdo kuluttaa eduskunnan myö
häistä aikaa, toistamalla niitä ajatuksia, joita 
he jo ovat lausuneet. Mutta käytän kuitenkin 
pyytäinääni puhevuoroa todetakseni eräitä 
tosiseikkoja oman kokemukseni perustuksella 
(Vasemmalta: Puhukaa tuonne oikealle päin. 
Puhuja: Ei siellä ketään ole!) siitä, mitä aika
naan oli se kehuttu, toivottu, porvariston toi
voma Suomen ase:velvollisuus. Me muistam
me kai kaikki, ainakin vanhemmat, asevelvol
lisuuslain 1 §:n, että jokainen Suomen kansa
lainen on asevelvollinen sekä ulkonaista että 
sisällistä vihollista vastaan. Muistamme kai 
senkin, että ulkonaista vihollista vastaan nä
mä Suomen asevelvolliset eivät vielä koskaan 
joutuneet velvollisuuttaan täyttämään. Mut
ta harva muistanee, harva porvareista edes 
tienneekään siitä, että sisällistä vihollista vas
taan niitä todellakin käytettiin. Aivan vii
meisinä vuosinaan ne tekivät tässä maassa 

. aino'an sankariteon, ja koska minä olen täällä 
eduskunnassa tämän teon ainoa elävä todista
ja (Vasemmalta: Minä myös!), jassoo, siellä 
on toinenkin - niin pyydän kertoa tämän 
Suomen asevelvollisten suuren historiallisen 
teon. Se tapahtui helmikuulla 1900. Silloin 
oli 23 asteen pakkanen, ajatelkaa. Hämeen
linnan pataljoonasta tuli parikymmentä mies
tä kiväärien kanssa, aivan nHnkuin nämä . 

,kirotut punakaartilaiset"· nyt, ja heittelivät. 
Hausjärvellä olevasta Hyvinkään · tehtaan 
asunnoista työläiset, vaimot ja lapset ulos. 
tuohon 23 asteen pakkaseen. (Oikealta: Aivan 
niinkuin punakaartilaiset.) Silloin tuli eräs. 
työHiisvaimo minun asuntooni Nurmijärvellä 
noin kilometrin matkan päässä Hyvinkään. 
tehtaalta ja itki kovin katkerasti, itki ja sanoi •. 
että hän toivoisi herroille käyvän yhtä pahasti 
kuin työväelle. Silloin minäkin menin kama- · 
riini ja itkin. (Oikealta: Onko se totta~) On 
ja kun minä itken, niin myös silloin kiroan. 
(Puhuja lyö nyrkillään pöytään; puhemies 
koputtaa.) Ja kuulkaa, silloin meni minun sy
dämeeni se ajatus, että jos saisi pois Suomesta 
tuollaiset pyövelit, jotka tekevät niin julmaa 
työtä, että heittelevät viattomia ihmisiä, syyt
tömiä ihmisiä asunnott<Jmiksi 23 asteen pakka
sessa. Silloin työskentelivät ne Suomen ase
velvolliset sisäistä: vihollista vastaan. No mitä 
sitten nämä sisäiset viholliset olivaU Ehkä ne 
olivat tehneet jotain hirveätä pahaa, nämä 
Hyvinkään tehtaan työläiset, vaimot ja lapset
Juu, kyllä ne olivat kapitalistien mielestä teh
neet pahaa. Kun tämä Hyvinkään villakeh
ruutehdas yritti alentaa työläisten palkkaa -
ne saivat tällöin 1: 90- 1: 50 palkkaa päiväl
tä, - niin nämät työläiset, kun olivat· sitä 
mieltä, että sitä pienemmällä palkalla ei voi 
tulla toimeen, lähtivät tehtaalta pois, eivät 
suostuneet tekemään työtä. Mutta he eivät 
päässeet yhtäkkiä mihinkään muualle muut
tamaan. Tämän vuoksi olivat tehtaan porhot 
pyytäneet sotaväkeä Hämeenlinnasta heittä
mään näiden työläisten vaimot ja lapset tuo
hon 23 asteen pakkaseen (Vasemmalta: Isän
maallista), sillä sitä va.rtenhan sotayäki oli pe
rustettu, sitä varten asevelvollisuuslaki laa
dittu, että jos työläiset eivät tottele ka:nitalis
min määräyksiä, niin ne ovat kapitalismin vi
hollisia, ja isänmaallisuutta on kapitalismin 
mielestä vain kapitalismin edut. Ja siinä mie• 
lessä aivan oikein ed. Mikkola äsken sanoi ase-' 
velvollisuutta nytkin tarvittavan. ·Ja nyt kai 
entistä kipeämmin, koska työläiset jo ovat ru
venneet vaatimaan lisää palkkoihinsa eikä 
ainoastaan puolustamaan ennen olleita työ
ehtojansa. Ed. Härmän lausunnossa täällä oli 
pieni virhe. Hän sanoi: jos työläiset pyytävät 
parannusta palkkoihin, niin silloin kapitalis
tit käyttävät sotaväkeä. .Totean tässä, ettei 
tarvitse edes parannus olla kysymyksessä, 
vaan jos pyrkii vain estämään alennusta työ
paikoissa, niin jo silloinkin käytetään ja on 
käytetty sotaväkeä. Ja se on tärkeästi merkil
le pantava seikka, kun tässä nyt sotaväen pe-
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rustamisesta on puhe. Tämä tosiasia sietää 
ottaa tarkasti huomioon. Tulivat sitten vuodet 
1902 ja 1903, jolloin Suomen oma sotaväki lak
kautettiin ryssäpolitiikan vuoksi ja meidän 
asevelvollisuus iässä olevia poikiamme alettiin 
vaatia Venäjälle asevelvollisiksi. Silloin her
rat tiesivät, että minulla on työläispiireissä 
koko lailla luottamusta, että ne työläiset usko
vat minua paremmin kuin pappia, niin tuli
vatpa porvarit pokkailemaan, että eikös Salin 
olisi niin hyvä, kun on työväen piireissä tutta
via, ja menisi puhumaan, etteivät menisi sota
väkeen. Eihän ne siellä saa muuta kuin kaa
lia, ne hajoitetaan sinne ja tänne j. n. p., ne 
tulevat epäisänmaallisiksi j. n. p. Silloin käy
tin tilaisuutta päästäkseni ihan herrojen suul
la puhumaan militarismia vastaan, ja puhuin 
kerrankin Porissa niin hyvin, että itse 
herrasnappulat sanoivat, että kun tuollaista 
puhetta kestäisi kolme tuntia. Käytin si
tuatsioonia hyväkseni ja niin teki myös 
tämä toveri Mäkelin, joka kertoi tässä 
olleensa todistajana Hyvinkään tapauksessa . 
. Ta moni muu työläisagita,attori. Kym
menittäin niitä oli silloin porvarien pal
veluksessa. Porvarilliset puuhasivat itsekin 
samaan suuntaan. Niin onnistuimme siinä, 
että saimme Suomesta sotaväen pois, että meil
lä nyt ei ole ollut puoleentoista vuosikymme
neen sota'Väkeä. Ja tästäkös olen ollut ylpeä 
meidän maamme puolesta. Täällä on moni 
ylpeillyt sillä, kun Kolehmainen hyppää tuol
la New Yorkissa hyvin. Moni pitää sitä mer
killisenä kansalliskunniana, kun Aino Ackte 
laulaa Pariisissa koreasti. Mikä on huomautta~ 
nut sitä, että tämähä:o. on maa, jossa on kiel
tolaki, tämä on maa, missä on kansanvaltaisin 
eduskunta, mis<;ä on naisillakin äänioikeus, ja 
sen sellaista, että me olemme oikein semmoi
nen maailman huomiota herättävä erikoiskan
sa. Mutta tämä kaikki on minusta ollut verrat
tain. vähålpätöistä siihen verraten, että meillä ei 
ole ollut omaa sotaväkeä. Maailmansodan val
litessakin me olemme pelastuneet ilman sota
väkeä. Ja jo ajattelin ihan ruveta ylpeile
mään siitä, että me pelastumme ihan maail
mansodan pauhuistakin ilman omaa sotavä
keä. Mutta eivätkö meidän omat porvarit tässä 
häpäisseet kansallisuuttamme. Ne ovat niin so
keita, niin taantumuksen vimmaamia, että ne 
eivät huomaa, minkä historiallisen häpeän ne 
meidän kansamme päälle tällä teolla saatta-
vat. . 

Nyt kun koko muu maailma, niinkuin tässä 
on todistettu, pyrkii pois militarismin kauhis
tuksesta, nähtyään, mihinkä militarismi on 

ihJtliskunnan todellisuudessa vienyt, nyt kun 
porvaritkin jo ovat monnsti lausuneet. että 
nyt me vasta ymmärrämme, mitä merkitsee 
sosialistien ohjelmassa se pykälä, jossa vaadi
taan pois seisova sotaväki, tähän asti me em
me ole sitä huomanneet, niin ainakin Porissa 
ovat minulle useat sanoneet, niin, nyt vasta 
tämä turkulainen tuomari ja mitä kaikkia hä
nen takanaan lienee kohtaavat tulla esittä~ 
mään tänne eduskunnalle, että pantakoon mei
dän asevelvollisuuslaki uudestaan voimaan ja 
perustettakoon sotaväki sisäistä vihollista vas
taan. Kyllä se on harkitsematonta, hyvät her
rat se. Eikä tule milloinkaan onnistumaan. Ei 
sentähden, että me pelkäisimme sitä sotavä
keä, että se enää tulisi heittämään meitä 
asunnoistamme ulos. En minä silloinkaan sen
tähden kironnut ja itkenyt, etten olisi mitään 
voinut sille sotaväelle. Kirosin vain ja itkin 
omaa inhimillisyyttäni. Minä nimittäin vain 
taistelin itseni kanssa siitä, menenkö kiihoitta
maan kerran työväkeä, kun porvaristo aina 
siitä syyttää. Olin tietoinen siitä, että jos vain 
kaksi tahi kolme minuuttia olisin kiihoittanut, 
niin aivan varmasti ne parikymmentä sota
miestä olisivat olleet heti nuuskana. Niin kii
hoittunut oli väki. Sen totesivat minulle äsken 
mainitsemani työläisvaimon katkerat sanat: 
,että herroille kävisi yhtä hullusti kuin työläi
sille". Mutta minä ryhdyin eräisiin toisiin 
toimenpiteisiin ja herrat saivat kiireen toimit
taa sotaväkensä pois Hyvinkäältä. Kyllähän 
me jo tästä lähin suoriudumme oman sotavä
kemme kanssa tässä maassa, aivan niinkuin 
venäläinen köyhälistö suoriutuu sotaväkensä 
kanssa oman maansa kapitalisteja vastaan. 
Olkaa varmat siitä, hyvät herrat kapitalistit, 
että mitä enemmän te kasaatte kapitaalia yk
siin käsiin, mitä enemmän teollisuus ja tek
niikka kehittyy, sitä enemmän kasvaa myös 
proletariaattia tähän maahan ja sitä voimak
kaammaksi, sitä suuremmaksi tulee työläis
ten osa tässä teidän asevelvollisuusarmei
jassanne, sitä enemmän pistimiä tulee tie
toisten köyhälistöläisten käsiin. Te ette 
nimittäin enää onnistu, vaikka kuinka kas
vattaisitte upseerikouluissanne ihmisiä, jotka, 
niinkuin eräs kapteeni Gulin aikoinaan, 
terottaisivat, että sotamiehellä ei saa olla 
mitään periaatteita, pimittämään työläissoti
laitten järkiä siinä määrin, että ne lähtisivät 
teurastamaan luokkatovereitaan, sillä me sosi-, 
alidemokraatit pidämme myös huolen siitä, 
että työläisten päähän isketään periaatteita. 
Ne pistimet, mitä te annatte asevelvollisten 
käsiin, ne voivat yhtä hyvin mennä teidän ta-
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kapuolestanrue sisään, kuten Talleyraud · 
f,lanoo. 

Minä vastustan asevelvolisuutta sen vuoksi, 
että se, niinkuin edeliset puhujat ovat sano
neet, tulee tälle köyhälle kansalle liian kalliik
~;~i, se maksaa meille muutamia kymmeniä mil
joonia markkoja vuodessa. Se pitää meiltä 
20-30,000 miestä työstä poissa ja se tekee vielä 
useampia miljoonia. Ja jos niillä miljoonilla, 
joita tämä asevelvollisuuslaitos tulisi maksa
maan, ostettaisiin mannaryynejä - niinkuin 
Kaapro Jääskeläinen sanoi, kun oli kyseessä 
hyönteisprofessorin paikkaaminen - ja ne 
20-30,000 miestä, jotka ovat joutilaina sota
väessä, tuottaisivat muita elatustarpeita, 
niin tämä kansa tulisi saamaan kaiken 
sen, mitä Lutherus ,jokapäiväisessä iei
vässään" esittää. Silloin meillä olisi rauha, 
hyvät tavat, uskolliset ystävät, hyvät kylän
miehet y. m. sen kaltaista ja mahdollisesti 
myös vähemmän riitaa täällä eduskunnassa. 
Tämän kaiken vuoksi vastustan asevelvölli
suutta ja tulen tekemään edelleen kaiken voi
tavani, ettei tähän maahan vakinaista sota
väkeä muodosteta. 

Ed. K. H. Wiik: Petitionärerna ha i sitt 
petitionsmemorial yttrat en önskan, SOilll bor
garklassen här i Jandet länge hyst och som på 
scnare tider på mångfaldigt sätt har tagit sig 
uttryck. I själfva verket är militarismen en 
af de yppersta af de härligheter, som utmärka 
bourgeoisisamhället, och då man nu velat be
gåfva oss med en stark regeringsmakt och där
jämte sträfvar för ett starkt arbetsgifvardöme 
i städerna och ett starkt godsegarvälde på 
landsbygden, hvarför skulle man icke till stöd 
för denna treenighet yttermera ha en stark 
militarism~ Denna har därjämte egenskapen 
att tilitala den n~;~.tionella fåfängan. Den kan, 
i händelse den sköter sig med en viss elegans, 
göra sig t. o. m. populär inom de samhällsla
ger, som lefva i en föråldrad fosterländsk ide
värld. 

J ag kom att tänka på detta, när jag hörde 
ldgm. Mikkolas yttrande nyss. Det var ju en 
hel patriotisk idyll, som han upprullade för 
oss med sin skildring af våra fäders hjälteda
ter. Det var nästan så man kunnat tro, att 
Karl XII:s ande sväfvade genom rummet. 

Det finnes människor, hvilkas fosterländsk
het har behof af en del pompösa dekorationer. 
Somliga af dem syssla med att rita projekt till 
egen nationalflagga, icke blott att sättas i jul
granarna, ntan också för att svaja öfver Svea
borg. Andra syssla med att rita frimärken o. 

s. v. Allt det där kan vara nätta leksaker, och 
också militarismen har en viss betydelse så
som leksak, men den har nackdelen att vara en 
rasande farlig sådan. 'l'y hvilken är dess upp
gift ~ U te i de stora länderna, som bestämma 
värdspolitiken, har militarismen sin betydelse 
som det främsta medlet för den maktägande 
klassens imperialistiska politik. Nu är man 
naturligtvis redo att här . .försäkra, ll!tt den 
finska militarmakt man vill upprätta ingalun
da har som syfte att göra några eröfringar, 
och det vill jag gärna tro. Den skulle icke an
vändas för eröfringspolitik af det enkla skäl, 
att något tillfälle tili såd.an politik sannolikt 
icke kommer att gifvas. Och så gör man som 
vanligt en dygd af nödvändigheten. Visserli
gen finnes det ju patriotiska kretsar, där man 
kastar lystna blickar på ryska Karelen och 
ställer krafvet på dess införlifvande med Fin
land ungefär lika högt som krafvet på Fin
lands själfständighet. Men som sagdt: jag vill 
gärna tro, att denna militärmakts syfte huf
vudsakligen vore att tjäna landets försvar. 

Då uppstä:ller sig frågan, huruvida den verk
ligen skulle rå med en sådan uppgift. Den se
nare tidens erfarenheter från andra små Iän
der är ju i sådant afseende icke uppmuutran
de. Här har redan f1ere gånger blifvit nämndt 
fallet Belgien, som verkligen är i mer än ett 
afseende lärorikt. Det visar, att ett .litet land, 
som lefver i skyddet af internationella trakta
ter, i själfva verket icke är alldeles tryggt, 
bl\md annat icke när det har att göra med 
Tyskland, i hvars släptåg dock en betydlig del 
af vår borgarklass vill bringa också vårt land 
att gå. Fallet Belgien är lärorikt ännu i det 
afseende, att det visar, huru föga ett litet lands 
krigshär förmår i lmmpen mot en stormakt. 
Jämför man Belgiens öde med dess grannes, 
det vapenlösa Luxemburgs, så är kontrasten 
vel·kligen slående, och jag tror att man med 
det för ögonen icke skall kunna råda någon 
att följa Belgiens exempel, såframt man icke 
som stöd använder en helt och hållet utsliten 
ideologi, som ,saknar reell grunrl.. 

För resten är det ingalunda heller säkert, 
att ett litet lands militärmakt icke under nå_g
ra omständigheter komme att tjäna eröfrings
politiken. Det är nu en gång så, att när man 
har en militär, så yppar sig lätt fresielsen att 
också använda den, t. o. m. i oträngdt mål. 
Beaktas må också att militarismen utvecklar 
sig till en makt i samhället, som icke endast 
går uti kapitalistklassens ledband och tjänar 
dess intressen, utan som också gör sina egua 
yrkanden1 gällande, och det kan därför ]ätt in-
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träffa. att de leda:ude militära kretsarna själf
va frambesvärja ett krig under omständighe
ter, då icke ens hela öfverklassen vore med 
om detsamma. 

Nu må ju medgifvas fall, då det yppar sig en 
särskildt gynnsam politisk konstellation, en 
sådan, som tillåter ett litet land att draga för
del af ett krig genom att sluta sig till den part, 
som har de större utsikterna att segra i kriget. 
Men också härutinnan företer det pågående 
världskriget exempel, som icke äro af upp
muntrande natur. Ett litet lands deltagande i 
ett krig mellan stormakter väger ju fjäderlätt 
på händelsernas våg. Det afgör näppeligen 
krigets utgång, men det karr på ett högst be
tänkligt sätt bli afgörande för det Iilla landets 
egna öden. Det kan nämligen hända, att man 
missräknar sig vid sina spekulationer. Ett 
exempel härpå är Rumänien. Bland massan 
af upprörande krigstelegram påminner jag 
mig ett, som skildrade förhållandena i Rumä
nien vid den tid, då tyska och österrikiska ar
meer höllo på att tåga in, då rumänerna voro 
på full flykt, regeringen drog sig från Buka
rest österut och en stor del af befolkningen 
följde med. Där stod att längs landsvägarna, 
som ledde österut från Bukarest, lågo i dikena 
en stor mängd lik, isynnerhet lik af barn. Ty 
man hade icke hunnit begrafva dem. Detta 
kastar liksom ett blixtljus öfver en sida af 
krigspolitiken. Ett litet land, hvars befolknings 
och hvars parlaments öfvervagande flertal ha
de velat stå utanför kriget, snarare t. o. m. hys
te sympati för centralmakterna, kastades af en 
samvetslös regering in i krig på ententemak-· 
ternas sida därför, att denna regering trodde 
sig ha räknat ut, att det var där som segern 
skulle stanna. Några veckor efter krigsförkla
ringen är landet tili större delen eröfradt, och 
dess innevånare draga bort längs landsvägar
na, där hundrade och tusendetal af dem bli lig
gande som lik vid vägen. 

Exempel som dessa visa, att militarismen är 
en leksak, som verkligen är farlig att leka 
med. l!,ördelarna däraf äro ytterst osäkra, 
men nackdelarna desto säkrare. Den nackdel, 
som militarismen regelbundet har med sig, 
är att framkalla och främja en inre reaktion. 
I alla krigförande land har under världskriget 
vidtagits de mest långtgående inskränkningar 
uti de medborgerliga fri- och rättigheterna; en 
hänsynslös kamp har förts mot dem, som för
sökt göra opposition mot krigspolitiken, och 
icke blott i de krigförande länderna. Också 
till de neutrala länderna, såsom t. ex. Sverige, 
ha reaktioncns verkningar i;'träckt sig. Och 

huru är det under fredstidt I Tyskland, det 
land, som framom andra nu är föremå] för vår 
borgarklass, beundran, huru har icke där stats
makten med militarismen vid sin sida slagit 
den meclborgerliga friheten och den fria tan
ken i bojor! Militarismen riktar sig i våra da
gar också mot den inre fienden, och denna 
företeelse blir med tiden mer och mer framträ
dande. Det framgår också af petitionsmemo
rialet, att petitionärerna nogsamt tagit denna 
synpunkt i betrak:tande, ty redan i memoria
lets första mening nämnes som ändamålet med 
den föreslagna militären, att bekämpa de fa
ror, som hota såväl utifrån som i n i f r å n. 

Men då vill jag fråga mig, huruvida den mi
litär man nu vill upprätta vore bättre egnad 
att tjäna detta andra syftemåH Det är tvif
vel underkastadt, huruvicla detta förslag fås 
igenom vid landtdagen. Atminstone fås det icke 
igenom i denna landtdag, före nyval, och man 
kunde vid sådant förhållande, då förslagets 
antagande är så osäkert, fråga sig i hvilket 
syfte det frams.tällts. Allra minst kan man 
vänta sig, att förslaget skall bli populärt utc 
på landet och gifva åt framställarna något va
pen i händer:ria mot socialdemokratin. Men 
låtom oss antaga att detta förslag, som ju möj
ligt är, dock i en framtid går igenom och att 
det alltså utlyses uppbåd här i lanclet. Tror 
man verkligen, att cleltagandet i dessa uppbåd 
komme att bli lifligU Jag påminner mig upp
bådsstrejken 1902, tili hvilken också jag hade 
äran att i någon ringa mån medverka. Jag 
tror mig veta, att icke alla ynglingar, som då 
uteblefvo från uppbådet, lifvades endast af , 
pa triotisk hänförelse. För somliga spelade 
därjämte den arrtimilitaristiska synpunkten 
C!i roll, och det vår på en tid, då socialdemo
kratin knarppa.st aUs hade hunnit utföra något 
upplysningsarbete här i lanpet. När 1906 tan
ken på en inhemsk militär kom upp på nytt, 
hörde jag arbetarynglingar yttra sig därhän, 
att om ele maktägande verkligen försökte sätta 
detta förslag igenom, så nog måste vi ha en ny 
värnepliktsstrejk. Sedan dess har socialdemo
kratien verkat yttermera i många 'är. Dess 
ungdomsförbund hör tili de förhållandevis 
starkaste i världen och har på sin kongress be
slutit att använda, om så behöfves, uppbåds
strejken som vapen mot militarismen. Alltså, 
utsikterna för ett lifligt deltagande i uppbådet 
synas vara ganska små, och utsikterna att få 
en stark militär tili stånd äro således också 
rätt små. 

Men låtom oss antaga, att en sådan militär 
dock kommer tili stånd, änskönt den vore far-
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lig att ha och skulle ställa sig ganska dyr -
ty stora summor måste därtill naturligtvis 
användas, om det skall vara något förnuft med 
att hafva den. J ag inser icke alls logiken i det 
resonnemang, som en del fredsvänner i andra 
små Iänder använda, att man visserligen bör 
haen militär, men att man icke ska1l använda 
m y c k e t penningar till dess underhåll. Ett 
litet lands militär har i alla fall ett tvivelak
tigt värde. som är synnerligen prekärt. Skall 
illan dock ha en militär, så måste crn:an göra 
den så stark som möjligt, det vill säga använda 
för densumma alla penningar man möjligen 
kan få lös från andra ändamål. Aimars är 
det icke något förnuft med att alls ha någon 
militär. Man har här i landet tänkt sig en ut
gift af 10 mark per individ, alltså 30 a 40 mil
joner årligen. Också detta är ju en ansenlig 
summa. Det är bra mycket mera ä:n de llllili
iärmiljoner, som härintills transporterats till 
Ryssland, och också de ha väckt rätt mycket 
missnöje och inneburit för oss en kännbar för-
~t . 

Men låt oss frånse detta; låt oss spörja oss, 1 

huruvida den föreslagna militären komme att · 
bereda motsvarande gagn. J ag tänker när- l 
mast på dess audra syftemål, dess kamp mot : 
den inre fienden. För att denna fråga skulle ! 
kunna besvaras jakande, så måste ju fram- 1 

för allt disciplin råda inom armen, och det : 
synes mig som om ldgm. Mikkola, som be
skyllde de motståndare han visste sig ha här 1 

för att syssla med ofruktbart teoretiserande, i 
själf icke skulle ha tagit hänsyn til1 verklighe- 1 

ten. Han ordade om, huru det var vid franska i 
revolutionen, huru folket då enhälligt väpnade 
sig och med hänförelse drpg ut i kamp mot , 
en yttre fiende. Ja, det kunde det godt göra, 
för att det hade ett gemensamt intresse att : 
kämpa för. Herr Mikkola, som i andan om 
knäböjde för de daimmiga trofeerna från Sve
riges stormaktstid, bör veta att det, som vi 1 

socialdemokrater beundra hos Sverige, det är : 
fram om annat den hänförda, själfuppoffran
de och uthålliga kamp, som Sveriges arbetare 
och särskildt dess arbetarungdom trots all för
följelse nu kämpar mot militarismen, den i 
militarism, som gjort Sverige till hvad man 
hetecknande kallat ett befästadt fattighus. 

Ha vi i Finland de för öfver- och underklass 
gemensamma intressen, som kunde drifva en : 
finsk krigshär till hänförd gemensam kampt ! 
Erfarenheterna från senaste tid äro icke all- 1 

deles lofvande i det afseendet. Hälften af fol- , 
ket står i harnesk mot den andra hälften. ; 
Att döma däraf måtte den krigshä~r man vill 

upprätta komma att förete ett plus och ett mi
nus, som ungefär taga ut hvarandra, och då 
ha de 30 miljonerna vari t tämligen bortkas
tade. N ej, skall man vara säker på att ha en 
krigshär, sammanhållen af en disciplin, som 
verkligen båtar, så nog skall detvara ett land 
som Tyskland, som ha:tt militär sedan år
hundraden tilihaka och militarismen aldrig 
har släppt sitt järngrepp. Men i Finland, där 
militarismen aldrig på långt när varit förhål
landevis lika vördnadsbjudande och där vi 
haft lyckan att undvara den åtskilliga år och 
där vi sedan upplefvat ett par revolutionerfo 
är det nog hopplöst att söka insnärja folkets 
tankar i ett betraktelsesätt, som skulle erbjuda 
en gynnsam jordmån för återupprättandet af 
militarismen. 

Det är ändå hvad man nu tyckes ämna göra~ 
och man skall förstås till officerare i den nya 
armen utse dessa herrar, som under den tia 
de ·nödtvunget måst vara borta från sitt eget 
verksamhetsfält ha fungerat som fabriksdis
ponenter och också i den befattningen :visat 
sig lifvade af den rätta militära andan. 

Det finnes verkligen alls ingen utsikt för att 
Finlands arbetarungdom skulle liknöjdt och 
lydigt underordna sig det regemente, som herr 
Mikkola m. fl. velat bereda för den. H vilket 
enande intresse är det, som man velat fram
ställa för den, som man velat ge den att kämpa 
för~ Månntro det skulle vara ,ryska faran", 
som hädanefter skulle sammanbinda Finlands 
folk och drifva det till gemensam kamp! 
Ja, det förefaller nästan som om petitionärer.
na slmlle tänkt sig någonting dylikt, ty de 
ha i sitt memorial jämväl berört en sida af 
det ryska problemet, då de yrkat den ryska 
militärens omedelbara bortsändande från 
Finland. Petitionärerna ha visserligen under
låtit att nämna, huru detta skall ske. Månne 
också detta skall ske allenast genom att rege
ringen, liksom här om dagen, får en fullmakt 
in blanco att vidtaga alla nödiga åtgärder, 
utan att landtdagen är nog ogrannlaga att 
fråga af hvad slag dessa åtgärder skola bliT 
På borger ligt håll tyckes man på senare tid 
ha blifvit synnerligen obenägen att bedrifva 
något slags underhandlingar med dem, som 
hafva makten i Ryssland. l\fan gjorde det 
mer än tillräckligt under gamla tsarismens tid, 
och man hade ingenting emot att göra det un
der furst Lwoffs eller häradshöfding Kerenskis 
tid, men när det nu råkar. vara en Lenius rege
ring, är alllust att ha något att göra med Ryss
land som bortblåst. Och dock skulle just nu fin'
nas möjlighet att få Finla11ds rätt till själfbe-
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stämning erkänd af ryska regeringen. Man , 
måtte alltså på borgerligt håll ha någon annan 

· trumf att slå fram, fastän malli granneligen 
håller den fördold. Det är nu det stora X, det 
obekanta, hvars lösning vi väl skola få se inom 
den närmaste framtiden. Vi socialdemokrater 
ha icke fått en aning om hvad det kan innebä
ra, men vi frukta storligen, att ekvationens lös- ; 
ning icke skall ge något positivt värde på · 
detta X. Mig åtminstone förefaller det, som om 
här vore fråga om ett sabelskrammel, som 
näppeligen är ägnadt att verka imponerande. 

Men låt oss nu antaga, att petitionärerna . 
finge sin vilja igenom och den ryska militären i 
omedelbart aflägsnades från Finland! Den ' 
finska militären kan dock icke omedelbart 
återupprättas, ty därtill åtgår åtminstone någ
ra veckor eller sannolikt några månader -
jag har ingen insikt i krigsvetenskap, men . 
sunda förståndet säger, att en tid åtgår tili 
nödiga förberedelser. År det då petitionä- i 
rernas afsikt, att landet skall vara fullkomligt 1 

utan militärt försvar under tiden~ År detta ' 
meningen, hoppas jag vi få veta det. .Tag an- i 

ser som sagdt ingalunda att en finsk militär, ' 
om den upprättades, skulle spela någon nämn
värd roll i kamp mot 1n stormakts arme, men • 
petitionärerna själfva måtte väl anse, att den- . 
na militär skulle göra det, ty annars vore det : 
intet syfte med deras petition. Alltså: är 
det afsikten, att Finland skall vara utan mili
tärt försvar under pågående världskrig1 Och 
i så fall i hvems intresse~ Ingalunda i Fin
lands' 

Jag tror nu inte, att herr Mikkolas m. fl:s , 
petition kommer att under krigstiden ha , 
någon praktisk betydelse, ty hvilket dess öde : 
än blir under denna landtdag, så hinna väl 
några praktiska resulta t af densamma icke • 
under krigstiden träda i dagen. Men för fram
tiden, huru skola sakerna gestalta sig' Har • 
herrarna tänkt sig, a tt det framdeles kunde 
yppa sig ett gemensamt mål, som skulle hän- • 
föra hela Finlands folk till den grad, att det ' 
hängåfve sig åt ett krigiskt uppträdande' · 
J ag tror inte, att Finlands folk läte sig äggas 
till kamp mot Ryssland, - den enda makt, 
mot hvilken en kamp kunde komma i fråga -
ens om hela den fosterländska apparaten från 
Sveriges stormaktstid skulle sättas i gång en 
gång till och med större talang än den herr 
Mikkola i sådant afseende presterade. Jag 
tror att vårt folk icke hädanefter skall fås att 
tro, att Ryssland är vår ,arffiende", ty det 
proletariska inslaget i Rysslands nuvarande lif 
är dock så starkt och utvecklingen tili demo-

krati så bestämd, att en kamp mot Ryssland 
härefter komme att te sig som en kamp icke 
såsom hittills mot reaktionen, utan mot folk
friheten. Tror ni verkligen, att Finlands ar
betare skulle gå med på en sådan kamp' Va
ren öfvertygade om, att det icke skall ske! 
Oaktadt den skandalösa kampanj, som från 
den finländska borgarklassens sida på senare 
tider bedrifvits gentemot de nuvarande makt
ägande i Ryssland, trots den lika skandalösa 
kampanj, som bedrifvits mot den revolutio
nära ryska militären i Finland - ity att man 
med hänsynslöst förakt för sanningen genera
liserat de våldsdåd, som enskilda medlemmar 
eller enskilda afdelningar af denna militär 
begått, - trots allt detta och oberoende af, 
huruvida ett statligt samband mellan Finland 
och Ryssland kommer att äga rum eller icke, 
så är jag öfvertygad därom, att Finlands och 
Rysslands arbetande klasser komma att allt 
framgent befinna sig i ett orubbligt brödra
förbund. Oikealta: Lycka till!) Ja ni kan 
verkligen säga ,lycka till" åt oss, men det 
blir icke till någon lycka för er, mina herrar! 

När vi socialdemokrater sålunda motsätta 
oss ett upprättande af finsk militär, göra vi 
det förvisso icke därför, att socialdemokratien 
under alla förhållanden vore motståndare tili 
väpnadt våld. Vi äro inga tolstojaner, och 
den proklamation, som af fredsföreningen i 
Wiborg blifvit utsänd, röner förvisso icke an- · 
klang inom stora delar af vårt parti. Vår 
ståndpunkt i denna fråga är helt enkelt föl
jande: det väpnade våldet som ett kampme
del i proletariatets händer kan under vissa 
omständigheter ha sitt berättigande, men pro
letariatet kan icke understödja ett väpnadt 
våld, som riktadt mot detsamma själft, mot 
dess intressen. (Från högern: En vacker be
kännelse!) J;>et ha vi aldrigt gjort någon hem
lighet af och komma aldrig a tt göra det. 
J ag tror hela värideus klassmedvetna proletä
rer skola instämma i det lösenord, som af
gafs för icke länge sedan af den amerikanske 
soeialisten Eugen Debbs, som sade: ,Det finnes 
ett krig, som jag gärna skall vara med om, 
men också endast e t t, och det är proletaria
tets krig mot dess förtryckare". (Oikealta: Fy 
skäms!) · 

Puhemies: Aika on kulunut myöhäisek
si. Sen takia keskeytetään tämän asian kä
sittely. Seuraavasta istunnosta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
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Puheenvuoron saatuaan lausuu Täysi-istuntQ päättyy k:lo 12.06 yöllä. 

Ed. Peura koski: Vaikka aika onkin 
myöhäinen, niin pyydän kuitenkin eduskun
nan valitsijamiehiä jäämään tänne täysi-is
tunnon päätyttyä. 

• 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava . 

• 



22. Tiistaina 11 p. joulukuuta 
k:lo 2 päivällä. 

Päiväjär;testyso 

I l 111 o i t u k s i a: 

E s i t e ll ä ä n: 

1) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki kihla
kunnankäräjiä koskevien määräysten 
muuttamisesta ......................... . 

2) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki Oikeu
denkäymiskaaren 15 luvun 2, 3 ja 9 §:n 
muuttamisesta ......................... . 

3) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki Rikos
lain 10 luvun 1 ja 2 §:n kumoamisesta 
sekä 3 ja 4 §:n muuttamisesta .. o ••••• 

4) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavat lakiehdotukset: 

a) Laki Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 8 
~:n muuttamisesta; 
· b) Laki uuden Ulosottolain voimaan 
panemisesta ja siitä mitä sen johdosta 
on vaarinotettava 3 päivänä joulukuuta 
1895 annetun asetuksen 27 §:n muuttami
sesta sekä 

c) Laki marraskuun 19 päivänä 1868 an
netun Konkurssisäännön 85 ja 90 §:n 
muuttamisesta ......................... . 

5) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki rangais
tusten täytäntöönpanosta 9 päivänä jou
lukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 
2 §:n muuttamisesta ................... . 

6) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määräisi seu
raavan lakiehdotuksen: Laki Korkeim-
masta Oikeudesta .................. , .. . 

Siv. 

425 

428 

429 

431 

7) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määräisi seu
raavat lakiehdotukset: 

a) Laki Korkeimmasta Hallinto-oikeu
desta; 

b) Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 an
netun Vaalilain 13 ja 16 §:n muuttami
sesta sekä 

c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irto
laisista ja niiden kanssa menettelemisestä 
annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta 

8) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määrätä seu
raavan lakiehdotuksen: Laki Suomen 
eduskunnan oikeudesta tarkastaa halli..: 
tuksen jäsenten virkatointen lainmukai-
suutta .... o ••••••••••••••••••••••••••••• 

9) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa sekä voimaan astuvaksi ja jul
kaistavaksi määrätä seuraavan lakiehdo
tuksen: Laki sisältävä selityksen asetuk
seen 12 päivältä maaliskuuta 1909 samana 
päivänä annetun, torpan, lampuotitilan 
ja mäkitupa-aluMn. vuokrausta koskevan 
asetuksen soveltamisesta aikaisemmin 
syn:tyneisiin vuokrasuhteisiin ......... . 

10) Maan sotalaitoksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmi
liisin aikaansaamisesta koskeva ed. Mik-
kolan y. m. aoom. fllhd. n:o 4 ........... . 

Pöydälle panoa varten 
esitellään 

11) Valtiovarainvaliokunnan mietintö 
n:o 2 suurten tulojen veroa koskevan 
esityksen johdosta ..................... . 

, 12) Valtiovarainvaliokunnan mietintö 
432 \ n: 3 esityksen johdosta, joka \koskee pää

oma- ja kuponkisuostunnan suorittamis-

" 

, ta 1918 vuoden loppuun ............... . 
13) Lakivaliokunnan mietintö n:o 1 le

piiämään jätetyn lakiehdotuksen johdos-

Siv. 

435 

436 

437 

438 

454 
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ta, joka koskee osuustoimintalain 19 §:n 
muuttamista ........................... . 

14) Lakivaliokunnan mietintö n:o 2 
eduskuntaesityksen johdosta, joka sisä)
tää ehdotuksen laiksi osuustoimintal:\
kiin otettavasta uudesta pykälästä .... 

14) Lakivaliokunnan mietintö n:o 2 
tintö n:o 1 edustajain M. A. Airolan ja 
Kullervo Manuerin eduskunnalle jättä
män kirjelmän johdosta, joka koskee eri
näisiä ehdotuksia elintarvekysymyksen 
järjestämiseksi ........................ . 

Siv. 

454' 

" 1 

" 

Nimenhuudossa merkitään '.poissaolevilksi ed. 
Arajärvi, Eloranta, Hänninen-Walpas, Kallio, 
Pehkonen, Savolainen, Setälä, SiTen, Taruskanen 
ja Tuomikoski. 

llmoitusasiat: 

P u h e m i e s: Edustajille ei ole voitu vielä ja
kaa. tämän päivän päiväjärjestystä painossa ta
pahtuneen viiv;ytyksen takia, mutta voitanee se 
ennen pitkää tehdä. 

Vapautustaeduskuntatyöstä saavat: ed. Tanska· 
nen sairauden takia 10 ·päivän ajaksi, luettuna 
tästä päivästä, lääkärintodishiksen nojalla ja ed. 
Siren sairauden takia tästä päivästä ·ensi perjan
taihin, sekä yksityisten asiain takia ed. Usenius 
tästä päivästä ensi torstain loppuun, ed. Roos 
tämän päivän ~stunnon alkuosasta, ed. Tuomikoski' 
tämän ja huomispäivän istunnoista ja ed. Wiik 
ensi keskivirkön ja torstain istunnoista. 

Maatalousvaliokunnan lisäjäsenet. 
1 

P u he m i e s: V alitsijamiehiltä: on saa.pun ut 
kirjelmä, joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunnan valitsijamiehet ilmoittavat täten 
kunnioittaen, että sittenkuin Eduskunta kuluvan 
joulukuun 7 päivänä pitämässään istunnossa on 
hyväksynyt maatalousvaliokunnan ehdotuksen 
mainitun valiokunnan jakaantumisesta. kahteen 
osastoon 'ja sen johdosta määrännyt valio'kuntaan 
valittavalksi ·entis,ten lisäksi 9 vakinaista jäsentä 

ja ta.rpeellisen määrän varajäsema, on valitsija
miesten kokouksessa tänään valittu m .a a ta
lousvaliokunnan 

jäseniksi: edustajat Tokoi, Mäkelä, Hak
kinen, Louhelainen, Heimonen, W anhala, Veka.ra, 
J_.einonen ja Ottelin; sekä 

varajäsen i k s i: neljän ensinmainitun ti
lalle edustajat Korhonen ja Aronen; 

edustajain Heinosen, W anhalan ja Vekaran ti
lalle edustajat Kotila ja Sinkko; 

edustaja Leinosen tilalle edustaja Relander; ja 
edustaja Otteliuin tilalle edustaja Hed•berg. 

Sen johdosta, että maatalousvaliokunn~n entiset 
varajäsenet Tokoi, Mäkelä ja Ha:kkinen edelläta
pahtuneessa vaalissa siirtyvät valiokunnan vaki
naisiksi jäseniksi, on heidän sijaansa maatalous
valiokunnan varajäseniksi valittu edustajat T. 
Typpö, Paronen ja. Wirkki. 

Helsingissä, joululkuun 8 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunnan v.ali:tsijamie&ilen ipuolesta: 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Maatalousvaliokunnan puheenjohtajat ja varapu
heenjohtajat. 

,p u h e mies: Maatalousvaliokunnan jakaudui
tua kahteen osasto'On on valittu ensimäisen osas
ton puheenjohtajaksi ed. P u ll i n en ja varapu
heenjohtaja~ksi ed. Mäki ja toisen osaston pu
heenjohtajaksi ed. H a. h 1 ja varapuheenjohtajaksj 
ed. H. J. Li n n a. 

Muutos valiokunnan jäsenyydessä. 

P u h e m i e s: Ed. Vanhala pyytää vapautusta 
t y ö v ä e n a s i a i n v a l i o k u n n a n varajä
senyydestä, koska hänet on valittu jäseneksi maa
talousvaliokuntaaan ja hän sen lisäksi ·on suuren 
valiokunnan jäsen ja laJki- ja talousvaliokunnan 
varajäsen. 

Pyyntöön suostutaan. 

Ehdotus adressin lähettämisestä Venäjän kansallis
kokoukselle. 

P u h e m i -e s: Eduskunnalle 'on saapunut näin 
kuuluva kirjelmä: 
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Ka tsO<en siihen, -että Venäjän Perustava Kansal
liskokous piakkoin alottaa toimintansa, allekir
joittaneet ·kunnioittaen ehdottavat, 
· että Eduskunta päättäisi lähettää Venäjän Pe
rustava.lle Kansalliskokoukselle adressin, jossa 
esiintuotaisiin Suomen kansan onn:entoivotus selkä 
ilmoitettaisiin, m~tä Eduskunta on t-ehnyt Suomen 
riippumattomuud•en toteuttamiseksi, ja lausuttai
siin eduskunnan luottamus siihen, että Venäjän 
kansa on antava .tunnustuksensa. Suomen :itsenäi
syydelle; ja 

eHä Eduskunta päättäisi antaa ··perustuslaki
valiokunnalle tehtävä.ksi laatia ehdotuks·en adres
siksi asiassa. 

Helsingissä, 10 päivänä joulukuuta 1917. 

P. Ahmavaara. Santeri Alkio. 
Ernst Estlander. Kyös•ti Haataja. 

Erkki Pullinen. 

P 'll h e m i e s: Hal uaa.ko kukaan pu:heen vuoroa? 
Kun ei puheenvuoroa ole pyydetty, lähetettänee 
asia perustuslakivaliokuntaan? 

Asia Hi:hetetään p e r u s t u s l a k i v a l i o
k u n t aan. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Esitdlään ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä seuraavan 
la.kiehd·otuksen: 

Laki kihlakunnankäräjiä koskevien määräysten 
muuttamisesta. 

P u h e m i e s: Ehdotukseen on: liitetty myös 
ehdotus, että -ed.us1mnta mäiträisi senaatin talous
osaston julkaisemaan yllämain~tun lain Suomen 
Asetuskokoelmassa ensi tilassa 1 'päivästä ta;mmi
kuuta 1918 voi.maana.stuvaksi. 

Keskustelu: 

Ed. A 1 k i o: Pyydän ehdottaa, että ikysymyk
sessäoleva. laki lähetetään lakivaliokuntaan lau
sunnon saamista varten. !finä olen nimittäin sitä 
mieltä, että sellaisessa. tapau'ksessa, jolloin toisten 
valtiopäi vifm sää tämä laki tule•e t•oisten valtiopäi
vien vahvistet•tavaksi, siitä on saatava sellainen 
käytäntö, että näiden valtiopäivien valiokunta aiJr 
taa laista lausuntonsa. 

Ed. R € 1 a n d e r: Py;ydän kanna.ttaa ed. Al
kion tekemää ehdotusta. 

Ed. A r o n e n: Minä puolestani pyytäisin vas
tustaa ed. Alkion tekemää ehdotusta. Mikäli muis
tan, hyväksyi eduskunta yksimielisesti tämän la
kiehdotuksen vi~me istuntokaudella, niin maalais
liittolaiset kuin oikeistolaisetkin, ja on minun 
nähdäkseni vain turhanpäiväistä työn lisäämistä 
lakivaliokunnaUe, jos asia sinne uudestaan lähete
tään. Katson, että eduskunta voi valiokuntaan 
lähettämä•ttä hyväksyä es~ty ksen tekijäin ehdo
tuksen. Katson siis, että eduskunta ilman muuta 
päättäisi vahvistaa tämän lain. 

Ed. A i r o l a: Jos •olisi kulunut pitempi aika 
siitä, kun valiokunta tästä asiasta ·on lausunnon 
antanut, voisi olla jota.kin puolta sillä, mitä ed. 
Alkio tässä esitti. Mutta kun vasta on kulunut 
niin lyhyt aika siitä, kun eduskunnan lakivalio
kunta y ksimi.elisesti päätti puoltaa .tätä lakia ja 
eduskunta myöskin yksimielisesti on sen hyväksy
nyt, ei ol•e pienintäkään aihetta, siihen luuloon, 
ettei eduskunta enää olisi tämän lain kannalla, 
tämän lain, joka ei ole millään tavalla s•osialistis
ten harrastusten mukainen, vaan jota kaipaavat 
juuri erityisest.i porvarilliset. Minä olen sama.u 
mieltä, kuin ed. AmMu. 

P u h e m i -e s: Kun on ehdotettu asian lähettä
mistä valiokuntaan ja siitä on ratkais•tava, ennen
kuin pääasiasta voidaan ryhtyä keskust!Clemaan, 
niin on ensin päätettävä siitä, onko asian lkäsitt.e
lyä jatkettava vai onko lähetettävä asia lakivalio
kuntaan. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Samaten lkuin l'epäämään 
jätetyt asetusehdotukset lähete.tään• valiokunnan 
valmisteltaviksi, samat-en on asianmukaista, ·että 
myös edellisillä valtiopäivillä hyväksyttyjen laki
ehdotusten vähvistamiskysymyksestä ainakin, 
milloin asia ei ole sekä aivan selvä ·että erityi&esti 
kiireellinen, hankitaan asianomaisen valiokunnan 
lausunto. Kannatan sen vvoksi ed. Alkion ehdo- . 
tusta. 

Ed. Kuusinen: Minusta siinäkin tapauk
sessa, ettei la:kiehdotus ole yksimielisesti hyvä·k
~yt.ty edellisillä -valtiopäivillä, vaan että siitä on 
ehkä ollut paljonkin eri mieltä, vaatii lojaalisuus 
kansaneduskunnan päätöstä kohtaan seuraavalta 
eduskunnalta lain vahvistamista.. .Seuraavalla 
eduskunnlla on ·oikeus laillisessa järjestyksessä 
muuttaa lakia, mutta ·ei ole sopivaa. ilman muuta 
hylätä äskettäin päätetty la'ki. Jos tahdotaan lä
hettää vahvistamisehdotus vi-elä tufkittava:ksi va~ 
lioik:untaan, ·en voi käsittää sitä muuksi, lkuin että 
silloin •on mielessä ·pa:inavia. syitä, joitten nojalla 
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tahdotta.isiin ·saada vahvistämisehHotus hylätyksi. 
Ainoastaan siinä mielessä voisi tulla kysymyk
seen asian lä:hettä:minen valiokuntaan tutkitta
vaksi. Silloin kun vahvistaruisehdotusta tutki
taan, ei siinä ole muuta tutkimista, kuin vahvis
tetaanko lakiehdotus vai hylätäänkö se. Ei kei· 
sariillakaan vahvistaruisjutussa muuta tutkimista 
ollut. Kenellä on tässä suhteessa m~elestään pe
rusteita., jotka voisivat puhua hylkäämisen puo-

. lesta, hän voisi ehdottaa tutkimista valiolkunn.assa 
jatkettavaksi, mutta ei sellainen, jolla ei ole täl
laisia. perusteita mielessä, j.olla siis ei ole epäilyk
siä siitä, onko vahvistus annettava vai ei. 

Ed. A n t o n H u o t a r i: Ed. Alkion ehdotus 
huomrutakslmi ei ollut mikään pöydällepanoehdo
tus. Se oli ehdotus asian asiallista käsittelyä var
ten. Niin ollen tässä k•eskustelussa täytyy olla 
tilaisuus .tehdä kaikkia niitä ehdotuksia, mihin 
asia antaa aihetta. Minäkin olen samaa mieltä, 
kuin edellinen puhuj·a, •elttä nimittäin tämä asia 
ei kaipaa valiokuntaan lähettämistä. Vielä vä
hemmän ta1rvitsee se sitä siitä syystä, k·os·ka se on 
yksimielisesti hyväksytty edellisessä eduskunnas
sa. Nähdäkseni ne, jotka kannatta:vat valiokun
taan lähettämistä, tahtovat nykyisenkin majestee
tin tehdä samanlaiseksi, kuin se entinen oli. Sen 
aikana haudattiin kaikki eduskunnan hyväksymät 
la.kiehdotukset mii:listerin.euvoston vihreän V'eran 
aUe. Nyt tahdottaisiin iffieksiä joku uusi paikka, 
jonne voitaisiin eduskunnan päätöksiä haudata. 
Näin ollen minä ·en voi sitä kannattaa, vaan kan
natan sen sijaan edustajain Arosen ja Kuusisen 
ehdotusta. 

Ed. W r e d ·e: Såsom jag vid ett föregåiendle 
tillfälle anfört, finner jag det icke :blott strida mot 
våra grundlagars anda, utan också vara i sig 
själft i hög grad oegentligt, artt landtdagen stad
fäster la.gförslag. Så vidt jag vet, förekommeT nå
gonting dyli<kt icke heliler annorstädes, ty i de Iän
der, där någon stadfästelse från regeringens sida 
af lag, som representwtion•en antagit, iome äger 
rum, där förekommer icke heller någon stadfästel
se från repres.entationens sida, utan la.ge~ :blir• 
gällande genom att dien helt •enkeU antag1ts af 
representation:en. Det är i hög grad oegentligt' 
att, sedan representationen en gång behandlat en 
lag och godkänt d·ensamma, {Len ånyo skaill be
handla lagen för stadfästelse. I synnerhet fram
träder oegentligheten häraf bjärt, då fråga är om 
lagar, som icke antagits af samma landtdag, utan 
af en föregående, ty i sådant fall borde landtda
gen antingen utan någon förbel'ed-else fa.stställa 
den af en föregåiende landtdag ant·agna lagen, 

hvilket förebUer hartnär orimligt, eUer också 
borde en ny förbered.else äga rum, så att landt
dagen på grund af utskotts utlatande :siJmUe be
sluta i sakien. Detta är emeUertid en omgång, 
som icke mycket skiljer sig från att ett nytt initia
tiv tages, och genom hvilken man således icke 
mycket vinner. I hvarje faH finner jag det all
deles omöjligt, a:tt landtdagen skuUe fastställa ett 
lagförslag af den omfattning oc'h stora betyd·else, 
s-om detta, utan den ringaste för'bered:else af ären
det. Ehuru j.ag för egen :del principiellt står vå 
den ståndpuwkten, att land:tdagen alls iolm horde 
upp.ta.ga sådana förslag som detta, anser jag ·mig 
nu böra förorda förslaget om dess remiss till lag
utskottet för inhämtande af utlåtande. 

Ed. A r o n e n: Ed. Wreden lausunn10n joh
dosta voin huomauttaa, että silloin, kun hallitsija 
oli olemassa, oli luonnollista, että kun hän oli 
lakien va.hvis.taja., häneNe lähetettiin asiakirjalt 
tutkittaviksi ja vahvistettaviksi, mutta !kun edus
kunta on itse lain hyväksynyt, ei se kaipaa !enem
pää tutkimista. Muuten huomautan, että •kun 
tälmä asia. viimeksi oli eduskunnassa esillä, huo
mautettiin porvarillisten puolelta, että tämän lain 
korjaus oli tarpeellinen. Muiden muassa -ed. Li
lius sanoi, •että Suomalainen Lakimi•esyhdistys 
oli käsitellyt asiaa ja huomannut että se oli tar
peellinen, joten ed. 'Wreden ·ei ta.rvitse 'käsittääk
seni pelätä, että tässä olisi k;vsymyk.sessä hy
väksyä mitään mahdotonta, vailclrakin ed. W re
de on asettunut tässä eduskunnassa kaiken edis
tyksen jarruttajaksi. 

Ed. K u u s i n e n: 1\finäkin aioi:n· huomauttaa., 
että ed. Wrede taitaa olla hyvin yksinään tässä 
eduskunna.ssa s·ell väitt·een takana, että kun edus
kunta ·käyttää keisarin ja suuriruMinaan valtaa, 
se tapahtuisi lain vastaisesti. Jos hänen ryhmäs
sänsä lieneekin joitakuita, jotka kenties ovat sa
maa mieltä, ja kenties jossain muussoakin ryh
mässä, niin kyllä kai ne sentään ovat hyvin yksi
näisiä ne miehet, jotka sel'lais:ta väittäväit. Ben 
vuoksi katsoisin, että heidän on turhaa sitä väi
tettään kovin usein uudistaa, sillä oo väite nyt 
kerta kaikkiaan ei pidä paikkaansa. Mutta, sen 
nyt vielä käsittäisi, · jos ed. Wrede vain tämän 
väitteen esittäisi, mutta kun hän samassa hengen
V·edossa kannattaa •ed. Allkion ehdotusta, täytyy 
sanoa, ·että hän kannattaa omalta kannaltaan lai
tonta ehdotusta.; kyllä ed. Alkion ehdotus sisäl
tää m'yös vahvistuksen mahdollisuuden, siis herra 
Wreden mielestä laittoman ehdotuksen. Tässä 
voi olla joko ·ed. \V reden kannalla, tai ed. Ailkion, 
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mutt~ ei molemp:iJen, varsinkaan samassa hengen
vedossa. 

Muuten taMoisin lisätä valiokuntaan lähettä
miseen nähden, ·että jos semmoinen tapa tulisi 
käytänttöön, jota ed. Alkion ehdotus tietää, joh
taisi se siihen kummallisuuteen, että kun ylksi 
eduskunlta on saanut lakeja -säädetyksi koko jou
kon, mutta osa niistä ei ole ennättänyt tulla -vielä 
voimaan :tai vahvistetuksi, niin seuraava. edus
kunlta, jos siihen on sattunut tull·e.maan toisenlai
nen -enemmistö, ottaisi edellisten valtiopäiväinpäät
täJmät ·käsiteltävi•ks-een, hylkäisi nte tai muokkaisi 
ne kerrassaan uudestaan. Siitä :tulisi täydellinen 
lainsäädännöllinen sekamelska., j-ollaista ei kai
k-eti ole missään maassa. 

P u h e m i e s: Asian käsittely keskeytetään, 
kun 1eräs senaatin jäsen on ilmoittanut tuovansa 
edlujkunnallle asiakirjoja. 

Uusia hallituksen esityksiä. 

Eduskunnan eteen saavuttuansa la.usuu 

1Senaattori Frey: Kunnioitettava~ herra pu
hemies, arvoisa eduskunta! Suomen senaatin 
määräyksen mukaan on minulla kunnia. Suomen 
eduskunnalle jättää seuraavat ihaHituksen esityk
set, nimittäin n :o 17 Esitys varojen osoittamisesta 
kansanopetusta varten vuodeksi 1917, n:o 18 
Esitys tuulaakimaksun la.skemis·en perus-teista, 
n:o 19 esitys lailksi pQIStisäästöpank1sta Suomessa 
24 päivänä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 2 
§:n muuttamis-esta, n:o 20 esitys välittävistä 
säännöksis·tä maalai&kuntien kun~nallislåin, kau
punkien kunna,nislain, kansan ä:älllestystä tarkoit
tavan lain ja. kunnalHsen vaalilain käytän·töön 
saattamista va:rten ja n:o 21 erinäisistä muutok
sista Suom-en evanrkelis-luterilaiselle kirkolle 6 
päiväoo joulukuuta 1869 annettuun kirkkolalkiin. 

P u h e m i e s: Tehdyt ehdotukset tulen esitte
lemään edus·kunnaJ! ·käsiteltäviksi. 

Sen· jälkeen jatketaam. 

Kihlakunnankäräjiä koskevien määräysten muutta
misesta 

hyväksytyn lain vahvistamista koskevaa 

Keskustelua: 

Ed. H u 1 t i n: Tämän vuoden aikaisemmilla 
valtiopäivillä oli minulla kunnia t·ehdä yksi niistä 
eduskunta-esity~sistä, joill~ ·tämäal päivän pä.ivä
järjesty ksessä pyydetään e{luskunnan vahvista
mista. Esitys koski 19 päivänä. j~uluku11% 18.89 
annetun rangaistusten täytä.ntöön pauoa koske
van asetuksen muuttamista siihen .suuntaaJU, että 
myöskin vankeusrangaistukseen tuomituit.a. voitai
siin, samoin kuin lkuritushuonevankeja, käyttää 
töihin ulkoilmassa., s. o. pääasiassa n. s. valllkila
siirtoloissa. La:kiva1io'kun1nan yksimielistä esi
tystä puollettua eduskunta viime ke$änä sen hy
\'äiksyi. Minäluonnollisesti .toivon, että eduskunta 
nykyis1essäkin kokoonpanossaan ~mäl); Ja,in hy
väksyy ja vahvistaa, mutta toiselta puolen en voi 
kummeksia, että twmä -eduskunta., jossa on useita 
jäseniä, jotka. eivät viime •kesänä ole ottaneet osaa 
asian käsittelyyn, haluaa t-ehdä päält<iksansä. va
liokuntansa lausunnon nojalla. Lojaalisuus ny
kyistä eduskuntaa kohtaa.n pakottaa minua kan>
nattamaan ed. A:lkiou ehdotusta. 

Ed. S a 1 i n: Min-ä ymmärrän •kyll'ä, miksi por
varilliset edusta,j.at. tahtovat -estää näiden lakien 
vahvistamisen näin vain suoraa ;päätä, siHä hehän 
vä~ttivät vaa.Iiagitatsioonissa, että so&ailistinen 
eduskunta., Manuerin eduskunta, ei saa.nnt mitään 
muuta aikaan kuin edustajapalkkion määrätyiksi 
30 marhksi ja va.paapile.tit edustajille rautatiellä. 
Nyt jo on tosin kaksi, iärkeätäkin, viime edus
kunnan hyväksymää .lakia va:hvistettu, nimittäin 
'kunnallislaki ja laki 8 tunnin työpäivästä, joka 
tämän porvarillisten valheen toteaa, jos v~elä tänä 
pärvälllä nämä yhdeksän lakia vahvistettaisi.in, 
niin rporvarit osoittautuisi•vat silloin aika va.lhet
telijoiksi. Täytyyhän silloin ymmärtää, miten 
porvarit tahtovat jollaJdn tavolln. saada ~dellisen 
sosialisti!sen eduskuunan työn, tämän ·eduskunnan 
ansioluetteloon, joka minullekin olisi kyllä mie
luista, koska miniä myös olen tämän •eduskunnan 
jäsen, mutta .kun. se tuntuu varastami1selta niin 
va,ikka olenkin asi.Jrkalalain-en, jossa varkaus on 
hyvin ta.val.lista, .niin en: kuitenkaan saata tullia 
noiden porvarien mulkaan, vaan yhdyn >sosialistei
hin, sillä se on an•saitsematonta .kunnia.a. ja arvon
nousua :mjJtulle. Minä siis kannatan ed. Arosen 
ehdotusta. 

Keskus-telu asian 'lakivalioku.ntaan1 lähettämi
sestä julist€'t.aan päättyneeksi. 

Puhe m i e st Asian asiallisen käsittelyn jat
kamist!). vastaan on ed. Alkio ed. Rela;nderin ja 
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muiden kannattamana ehdottanut, että asia lähe
tettäisiin lausunnon_. JSaamJista varten lakivalio
kuntaan. 

<Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja pliätös : 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa., on ed. Alkion 
ehdotus hyväksytty. 

Äänest;>rlkSiessä annetaan 88 jaa- ja. 105 ei-ään!tä; 
eduskunta on- siis ed. A1kion ehdotuks·en mukai
sesti päättänyt lähettää a~an 1 a k i v & 1 i o k u n
t aan lausunnon saamista varten. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. M ä k i: Pyydän ry hmäni. puolesta merkitä 
va.staJlauseen ·tällaist.a asiain jarruttamista vas
taan.· 

2) Esitellään ~hdotus, että ·eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja. voin;taan astuvaksi määrätä seuraa
van l·a,kiehdotuksen: 

Laki Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2, 3 ja 9 § :n 
muuttamisesta. 

P u h e m i e s.. . Tähän liittyy vielä ehdotus, 
että eduskunta määräisi senaatin talousosaston 
julkaisemaan yllämainitun lain Suomen Asetus
kokoelmassa ensi ti1a,ssa 1 päivästä :tammi·kuuta 
1918 voima·anastuva.ksi. 

· Keskustelu: 

Ed. A l k i o: Samasta syystä, 'kuin edellisessä
kin ta,p-auksessa, ehdotan, että tämäkin asia läihe
tetääri · laki vaJliokuntaan. 

Ed: R e l a n d e r: Kannarta.n ed. Alkion ehdo
tusta. 

Ed. Anni Hu ota r i: Minä pyytäjsin, eh
dottaa., että eduskunta vahvistaisi tämän lakieh
dotuksen,- sillä me ·emme lakivaliokunna.ssa saa 
muuten mitään valmista. Suurimman osan viime 
istuntokautta menetti lakivaliokunta nyt esillä
Qlevain •ka.hdeksan lain kanssa. Jos nyt nämä taas 
menevät sinne takaisin, menee taas a.ilkaa nii,ssä ja 
uutta ei saada mitään. Seuraa.vana istuntokau
tema l.ähetetään taas tämän eduskunna111 a.siat 
si:nne ja: taas ei saada mitään valmista. Ei .täJllai-

------~~----------

sesta mitään tule! Minä pyydän ehdottaa, että 
ne ilman muuta .nyt vahvistetaan. 

Ed. A r o n e n: Minä vastusbn ·ed. 1Ukion te
kemää ehdotusta ja. yhdyn kannattamaanied. Anni 
Huotarin ehdotusta, että la.ki nyt vahvi1stettaisiin 
ja määrälttä.isiin astumaan voimaa.n tammikuun 
1 p :stä 1918. 

P u he m i e s: Tahdon huomauttaa, että samoin 
kuin edellisessä, niin tässäkin on ensin päätettävä 
siitä, jatketaanko asian a.siallista käsittelyä: vai 
lähetetäänkö asia •lakivaliokuntaan. 

Ed. Mäki: Minä hnnruta.n ed. A.nni Huotarin 
tekemää ehdotusta, että laki ilman muuta nyt vah
vistettaisiin, enkä muuten ymmärrä, mistä syystä 
toisenlainen ehdotus on tehty. Sen .täytyy perus
tua siihen, että tahdotaan i.lmeisesti saada ·tästä 
edus,kunnasta latkiasäätävänä laitoksena ikiliik
kuja.. Sitä -ei ole vieliä onnistuttu SuoiDJessa. eikä 
muuallakarun keksimään. Ed. Alkio tahtoo Suo
men eduskunoosta tehdä i!kiliik,kujan. Se on siis 
mitä surullisimpana tosiasiana lillerkittävä. Toi
voisin, että ed. Alkio peruuntaisi tuon ehdotu'k
sensa, ettei hän ·saisi tuollaista nimitystä: ikiliik
'kujan keksijä. 

!Keskustelu asi,an valiokuntaan Qähettämisestä 
julistetaan päättyneeksi. 

lP u h e mies: Asian asiallisen käsittelyn jat
kamista vastaan ·on ed. AJlrio ehdottanut, ·etfiä asia 
lausunnon saamista va.rteri lahetettäisiilll lwkivalio
kuntaan. 

Selont-eko myöiLnetään oikemksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa a.&i,an aisiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa.''; jos ,ei" voi 'iltaa., on 'Eld. Al1kion 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä 'annetaan 87 jaa- ja 103 ei:ääntä. 

Eduskunta on siis pä:äittänyt ·ed. Alkion ehdo
tuksen mukaisesti lähettää asian l a 'kiva 1 i o
k u JlJ .t a. a n lausunnon saa1mista varten. 

Puheenvuoroon saatuaan lausuu. 

Ed. S a l i n: Tahdon tämän päätöksen johdosta 
pöytä.kirja.an merkittäväksi, että maalaisli~tto on 
näillä kahdella äänestyksellä 'Osoittanut asettu-
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neensa täs-sä lillaassa 1lainsäädännölliselll ~distys
työn pahimma,ksi· jarruttajaksi. S~llä nämä ·ka.ksi 
äänestystä toteavat, että ·kaikki seuma.vatkin päi
väjärjestyiksessä olevat lakiehdotukset tulevat 
hylätyiksi, ja se merki.tsee sellaista asiain tilaa, 
että minusta näyttää kuin maalaisliitto ja siitä 
oikeammalle me:nevät porva.riedustajat katsoisi
vat asemaa liia.n ra.uhallis·eksi 1ny kyään maassa, 
että he tahtoisivat vaihteeksi taas vähän vahvem
paa toimintaa. Muuten en saata 'käsittää tällais·ta 
lainsäädämnöil.lis.en työn jarrutusta.. Porvaristo 
·kai nähtävästi on lännestäpäin saanut lupauksia 
niistä tulossa olevista asevoimista, joita sieltäpäin 
sanomalehdistö näkyy kehuva,n tulossa olevan. 
Se tahtoo provoseerata tässä maassa ka[linallisen 
tilanteen, ja siinä mielessä se ehkäisee tarpeellis
ten lakien vahvistamista. 

3) Esitellään ehdotus, että eduskunta päMtäisi 
vahvistaa ja voimaamastuvaksi määrätä s·eura,avan· 
laki-ehdotu:ksen: 

Laki Rikoslain 10 luvun 1 ja 2 § :n kumoamisesia 1 

sekä 3 ja 4 § :n muuttamisesta. 

P u h e m i e s: Tähän ehdotukseen liittyy vielä 
edelleen ehdotus, että edus'kunta määräisi senaa.tin 
talousosaston julkaisemaan yllämain:iltuu lain 
Suomen Asetuskokoelmassa ensi tilassa. 1 päivästä 
tammikuuta 1918 voirnaanastuvaksi. 

Keskustelu: 

Ed. A l 'k i o: Samoitla perusteilJ.a kuin edelli
sis:säkin tapauksissa ehdotan, että asia lähetetään 
laki·valiolmntaa:n lausunnon S'aamista varten. 

Ed. R e l a n d e r: Kanna.tl8n ed. Alkio·n ehdo
'fus:ta. 

Ed. A r o n ·en: Kun tämä asia oli viime istun
tokaudella esillä, yrittivät oilkeis·tolaiset pappis
mi,ehet saada asian tapetuksi. Ed. Ingman ehdotti 
sBn kokona;a.n hylättäväksi, mutta eduskunt\8 96 
äänellä 76 vastaan hylkäJsi ed. Ingmamin ehdo
tuksen. Ed. Malmivaara ehdotti asian j;ä:tettä
väksi yli vaalien lepäämään, mutta 'tämäkin hy
lättiin 113 äänellit 60 vastaan ja muun muassa 
ed. ·Lilius lausui tä·stä lakiehdotuksesta silloin, että 
vaikka hän vastustikin ehdotuks·en muodostelua 
sellai:seksi kuin se oli hyväksytty toisessa lu'ke
misessa, hän puolestaan ·ei tahtonut myötävai
kuttaa lakiehdotuksen jättämiseksi lepäämään, 
sillä ne säännökset, mitkä voimassaolevassa laissa 
tässä ,suhteess,a. ovat, ova,t :kleskiaikaisia ja van-
1uin,tuneita,. ettei hän puolestaan voinut myötävai-

kuttaa niiden yhä edelleen voimassa pysyttämi
seksi. Sen vuoksi minua ihmetyttää, että ed. Al
kio esittää tässä sellaista hirtehishuumoria, kuten 
kahdessa edellisessäkin asiassa, Httä ta'htoo saada 
edus:kunnan entiset päätökset tap,etuiksi. Minä 
vastustan ed. Alkion tekemää -ehdotusta ja ehdo
'tan, että tämä .laki hyväksyttäisiin siten kuin esi
tyksentekijät kirjelrnässään ,ehdottavat. 

Ed. Lohi: Minä pyydän huomautta:a. ed·elli
sen puhujam lau:sunnon johdosta, että se, '6ttä näitä 
lakiehdotuksia läh€tetään valiokunrtaan lausunnon 
s·arumista vartoo, ei sisällä näiden asioiden tappa
mista. (Vasemmalta: Mitä se sisältää?) On huo
mattava, että ennlen, kun meillä oli keisa.ri ja 
suuriruhtinas, joka lakeja vahvisti (Huutoja. -
Puhemies koputtaa .. ) se vaalti myös ll!euvonaJnta~ 
jiltaa:n lausuntoja, joka rueuvona.ntaja oli .lähinnä 
Suomen senaatti. Eduskunnan lähimpänä neu
vonantajana on minun käsittääJks·eni ~asianomainen 
valiokunta., joka on pantu kokoon juuri siinä mie
lessä, että se sen luontoisia asioita käsitteHsi. 
Minun mielestäni on aivan oikein se menettely
tapa, että pyydetään lausuntoa valiokunnalta. 
On huomattava vielä, että kun meillä on ollut 
uudet vaalit, on tullut suuri joukko uusia edus
tajia,. Heillä ei ole ma'hdollisuutta muuten pe
rehtyä näihin lakiehdotuksiin, jotta voisivat 'lli
menomaan kantansa määrätä. (Vasemma.lta: Te 
ette saak,aan määrätä kantaanne! - Puhemies 
koputtaa.) Eduskunta on tosilll jo kyllä •kaksi 
lakia va.hvistanui ilman, että lausun<toa olisi vaa
dittu valiokunnalta, mutta tiijllai:noo nieDJettely 
minun käsittääkseni ei ole puolustettavissa. Edus
tajat, jotka eivät a.siaa lähemmin tunne, pakote
taan määräämään kantansa ilman valiokunnan 
lausuntoa. ja sen takia minun mielestäni on aivan 
oikein se menettely, että pyydetään valiokunnan 
lausunto. Tämä ei merkitse sitä, elttä hi.kia ei 
silti voitaisi vahvistaa, mutta se merkitsee sitä, 
että tämän valiokun:nan lausunnon perustoolla 
voisi sitten eduskunta kantansa määrätä kysymyk
sessä olevaan asiaan nähden. Minä olen kyllä 
sitä mieltä, että eduskunta korkeimman vallan 
ha.ltijana voi vahvi•staa entisen eduS'kunnan päät
tämiä la,meja, niinkuin se on sitä oikeutta jo käyt
tänyt, mutta meillä ei ole mitään ohj·esääntöä, 
millä tavaUa tuota vahvistamisoikeutta käyte
tään, ja minun m:i!elestäni tämä memettelyta.pa, 
jota niihin lakeihin nähden, jotka tänä iltana ovat 
esillä, eduskunta. on ruvennut lkäyttännään, on 
aivan oilkea. 

Ed. Mä 'k i: Minä lausun ihrnettelymi siitä, 
kuin•ka ed. Lohi voi puhua niinkuin tyb.mält neit-
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seet puhlJ_vat. Ei ole ollenkaan ymmä.rrykseni 
mukaista, että siHä tavalla, kuin nyt on ehdo
tettu, voisi kaikki eduskunnan uudet jäsenet 
pääistä tutustumaan esi1lä oleviin asioihin, sillä 
minun tietääkseni eivät kaikki uudet jäsenet ole 
la.kivaliokunnassa. Niiden täytyy :siis lukea. jolul 
tuo lausunto, jonka lakivaliokunta an•taa, tai tu
tustua niihin asioihin, jo1Jka ·ku.llo~nkin ovat ky
SJI'myksessä, niistä pap·ereista, joita niistä •asioista 
on olema$sa. Minun mielestäni :ed. Lohen pitäisi' 
si~s ymmärtää, etteivät uudet jäsenet sillä tutustu 
t.i,i.häill asiaan, että tämä lähetetään johonkin asian
omaiseen valiokuntaan. Ne tutustuvat siihe:n 
vain niiden pa.perien perustu'ksella, joita asiasta 
on ol:emassa. eduskul!Jtapäätöksen perusteella, ja 
sentäh'den sellaiset lausunnot, joita e:simerkiksi 
ed. Lohi täällä antoi, ovat kaikkea merkitystä 
vail.la. Kysymyksessä on as:ia.n• j.arruttaminen·, 
mistään ·muusta ei ole ·kysymys. Sanokaa se suo
raan, olkaa niin paljon rehellisiä, että ilmoitatte, 
mistä on kysymys. Sitten tietäii. hnsa sen mukai
s:esti an•taa teille arvostelunsa. Vaadittaisiin siis 
mielestäni rehellisyyttä !kaikilta •edu~tajilta s·en 
verran, että ·Sailldtaan, rnissä mielessä jarrutetaan 
eduskunta-a:siajn käsittelyä. 

Ed. A n t 01n Huotari: Ed. Lohoo selitys, 
että tämän •eduskunna11 jäsenillä ei ole (}llut ti
l·aisuutta tutustua näihin .lakiehdoltuksiin, ei ole 
totuudenmuka.inen. Jo viikko sitten nämä laki
ehdotukset ovat jaetut kaikille eduskunnan jäse
ruille ja jätetty aikaa tutustua niihin. Edusta
jilla siten on. ollut tilaisuus niihin tutustua tar
vitsematta enää odottaa l•fllkivaEokunnan lausun-· 
toa.. Minä, kannatan tämän lakiehdotuksen vah
vistamista. 

:P u he m i ·e s: Tässä, samoin lkuilll kahdessa 
edellis•essä, on ensin ratkaistava, jatketaanko asian 
asiallista käsittelyä vai lähetetäänkö :se valio
kuntaalll. 

Ed. A r on en: Ed. Lohen lausunnon j(}hdosta 
pyydän huomauttaa, että ed. Lohen väite on niin 
laps·elliuen, ettei hän usko sitä itsekäällJ. Eihän 
ed. Lohilla ole tilaisuutta perehtyä tahälll asiaan 
sen 'enempää, jos se tulee lakivaliokuntaan, kuin 
tä:hänkään asti on. ollut. Viikko aiJka.a, on hä!ldla 
ollut jo asiaan perehtyä ja ed. Lohi ei kuulu laki
valiokuntaan, joten hän ei siellä tähän voi pereh
tyä. Muuten huomautan, että silloin, kun edus
kunnas;sa oli kahdeksan tunnin työpäivän laki ja 
kunn.allisla.ki vahvistettavana, .selitettiin porvaris
ton taholta, ettei heihin vaikuta mikään ulkopuo
lelta tuleva painostus, vaan vahvistavat he sanotut 

lait niiden tii.rkeyden vuoksi, nyt tunltuu tkuiten
hn siltä, €ttä täl.läkin kertaa tarvittaisiin ,ulko
puolista painostusta", joka pakottaisi porvarist-on 
menettelemään in:himillisemmin, kuin muuten 
tällä kertaa menettelisivät. 

Ed. K e 11 o s a 1 m i: Pyydän yhtenä uutena 
edUIStajana ilmoittaa v•a.stalause>eni siihen, .etten 
puolestani ole antanut maa,laisliittolaisille mitään 
va.ltakirja.a suojella meidän uusien edustajien mu
kwvuuksia, ja siihen, että 'he näitä la-keja., jotka 
ovat viime eduskunnan valmistamat, jos ei vielä 
vahvistetut, vastustavat nyt Iaeiksi ~tulemasta .. Ja 
varsinkin ·kun sama maalaisliitto tunnetusti vas
tustaa sellaisten vanho,jenkin lakien uusimista, jot
ka mielestäni olisivat mitä pika.isimman uudistuk
sen tarpeessa. Näiden nyt esillä olevien laki-en no
peaa vahvistusta ei suinkaan maalaisliiton ta
hoita. jouduteta nyt om!lksumallaan ta,valla, vaan 
pidän heidän nyt käyttä!mään.·sä ta.paa metkuile
mis-ena, .ioUa jarruttavat esillä olevien lakie-n val
mistumista ja ta.rpeellisten uudistusten estämistä_ 

Ed. V u o r i s t o: Samalla kun minä kanna
taill asia,n asiallista ,käsittelyä, pyytäisin •ed. Lo
hen lausunnon johdosta huomauttara, ·että hänen 
esityksensä on muodonista lain .tulkintaa, joka 
lopulta • tappaa teidät. Ja jos oikeiston puolelta. 
on .ed. Lohea ja hälllen puoluetta·an uskoteltu tä:l
laisilla selityksillä, että nämä lait 'Valiokuntaan 
lähetetään vain muodollisista syistä - niin 
turha on ed. Lohen sitä muille uskoteLla. Nä·mä 
asiat on ehdotettu lähetettäivä'ksi valiolkuntaan. 
jotta ne siellä viipyisivät mahdollisimman kau~ 
van, siellä muutettaisiin ja lopuksi sinne .haudat
taisiin. Jo €nnen vaaleja ja. vaalien jäl1keen käy
tiin oikeistolaisteill sanomalehdissä kiivasta väit
telyä näitä vastaan: ja julkisesti ke'hoitettiin, että 
näitä lakeja ei 'Pitäisi saattaa voimaan, vaan ne. 
olisi otetta.voa. uudestaan tarkastelun alaisiksi ja 
muodosteltaviksi. Ja tä;hän pyritään, täällä ed.el
l.een jf} maa.laisliitto on otettu ·auttajaksi. En•n.en 
vaa}eja vielä ja. vaalien jälkeenkin maalaisliitto
.Iaiset j•a miirum äänenka.nJtmttaja t olivat 'toista 
mieltä. He kehuivat, että heidän a.vullaa.ru on 
nämä lait aikaan saatu ja ne ovat hyviä lakeja,, 
mutta vaalien jä,ltkeen ne ovat liittoutumeei oikeis
tolai&ten koalliSsa ja aikava.t syödä valitsij>Oilleen 
antaman lupauksensa ja ovat ryhtyneet hommaan 
lakien tappamiseksi tätä tietä. 

Aikaisemmin he ovat syöueet san.a.nsa valta.
laista. Nyt aiotaan ja.t.kaa ·samaa peliä ja tää.llä 
muutamassa puolessa tunnissa ta.ppaa. yhdeksän 
eduskunnan ennen säältä~mää lalkia. Taällä on 
monta kertaa sanottu, että tässä eduskunnassa O'll' 
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historiallisia hetkiä, ja. tämä on yksi :s-eU.ailllen, 
jonka. ve:rtaista tushn voi'daan löytää ;minkään 
_maan parlamentaarisessa elämässä. Ei ole ihme, 
kun Suomen porvaristo täten •menettelee työvä
keä ja. 'ka·n:saa koht-aan~ että työväestö ja kansan 
pohjaikerrokset kadottavat luottamuks·ensa parla
mell!taariseen toi.mintaan ja eduskuntaan sekä kek
siväit muita keinoja •asian:sa ajamis-eksi. Ainoos
ta'llln kaksi viime eduskunnan säätä:mää lakia on 
vahvistettu, nimittäin 8 tunnin työpäiväla.ki ja 
kunna,llislait, ja ne vahvistettiin vain sen takia, 
~ttä silloin oli suurlakko. Silloin eduskunta osoitti 
lähtevänsä oikeall-e tieile, mutta nyt, kun kansan 
IX>h.iakerrosten suurin pakko on poistunut, alkaa 
tämä eduskunta taas pettää maan työväestöä ja 
t:>~n alempia kansankerroksia. 

Ed. A. M ä k e 1 i n: Minä sain kotipuoleni va
litsijoilta tänä päivänä kirjeen, jossa mainittiin, 

· että olisi parhainta lähteä pois rtäJältä .eduskun
ruasta. Sanottiin, että eduskunta tässä kdkoon
panessaan ei näy saavan mitään! aikaan. Sen 
vuoksi oli'Si parhainta !tulla kotiin .f·a !turvautua 
pyssyihin. He pu·huvat sdvää kieltä. Luulet
teko te, hy.vät herrat, että tämmöisillä toimen:pi
teillä, joita taas tänä iltana yritetään, muhoite
taJan kans·aa? Tällä päinva.srtoiD lkaet.etaan .ldi
h-oittaa, .että toisetkin rupeisivat ~ja:ttelemawn sa
maan suuntaan, jotka nyt vielä ;lu~ttavat parla
mentaarisiin k·einoihin. Minäikin yhdyn niihin, 
jotka vaativat, että nämä lait 'Vahvistetaan. 

Keskustelu ruda.n valiokuntaan lähettämisestä 
juli•stetaan pääJttY'neeksi. 

•P u he m i •e s: Vastoin asian asiallisen käsit
telyn jatkamista on ed. Alkio ehdottanut, että asia 
lähetettäisiin lakiva;liokuntaa.n lausunn:on sa.a

·mista varten. 

Selonteko myön.ne-ttääal oi·keaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken tahtoo jatkaa. asiallista Jiäsittelyä, aanes
tää ,ja.a"; jos ,ei" voittaa, on ed. Alkion ehdo
tus hyväk'Sytty. 

Åänestyiksessä ov·at ei-äänet voitolla. 

P u he llll i e s: Eduskunta. on siis päättänyt ed. 
Alkion e'hdotuksen mukaisesti lähettää a;sian 
1 a; k i v a 1 i o k u n t a a n la.usunnon saamista 
varten. 

4) Esitellään ehdottts, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa .la vo~ma:.an astuva.ksi määrätä Sieuraa.vat 
la.kiehdotu!kset: 

a.) Laki Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 8 § :n muut• 
tamisesta; 

b) Laki uuden Ulosottolain voimaanpaaemisesta ja 
siitä mitä sen johdosta on vaarinotettava 3 päivänä 

joulukuuta 1895 annetun asetuksen 27 § :n 
mnuttamisesta • 

sekä 

c) Laki ·marraskuun. 19 päivänä 1868 annetun. Kon
kurssisäännön 85 ja 98 § :n muuttamisesta. 

Puhemies: Tähän -eh•dotukseen 1isäk•si liit
tyy ·ehdotus, että ·eduskunta määräisi &enaa.tin ta
lousosaston julkaisemaan y·llämainitut lait Suo
men Asetuskokoelmassa ensi tilassa 1 päivästä 
tammikuuta 1918 voimaan astuviksi. 

Keskustelu: 

Ed. A l k i .o: Samoilla perusteilla, kuin edelli
sissäkin tapauksissa, ehdotan, että nämakin asiat 
lähetetään lakivaliokun.taan lausun~on ·a.n:tamista 
varten. Niitten asiatiomien hyök•kä-ysien joh
dosta, mitä edellisiä kysym.vksiä käsiteltäessä on 
vasemmiston puole1ta tehty, pyydäru kiirunittää 
huomiota siihen, .että meidän on tässwkin ·eduskun
nassa luotava itsellemme joita.kin muotoja, joit
teru perusteella asiat .käsitellään. (Melua vasem
malta.) SeHa:bSiten teidiiln lausumainne väitteid~n 
johdosta, että tässä olisi kysyl!llylksessä vailn pellk
kä jarrutus ja näi·tten lakien hylkäämisen: tarkoi
tu'S, minä il·moitan, että !Sellaista ei tässä ol>e al
kuaankruan ollut. 

Ed. R e 1 a. n d e r: Kannatan, ed. Alkion ehdo
tusta. 

Ed. Hänninen· W a l p a s: Suomen 1kansa 
on lähettänyt tänne edustajia tekemään rak<enta
v!lla työtä eikä 'hävittävää työtä. Ednskunta on 
näin kauvan. ollut koossa eikä ole saanut vielä 
paljon mitään valmista.. Sen sijaan nyt aiotaan 
tukkukaupalla hävittää niitä valmiita l!&eja, jot
ka 'Vi~me eduskunita hyV'äksyi. Tämä menettely 
on sa;manlaislta kuirn hunnil·ais-sota.l<>ukkajen en
nren, jotka kulkivai marakuntain läpi ja hävittivät 
viljelystä ja rak·ennuksia, joita ihmitseit olivat lU'O
neet. Se on kerrassaan a.narkistista menettelyä. 
Ed. Alkio esiintyy tääillä pääpyövelinä, lakien 
murhamiehenä. Toisesosa tilaisuudesslll bäJn on 
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valmis syyttämään toisia anarkismista. Pyydän 
saada panna V'BJStalau&een tuota hävittämistyötä 
vastaan. 

Ed. S c h y b e r g s on: Nu öfverträffad·e herr 
Wa1pas nästan sig själf, men jag förvånar mig 
ämdå öfver att han anser kunallisla.ki och 8-tim
marslagen icke vara någonting. Dem lhafva vi 
godkämt, och vi hafva. hu1m1it förklara oss själf
ständiga och .mycket annat till, och dessutom hört 
på herr Wa.1pas och hans partivänner un·der långa 
timmar,' och det ka.n vara aHdeies nog för den tid, 
som hittills gåt't. 

K-eskustelu asialll v•aliokuntaan lähettä;misestä 
julistetaan päätiyrueeksi. 

Puhemies: Ed. Allkio on ehdottanut &sian 
lähettämistä laki.v.aliokun·taan ja sitä on vastus
tettu. 

Äänestys ja. päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian ·asiallislta käsittelyä, 
äänestää ,jaa.;" jos ,oei" voittaa, on ed. Alkion 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla; eduskunta 
on siis päättänyt -ed. Al~kion elhdotuks€1Il rmu1kai
sesti lähettää asian l a k i v a 1 i o k u n t a a n 
lausunnon saamista varten. 

5) Esitellään ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaana!Stuvaksi määrätä seuma van 
lakiehdotuksen: 

Laki rangaistusten täytäntöön panosta 9 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 2 § :n 

muuttamisesta. 

P u h e m i e s: Tähän ·ehdotukseen on liitetty 
edelle-en ehdotus, että eduskunta rmääräisi senaa
tin talousosaston .iulkaisemaaJn yllämainitun lain 
Suomen Asetuskokoelmassa ensi tilassa 1 päivästä 
tammikuuta .. 1918 voimaanasturvaksi. 

Keskustelu: 

Ed. A l ·k i o: Samoilla perusteilla, kuin -edelli
sessä .tapauksessa, ehdotetaan, että asia lähetetään 
lausunnon saamista varten lakivaliokuntaan. (Va
semmalta: Murhamies!) 

Ed. Relander: Ka·nnatan ed. Alkion eh- 1 

d<Ytusta. 

-----·· --- ---~--------

Keskustelu asialllr valiokuntaan lähettämisestä 
julistetaan päättyneeksi. 

P u he •m i e s: Kun a.s~an lähettämistä valio
kuntaan ei ole vastustettu, oletan, että eduskunta, 
hy~väksyen ed. Alkion ehdotuksen, lähettää asian 
lakivaJidkuntaan lausunnon saamista vartem. 

Puiheeuvuoron saaltuaan lausuu 

Ed. K u u s i n e n: Ei se tahdo käydä päinsä, 
kun on kerran olemassa ehdotus, joka tarkoittaa 
vahvistamista. Kai ed. Alkion ehdotuksesta 001 

äänestettävä. 

·P rt h e m i e oS: On vastu'Stettu sitä, että ed. 
Alkion ehdotus asian lahettäm]sestä valioknn
ta.~~~n tapahtuisi äänesty,ksettä. 

Äänestys ja päätös: 

.Ken tahtoo jatkaa asian •käsittelyä, äänestää 
,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Alkion ehdotus 
hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei--äänet voitolla. 

P u h e m i e 'S: Eduskunrta 001 siis päättänyt 
ed. Alkion ehdotuksen mulkaisesti lähettää asiam 
l a k i v a l i o k u n ta a. n lausunnon saamista 
varten. 

6) Esitellään ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaista·vaksi määräisi seuraavan 
lakiehdotuksen: 

Laki Korkeimmasta oikeudesta. 

Keskustein: 

Ed. A i r o 1 a: Ne VIISI asiaa, jotka tässä on 
lähet-etty valiokuntaan, eivät oikeastaan ole niitä, 
joita on tahdottu tappaa. Maalaisliitto, joka näissä 
asioissa on esiintynyt vain suuna, silloin kun säkki 
on enemmän oikealla, 'ei enempää kuin oikeisto
kaan vastusta niitä asioita, jotka tähän asti on 
valiokuntaan lähetetty. Nyt tuli esille se asia, 
jota varten, samoin ikuin sitä seuraavia asioita var
ten, tämä jarruttamis- ja tappamissuunnitelma on 
keksitty. Eräät näistä viidestä asiasta ovat niin 
.ioutavanpäiväisiä, -että oikeastaan on turhaa, että 
eduskuntaa vaivataan edes yhtäkään kertaa, pu
humattakaan, että kahdet valtiopäivät pannaan 
peräkkäin liikkeelle sellaisten asiain takia. Jos 
kohta näissä laeissa on sellaisia, jotka eivät eräitä 
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porvareita miellytä, ei kuitenkaan eduskunnan 
enemmistö lopullisesti vastusta niitä, eikä tahtone 
lopullisesti niitä tappaa .. Ja jos ne tulevat tape
tuiksi, niin se johtuu siitä, että se on välttämätöntä 
johdonmukaisuuden takia, koska porvarei;;ta on 
välttämätöntä tapp·aa seuraavat lait, yhdellä me
nolla tappaa edellisetkin, jotka voisivat selittää, 
että se tappamj.shalu ei johdu yksistään siitä, että 
niitä vastustetaan asiallisesti, vaan että menettely 
johtuisi siitä, että ne ovat viime valtiopäivien hy
väksymiä lakeja. 

Tämä tällainen menettely, että viime valtiopäi
vien hyväksymiä lakeja ei ilman muuta hyvälr
;;ytä julkaistaviksi ja sillä tavoin voimaan, voi 
loppujen lopulta koitua niille, jotka ovat tämän 
suunnitelman keksineet, itselleen vahingoksi pal
jon enemmän kuin meille vasemmistolaisille. Aja
telkaa, että tammikuun lopulla, jos tiilmä edus
kunta johonkin lairu;äädäntötyöhön kykenee, on 
useita lakeja .tullut silloin valmiiksi, niitä ei ehkä 
tammikuun lopulla ehditä Asetuskokoelmassa ju
laista. Uudet valtiopäivät kokoontuvat helmikuus
sa; jos silloin porvari10ton o~keiston hyväksymät 
lait ovat vielä Asetuskokoelmassa julkaisematta, 
niin silloin on aivan sama juttu kuin nyt, on 
uudet valtiopäivät. alkaneet ja edellisten valtio" 
päiväin hyväksymät lait täytyy ottaa uudelleen 
peukaloitaviksi, lähettää valiokuntaan ja siellä ne 
saattavat levätä kenties kuinka kauvan. Näin 
tulee käymään silloinkin, kun tulee uusien vaalien 
edellä viimeiset valtiopäivät. Voi käydä, että vaa
leissa muuttuvat voimasuhteet vasemmistolle edul
lisiksi. Silloin joudutte siihen, että vasemmisto· 
taas saa tilaisuuden tappaa vastapalvelukseksi ne 
lait, jotka teidän mielestänne ovat tärkeitä, ja jo 
nyt näillä valtiopäivillä tulee mahdollisesti käy
mään sillä tavalla. Tämä esilläoleva asia, laki
ehdotus ko~keimmasta oikeudesta, samoin kuin 
7 :s ja 8 :s asia ovat sellaisia, että niissä hyvin 
mahdollisesti tulee käymään niin, että kun por
varillinen enemmistö· tässä eduskunnassa hylkää 
viime valtiopäivien hyväksymät lakiehdotukset 
niin mitään uutta lakia ei tämä eduskunta kykene 
laatimaan ja silloin joudutaan siihen olotilaan, että 
mitään uudistusta korkeimmasta oikeudesta, kor
keimmasta hallinto-oikeudesta ja ehkä muir;,takin 
asioista, joista jo on olemassa valmiit lakiehdotuk-
set, ei saada. . 

Kun te tahdotte tappaa ne lait, jotka edus
kunta' viime valtiopäivillä hyväksyi, niin se joh
tuu siitä, että te . tahdotte tehdä niihin sellaisia 
muutoksia, joita vasemmisto puolesta·an taas ei Yvi 
hyvähyä. Te talidotte; että ne muutettaisiin sel
laisiksi, että korkein oikeus ja korkein hq.l1into
oikeus plisivat luokkasorron yä.likappaleina porva-

rillisten johtomiesten käsissä, että teidän halli
t.uskoplanne määräisi näiden tuomioistuinten ko
koonpanon ja sitten ne pitäisivät huolen siitä, että 
alemmassa tuomarikunnassa ei saa päästä mitkään 
muut tuulahdukset esille kuin ne, jotka ovat sopu
soinnussa herrojen Estlanderin, Ståhlbergin ja 
muiden sellaisten kanssa. (Vasemmalta: Ja Al
kion.) - Alkion mielipidettä ei siellä suuresti 
tulla kuulemaan. - Me emme sellaiseen halua 
suostua ja ~lloin meillä on oikeus äänestää niitä 
la:keja vastaan ja kun vielä porvaristo viime val
tiopäivillä asettui yksimielisesti sille kannalle, että 
ne on käsiteltävä niin, kuin perustuslain muutta
misesta on säädetty . .Sellaisenhan vastalauseen alla 
ovat koko perustuslakivaliokunnan porvarillis
ten jä.senten nimet: Ståhlberg, Ingman, Pennanen, 
Alkio, Repo, Nurmela, jopa Retulainen ja Er;,tlan
der, jotka ovat ruvenneet .kumppaneiksi viime ai
koina. Kun asia tulee nyt esille, n'iin tietysti 
nämä samat herrat johdonmukaisesti selittävät, 
että se edelleen on käsiteltävä siinä jä:rjestyksessä 
kuin perustuslain muuttamisesta on sää:detty, sillä 
minä en tahdo ajatella heistä niin pahaa, että jon
kun asian perustuslaillisuus riippuisi vain siitä, 
onko asian käsittelyssä mahdollisesti mennyt por
varillisten ehdotu& läpi vai ei, vaan että te sen
tään huolim-atta siitä, miten te käyttelette lakia, 
kuitenkin tässä asiassa ette, kun entinen menette-, 
lynne on niin tuoreena, tahtoisi nyt selittää, että 
ne eivät koskekaan rperustuillakeja., sillä jos ne 
viime kesänä vielä koskivat perustuslakeja, niin 
kyllä 'kai ne teidän mielipiteenne mukaan täytyy. 
yhä edelleenkin sitä tehdä. Silloin on asia käsi
teltävä määräenemmistöillä, 1

/ 11 voi e&tää niiden 
kiireellisen käsittelyn, 1/a voi saada ne hylätyiksi
kin, ja kun te niiden sisällön teette sellaiseksi, että 
vasemmisto ei voi niitä hyväksyä, silloin. nähtä
västi tulee käymään niin, että vasemmisto estää 
näiden uusien lakien hyväksym!;;en. T·e tapatte 
sitä ennen jo entiset lait. Silloin ei näistä asioista 
tule mitään. Ja. kuitenkin, eiköhän asianlaita liene 
niin, että uudistukset näillä aloilla ovat oikeistolle 
tärkeämpiä tai ainakin yhtä tärkeäJt kuin vasem
mistolle. Täytyisi sitä puolue- ja li:wkkaitsekkäi
syyttä vähän hillitä, sen verrari edes; että voisi 
!iaada jonkun lain asiasta syntymään, ettei oltaisi 
siinä asemassa, :kuin oltiin ennen 'keisari vallan ai
kana, että eduskUnta laati kyllä htkeja, oli ahke
rassa touhussa, sai joukon lakeja valmiiksikin, 
mutta sitten aina porvarillinen hallitus, oli siellä 
sitten ryssät tai suomalaiset, keir,arin turvissa aina 
toimitti lait ensin vuosikausiksi lepäämään ja sit
ten, mikäli e1 siinä onnistuttu, hylättäJviksi. Täy
tyisihän sitä nyt, kun kerran on keisarivalta ku
mottu, ja paljon muutakin kumottu, niin tässä 
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maassa kuin muissakin,' kumota myös se menet
tely1 että kaikilla mahdollisilla aloilla lainsäädän
töä viivytetään vuosikausia pelkästään jarrutta
mistarkoituksissa. 

Ed. Kuusinen: Edellinen pu})_uja arveli, 
ettei t~ssä asiasta ehkä synny mitään' lainsäädän
töä näillä valtiopäivillä, jollei tule vahvistetuksi se 
laki, jota tässä ehdotetaan va}J.vistettavaksi. Se 
on hyvin mahdollista, mutta tahdon puolestani 
lausua sen epäilykseni, etten ole varma, olisiko 
siitä oikeastaan enemmän hyötyä vai vahinkoa. 
Nykyään pn korkeimpien tuomarien, senaatin oi
'keusosastim jäsenten, valitseminen eduskunnan 
asiana. Viime kesänä ei ollut vielä sillä tavalla 
asianlaita. Viime krsänä tuntui jonkinlaiselta 1 

edistrsas~~~elta jo, se, että eduskunta saisi antaa 
laU.aunton~a, kun nimitetään korkeimman oikeu
den jru.eniä. Voisi täl!län johdosta nyt hyvällä 
syyllä kysyä, eikö olisi jonkinlainen taka-askel, 
jos. tuo viime kesänä hyvaksytty laki tulisi n:vt 
voimaan. Katsoisin kuitenkin, et.tä vakavuus tällä 
tlalla asian hoiliossa on tärkeä seikka, jonka ta.kia 
JO voisi sallia kysymyksessäolevan lain voimaan
astumisen. Toisekseen, kuten äsken mainitsin, lo
jaalisuus entis€n eduskunnan päätöstä kohtaan 1 

velvoittaa., että sen päättämä laki vahvistetaan ja 
sitten, jos tarpeelliseksi nähdään - ja epäilemäthi 
se on tarpeellista tällä alalla -, muutetaan ja lw~ 
hi!etaa.··~l\.· ~ lai.Ilise.ss~ 'järjes.tyks~essä .... "JfaUi.tu~~en 1 

eSit,ys , Jonka mm1sen senaatti on Jaittanyt nallle 
· valtiopaiville, on kokonaan toisella pohjalla kuin 
eduskunnan viime kesänä päättämä laki. Siinä 
ehdotetaan korkeimman oikeuden jäsenten nimit
täminen haUituksen asiaksi, myöskin ilman, eWi 
hallituksen edes tarvitsisi kysyä, ehdokkaista edus
kunnan lausuntoa, ja ilman, että jäseniä nimitet
täisiin määräajaksi, 5 vuodeksi, niinkuin oous
.kunta on ehdottanut, vaan että nimitetyt korkeim
lllat tuomarit tulisivat olemaan erottamattomia.. 
Tässä on siis 'kys:ymys kahdel)ta vastakkaisesta 
periaatteesta, korkeimman tuomiovirkavallan riip
pumattomuudesta, onko se oleva riippumaton kan
s~n'€duskunnasta· kokonaan vai eikö. Täihä.n liit
tyy sitten myös kys;ymys, onko ylipäänsä muun
kaan virkavalian oltava täydellisesti riippumaton 
kastilaitos, niinkuin se itse asiassa on tähän asti 
ollut ja jollaisena se tahdotaan tästä edeskinpäin 
})itää, vai tuleeko se olemaan kansanvaltaisen kon
trollin alaisena, tuleeko kansalla eduskuntansa ja 
muiden itsehallintolaitostensa kautta olemaan sii
hen vaikutusvaltaa? Meidän mielestämme olisi 
kehitettävä tuomiovirkavallan riippuvaisuutta 
kan&aneduskunnasta vielä paljon pitemmälle, kuin 
mitä eduskunnan viimekesäisen lakiehdotuksen 
mukaan laita on. 

Jonkinlaisesta erehdyksestä satuimme me so
sialistit saamaan puheenvuoron ennen herra Al
kiota, joka on sa·anut suomettarelaisilta herrailta 
urakakseen ehdottaa kaikki nämä viime vuonna 
päätetyt lait lähetettäviksi valiokuntaan. Hän 
äsken mainitsi, ettei se suinkaan tapahdu missään 
jarrutustarkoituksessa. Se tapahtuu hänen väit
teensä mukaan kai jossain: aivan '4iattomassa tar
koituksessa. Pyytäisin eduskunnan jäseniä muis
tamaan tuon hänen vakuutuksensa silloin, kun 
tämä asi'a tulee seuraavan kerran esille, kun se pa
laa valiokunnasta. Siellä on valiokunnassa nyt 
olemassa eduskunnalle lähetettynä senaatin uusi 
esitys tästä samasta asiasta. Minä epäilen, kuinka 
kauvan herra Alkion uskottelema uskollisuus 
eduskunnan viime kesänä pää.ttämäiä lakia koh
taan kestää, kun se tulee valiokunnassa verratta
vaksi tähän nykyisen senaatin taantumukselliseen 
ehdotukseen. Luulenpa, että eduskunta saa vielä 
nähdä sen näytelmän, että herra Alkio; joka vaa
lien edellä esiintyi kaikkea virkavaltaisuutta vas
tustavana henkilönä, silloin tulee puolustama'an 
edu:.kunnan ennen päättämän vaatimattomankin 
lakiehdotuksen kumoamista sellaisen virkavaltai
sen järjestelmän hyväksi, jota nykyinen musta se
naatti ehdottaa. 

E.d. A n n i H u ota r i: Viime istuntokau
della pidettiin tätä käsilläolevaa laki~hdotusta 
porvarien puolelta niin tärkeänä, että lakivalio
kunnassa sitä käsiteltiin jo ennen, kuin hallituk
sen esitys sinne lähetettiin. Mutta kun valiokun
nassa saatiin siihen muutamia parannuksia kan
sanvaltaisempaan suuntaan, kii.vivät porvarit tätä 
lakiehdotusta vastustamaan ja sitä samaa ne ovat 
tehneet täälläkin. Minä pyytäisin ehdottaa, että 
eduskunta päättäisi vahYistaa tämän lain valio
kuntaan lähettämättii. 

Ed. A 1 k i o: Samoilla perusteilla, kuin edelli
sissäkin tapauk-sissa, pyydän ·ehdottaa, että tämä 
asia lähetettäisiin lakivaliokuntaan lausunnon saa
mista varten. 

Ed. R e l a n d e r: Kannatan ed. Alkion ehdo
tusta. 

Ed. W r e d e: Om det var skäl att begära ut
låtande från utskottet beträffande de här förut 
ifrågakomna lagförslagen, emed.an d€t gäJlde att 
skapa en form för behandlingen af lagförslag i af
seende å sta.dfäst.else, då någon sådan form förut 
icke funnits. så är det vida mera skäl härtill be
träffande fÖrevarande lagförslag, då en proposi~ 
tion i samma ämne redan föreligger tili behand
ling i lagutskottet. Jag förutser väl möjligheten 
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att, såt>om herrar Airola och Kuusinen anförde, 
denna la&"stiftningsåtgärd kanske icke leder till 
något resultat. Men detta är bättre än att den 
leder till ett sådant resultat, som det nu förelig
gande lagförslaget. Öfvemllt, där . man sätter 
värde på medborgerlig frihet, har man funnit, att 
ett nödvändigt värn för denna frihet ligger i till
varon af oberoende domstolar. Det är därför som 
önskan att äfven vår högsta domstolsinstan~> måtte 
intaga en oberoende ställning va.rit leflvande hos 
oss allt sedan 1860-talet, då landtdagarna börj:ade 
sin verksamhet. Det föreliggande lagförslaget 
skulle icke göra denna insbns oberoende, utan i 
ännu högre gtad beroende än den varit förut. Det 
innebär således icke ett framsteg, utan tvärtom 
ett- baksteg, om man betraktar frågan från ~>;vn
punkten af den medborgerliga ftihetens tryggan
de. Jag förenar mig om ldgm. Alkios förslag. 

Ed.- Kuusi n en: En varmaan kuullut, mutta 
jos tulkki sangi oikein, niin ed. Wrede väitti, että 
kaikkialla pi·detään välttämäHömämä, että oikeus
laitos, semminkin korkein oikeus, on riippumaton. 
Tämä väite ei pidä ihan paikkaansa. Sveitsissä 
se on eduskunta, joka valitsee korkeimman oikeu
den jäsenet, ja on muitakin maita, jois~>a toki halli
tuksen päämiehen on nimityksestä kysyttävä ai
nakin toisen edustajakamarin lausuntoa. Ja silti 
ovat kansalaisvapan.det niissä maissa ainakin sen 
verran turvatut kuin täällä Suomessa, Sveitsissä 
ne ovat turvatut paljon paremminkin. 

P u he m i e s: Olenko ymD,J.ärtänyt ed. Alkion 
ehdotuksen oikein siinä kohden, että. edustaja Bh
dotti sen lähetettäväiksi htkivaliok1mtaan? 

Ed. Alkio: Aivan niin. 

Keskustelu a~>ian valiokuntaan lähettämisestä 
julisw-taan päättyneeksi. 

P 1!1 he mies: Asian asiallisen käsittelyn jat
kamista vastaan on ed. Alkio ed. Relanderin y. m. 
kannattamana ehdottanut, että asia lausunnon saa
mista varten lähetettäisiin lakivaliokuntaan. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

1äne!ftys ja päätös : 
1 

Ken tahtoo jatkaa asian asia Uista käsittelyä, 
äänestä.ä ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Alkion 
ehdotus hyväksyt-ty. 

Aänestyksessä annetaan 85 jaa- .ia 101 ei-ääntä. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt ed. 
Alkion ehdotuksen mukaisesti ·lähettää asian 
1 a k i v a l i o k u n t a a n lausunnon &aamista 
varten. 

P u h e m i e s: Päivällisloman vuoksi keske;v
tetään istunto ·k :lo 7 :ään. 

Täysi-istunto kes-keytetään -ldo 4,50 i. p. 

'fäysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 7 i. 1J. 

Vapautusta eduskuntatyöstä sa.avat yiksityis
asiain vuo.ksi -ed. H<>lsti tämä!n illam istunm.on lop
pupuolelta el11Si 1perjantaiaamuun, ·ed. Alkio tä
män illa.n laJlpupuolesta alkaen ensi perjal!'tai
aa'illuun ja ed. Annie Furu'hjelm tästä illasta ensi 
perjantaihim. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

7) Esit-ellään ehdotus, että ~duskunta päättäisi 
vahvistaa ja. julkaistavaksi ·määräisi seuraavat 
la.kiehdotuO&set: 

a) Laki KorkeimJpa.sta hallinto-oikeudesta; 

b) l .. aki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun vaali~ 
lain 13 ja 16 § :n muuttamisesta 

sekä 

c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irtolaisista ja 
niiden kan&sa menettelemisestji annetun asetuksell 

9 § :n muuttamisesta. 

Keskustelu: 

Ed. A 1 k i o: Samoilla perusteilla, kuin edelli
sissäkin tapauksissa, pyydän ehdottaa, että nämä 
lait lähetetään lausunnon saalllli'Sta varten la,ki
valiokun taan. 

Ed. W u ori m a. ·a: Minä kannatalll'-ed. Alkion 
ehdotusta. 

5(i 
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Keskustelu asian -valiokun,taa!ll lähettämisestä 
.julistetaan päättyneeiksi. 

P u h-e m i e s: Asian asiallisen käsittelyn jatka
mista vastaan on ed. Alkio -ed. W U()rimaan kannat
tamana ehdottanut, että asia lähetettäisijn lakiva-· 
lioh!ntann lausmrmon saamista va.rten. 

Selonteko myönnetään oiikeaksi. 

Xänestys ja päätös : 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voitta.a, on ed. Alkion 
ehdotus hyväksytty. 

ÄäMstyksessä ova:t ei-äämet voitolla. 

Eduskunta on siis. päättämyt ed. Alkion ehdo
tuksen lillukaisesti lähettää asian 1 a. kiva l i o
k u n t a a n lausunnon saamista varten. 

8) Ehdotus, -että eduskunta päättäisi vahvistaa 
ja julkaista,vaksi määrätä ::;euraavan la:kiehdotuk
sen: 

Laki Suomen Eduskunnan oikeudesta tarkastaa hal
lituksen jäsenten virkatointen lainmukaisuutta. 

Keskustelu: 

Ed. Alkio: :Samoilla perusteilla, kuin edel
lisissäkin tapauksissa, pyydän ehdottaa, että tämä 
laki lähetetään lausunnon saamista va.rten perus
tuslakivaliokuntaan. 

Ed. \Vuori-maa.: Minä kannat-an ed. Alkion 
ehdotusta .. 

Ed. K u ja l a: 'l'ämän v-ahvistettavaksi ja voi
maanpantavaksi määrätyn lakiehdotuksen yhtey
dessä tulee mieleem eräitä seikikoja.. 'Suomen kan
san k•eskuude.ssa., ei ainoastaan1 työväJes:tön vaa•n 
muittenkin kansanainesten kes·kuudessa, on ollut 
y,leisenä sananpartena-, että Suomi on virkavailain 
,luvattu maa". Sillä on ollut syynsä. Virka
valta on •siihen määrin ede:svastuuttomasti toimi
uni tässä maassa, että se on saa.nut- voi sanoa.
kansan enemmistön -epäluulon. Se epäluulo on 
niin pit·källe kansan vereen syöpynyt, että •kun 
säätyvaltiopäiväi kokoontuivat, niin taval.lisesti 
sanottiin, että virkamiehistö kokoontuu herrain
päiville -olojwnsa. ja· paLrokae:tujansa järjestämään. 
Tämä johtui -siitä, että virkamiehistön -vai1kutus 
säätyeduskunnassa oli siihen määrin voimakas ja 

taas toiselta puol-en virkalilliehistön mooettely hal'
lituksesta aina alimpaan maalaispoliisii.n, asti :o.Ji 
siihen määrin tylyä ja ylimi·elistä kansa·i koh.taan, 
että kansasta katosi lopulta viimeinenkin .luotta
mus virkamiehistöön yleensä. 1905 vuoden val
lankumouksen eli suurlakon jälkeen käsittivät 
porvaripuolueetkin, että virkamiesasiassU~kin piti 
jatain !kansalle luvata ja s-entähden suomettare
laisten 1906 hy.väksymäs'Sä oihjelma•ssa. oli myös 
luvattu poistaa sitä virka.v-aJtai.sta. henk-eä, mikä 
maamme virkalilliehistössä on vallit!•emassa, da 
maala-isliiton ohjelma.ssakin luvattiin oikein tuke
vasti tapella virk·avaltaa vastaan. Twmän laki
ehdotuks-en .hyväksyrminen :tietäisi jossain määrin 
pyrkimystä, edes alkuaskelta siih-en suurutaan. 
Mutta kun täällä jo -ed. A1kio ehdotti sen!kin 
samaa. tietä ·haudattavaksi, kuin edelliset, niin voi 
varmuudella sanoa, että sen kohtalo iulee olemaan 
sama. Tu-o maaiaisliittolai·sten suhtautuminen 
tänä iltanra esit-ettyihin kysymyksiin johtaa mie
leen erään vanhan. jutun. Ei -se niin kovin vanha 
ole, tuskin se on paria kolmea vuotta va.nha. 
Eräissä vaaleissa kertoi eräs suomettarelaisten en~ 
tinen edustaja Tulikoura ed. Arajärven sarnon•een 
siLlä tavalla., että ,talonpoikaisedustaja. on sem
moinen loi:skasvi, ·joka on syöpynyt porvarispuo
lu-eitten kupeeseen", ja. -kaiken lorpuksi Arajärven 
sanotaan antanreen se-mmoisen atestin talon•poilkai~ 
edusta.jille, että ,taloniJo1kaisedustaja on vain 
kyyt:lp-oika eikä mikään lrunsäätäJjä". Tämä joh
tuu sentähden mieleen, että maalaisliiton täJnän
iltainen menettely on todennut, -että Arajärvi oli 
silloin oik-eassa. Ma.aJaisliitto on osoittautu-nut 
olevarusa -ei ainoastaan 'hyvä kyytipoika vaan myös 
hyvä laiil:ta.ppaja· ja rmyös vielä parempi ·kuorma
ajuri, sillä se tänä iltana kärrää kokonaisen kuor
man lakeja hautauSJmaalle. Valiokuntaan n:e vi
ra-llisesti kyllä sanota·UJn ehdotetta van,, mutta tänä 
iltana ·edustajille ja-ettu lakivaliokunrnan· mietintö 
koskeva osuustoimintalain 19 §:n muutt-amista on 
todis:tuksena siitä, että valiokuntakäsittely muo
dostuu näitten laki€lll hau<t?ausmaak:si. Kaikesta 
siitä huolimatta ja toivoen, että maalaisliitto ehkä 
vielä yhdennellätoista hetkellä tekee parannuksen 
ja lu-opuu kyytipojan asemaSita (Vasemmalta: 
Turhaa!) - niin, täällä huomautetaan, että toivo 
on turhaa - mutta siitä huolimatta minä vielä 
sentään uskallan ehdottaa, •että eduskunlta pää:ttää 
vahvistaa ja voimaa.npantavaksi määrätä lain 
eduskunnan jäsenten oik-eudesia tarka-staa halli
tuksen jäsenten .toimien laim.mullmis.uutta. Minun 
01ina yksityinen mielipiteeni kyllä on s·e, että koko 
näiden lakien. uudestaan kä.sittel·emin•enr on laiton, 
sillä .eduskunta!han on jo kerran nämä lait vah
vist'f!,nut ja. määrännyt voililla:an.pantavi1ksi ja .in-
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laistaviksi. Mutta. kun nyt kerran on ot-ettu nä
mä lait uudelletm käsiteltäviksi, niin vahvem
paa k·ai tulisi, jos ne kaksi kertaa va:hvitltetaan. 
l\iinä siis ehdotan, että ky·seessäoleva laki vahvis
tetaan .ia määrältään voima.anpaniavaksi. 

Ke~kustelu a•sian valiokuntaan lähe:ttäJmisestä 
ju listetaa.n päättyneeksi. . 

Puhemies: Ehd'Diuksen asia.Uisen käJsitte
lyn jatkamista vastaan on ed. Al'kio ·ed. Wuori
maan kannattamana ehdottanut, että asia lähetet
täisiin· perilstuslakiva1iokuntaan lausunnon saa
mista varten. 

S1elonteko myönn€tään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: • 

Ken tahtoo jatkaa asia1n asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voi t.taa., on ed. Alkion eh
dotus hyväksyrtty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

Eduskun:ta on siis ed. Allcilon ehdotuksen muc 
kai•sesti päättänyt lähelttää asiallli p e r u •s t u s-
1 a 'k i v a 1 i o k u n t a. a n lausunnon saamista var
ten. 

· 9) Esitellään ehdotus, etltä eduskunta päättäisi 
vahvistaa sekä voiimaa·nastuva.ksi ja julkaåstavaksi 
määrätä •seuraavan lakiehd011;uk:sen: 

Laki sisältävä selityksen asetukseen 12 päivältä 
maaliskuuta 1909 samana päivänä annetun torpan, 
lampuotitilan _ja mäkitupa-alueen vuokrausta kos-

kevan asetuksen soveltamisesta aikaisemmin 
syntyneisiin ..-uokrasuhteisiin. 

Keskustelu : 

Ed. Mäki: T.oivoisin, että edus.kunta tehdyn 
ehdotuks•en mukaisesti ·vahv.istaa nyt tämän lain 
selityks-en. S~llä minun ym.mä:riärukseni jos tä.ma 
ly·kätääJn valiolkunba.n, sillä ei tule olemaan juuri 
mitään merkitystä, .ia ·kun minä nyt huomaan, että 
näiden vahvistusasiain pyöv-eli, ed. Alkio on mat
kustanut poils .pailmltaan, niin: ehkä täällä ei ole 
ketään, j'Os ei rovasti Wuorimaa ota hänen val
tuuksiaan, sellaista, joka ehdottaisi täJrnän asian 
valiokuntaan, vaan ·että tämä ny<t toivoni mukaan 
v8ihvistetta.isiilll. Herra Alkio näkyy ,ky.Uä nyt 
tulleen ]Jaikalleen - minä €n tiedä 'tuliko hän sitä 
varten nyt jo, ·että saa tehdä sen esitylksen, että 

tämäkin asia haudattaisiin jonnekin valiokun,taan, 
että maDJnomistajille tulilsi tilaisuus jatkaa sitä 
häätöjen sarJaa, joka jo on kyllin suuri täsä 
maassa. Nytkin odottaa. hovioikeuksissa suuri 
määrä tuomioita. Minä toivoisin, että ed. Haa
tajaki•Th as.tu:isi nyt puolustamaan si~ä, että 
tämä ,lains•elitys ~Lman muuta va.hvistettai
siin, sillä vii-rne kerralla) kun tätä lainselitystä 
laa-dittiin, hänkin oli valmis tunnusbvmaan, että 
tämä oli ,kiireellisesti ratkaista.va. Kaikki edel
lytykset oo siis olema•ssa,. jos •ei va.au ed. Allkio 
käyitä puheenvuoroa, tämän lain vahvistalillista 
va:staan. 

Ed. W u ori maa: Minä pyydän -kannattaa 
sitä ehdotusta, e1:ttä täJmä la!kiehd·otus hyväksyttäi
siin ja vahvistettaisiin. 

Ed. L u o p a j ä r v i: Ed. Mäki täällä mairuitsi 
s-en syyn, min'kä vuoksi tämä ehdotus voi1Ja.isiin 
hyväksyä. Minä olen aivan samalla ka.lllllalla 
siitä syystä, että tässä on kysymyksessä lainse
litys, joka on eduskunnan puoLelta aina ollut tun
nustettuna, ja. vain sen vuoksi, että eräät hovi.oi
keudet ovat jälestä:päin ryhtyneet lakia toisin tul
kitsemaalll, on• se tullut uudestaan esine selviltyik
sen antamista. varten. Minä muuten luulen, että 
ed. Mäellä ja minulla on er~koinen syy !kanrua.ttaa 
tämän lain hyväksymistä n y t, kos'ka Iille kumpi
kin olemme maa.nomistajia, ·ettei ltultaisi siihen 
käsityks·eeTh, että me omioo etuj,emme vuoksi ,jar-
rutamme" tätä asiaa. · 

Ed. H a a ta ja: Minä voin puolestani yhtyä 
ed. Mäen ehdotukseoen siitä· syystä, että tälmä laki 
kasiteltiin viime valtiopäivillä hall~tuksen esitylk
sen )Jerusteella, joka hallitu'ks€n ·esity·s tuli sa
nDJsta sanaan aivan sellaisenaan eduskunnan hy
väksy.mä'ksi meJ.kein kaikilla eduskunnan äänillä, 
lukuun1ottamatta eh'kä ·par.ia. Niin ollen minun 
käsittääks·eni ei voi olla mitään •erimielisyyttä sii
tä, että tämä laki sekä muodollisesti että a~.~ia.lli
sesti on laadittu sillä tavoin, kuin tässä asiassa 
lain tulee tulla laa.dituksi. 

Ed. A i r o 1 a.: Täimä uusi keikaus, jon'ka ma,a
la~sliit.to nyt teki, osoittaa. todeksi kaiken se111, 
mitä meidän taholta sanotti,in ]Jäiväi·stunnossa, sa~ 
nottiin, että tässä on kyseessä tämän 6 :nen, 7 :nen 
ja 8 :nen· asiwn tappalillinen ·eikä 'kyseessä mitkään 
muodot, j 1oita olisi noud-at•eottava la'kieu va.hvista
mis€ssa. Silloin kun näim.ä vaaralliset asiat olivat 
valiokuntaan .tai, niinkuin ed. Kujala lausui, hau
tausmaalle läihettämättä, niin ka.uvan selitettiin, 
eiltä kyseessä on vain pelklkä muodollisuus, . .-:•Hä 



488 Tiistaina 11 p. joulukuuta. 

täytyy noudattaa sitä muotoa, että eduskunta ei 
umpimähkään va'hvista lakeja ja määrää voimaari
julkaistav·aksi, mutta ·että ei olisi kyseessä ruid·en 
tappaminen, ja. toisekseen, että tarvittaisiin lähet
tää ne valiokuntaan s·entähden, että uudet edusita
jat sa.isivat tilaisuuden perehtyä näihin asioihin. 
Nyt kaikki •tämä hylätään. T'ähän asiaan uusien 
edustaji€n •ei tarvi•ts·e P'ereh:tyä. Täissä asiassa ~i 
tarvi:tse noudattaa sitä muotoa, jOnka maalaisliit
to aikaisemmin valitsi. Näemme, että kaikki hei
dän juttunsa ovat vain joutava.a kieroilua, joilla 
koetetaan salata, että he tahtovat 'käydä viime 
v'altiopäivien tärkeimpien lakiehdotusten kimp
puun ja. saada n·e tässä ·eduskunnassa ta;petuksi. 
S,en me sailo~mme a.i,kaisetmniin ja sen on nyt' 
heidän: •menettelynsä osoittauut. Tästä huolimat: 
ta minä kannatan <tämänkin lain va.hvis'tami.sta ja 
julkaisemista, niin•kuin :olen kan~naittanut ·näitä 
edellisiäikin. Tahdoin a:iniOa:staan näyttää, millai
sia k·einoja täällä keskustakin käyttää silloin, kun 
s-e t-ekee palV'elU:ksia oikeistoHe. 

Kes:kU'stelu asialS'ta juligtetaan päMtynieeksi. 

Puhe m ie·s: Kun mitään muita ehdotuksia 
ei ole tehty, tahtonee eduskunt-a hy,väiksyä asiasta 
tehdyn ehdotuksen. 

Eduskunta on siis päättänyt vahvistaa ja jul
kaistavaJksi niäärätä S·euraava'lll la.kiehdotu'ksen: 
Laki sisäliävä selityksen a,setukSeen 12 päivältä 
maaliskuuta. 1909 s&.mana :päivänä a.nnetun, tor
pa.n, lampuotitilan ja mäkiiupa.-alnoon vuokraus
ta ·koskevan as·etuksen sov-eltrumisesta a.ikaisem
mim syntyneisiin, vuokrasuhteisiin. 

10) J\'laan sotalaitoksen vohnaansaattatnista ja esi
tyksen a.nt.auiista kansanmiliisin aikaansaamisesta 

ko&keva ed. Mikkolarn y. tn. anom. ehd. n:o 4, 
jonlka käsittely viime istunnossa jäi kesken, esi-
tellään. · 

·P u h e tn i e s: Silloin kun asia esiteltiin, ilmoi· 
tevtiin, <että puhemiesn'euvosto ehdottaa asia.n lä
hettämistä perustuslakivarliokuntaan. Ed. Johlllns
son ed. Härmän kaiJJ:nat<ta.mana on ehdotta'!lut 
anomusehdotuksen hylättäväksi. 

Pyydän niitä edus.tajia, jotka. olivat pyytäneet 
pu•heenvuoroa. •viime istunnossa, uudelleen pyy.tä
rnään puheenvuoroa, jos tahtovat sitä käyttää. 

Keskustt>lu : 

Ed. A n n i H u o t a r i: Minut ovlllt työläisnaå
sei valtuuttaneet pan.emaan 'V·astaJa.usoonl tätä nyt 

esillä olevaa 'esitystä ·vastaa1n.. . On lll1-erkillistä, 
niinkuin täällä .io ensimäisessä ·keSikustelussa huo
mautettiin, että meidän 'hallituksetnlll1e ja mei
dän porva.rist·offilme ·ovat ruvenn~eet sotalaitost~a nvt 
täällä pystyttäJmään, juuri .kun maailman sotwka~
hut ovat ,sillll1äimme edessä. Tuhanruet kodit ovait 
raunioina, tuhannet perheet kulkevat mierontietä, 
j.a siitä huolimatta srumoja sotalaitoksia täällä ru
v·eta.an kannattamaan. Työläisäidilt, jotka suurella 
vaivalla ovat saa·n-eet poikansa a1kamiehibi, ne 
sa.a.va:t n'yt monasti raajarikkoina, jalattomina, 
kädettöminä, lapsensa takaisin sotarintamalta. 
Puolisot ja mi<ehet jäävät sille tielle. Suuret jou
kot niistä ·kaa.tuvat sinne. Toi•set ovat ·vihollis
maa~ vankina. Vieläpä 'Osa unohtaa isän- ja 
puolisonvelvollisuudet vieraassa maassa ja jät
tä:vät perheensä oman onnenea nojaan. Lapsia. on 
tuhansittain kod1ttomina. Ne knlkeva.t armo
paloja sa,alillassa, ·eivät milloinkaan saa tietoja 
vanhemmistaan. Tällaisia kauhuja on tuo sota 
meille opettanut ja olisi luullut, että ne, jos mit
kään, puhuisivat sobtlaitosta vastaan. Vuosikvm
meniä saamme teh'dä 'työtä niiden vaurioide~ ja 
sen henkisen turonelu1ksen :poistamiselksi, mitii 
sota on jälk·eensä jättänyt. Kaikissa tma.]ssa ovat 
na.iset nousseet sotalaitosia vastaan, 'sillä rue siita 
enimtnrun samva.t kärsiä, etenkin työläisnaåset, 
sillä varakkaat ,miehet useammin ostava.t lapsensa 
vapai<ksi sotapalv•elukstesit·a, paitsi ne, jotka toi
vovat pojillen~sa upseerinpaikko.ia• ja tyttärineen 
kan•nuksissa heliseviä ·komearpukuisia sulhasia ja 
komeita tanssiai•sia n~iUe. On nytkin sodan "aidrana 
nähty, miten muissa maissa porva~isnaiset'kin 
nousevalt sota,laito:sta vastaan. Meillä ei ole vielä 
yhtään äänitä kuulunut siihen suuntaa:n teduskun
na.ssa; Ovat sentään potvati·snaisetkin meillä jo 
sanomalehtitietojen mulaan siitä. vähän kesku.s
tell€'flt. 

Ne varat - täällä jo viillne ·keskusrtelussa lllla.i
nittiin, 30--40 miljoonaa. -, jota, !tämä sotalai
tos meille tulisi vuosittain maksamaan, ne t~Rrvi
taan tällä ·kertaa paljon parempiin tarkoituksiin. 
Kansa huokaa leivän puutteessa. On tullut tie
toja, että lapsia on jo meillä kuollut nälkään. 
Meillä on työläisv·aim'oja tullut mieli•puolilksi, 'kun 
ovat ·saanoot leipävaroja odotella ja jonot·ella .. 
Meillä on kurjuus ·ka,i•killa aloilla ja varoja suun
ni<tellaan: siiiä huolimatta tällais·een jouta.vaam. 
menetettäväksi. Ne varat, mitkä nyt aiotaan 
·tuhlata tähän, olisi minusta .en'lllen uhrattava kan:.. 
s~mvalrstuksen, lasten OP'etuksen ja. nuorison kas
vatuksen hyväksi. Meillä on nähty, miten vaxat
to,mista lapsista suurimman osan täytyy jättää 
koulunkäymisensä kesken. Eivät puolet kansa
kouluoppilaista voi käydä kouluansa läpi sen 
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vuoksi, että niillä ei ole varoja 'käydä, vaan !lii
deu ,täytyy lähteä an:siotyöhön, I>uhumartta(kaan 
niistä monista sadoista lahjakkaista työläisJap
sista, joille luonto on anta.nut hyvät la!hjat, mutta 
,jot.ka. varojen puutteessa ei•väi voi oppikouluja 
käydä, sillä ne ova1t liian kalliit ja niissä nutksut 
liian suuret. Tällaisiin olisi varoja pan·ta.va ei·kä 
teurastus-aseisiin. · 

Niinkuin sanoin, olisi kausa111va.listusta ,ia ·tie
tomäärää kohot.e'ttava ·ei1käJ raa.i'stettava., sillä so
taJa,i'tos ja. sota raa~stuttaa. miel•et. Olemme näh
neet tämänkin sodan va~kutulksena, minkälaista 
auarkiaa se synnyttää monessa maassa. Porva
ristomme tietysti uuoeksii, ·että lkun saadaan sota
laitos tänDJe ma•ahan, niistä 'saadaan semmoisia 
työväen p~is'kureita, jotka, kuu työriitaisuuksia 
.ia muita sellaisia. tulee, silloin lahtevät pieksä
mään työläisiä. Mutta. meidän .maassatn·me on 
jo työläisjou.koissa sosialidemokraattinten va.iku
tus ·siksi suuri, että minä uskon, että te siinä 
pe'tytte. 

:Ta.1mpereeu ityö.läisnaiset olivat ·viime I>Yhäna 
kokoontuneina suurilukuisina ·kokoukseent ja 
siellä he ykHilln~elisesti päfut.tivät esittää edus
kunrualle seuraa,vat ponnet: , V a,stustamme sota
laitosta: 1) 'kosika so.ta yleensä ja s1eu perustana 
seisova sotavä:ki sotii S08ia1istista maa,ilma.nkatso
musta. ja v-eljeyden aatetta. vastaan; 2) koska kai
kissa ma-issa 'On seisovaa 'sota.,ioukko;;t käytetty 
työväel)'luomk&a ,vastaan ja ota!ksumme täälläkin 
tulevan Jliin käymään, joten :se tulisi ltyöväen
ludkalle turmioksi; 3) koska Suomi pienenä syr
jäisenä ma,anta ei puolustusta.åoitulksessa;ka.an voi 
O!llline voimineen ~eisoa. suurvaltoja vas'ila.an, eikä' 
;;iis sotajoukkoja ta:rvitse; 4) SuOlillen paras työ
voi•ma tarvitaa•n työssä maan 'hyväksi, jD'tta siit~ 
voiltaisiifl ka-ikissa. sekä mahdollisiss·a että mahdat
tomissa tilanteissa pusertaa. kansallemme kaikkein 
vä1ttämä:ttömimmät ·elintarpeet, joten sen <työ
voima ei vuosika•usi•ksi jouda kasarrrneissa "lete
J.ehtiroäl!in; 5) koska me :Suomen naisina tarvit
semme mieh.emme, veljemme ja poikamme ko
tiemme hoitajilksi jå. tur.vaiksi, ·emme .siis salli, 
että heidät sullotaan ka.samnien, siveel.lisesti ltur
melevaam ilmapiirii·n. Kai1kkien edellä olevien 
syitten perusteella me vaadimJme, että -eduskunta 
tätä asia·a. käsitellessään tekee voitavansa, joltta 
tulisi hyläityksi oman so-tavruen ja yleis.en asevel
vollisuuden voimaansaattamista 1kos1keva ehdotus. 
Samalla kokous laskee tämän ka.ikkien naisedus
tajien, porvarillistenkin, naisten sydämille". 

He siis toivova.t vielä, että porvarisna,isemme
kin nousisivat tätä laitosta vas1a·an, mU!tta on 
kaikista nähty täällä, että on ihan turha sinne
päin vedota, ikun on heidän luokaUoon ettra, ja 
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minä sen vuo-ksi uskon, että siinäkään naiset eivät 
eroa omista puoluei.staan. Minä uskon, että maa
laisedustal,iain ·ei ole hyvä •melllllä. kotiinsa, siellä 
ei avosylin ota naiset ja vai:mot teitä vastaan, jOiS 
te menette ja sanotte, että me perustimme siellä 
sotalaitöksen, e'ttä äitien poja.t. viedään .tapetta
viksi - tai jos ei niitä tapeta., niin ntiitä raais
tetaan kumminkin. Meillä on muistossa, ·miten 
monet maalaispojat, juuri talollisten pojat, miten 
he sotaväkeen ottoa pelkäisivät, miten he iskivät 
väliin sormiinsa, väl.iin jalkoihinsa haavan, fJittei 
heitä vaan sinne huolittaisi. 

En ole va.ltiovii~as, että voisin sanoa sanani 
niistä tärkeistä asioi•sta, mitäl täällä on monet 
päivät .iauheiltu, mutta olen seura!Il.nut ·vähän po
litiikkaa muissa maissa, lukenut nimittäin leh
distä, mitä muualla tapahtuu. Siellä jos on 
joita1kin tä.rkeitä 1rysymyksiä, uiinfkuin meillå 
itsenäisyyskysymys tai muu 'koko maata~ kos
keva kysY'mys Jiä,sillä, silloin ne koettavat työ
väelle ja ka,nsaUe ,vä}ttämättö1miä uudistuksia 
myönltää, ettäkansa saadaan yhtenä miehenä ~tais
telemaan oma,n ka!Illsan ja itsenäitsyyden puolesta. 
Meidäm . porvaristomme on 'kuin kylcrnä, jiilinten 
muuri :edessä:: Eivät mitkään uudistulkset, eiväJt 
mitkään parannu1kset voi tulla kysymykseen, he 
turvaa,vat ainoastaan sota-a.seisiin, että he sillä 
voisivat ,iltsenäisyyttään" puolustaa alaJuokkaa 
vastaan ja sillä tavalla lhe luulevat tässä asiassa 
voittavansa. Mutta vii,sain keino minusta olisi, 
että myöunyttäisiin työläisten tärkeimpiin vaa
timuksiin, että saataisiin koko Suomen joukko 
siinä yhtenä s·ei'sÖiffi'aan. On juuri huvittavaa, 
että tällais·ena tärkeänä aikana, kun kansa. uudis
tusta. 'kaipaa, mi,elet ovat rauhattomia kaik'kialla, 
-anarkia leviää, ,tällaisia -esitetään, ja hallituiksen 
aika menee Boblippupiirustuksia ja mui'ta sella.i
sia; hankkiessa, uudistukset saavat jääidä toteutta
matta.. Oli:sin muuteru toivonut, ·että hengen mie
het täällä, jatkru san.ova't rakkauden apostoleina 
kulkevansa, 'eriUäin papit ja erittäin pastori 
Virkkuruen, .että he olisivat pitäneet nyt sellaisia 
lämpimiä puheita sotalaiiosta ,vas'taan, kuin ed. 
Virkkunen muUJtamia päiviä takaperin täällä piti. 

Ed. Rento l a: Kun on niin tärkeä asia esillä, 
kuin tällä kerralla -on·, nimittäin maailman nuo
rimman tasavallan turvaamisha.nke - ajattelen, 
että 'tätä anomusehdotusta on sellaiseksi tarkoi
t·ettu - .ia kun tuo maailmau nuorin tasava:lta 
koskee meidän omaa kansaamme, niiri onhan sel
vää, .eJttä täytyy uhrata aitkaa tämän kysymyksen 
käsittelyyn. En niin ollen, vähän viivä:htäessäni 
tämän anomusehd-otuksen 'tarkastelussa, katso it
seäni syypääksi siihen, mihin mielestäni täällä' 
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kyllä edu·stajat ovat usein itsensä syypärksi iJeJh
n-eet, nimittäin turhien asiain perinpohjaiseen kä
sittelyyn, valifwka tulos jo ed·eltäJpäin on selvä. 
Tässä asiassa kun sitäpaitsi ei 'tuloskaa:n ole vielä 
ed·eltäpäin •tiedossa, niin katson sitäkin :;uurem
malla syyllä. ol•evani v.elvoiiJettu lilllerkitsemään 
kantani, koska .se ·voi ol.la ta:va.llaan poiklkeUJksel
linen. 

Ne valtiot, joita, tähän saakka. on1 ollut maail
massa, ovat 'Olleet murhavaltioita eikä oikeus
valtioita, sillä sota s. o. ,murha" on ollut niiden 
perustus. Tyypillisin niistä valtioista, nimittäin 
vanha Rooman valtio, vahvisti .ia edusauttoi maail
man 'P·ersoonallisen ,Totuuden" tappamisen. Kun 
lähd·en käsittelemään tä'tä asiaa, muistuu mieleeni, 
että se val-tio, josta juontavat al'kunsa ja josrt:a 
ha·kevat la1kinovminsa nyikyiset valtiot, ·oli ,su
denpoikain" valtio; Romulus ja Remo olivat 
,sudenpoikia" taruj-en mukaan ja se sudenpoi
kain v-erinen valtio tappoi maailman p~ersoonalli
sen totuuden, ta.ppoi ihmiskunnan inhimillisim
män olennon. Tuo näky on mielessäni, kun nyt 
ajart:telen, <mko maailman nuorin tasavalta perus
tettava myös tälle pohjalle, va.i eikö se voi hakea 
olemassaololleen oikeutta mistään inhim.illi.sem
mästä lähteestä kuin miekasta. - 1Se anomus
ehdotus, jonka ed. Mikkola: on teh:nyt ja jota var
maan 'kanna.teta,an paljon maassamme, näyttää 
toteavan sen, että mekin, •kun olemme tuhatvuo
tiste'l1 tuskffimme jälkeen pää:sseet siilhen tilantee
seen, jolloin kansallista olemustrumme 'On käytä!Va 
täysin voimin toteuttamaan, mekin olemme vielä 
roomalaisten ja veristen germaanien kiroissa sillä' 
tavalla, että meidänkin pitäisi poLkea samaa la
tua, vaikka on silmiemme 1edessä vyörynyt nel
jälttä vuort:ta monimiljoonainen teurastus, jos~a 
tiliä voi tehdä vasta seuraava, raittiimpi ihmis
polvi, kuin mitä nykyinen on. M-e olemme näet 
niin turrute'tut sen suuruutta. sen ka:uhistusta 
tuntemaan, että me tietysti emme voi oikealla 
tavalla arvioid-a sitä suunn.rutonta ·kulttuurin murs
kaa., mikä nyt on tapahtunut, ennenkuin ltästä 
mur.hahumalasta, ihmissuku oo jolla.in ta!Valla sel
vinnyt. V ailkka tämä on silmäimme edessä, niin 
meillä 'kuiltenkin täällä luullaan voitavan raken~ 
t.flla valtioitten olemassa.olo edelleenkin rtuolle van
halLe .po'hjalle ja. tätä minä valitan syvä~i. Va
litan, -että suomalai~et :eivät oJ.e vielä niin omaa 
kansallisuuttaan tuntemaan heränneet, etteivät voi 
eroittaa, että ,koko meidän historiamme ajaa. meitä' 
järjestäJmään yhteiskunta·eläimä.mme ]Jieräti toi
selle t-ola.Ue, ·kuin ovat roomalaiiscl ja g-ermaanit 
järj-estäneet, jotka ova1t jär,itlstäneet ·sen miekan 
varaa'll. M·e emme ol!e miekan ka.nsa, joitain muuta 
me olemme, ja siitä, mitä muuta me ol€lmim:e, en 

nyt tietysti tahdo aiheelbtomaoo sivuhyppynä läh
teä mitään puhurilaan. Väite.täälll tähän, että 
,etkö sinä, puhuja, ollenkaan muista niiltä viime 
viikkojen tapa;U'ksia, mitä on :maassrumllllle ollut, 
kuinka militar.istinen henki meidän kansam1rne 
pohjakenoksilla on, kuinlka sodan raaistuttama 
mieli tykkänään on vallrunnut sen liikkeen, joka 
meidän maassamme enimmäkseen on pyytänyt 
rauhanlippua kohottaa". Kyllä minä s-en tunnus
tan, että s-ellainen t~mä'll ,rooma,Jaisen oi'kieuden" 
matkiminoo on sosialidemokraattis·essakin ryh
mässä olema,ssa.. Ja sitä valitan vielä syvällisem
min, kuin että oikeisto olisi .langennut ja un lan
g'·ennut milita,ristiselle polulle, .sillä oimeistolta ei 
voi juuri muuta. odotta.a1ka.an. J\tlu<tta sitäpä vas
taan, että vasemmiston taholla on ·pyydetty puhua 
rauhan asiasta sillä .ta:valla, kuin siitä on puhuttu, 
'kun tämä keskust·elu ensim virisi, sitä vastaan 
minä pyydän muhan ystävänä panna. vasta.lau
seen. Veriset Ikädet ovat olleet niillä vasemmis
tolaisilla, jotka kiihkeimpiä syytöksiä ovat esit
tän·eet o~keistoa vastaan militarismin elvyttämi
sestä tähä'll maahan. Ja kun niin tapahtuu, niin 
tuo on rauhanaa.tteen tahraamista. (Vasemmalta: 
Oikein!) Mutta huolimatta siitä, .että vasemmis
tossa on s·ellainen menetelmä ollut rauhanasia.ssa, 
kuin on ollut, ja kuin tänäJkin päivänä on täältä 
kuultu, että ·eräs vasemmiston edustaja; uhkaili' 
maaseudul·ta tulleiden ilmoitusten johdosta 'taa
sen uusilla. levottomuuksilla, ehkäJpä veritöi,hin 
sarukka -, huolimatta siitä, että vasemmiston ta
holla on rauhan asiassa näin arvoton menetelmä 
ollut va.Ualla, ka:nnatan kuitenlkin sitä -ehdotusta, 
mikä siltä taholta on tehty, etltä ·ed. Mikkolan 
y. m. anomusehdotus hylättäisiin sinänsä ilman 
valiokuntaan lähettämistä. - ,Ei sitä ole aja
teltu militari1smin elvyttämiseksi meidän 'maas
samme", sandtaan oikeiston iJ:.aJ:wlta.. ,On tarkoi
tus vain turvata kun•kin · kansalais·en al'k·eelli'sin
kin elämisoikeus, kansalaisvapaus .ia rauha" .ia sHii 
va:rten tarvitaan, - se on historian kok€mus, --
vissi laji väkivaltaa, se an jotakin sotalaitoksen 
ta.paista. S-en myönnän minäkin, ·että ta~rvitaan 
vissiä ladia väkivaltaa yht·eiskunnassa. Ei pidä 
kenenkään luulla~, että olisin sellainen sininen 
idealisti, joka en tuota seikkaa varteen ottaisi. Nä
keehän sen välttäJmättömäksi perhe-elämän, siis 
pienoisyh:teis•kunnan, alalla, •pienten lasten pa
rissa, että vissiä lajia väkiv.alta·a tarvitaan jokai
s-essa yhteis·kunnassa niin Imuvan kun se on alhai
sella kehitysasteella. Mutta 1ed. Mikkolan ano
musehdotus y.hteiskunmassa ta,rpeellisen pakon 
hankkimiseksi on •kerrassaan epäonnistunut. Se
·hän pyytää haudasta n.ostaa entisen sotalaitoksen, 
jonka Jumalan johdaltuksen mukaa:n meidän vihol-
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lisemme on 'kuo~emalle 'kul,ettanut. Mutta siitä 
vauhwsta sota.lai·toksestamme ei ole hyvät koke
mukset, puhutta·koon sen ka.sva;tt.avasta. merkityk
sestä ruumiilliseen kehity~kseem, 'kuriin ja jär.ies
tyksoon nähden mitä tahansa. Se tuotti turune
lusta, semminkin kansa:mme pohjakerroksille, ja 
paljon sivistyksen mukana seuraavia paheita. Ja 
si·ksi se on monesta m uusta:kin syystä, ei vain tar
koituksensa. täJhden, aiheutettu olemaan ainiaaksi 
siinä hauda1ssa, mihin- se on sa.at1ei'tu. :_ Tois·en
laå:sia keinoja. olisi keksittävä yhteiskunnallisen 
rauhan turvaamiseksi. Ja niitä tarvitaa.n ny·t 
kyllä, tarvitaan siitäikin syystä, e~tä kun me tu
lemme pyytäJmään ulkovatlloiHa 'tunn,ustusta. ,tälle 
maailman nuori'ill'malle tasava.lla.llemme, niin mei
dän täytyy ehdottamasti voida turvata ulkomaa
laisten 'henkilökoh'ta.inen koskema.ttomuus ,meidän 
maassa:mme. VaEtettava.sti tapa.htui ·tuon taita
mattomasti johdetun surullisen suurlåkon, joka 
tänä ·syksynä riehui, aikana, että mooot ulkoval
tain alamaiset kärsivät henkilökohtaiseen koske
mattomuu'teensa nähden loukkausta. TuollaiSI2t 
täytyy ehdottomasti tulla. estety.ksi. :Samoin 
kuin meidän koululaise.mme, meidän leskemme, 
olkoot ne porvareita tai sosiaHdemokraatteja: täy
tyy saada kodin rauhassa elää, ilman että mikään 
verikaarti, lähti Sie sitten oikei:ston tai vasemmis
ton taholta, tulee heitä rhengiltä ottamaan, niin
kuin, hirvittävää kyllä, tänä syksynä on tarpahtu
nut. Ja sitä varten tarvitaan kyllä järje.s.tysvalta, 
mutta se järjestysvalta ei tarvits·e kuula.ruiskuja, 
ei linnoituksia, korkeintaan vain revolverin, mi
käli mahdollista,peloittimeksi pampun y;m. sellai
sen lisäksi. Ja viimemainitulla tavalla asestetun 
järjestysvalla-n a.settrumiseksi on kyllä keinoja, 
ilman että sanaakaan puhutaan sotalaitoksesta. 
On jo olemassa lai'taksia, joita voidaan parannet
tuina käyttää. Tarkoitan järjestyslaitosta., milii
sin, poliisin tai suojeluskuntien muodossa. ,Ja 
niihin nähden olen sitä mieltä, että eduskunnalla 
täytyy olla ylin päättämisvalta sellaisiss~kin 
aJSioi:ssa. Kansamme pohjakerroksert, eduskunnan 
vasetrnmis'toryhmän johtaJrnina, eivät luota pelik:
kiin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Ja. kun niin 
on laita, niin katson, että on vähemmän onnistu
nutta. sekin,, . että annettaisiin sinänsä ny.kyiselle 
senaatille koko . järj,estyskysymyksen ratkaisu. 
Edullisempaa olisi a:setta.a eduskunnassa esimer
'kiksi joku 17-miehinen turvallisuuS/Valiokunta, 
joka koko maahan, kaupun\keihin ja maalaiskun
tiin nähden ottaisi selvittääkseen ne perusteet, 
joille järjestysvalta rakoentuisi. Sillä 'Vaikkapa 
kuinka oikei•ta normeja noudatetta.isiin: !hallituk
sen menettelyssä tähän järjestys'kysymykseen 
nähden, niin puoluetaiJdilliset :syyt vaativat sosia-

lid·emokraatteja saattamaan hallituksen to~.menpi
teet täissä militariSiffiin laskuun ja ha.lliltuksen jäa-
jestämät joukot leimataan la.htarikaa.rteiksi j. n. e. 
Pidän sentähden tämän kysymyksen onnelliselle 
ratkaisulle välttämättömänä, että eduskunta ryh
tyisi toimenpitei.siin järjesty ks•en saattamiseksi 
maahan, mutta että se ta·pahtuisi perin toisella 
pohjalla kuin tässä ·kyseessäoleva,ssa anomusehdo
tu'ksessa esitetään. Nyt ei ole aika puhua ensin
kään sotala~~toks-es~a eikä ole vau1hoja muotoja 
tyrkytettävä 'tälle ajaUe. Aikamme särkee van
hat muodot. Ellei se voi niitä murtaa rauhaHi
sesti, parlamentaarisesti, niin se katkoa ne väki
valtaisesti. Pyytäisin teroittaa, ettei tässä käy
teittäisi muuta. kuin realipolitii·kkaa, ett-ei oltaisi 
liian ihanteellisia, liian optimisteja. Minun kä
sittääkseni jos luullaan, että Suomessa edelleen 
saa·taisiin sotalaitos pyst.yyn, niinkuin s·e ennen 
oli, ollaan !kaikkea muuta 'kuin r.ealipoliitiikkoja. 
Jos hobrikoffilaisia yrityksiäJ vastaan suurin 
osa Suomen nuorisosta 1pani jyrkän vastalauseen 
ja jäi pois kutsunna.sta, niin luullaanko, että nyt 
ovat porvariston ja sosia.lidemokraaJttien välit sen 
paremmat meidän maa:ssa kuin oli' ikansa;mme 
suhde vieraisiin sortajiin toistaky'In'mentä .vuotta 
takaperin? Me olemme nähneet, että meidän va
semmistomme ei ole vääjäunyt käyitää terroria, 
jopa murthakeinoja. murtaaksee.n oikeiston vallan. 
Ei'kö se sitä tuLe käyttämään, jos sotalaitos esi
merkiksi: eduskunnan enemmistön pää!töksen 
kautta maassamme pantaisiin voimaan? Minä 
näen ehdottomasti tuloksena siitä sen, että lä
hemmäs pu<>let asevei vollisuusikäisistä u uorukai
si:sta jäisi pois kutsunnasta .. (Vasemmalta: Eoom
män!) Voi olla, että enemmistökin jää pois kut
sunnasta ja että yhä lisää vaunuja vierii jonkun 
kommissarion tali jonkun muun sellaisen epämää
räisen henkilön lähettäminä tänne Venä(jältä ja. 
ne vaunut sisältäväit kuularuiskuja, ampuma
aseilf;a, j. n. e. Meidän vasemmistomme - siihen 
käJsitykseen olen heistä tullut- pelaavat sellaista 
politiikkaa, että jos sotalaitos ma·assa pannaan 
pystyyn, niin se merkitsee ehdo]n :talbdoin s:vök
symistä 'kansalaissotaan. Minä pidän taktilli
sesti 'kevyt.mieHs-enä men·ettelynä ruveta muka 
perustuslain nojalla sotala,i:tosta hauda,sta 'Vään
tämään ylös. Jolla.kin muulla tavalla olot ovat 
maassamme järjestettävät, vanhanaikaiset palkko
ffieinot eivä.:t enää auta. 

Minä kyllä tiedän että niin erikoisen hnnan, 
kuin tämä kanta. kai oikeiston keskuudessa on, 
merkitseminen j.a sen puolesta puhuminen ei yli
malkaan paljon auta.. Minä olen jo tällä lyhyellä 
·eduskunta'kaudella ollut kerran - ·tosin ei re'dus
kunnan istunnossa mutta muussa jonkun verran 
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edustavassa kokouksessa, jossa. oli eri puolueiden 
jii;seniä läsnä - ollut tilaisuudessa sanomaan, e.ttä: 
,,meidän •porvar~ffilme eivä't opi eivätkä ymmärrä 
a,ja.n merkkejä ~~?nnenkuin ne ·veressä 'kylpee". 
Suurlakosta ei ollut silloin tietoa mitään ja se tuli 
tuo suurlakko :noin viikon pää:stä ja 'poil"varisto 
kylpi veressä. Minä en näe siinä ainoastaan sel
laista menetelmää, miksi porvariston taholla sitä 
on leimattu, vaan minä näen siinä myöskin histo
ri~n kostottaren ja sii'hen nähden minä pyydän, 
että 'kysymystä asevelvollisuuden järj-estämisestä 
maahan lmrkittaisiin nykyisen tilanteen vaatimus
ten mukaan. Ja jos llliin tehdään, niin luulen, että 
la.uMui.si paljonkin meiistä se isänmaallinen innos
tus omaan sotrulai'tokseen, omiin linnoituksiin, 
omll!an armeijaan j. n. e., mitä kyllä on puhtaasti 
isänmaallisessa, tmutta ymmärtämät·.tömässä mie
lessä paljonkin vallalla. 

Ehdotukseni on siis, -että ed. Mi!kkola.n y. m. 
a,nomusehdotus valiokuntaan H1hettäanättä hylä't
täisiin1 ja pidätän itselleni vapauden, ·ellei 'halli
tuksen tah'ol:ta tule turvallisuu:s!kysymyksen jär
jestelylksi eduskunijalle sellaisia esityksiä, jotka 
tuotta<isivat toivotun tuläkseru, toiste ehkä tehdä 
sen esityksen, mihin ed·ellä viittasin, että nimi t
täin oou~kunb rvalitsrsi keskuudestaan tmwaHi
suusvaliokunnan, ·jonka asialksi a.nnettaisiin kei
nojen keksiminen yleisen kansaluisrauhan saa
vuttamiseksi maassamme. Pyydän, että milita
rismin polulta luovutta.isiin ja maailman nuorin 
tasavalta. perustettaisin rauhan merkeissä. (Hyvä
huutoja.) 

Ed. La n k i l a: Minä ta:hdon vain huomaut
ta:a siitä tavasta, millä porvaristo, etenkin ääri
mäinen oikeisto, kohtelee erästä osaa Suomen kan
salaisia, 21-'vuotista nuorisoa, tässä ,maassa. Kun 
viime istunnossa: oli esillä kysymys 2:1 vuotta 
täyttäneille valtiollisten oikeuksien, äänioi~eud·en 
myöntäminen, niin oikeistolaisporvaristo piti tätä 
osaa aivan epäpätevänä omistamaan näitä oikeuk
sia, saamaan äänioikeuden itselleen. Muutamia 
tunteja myöhemmin kuitenkin sama: porvaristo oli 
valmis esittämään 21 vuotta täyttäneitten selkään 
sälytettäväksi niin mahdottoman raskaita valtiolli
sia velvollisuuksia kuin asevelvomsuus. Porvaris
ton mielestä siis 21 vuotta täyttånyt nuoriso oli 
epäkypsä saamaan oikeuksia, mutta kyllin kylJSii 
kantamaan raskaita velvollisuuksia. 

Aärimäisen oikeiston rn,enettelyn tässä suhteessa 
voi jokseenkin hyvin ymmärtää .. Täällä on jo sa
nottu,että mikäli koskee äänioikeuden myöntämistä 
21 vuotta täyttäneille, niin ne syyt, joilla sitä vas
tustettiin, saattavat olla paikallaan niihin nä,hden, 
jotka ovat kohonneet oikeistolaisten piiristä. Niit-

ten kypsyys äänioikeuden käyttämiseen onkin 
varsin kyseenalainen. Mutta heille taas tietääkin 
nyt esilläoleva kysymys enemmän etuja kuin toi
sille. Ne vcelvollisuudet, joista tässä on kysym;ys, 
koskevat tätä osaa nuorisoa, nimittäin oikeisto
laisnuorisoa, aivan eri tavalla kuin muita. Sisäl
täähän asevelvollisuuslaki juuri oikeistolaispojille, 
jotka ovat voineet hankkia itselleen koulusivis
tystä, erinäisiä jopa hyvinkin pitkälle meneviä 
erikoir:,oikeuksia, jotka pelastavat heidät. kanta
musta tätä militarismin taakkaa niin raskaana, 
kuin se sellaisten nuorten päällä lepää, joilla ei ole 
mitään erikoisoikeuksia pelastuksenaan. Niitä ei
vät koulutiedot pelasta tä:ysiaikaisesta palveluk
sesta, yhtä vähän kuin se pelastaa heitä suoranai
sesta raskaasta sotamiehen palveluksesta, josta 
koulunuoriso melkein aina on ollut, pelastettu. En 
tahdo tässä mainita niistä muista eduista, mistä 
täällä on jo mainittu, nimittäin siitä hyödystä, 
mitä tottelevainen sotaväki tuo 'POrvaristolle. 
Mutta tahdon mainita tässä eräästä toisesta edusta, 
jota kai äärimäiset oikeistolaiset jonkun verran 
myöskin pitävät silmällä tätä asiaa ajaessaan. 
Kun nimittäin twmän asevelvollisuuslain hemkiin
herättäminen on kysymyksessä, olisi siitä muita
kin seurauksia, sellaisia seurauksia, joista erityi
sesti oikeistolaisille, heidän pojilleen olisi mel
koista etua olemassa. Katsokaa, sen jälkeen, kun 
Suomi on julistautunut itsenäiseksi, edellyttäisi 
tämä laki myös itsenäisten upseerikoulujen perus
tamista. Mikä olisikaan heistä mieluisampaa, kuin 
että he näkisivät poikansa upseerikoulussa oppi
massa kantamaan kiiltonap'Pisia formuja ja sen 
jälkeen olemaan komentavassa asemassa. Lisäksi 
he saisivat itselleen hyvinkin huomattavia valtiol
lisia eläkkeitä yhteiskunnan kassasta. Sehän on 
etukysym;ys joka tapauksessa ja on mahdollinen 
tulemaan ainoastaan äärimäisten oikeistolaisten 
osalle, ei kenenkään muitten. 

Jos nyt sattuisi sillä tavalla, että asevelvolli
suuslaki tällä kertaa tulisi eduskunnassa hyväk
sytyksi, niin kuitenkin on pantava se visusti mie
leen, ettei ole yhtä helppoa tämän lain käytän
nössä toteuttaminen meidän maassa nykyään kuin 
sen lain julistaminen on Aset.uskokoelmassa. Edel
linen puhuja, ·ed. Rentola, mainitsi .io niistä vai
keuksista, jotka. saattavat ·tulla eteen, ja olen 
varma, että ne vaikeudet saat>Btaan arvata vieläikin 
suuremmiksi, kuin mitä -ed. Rentola mainitsi. 

Ed. H ä s t b a c k a: Vid fredagens plenum 
fästes min uppmärksamhet vid ett par synpunkter 
uti ldgm. Wiiks yttrande, hvilka torde tarfva en 
närmare belysning. 

Ldgm. Wiik yttrade att vårt folk står deladt i 
tvänne motsatta läger utan gemensam fördel och 
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intresse, hvarför en mdningsmakt sammansatt af 
en sådan ungdom skulle bli ett plus och ett minus, 
s-om utjäimna.de hvarandra, och således en ord
ningsmakt utan positiv betydels·e; 

att revolutionen för alltid medfört en förbröd
ring mellan den ryska och finska socialdemokra
tin och att militären därför vore onödig. 

Vidare betonade han med en viss pondus. och en 
ljusning i blicken, att han för den socialdemokra
tiskai klasskampens berättigande kunde vädja tili 
en amerikansk sociaJd.emokrats yttrande att krig 
är berättigadt men endast ett krig: ,Proletariatet 
mot bourgeoisin". 

J ag vet icke hvad den amerikanska socialdemo
kraten må hafva afsett med sitt uttalande; antag
ligen tänkte han på ·en kamp med fredliga och lag
liga medel, eller om han verkligen åsyftade ett 
krig med vapen i hand, en våldsam omt.törtning, 
en hänsynslös maktusurpering, kan man dock al'l.
taga för gifvet, att det var oskyldiga fantasier af 
en man, bosatt i ett land, där alla dylika möjlig
heter ligga i ett dunkelt fjärran, där det verkliga 
lifvet obevekligen kräfver arbete, duglighet, 
energi och belönar endast dem, som genom dessa 
pot.itiva egenskaper gagnat det allmänna! 1 vårt 
land är förhållandet annorlunda; här tror sig 
socialismen redan kunna genomföra sina afsikter; 
den har i själfva verket gjort våldt.amma ansatser 
därtill med de resultat vi känna, alltför sorgliga, 
ömkliga och upprörande för att man skulle känna 
sig frestad att än en gång dröja vid dem. Krig 
ha vi sålunda ha.ft, socialt krig i en form, som 
djupt ogillas af hela den västerländska. socia.lis
men, utom möjligen någon del af dess mest för
virrade och obalanserade element; det har varit 
ett krig med vapen i hand, ett krig, hvars fort
sättning man :;,ynbarligen ännu tänker på, att 
döma af den fortgående importen af ryska gevär 
och kulsprutor. Man ser, att hänsynslösheten icke 
lämnar något öfrigt att önska, när våra social
demokrater fullfölja kampen för sina klast.förde
lar, men om den härvid skulle Iita tili egna kraf
ter, kunde man möjligen skänka dem en viss akt
ning, betrakta dem som jämbördiga motståndare. 
Emellertid är detta. ju icke fallet: våra socialistert. 
stöd, d·eras yttersta kraftreserv, som ensam möj
liggjort deras uppträdande under de senaste må
naderna, är ju .den ryska militären, denna militär, 
som först placerats här af tsarväldet och sedan ef
ter förmåga upprätthållit deras sämsta traditioner. 
Vi:;serligen äro dess ingrepp i landets lif och själf
styrelse mindr·e farliga än den gamla tsarismens, 
men detta beror endast på den osammanhängande 
och hufvudlösa beskaffenheten af dessa ingrepp, 
ty hvad deras oförsynthet vidkommer, har den 

nu som kändt otaliga gånger redan slagit alla tsar
väldets rekord. Att vår socialdemokrati slutit för
bund rned denna soldatet.k för att ornintetgöra det 
inflytande, som enligt vårt samhällsskick, det 
me:st demokratit.ka i världen, tillkomrner öfriga 
folkelement, är något så oerhördt, att ordet lands
förräderi såsom beteckning däraf verkar svagt. 

Vi se alltså, att herr Wiik och hans rnenings
fränder nog tycka om rnilitär, t. o. m. främmande, 
tygellös rnilitär i vårt land, om den blott är vil
lig att tjäna. deras blinda klasshat. Herr Wiik 
torde ju vara ledande t;jäl i tidningen Arhetet, sorn 
ju för en tid sedan rned ofördold tillfredsställelse 
orntalade det fall, då ry:;,ka matroser i Aho ut
öfvade våld mot sittande rätt. Man får väl anse, 
att herr Wiiks egen uppfattning här kom till sy
nes. Men. i så fall är det antagligt, att hans för
tjusning icke skulle känna några gränser, om 
några hundra soldater och rnatros€r skulle orn
ringa. detta hus och häkta de borgerliga repret.en
tanterna, särskildt om hans skämtlynne tillik!~!_ 
skulle få t.itt Iilla lystmäte genorn några ,oskyl
diga humoresker" i form af arkebuseringar .wh 
kittlingar med bajonettspetsarna. 

Har .iag aflägsna.t rnig från ämMt? N·ej, inga
lunda, ty jag har blott velat visa, att våra social
demokrater äro under vissa omständigheter syn
nerligen förtju~ta i militär. De äro så rnåna 'orn 
att iå behålla den ryska soldatesken i landet, att 
de som motiv för dess kvarstannande vilja god
känna den irnperialistiska teorin om d€n strategi- . 
ska nödvändigheten af att Finland hålles besatt 
med ryska trupper för Petersburgs säkerhets skull. 

Men blir deil fråga om en militär, som skall 
tjäna hela landet, icke en enskild klass, då för
ändras rned ens socialisternas hållning. Då för
vandlas de blodtörstiga vargarna i ett slag tili 
milda fredsdufvor, som skrärnmas af den s. k. 
militarismen. 

H varför? Jo, militären i det fria Finland 
skulle gifva samhällsordningen en stadga, den per
sonliga säkerheten en trygghet, hvar mans rätt en 
oantastlighet, som icke är socialisterna till behag. 
Det skulle icke mera komma i fråga att fiska i 
grumligt yatten, att låta våld, plundringar och 
mord förs1ggå landet rundt för att herrar socia
lister, här i landtdagen och annanstädes, må rned 
större eftertryck kunna säga :;itt: ,Vi fordra''. 
Här ligger hela sjukan, och det är fullkomligt onö
digt att försöka bortförklara saken. 

Herr Wiik anser, att vårt fo1k står deladt på 
tvenne läger utan gemensam fördel och intresse, 
rnen däri misstager han sig naturligtvis grundligt. 
Enhvar vet .iu t. ex. att industrins blomstring är 
tili gernensarn fördel för fa:briksägarna och arb~ 
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tarna, jordbruketo blomstring för producenter och 
konsumenter. Men en annan sak är, att våra so" 
icialister icke för egen del vilja taga någon hän
syn till dessa gemensamma intressen, de taga af
stånd från att arbeta, hvilket afser det gemeu
samma fosterlandets bästa. Vi borgare må gärna 
ha vår egoism - detta är mänskligt och ound
vikligt - men fosterlandet vilja vi dock ställa 
främst och vi äro direkta arftagare af det foster
ländska arbete, som landets bästa söner utfört i 
gången tid. På borgerligt håll har man som kändt 
under alla dessa krigsår Mven tänkt på folkbe
väpning, men aldrig har man föreställt sig annat 
än att vapnen skulle riktas mot landets främ
mande förtryckare och tj·äna befrielsens sak. 
Aldrig har man tänkt sig annat än att detta skulle 
blifva ·en gemensam uppgift för hela {olket, för 
herrar, bönder och arbetare; för att tjäna detta 
syfte trotsade våra unga män alla faror och svå
righeter och begåfvo sig' utom landet för att 
skaffa sig nödig utbildning. 

Det är ju på samma fosterländska linje det 
borgerliga Finland fortfarande afibetar. Att man 
senare äfven måst tänka på att skydda lif och 
egendom mot öfvervåld från egna förvildade 
landsmän, har varit oss en smärtsam öfverrask
ning, men dock vilja vi fortfarand.e ställa foster
landets yttre beroende i främsta rummet, och när 
våra socialisttidningar skrika om att borgarena 
väpna sig mot arbetarna, är detta en lögn, alltför 
grof för att kunna vara omedveten. 

När vi nu yrka på upprättande af en inhemsk 
militär, är det för att trygga landets frihet och 
utvecklingsmöjligheter. Jag är ingen vän af mi
litarismen, jag vill gärna medgifva, att militaris
men är ett ondt, men jag vill påstå, att den är ett 
nödvändigt ondt, som behöfves för att samman
hålla vårt samhä.lle och gifva de lagliga formerna 
i stats- och samhällslifvet behörig rättskraft. .T ag 
ber därför få understöda petitionen. 

Ed. Pennanen: On ensinnäkin pantava 
merkille, että kaikki ne vasemmistopuhujat, jotka 
ovat esiintyneet kysymyksessäolevaa anomusta 
vastaan, sekä edellisessä että tässä istunnossa, ovat 
vastustuksensa perustaneet johonkin muuhun eikä 
suinkaan rauhanajatukseen. Olen koettanut kuun
telemalla kuunnella, enkä ole kuullut edes vasem
miston naispuhujainkaan taholta lausuttavan niin 
haluistua sanaa yleisen, kaikkia koskevan a.sei
den riisumisen puolesta. Päinvastoin, varsinkin 
Edelli&essä istunnossa, esiintyi vasemmisto joten
kin sotaisena. Ed Wiikin lausunnosta on täällä jo 
huomautettu, että sen loppu<>sa ainakin, mikäli sitä 
käsitin, oli suoranaisen väkivaltaisuuden puolusta-

mista, tietysti periaatteelliselta kannalta. (V a
semmalta: Sirolasta nyt!) Ja ed. Sirola, 'hän 
oivalsi kai itsekin, miltä rauhanpalmu hän.en kä
dessään näyttäisi, eikä yrittänytkään sitä nostaa. 
Siitä ovat vasemmistopuhujat olleet yhtä mieltä, 
että kansanvaltaan nojaava.n valtiovallan ja maan 
lakien alainen aseellinen voima on pahasta. Sitä 
vastoin ovat useat puhujat nimenomaan huomaut
tan€et, että aseellinen väkivalta, sen käyttämisoi
keus, kuuluu heille, tai mitenkä sanoisin, heidän 
puolueelleen, porvaristoa vastaan. Tämä tunnus
tus on sellainen, jonka. Suomen kansa on viime 
aikoina voinut enemmän kuin riittäväst~ todeta. 
Ovathan sosialidemokratian lippujen alla toimi
neet aseis·tetut joukot. Ne ovat käyttäneet tuota 
muka ,oikeuttaan" sillä talvalla, ettei ·se jätä vää-' 
rinkäsityksille tilaa. Kaukana. siitä on rauhan
rakkaus, ja tilanne maassa käy yhä jatkuvasti 
"Yäkivaltaisemmaksi. •Samalla kun ties kenenkä 
toi.mesta !pidätetään rajalla maahamme aiottuja 
ruokavaro.ia, tulvii maahan uusia suuria aselähc
ty ksiä Venäjältä käsin, levitäkseen työväentalojen 
kautta nähtävästi kaikenkarvaisten joukkojen 
k~ytettäviksi, .i·oukkojen, joiden edesvastuutto
muus ön tullut sananparreksi kansan keskuudessa. 
Väkivaltaisuudet yksityisiä kansalaisia, virka
miehiä ja yhteiskuntalaitoksia kohtaan jatkuvat 
yhä edelleen, ja .iuuri n1oiden1 aseistettujen, monasti 
suorastaan rosvoliigoiksi muodostuneiden joukko
jen toimesta tai tukemina. Tällainen on nyt 
asiaintila maassamme. Ja sieltä vasemmistosta on 
kysytty, millä oikeudella tällaista aloteHa, •kuin 
ed. Mikkolan y. m. anomus, on voitu esittää. Pyy
täisin, kysykää Suomen kansalta, kysykää myös
kin omien valitsijainne parhaimmistolta, kumpiko 
heidän mielestään on kahdesta pahasta parempi: 
sekö, että suurlakon nimellä alettu, vallankumouk
sen nimellä jatkettu ja mielettömään rikollisuu
teen johtunut aseellinen anarkia edelleen saisi rai
vota maassamme; vai sekö, että saataisiin kansal
linen puolustuslaitos, jonka avulla voisimme saa
da järjestyksen ja turvallisuuden palautetuksi ja 
ylläpidetyksi. Kansan enemmistön vastaus lienee 
varma niin kauvan kun kolmatta vaihtoehtoa ei' 
ole. (Vasemmalta: Ei se ole varma.) On! Täällä 
on .io .saatu· aivan tarpeeksi teidän pistin.ruekois
tanne! Te olette huomauttaneet, anarkiasta pu
huttaessa, ,antakaa uudistuksia". Mutta tämä 
teidän anarkianne se juuri tuhoaa meidät uudis
tuksinemme, itsenäisy;y ksinemme, kotinemme ja 
kaikkinemme. (Vasemmalta: Ei se ole meidän.) 
Sen takaa näkyy selvästi taantumuksen pukinjal
ka, sen ta.kaa ilkkuvat pimeät voimat, sen takaa 
irvistää nälkä. Kaikkea tätä surkeutta ei toki 
sentään tarvitse panna omien kansalaisten tilille 
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ja laskuun. Me tiedämme jokainen, että maassam- 1 

me oleskelevan venäläisen sotaväen huonoimmalla 
aineksella on tärkeä osansa täällä esiintyviin anar
kistisiin ilmiöihin, ja sanomattakin on selvää, että 
itsenäisyytemme laita on niin ja näin niin kauvan, 
kun venäläinen sotaväki hyvineen ja huonoineen 
on täältä kokonaan poistumatta. 

Erään vasemmiston puhuja.n, ed. Sirolan, viime 
istunnossa antamasta lausunnosta voisi tulla sii
hen käsitykseen, ettei hän vielä raskisi erota rak
kaista tovereistaan, sotilaista ja matruuseista. 
Hän arvelee niitä täällä tarvittavan suojelemassa 
Pietaria .ja sen valtataisteluja. Ellen ole erehty
nyt herra Sirolan suhteen, on hän erehtynyt val
lan pahasti Suom·en kans"an suhteen. Suomen kan
san enemmistö varmaankin antaa ennemmin hy
västit. herra Sirolaliekin kuin hetkeäkään kestitte~ 
lee tänne hänen sinellipukuisia hengenheimolai
siaan. Meidän arvosteltavanamme ei ole, mitii 
merkitystä mahtanee Pietarin vapaudelle ja tur
vallisuudelle olla täällä kuljeskelevasta venäläi
sestä sotaväestä, mutta meille kenellekään ei liene 
tuntematonta, että meidän vapautemme 
ja m e i d ä n t u r v a 11 i s u u t e m m e ovat nuo 
joukot saattaneet sangen vaaran alaisiksi. Se on 
siitä syystä eikä mistään muusta, kuin Suomen 
kansa haluaa noista vieraista kiireimmän kau
palla päästä. !Sen ovat nämä vieraat nähtävästi' 
viimeisistä viesteistä päättäen itsekin oivaltaneet. 

Tämä nyt esillä oleva alote ei ole tarvmnut joh
tua mistään aseellisen voiman ihailusta, mutta,' 
kuten sekä meillä että muualla näkyy, asestetuista 
emme näy pääsevän, ei ainakaan vielä tällä aika
kaudella; emme ·pääse niin ka'tlvan, kun asetta 
meillä kantaa vieras, edesvastuuton vieras, ja kun 
sitä myöskin kantaa lain ulkopuolelle astunut 
oman maan mies. En siis voi muuta kuin kan
nattaa ehdotusta oman kansallisen puolustuslai
toksen perustamisesta. Nimestä ei huoli kiistellä, 
sanottakoon sitä sotalaitokseksi tai miliisiksi, ei 
myöskään muodoista. Jollei. sitä, jot~ alotte~ssa 
on viitattu, myönnetä, keksittäköön JOku tomen 
parempi muoto. (Vasemmalta: Asiasta on kiista.) 
Suomenkin kansa on oikeutettu siihen, mihin 
kaikki muutkin kansat, nimittäin puolustamaan 
kotiensa rauhaa, uhattiinpa sitä sitten ulkoa tai 
sisältä. Aseen, kun kerta ollakseen, on oltava sel
laisen järjestön käsissä, että sen käJyttämisestä on 
vastuussa maamme hallitus ja eduskuntakin. Sil
loinhan se voidaan laskea heti, jos, tahi kun maail
man ·kansat - meidänkin kansamme niihin luet
tuna - kypsynevät tulemaan toimeen a.seettomi
na. Mutta ennenkuin tämä voi ta.pahtua, on myäs' 
lausuttava ja tulee lausutuksi lopullinen tuomio 
anarkistisista ilmiöistä. 

Ed. K i v i n i e m i: Se suuri maailmanpalo 
ja teurastus ja kaikki ne kauheat seuraukset, mitä 
tämän neljättä vuoden aika.na maailman kansat 
ovat saaneet kärsiä, josta myös. me suomalaisetkin, 
varsinkin työtätekevä luokka, olemme saaneet 
enemmän kuin tarpeeksi kokea, olisi luullut kuta
kin opettavan, ettei enää yksikään suomalainen 
tässä eduskunnassa olisi noussut puhumaan tämän 
hirvittävän teurastuksen jatkamisen puolesta. 
Että puheenaoleva ehdotus on täällä esille otettu, 
todistaa, että niskaimmatkaan kokemukset eivät 
voi saada poistumaan sitä verenhimoa, mikä on 
periytynyt raakalais.ajan esivanhemmilta. En voi 
hyväksyä murhia missään muodossa ja siksi yh
dyn niihin, jotka ovat ehdottaneet tämän esillä
olevan ehdotuksen hylättäväksi. 

Ed. Latva 1 a: Se vuoden 1878 asevelvolli
suuslaki, jonka. käytäntöönottamista ed. Mikkola 
nyt suosittelee, on laadittu, kuten j'o!ka·ine.n tietää, 
säätyvaltiopäivillä, jotka sananmukaisesti olivrut 
,herr.ainpäi vi.ä", niinkuin niitä on nimitetty
kin. Olihan niillä herrainpäivillä ·ainakin 3/ 4 jä
senistä puhdasrotuisia herroja ja 1

/ 4 , n. s. talon
poikaissääty, joka oli edustruvinaan varsinaista 
kansaa, oli muodostunut 'ill'alll:bta.a.lianiesten, suur
tilallisten valituista, jotka useimmissa tapauksissa 
sangen vähäin välittivät laajojen työläis.ioukkojen, 
si~s kalllsa:n pohjakerrosten rmielipiteilstä ja toi'Vo
m uksistru. Varsinaisella kansaHa siis, kuten tie
<letään, ei ollut paljoa.kaan henkilökohtaista mää
räämisvaltaa noilla edesmenneillä säätyvaltiopäi
villä. Siitäpä j.ohtui, että näiden laatimat lait 
yhdessä! Venäjän i;mperiaHstisen 'hallitusvallan 
kanssru oliva:t useimmissa taJpauksissa• kaikkea 
muuta, vaan eivät kall:san tahdon mukaisia. Sel
lainen oli puheenaoleva asevelvollrsuusla!kirkin. 
Pelkoa ja tyytymättömyyden nuri.naa se synnytti 
valla.nkin rauha.lli•sen maalaisväestön keskuu
dessa, vaikkakin saattaa myöntää sen silloisissa 
oloissa olleen jonkun verran enemmän .tarpeenvaa
timan. Kyllä siitä oli :monen poikalapsen äiti 
'huolissaan jo laJlsen kehtoiästä alkaen. Aina on 
Suomen kansa., nimi·ttäin sen työtätekevä luokka, 
tuntenut vastenmielisyyttä pakollista sotapalve~ 
lusta vasta.an. Ja ku'kapa rauhallista.lkotielämäa 
ra!kastava kansalminen ei si:tä tuntisi! Tiedetään
hän entisinä: aikoina, jolloin us.ein toililleenpantiin 
sotamiesten ottoja., satojen nuorukais1<en p:iilot
tautuneen metsiin ja erämaihin välttyäk.seen jou
tumasta ruunun takkiin. Tämä, jos mikään, osoit
taa, rmHen vastenmielinen jru peloittava 'ka.nsal
lemme oli sotapaLvelus, vai•kka.kin sitten kyllä 
niiden, jotka siihen vastoin tahtoaan joutuivat, 
täytyi olosu-hteiden pakosta mukautua toimeensa 
ja asemaansa: ja tähän totuttuansa saattoivat suo-
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ritaa niitä monia urotöitäokin, joista sitten jälki~ 
maailma, nimittäin porvarillinen jällki'In'a.ailma, on 
heiltä ki~tellyt, mutta joiden palkaksi a.sianO'IDai
set itse use1Illllllissa trupauksissa, jos nimittäin elä
vinä sai'Vat pa.lata 1wtipaikoilleen, .s•aå.vat rBJaja
·rikkoisina, ·elää kituuttaa vanhuudenpäivänsa 
puutteena1aisina ja all'IIIlopa.lojen varassa. 

'Kuten sanottu, vastenmielimen oli suurimmaUe 
osalle ikansasta myöskin 1878 vuoden a.sevelvdlli
suuslaki, •vaikkakjn tämä oli 10levinaam: jonkun 
verran ajanmukaå,sempi ikuin entirsaikain sotamies
otat. V nstentmielisyy.s ilmerui usein asw.elvolli
suusilkää.n joutuneiden nuorulkaist·en kutsuntata.r
kastu'ksissa. Moni näistä - e:Ukä ainoastaan työ
läisnuorukaiset, va.an myöskin herrasnuorukaiset 
- koetti vapautua. tuosta vaaditusta a.sevelvolli
suudest.a, tekeytyen mi'kä milläkin tavwlla sai
raaksi tai tmuuten ·kyk·enecrnättömäksri. Voidaan 
kyllä; vedota velvollisuudentuntoon ja syyttää! 
velvollisuudentunnottomirksi niitä, jotka. ,tällai
sissa tapauksissa tahtova~ vetäytyä sy.rjään jät
tämä1lä tehtävänsä yksinomaan toisten kannetta
vaksi. Mutta jos ve1vollisuudentuntemattomuus'· 
jotakin asia.a ko'h:taan ilmenee verrattain yleisenä, 
·niin a.lkaa itse asia, objekti, täJssä tapauksessa. nyt 
kotimainen 1sotala.itQs, olla sitä laatua., että sitä 
·k'Ohtaa.n 'kansalaisilta vaadi.ttu velvolli•suudentunto 
·käY'Pi yhä eneiffilmäm väkinäiseksi ja 'keinotekoi
seksi. Varmaa on, että jos <puheenaoleva, jo run
saasti puolitoista vuosikyanmenta rauhassa. nuk
kunut asevelvollisuuslaki, vaikkapa vain väli
aikaisesti ja vaikka paxannetussa ja nykyaikais
·te,tumm'assa. IIDuO'dos•sa nyt jälleen käytäntöön sa.a;
tettadsiin, se tulisi laajoissru kansalaispiireissä, 
ennen ·kaikkea. työväenluokassa ja varsinkin maa-
1aisväestön keskuudessa, herättämään suur:ta. tyy
tymättömyyttä ja oikeutettua suuttumusta syistä, 
joihin täällä jo on ed·ellisissä puheenvuoroissa 
·viitattu, .ja sitäkin suuremmalla .syyllä, kun jo 

· ·sivistyskansojen !keskuudessa. käy yJhä voilmak
·ka.ammaksi vaatimus aseitten •riisUllllisesta. Käy
täntöön sa.atettuna varmaan tulisi jälleen tapah
tuma.a.n ainakin samantapaisia häilyvä.stä ja. epä
määräisestä velvollisuudentunnosta joihtuvia .lain
rikkomisia tai la.inkiertämisiä kutsuntatarkastuk~· 
sissa, joista. vastikään jo ma.initsin, ja tuskinpa 
vastustus rajoittuisi yksin näihin. 

Täällä on myöskin jo viitattu siihen tosiasia:a.n, 
·että meidän 'Valitsijamlille ·eivät ole lilleitä itä·nne 
lähettäneet laatimaan asev·elvomsuusla.kia. ja jär
jestämään kotimaista. sotala.itosla. <Se ·ei suinkaan 
Dle ollut porva.rillistenka.an va:litsijain, ei a~na
·kaan suurimman osan :heistä, ~ar<koitus, j·cjnka 
tähdPn rue edustajat, jotka tulisirvat kanna;ttamaan 
ed. Mikkolan anomusehdotusta, pettäi.sivät va1it- \ 
sijoitwan. 

• 

Puheenaolevaru, jo ra.u'hassa nwkkuneen, vuoden 
1878 asevelvollisuuslain 1 § kuului tähän ta~pa.an: 
,Valtaistuimen ja isänmaan puolustamista varten 
.io'ka.inen miespuolinen 8uOIIDen !krunsala[nen\ on 
asev-elvollinen". Me emme ta.rvitse ase'Velv:olli
suutta enää vrul'ta.istuimen Imolustukseksi, koska 
val!aistu.in, ·entisessä ja silloisessa m.er.kitykse.ssä 
on JO meillä kukistettu eikä uusi va.Haistuimemme, 
eduoikunta, tarvitse henkivartijoita ylffipärillään, 
sillä .sitä suojelee lwko kansw sellruisenaan, sikäli 
kuin se •koko ka.rusan va.litsema.na toimii kansan 
tahdon mulkaises.ti. Jos taas edus'kunta menette
lee kansan tahdon vastaisesti, on turhaa sen yrit
tää minkään keinotekoisen suojeluskaa.rtin avuUa 
itseään pönkittää. Isänmaamme ja kansallisen 
olemuksemme puo'lusta.miseen taasen täytyy meil
lä jo 20 :nnellä vuosisadalla toki olla jalommat 
välineet kuin murha-'a:seet ja varimva.sten järjestet
ty ja ha.rjoi'tettu murhaajalaitos. :Korkeammalle 
kehitettävä kulttuuri. kaikkien maamme asuka.s
ten valistaminen itsetietoisiksi ·kansa:laisik.si, yhtä
läisten elinehtojen ja elämän oikeuksien lBJinsäJä
dännöllä, turvaaminen joka ainorulle ma.amme asuk
krua:lle, kaikkien luokkaetujen ja e.rikoisten an· 
saitselillattomien etuo~keuksien poistaminen, siinä 
pa.ms varustus ja paxha.rut takeet sisäisen rauhan 
ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Käytettäköön 
näiden toteu.tta:mise'ksi nekin a1rv~olta. pari'kym
mentä llliljoonaa lillarkkaa, mitkä ed. •Mik.kolaill 
suunnittelema sotal•aitos vuosittain saattaisi tulla 
maksamaan. Sisäisiä ana.rkistisia levottomuuksia 
enempää kuin paikallisia lhuligaani-ilmiöitäkään 
seisova sotalaitos ole!IDa.ssa•oloUaan tus·kin voisi eh
käistä. Eivät aina1kaa.n esi!IDerkit muualla sitä' 
todista. Ja mitäs, jos tuo oma sota väkemme, jo~ 
hon tietysti 'Pakosta tulisi myös 'kuulumaan - ja 
suurimimaita osa•lta - työläisnuorukaisia·, jos se 
muuttuis~kin valla,nkumoukseHiseksi, job kulk.is
ta.~si va1nhan porvarillisen järjestelmän ja panisi 
käytäntöön ka.iken sen, mitä me sosialidemokraatit 
vaadimme? Mitäs tte porvarit silloin sanoisitte? 
Sellaista on tapa!htunut viime kuukausien aikana 
Venäjällä ja tulee todennä:köisesti .tapahtumaan 
ennen pitkää muissakin maissa, ennen kaikkea 
suurvaHoissa. Vallan:kumnusta, lllilloin sen ma.h
doUisuudet ja edellytykset ovat kypsät, ·ei es·tä 
sotalaitos, ja jos meillä nyt todella1 olisi •olemassa 
ed. Mi'kkolan ynnä muiden ihailema sotaväki, .niin 
kyllä siinä arvelutta,va,sti vaa.ra pyörisi, että tuos
ta dmasta so.taväestä saa:ttaisi olla juuri porva
reille itselleen suu1rempa•a harmia ·kuin noista tila
prusistä pmnaka·a:rteista. 

Entäs sitten tmaamme suojelemilnen ulkonai
silta vihollisilta? Jos sellaista. olisi vielä <pelättä
vissä, olisi niitä IJe1ättavissä suurval.to.ien puo
lelta,, joilla on käytettävänään mieslu:vultaan mil-
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joonien suuruiset 'joukot ja näillä aseiStukset sen 
mukaan. rSella;isia; y.livoilmia. vastaan meidän pie
ni sotavoimamme missääJn tapa.U'ksessa, olisipa se 
miten hyvästi :tahansa harjoitettu ja varus'tettu, 
ei kykenisi kaUJVan puolustautumaan. Pienet sor· 
tuvat suurten jalkoihin, se on kyHä nähty nyl.kyi
sen maailmansodan aikana. Turhaa .on kuvitella 
meidän suQIIDalaisten .kahuttua urhroollisuuttar, että 
muka yksi suoma.lainen jarrrsaa pitää puoHa.an 
kymrmentä .tali kahtakymmentä vierasheimolaista. 
vastaan. Se on haavei-lua, joka ei todellisuudessa 
suuria merkitse, joten jos joku suurvalta 1katsoisi 
arvolleen sop:iva'ksi hyökätä asevoilmin rkimppuum
me - pi•enet reivät sitä missään tarpaul.ksessa rtee -
me emme sitä aseillakaan kuitenkaan kykenisi es
tämään. Sitä paitsi minä .en usilro, että 'IDtkään 
suurva.lta nyt enää tästä lähtien asevoimin kar" 
kaa pääUamme meitä syyttä suotta kurittarmaan 
tai tu'hoarrnaan. En luule niin, vaikka meidän por
va.rimme tässä tapauks.Ejssa vielä niitä kutsuisi
va.tkin ehkä kurittamaa.n Suomen työläisiä. Ny
kyinen sota oru vihdoinkin herättänyt ,suurvalto
jen laadat ·kansankerrokset vaatimaan rauhaa 
verenvuodatuksen lopettamiseksi. Rauha.naate 
edistyy päivä. päivältä. Jos imperiali'stiset halli
tukset ·vielä .tahtoisivat ja.tkaa rverileikkiä 01mien 
·tottum uksellisten 1 uokka:pyytei ttensä :m u'kaisesti, 
·niin la.ajat sotirlas- ja työläisljoukot, joi'ka ovat 
saam.eet kokea; kaikkea sodrusta johtuvaa. kurjuut
lta ja~ kärsimyksiä, nousevaot yhä laajemmin vas
taan, vaatien aseiden riisumista, veljestymistä kes
kuudessaan ja myös kansainvälisesti•kin. Veljes
tyminen voittara nyt siinä .määrässä alaa koko si
•vistyneessä ma·ailmassa, että saamme, :minun:.nruh
uäkseni, huoleti jättää poirs laskuista muiden l}mm• 
·sojen ihyökkäysmahdoHisuuden rmeidan maaham
me. Tämä seikka on yhteydessä sen vast.u.srta.mart
toman tosiasian kanssa, että työtätekevän väestön 
laajat joukot kaikkialla nykyään tavoitteleva.t val
taa omiin käsiinsä ja tulevat siinä. onnistumaan 
luonnonlain pakosta, ja kai.kkialla. vaatimaan siis 
,;;eisovien sotajoukkojen hajallelaskemista ja. koko 
sotalaitoksen 'hävittämistä, j.onka tähden Sumnen
kin ·kansa.n velvollisuus on kulkea tämän yleisen 
kansainvälisen kehityssuunnan mu'kaan eikä enrä.ä 
missään mevkityksessä edes väliaikaisena. suosia 
eikä kannattaa laitosta, jota 20 vuosisadan nou~ 
seva kulttuuri yhä äänek)käämmin vaatii kaik
kialla poistettavaksi. TiLmlLn vuQksi tuntuu ed. 
~Mikkolan ehdotus mel•koiselta. truka-a.skeleelta 
yleisessä kansaiiJJVrulisessä kul ttuurirkehity ksessä. 
Siltäkin hämmästyttävämmän vai1mtuksen tekee, 
;kun hän .ehdotuksensa. •tueksi esittelee muinaisai
kaisia oloja, esimerkiksi Rooman ja Kreikan sota
:laitdksista alkaen, ikäänkuin nämä muin111isaiikai-

set olosuhteet enempää kuin rnykyistm&ään p()rva
rillisten imperialiS.tisten h,allitusten .sota- ja varrus
tushulluttelut kelpaisivat vielä noud111tettaviksi 
·esirmerkeiksi yleisen humanismin k€1hityskuluss·a. 
Mutta herra. Mikkola kali suuresti ihailee meillä 
taannoin .käytäinnössä vallinnutta asevehnollisuut
ta ja sota-laitos·tamme, joka pienoiskoossa taihtoi 
esittää sitä, mitä saJm.allainen: lruitos oli IIDuualla. 
Olikohan tuosta. tyhjäntoimit1ajalai-toksesta. mei
dän •kansallemlffie siltä 20 vuoden a:ja1·ta., jonlka 
se oli käytännössä., mitäJän todellista hyötyä kaik
kien niiden kustannusten, työajan ja työvoiman 
hu~111n vastineeksri, j:oita tuo laitos käytäJnnössä 
vaa.ti, puhumattakaan sii·tä vastenmielisyydestä, 
joka kansassa vallitsi ja johon a:lussa viittasin. 
Vähäistä oli se todellinen hyöty, jota siitä oli edes 
persoonalEsesti noille as.avelvollisille. Opittiimhran 
tosin tekemään melkoinen juukko ka.ilkenlaisia 
ase- ynnä muita temppuja, jotka. ehkä jonkun ver
ran kehittivät •Iftiestern tavkkaravaisuutta ja ajatus.
toimintaa, mutta. 'jotka hyödyttöminä ja joutavina 
aivan pian unohtuivart. Minäkin olen ollut tilai
suudessa .näitä temppuja .tekemään, mutta en enää 
muista niistä tuskin yhtään ainroa:ta. Opittiilllhan 
tarkoin tuntemwan ja toisistaan eroi·ttamaoll!D upsee
riston ·eri arvoasteet, jotta noita upseereita osattai
siin uillrein puhuteUa ja. tehdä heille kuuluvia 
kunmiantekotemppuja oikealla taiValla. Sota
miestä neuvottiin ·hoitelemaarm kivääriään yhtä 
suurella. huolella ja hellyydellä!, kuin .omaa vai
maansa. Mielenkiintoisimpam.'a on mieleen jäänyt . 
muun muassa ha:rjoitus pis'timen 'käyttärrnisessä ol
kirpatjaa varstaa.n, ehkäpä juu:ri koomillisuu:tensa ja 
inhottruvaisuntensa takia, sen kun pi!ti ta.pruhtua• 
ruman huudon ja. karjunnranr säestyksellä;' puhu_. 
maJtta monista .muista .turhanpäiväisyyksistä ha;r ... 
.ioituskomenn•ossa sekä raarkarmaisuuksistarkin, joi-• 
hin harjoitusten kestäessäJ päällikkökunta usein 
teki itsensä syypääksi. Tällaisia ynnä. muita yhtä! 
kasva.ttavia seikkoja on jäänyt miele·eni siitä ylös-' 
rakenta.vaisesta ja herra Miik:kolan mielestä kanu 
saJmme tulevaisuudessa rniin välttämättömän tai-' 
peellisesta laitoksesta, jotru hän :vielä .tuntuu ihM-' 
levan. Ja olihan ehkä monen mielestä hauskaa 
katsella. ja i'hailla •komeissa vormuissa rehentelevilt 
upseereja, jot'ka .tyhjäntoimitta:jinra a:stuskelivat 
kaupungin 'lmduilla kalisevine sapeleineen ja 'kili
servinre kannuksineen ja joita läheStyessään sota:
miehen piti neljän askeleen päässä seisahtua käsi 
ohimoillaan kunnioittamaaru. Tä.mähän tietysti 
oli omiansa siihen aikaan lumoamaan ja 'huikai~ 
semaan vähemmin a['VI()stelurkylkyisiä ihmisiä, eih· 
käJpä joitakuita. työläisiäkin. Ehkä herra Mikkol.ai 
ja hänoo kannattruja1nsa ihaillen muistelevat näit.äl 
aikoja ja ehkä rmonet näistä enltisis'tä vielä elä/-' 



448 Tiistaina 11 p. joulukuuta. 

vistä upseereista haluaisivat vielä 'Päästä tuohon 
entiseen loistavaan tyhjäntoimitta:jan asemaansa, 
noi'hin entisiin iJa,mineihi•nsa. Muttru Suomen kan
sa ei moisia koristuksia enää 'tarvitse. 

-----
' 

llmoitusasia: 

Kysymys 20,000,000 markan suuruisen Venäjän ra
han vaihdon järjestämisestä. 

Puh e mies: Senaatilta. on oeduskunna.lle saa
punut eräs kirjelmä •ja. ·kun siinä mainittu a.sia 
näy.ttää kiireelliseltä, keskeytetään nyt esilläole
v.an asian käsittely ja ·esitetääm kirjelmä. 

Sihteeri .lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Kuluva.n vuoden edellisillä val~iopäivillä arnltoi 
hallitus Suomen Eduskunnalle .esityks.en valt~ol•ai
nan ottamisesta Venäjän ja Suomen välisen rahan
va~hdon järjestelyä varten. 

Eduskunnan puhemiehistön kirjelmän ohessa 
27 päivä:ltä heinakuuta 1917 on ~Suomen Sena.atille 
asianmukaista .toimenpidettä Vlar.ten läihet1et.ty 
Eduskunnan vastaus mainittuun es]tykseen. Täs
tä vastauksesta käy ilmi, että eduskunta. ei ollut 
hyväJksY'nyt hallituksen esityst.ä 350,000,000 
markan suuruisen valtiolainan. ottamisesta. Venä
jän ja Suomen välisen ra:hanvaihdon järjestelyä 

. va,rten. Kuitenlkin oli ~uskunta, niiden vaikeuk
sien Heventä.rp.iseksi, jotka. tästä päätöksestä a.i-: 
heqtuivat, katsonut tarpeelliseksi, että Suomen 
Pankki valtion la.skuun järjestäisi Venäjän rahan' 
vai'htoa Suomen rahabi eriruäisiin Venäij.än• halli
tuksen tarpeisiin j-a .kJOrkeintaan 100,000,000 mar
'kan määrään asti, jolloin ruplan 'Pakkokurssi luon
nollisesti ei missään. muodossa. saisi tulla kysy
mykseen. 

Nyttemmin on armeijan, laivaston ja. työväml! 
Suomen aluekomitea 'kääntyil(Y·t Senaatin 'PUoleen 
kt.hdella kirjelmällä, joist1a toinen sisältää ilmoi
tuksen, että ulkomail'ta Suomeen tuotavia eli.nrta.r
veläJhetyksiä ei tuHa taikavari'koi:maan V.enäjäni 
armeijan . tarpeisiin, ja. toinen t·ekee ·tiettäväksi, 
että alkameen \r.enäläist.en sota,joukkojen Suomesta 
eva:kuoimisen yhteydessä tullaan~ . tar:vitsemaan 
suomalaista. valuuttaa, minkä johdosta pyydetään 
Senaattia ryihtymään toi.menpiteisiin, jotta ko'Ini
tea saisi valuuttaa päätöksen mukaisesti, jonka 
Senaatti teki$i 100,000,000 Suomen mankan vaih
tamisesta, minkä ohessa ilmoitetaan, ·että aivan 
lähimpänä aikana Helsingin fim.anssikonttori kii
reellisten ma'ksujen suori•ttamiseen ta•rvitsee 
20,000,000 Suomen mall"kkaa.. 

·Tämän johdosta saa Sena~tti Eduskunnalle 
esittää, edellyttäen, että edellämainittua Eduskun
nan päätöstä 27 päivältä •heinäkuuta. 1917 rahojen 
käyttämiseen nähden noudatetaan ja a1rmeijan, lai
vaston ja työväen Suomen a.luekomitean nyttem
min antamat lupaukset evakuoimisesta täyte
tään sekä Suomeen tuotavien elirutarpeit.ten ja. raa
ka-aineitten lähetyksiä maan siviiliväestön tar
pe~ksi edistet.ään ja tähän asti pidätetyt ta.va.ra.lä
hetykset maahan päästetääm, päättäisi antaa Suo~ 
men Panlkin hallinnolle toimeksi tällä kertaa. jär
jestää 20,000,000 markan suuruisen V enä.'jän ni~ 
han vai'hdon. · 

Helsingissä, 11 päivänä joulukuuta 1917. 

Suomen Senaatin päätöksen mukaan 

V al tiovaraintoim ituskunnan pää.llikkö 

Juhani Arajä;rvi. 

J. "\Yartiova.::tra. 
N:o 2301. 

Senaattori A. r a .i ä r v i: Asian laatuun katsoen 
rohkenen minä kunnioittaen ehdot.ta.a, että edus
kunta päättäisi lähettää tämän •kiil'jelmän valtio

. varainvaliokuntaan ja panlkkiva.liokuntaan niiden 

. :\~hteisesti käsiteltäväksi. · 

Ed. Ha at-aj a: Minä pyydän kannat•taa teh
tyä ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: 'Tehdyn ehdotuksen mukaan tah
tonee ·eduskunta päättää lähettää asian vaHiova
rainvaliokuntwan ja. pa!ll:kkivaliokuntaan niitten 
yhteisesti käsiteltävälksi. 

Ehdotus hyvä:ksytään. 

Kysymys täysi-istunnon keskeyttämisestä. 

. P u h e m i e s: Kun asian ·käsittely llä näy.ttä;ä. 
· olevan erinomaisen ·kiire, lienee syytä, että täysi
. istunto ~keskeytetään, jotta. nämä valiokunna.t tuli-

sivat tilaisuuteen käsitellä asian ja autaa siitä 
la1u:suntonsa. eduskunnalle. Kenties olisi syytä 
keskey.ttää rstunto pa.rilksi tunniksi. 

Keskustelu: 

. Ed. E s t 1 a. n d e r:. För min del kan ja;g icke 
finna, att etit ärende, huru viktig.t det än m:å wi.ra, 
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.skuHe vara så brådskandi'l, att det 1borde på ett så
dant, som det synes mig-, föthastadt sätt behandlas. 
Detta ä;rende har icke fömt varit kändlt 'för landt
dagen. Det har icke ens nu f1rån sen.aten fram
lagts uti svensk dräkt, är således tills vidare obe
kant för en stor dd af landtdagens medlemmar. 
Det synes mig dock därför ·Vara rimligt, att be
handlingen i uts'k•otten uppskjutes tiU i morgon. 

Ed. S u n d b 1 o m : .J ag ber att få understöda 
det af ldwm. Estlander g-jorda förslaget. 

Ed. A r o k aJ 11 i o: Pyydän ka:nna.ttaa l1erra. 
puillemiehen ehdotusta. 

Ed. K u ll e:r v o Manner: Minälkin arvelen, 
että ma'htaa olla kiire asia:lltt, koska herra puhe
mies teki sellaisen ehdotuksen, että iS\tunto kes
keytetään. Arvelen, ettei ehdotust•a. ole syytta 
tehty. Mutta siinä suhteessa minusta herra Esit-' 
landerilla on oikein, etteivät eduskunnan ruotsin
kieliset jäsenet saaneet omalla ·kielellänsä •kuulla 
ehdotusta. Sentähden pyytäisin esitJtää, ett,ä herra1 
puhemies antais•i tulkin, ·enne11'kuin tämä istunto 
kesk-eytetään, noin suoralta kädeltä selostaa ruot
sinkielellä tämän !kirjelmän sisällön. 

Eid. S c h y b e r g- s on: Ett uppskof till i mor
gon ·vore beting.adt .af äJren'dets natur. Att så 
ögonlblickligt gifva svar på en dylik fråga vittma1r 
om en benätgenhet att ställa de ryska myndighe
terna tillfreds, som icke kan vara. g-ynsam för sa
kernas utvecklin1g. Vi skola gå lugnt !tili ären
dets behandling, och de ryS'ka kommitteerna må 
vänta tills i morgon. 

Ed. Rose II q v i s t: Jag her <att få ansluta 
mi.g till herr Sohybergsons uttalande. 

!Senaattori A r a j ä r v i: Mitä siihen tulee,· 
t'itä senaatin kirjelmä on tullut 'Va.in suo
men1kielisessä asussa, johtuu se sii•tä, että se 
on saanut lopulliseu muotonsa ja voin•ut saada sen 
vasta •aivan viimeisillä minuuteilla:, niin että on 
ollut maihdoton noudattaa oikeutettua vaaltil;llusta 
tässä suhteessa. On kumminkin katsottu voitavan 
kirjelmä jättää ainoastaan suomenkielisenä, koska 
eduskuntoon on josk·us tullUJt inietinrt:öjäkin va~lio
kunnista, ·.ennenkuin on ennät-etty saada toisenkie
listä tekstiä. Asian laita on ollut sen luontoinen, 
ettemme ole .tämän ta.kia voineet siltä viivyttää. 

Ed. C ,oll i a n d e r: Då regering-en .fordrar •ett 
så omedeltbalrt a.fgöra.nde af fråga:n, finner jag för 
min del, att det 'Voreei:l helt na,turlig s•a·k, om re-

gerrngens här nä.rvarande repreS'enhinte~r kunde 
gifva landtda.gen åtminstone någon aning o.m 
orsalken ·till, att. tdetta ärende nu måste på detta 
utomordentlig-a sMt behandlas. Då vi ha finans
chefen här närvarande, s'kulle doet ligg.a nära tili 
hands, att Ihan skulle gifva oss åtminstone någ.on 
förklaring i saken. 

Ed. A i r o 1 a: Ehkä olisi paikallaan, että 'ha:l
litus ilmoittaa, minkä vuoksi tämä asia nyt on 
käynyt niin kiireelliseksi juuri näinä minuult
t·eina. Tämä asi<a oli tunnettu sekä senaatille että 
Hei singissä jo viime viikolla. Jos asia on niin. 
kiil'eellinen, että se riip1puu minuuteista, niin 
mnksei senaatti antanut asiasta Hrjelmää jo useita 
päiviä takaperin. Se on seikka, johon voisi kyllä-

. kin olla halukas jotain selvitystä saamaan. 
Toinen on se, että eduskunnan puhemi~hen ta

holta on usein aikaisemmin, ikun1 on ;iMetty !kirjel
miä •edus.kunnalle esiteltäviksi, viivytelty niitä, 
vaikka. kirjelmätt .ovat koskeneet erittäin täl'keitä, 
jopa. kiireellisiakin ·asioita, kuten esimerkiksi S8' 
ki·rjelmä, .jon:ka ed. Mallller ja minä 1kerran jätim-'
me ja jolk•a koski eli•ntarvekysymyben pikaista 
järjestelyä. Kun niitä silloin• on voitu viivyt-ellä 
pari kolme viikkoa, niin on outoa, että kun venä
läiseltä taholta esitetään vaat.imus, niin sinoin 
asia on niin kiireellinen, että juuri niillä minuu
teilla se täytyy ratkaista, täytyy ·kesmeyttää 
asian käsittely täysi-istun1noss•a, täytyy keskeyt~ 
tää täysi-is.tunto j. n. e. 

Tällä kai•kella minä en ole tahtonut enemmän 
puolustaa kuin vastus·taakaan istunnon keskeyWl
mistä. Olen tahtonut vain e&ittää, miDkälaista 
johdonmukaisuutta tääJllä eduskunnasS'fi käyte.tään 
.ia myös miten hallituksella voi olla jostain asiasta 
hyvin kii·re, vaikka ensin ant·aa sen levätä useita 
päiviä, ollenkaan sitä kiirehtimättä. 

Ed. B ä c ik: Jag· her att få instämma i ldgrn. 
Gollianders anhållan. 

Senaattori A r a j ä r v i: Erinäisten täällä 
annettujen lausuntojen johdosta on minulla 
kunnia ilmoittaa, että vasta menneenä yönä, tosin 
edellä p·uolta yötä, ilmoitettiin tä.mah r.ahantar., 
peen olevan olema.ssa. 8itä aikaisemmin ei. se
naatille ole minkäänlaista ilmoitusta anojien ipuo
lelta rahantarpeesta tehty. (Ed. Airol11: Viime 
viikolla jo siitä kuulin.) Tämän jälkeen se
na:atti otti <heti asian esille. Kyllä llllinulle myös 
oli tu·nneHua se, että erinäiset eduskunnan jäse~ 
met olivat saaneet ylksityistä ti·etä kunlla että pu
heenalainen ra·hanta:rve ·lähimmässä tulevaisuu~ 
dessa tulee 'esille, mu'tta ei •pienintäkään virallista 



450 'l'iistaina 11 p. joulukuuta. 

viittausta aikaisemmin, kuin eilen illalla hyvin 
myöhään, tästä hallitubelle ole toista tai toista 
tietä saapunut. Samalla pyyldettiin tietoa tänä; 
päivänä, miiii täs~ä suhteessa tehdään. Hallitus, 
neuvoteltuaan asiasta anojieru 'kanssa, ei voinut 
luvata mitään sen 1enempäa ~kuin saattaa asian' 
tänä iltana eduskunnan istuntoon edusk'U•nnan 
ratkaistava'ksi. Ja tämän lupauksen on 'hallitus 
ny.t täyttänyt. Eduskunnan asia on päättää, ta.h
tooko eduskunta sen ratkaista tänään vai tah
tooko se sen lykätä tulevaisuuteen. Hallitus on 
siis puolegtansa tehnyt sen, minkä se on lmnalllnut 
tehdä ja katsonut olevansa velvollinen· .i;elkfemään 
siihen nähden, että eduskunta on aikaisemmin 
tässä asiassa ]Jäätöksen tehnyt ja 'Päätö·ksensä tar
peellisia toimenpiteitä varteru hallitukselle lähet
tänyt ja jofka asi<a.paiperit 1hallituksen toimenpi
teiden kautta senaatista et~ittiin h,eti sen jälkeen, 
kun tästä rahantarpeesta edellä mainittu ilmoitus 
ja 'pyyntö tehtiin. 

Ed. A h m a Vaara: Koska minustak•aan edus
kunnan arvolle ei ole sopivaa, että se noin syrjästä 
vieraalta, taholta tulleen vaa•timuksen mukaan 
rpoikkea.a ·kolkona:an asioiden tavallisesta käsittely
järjestyksestä, niin minäkin yhdyn siihen, että 
istuntoa ei keskeytetä, vaan valiokunnat kokoon
tuva.t huomenna aamupäivällä, jon•ka Jäl'k€en sit
ten voidaan pitää täysi-istunto j.a 'Päättää asia. 
Minä luulen, ettei tällä menettelyllä mitään ,ta
pata", vaan voitetaan. kun tyynesti voitaisiin 
asiaa •huomenna käsitellä. 

Minä pyytäisin lausua toivomuksena ed. Airo-
1a.lle, että hän .kerra•nkin koettais.i antaa jonkun 
lausunnon ilman, ettei hän aina käy sisäi:&een PYY
·kinpesuun. 

Ed. Co 11 i a n d e r: Såvidt ja.g kunlde förstå 
senator Arajärvis andragande - det yttra.des vis
serligen åt :ett annat håll och jag k'Unde icke helt 
följa med det - blef jag icke öfvertygad om, att 
ärendet vore af den 'brådskande natur, som man 
här har velat gifva detsamma. J ag ihade vä!ntat 
något mera af den förklaring, som afgafs. Där 
nämndes erudast, att man i da.g, om jag förstod 
rätt, gjort detta ytkande, men hvarför det var så 
bråd~kande, blef icke klart. 

Till ldgm. Airola kunde man säga, då han 
s'kröf med att han redan sista veckan visste fl f 
ga,ken, att den ryska ra.yonkonimitten måste stå 
i mycket intim relation tillldgm. Airola, eftersom 
han · har ... så noggrann .känn:edom om d-ess beihof 
ooh eftersom den så tidigt underrättat honom om 
hvad som nu blifvit af så bråldslkande •a.rt, då. det 
gäller Finla.nds regering. 

Senaattori A r a. .i ä ·r v i: Suomen hallituksella 
on tiety~ti hyvin vaikea, etten sanoisi mahdoton, 
tutkia, kuinka suuri Suomen rahan tarve anojilla 
todella on, mutta heidän taholtaan ilmoitettiin, 
että he tarvitsevat ra!hat voida:ksensa suorittaa ne 
työt, jotka täällä on tehtävä, ja voidaksensa aina
'kin osalta suorittaa ruiitä velkoja, joita heillä on 
Suomen tehtaisiin, ja ilmoittivat myös, että jos 
'he voivat saada eduskunnan tänääin1 tekemästä 
\päätöksestä tiedon, niin he myös antavat mää
räyks-en Pietarii:w iheti niiden tavara1vaunuien 'Suo
meen päästämisestä, jotka Valkeasaaren asemalla 
.lllyt ovat pidätetyt. Mitään tämän enempää tie
:toa näiden rahantallpeiden~ välttämättömyydestä 
ei senaatilla ole ei,kä arvattavasti ole ma:hdollin~n 
sa.ada.kaan. 

Ed. S a 1 i n: Meidän eduskunnalle esittämä~sä 
kirjelmässämme ,Me vaadimme:' oli turhat muo
dollisuudet poissa, ja koska nyt hallituksen ilmoi
tuksen mukaan tässä on kysymys työpalkkojen 
maksamisesta ja elintarpeiden saamisesta maahan, 
ja koska tällä ed. Mikkolan sotalaitosjutulla ei ole 
niin kovin kiire, niin kyllä minä sallin mielelläni, 
vaikka siinä muodollisuuksia rikotaankin, kes
keyttää tämän sotilaskysymyksen toistaiseksi ja 
ruveta käsittelemään elintarve- ja työttömyysky
symystä, koska se on meidän sisäinen ky~ymyk
semme, vaikka en muutoin olisikaan niin halukas 
tätä porvarillista senaattia pulasta pelastamaan, 
mutta tämä rahakysymys ko.skoo myös Suo
men työväkeä koko läheltä ja on se sii~ ennen 
muita järjestettävä. 

Ed. Co 11 i a n d e r: Efter de senaste upplys
ningar, som finanschefen lämnade oss, är jag för 
min del icke emot att understöda det af talman
nen gjorda förslaget, ehuru jag icke blef så allde
les öfvertygad om att ärendet så snabbt borde be
handlas. Man lnmde .iu i alla fall visa regeringen 
det tillmötesgåendoe den anhåller om, i fall det 
sker i den af ldgm. Manner före~lagna formen be
träffande delgifvande också åt den grupp, hviJken 
.iag tillhör. 

Ed. J u u t i l a i n e n: Vaikka en erikoisesti 
tahdo vastustaakaan sitä, että ryhdytään käsitte
lemään asiaa, jonka hallitus on esiintuonut, pyy
dän kumminkin huomauttaa, että. ne viljavaunut, 
jotka seisovat Valkeasaaren asemalla, ovat jo ker
ran ennen maksetut, ja sen vuoksi pitäisi plla koko 
lailla vakuuksia ~iitä, että jos ne uudestaan vielä 
maksetaan, ne jo nyt lähtevät sieltä liikkeelle. 
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Ed. W r e d e: J-ag· ber blott helt kort att få 
ansluta mig tili den uppfattning, som uttalats af 
ldgm. Estlander och Ldgm. Ahmavaara. 

Keskustelu istunnon keskeyttämisestä juliste
taan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Kun ehdotustani siitä, että 
täysi-istunto nyt keskeytettäisiin, on vastustettu, 
esitän eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan 

Äänestysesityksen: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen. istun
non keskeyttämisestä, äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on keskeytysehdotus hyliitty. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. Colliander: Jag vet icke, om talman
nen fäste något afseende vid det af ldgm. Manner 
gjorda och af mig understödda förslaget, som gick 
ut på att meddelandet först måtte gö:ras i svensk 
drägt, innan öfver hufvud beslut fattades. 

Puhemies: Tällaisia kirjelmiä, kuin mitä 
tänne on tänään saapunut, ei ole ennenkään val
tiopäivillä käännetty suomesta ruotsinkielelle. 

Ed. K u 11 e r v o M a n n e r: Vaikka. ei kir
jelmäin kääntäminen ruotsiksi tapana ole ollut
kaan, niin silti minusta puhemies olisi voinut ot
taa minun esitykseni armollise·en huomioonsa, var
sinkin kun eduskunta tulee tätä esitystä käsitte
lemään keisarin ja. suuriruhtinaan vallan käyttä
jänä eikä eduskunhma. 

Ed. Co 11 i a n d e r: Jag vet icke, om det af 
talmannen anförda - som jag icke betvifla:r att 
äger sin riktighet, då en gång talmannen gör 
detta uttalande - på något sätt hindrar, att ett 
försla.g dock upptages, som här göres, ett förslag, 
som går ut på att ärendet, innan det nu behand
las, måtte uppläsas på svenska .. 

Ed. Alkio: Asian laatuun katsoen pitäisin 
kohtuullisena, että tämä kirjelmä käännettäisiin 
ruotsiksi ilman pitempää viivytystä. 

P u h ·e m i e s: Minun mielestäni kirje voidaan, 
koska kukaan ei ole sitä vastustanut, kääntää. 
Ehkä tulkki on hyvä ja kääntää. 

Tulkki ruotsintaa kirjelmän. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen täysi
istunnon keskeyttämisestä, äänestäii, ,jaa"; jos 
.,ei" voittaa, on se hylätty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis päättänyt keskeyttää täysi-istunnon. 

Puheenvuoron saatuaan lausm·at 

Ed. S c h y b er g s on: Pyytäisin, että pankki
valiokunnan jäsenet jäisivät tänne. 

Ed. G y II i n g: Pyytäisin, että valtiovarain
valiokunnan jäsenet jäisivät tänne. 

P u h e m i e s: Täysi-istuntoa jatketaan k: lo 12 
yöllä. 

Täysi-istunto keskeytetään k :lo 9,1Y5 i. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

k :lo 12',30 yöllä. 

Kysymys 20,000,000 markan suuruisen V enäjäu ra
han vaihdon järjestämisestä. 

Puh € mies: Esitellään yhdistetyn valtio
varainvaliokunnan ja pankkivaliokunnan kirjelmä, 
koskeva 20 miljoonan markan suuruisen Venäjän 
rahan vaihdon järjestämistä. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunta on kuluvan kuun 11 päivänä Valtio
varainvaliokuntaan ja l'ankkivaliokuntaan val
mistelevaa käsittelyä varten läh~ttänyt hallituk
sen Eduskunnalle lähettämän kirjelmän, jossa eh
dotetaan, että Eduskunta päättäisi antaa Suomen 
Pankin hallinnolle toimeksi tällä kert~aa järjestää 
20,000,000 markan suuruisen Venäjän rahan 
vaihdon. 

Valiokunnat ovat, Eduskunnan työjärjestyksen 
11 §:n nojalla, valitsemiensa vnltuutettujen kautta 
käsitelleet tämän niiden yhteisesti valmisteltavaksi 
lähetetyn asian. 

Hallituksen kirjelmässä mainitaan, että Edus
kunnan Puhemiehistön kirjelmän ohessa 27 päi
vältä heinäkuuta 1917 on Suomen Senaatille 
asianmukaista toimenpidettä varten lähetetty 
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen 
350,000,000 markan valtiolainan ottamisesta Ve
näjän ja Suomen välisen rahan vaihdon järjestelyä 
varten. 'l'ästä vastauksesta kävi ilmi, että Edus-
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kunta niiden vaikeuksien lieventämi»eksi, ,jotka 
johtuivat siitä, että Eduskunta oli hylännyt hal
lituksen esity k;;en 350,000,000 markan valtiolai
nan ottamisesta Venäjän ja Suomen välisen rahan 
vaihdon järjestelyä varten, 'oli katsonut tarpeelli
seksi, että Suomen Pankki valtion laskuun jär
jestäisi Venäjän rahan vaihtoa . Suomen rahaksi 
erinäisiin V enä.iän hallituksen tarpeisiin ja kor
keintaan 100,000,000 markan määrään a»ti. 

Nyttemmin on Armeijan, laivaston ja työväen 
Suomen aluekomitea biäntynyt Suomen Senaatin 
puoleen pyynnöllä, että Senaatti ryhtyisi toimen
piteisiin, jotta komitea saisi suomalaista valuuttaa 
100,000,000 markan määrään sekä sanotusta s.um
masta aivan lähimpänä aikana 20,000,000 mark
kaa. 

Tämän johdosta Senaatti on lähettänyt asiasta 
kirjelmän Eduskunnalle, jossa, edellyttäen, ettii 
edellämainittua Eduskunnan päätöstä 27 päivältä 
heinäkuuta 1917 rahojen käyttämi:;,een nähden 
noudatetaan ja Armeijan, laivaston :ia työväen 
Suomen aluekomitean nyttemmin a.ntamat lupauk
set sotaväen evakuoimi~esta täytetään sekä Suo
meen tuotavien elintarpeitten ja raaka-aineitten 
lähetyksiä maan siviiliväestön tarpeiksi edistetään 
ja tähän asti pidätetyt tavaralähetykset maahan 
päästetään, päättäisi antaa ,Suomen Pankin hal
linnolle toimeksi tällä kertaa jä:rjestää 20,000,000 
markan suuruisen Venäjän rahan vaihdon. 

Senaatin ehdottama toimenpide ja. ne ehdot, 
joilla Suomen Pankki järjestäi»i kyseessäolevan 
rahan vaihdon, samoinkuin se tarkoituskin, jota 
varten rahan vaihto toimitettaisiin, ei ole ristirii
dassa edellämainitun Eduskunnan päätöksen 
kanssa viimekuluneen heinäkuun 27 päivältä. 
V alivkunta senvuoksi kunnioittaen ehdottaa Edus
kunnan pä5tettäväksi: 

että Su~mrn Senaatti valtuutetaan sopi
maan Suomen Pankin hallirmon kanssa. 
Venäjän rahan vaihtamisesta Suomen ra
hahi 20,000,000 markan suuruiseen mää
rään saakka Suomen valtion laskuun Se-

. naatin kirjelmässä mainittuun tarkoituk
seen ja siinä mainituilla ehdoilla ja edelly
tyksillä. 

Helsingissä, 11 pHi vänä joulukuuta 1917. 

Yhdistf'tyn V a ltiovarain- ja Pankkivaliokunnan 
puolesta: 

Edva:rd Gylling: 

Sulo W uolijoki. · 

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa Valtio
varainvaliokunnan valtuuttamina puheenjohtaja 
Gylling sekä jä»enet Björk, Kirves, Luopajärvi 
ja Nevanlinna sekä Pankkivaliokunnan valtuutta
mina jäsenet Arokallio, Kellosalmi, Lagerlöf, 
Lantto ja Schybergson. 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Jag nödgas begära det nu 
förevarande betänkande på bordet till ett plenum 
i dag på aft.onsn. Saken tarfvar utan tvifvel öf
vervägande. Såsom den för närvarande ter sig för 
mig, synes den icke endast tvifvelaktig, utan rent 
a:f tvetydig. Skulle genom landtdagens. beslut jag 
nödgas att därförinnan fatta position i saken, 
måste jag yrka på :afslag. 

Ed R o s e n q v i E; t: .Jag und~mstöder herr Est
Ianders förslag och förenar· mig om hans uttalande. 

Puhemies: Kun kaksi edustajaa on pyytä
nyt pöydällepanoa asiassa, on kysymys tästä en
siksi ratkaistava. 

Senaattori A r a j ä r v i: Minä puolestani en oi
kein jaksa käsittää, kuinka asianmukaista on tä
hän pöydällepanoon suostua etenkin siihen nähden, 
että eduskunta. jo on päättänyt tämän asian käsi
tellä sillä tavalla, kuin se käsitelty on. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päät
tyneeksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista kä;,ittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Estlan
derin ehdotus h;~rväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. 

Puhemies: Eduskunta on päättänyt, hylä
ien ed. Estlanderin ehdotuksen,· jatkaa asian 
asiallista käsittelyä. 

Ed. 'l' o k o i: 'rahtomatta. kajota itse asiaan, 
pyydän vain lyhyesti todeta sen seikan, että tämä 
on nyt kaikki tulos siitä, että hallitus on ryhtynyt 
neuvottelemaan Venä.iiin 'bolshevikilai»en halli
tuksen ja sen tässii maassa olevien edustajain 
kanssa, joista pari kolme viikkoa sitten käytettiin 
mainesanaa ,halv·eksittu ja inhoittava". Ed. Ara
järvi on näistä neuvotteluista täällä tarpeettoman 
tietämätön, sillä .io viime lauvantaina senaatin ny
kyinen· päämies ilmoitti; että jo silloin oli neuvot
teluja näistä asioista käyty. (Ed. Airola,: Ara
järvi siis. valehtelee!) 
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Ed. Rose n q v i s t: ,J ag beklagar den svind
lande hast, hvarmed man velat, att representatio
nen ska:ll fatta beslut i en fråga af den bärvidd 
som nu föreliggande, och det må ursäktas, om 
tili följd af den korta tid, som sålunda stått oss 
till buds för pröfning och öfverläggning, vi i nå
got afseende skulle hafva uppfattat frågan mer 
eller mindre skeft eller icke fullt korrekt .. Såsom 
den nu ter sig för mig, är här väsentligen fråga 
om ett utpressningsförsök i någon mån af samma 
sla.g som det, då beväpnade skaror af huliganer och 
andra söka tvinga institutioner och enskilda att. 
ingå på deras fordringar. Då jag måste uppfatta 
saken på detta sätt, kan jag icke utan att denna 
uppfattning bevisas vara oriktig, villfa.ra ifraga
varande förslag. 

Senaattori A r a j ä r v i: Ed. Tokoin lausunnon 
johdosta ja lisäten sen, että outo, eduskuntaa ja 
edustajia syvästi loukkaava ed. Airolan välihuu
dahdus sen ohessa kuului, on minulla syytä mai
nita, etten ainakaan minä, enkä luule kenenkään 
muunkaan hallituksen jäsenen tietävän mitään sel
laisista neuvotteluista, joita herra Tokoi tuntee ja 
joista hän täällä eduskunnalle tietoa antoi. 

Ed. E s t 1 a n d e r: I likhet med herr Rosen
qvist nödgas jag yrka afslag på utskottens ifråga
varande framställning. J ag vågar också uttala ett 
tvifvel därom, huruvida de, som yrkat på hord
läggning, fått åtnjuta den rätt, som dem enligt. 
5:6 § L. 0. bör tillkomma. 

Ed. P ä i v ä n s a l o: K<Un katson voivani yh
tyä valtiovarainvaliokunnan ja. pankkivaliokun
nan a.ntamaan lausuntoon ja ehdotukseen, en tee 
sitä silmälläpitäen sellaista ajatusta, kuin ed. Ro
senqvist esitti, että tässä olisi kysymys jostain 
uhasta tai kiristyksestä. Eihän eduskuntaa ole 
uhattu millään eikä meiltä ole myöskään kiris
tetty mitään. On kai nyt säädyllisessä muodossa 
kysytty, tahdommeko vaihtaa .Suomen rahaa, en
sin 20 miljoonaa markkaa. Ja kun tämä säädylli
i'lellä tavalla on tehty ja valiokunnat ovat siihen 
yhtyneet, niin minä, huomaamatta siinä mitään 
uhkaa ja kiristystä, katson voivani yhtyä tuohon 
ehdotukseen. En siis voi hyväksyä ed. Rosen
qvistin ajatu,.t.npaa. 

Ed. Y. Mä kelin: Minun täytyy senaattori 
Ara:järvelle sanoa, ettei ed. To'koi täällä päättö-
miä ole rpuhunut tässä asiassa. . . 

Ed. R'o sen q v i s t: Man ha;r, om jag rätt upp
fattat saiken, uppstiHlt såsom villkor för UJtt den 

säid, som v1 hafva köp.t och redan rbetalat och som 
vi •behöfv.a., finge komma hit, att vi ingå på detta 
förslag. På samma sätt har man~ om jag rätt 
Uippfattar saken, gjort uppfylolandet a.f vrur ön>
skan att den ry~ka militärenr måtte dragas ihort 
från landet beroende af att vi ingå på detta för
sla.g. Detta måste ja.g betrakta såsom ett försök 
at.t tvinga oss till ifrågavarande besJ.ut. 

Jag ber att få tillägga, till undvikande uif miss
förstånd,·att jag icke menar, att detta tvång utgått 
från senaten. Detta är ioke min mening. 

Ed. Roos: På skäl, hvilka anfördes afldgm. 
Rosenqvist och ldgm. tstlander, nödgas också jag 
motsätta mig utskottens försla.g. 

Ed. A r a järvi: Ed. l\Iäkelinin lausunnon 
jo'hldosta minä pyydän ilmoittaa, että ainakin se, 
mita ·minä olen tässä asiassa puhunut, ·pitää paik
'ka·nrsa. Tämän lisäksi minä saatan mainita, että 
pari sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jä
sentä on .minulta, ·kyllä tiedustellut, eikö tämän
lautuista rahantarvetta ole ha1litulkselle esitetty, 
mistä nyt on .kysymys, ja minä olen heHle vastan
nut, että siitä ei 'Ole mitään virallista tietoa an
nettu ja ei ole 'Olt·u pienimmässäkään kosketuk
sessa anojien kanssa. aikaisemmin, kuin eilfm il
lalla. 

Ed. K. Manner: Kun täällä muutamat 
ruotsalaiset ·edustajat ova~ puhuneet kiristyk
sestä ja uhUJSta, niin pi·täisin1 tarpeellisena, että 
senaatin asianomainen jäsen hiukan enemmän 
puolestansa antaisi tähän asiaan valaist.usta, ni
mittäin siinä suhteessa, katsooko hän senaattia 
vastaan tai s·en kautta välillisesti eduskuntaa vas
taan harjoitetun mitään kiristystä? 

Kes•kustelu julistetaan päättyneeksi. .. 
.p u h e m i e s: Vastoin valtiO'kuntien telkemää 

ehdotusta on erd. Estlander ed. Rosenqvistin .kan
nattamana ehdottanut, että eduskunta hylkäisi va
liokunnan asi,assa tekemän ehdotu-ksen. 

·Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyvaksyy yhdistetyn valtiovarainvalio
kunnan ja rpankkivaliokunnan Eihdotuksen, äänes
tää ,jaa"; jos,ei" voittaa, on ed. Estlanderin eh-
dotus hyväksytty. · 

~'\ärnestyksessä annetaan 163 ja;a- ja 21 ei-ääntä.. 
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Eduskunta on siis päättänyt hyvä!ksyä yhdis
tettyjen valiokuntien ehdotuksen. 

P u U1 e mies: Myöhäiseks~ kuluneen llJjan ta
kia lopoetettanee täysi-istunto. Kuitenkin käsi
teltänee pöydälle pantavihi tarkoitetut asiat. 

Pöydällepanot: 

11) Suurten tulojen veroa · 

koskevan hallituksen esityksen n:o 13 johdosta 
laadittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2 
esitellääru ja pannaan puhemiesneuvoston ehdo
tuksen mukais·esti pöydälle seuraavaan. istuntoon. 

12) Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittamista 
1918 vuoden loppuun 

koskevan hallitulksen esityksen ru:o 15 johdosta 
laadittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o 3 
esitellään ja pannaan puhemiesneuvoston ehtdotu·k
seru mukaan pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

13) Lepäämään jätetyn lakiehdotuksen johdosta, 
joka koskee osuustoimintalain 19 § :n muuttamista, 

laadittu lakivaliokunnan mietintö n :o 1 esitellään 
ja I>annaan puhemiesneuvoston ehdotuksen mu-
kaisesti !pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 1 

14) Ehdotuksen laiksi osuustoimintalakiin otetta-
vasta uudesta pykälästä 

sisältävän eduskuntwesityksen n:o 14 dohdosta laa
dittu lakivaliokunnan mietintö n:o 2 esitellään ja 
panDJaan pu'hemiesneuvoston ehdotu'ksen mukai
sesti ·pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

15) Edustajain M. A. Airolan ja Kullervo Mau
n-erin eduskunnalle jättämän kirjelmän johdosta, 
jo~a 'koskee 

Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysymyksen järjestä
miseksi, 

.lwadittu elintarveasiaimvaliokunnan mietintö n :o 1 
esitellään ja pannaan puhemiesneuvoston ehdo
tuksen mukaan pöydälle seuraavaan täysi-istun
toon. 

Varojen osoittamisesta :kansanopetusta varten vuo
deksi 1.917 

koskeva. hallituksen esitys n:o 17 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemie&neuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, tpää:ttäen kasitellä esilläolevan ehdo-

tuksen sillä tavoin, kuin valtiopäivä.iärjt-styksessä 
on säädetty keisarin ja suuriruMinaan esi·tyksistä, 
panisi asian pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehtdotus hyväksytään. 

Tuulaakimaksun laskemisen perusteita 

koskeva 'hallili;uksen esitys n:o 18 esitellään. 

P u h e m i e s: PuiJ!emiesneuvosto ehdottaa., että 
eduskunta, päättäen ·käsite1lä esilläolevan ehdo
tuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjestyksessä 
on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä, 
panisi asian pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

E1ldotus hyväksytään. 

Ehdotuksen laiksi postisäästöpankista Suomessa 24 
päivänä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 2 § :n 

muuttamisesta 

·koskeva hallirtuksen esitys n:o 19 esit-ellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan ehdo
tuksen sillä tavoin, kuin va.Jtiopäivätirurjestyksessä 
Qn säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esityk
sistä, panisi asian pöydälle seuraavaan täysi-is
tuntoon. 

Ehdotus hyväksytään. 

Välittäviä säännöksiä maalaiskuntien kunnallislain, 
kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä tarkoit

tavan lain ja kunnallisen vaalilain käytäntöön 
saattamisesta 

koskeva hallitu:ksen esi.tys n :o 20 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan ehdo
tuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjestyksessä 
on säädetty keisarin ja suuriru'htinaan esityksistä, 
pailiisi asillln pöydäHe seuraavaan täysi-istuntoon . 

Ehdotus hyväksytään. 

tSeuraava täysi-istunto pi·detään tänäiän illalla 
·k:lo 6. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 1,2'5 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

llvar Ahava. 
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E s i t e ll ä ä u: 

1) Ehdotuksen varojen ottamisesta kan
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tävä hallituksen esitys n:o 17 ......... . 

2) Ehdotuksen laiksi tuulaakimaksun 
laskemisen perusteesta sisältävä hallituk-
sen esitys n:o· 18 ........•............... 

3) Ehdotuksen laiksi postisäästöpan
kista Suomessa 24 päivänä toukokuuta 
1886 annetun asetuksen 2 §:n muuttami
sesta sisältävä hallituksen esitys n:o 19 

4) Ehdotuksen laiksi välittävistä sään
nöksistä maalaiskuntain kunnallislain, 
kaupunkien kunnallislain, kansanäänes
tvstä tarkoittavan lain ja kunnallisen 
v"'aalilain käytäntöön saattamisesta sisäl-
tävä hallituksen esitys n:o 20 ......... . 

Ensi mä i ne n käsittely: 

5) Ehdotus laiksi suurten tulojen suos-
tuntaverosta ........................... . 

A s i a k i r j a t: V altiovarainvaliokun
nan mietintö n:o 2; hallituksen esitys 
n:o 13. 

6) Ehdotus laiksi pääoma- ja kuponki-
suostunnasta .......................... . 

Asia k i r j a t: Valtiovarainvaliokun
nan mietintö n:o 3; hallituksen esitys 
n:o 15. 

7) Lepäämään jätetty esitys osuustoi-
mintalain 19 §:n muuttamisesta ....... . 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan mie
tintö n:o 1; lepäämään jätetty edusk. esit. 
n:o 1. 

8) Ehdotus laiksi osuustoimintalain 
18 §:n muuttamisesta ................. . 

k:lo 6 i. p. 

Siv. 
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A s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan mie
tintö · n:o 2; ed. Leppäsen y. m. edusk. 
esit. n:o 14. 

A i no a k ä s i t t e l y: 

Siv. 

9) Erinäisiä ·ehdotuksia elintarvekysy
myksen järjestämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . 475 

Asiakirjat: Elin tarveasiainvalio
kunnan mietintö n:o 1; ed. Airolan ja 
Kullervo Manuerin kirjoitus. 

Esitellään: 

10) Maan sotalaitoksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmi
liisin aikaansaamisesta koskeva ed. Mik-
kolan y. m. anom. ehd. n:o 4 ........... . 

P ö y d ä ll e p a n o a v a r t en 
esitellään: 

11) Perustus,lakivaliokunnan mietintö 
n:o 2 Hallituksen esityksen johdosta, jo-
ka sisältää ehdotuksen laiksi edustaja
palkkiosta vuoden 1917 ensimäisillä ja 
toisilla valtiopäivillä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Alkio, Eloranta, A. Furuhjelm, Holsti, Latvala, 
Salin, Savolainen, Siren, Talas, 'l'anskanen, To
koi ja Useniu>.. 

Päiväjärjestylrsessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen varojen osoittamisesta Imusanope
tusta varten vuodeksi 1917 

sisältävä hallituksen esitys n :o 17 esitelläiin ja 
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukai
sesti v a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 
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2) Ehdotuksen laiksi tuulaakimaksun iaskemisen 
perusteesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 18 esitellään ja 
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuhen mukai
sesti t a l o u· s v a l i o k u n t a a n. 

3) Ehdotuksen laiksi postisäästöpankista Suomessa 
24 päivänä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 

2 § :n muuttamisesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 19 esitellään ja 
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukai
sesti p a n k k i v a l i o k u n t a a n. 

4) Ehdotuksen laiksi välittävistä säännöksistä maa
laiskuntain kunnallislain, kaupunkien kunnallislain, 
kansanäänestystä tarkoittavan lain ja kunnallisen 

vaalilain käytäntöön saattamisesta 
' 

sisält-ävä hallituk~en esity~ n:o 20 esitellään. 

P u he m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa 
asian lähettämistä laki- ja talousvaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. V u o .r i s t o: Hallituksen esitys nyt ky
seessäolevassa asia~sa herättää tavallista suurem
paa huomiota senvuoksi, että se sisältää ilmeisen 
vasta äskettäin säädetyn lain rikkomisen, ja että 
sen avulla aiotaan edelleen .sangen suuret joukot 
tämän maan alempia kansankerrok&ia sulkea pois 
vaaleihin osanotosta. Kun nämä kunnallislait 
tässä eduskunnassa suurlakon aikana jo toisen 
kerra.n hyväksyttiin, ja huomioonottamalla ne 
olot, missä oo hyväksyttiin, niin olisi luullut, että 
tämän maan yläluokat j.a niiden muodostama hal
litus tekisi kaikkensa, jotta nämä lait mahdollisim
man pian saataisiin voimaan ja kunnallisten asiain 
hoito tässä maassa niid.en mukaisesti järjestetyksi. 
Kun hallitus muodostui, niin näyttikin, kuin sillä 
olisi myös ollut tässä suhteessa tämä sama tarkoi
tus. Heti ensi töikseen ,se kyllä julkaisi nämä 
kunnallislait, mutta se pysähtyi siihen. Tässä 1 

kävi, kuten tava!Hs·esti porvarillisten hommissa, 
että he tahtoivat vain ulospäin osoittaa, että he i 
tekevät jotain, mutta todellisuudessa kuitenkaan 
ei tehty mitään. Kun lait oli julkaistu, niin seu
raavana toimenpiteenä tietysti kaikkein :Vksinker
taisimmankin järjen mukaan olisi luullut olevan 
sen, että olisi käsketty henkikirjurit kiireesti, eh
ken lisätyillä työvoimilla, valmistamaan vaali
luettelot mahdollisimman pian. Tällaista uutista 
kuitenkin t.urhaan saatiin senaatin toimesta odot-

taa. Sen sijaan nähtiin porvariston sanomaleh
dissä uutisia, että senaatti oli lähtenyt tiedustele
maan henkikirjurien ja. porvarillisten kunnanval
tuustojen mielipidettä, milloin mahdolli.sesti näitä 
lakeja voitaisiin ryhtyä käytännössä soveltamaan. 
Näitä lausuntoja on jo nyt julkisuudessa näky
nytkin. Ne osoittavat, että porvaristo yhä edel
leen mahdollisimman kauvan haluaisi kiinni pi
tää vallasta. Lausunnot ovat sen suuntaisia, että 
kenties vuoden puolivälissä, kesällä, voitaisiin 
näihin vaaleihin mennä. Näiden lausuntojen IJYY
tämisellä lienee ollut tarkoituskin lykätä vaaleja 
mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Olihan edeltå
päin tiedossa, että niiden, keltä lausuntoja lähdet
tiin pyytämään, myötätunto ei ollut tämän lain 
puolella ja että ne tällaisia lausuntoja siis tulisivat 
antamaan. Nyt kuitenkin näyttää siltä, vaikka 
porvaristo nähtävästi tällä toimenpiteellä, niinkuin 
monilla muillakin, on päättänyt toistaiseksi pitää 
sekä valtiollisen että kunnallisen vallan käsi,;
sään, että tässä asiassa olisi tapahtunut kä~nnös. 
Mistä se sitten olisi johtunut? Valta kai tällä ker
taa ei niin makea lienekään kuin ennen, varsin
kaan kunnallisella alalla. Tällä viivyttelemisellä 
on yhä enemmän lisätty anarkiaa myöskin kun
nallisella alalla. Porvaristo ei pystykään asioita 
hallitsemaan, ja nyt kun m1 maan asiat provo:see
rattu sellaiselle kannalle, kuin ne nyt ovat, niin 
nyt lykättäisiin ne pois. Nyt on tullut kiire 
vasta saattaa kunnallisten asiain hoito laajem
mille kansankerroksille. Mutta ne lykättäisiin 
sellaisella tavalla, että siihen ei voi kukaan kun
niallinen ihminen taipua. Se valta pitäisi ottaa 

·nyt lakeja ilmeisoesti rikkomalla, jättämällä yhä 
edelleen suuret kansanjoukot vaaleihin osanoton 
ulkopuolelle. Kun senaatti ehdottaa, että viimei
sissä valtiopäivämiesvaaleissa käytettyjä vaali
luetteloja pidettäisiin vaaliluettelaina ja niiden 
nojalla kunnallisvaalit toimitettaisiin, sisältää se 
sen, että ensinnäkin kaikki 24 vuotta nuoremmat 
kansalaiset, joukossa sellaisiakin, joilla jo vanho
jen kunnallislakien mukaan on ollut äänioikeus, 
nyt jäisivät ilman äänioikeutta, siis kokonaista 
neljä ikäluokkaa. Sitä paitsi on huomioon otet
tava, ·että nämä vaaliluettelot ovat jo lähes 3 
vuotta vanhoja. Sellaisena aikana, kuin meidän 
maassamme viime aikoina on vallinnut, on ollut 
suuri työttömyys, linnoitustöitä erinäisi~sä seu
duissa on teetetty sangen paljon ja työttömiä eri 
tahoilta maata on siis kokoontunut sinne. Tällais
ten olojen vallitessa on syntynyt tilanne, että kai
kissa vilkasliikkeisemmissä teolli~uus- y. m. kes
kuksissa on suuri joukko kuntalaisia, jotka nyt 
tällä kertaa ovat luettelojen ulkopuolella. Paljon 
saattaa olla ·sella.isia., jotka ovat omasta kunnasta 
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siirtyneet muualle työansiolle, ja suuri joukko on 
muualta taas kuntiin muuttaneita. Kun li&äksi 
sitten ottaa huomioon• nämä nuoret kansala~set, 
jotka myös jäisivät vaalien ulkopuolelle, niin ei 
ole mikään ihme, jos joissakin äänestysaineissa 
vaalit näin toimittaen estettäisiin niihin osaaotta
masta noin 25 jopa 35 prosenttia vaalioikeute
tuista, ja sen vuoksi tällä tavalla vaaleihin me
noon, niin kiire kuin herroilla tällä kertaa olisi
kin, ei voitane suostua. Siihen ei ole sitä paitsi 
pakkokaan. Meidän on kyllä lähteminen siltä nii
kökannalta, •että vaalit on saatava mahdollisim
man pian toimitettua, mutta niitä ei saa toimit
taa täten laittomalla tavalla ja vastoin lakia va
lita valtuustoja ja kunnallislautakuntia. Jo viime 
kesänä kai senaatti on antanut henkikirjureille 
käskyn laatia uudet valtiolliset vaaliluettelot, jot
ka valtiopäiväjärjestyksen mukaan tulee laatia ja 
joiden pitäi&i olla valmiina. tammikuun kuluessa. 
.T os valtion virkamiehet eivät ole laiminlyöneet 
velvolfsuuks~aan, jos ~e ovat ~äyt~~nee.\ tämäJ~ 
oman senaattmsa antam1a käskyJä, mm nnden km 
pit.äisi olla valmiit nyt. jo kohta. Kun nämä luet
telot aikanaan tammikuussa joudutetaan ja niihin 
s.enaatti määrää pikaisesti laadittavaksi tarpeelliset 
lisäluettelot 24 vuotta nuoremmista, ei se saattane 
viedä kauvan aikaa, se on korkeintaan teknillinen 
kysymys, työvoimakysymys. Antamalla henki
kir,iureille . lisää työvoimaa nämä lmlttelot eivät 
saa eivätkä voi viedä kovin suuria aikoja valmis
tuakseen. •Sen lisäksi: voitanee uuden kunnallis
lain säätämiä tarkastusaikoja koko joukon lyhen
tää, ja niitä tulee lyhentää. Tulee menetellä mah-

. dollisimman joutuisasti, jotta vaaleihin päästään, 
mutta myöskään ei niitä saa nyt enää laittomasti 
toimittaa ja yhä edelleen kansalaisia oikeudetto
masti sulkea vaali·en toimittamisen ulkopuolelle. 
Näin menetellessä nähtävästi, ellei tahallisesti 
tahdota viivytellä yhä edelleen, päästäisiin vaalei
hin jo maaliskuussa hyvissä ajoin. Minun näh
däk•seni ,siis samalla hm asia valiokuntaan lähe
tetään, valiokunnan tulisi huomioonottaa, että 
tämä senaatin ehdotus tällai&enaan on mahdoton. 
Samalla kun asiaa .ioudut.etaan, tulisi katsoa, että 
uutta kunnallislakia nyt vihdoinkin noudatetaan 
ja että kaikki, joille se suo äänioikeuden, myös 
saisivat sitä jo tulevissa kunnallisvaalei·ssa käyt
tää. 

Senaattori K a 11 i o: Edellinen puhuja, ed. 
Vuoristo on ankarasti arvostellut täällä hallituk
sen toimenpidettä siitä, että se on koettanut jou
duttaa tässä välitilassa asiaa niin nopea.sti, kuin 
suinkin mahdollista, siihen tulokseen, että voitai
siin kunnallisvaalit toimittaa kansanvaltaisem
milla perusteilla kuin Hihän asti. Hän kysyi, onko 
tällä ehdotuksella viivytys tarkoituksena? Minä 

---

luulen, •että puhujalla ei ole oikeutta hallituksen 
tarkoitusta tällä tavalla pyrkiä selittämään, sillä 
sen tarkoitus käy selville• siitä lyhyestä esityk
sestä, minliä hallitus tässä on tehnyt. Sillä tä
män esityksen pohjana ovat olleet käytännölliset 
näkökohda.t ja asialli .iouduttaminen. Hallituksella 
on tiedossa:, ettei niin pian, kuin puhuja sanoi, ole 
mahdollisuutta saada sen mukaisesti, kuin äsken 
vahvistettu kunnallisasetus säätää, vaaleja toimi
tetuksi jo maaliskuussa. Se on käytännöllinen 
mahdottomuus. (Vasemmalta: Eikä ole!) Niin
kuin puhuja mainitsi, valmistavat henkikirjurit 
juuri uusia vaaliluetteloita ja näin ollen heillä on 
kyllin työtä niiden valmistamisessa, joten tällä 
kahden viikon ajalla, jonka. tämä asetus on ollut 
vahvistettuna, ei ole its.e asiassa menetetty aikaa 
hukkaan, kuten hän tahtoi uskottua. 

On myöskin huomattava,, että tässä ei ole min
kään kansanluokan sorrosta . .kysymys, sillä kyllä 
kai niin hyvin porvarillisia kuin sosialidemokraat
tisia kansalaisia on suhteellisesti yhtä paljon 21 
ja 25 ikävuoden välillä ja kyllä tämä hallituksen 
esitys koskee suhteellisesti kaikkia. Äsken vahvis
tetun kunnallisasetuksen mukaan täytyy vaalilis
tat, jos noudatetaan niitä säännöksiä, mitä tämä 
laki edellyttää, olla syyskuun 4 päivästä loka
kuun 5 päivään nähtävinä. Sitten on valitusajat 
.ia vaali sen mukaan joulukuun alussa, .ia näiin 
ollen kolme kuukautta menee tämän lain perustei
den mukaan näissä valmi&tavissa toimituksissa. 
Ja onhan selvä, että vaikka henkikirjoittajille an
nettaisiinkin avustusta syrjästäpäin palkkaamalla 
heille apula.~sia, niin aivan yhtäkkiä tällaisia lis
toja ei voida saada missään tapi:mksessa, varsin
kaan suuremmis&a kaupungeissa. Se· kestää kai
kissa tapauksissa kuukausia, joten se edellytys, 
että maaliskuussa jo voitaisiin vaalit toimittaa, on 
sula mahdottomuus. Hallituksella minun tietääk
seni ei ole mitään sitä vastaan, jos eduskunta tah
too lykätä nämä vaalit tuonruemmaksi ja käyttää 
juuri niitä perusteita, mitä laki edellyttää, sillä 
käytännölliset näkökohdat ovat johtaneet tähän 
esitykseen, joka nyt on sen puolesta, annettu. 
Eduskunnalla on tämän kautta tilaisuus nyt sanoa 
kantansa .ia. ant.aa ohjeita . .ia epäilemättä hallitus 
tulee mitä nopeimmin niitä noudattamaan. 

Ed. K. R. Häkkinen: Tämä esitys on en
simäisenä näkyväisenä merkkinä siitä, että se pää
tös, jolla •eduskunta vahvisti uudet kunnallislait, 
oli hätäisesti tehty, ja puolustaa sitä menettelyä, 
jota eduskunta eilen noudatti lähettäessään sille 
vahvistett.aviksi jätetyt lakiehdotukset lausunnon 
saamista varten asianomaiseen valiokuntaan. Sa
mallaisen valiokuntavalmistelun saatuaan olisi 
näiden kunnallisla.kien suhteen helposti huomattu, 
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että niiden voimaansaattamishetkeksi ehdotettu 
aika oli liian varhainen. 

Esityksen perustelutssa on kerrottu siitä seisah
dustilasta, johon kunnallisessa elämässä uhataan 
.ioutua, kun kunnissa ensi vuoden alussa ei olisi 
mitään näiden päättämisvaltaa harjoittavia elimiä. 
Myöskin ilmenoo niistä, että asiasta ei muulla ta
valla, kuin erityi,sellä 1 a i n s äi ä d ä n n ö 11 ä, \ 
päästä. 

Helppo olisi ollut tilasta selviytyä, jos kaikissa 
kunnissa niinhyvin maalla kuin kaupungeissa olisi 
ollut kunnanvaltuustot. Niiden toiminta-aikaa 
olisi nimittäin voitu jatkaa ensi vuoden alussa tai 
tämän vuoden lopussa olevassa kokoonpanossaan. 
Mutta kun niin ei ole asianlaita eikä samanlainen 
j~;~,tkaminen raastuvankokousten muodossa mones
iakaan syystä näytä mahdolliselta, täytyy sen 
vuoksi senaatin ehdottamaa tapaa pitää hyvin 
kebittynä. Tosiuhan sen mukaan äänioikeus pu
heenaolevissa ensimäisissä vaaleissa supistetaan ai
noastaan 24 vuotta täyttäneisiin kuntalaisiin, 
mutta mitään asiallista haittaahan siitä ei voi olet
taa olevan. 

Ed. Vuoristo ei pitänyt senaatin ehdotusta hy
vänä. Mitään parempaa tapaa hän ei kuitenkaan 
tiennyt ehdottaa, ja minä luulen, että sitä onkin 
vaikea ehdottaa, jos vaalit tahdotaan, kuten hän 
vaatii, n 6 p east i toimitettaviksi. Minä kanna
tan sitä, että asia lähetetään laki- ja talousvalio
kuntaan. 

Ed. P e n n a ne n: Ed. Vuoristo on täällä 
joutunut evästärp.ään itseänsä. Hän on näet jäse
nenä juuri siinä valiokunnassa, johon. asia on eh
dotettu lähetettäväksi ja jonne se varmastikin tu
lee lähetettäväksi. Minulla olisi yhtä ja toista sa
nottavana sekä tähän asiaan nähden, että myös
kin herra Vuoriston lausunnon johdosta, mutta 
kun· minäkin kuulun laki- ja talous valiokuntaan, 
niin me voimme ·ed. V uo.riston kans•sa siellä 
asiasta neuvotella. Sen verran sanottakoon kui
tenkin tässä, että ed. Vuoriston puheet lainrikko
misesta eivät IJidä vähintäkään paikkaansa. Jo
kainen lainmuutos olisi silloin käsitettävä lain
rikkomiseksi. Kunnallislaki edellyttää välittäviä 

· säännöksiä ja niistä tässä on kysymys. Herra 
Vuoristo oru itse tehnyt itsensä syypääksi lain
rikkomiseen hänen kannaltaan katsoen, kun hän 
ehdottaa muutettavaksi niitä määräaikoja, joiden 
kuluessa vaaliluettalojen pitäisi olla yleisön näh
tävinä. Tämä jo osoittaa, kuinka vähän perus
teltu hänen pääväitteensä on. 

Ed. A i r o l a: Viimeisen huomautuksen joh
dosta - e•hkä minä alan sillä - on sanottava, 
että jos täytyy poiketa siitä, mitä uusa.ssa kun-

nallislaeissa 1määJrätään noudatettavaksi vaali
'luettelojen laadinnassa ja vaalin toimittamisen ai
kaan nähden, on parempi poiketa siihen suuntaan, 
että äänioikeutta yleistetään, kuin että sitä rajoi
tetaan melkoisel!lti siitä, mitä uudet lait sallisivat. 
Uusien kunnallislakien tarkoitusperähän on oleel
lisesti si~nä, että niillä tahdotaan saattaa osalli
siksi ne kansankerrokset, joilla tä:hän saakka ei 
ole vaikutusvaltaa kunnan asioihin nähden ollut, 
ja siitä syystä, jos ei voitaisi jossa,in kohdin. nou
dattaa uusien lakien määräyksiä, niin silloin olisi 
niissä poikettava., niirrkuin sanoin, siihen suun
taan, että äänioi1keus kävisi yleisemmäksi, kuin 
mitä se on kunnallislaeissa, enkä suppeammaksi. 
Siitä syystä minä olin ajatellut, että tätä halli
tuksen esitystä - tai oikeastaan se on senaa,tin 
ehdotus, sillä 'hallitusta mBillä ei ole - olisi muu
tettava siihen suuntaan, että 'Poh.iana olisi pidet
tävä ei 1917 vuoden vaaleissa käytettyjä luette
loja vaan niitä luetteloja, jotka laaditaan eDJSi 
vuonna, ja että niitä täydennetään si., että 
niihiu otetaan jokainen Suomen kansalainen, joka 
on täyttänyt 20 vuotta, välittämättä mistään ra
joituksista. Silloin luettelon laatiminen käy hy
vinkin nopeasti; se on aivan lyhyen ajan työ. 
Silloin voi luetteloon tulla yksi ja toinen. sellai
nen, joka istuu vankilassa, mutta. hän ei pääse ää
nestämään. Voi tulla joku mielipuolikin. Siitä
kään ei ole haittaa, koska vaalin toimittaja voi 
estää sellaisen äänestämästä. Voi tulla joku hol
houksenalainen herrasmieskin, mutta, siitäkään ei 
ole suurempaa haittaa., koska kansanjoukot äänes
tävät sellaiset henkilöt nurin vaaleissa. Toiselta 
puolen ne, jotka ovat nuorempia kuin eduskunta
vaaliluetteloihin otettavien henkilöiden alhaisin 
ikäraja, tulisivat tällöin saama.an yleisemmän ää
nioikeuden, kuin mitä uusissa kunnallislaeissa on 
myönnetty. Mutta toiselta 1puolen, eHei käytäisi 
näitä luetteloja tal!kastamaan vanhempiin ikäluok
kiin nähden, nirhin nähden taas olisi äänioikeus 
suppeampi, kuin uusissa ·kunna1lisla.eissa on sää
detty. Tällöin tulisi toiselta puolen äänioikeus 
·vähän laa.iennettua, toiselta 'PUolen se jäisi kyllä
·kin suppeammaksi, mutta kokonaistulos olisi kui
tenkin se, että äänioikeutta ei yleeDJSä raj.oitettaisi 
lähestulkoonkaan niin suuresti, kuin mitä senaatti 
ehdottaa, ja tällä tavoin .ioka tapauksessa pääsi
sivät.; 1kuten kunnallislakienkin tarkoitus on,, laa
jat kansankerrokset, joilla tähän saa.kka ei ole ol
lut kunnallista äänivaltaa, vaikuttamaan asiain 
menoon. Myöskin voitaisiin määräaikoja lY'hen~ 
tää ja huomautan myös, että hallitus on jo "Pal
jon kuluttanut aikaa hukkaan .. 

Ed. K u 11 e r v ·O M a n n e r: Ed. R. Häkkinen 
lausui senaatin ehdotuksen muka todistavan sitä, 



Kunnallislakien käytäntöön saattaminen. 459 

että kunnallisla1kien vahvistamisessa hätäiltiin. 
Minusta senaatin ehdotus päin'Vastoin osoittaa, 
että kunnallislakijutussa on ylipäänsä vitkasteltu 
liikaa. Jos senaatti olisi julaissut ne lait silloin 
heti, kun ne lähetettiin eduskunnan toimitusvalio
kunnasta senaatille, ja, ryhtynyt toimiin luettelo
.ien laittamiseksi, niin ei oltaisi siinä tilassa, missä 
nyt ollaan. Se että senaatti on tehnyt tämän ehdo
tuksensa nyt, osoittaa, että asiassa on vitkasteltu. 
Senaatin ehdotus epäilemättä johtunee osaksi siitä, 
että senaatissakin käsitetään, että kansassa mieli
ala nykyään on semmoinen, että mahdollisimman 
pian olisi saatava kunnalliselämässä kansanvaltai
nen järjestys ny;kyisen harvainvaltaisen jär.iestyk
seru tilalle voimaan. Ja kun ei senaatti ole nähnyt 
siinä muuta keinoa, .QJiin se on .turvautunut tähän. 
Mutta minäkään en puolestani pitäisi senaatin eh
dottamaa men.ettelyä ka~kkein pa.rhaimpana. Pi
kCIDlmin voisi suositella esimerkiksi luettelojen 
tarkastuksen määräaikojen, valitusmääräaiknjen 
lyhentämistä. Niistä ei missään tapauksessa joh
tuisi niin paljon ikävyyttä, haittaa ja mielipahaa, 
kuin siitä, että kunna.llislakien erästä ole-ellista 
puolta supistettaisiin, nimittäin ään~oi•keuden 
yleisyyttä. Senaattori Kallio lausui, ettei mitään 
kansanluokkaa kohtaan sortoa har.ioit.ettaisi, jos 
5enaa tin ehdotus. !hyväksyttäisiin, ja lisäsi, että 
nuoremmat ikäluokat kummastakin yhteiskunta
ryhmästii jotakuinkin tasaisessa määrässä joutui
sivat ulkopuolelle. Minusta ei nuorten !poisjää
minen tila.päisesti olekaan tärkein ·puoli, vaan se 
että "VaJHollisen äänioikeuden mukaan - ja myös 
tässäkin tapauksessa - suuri joukko köyhiä ih
misiä joutuisi köy'hyytensä vuoksi äänioikeudetto
maksi; ja se miruusta enemmän voi ·pahaa mieltä 
synnyttää. •Sen takia pyytäisin valiokuntaa, har
kits-emaan. eikö oli~i löydettävissä keinoa, jolla 
vaalit voitaisiin toimittaa ehkä pikemmin, kuten 
ed. Vuoristo arveli, ja kuitenkin niin, että ääni
oikeutta ei mitenkään snpistettaisi. 

JDd. V u o r i s to: Minä pyytäisin ed. Pea,na
selle vain' huomauttaa, että määräaikojen lyhen· 
ny!kset, joita minä ehdotin ja joita hän suvaitsi 
nimittää myös lainrikkomuksiksi, kuitenkin tar
koittavat kall!sanjoukoille oikeuksien lisää:mistä, 
äänioikeuden myönt.ämisellä. Häruen puo,lusta
mansa senaatin ehdotus ja yleensä ne ehdotukset, 
joita oikeistossa koko tänä istuntokautena on 
tehty, tarkoittavat- sen sijaan .kansan.ioukoilta oi
keuksien P'Oisottamista. Se on ero. Minä si]s olen 
sitä mieltä, että mieluummiru jotain muotoja hiu
kan muutetaan ja ka.nsanjoukoille suodaan niille 
kuuluvat oikeudet, kuin että näitä oikeuksia yhä 
enemmän kort·etaan lyrpsää .ia väihentää. 

Senaattori A r a j ä r v i: Mikäli tästä evästys
keskustelusta saattaa ·päättää, ei va.semmistokaan, 
joka on ottanut arvostellakseen haJlitwksen esi
tystä, näy olevan täysiru selvillä omassa keskuu
dessaan, mitenkä nämä välittävät säädökset olisi 
laadittava, jotta. niin pian kuin suinkin mahdol
lista ja mitä edullisimmalla .• tavalla V'Oitaisiin 
päästä uusien äsken vahvist-ettujen lakien noudat
tamiseen. !:Iinulle puolestani ei ole ollut tulllte
matonta aikaisemminkaan, että vasemmistossa ei 
ole oltu tässä asiassa selvillä, ja. hyvin ymmär
rettävää on, että näin on asian laita. Vasem
miston taholta erityisesti tätä asiaa fltarrastava.t 
edustajat o•vat minultakin tiedustelleet, miHe 
kannalle a5iassa aiotaan, asettua. Ja kun oli 
keskustelua siitä olemassa, niin: minä sain ymmär
tää, että myös vasemmiston keskuudessa oli ajatel
tu aivan •samaa tarpaa käytettäväksi, jota hallitus 
nyt on ehdottanut, mutta missä määrassä niitä 
edustajia sitten lopullisesti oli, oli sillä kertaa 
tuntematon asia. Myöhemmin on vasemmisto 
saattanut tulla tässä su'hteessa :selvemmälle kan
nalle, mutta se on minull-e tuntematonta. Mutta 
mitä itse asiaan tulee, niin saatan senkin mai
nita, että hallituksen esittämä rat.kaisukeino on 
vasemmistossa itse asiassa keksittykin. Se oli 
edustaja. Takoi, haJlituksen ensimäisenä miehen~ 
ollessaan, joka meille Tampereella eräänä kriitil
lisenä hetkenä esitti mahdolliseksi sen, että halli
tus tulee säätämään tällaisen yksinkertaisen, oi
kosen la,in ja aiikaansaamaan kunnalJiset vaalit 
toimitettaviksi juuri tällä tavalla. Ja se tapahtui 
aikana, jolloin vasPmmistolla oli enemm~tö Suo
men eduskunnassa. 

Ed. N i u ,k k a ne n: Ed. Airola ·oli sitä mieltä. 
että jos kunnallislain äänioikeuspykäilää ollaan pa
koitettu muuttamaan jouduttaarnseen lain voi
maantuloa, on äänioikeutta ell!nemmin laajennet
tava, kuin supistettava .. Minusta tämän kunnallis
lakimme äänioikeUSipykälää ei voi muuten laajen
taa, kuin antamalla äänioikeus, kaikille syntyneille 
pa,pinkir.ian mukaan. Se on Hnnestään siksi Jaaja .. 
Olisi ehkä kunnalliselle elämälle eduksi, että men
täisiin täJhän näin kansanvaltaiseen ääni·oikeuteen 
ikäänkuin asteettain, niin että nyt toimitettaisiin 
vaalit valtiollisen äänioikeuden ja sitten ensi syk
synä pidettävät uudet vaalit va•sta •kunnallislain 
edellyttämän äänioikeuden perusteella. 

Ed. A i r o 1 a: En tahdo äänioikeutta kaikille 
syntyneille papin;kirjan mukaan, va.an a•setin siinä' 
saman rajan, joka löytyy jo hyväksytyssä ja, vah
vistetussa kunnallislaissa. Minä siis en tahtonut 
silt1i puolelta mPnnii pitemmälle kuin minin _j( 
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vahvistettu laki menee, joten ed. Niukkasen juttu 
kaikkien syntyneiden äänioikeudest~ saa )ää!da, 
omaan arvoonsa, kunnes hän pääsee mietelmissään 
ehkä niin pitkälle, että rupeaa antamaan myös 
syntymättömille äänioikeuden. Muuten hänen 
puheessaan on yksi asia1linen kohta, vaikka hän.e~ 
puheensa yleensä oli joutavaa jaaritusta. Se oh 
se että 'hän sanoi, että hallituksen esitys on tar
p~en siitäkin syystä, että päästäisiin aJSteettain 
eteenpäin. Kun kunnallislait vahvistettiin, nii_n 
ed. Alkio sanoi sen muka tapahtuneen vatpaaehtoi
sesti, ilman sitä kansanliikettä, joka silloin oli ole
massa. Sitä ei us•ko monikaan tässä maassa, vaa~ 
tiedetään että kunnallislakien vaihvistaminen oh 
kansanliikkeen ansio. Nyt kun se liike on jonkun 
verran lauhtunut, ta'htoo maa.laisliitto poiketa jo 
vahvistetuista la,eista, siirtyä poikkeuslain avulla 
taaksepäin .ia lähteä yrittämään a~~eetta~?ta siir
tymistä siihen, johon jo kerran snrryttnn otta
~alla täysi askel. Se vain paljastaa heidän kan
tansa. mikä on se, että kansanvalta ei saa mennä 
eteen~äin muuta 1kuin sikäli, kuin heidät voidaan 
pakottaa mukana seuraamaan. 

Ed. Luopa .i ä r v i: Kun minä käsitän, e~tä 
ne nuoret ainekset, jotka uusien kunnallislak1en 
kautta pääsevät kunnalliseen elämään osaaotta
maan, .ionkunlaisella, ehkä suurella~in, mal~~amat
tomuudella .odottavat näitä oikeuksiansa, nun lau
sun tätä kysymystä valiokuntaan lähetettäessä 
puolestani evästyksenä sen toi':omuksen, .että 
valiokunta, koettaisi llöytää sellaisen ~ratkaisun 

· tälle asia.Ue, että näiden nuorten ·ei tarvitsis~ tu~~ 
tea itseään syrjäytetyiksi. Minu~ mielestäm as:a 
kyllä voitaisiin ratkaista sillä!km ,tavalla, kmn 
hallituksen esitys sisältää, mutta kun tu~t~u 
siltä että sellaista ratkaisutapaa vastaan oltamm 
ilinakin joi,ssakin piireissä taipu~~isia .esiinty~ään 
tarkoituksellisesti vastustaen, mm mmun mie.les
täni sellainen on estettävä, koska kerran siten 
voidaa,n mielestäni tehdä, joskin siitä olisi seu: 
rauksena, että uusien lakien, 'käytäntöön saan~I 
siitä jonkun verran !Saattaisi v~ivästy~. E.~·. AI: 
rolan viimeinen puheenvuor,o m1nun m1elestam oh 
aiheeton varsinkin sen selityksen jälkeen, minkä 
senaatto~i Arajärvi täällä antoi siitä, mistä on 
lHhtöisin pohja. ihallituksen esityks.een. 

'Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u he m i e s: Kun muita ·ehdotuksia ei ole 
tehty llihetettänee asia puhemiesneuvoston ehdo
tuk~e~ mukais·esti laki- ja talousvaliokuntaan? 

Asia lähetetään l.a, k i- j a t a 1 o usva l i o
.k unta a n. 

5) Suurten tulojen veroa 

koo1keva hallituksen esityksen n:o 13 johdosta val
mistettu, viime täysi-istunoossa [löydällepantu 
va ltiovarainvaliokunuan mietintö n:o 2 esitellään 
mainitun ,kysymyksen ensi m ä i s t ä käsi t
t -e l y ä varten. 

Keskustelu: 

Ed. Kairamo: Kun on kysymys valtio
vamstossa. syntyneitten, sotatilan aiheuttamien 
suunnattomien tarpeiden tyydyttämisestä, on tie
tysti tarkoituksenmukaista ja samana. myös vält
tämätöntä, että tästä johtuva verotaakka ennen 
kaikkea joutuu niiden .teollisuuslaitosten, yhtiöi
den .ia yksityisten kansalaisten kannettavaksi, 
jotka. erityisesti ovat hyötyneet juuri sodan poik
keuksellisista oloista. Valtiovarainvaliokunta on
kin ollut tästä yksimielinen ja. yksimielinen halli
tuksen kanssa. Erimielisyyttä on ollut jossain 
määrin ainoastaan yksity~skohdista, varsinkin 
siitä kuinka. ·pitkälle verollepanossa voidaan men
nä iLman että näin tavattomat veromaksut !haita.l
lisesti t~lisivat vaikuttama.an taloudelli,sen elä
män vastaisee11 kehitykseen maassa, aikaansaaden 
kenties pelkoa ja taantumusta sekä lopulta alen
taeh verovelv.oll~sen toimintahalua sellaisissakin 
piireissä, joita. vero ei välittömästi koskekaan. 

Valiokunta on ·katsönut voivansa puoltaa me
nettelvä joka. on tuntuvasti ro'hkeampi kuin hal
lituks~n'esitys. Tässä valiokunta ei mielestäni ole 
kaikissa 1kohdin ollut kyllin varovainen. :Mutta 
on otettava huomioon, että myöskin ensimäi
nen vastalause on a1settunut kannalle, joka on mel
koisessa määrässä ankarampi kuin hallituksen 
kanta. Se lähe11telee nähdäkseni jo sitä rajaa, 
ionka toisella puolen vero meidän oloissam
~e ainakin todennäköisesti tulisi vaikuttamaan 
suorastaan va:hingollisesti ei ainoastaan verovel
v,ollisiin, vaan sen kautta myöskin valtion vas
taa-viin tulolähteisiin läheisessä tulevaisuudessa. 
Tämä koskee kenties etupäässä sitä lain kohtaa, 
jossa hallitus on ehdottanut, että metsänmyyn
nistä .i·ohtuva suuri tulo olisi verotettava. ainoas
taan puolella siitä määrästä, mitä muuten laissa 
sää.detään. Kun tämä helpotus 'Oll lakiehdotuk
sesta valiokunnassa poistettu, täytyy pelätä, että 
metsänomistajat tulevat sen kautta ylenmääräi
sesti rasitetuiks.i, sillä he eivät tätä nykyä ole sillä 
tavalla järjestäytyneet, että he 'PYStyisivät aikaan~ 
saamaan kyseessäolevan veron maksamisen puu
tavaraliikkeitten kautta, vaan joutuu se epäile
mättä välillisesti ma.anomistajain ja. metsän(}IDis
ta.jain suoritettavaksi. En puole:;:tani tarvit~<;e lä-
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hemmin esittää niitä seikkoja., joissa. valiokunnan 
mietintö ja myös ensimäinen vastalause po~kkea
Wl.t 'hallituksen esityksestä. Minä pyydän ainoas
taan, että suureS!Sa• valiokunn•assa kiinnitettäisiin 
erityinen huomio siihen, että suurten tuloj-en vero 
tulee erittäin. raskaana kohtaamaan verovelvol
lisia s-enkin kautta, että täJmän veron kanto on 
:>iirtynyt näin myöhäiseksi ja että se tulee tapah
tumaan suunnilleen samaan aikaan, jolloin 1918 
vuoden kunnallisverot ·kannetaan, jotka nekin kai
kesta päättäen tulevat olemaan tavallista suurem
mat. Tähän tul-ee vielä, että tietysti suurten tulo
jen vero myös ensi vuonna havaita:an tarpeeHi
:3cksi, ja jos edus1kunnan työ saa häiritsemättä jat
kua, tulee vastaava suurten tulojen vero, joka on· 
8UOritet.ta.va kulnvan vuoden tuloista, kannetta
va•ksi aikana, joka ei ole kaukana siitä, jolloin sitä 
edellisen vuoden vastaava vero kann-etaan. Näin 
ollen tulevat verovelvolliset lyhyessä ajassa suo
ritta.maan ennen tuntemattomia ja ta.loudelliseen 
elämään sangen tuntuvasti vaikuttavia veroja, 
jotka sentä<hden tulevat raskaammi:ksi ja. käytän
nössä pahemmin vaikuttamaan kuin mitä muutoin 
tarvitsisi olla asianlaita. 

Enn-enkuin lop-etan, pyydän huomauttaa ·eräästä 
lauseesta, joka ·löytyy validkunna.n mietinnön 2 
sivulla .ia jossa puhutaan niistä ~eduskunnan fi
nanssioikeuksia. loukkaavista rahaoperatsiooneis
ta, joihin senaatti aiheutuneen rahanpuutteen 
vuoksi an ryhtynyt. Samoin kuin useat muut 
valiokunnan jäsenet, olen minäkin ollut sitä mieltä, 
että tämän lauseen ottamiseen valiokunnari mietin
töön ei ole ollut ai'hetta. Se on ollut aiheeton jo 
sen vuoksi, että se on kokonaan ulkopuolella sitä 
kysymystä, josta nyt on puhe, ja siis jo sen vuoksi 
olisi mieluummin ollut jät-ettävä mietinnöstä pois. 
Mutta ennen kaikkea se on ollut mielestäni aihee
ton sen vuoksi, että nähdäkseni eduskunnan oi
keutta ei suinkaan ole loukattu niiden toimenpitei
den kautta, joihin tässä viitataan.. Senaatti oli 
silloin, kun syyskuun ja lokakuun aikana tarvit
tiin kassavaroja juoksevien valtiomenojen peittä
miseksi, ehdottomasti velvollinen pitämään huolta 
siitä, että riidattomasti erääntyneet valtion menot 
tulivat suoritetuiksi. Mitään eduskunnan oikeutta 
loukkaavaa on sitä vähemmin .tapahtunut, kun 
edus·kuntaa siihen aikaan, jolloin nämä rahat vält
tämättömästi tarvittiin, ei voitu laillisesti kokoon
kutsua. Koska tämmöisiä viittauksia. valtiova
rainvaliokunnan mietinnössä jo t-oisen kerran esi
tetään, .katson tarpeelliseksi ilmoittaa, että tämä 
lause on mietintöön otettu vasta äänestyksen jä.l
lmen. 

Ed. L e h o k a s: Päinvastoin, kuin ede1Iinen 
puhu.ia, olen minä astunut tänne puhujalavalle 1 

puolustaoakseni mietinnössä oleva·a suurten tulojen 
veroa. Tämä ·ehdotus suurten tulojen verosta on 
nimittäin ensimäinen askel, ellei oteta huomioon 
sitä· sota-aikana hallinnollista tietä määrättyä 
suurten tulojen verotusta, ensi askel korjaamaan 
sitä nurinkurista verotus.iärjestelmää, jossa me 
tässä maassa vielä edelleen elämme. Kuten tun
nettua on, on meidän maamme verotusolot van•han
aikaisemmat j·a nurinJmrisemmat kuin mitä sivis
tysmaissa missään tunnetaan. Ne perustuvat en
siksikin väärään verotusesineeseen, nimittäin ve
rottamaan •kulutusta, mutta ei tuloa, niinkuin 
sivistysmaissa valtion verot yleensä ov·at. Maam
me valtiollis.et tulot perustuvat suurimmalta osal
taan tulli- ja väkijuomatuloihin, joita viimeksi
mainittuja ei enää tosin aivan nykyään saada. 
Mutta viimeisenä normaalivuotena 1913 tekivät 
mainitut tuloerät yhteensä 72 miljoonaa markkaa 
tasaisin luvuin, kun koko valtiotulot olivat sa
maan ai•kaan 12t6 mil;ioonaa Suomen :markkaa. 
TästäJkin .io huomaa, että kulutukseen perustuvat 
verotulot muodostavat ja muodostivat viimeisenä 
normaaliaikanakin tämän maan valtiotulojen 
tmemmistön. Muut tulot taas, mitä !Valtiolla on 
ollut, kuten esimerkiksi metsätulot, maaverot, 
henkiverot ja sen sellaiset, ovat laadultaan sellai
sia, että ne paljon enemmän ra:soittavat köyhää. 
kuin varakasta luokkaa, ja vallankin mitä esi
merkiksi metsänmyyntituloihin tulee, on varakas 
luokka. tässä maa.ssa niistä paljon hyötynyt välil
lisesti, nimittäin siten, että hallitus metsiä myy
mällä -on -a-ntanut tilaisuuden tukkikeinottelijoille, 
tukkiyhtiöille saada aivan liian halvalla valtion 
metsistä puita. Ainoa vero, joka valtiolle tulevana 
verottaa suoranaisesti porv·aristoa enemmän kui:n 
köyhäl!stöä, eikä vallan köyhälistöä ensinkään, 
on permtövero, mutta sekin tuotti pääasiassa vii
meisenä normaaliaikana vain miljoonan markan 
veron, jolla ei siis ole suurta merkitystä, kun on 
k.ysymys todellisesta verotaakasta, joka porva
nston kannettavaksi pitäisi asettaa. 'Toiseksi ovat 
maamme verotulot muodoltaan, ·kokoonpanoltaan 
aivan vanhanaikaisia. Muutamat niistä ovat aivan 
keskiaikaisella kannalla, kuten esimerkiksi henki
verot ynnä eräät muut yhtä pienet. On siis luon
nollista, että uudistuksen harrastajat, varsinkin 
köyhälistön etu.ien puoltajat, tervehtivät ilolla tätä 
nyt ensi kerran täällä eduskunnassa esiintyvää 
vähänkin oikeamielistä verotusta. 

Kuten tässä lausutusta jo :huomaa, -on esillä
oleva verotus .io parannus itse verotusperusteihin 
nähden. Tämä tahtoo verottaa ei kulutusta vaan 
tuloa. Tämä on siis tavallaan tulovero, vaik.k·a
.kaan ei säännöllinen, normaaliaikojen tulovero. 
eikä niin laajalle ulottuva tulovero, kuin tuloveron 
pitäisi olla. Tälle tuloverotusperus·teelle on lähes 



562 Keskiviikkona 12 p. joulukuutu .. 

kaikissa ma~ssa Euroopassa jo jouduttu. Tässä ei 1 

ole tarvis tarkemmin perustella tuloveroperuateen 
oikeammuutta. Riittää, kun mainitsen, että luon
nollisesti kukin on velvollinen maksamaan yhteis
kunnan ylläpitoon sitä suuremmassa määrässä, 
mitä. enemmän hän tämän yhteiskunnan avulla 
on saanut tilaisuuden tuloja itselleen kerätä. Tulo
vero perustuu tälle pohjalle ja on siis luonnollisesti 
oikea.mielisempi verotusesine, kuin mitä muut ve
rotusesineet yleensä ovat. Mutta nyt esilläoleva 
verotusehdotus on enemmän kuin tavallinen tulo
vero, tämä on suurten tulojen vero. Kenen köyhä
listöön kuuluvan mieli ei läikähtäisi tyytyväisenä 
kuulles•saan, että nyt vihdoinkin aiotaan tässä 
maassa eduskunnan avulla suuria tuloja kiskovia 
porvareita verottaa. Jos tässä olisi tilaisuus nu
meroilla osoittaa, miten paljon tässä köyhäksi huu
detussa maassa rikkaudet ovat kerääntyneet har
vojen käsiin, tulisi siitä sangen kuvaava esitys. 
Mil.ioonainomistajain luku on normaaliaikanakin 
tässä maassa säännöllisesti noussut. Tietysti tämä 
on kaikki täytynyt tapahtua köythälistön puut
teitten ja kärsimysten kustannuksella. Kun köy
hälistöluokka, joka täten muodostuu porvariston 
riiston lähteeksi, ei voi toivoakaan saavansa 
oikeutta ja helpotusta itse porvariston 'J)uolelta, 
on yhteiskunnan ojennettava tälle joukolle auttava 
kätensä ja se käy paraiten yhteiskunnallisen 
uudistuksen avulla, .iohon taas ovat tarvittavat 
verot kohtuullisimmin saatavissa rv·erottamalla 
suuria tuloja. Edelleen tällä ehdotuksella on tar
koitus verottaa lisätyllä ankaruudella sota-aikana 
kerättyjä suuria tuloja. Tästä tehtävästä ei luulisi 
tässä eduskunnassa olevan kuin yksi mieli. Siksi 
pal.ion ovat keinottelijat, Thiin sanotut gulashit 
vetäneet koko kuluttavan yleisön vastenmielisyy
d.en päällensä, ainakin sen osan, nimittäin suuren 
osan tämän maan väestöstä, jonka tulot muutenkin 
ovat niin pienet, dtä ne eivät riitä muuta, kuin 
kädestä niukin naukin suuhun .ia jota siis kaiken
lainen riistäminen, puhumattakaaDJ liiallisesta 
riistämisestä, mitä sota-aikana on tapahtunut, 
rasittaa sitä enemmäDJ. En yritä ensinkään kuvata 
sitä tunnotonta kiskomista, jota porvaristo on 
sota-aikana ·harjoittanut. Mainitsen vain, .että se 
alkoi heti samana päivänä, kun sodanjulistus tuli 
tietoon tässä maassa, ja on jatkunut aina tähän 
päivään saakka. Pieni seisahdus tälle kiskonnalle 
tuli .ioku päivä sitten, jolloin levisi tieto rauhan
keskusteluj.en alkamisesta ja välirauhan solmiami
sesta. Mätä alkoi heti vähän paljastua. Porvari
lehdetkin hor.iaht:vat paljastamaan, että ovat tien
neet muun muassa kenkäkauppiaiden ottaneen 
sata markkaa kenkäparilta hintaa sa;maa,n •aikaan 
kun tehtaasta niitä myytiin niille 50 markalla 

pari, ehkäpä vähän vähemmälläkin. Sitten taas, 
kun tämä rauhan solmiamishuhu oli ensi asteelta 
häipynyt, alkoi kiskonta uudelleen ja jatkuu tänä 
päivänä ja edelleen niin kauvan kuin on mahdol
lista. Tämä sodanaikainen porvariston mitä tun
nottornin menettely lisäämällä kuormaa jo ennes
tään sodan rasitusten lisäksi vallankin köyhälistö
luokan hartioille, on sitä laatua, että minä en 
vastoin täällä ·ed. Kairamon käsitystä löydä min
käänlaista sääliä verottaa näitä tunnottornia kis
kureita siihen määrään saakka, kuin mahdolli
suutta sellaiseen tekoon on. Mutta vaikka tämän 
verotuksen puolesta .puhuvat niin selvät syyt ja 
ainakin koko työväenluokan tunteet, johon sitä 
paitsi täytyy yhdistyä osa pikkuporvaristoa, ei 
tämä mietintö silti ole päässyt, kuten jokainen, 
joka on siihen ehtinyt tutustua, huomaa, ilman 
vastalausetta. Paitsi sitä vastalausetta, jonka so
sialistit ovat laatineet, nimittäin kolmatta vasta
lausetta, joka ei koske mietinnön v.erotuspuolta 
sellaisenaan, vaan koskee sitä asemaa, ioka edus
kunnalla pitäisi olla nykyään, kun valtalaki on 
eduskunnassa tullut hyv&ksytyksi, on mietinnön 
sisältöä vastaan asetettu kaksi vastalauseita. Ne 
tarkoittavat muodossa tai toisessa helpottaa rilo:
kaille sota-aikana kiskoville porvarillisille asetet
tua verovelvollisuutta. Käsittelen näitä molempia 
vastalauseita tässä ylimalkaisesti ja yhdessä. En
siksikin niissä pidetään sopimattomana, ensimäi
seessä vastalauseessa nimittäin, että valiokunta on 
pitänyt tarpeellisena yrittää hankkia suurten tu
lojen verotuksella 10 miljoonaa markkaa enemmän 
kuin mitä viimekesällisessä mietinnössä oli, ni
mittäin kohottanut tämän veroarvion 7 5 miljoo
nasta 85 miljoonaan, vaikka vero jo sinänsä tuot
taa muka tuntuvasti. Tästä ei tarvitse sanoa 
muuta, kuin sen, että nykyiset valtiomenot ovat 
jo ylimääräisiin menoihinkin nähden &iksi suuret, 
että vaikka kysymyksessä olevia verotuloja olisi 
vielä kaksinkertaisesti saatavissa, ei siitä luulisi 
vastalauseessa kenenkään sanovan moitteen sanaa. 
Toinen asia, jota vastalauseen panijat eivät hy
väksy .ia joka sisältyy myös toiseen vastalausee
seen, on, että mietinnössä on as·etuttu verottamaan 
täydellä määrällä niitä tuloja, joita metsäin myyn
nistä vuoden 1916 aikana on saatu. Senaatin eh
dotuksessa yritetään helpottaa näin saatuja tu
loja verotettaviksi vain puolet niistä tuloista, ja 
vaE>talauseessa painostetaan samaa. Ja millä pe
rusteella sitten tätä epäoikeutettua ehdotusta vaa
ditaan? Joo, sillä, että ne tulot, jotka metsän
myynnistä vuonna 1916 saatiin, eivät olleet s·~n 
yhden vuoden metsänkasvusta, vaan useiden vuo
sien, ehkä vuosikymmenien metsänkasvua, jota ei 
siis muka voi eikä saa yhden vuoden. nimittäin 
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viime vuoden tuloina, kokonan~a verottaa. Sosia
listien· puolella on monien muiden tosiesimerkkien 
nojalla pääasiana huomautettu, että metsänpmis
tajat ovat sota-aikana kiskoneet niin suuria, tun
nottomia, aivan hävyttömiä hintoja, täytyy sanoa, 
puistansa, etupäässä juuri polttopuista, joita sota
aikana. on pääasiassa myyty, että oli~i kerrassaan 
väärin helpottaa heidä~ verott~.mistansa pienim-

1 mälläkään määrällä kaikesta sutä ankaruudesta, 
jota verotuslakiin voidaan sovelluttaa. Joku por
variedustaja on valiokunnassa yrittänyt väittää, 
etteivät metsänomistajat ole muka paljon saaneet 
näistä suunnattomista voitoista. Ne ovat olleet 
gulashit, välittäjät, jotka enemmän ovat kuu
lemma voittaneet. Kummatko näistä nylkyreistä, 
metsän myyjätkö vaiko gulashit, ovat enemmän 
voittaneet, ei tosiaankaan voida sanoa. Eikä tar
vitsekaan sitä tietää, riittää, kun tiedämme var
masti, että joskin gulashit ovat keinottelulla pistä
neet suunnattomat voitot taskuihinsa, eivät met
sänomaistajatkaan ole olleet Pekkaa pahempia. Ja 
kukapa. nyt tosissaan u~kottelisikaan tilanomista.
.iien metsäkaupoissaan osoittaneen kohtuullisiin 
voittoihin tyytymistä, kun tiedämme heidän muit
ten elintarpeitten myynnissä tunnottomasti kisko
van niin rahat kuin kukkarotkin. Metsänmyyn
nistä saatujen tulojen kokonaisena verottaminen 
on siis mielestämme kaikkeen kohtuuteen p•eru~
tuva. 

Vielä on vastalauseessa pari sellaista .kohtaa, 
joihon täytyy tässä kajota. Ensiksikin pannaan 
vastalause siitä, että mietinnössä on senaatin ehdo
tusta. vastaan otettu normaaliaikojen tulojen keski
arvoa määrättä:essä huomioon vain vuoden 1913~ 
1914 tulot eikä enää vuod.en 1915, mikä useam
mille oli valiokunnan sosialistien mielestä jo sel
lainen ylimääräisten sodan johdosta suurentuneit
ten tulojen vuosi, ettei sitä enää voi normaali
vuosituloksi katsoa. Ja niinhän se on ollutkin. 
Niinpä julaistiin Helsingin taksoitusluettelon yh
teydessä vuodelta 1915, siis vuoden 1916 alussa, 
esimerkkejä niistä suurentuneistu voitoista, joita 
jo vuonna ] 915 oli saatu. Minä olen kopioinut 
tähän kuudentoista eri liikkeen, nimittäin 4 kone
pajan, 4 muun tehtaan, 4 kuljetusliikkeen ja 4 
kauppaliikkeen, helsinkiläisten, tulot vuonna 1913 
.i·a 1915. Ja tahtomaHa tässä mainita niistä erik
seen, vaikka ne tässä minulla ovat edessäni, mai
nitsen, että yhteensä näillä 16 liikkeellä oli tu
loja vuonna 1913 pyöreissä luvuissa sanoen 
2,415,000, mutta 1915 oli jo tuloja 16,589,000 
siis erotus eli lisäys oli 14,174,000. Jos ei tämä 
jo osoita sitä, että vuonna 1915 oli sodan joh
dosta .io erikoisen suuret tulot olemassa keinot
telijoilla, n1in mikäs sitä s·itten osoittaisi? Ja sa-

maa osoittaa myöskin samana vuonna tilasto 
kauppa- ja sääbtöpankkiemme talletuksien ja voi
ton noususta. 

Lisäksi minä vielä haluaisin viitata mietinnössä 
sivulla 5 oleviin perusteluihin, joissa myöskin tuo
daan esiin, että Helsingissä oli 1,542 sellai~n ve
rotetun, jotka omasivat 20,000 markan tai euu
remmat tulot, tulot yhteensä vuonna 1913 pyö
reissä luvuis·sa 65,000,000 markkaa, kun taas 
vuonna 1915 .io 94 tai lähemmäs 9'5 miljoonaa 
markkaa. Mainitut numerot siis osoittavat, että 
valiokunnan enemmistö on osannut oikeaan ot
taessaan normaalitulojen perusteeksi vain vuosien 
1913-1914 tulot, puhumattakaan siitä, mitenkä 
paljon tällä menettelyllä on suurten tulojen vero
tusehdotusta siirretty oikeamielisemmälle pohjalle 
edelleen ja täten myös lisätty verotustuloja. 

Vastalauseessa huomautetaan vielä siitäkin, että 
valiokunnan mietinnössä on nyt korotettu se kor
kein verotusprosenttimäärä, jolla suurempiakin 
sotatuloja aiotaan verottaa, 35 prosentiksi, vaikka 
se kesällisessä mietinnössä oli vain 32 prosenttia. 
Tämä lisäys on todella tehty, muttä ei se suinkaan 
ole vielä liian korkea. Huomautettakoon tässä 
vain siiä, että eräissä muissa maissa, joissa vaikka 
on eduskunnassa porvarillinen enemmistö paljon 
vahvempi mitä meillä, on porvaristo itse suostunut 
nostamaan tämän samanluontoisen veron, kuten 
esimerkiksi Ruotsissakin 32 prosentiksi, siis hyvin 
vähän pienemmäksi kuin meillä, ja lehdissä ollei
den uutisten mukaan Amerikassa 33 prosentiksi 
ja vielä samoista lähteistä saatujen tietojen mu
kaan Ranskas·sa paljon ylemmäksi, nimittäin 50 
prosentiksi. Nämä, maat tosin ovat suurempia oka
pitalimaita knin meidän maamme, mutta, näissä 
maissa on myös jo muu valtion yleinen verotus 
raskaampi knin me~clän maassamme, sillä meidän 
maamme on, mitä veroihin tulee, rikkaisiin por
vareihin nä,hden ollut kuin mi·käkin luva.ttu Kaa
naanmaa. .Jtfinä en siis näin ollen katso, ·että mei
dän hieman korkeampi verotusprosenttimme olisi 
ollenkaan missään• .suhteessa liioiteltu. 

.Ta voidaanko nyt todenteolla ollenkaan rinnas
taa, tätä verotusprosenttia siihen voittoprosentti
määrään, jonka tiedämme 11odan aikuisten keinot
telijoiden yleensä viime vuosina saaneen? Kor
kein verotusprosentti on tässä nyt 35, .kun taas 
ei se ole ollut gulashi eikä mikään, joka ei sodan 
aikana ole keinottelussa.an saanut ainakin 100' 
prosenttia joka ainoas,sa kaupassa ja joka 
ainoasta, ta varasta. . 

Eräitä muitakin kohtia löytyy vielä näissä vas
talauseissa, mutta jätän ne tähän. Tämän sunrt~ 
tulojen verottamista k.oskevan mietinnön kaiken
puoleisen oikfaan osumisen vuoksi toivon puolell-
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tani, että eduskunta asettuu tässä ensimäisessä kä
sittelyssä sen kannalle, sillä lisäyksellä, kuin kol
mannessa vastalauseessa edellytetään. 

Ed. Gylling: Ed. Kairamolie ja toisen vas
talauseen johd·osta, jonka ed. Kairamo on aUekir
.ioittanut, lienee syytä hiukan kohdistaa eduskun
nan huomiota. Vastalause rakentuu .kahdelle pää
perusteelle, nimittäin siihen, että valiokunnan mie
tintö verottaa liian raskaasti ja varomattomasti 
tuloja. Valiokunta ei muka ole ottanut huomioon, 
mitenkä suuressa määrin tämä vero tulee rasitta
maan maamme elinkeinoja. Vastalauseessa sa
notaan jopa, että valiokunnan mietintö liian jyrk
kien• säännösten kautta voi aikaansaada odotta
mattomia häiriöitä maamme elämässä, siis varsin 
pitkälle menevä syytös. Ja toiseksi ,sanotaan, 
PttäJ valiokunta ei voi osoittaa edes mitään syytä, 
minkä vuoksi vaaditaan veroa, joka on hallituk
:>en ehdottamaa veroa paljon suurempi, ainakin: 
noin 10 miljoonaa suurempi, kuin se mitä hallitus 
vaatii eduskunnalta suostuntana. Minun nähdäk
sen[ molemmatkin näistä vastalauseen pääväit
teiitä ovat väärät, aivan ilmeisesti väärät. Mitii 
ensinnä.kin tulee veron jyrkkyyteen ja raskauteen, 
niin on otettava huomioon, että sodanaikaisissa 
oloissa tuskin, löytynee maata, jossa on säädetty 
niin lievä sotavero, kuin tämä meidän. Kaikilla 
se on raskaampi. l.feillä tämä valiokunnan mie
tintö syntyi pääasiassa sellaisena, kuin se on jo 
kesällä. Silloin oli sosialistinen enemmistö, mie
tinnön laati sosialistinen eduskunta ja nykyinen 
valiokunta on melkein täydelleen hyväksynyt ke
säisen mietinnön. Tämä meidän sosialistien laa
tima lakiehdotus ei kumminban ole, niinkuin 
vastalauseessa yritetään väittää, ollenkaan mi
kään erinomaisen raskas, vaan se on vero, joka 
on nykyajan sotaveroista lieuimpiä, jopa lievempi' 
kuin neutraalisissa maissa; kuten Ruotsissa. Sota
voitoista otettu vero nousee si·ellä korkeintaan 
32 % :iin, siis suurempaan määrään kuin meillä, 
eikä mitään ylintä rajaa tämän veron ja yleisen 
tuloveron yhteiselle määrälle ole olemassa. V ero 
on siis 1momattavasti raskaampi kuin meillä. 
Varsinaiset sotaa;käyvät maat ovat tässä suh
teessa tietysti menneet paljon pitemmälle. Sak-· 
sassa jo vuonna 1916 vastaava vero nousi 50 % :iin1 

tulon lisäyksestä. Länsivalloissa, Ranskassa ja 
Englannissa, vero on nous·sut tuntuvasti suurem
paan prosentti~äärään, Venäjällä niinikään. Niirr 
ollen on aivan turhaa ja aivan väärää syyttää, 
että tämä vero liian jyrkkien määräystensä kautta 
voisi viedä mihin,kään arvaa.mattomiin häJiriöihin. 
Tiedetäänhän lwkemuksesta, että raskaampiakin· 
veroja on muualla kannettu helposti, Ruotsissa 

• 

esimerkiksi erinomaisen helposti, ja. se verotus
esine, johonka nämä verot ovat kohdistuneet, kan~ 
nattaa tämän veron vallan 'hy,nin. Tältä kannalta 
vastaväite ei lain•kaan pidä rpaikkaansa. Sitä
paitsi tämä vero itse asiassa on paljoa lievem'pi 
.kuin miltä se näyttää, syystä, että se perustuu 
kunnalliseen tuloj€ll taksoitukseen, joka. k.auttaal
tansa on liian alhainen. Muutamissa tapauksissa 
taksoitus tosin perustuu verovelvollisten ilmoitul<
siin, mutta yleensä vaiiii tulojen arvioimiseen. 
Liia.n iso taksoitus aina on valituksilla voitu 
saada korjatuksi, mutta sen sijaan yleensä liia:d 
alhainen taksoitus on sääntönä. Tämä jo riittää 
osoittamal\n, että toinen vastalause on ai'Van väärä, 
vailla perustaa. Mutta se on myöskin aivan väärä 
siinä., ettei muka enemmän tuloja. valtiolle tar
vittaisi. Ed. Kairamo on' vastalauseessa pariin 
kolmeen kertaan siitä seikasta huomauttanut, 
miksikä valiokunta muka tarjoaa hallitnksell(> 
enempi suostuntaa, kuin hallitus pyytää. Sa
masta seikasta nykyinen finanssipäällikkö va
liokunnassa ollessansa kesällä vastalauseessaan 
myöskin mainitsi. Nyt ,hän ei ole puhunut, 
mutta oletin, että hän mahdollisesti puhuisi tästä 

'asiasta ja sen takia en heti vastannutkaan ~d: 
Kairamon puheenvuoroon, mutta koska herra 
Arajärvi ei ole käyttänyt puheenvuoroa, niin vas
taan nyt ed. Kairamolle tämän asian johdosta. 
Tiedetäänhän nimittäin, ettei tämä ole ainoa. ra
hanpyyntö, jonka hallitus on tänne eduskunnalle 
kärrännyt, tämä suurten tulojen vero. Se on ra
hanpyyntö, joka meidänkin mielestämme lepää 
oikeutetulla perusteella ja jossa otetaan tuloa val
tiolle niiltä, joilta se on otettava, 'suurituloisilta. 
sotavoiton saajilta ja s-ellaisilta, jotka ovat käyt
täneet nykyaikaa rikastuakseen. Sieltä veroa on 
otettava niin paljon, kuin tuloja tarvitaan, vaikka 

, ed. Kairamo ja tietysti nykyinen finanssipäällikkö 
mukana ovat kai sitä mieltä, että tätä tulolähdettä 
ei ole käytettävä riittävästi. Finans·sinäällikkö on 
kuitenkin viivyttänyt niitten esityksien tuloa, 
joissa hän pyytää uusia varoja, nimittäin laina
esityksiä. !Sanomalehtien mukaan tiedetään kui
tenkin, että esityksiä tulee annettavaksi lainojen 
ottamisesta noin 600 miljoonan markan määrään 
saakka. Siis rahanpuute on todellakin tavattoman 
suuri. Tämä meidän veromme ei iähestulkoonkaan 
vielä kykene tyydyttämään. On siis aivan turha 
sanoa, ettei muka valiokunta voi osoittaa mitään 
syytä, .ioka puhuisi sen puolesta, että rahoja tarvi
taan. Itse olot sisänsä puhuvat niin selvää kieltä. 
että vaikka finanssipäällikkö vaikenisi, samoin 
kuin esityksetkin, sen tietää jokainen tässä edus
kunnassa ilmankin, että raho.ia ta.rvitaan niin pal
.ion, kuin suinkin saada voidaan. Minusta asian· 
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laita onkin se, että hallitus t&ssä tyytyy vähem
pään, osoittaa vissiä puolta hallituksen finanssi
politiikassa. Hallitus tahtoo lievää verotusta, tah
too säästää suurkapitalistejä, suurteollisuudenhar
j.oittajia, kootakseen sitä -enemmän lainoilla, saa
dakseen siten säästetyksi nykyisiä suurvoittoja .ia 
saadakseen toiselta puolen suurkapitalisteille, joil- • 
la on hyvin paljon liikeneviä pääomia, hyvän tilai
~uuden saada ne korkoa tuottaviksi valtiolainojen 
muodossa. Tältä kannalta tätä asiaa on .katsottava 
.ia tältä kannalta näkyy oikeassa valassaan se väite, 
ettei hallitus tarvitsisi varoja. Sen takana piilee 
toinen tuuma, se nimittäin, ettei hallitus halua 
yl-eensä verottaa tätä rahatarvetta vadelll sota
voittoja .ia suuria tuloja, vaan hankkia rahat kapi
talisteille mieluisemmassa muodossa. Se on kap
pale finanssipolitiikkaa, joka tässä pyrkii esiin, 
.ia sitä olemme me sosialidemokraatit tahtoneet 
vastustaa. M-e olisimme tahtoneet korottaa veroja 
vielä -enemmän, enemmän .kuin nyt on tapahtunut, 
ellei olisi asian laita niin, -että kesällä syntynyt 
mietintö olisi jo edeltäpäin määrännyt, millaisehi 
v-erotus oli tuleva. Silloin ei ollut rahantarve niin 
kipeä .ia suuri, kun nyt. Verokaan ei olisi tar
vinnut tulla niin raskaaksi, kuin se ehkä nyt olisi 
tullut, .ios mietintÖ ja lakiehdotus olisi ollut uu
destaan \aadittava. 

Selvää kuitenkin on, että tätä suurten tulojen 
veroa, joka itsessään merkitsee erinomaisen suurta 
edistysaskelta maamme verotuspolitiikassa ja jo-ka 
on toivottavasti ensimäinen alku varsinaisen tu
loveron voimaansaattamiseen meillä, täytyy seu
rata aivan lähitulevaisuudessa uusia siihen raken
tuvia veroja. Sillä siten kuin hallitus ehdottaa 
suurilla lainoilla rahatarvetta tyydytettäväksi 
lähiaikoina, ·ei kai voitane sallia. Rahantarve on 
pääosaksi tyydytettävä veroil1a eikä rahalainoilla, 
ja tätä varten tarvitsee tämä suurten tulojen vero 
aivan kohta useita s-euralaisia. Ensi vuonna suur
ten tulojen vero tietysti .kai on -katsottava itses-
tään selväksi. -

·Mutta toinen vero, joka tavallansa myös on 
:>ukua tämän veron kanssa, koska s-e kohdistuu 
niihin voittoihin, niihin taloudellisiin etuihin, 
joita on sodan aikana saavutettu, on kai asetet
tava sen rinnalle, nimittäin verotus, joka .kohdis
tuu maaomaisuuteen. On nimittäin otettava huo
mioon, että tämä nyt kyseessäoleva suurten tulo
.ien vero, joka verottaa suuria tuloja ja sodan ai
kana tapahtunutta tulo.ien lisäystä, ei juuri lain
kaan kohdistu maanviljelykseen eikä maanomis
tukseen. Maanomistajat kyllä ovat pitäneet eräästä 
tämän veron kohdasta hyvin pahaa ääntä, siitä 
nimittäin, joka kosk-ee metsätulojen verottamista. 
Mutta silläkään ei ole suurta käytännöllistä mer-

kitystä, ja sitäpaitsi .se kohdistuu oikeaan vero
esineeseei!J, paaasiassa niihin halkokauppoihin, 
jotka ovat olleet pahinta huijausta, jota tässä 
maassa sota-aikana on tapahtunut, ja joita sopii 
v-erottaa niin paljon, kuin suinkin voi. Mutta itse 
varsinaiseen maaomistukseen ja maanviljelijään 
tämä vero ei lainkaan koske. Ja maanviljelijät ja 
maanomistajat ovat kuitenkin olleet. niitä, jotka 
teollisuuskapitalistien .ia kauppaherroj-en rinnalla 
ovat. enimmän näinä aikoina hyötyn-eet ja mitä 
häikäilemättömimmällä tavalla käyttäneet ny
kyisti:i aikaa hyödyks-een. Tiedämmehän, mitenkä 
hintain kiskonta elintarpeilla on tämän vuoden 
aikana r-ahoittanut enemmän .kuin koskaan ennen. 
On aivan välttämätöntä, että tamän veron rinnalle 
ja lisäksi vastaisuudessa tulee toinen, joka .saattaa 
ne voitot, jotka tässä ovat olle-et kyseessä, myöskin 
kohtuullisen ja vieläpä ankaran verotuksen alai
siksi. Se on sitäkin välttämättömämpää, kun 
maanomistus ja maanomistajat ovat jo ilman mi
tään omaa tekemistään, ilman huijausta,saaneet ta
vattoman suuren ·omaisuuden lisääntymj.sen sen 
kautta, että heidän omaisuutensa maanarvon nou
sun kautta on moninkertaistunut. Se on tuo ar
von lisäys, joka it·sessään mer.kitsee mitä suurinta 
omaisuuden kasvamista lkoko maanomistajaluo
kalle, joka tarjoaa meille erinomaisen hyvän, koh
tuullisen .ia oikeutetun verolähteen ja johon toi
vottavasti uusi finanssipäällikkö tulee sikäli huo
miota kiinnittämään, että hän tällaisen veron jär~ 
jestämisestä tulee antamaan eduskunnalle esityk
sen samalla, kulll pyytää meiltä monien .satojen 
miljoonien lainaa. Sillä varma on, että lainaan 
suostumisen yhtenä ·ehtona on se, että verotus
systeemiä myös kehitetään kohtuullisella ja oi
keutetulla tavalla. :Siitä ehdo.sta ei voida vas-em
miston kannalta luopua. 

Senraattori A r a j ä r v i: Finanssipäällikkö 
puole.staan on sangen kiitollinen ed. Gyllingille 
hänen esittämästään ohjelmasta, jota hän epäile
mättä olisi jo pannut käytäntöön, .ios hän olisi 
finanssisalkun haltija, niinkuin hänen puolue
laisensa sitä toivoivat. Ed. Gylling tuntee varsin 
hyvin nykyisen hallituksen ohjelman tässä suh
teessa, sillä se on lyhyesti mutta selvästi tullut 
lausutuksi silloin, kun se -eduskunnalle esitettiin. 
Hallituksen mielestä on .kaikki tulolähteet käytet
tävä, tarvitaan veroja, raskaita veroja, uusia ve
roja .ia tarvitaan lainoja. Mitä erityisesti viimeksi
mainittuihin tulee, niin ed. Gylling on yksi, joka 
on 200 miljoonan markan lainaa pyytänyt finans
sipäällikön esittämään Suomen eduskunnalle. Kun 
jokainen muu edustaja. täällä 200 miljoonan mar
kan lainoja esittää, niin kyliä niitä tulee tarpeeksi. 
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Mitä nyt erityisesti tuloo siihen asiaan, josta ky- : 
symys on, niin minä olen kyllä sitä mieltä, että 
tämä ver·o on oikeutettu, ja. olen aina sitä ollut, 
ja hallitus on esittänyt. myös.kin puheenalaisen ve
ron ja katsoo, että se saisi olla korkeampikin kuin 
mitä esitetty on, mutta minä olen yhä edelleen 
samalla kannalla, kuin minä aikaisemmin olin 
valtiovarain·valiokunnassa, että on ikävä seikka se, 
että tämä vero on taantuva, siinä määrässä taan
tuva, että 1918 kannetaan veroa 1916 ansaituista 
tuloista, ja ed. Gyllingkään ei taitane voida esit
tää mitään maata sivistysmaiden joukossa, jossa 
verotus kävisi niin valjon jäl.koonpäin sodankaan 
aikana. On myöskin asia se, ettei ole erityisen 
edullista kaikilta kohdilta katsottuna, että tämä 
v-ero perustuu .kunnallisverotukseen, kun kunnallis
verotus on meillä niin epä·tasainen erilaisissa kun
nissa. Mutta täs~li on syytä myöskin lausua eräs 
totuus julki, jonka ed. Gylling valtiovarainvalio
kunnassa, .kun me kesällä tästä asiasta nf~uvotte
limme, päästi myöq julkisuuteen. Kun siellä esi
tettiin Jätä veroa nostettavaksi jopa 45 % :iin 

. saakka, niin ed. Gyllirvg katsoi semmoisen koh-
tuuttomaksi työväestön kannalta, ja eräät hänen 
toverinsa äänestivät myöskin sitä vastaan, sillä he 
huomasivat sen tosiasian, että jos veroa ylen ras
kaasti ja taitamattomasti asetetaan, niin se nostaa 
työväestön leipää korkealle. Tätä asiaa eivät va.l
tiovarainvaliokunnassa silloin .ia luultavasti edus
kunnassa nytkään .kaikki täysin käsitä. Jos vero 
tulee äkkiä odottamattoman raskaaksi, niin se pai
naa epäsuoralla. tavalla raskaasti työtätekevää 
väestöä maassa. Siihen tarvitaan keinoja ja tai
toa, millä ne haitat saadaan paistettua, kun taita
maton verotus rupeaa painamaan kansan pohjaker
roksia epäsuoralla tavalla. Kysymyshän on nyt 
vain tietysti .siitä, missä on veroprosentin oik-ea 
raja. .Joidenkuiden mielestä se olisi 45 prosenttia, 
ed. Gyllingin mielestä 32 prosentissa kesällä, jopa 
30 :kin % olisi saattanut mukiin mennä. Minä 
arvosteliru sen silloin 25 :ksi, juuri niistä syistä, 
.ioihin täällä aikaisemmin viittasin. 

.Vaikka EB on nyt vBrrattain vähäpätöinen asia 
ja sivuseikka, niin ed. Lehokkaan lausunnon joh
dosta, koska hän tahtoi erityisesti vetää niin ta
vattoman jyrkän rajan tässäkin asiassa pornrin 
.ia sosialistin välille, tul-koon lausutuksi, että mei
dän maassamme on jo sosialistejakin sellaisia 
50,000 :n, satojentuhansien, jopa mil.ioonankin 
omistajia, jotka joutuvat suoranaisestikin tämän 
veron alaisiksi. (Vasemmalta: Joutavat jo!) En 
minä tahdo sanoa, onko tämä ilmiö hyvä vai huono, 

· vaan minä tahdon vain todeta tämän tosiasian, 
että ed. Lehokas y. m. varovaisemmin laususkeli
sivat vastaisuudessa .sosialisteista ja porvareista .ia 
tntkiRivat el_ämää maassa. 

Ed. Kairamo: Ed. Gylling on esittänyt 
lyhyen vertailun ulkomaan vastaavien ja nyt 
kyseessä ·olevien suurten tulojen v-erojen välillä. 
On ehkä virhe, että tähän puoleen asiasta ei ole 
lähemmin valtiovarainvaliokunnassa kosketeltu. 
Silloin olisi myöskin tullut valaistuksi vertailun 
toinen ·puoli, johon ed. Gylling ei ensinkään pu
hoossaan kajonnut. Olisi siten tullut valaistuksi, 
missä määrin Suomen teollisuus tätä nykyä on 
varustautunut kestämään kilpailua ulkomaan 
teollisuuden ja kaupan kanssa. Olisi käynyt ilmi, 
että todellisuudessa Suomen teollisuus on epäile
mättä paljon heikompi kestämään kilpailua ja 
maksamaan suuria veroja, kuin suurten sivistys
maiden teollisuus ennen sotaa .ia vielä sodan aikana 
on ollut. Minä olen huomauttanut siitä, että valio
.kunta ei ole voinut esittää riittävästi syitä, minkä
tähden se ·tahtoo niin korkealle nostaa veron yli 
sen, mitä hallitus on vaatinut. Minä olen sillä tar
koittanut, että valiokunnan käytettävissä ei ole 
ollut niitä numeroita, jotka siih€ll olisivat olleet 
välttämättömän tarpeellisia. Sen jälkeen on valio
kunnan jäsenille jaettu hallituksen budjettiesitys 
ja tästä käy, mikäli minä olen voinut näin ly
hyessä ajassa siihen tutustua, selville, että itse 
asiassa budjettitila on edullisempi, kuin mitä 
yleensä ehkä on luultu. Kun vero nyt orl nostettu 
10 miljoon.alla yli hallituksell! pyytämän määrän, 

. .ia jos siihen lisätään se ylijäämä, joka näkyy löy
tyvän budjetissa, niin tullaan toiseen käsitykseen, 
kuin ed. Gyliing,sillä totta kai ei ole tarkoitus sen
tään :mostuntavaroilla tyydyttää sellaisia tar
peita, joita varten otetaan pysyväisiä varsinaisia 
val tiolainoja. 

Ed. K i r v e s: Oikeastaan luulin, että maalis
kuun vallankumouksen jälk-een ei meillä tarvit
taisi niin sanottua laillisuuskysymystä ottaa enää 
esille varsinkaan raha-asioita käsiteltäessä, mutta 
tämä luulo on pettänyt minut, niinkuin niin mo
nen muunkin. Ed. Kairamo tiiällä tahtoi nimen
omaan huomauttaa, että valiokunta on vastoin ta
vallisuutta poikennut lausumaan sanansa hallituk
sen toimenpiteistä näiden raha-asiain johdosta. 
joissa se on loukannut eduskunnan finanssioikeuk
sia. Ed. Kairamo kai muistaa, niinkuin monet 
meistä, jotka olivat aikaisemmilla valtiopäivillä, 
että tämä kysymys on ollut sangen kiperä paikka 
varsinkin valtiovarainvaliokunnassa. Me olenurfP 
olleet kaikki silloin aikaisemmin yhtä mieltä tässii 
ky.symy•ksessä ja onpa useasti Kairamokin ollut 
mukana tuomit,semassa silloista hallitu,IlOlitiik
kaa, joka on menetellyt vastoin eduskunnan fi
ll:;lnssioikeuden säännöksiä, kuten nytkin on asian
laita. Kun valtiovarainvaliokunta antoi nyt ulos 
ensimHiRf"n mietintön>-ä. undistni tilmä sama väit-e. 
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mikä täällä on esiintynyt jo vuosikymmeniä, ni
mittäin ;;e, että hallitus on aina koettanut rajoit
taa ja loukata eduskunnan finanssioikeutta. Tässä 
mietinnössä se taaskin esiintyy ja onhan aivan 
luonnollista, että se tässäkin esiintyy, ja tulee 
esiintymään tietysti kautta kaikkien valtiovarain
valiokuntien mietintöjen, joissa tällaisia a;;ioita 
kosketellaan silloin, kun asianlaita todellisuudessa 
näin on. Tämän suurten tulojen verotuksen koh
talo on ti-etysti ollut vaikeasti ratkaistavissa, ku
ten monella muullakin uudistusalalla meidän 
maassamme. Viime ke:;änä suurten verojen tulo
veroa säädettäessä ilmeni jo sanomalehdissä tie
toja ja vastalauseita tätä suurten tulojen verorL 
vastaan ja syrjäinen sai sen käsityksen, että tämä 
oli eangen vastenmielinen tekeJ.e porvaristolle. 
M:itä pit.emmälle tätä verokyE.ymyksen käsittelyä 
on jatkettu sitä va.kuutetummaksi tässä asiassa 
Dlen tullut. 'riedettiinhän viime kesänä, että kun 
eduskunta hajoitettiin, jäi suurten tulojen vero sil
loin sä.ätämättä .ia nämä verot kantamatta., .ia näin 
ollen hallitus jäi rahapulaan sekä menetettiin san
gen hyvä ja suotuisa tilaisuus saada rahaa maam
me kipeisiin rahatarpeisiin. Mutta nyt valitetaan 
täälb taas ed. Kairamon taholta, johon samaan 
asiaan nykyinen finanssiministerikin viittasi, että 
tämän veron sillitäminen tulee sangen myöhään. 
Tästä tiet;y;;ti he eivät voineet syyttää vasem
mistoakaan, kuten heillä tapana use~n on, mutta 
he vaikenivat siitä, kuka tällaiseen on ollut vika
pää. Minun tehtäväkseni jää vain ilmoittaa, että 
tähän myöhästymis'f."en on totisesti vikapää edus
kunnan oikeisto, joka. kcinotteli eduskunnan ke
sällä hajalle, jonka. vuoksi ·eduskunnalla ei ollut 
silloin tilaisuutta tätä verotuslakia saada voimaan 
.ia antaa sitä haJlituksen käytettäväksi, niin ki
peästi kuin sitä olisi tarvittukin. Tästä luonnolli
sena seurauk;;.,ena on ollut se, että hallitus on lait
tomasti ottanut lainoja ja koettanut paikata rffha
pussia yhdestä ja tois,esta sivusta, mutta viimein 
kuitenkin on sen täytynyt tulla pyytämään edus
kunlialta rahaa saadakseen vihdoinkin noita vip
piään suoritetuksi. Kun tämä asia nyt tulee esille, 
niin silloin esitetään vielä huomautuksia ja. oletta~ 
muksia, että tällä ehkä ei saadakaan sitä toimeen, 
mitä tällä on tahdottu saada, ja koetetaan sen 
kantta saada vielä tätä myöhästynyttä aikaa hy
väksi käytetyksi, että vieläkin menisi tilaisuus 
rahan saamiseen ja menetettäisiin näiden verotulo
jen saantimahdollisuus. Tässä tietysti ei voida 
käydä harkitsemaan, miilä keinoin tämä olisi el"
tettävissä. Mutta luultavasti se voidaan estää, jos 
kerran meidän nykyinen hallitus todella haluaa 
tätä veroa saada ja todella haluaa, että maamme 
raha-asiat pääsisivät siitä perikarlosta oikealle to-
1alle, missil ne n~·t ovat. 

Mielelläni suosittelisin, että suuri valiokunta ot
taisi huomioansa kolmannessa vastalausessa ole
van ponnen, mikäli se koskee tämän verolain vah
vistamista ja esittäisi sen eduskunnan hyvä:ksyttä
väksi. 1'ämä on myöskin laillisuuskysymys, josta 
me olemme valiokunnassa oll~t ·erimielisiä, ku
ten niin monta kertaa entisillä valtiopäivillä. Tule
vaisuus on osoittava, -jatkuuko tätä hallituksen 
raha,politiikkaa ·samalla tavoin, kuin tähän asti, 
eduskunnan oikeuksia loukaten vai palautuvatko 
tä~sä asiassa säännölliset olot, jota olisi syyti 
iOIVOa. 

Ed. La n t t o: Suuret tulot ovat kieltämättä 
verotettavat, mutta, mitä maamiehiin tulee, moi
titaan heitä liika paljon. Syytetään, että he nyl
kevät ja gulasheeraavat. Eivät he nylje eikä 
gulasheeraa. Gulashit kulkevat heiltä ostamassa 
tavaroita usein polkuhinnoilla ja gula.sheeraavai 
sitten. He ostavat esimerkibi metsiä halvalla 
hinnalla ja nylkevät sitten satukunnan markkaa 
ja ylikin halkosyleltä. lVIitä metsäkauppoihin tu
lee, on nähtävästi syytä, että niissä otetaan joita
kin seikkoja huomioon. Tunnen esimerkiksi, kuin
.ka muuan mies osti maan 40,000 markalla, myi 
metsän 25,000 markalla ja sitten häntä taksoitet
tiin 25,000 markan metsätulosta. Myi maan poi8 
20,000 markalla, siis hän t.odellisesti hyötyi vain 
5,000 markkaa. Sota-aikana kyllä keinotellaan ja 
voitetaan kaikilla aloilla äärettömän paljon. N P 

tulot ovat verotettavat, mutta maamiehen suh
teen on otettava monta seikkaa huomioon. Esi
merkiksi valtio pakotti tuomaan hevosia ja leh
miä ostopaikoille. Hevosesta annettiin ensin 800 
markkaa tai 1,000 markkaa Pohjanmaalla ja vii
vytettiin maksua pari kuukautta, kunn·es hevoset 
nousivat 2,000 markkaan. Monet myivät sydän
mailla hevosia enemmänkin kuin valtion tarp~ksi, 
luullen saavan.sa hyvän hinnan. Eivät tunteneet 
markkinain suuntia, menivät ostopaikoille osta
maan uusia ja huomasivat hävinneensä 1,000 
markkaa. Mitä tulee voin ja leivän hintoihin, hau
kutaan maamiestä, että se nylkee viljalla. Ei se 
olisi vilialla oppinut nylkemään, jollei olisi tullut 
gulasheja. Hän olisi tuonut ta varansa myynti
paikoille kohtuhinnalla. Mutta gulashit ovat re
hellisen talonpojan pilanneet. Ja nytkin talon
poika myypi viljaa markalla kilon. Kahvilassa saa 
maksaa markan kaksi tuumaa pitkästä voileivästä, 
eikä kukaan siitä hauku. Haukutaan vielä, että 
talonpoika nylkee voist.a 20 markka.a kilosta. 
vaikkei hän sitä :saa, - gula.shi sen s.aa. Kahvi
lassa kymmenen pennin rahan kokoinen voi mak
saa 50 å 60 penniä, siis yli sata markkaa kilo, ja 
kukaan ei siitä tee muistutusta. Siis täällä har
.ioitriaan ny1kemistti, mutta talonpoikaa vain hau-

öO 
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'kutaan, että s~ saa äär-ettömän paljon voittoa, se 
kiskoo, raataa ja repii köyhää kansaa. Jos menen 
kahvilaan, niin si~llä on nuorta väkeä äärettömän 
paljo, jolla on kai liikaa rahaa, juovat kahvia, 
maksaen markan ku'}Jista ja markan voileivästä. 
Kun näin rikkaita ihmisiä on maailmassa, niin 
mitä he sitt~n murehtivat elämästä ollenkaan. 

Ed. L u o p a j ä r v i: Kun yhdessä eräitten 
toist~n valiokunnan jäsenten kanssa olen esillä
olevaan mietintöön liittänyt vastalauseen sen 
vuoksi, dtä mietintöön sisältyvässä lakiehdotuk
sessa osakeyhtiöille on myönnetty oikeus verotet
tavasta tulosta vähentää 5 prosenttia ennen vuo
den 1916 alkua maks~ttuna olleelle osakepääo
malle, niin pyydän suuren valiokunnan huomiota 
kiinnittää niihin näkökohtiin, joiden perusteella 
Tastalauseessa olemme tätä vähentämistä pitäneet 
epäoikeutettuna. 

Samalla lausun toivomuksen, että suuri valio
kunta omakswin vastalausees.samme esitetyn kan
nan, poistaisi laista kysymyksenalais~m vähentä
misoikeud-en. Mitä tulee verottamiseen metsän
myyntituloista, johon vastalauseessamme myös vii
tataan, yhdyn .siinä suhteessa ed. Kairamon täällä 
antamaan edelliseen lausuntoon ja. hänen y. m. 
allekirjoittamansa ~msimäisen vastalauseen sitä 
kohtaa koskeviin perusteluihin. 

I,opuksi on minun syytä mainita, ~ttä laki~hdo
kuksessa olevat w~ronkohoamisasteikot eivät valio
kunnassa ole minua tyydyttäneet .sen vuoksi, että 
asteikot toiselta puolen liian kiivaasti kohoavat, 
mutta toiselta puol-en pysähtyvät liian alhaiseen 
määrään. jättäen suurimpien tulojen nauttijat suh
t-eellisesti edulliseen asemaan. Mutta kun astei
kon muuttaminen olisi viivyttänyt asian käsitte
lyä ja kun sen .sisältämä epäkohta jossain määrin 
korjaantui sen johdosta, -että valiokunnan sosialis
tiset jäsenet, luopu-en alkuperäisestä kannastaan, 
:mostuivat korottamaan veroprosentin ylintä rajaa 
maalaisliiton edustajain vaatimaan määrään eli 
35 prosenttiin, niin en ole katsonut asiakseni tässä 
suhteessa vastalausetta tehdä, pidätän ainoastaan 
vapauden mi-elipiteeni ilmaisuun silloin, kun tämä 
kysymys mahdollisesti myöhemmin näillä valtio
päivillä seuraavan vuoden veroasioita käsiteltäessä 
tulee esille. 

Sen johdosta, että ed. Lehokas täällä äskeisessä 
lausunnossaan katsoi olevan syytä moittia myös
kin toista vastalausetta ja että hän tämän moit
t€ensa t-eki aivan väärillä perusteilla, minä katson 
asiakseni muutamalla sanalla tämän moitteen 
torjua. Ed. Lehokkaan, kun hän kerran on ollut 
viikkokausia mukana valiokunnassa näitä asioita 
käsiteltäessä, olisi pitänyt muistaa: sen verran, että 

kun tulee valiokunnasta tänne täysi-istuntoon, 
asia pysyisi hänen mielessään samanlaisena, kuin 
se on valiokunnassa ollut. Ed. Lehokas tietää, että 
hän ei ole jaksanut tulla siihen, mihin me olemme 
pyrkineet ja mistä olemme vastalauseen tehneet, 
nimittäin, että suurten yhtiöiden veronvähentä
misoikeus kiellettäisiin. :M:inä en tahdo tähän sen 
pitemmälti kajota. Katson vain olevan syytä, 
ettei ed. Lehokkaan lausunto jää väärään vala.i8-
tukseen, tämän oikaisun häneen nähden t-ehdä. 

:Mitä tulee sitten ed. Kairamon ja senaattori 
Arajärven täällä lausumiin mielipiteisiin, niin on 
minun lausuttava myös se ajatus, että tämä vern 
joka nyt aiotaan laskea, on todella raskas, monin 
kerroin ras•kaampi kuin koskaan ennen varsinkin 
suurimpien tulojen nauttijoilla on ollut. Täällä on 
jo eräissä toisissa lausunnoissa viitattu siihen, että 
valtion tulot on tähän asti hankittu pääasiassa 
muulla tavalla ja että tulojen hankinnassa rasitus 
ei ole kohdannut ka11salaisia missään suhteessa 
heidän veronmaksukykyynsä nähden. vaan että ve
roista suurin osa on ollut välillisenä tullin muo
dossa saatuna ja siitä syystä kohdannut ihmisiä 
sitä mukaa, kuin he ovat tavaroita kuluttajimi 
joutuneet käyttämään, eikä tulojen suuruuden mu
kaan. Tämän vuok.si, kun nyt ryhdytään tällaista 
uutta verotustapaa noudattamaan valtiolle tulojen 
hankkimisessa ja kun tämä ensimäisen kerran tu
lee käytäntöön, se saattaa sattua hyvinkin ki
peästi niihin, joita tämä verotus koskee. Mutta 
minä tahtoisin saada toiselta puolen sanotuksi. 
-että kun vero ei tule lainkaan kohtaamaan sellai
sia kansalaisia, joiden tulot ovat vähemmän kuin 
20,000 markkaa vuodessa, ja että kun tämä vero 
ra.skaimpana tulee kohtaamaan kansalaisia, joiden 
tulot nousevat satoihintuhansiin jopa miljooniin 
markkoihin, niin he kyllä voivat kestää verotuk
sen synnyttämän rasituks-en. Ed. Kairamo täällä 
huomautti siitä, että Suomen teollisuus nykyänsä 
järjestäytyy kestämään kilpailua ulkomaalaisten 
.kanssa sodan jälkeen. Minunkin miel-estäni tämä 
on .sangen tärkeätä, mutta se ei saa tapahtua• sillä 
ed-ellytyksellä, että Suomen teollisuus pääsee naut
tima:w suhteellisesti edullisempia ehtoja kuin 
muut elinkeinot tässä maassa. Täällä on jo eräässä 
lausunnossa viitattu lyhyesti siihen, miten maan
viliely.s maassamme tähän asti on ollut ·epä
edullisemmassa asemassa kuin teollisuus. Minä 
puolestani yhdyn tähän ajatukse-en, kuitenkin li
säten, etten puhu tästä nyt loppuun .kulumassa 
olevasta vuodesta, sillä minä myönnän, että maan
viljelijätkin osaksi ovat ikäänkuin tartunnan joh
dosta. päässeet myös ansaitsemisen jopa keinotte
lun makuun ja että maanviljelijät ovat langen
:ri€et samaan s:vntiin syypäiksi .. kuin mihin muut 
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kansalaisryhrnät ja piirit ovat langenneet, nimit
täin koettaneet saada ansaituksi niin paljon, kuin 
mahdollista, mutta minä kiinnitän myös huomiota 
siihen, että vielä vuonna 1916, jonka vuoden ku
luessa. saatuja tuloja tämä verotus koskee, maan
viljelijät olivat sidottuja aivan toiseen asemaan .ia 
vielä .silloin oli esimerkiksi teollisuus aivan va
paine käsineen tilaisuudessa ansaitsemaan niitä 
suunnattornia rniljoonavoittoja, joita valtiovarain
valiokunnassa esillä oll€s.sa tilastossa on esiin
tynyt. 

Olen .siis loppujen lopuksi vakuutettu siitä, että 
se vero, joka nyt lasketaan - vaikka senaattori 
Ara.iärvi rnainitsikin, €ttä .ios veroa taitamatto
masti asetetaan kansalaisten hartioille, se saattaa 
talouselämään vaikuttaa vahingollisesti - ei mie
lestäni esimerkiksi maanviljelyksen ja teollisuuden 
välisiin suhteisiin eikä kansallistalouden tervee
seen kehitykseen vaikuta vahingollisesti. On kiin
nitettävä huomiota siihen, että maanviljelys on, 
kuten sanottu, aikaisemmin ollut lap,s·ipuolen ase
massa. Sinä aikana, kun teollisuutta kaikissa vai
kutusvaltaisissa piireissä tässä maassa on koetettu 
keinotekoisesti viedä eteenpäin, on maanviljelys 
joutunut siihen alennustilaan, €ttä maaseudulta 
työväestö on paennut teollisuuskeskuksiin .ia kau
punkeihin -etsimään parempia ansiomahdollisuuk
sia. Jos nyt teollisuus sen vuoksi, että se on pääs
syt niin paljon edullisernpaan asemaan sekä aikai
semmin sitä kohtaan harjoitetun myötätunnon 
vuoksi, €ttä myös nyt 'sodan aikana teollisuuteen 
ja maanviljelykseen eri tavalla kohdistuneen pa
kollisen säännöstelyn kautta, joutuu maksamaan 
veroa, niin teollisuus on velkaa s-en tälle yhteis
kunnalle. Niistä tuloista, mitkä teollisuudella on 
ollut yli sen, mitä maanviljelys on kyennyt an
saits.ernaan, maksaa se nyt tällä kertaa valtiolle 
veron. 'l'ärnä vero on sittenkin ainoastaan pieni 
osamäärä siitä verosta, jonka alaisena rnaanviljdys 
vuosikyrnmeniBn kuluessa on maassamme ollut. 
Ja kun tästä eteenpäin lähdetään verotusta järjes
tämään, tulevat luonnollisesti 1s-ekä teollisuus että 
maanvil.iely,s, samoin kuin muutkin tulomuodot, 
rinnan voimiensa mukaan verotaakkaa kantamaan. 
Minun mielestäni silloin ei ole syytä puhua siitä, 
että .iolla•kin tavalla taitamattomasti veroa tahdot
taisiin säätää jonkun fllinkeinohaaran kannatta
miseksi, koska tässti. veroSJsa ei ole millään tavalla 
tahdottu toisia keventää toisten kustannuks€lla. 
Ainoa kev~mnys, mikä tässä on tehty, sittenkin 
kohtaa. pääasiassa tflollisuutta sen vuok,si, että, mi
käli yleisesti on tunnettu, teollisuuslaitokset ovat 
osakeyhtiöitä ja kun ne saavat vetää 5 prosenttia 
osakepääornall€ v-erosta vapaana tulona voitostansa 
pois, niin se monessakin tapauksessa- varsinkin 

jos olot olisivat säännölliset ja voittoprosentit toi
s-enlaiset- tietäisi suurimman osan tulo.ien vapau
tumista. verosta, mutta nytkin se tietää siksi tun
tuvan osan vapautumista, ·että .io:s tuo €tuoikeus 
poistetaan, niin samalla verotusmäärä nousee 
usf\arnrnilla miljoonilla markoilla. 

Olen lausunut tämän evästykseksi suurelle va
liokunnalle. Olisin rajoittanut lausuntoni ainoas
taan lyhyeen viittaukseen siitä, millä p€rusteella 
olen yhdessä eräitten muitten valiokunnan jäsen
ten kanssa vastalauseen allekirjoittanut, mutta 
niiden lausuntojen johdosta, joita edelliset puhujat 
ovat antaneet, olen katsonut syytä olevan vähän 
laajemmin tähän kysymyks€en kajota .. 

Ed. Le h o kas: Ed. Luopajärvi täällä kyllä 
jo myönsi, että ovathan maanviljelijät vallankin 
näinä viirn€isinä sotavuosina myös ottaneet 
suuria voittoja. Mutta ed. Lantto sen sijaan vielä 
äskeisessä puhevuorossaan sanoi, etteivät ne ole. 
Kyllä se on niin, että nykyaikana, näinä vii
meisinä vuosina 1916 ja 1917 jo maanviljelijät 
osasivat kiskoa yhtä hyvin kuin· gula.shit. Minä 
myönnän kyllä, että ensirnäisen sotavuod-e11 
1914 lopussa. ja vuoden 1915 a.lkupuolella kyllä 
oli enemmän gulashit, jotka pettivät rnaanvil
.ielijöitij,, kuin maanviljelijät gulasheja. Mutta 
hyvin pian rnaanvilj€lijät, nimittäin keskinkertai
~-et .ia suurtilalliset, tähän oppivat. Pienvilj€1i
jöillä ei nimittäin ole ollut paljoakaan tilaisuutta 
tällaiseen. Ainakin sen mukaan, mitä rnaaS€u
dulta on sanomalehdissä ollut kerrottuna, ovat 
ne, jotka ovat käyneet suorastaan tilallisilta osta-

. massa, sanoneet, että flsirnerkik.si Sipoossa tahto
vat maanviljelijät voista 35 markkaa kilolta. 
Ne ovat sellaisia kauppoja, joissa ei ole ollut 
gulashi välittäjänä, ja ne osoittavat, että osaavat 
tilallisetkin kiskoa. 

Mutta minä pyysin 'PUheenvuoroa senaattori 
Arajärven puheen johdosta.. . Hän nimittäin v?.
litti, että tämä esilläoleva vero on taannehtivaa 
laatua. Sitä se, ikävä kyllä, on, S€ on lievä paha 
asiassa, mutta. se on yksinomaan porvariston syy, 
sillä jos eivät Arajärvi ja. kumppani olisi keiuo
telleet eduskuntaa viime kesänä hajalle, niinkuin 
tässäi ·on mainittu, niin tämä vero olisi jo tullut 
päätetyksi viime kesänä elokuun alkupäivinä ja 
silloin tullut jokseenkin ajallaiwa. 

Sitäpaitsi täytyy huomauttaa, että liikeh~n
kilöt nykyaikana vallankin suurliikkeissä seuraa
vat siksi paljon aikaansa, että ovat ti€täneet, että 
tämä verotus on ollut tekeillä' .irL että he ainoas
taan eduskunnan hajoituksen takia pelastuivat S8n 
maksamisesta viime elokuussa, mutta että se 
velvollisuus tulisi kyllä olemaan edessä. Meillii 
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on esimerkkejä siitä, kun eräästäkin liikkeestä tl' 

on ilmoitettu, ·että he kyllä ovat varanneet tätä 
veroa varten rahaa, ja tietenkin <Jvat toisetkin 
tehneet niin. 

Sitten ed. Arajärvi mainitsi, että tämä kor
keampi tu'lovero tulee lopullisesti rasittamaan työ
väestön elämiskustannuksia ja :siinä on kyllä jon
kun verran perää. Mutta se on ainoastaan silloin, 
kun veroa nostetaan liian korkealle ja kun on ky
symys normaaliolojen verosta. Mutta. nyt sodan
aikuisten tulojen verottaminen ei tarvitse koskea 
työväestön elineht-oja uusilla kuormituksilla. 
Tällä verotetaab. nimittäin niitä tuloja, joita en
nen sotaa sekä sodan aikana perustetut liikkeet 
ovat sotatuloina keränneet pankkeihin kassaan. 
Niitä rahatuloja tässä verotetaan. Mutta ed. 
Arajärvi, joka muuten on jonkunmoinen pikku 
ta.ktikko, meni valla.n pussiin siinä, kun hän täällä' 
vastasi minulle, että eräät sosialistitkin omistavat 
'JUuria tuloja ja me tällä tavalla tulemme astumaan 
niidenkin varpaille. Luonnollisesti, jos sosialis
tien joukossa on niitä, jotka, tällä tavalla ovat 
kiskoneet, niin kyllä me verotamme niitä yhtä 
mielellämme kuin porvaristoa. Ei siinä mitään 
eroitusta ole. 

Ed. Ahma vaara: Valiokunta on ollut aivan 
yksimielinen siitä, että sota-aikaisten suurten tu
lojen verotus on aivan .. oikeutettu jopa, sangen' 
raskaskin verotus. Pääasiaan nähden ei siis ole 
ollut erimielisyyttä olemassa. Ja hm tämän 
tiesin, luulin. -että tämä asia menee paljon vähem
mällä evästyks.ellä rsuureen valiokuntaan kuin 
nyt Oll! tapahtunut. Mutta kun asiasta on kes
kustelu viritetty ja kun muutamille lausunnoille 
on annettu se väritys, että osa valiokunnan jäse
nistä olisi asettunut vastustamaan suurten tulo
jen verotusta, niin minä pyydän huomauttaa, että 
tämä ei pidä ollenkaan 'Paikkaansa, sillä niinkuin 
jo sanoin, tässä pääasiassa ei ·ole ollut eri mie
liä. Mutta täytyyhän lainlaatijan aina ottaa 
huomioon se seikka, että vaikka olisi kuinka 
oikeutettu verottamaan, niin ei siinä saa ampua 
harhaan, ei saa mennä verottamaan kohtuutto
masti, mutta pitää pysyä kohtuuden rajoissa, sillä 
oikeus ennen kaikkea tulee olla ohjeena kaikkialla. 
Niinpä ed. Kairamon vastalause, johon minä.kin 
olen yhtynyt., myös 'Pääasiassa on valiokunnan 
kannralla. Ensimäinen ponsilause tässä vastalau
seessa ·ehdottaa, että m~tsänmyynnirssä saatua v~roa 
ei suurten tulo.ien verotuksessa: kokonaisuudessa 
verotettaisi, vaan ainoastaan puolella. Tahdon sen 
vuoksi selvittää lyhyesti tämän kannan peruste
lut. Emme me eikä kukaan väitä, ·ettei metsän
myynnillä saatuja tuloja myö'" olisi verotettava, 1 

ja ne ver~tetaanikin ~kunnallistaksoituksessa aivan 
täydestä määrästä, siitä siis ei ole kysymys ollen
kaan. Mutta kysymys tässä ort siitä, onko oikeu
tettua,, -että silloin, kun sota-a.ian .kon.iunktuureieta 
saatuja suuria tuloja verotetaan, siepataan tähän 
samaan yhteyteen maanomistajan metsistä, jotka 
hän on sattunut näinä aikoina myymään, samat 
tulot ja. verotetaan yhtä ankarasti, kuin :.äitii 
muita n. s. gulashitulo.ia. On kyllä totta. että 
metsänmyynnissä on myös keinoteltu, ja kyllä 
niitä keinottelijoita. minäkin olisin yhtä valmis 
verottamaan yhtä ra.s,kaasti, kuin muitakin. llutta 
tässä juuri minun käsittääkseni tulee veronalai
seksi pääasiallisesti maamies, joka on vuosikym
meniä säästänyt metsäänsä ja muuttanut tuon 
metsä-pääoman rahaksi, mutta rsyystä, etti tuo 
muutos on sattunut tällä ajalla, saa hän tällaisen 
ylimääräisen veron, jota hän ei -ole koskaan voi
nut a,jatellakaan. Ei suinkaan se ole mikään kei
nottelu, että maamies myy metsänsä, kun hän vain 
tekee sen .iärkip·eräisesti. Sen vuoksi meistä -olisi 
ollut kohtuullisempaa, -että maamiestä olisi vero
tettu näistä metsätuloista, nimittäin kun ne me
nevät yli 20,000 markan, tässä suurten tulojen 
verotuksessa ainoastaan puolella tuloista, .koska se 
olisi tasoittanut sitä, mikä on muuten kohtuutonta . 

. Ed. Gylling kyllä mainitsi, ettei tämä verotus 
kohta.isikaan varsinaista maamiestä, jos minä 
oikein kuulin, vaan etupäässä noita keinottelijoita. 
Mutta minä en v~oi käsittää, miten voitaisiin se
littää, ettei tämä kohtaisi maamiestä. Kyllä. se 
kohtaa .iuuri ennen kaikkea maamiestä. 

Tämän metsä,verotuksen yhteyd-essä on 1kajottu 
myös ylipäänsä maanviljelijäin tuloihin ja sanottu 
kuinka he ovat elintarveaineilla tavattomasti nyl
ken·eet. Se ei nyt kuulu tämä asia tähän esillä
olevaan, mutta kun sii'hen on kajottu, niin pyydän 
sanoa siitäkin muutaman sanan. On tietysti 
maamiehiä, jotka ovat suorastaan epäoikeutetUJSti
kin käyttäneet ·hyväkseen tätä aikaa, sitä minä 
on tahdo kieltää. Mutta yleisemmin minä en 
usko näin tapahtuneen. J okaineu luonnollisesti, 
olipru hän työläinen, liikemies tai maanviljelijä, 
pyrkii saamaan liikkeestään ja työstään niin 
suuret tulot, kuin mahdollista, .ia se on a,ivan 
oikeutettua. Niinpä maanviljelijällekin. Hä
nellä on ollut suoraan .pakko nä,inä aikoina aset
tua vaatimaan ne hinnat tuotteistaan, mitkä hän 
on voinut vaatia, sillä huomattava on, että raja
hinnat ovat maamiestä estäneet menemästä vaati
muksissaan kovin korkeall-e siUoinr, kun nuo raja
hinnat eivät olleet estämässä teollisuuslaitoksia 
nylkemästä mielin määrin. On 'kyllä; myönnet
tävä, että rajahintoja on tälläkin taholla ylitetty,· 
mutta ne ovat kni.tenkin poikkeuksia.. Mutta kun 
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työpalkat ovat ajanolojeru vaatimuksesta. kohon- 1 

noot moninkertaisiksi entisestään, ja tiedämmehän, ' 
että kaikki maanviljelyskoneet ova.t kohonneet 
tavattomasti monilla sadoilla prosenteilla, kaikki' 
tuo kuollut .ia elävä irtaimisto, esimerkiksi eläi
met, ova.t kohonneet tavattomasti, .i·a. kun me las
kemme näiden irtaimisto.ien hinnan ja niiden ko- 1 

rot, niin kyllä maamies piankin: joutuisi hunnin- 1 

gdlle, joutuisi maantielle, ellei hän seuraisi 1 

aikaansa ja ~ko~ottaisi tuo.tteitt_ensa :hintoja. Se 1 

on luonnonlam .Ja ·olosuhtmden Itsensä määräämä. 
Ja tällai.sesta hintojen korottamises~a ei yoida sa-~ 
noa, että se on tunnotonta nylkem1stä Ja muuta 
sellaist·a. Se, että muutamat ovat nylkeneet, ei 
aiheuta koko Suomen maataviljelevälle väestölle 1 

heittämään tällaista ra.skasta syytöstä. Minä jo 
puhuin vastalauseen ensimäisestä ponsil-auseesta. 
Toinen taas sisältää, että veroasteiklm on meidän 
mielestämme hallituksen esityksessä Jwhtuulli
sempi kuin valiokunnan,. Se koskee niin hyvin 
alinta. kuin ylintäkin rajaa, ja tämähän on myös
kin vain sivuasia, sen myönnämme, eikli! tällä' 
suinkaan tahdota lieventää eikä poistaa itse ve
rotusta. Olemme vain koettaneet pyrkiä siihen, 
että verotus ·tulisi kohtuulliseksi, ettei voitaisr 
sanoa, että eduskunta menee kohtuuttomiin. Me 
olisimme tyytyneet myös hallituksen esittämään 
prosenttimäärään ylirajasta, mihin vero .fa lisä
vero yhteensä .on laskettava. Tässä ei ole kovin 
suuri kysymys eikä se minusta ole erittäin sää
littävääkään, vaik.kapa vero nousee valiokunnan 
dhdotuks-en mukaankin, mutta tässäkin on sama 
periaa.te, jota olemme .koettaneet seurata, nimit
täin kohtuullisuus, ja yksistään sillä J)erusteella 
sekin on oikeutettu vaatimus. Sitten me myös
kin vaadimme, että otettaisiin ·huomioon, kuten 
hallituksen esityksessäkin oli tehty, se seikka, 
että jos joku esimer.kiksi nyt vu.Qnna 1915 olisi 
,saanut gulasheeraamalla suuria tuloja, mutta 
hän, niinkuin on pa.ljon tapahtunut sellaistakin, 
on joko sen vuoden lopulla tai seuraavana vuonna 
menettänyt kaikki, mitä oli saanut johbauksella, 
esimerkiksi tuon äärettömän vaihtelevan rupla
kurssin: takia, olisi meidän, mielestämme kohtuul
lista, että otettaisiin huomioon tämäkin seikka. 
On kohtuutonta, että tuo henkilö, joka on kyllä 
kerran sattunut saamaan hyvät tulot, mutta ne 
jälleen menettänyt, että hän vuoden päästä saa 
maksaa siitä, mitä hän sai hetken aikaa pitää luo
naan, mutta menetti sen myöskin. Tämäkin on 
aivan kohtuullinen vaatimus. 'Tahtoisin vielä huo
mauttaa ed. Luopajärven. lausunnon johdosta, 
vaikka minun ei muuten olisi tarvis käydä toi
seen vastalauseeseen, miksi minä en ole voinut 
;;iihen' yhtyä. Minusta. ei saa 'Verotus perustua 

siihen1, onko verotettava osakeyhtiö, yksityinen 
tai muu, vaan kaikki on tuloistaan samalla tavalla 
verotettava. Ja tämä vero, josta nyt on kysy
mys, ei ole mikään pääoma.vero, mutta minun kä
sittääkseni se muuttuisi pääomaveroksi, jos se 
pääoma, joka. ennen sotavuosia oli yhtiöllä, täy
deltä määrältään lyhentämättä verotettaisiin. · Se 
olisi kohtuutonta, sillä se muuttuisi, kuten sanoin. 
silloin pääomaveroksi ja sellaista ei ole tässä ta.r
koitus verottaa. Minusta on kohtuullista, että 5 
pros·entin lyhennys osakepää.omasta saa tapa.htua. 
En tahdo pitemmälti tästä asiasta. puhua. Tah
don lopuksi vain huomauttaa, että täällä on taas 
kaksi lausunt,oa. vasemmistosta uudistanut tuo11 
sangen raskaan syytö.ksen, että tämän edus·kun
n:an oikeisto on keinotellut, niinkuin sanottiin, 
viime eduskunnan hajalle. En tahdo tässä muuta 
ruveta väittelemään, kuin ainoastaan sanoa, etUi 
ennenkuin näin raskaita syytöksiä langetetaan. 
olisi tuotava. todistuksia, se ka.i on oikeutettu vaa
timus; ellei niitä tuoda, _niin se vtiite lankeaa pu
huja.n kontolle suurena miinuksena. 

Ed. G y 11 i n g: Ed. Ahmavaara huomautti 
ja koetti todistaa viime lausunnossaan, että 
maanviljelijät eivät olisi hyötyneet sotavoi
toista. mitään, mutta että heitä kuitenkin 
verotetaan anka.ra.sti. 11olemmat väitteet ovat 
väärM. Tämä vero ei koske maan'Viljelijöitä, 
niinkuin sanoin, juuri lainkaan, ja. kyllä maan
viljelijät toiselta pu.Qlen qva.t ·olleet pahimpia gu
la.sheja ainakin tämän vuoden kuluessa. Sen 
voin Helsingin elintarvelautakunnan jäsenenä to
distaa. Helsingin elintarvelautakunta ei ole saa
nut laillisella. menettelytavallaan minkäänlaisia 
elintarpeita tulemaan tänne kaupunkiin. Esimer
kiksi voita ei ole voitu saada millään tavalla kau
punkiin tulemaan, kun on ta.hdottu ra.jahinnoilla 
ostaa, mutt·a tiedetään, että gulashikauppaa on 
harjoitettu .kuinka paljo hyvänsä esimerkiksi mei
jerivoilla, ja meijerit ovat myyneet kaikkialla yli 
,;naan ylihinnoista, mutta tänne ei ole yksikään 
meijeri stwstunut myymään. Kyllä maan,vilje
li.iält ovat tehneet parhaansa. siinä suhte·essa ja an
saitsevat raskaan veron. Tätä veroa ei ole tässä 
vielä mukana, mutta. ensi vuonna se on tehtävii 
.ia niin, että tuntuu. Mitä ed. Arajärven: ja Kai
ramon aikaisemmin tekemiin: huomautuksiin tu
lee, niin lienee kai ensiksikin aivan väärin se. 
että tämä vero millääDJ .tavalla huonontaisi mei
dän teollisuutemme kilpailukykyä ulkomaan 
teollisuuden kanssa., jo siitä syystä, että tamä ve
rottaa lievemmin kuin ulkomaalainen heidän teol
lisuuttaan. Päinvastoin voi sanoa:, että m-eidän 
teollisuutemme pääsee n.vt vielä pa.ljon lF'lpom-
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malJa ja täytyy silloin kyetä kilpailemaan ulko
maiden .kanssa verrattain hyvin. Se seikka, ·että 
budjetissa, jonka hallitus tänne esittää, ei ole mi
tään verojen tarvetta, päinvastoin pieni ylijäämä, 
ei merkitse mitään, kun tiedetään,. että hallitus 
kuitenkin ulkopuolella budjetin pyytää useita sa
toja. miljoonia lainaa, jotka eivät sisälly budjetin 
rahatarpeisiin lainkaan. On silmänkääntötemprpu' 
vedota siihen, mitä budjetti tässä merkitsee. Mitfi: 
tulee siihen, että tämä vero on taantuva,, niin on 
valitettava asia, että veron säätäminen on men
nyt näin myöhään. Kesällä se ei oli3i tullut 
myöhään ollenkaan. Esimerkiksi Ruotsissa on 
vastaava verotus annettu seuraavana, ~ •.Tonna ke
sällä. Meillä se nyt tulee kyllä puoli vuotta myö
hemmin: mutta siihPn on syynä ed. Kallio. 

Ed. P a a s o n e n: Täällä on tänä iltana kuultu 
ouhuttavan erikoisesti kyseessäolevan verori koh
tuuttomuudesta. Kohtuuttomuudesta ovat puhu
neet oikeiston edustajat, väittäen tätä veroa suur
ten pääomien omistajille kohtuuttomaksi. Mie
lestäni on tämä vero sentään kohtullisimpia. ve
roja, mitä tässä eduskunnassa voidaan säätää. 
Tämä v·ero on ensinnäkin siinä suhteessa kohtuul
linen, ettei se koske ollenkaan pienipalkkalaisiin, 
eikä yleensä maan vähäväkiseen väestöön. Se on 
siis kohtuullinen, kun se jättää ne vähäväkiset 
veron ulkopuoleUe, jotka aikaisemmin aina ovat 
yksin joutuneet verotaakkaa harteillaan kanta
maan. Kohtuullinen on se· myöskin suurille pää
omanomistajille siitä syystä, ettei vero vielä ollen
kaan estä kapitalistista yritteliäisyyttä. Se ei 
mene niin pitkälle, että jossakin ylemmässä mää
rässä kaikki kapitalistisen liikkeen tuottama 
voitto tulisi verona valtiolle. Eräs Suomen suu
rimman teollisuusliikkeen johtaja onkin viime ke
~na valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajalle 
yksityisesti ilmoittanut, että 30 prosentin lisä
vero on vielä täysin kohtuullinen ja että heidän 
liikkeensä kykenee sen ilman minkäänlaisia rasi
tuksia suorittamaan. He ovat varanneet useita 
miljoonia markkoja veron suorittamista varten. 
Ei siis ole tässä suhteessa kysymys mistään koh
tuuttomuudesta. 

Eräät edustajat ovat pitäneet pahana, ettei vero
asetuhessa ole myönnetty metsänmyynnistä va
pautusta puolesta verosta. Valiokunnan enem
mistö ei ole voinut suostua metsänmyynnistä eh
dotettuun verovapa utukseen puolesta tulosta. .Ta 
ne, jotka olisivat tahtoneet metsänmyynnistä saa
dut tulot vapauttaa puolella veromaksusta, ovat 
puhuneet pienten metsänmyyjäin puolesta. Mutta 
tuskinpa tässä maassa sentään on monta pientä 
maanomista.iaa. pientä metsänmyyjää, jotka joutui-
. .;ivat ollenkaan tämän veroru alais~ksi. Siis on pie. i 

nien metsänmyyjien puolustusta käyte~ty ainoas
taan keppihevosena, kun todellisena tarkoituksena 
on ollut puolustaa suurmaanviljelijöitä ja tukki
yhtiöitä, jotka suurimpia metsänmyyjiä ovat ol
leet. Ed. Ahmavaara lausui, että maamies, joka 
on vuosikymmeniä säästänyt metsäänsä ja nyt 
joutunut sitä myymään, joutuu kärsimään tästä 
verosta aivan aiheettomasti. Tähän pyytäisin 
saada lausua, että maamies, joka on vuosikym
meniä säästänyt metsäänsä ja nyt huomatessaan 
sotakonjunktuurien kautta. saavansa·- metsästään 
monikymmenkertaisen voiton ja siitä .syystä 
myynyt metsäänsä, on velvollinen myöskin luo
vuttamaan osan näin saamistaan sotavoitoista ve
rona yhteiskunnan, valtion tarpeisiin. 

Ed. Lantto täällä piti pienen ylistyspuheen 
maanomistajiE.ta, väittäen, että he eivät ole tänä 
aikana mitään hyötyneet, he eivät ole sotavoit
toja saaneet ja että maamiehet ovat joskus joutrJ
neet vastoin omaa tahtoansa myymään tavaroitaan 
gulasheille, jotka niistä ovat hyötyneet, muttei 
maamiehet. Ed. Lanton väitös ei pidä paikkaansa. 
sillä jokaiselle li·enee tunnettua, että gulashit ovat 
olleet maanomistajain ja maamiehien parhaat ys
tävät ja että maamiehet ovat mieluummin myy
neet gulasheille tuotteitaan, kuin tavallisille ihmi
sille. Tiedämmehän me yleisesti tunnettuna seik
kana sen, että muut kuin gulashit eivät saa mo
nistakaan maalaistaloista maantuotteita, vaikka 
heillä olisikin myydä. Valtion sahalaitoksen bste
lija Iisalmen pitäjässä kertoi tavanneensa erään
kin talon, jossa oli useita tuhansia kiloja voita, 
mutta eivät myyneet, kun valtion ostelija ei voi
nut luvata korkeita gulashihintojll!. Nykyään, kun 
gulashi tulee maalaistaloon, on se talon paras ys
tävä. 'l'ästä maalaisväestön ja gulashien ystävyy
destä johtuu myös se, että useitten tavaroitten 
hinnat ovat niin huiman korkeat. Minä luin juuri 
sanomalehdestä, että Suomen rehellisiksi ja knn
niantuntoisiksi kehutut maamiehet ovat Juvalla 
myyneet viljaa viinankeittäjille, aikana, jolloin 
maata uhka·!} nälänhätä j-a jolloin valtio on taka
varikoinut kaiken viljan. Nämä rehelliset ja kun
niantuntoiset maanomistajat ovat salanneet vil
.io.ia ja myyneet niitä sitten: viinankeittäjille, ku:a 
nämä maksavat 200-300 markkaa jyvähehdosta, 
Eikä siinä ole kysymyksessä niinkään pieniä mää
riä. Kerrotaan, että keskimäärin 25 hehtoa vii
kossa myydään viljaa viinankeittäjiHe mainitussa 
pitäjässä. 

Samalla pyydän yhtyä siihen evästykseeu,jonb 
ed. Kirves suurelle valiokunnalle teki lakiehdo
tuksen edellä olevasta ponnesta. 

Ed. K. R. H ä k k i n e n: Ensimäisessä vas
talauseessa on ehdotettu, että ,p u o l et v ero-
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y e 1 v o 11 i s i 11 e m eot s ä n myyn ne i s t ä 
pantujen tulojen määrästä olisi 
j ä t e t t ä v ä v e r o t u k s e n u l k o p u o l e 1-
l e". :Minä myönnän, että niillä perusteilla, joilla 
::iB on tehty, on arvonsa ja että niitten nojalla eri
näisistä metsätuloista puolet olisi syytä jättää ve
mtuksen ulkopuolelle. Siitä huolimatta minä en 
ole katsonut voivani vastalauseeseen tältä kohdal
taan yhtyä. Kun valiokunnan mietinnön perus
telut koskettelivat tätä kohtaa, ehkä liian pinta
puolisesti, pyydän tässä valiokunnan ehdotuksen 
tueksi esittää seuraavat näkökohdat, jotka minulle 
olivat määräävinä asiasta mielipidettä muodostaes
:mm: 

Kuten tunnettua, va.ikuttiv·at kivihiilen tuonnin 
lakkaaminen ja halkojen vienti ulkomaille, et1:ä 
heti sodan alussa polttopuun ja muun pienem
män puutavaran hinnat nousivat ennen aavista
mattamaan määrään. Tähän mennessä on tämii 
hiDJnannousu ollut jopa. 600-700 prosenttia enti
,;estään. Tämä nousu on suora~>taan sodan a i
h e u t ta m a. Kysymyksessäoleva verotus on 
suurten tulojen verotusta, mutta sen ohessa se 
on, ja ehkä ennen muita, juuri s o d a n a i
h e u t 't a m i e n suurten tulojen verotusta. Tältä 
kannalta asiaa katsellessa on metsätulojenkin jou
duttava tämän verotuksen alaisiksi. 

Jos taas ajatellaan, kutka tätä verotusta jou
tuvat maksamaan, niin voitanee ne jakaa mieles
täni etenkin seuraaviin maksuluokkiin: Ensiksi
kin 11 u u r i a m e t s ä a l o j a o m i s t a v i i n 
v h t i ö i h i n, toiseksi maat i 1 a keinot te
. 1 i j o i h i n ja kolmanneksi m u i h i n y k & i
t y i s i i n maa- j a metsätilo j en. o m i s
t a j i i n. 

Sodan tuottaman puutavaran tavaitoman hin
nannousun takia on suurten metsäaloja omistavien 
yhtiöitten omaisuus niin suunnattomasti kasva
nut, ettei voine pitää kohtuuttomana, vaikka ne 
joutuvatkin kysymyksessäolevalla tavalla sotave
roa maksamaan, mak»amaan verotusvuonna mail
taan myymänsä puutavaran koko hinnasta. 
Useassa tapauksessa sitäpaitsi näitten yhtiöitten 
tulot jo muutenkin ovat siksi suuret, että vero
tettaessa niihin joka tapauksessa on Sl!vdh,tetta \':t 
asteikon korkeimpia prosenttimääriä. 

Maatilakeinottelijoille taasen, jotka samana 
vuonnakin ovat välistä ennättäneet parhuin ta
voin keritä useammankin tilan metsän, on vero
tuksenalainen tulo usein kokonaan suoranaista lii
ketuloa, keinottelutuloa, gulashituloa, joka muus
,;a muodossa jäisi kokonaan verottamatta. Nämä 
,,isänmaan parturit", kuten heitä sattuvasti on 
~anottu, tekevät ainutlaatuisella ,metsänhoido1-
laan" maallemme seliaisen kansantalondelliscm 

tappion, ·että toiselta puolelli heidän verottamisensa. 
yhteiskunnan hyväksi näin saaduista tuloista on 
aivan paikallaan. . 

Ne yksityisistä maa- ja metsätilojen omista
jista taasenkin, jotka korkeitten hintojen houkut
telemina ovat johtuneet liikahakkauksiin metsis
sään, ovat ylipäänsä laskettavat edellämainittujen 
.,isänmaan parturien" joukkoon eivätkä näin ollen 
ensinkään ole mitään sääliteltäviä veronmaksajia. 
Hekin sitäpaitsi joutuvat verotuksessa asteikon al
haisimmille rapuille. 

Ainoat, joita saattaa kysymyksessäolevan vero
tuksen katsomilla perusteilla, jotka ensimäisessii 
vastalauseessa on esitetty, liika rohkeasti koske
van, ovat ne metsänomistajat, jotka kylläkin, käyt
täen edullisia myyntikonjuktuureja hyväksee11: 
ovat metsänhoi d o 11 i se s t i paistaneet met
sistään puu ta varan ja sen verotusvuonna myy
neet. Mutta heidän, jotka sitäpaitsi melkein ainu 
joutuvat maksamaan veroasteikon alimpien pro
senttien mukaan, asetiaminen verotuksessa eri 
asemaan on käytännöllisistä syistä mahdotonta jn 
heidän takiansa edellä viitutun gulashiverotuk&E~il 
alentaminen puoleen määräänsä tuntuisi verotnk
senkin kannalta vähemmän suotavalta. 

Puheena oleva poikkeu& esityksestä vaikuttaH 
kyllä myöskin osaltaan siihen, että valiokunta 011 

voinut arvioida suurten tulojen veron tuottavan 
noin 10 miljoonaa markkaa enemmän kuin se
naatti oli arvioinut. Tämänkään seikan ei kuiten
kaan ole tarvis panna epäilemään hyväksyttäessä 
mietintöä tältä o»alta, kun varoja ,maan hyväksi 
,;a tarpeeksi11 kerran enemmänkin tarvitaan . 

Ed. S a a r e l a i n e n: Pyysin puheenvuoroa 
ed. Gyllingin y. m. vasemmistoluisedustajain pu
heenvuorojen johdosta., kun he puheenvuoroissaan 
muun muassa painostivat sitä, että maanviljelijät 
teollisuud·en ohella olisivat hyötyneet. En ollen
kaan voi tätä vakuuttaa, vaan päinvastoin epäi
len, onko niin käynyt, että maanviljelijät olisivat 
rikastuneet, sillä tuotantokustannukbet ovat olleet 
lmhonneiden työhintojen y. m. menojen suhkeJJ 
erittäin korkeat. Pikemmin olen sitä mieltä, että 
elintarpeitten välittäjät, joista täällä on ollut puhe, 
niin sanotut gulashit, ovat hyötyneet tästä välit
tii.mistoimesta. Mutta jos niinkin olisi tapahtunut, 
että maanviljelijät olisivat hyötyneet, rikastuneet, 
niin ne· koko yhteiskuntamme kantajoukkona sil
loin olisivat siinä asemassa, että ne kestäisivät ja 
silloin kun maanviljelijät k·estävät, silloin kaikki 
kansanluokat kestävät. Hyvä olisi,, jos nyt vih
doinkin maanviljelijät olisivat vaurastuneet ja ko
honneet siitä raskaasta taloudellisesta ahdinko
tilasta, jossa varsinkin pohjois-Karjalan maanvil-
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jeli.iät ovat olleet. Sitä:, että maanviljelijät ovat 1
1 

mainituilla seuduilla olleet tukalassa, taloudelli- , 
sesti ahtaassa asemassa ·eikä suinkaan heidän ase
mansa ole ollut kadehdittava, todistaa se, että 
maatiloista on noin puolet joutunut n. s. tuk
kiyhtiöille. Kun tilojen tukkiyhtiöille joutu
minen on yhteio.kunnallinen vaara varsinkin siinä 
suhteessa, että se lisää äärettömästi irtolaiskan
saa, niin jos tämä vaara olisi sota-ajan maan
viljr::lijän rikastumisen kal1tta tullut poistetuksi, 
olisi sillä paljon voitettu. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

.Puhemies: Valtiopäiväjärjestyksen [17 §:n 
mukaan on asia lähetettävlt suureen v a 1 i o
k unta a n. 

6) Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittamista 
1918 vuoden loppuun 

koskeva valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3, 
joka v1ime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään 
mainitun kysymyksen ensimäistä käsi t
t e l y ä vart·en. 

Keskustelu: 

Ed. P a a s o n e n: Pyytäisin saada ehdottaa 
suurelle valiokunnalle evästykseksi, että suuri va
liokunta hyväksyisi tämän lakiehdotuhen edellä
olevan ponnen vastalauseen mukaisesti. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i ·e s: V altiopäi väjärj esty ksen 57 § :n 
mukaan on asia lähetettävä s u u r e en v a l i o
le unta a n. 

7) Osuustoimintalain 19 § :n muuttamista 

koskevan, viime valtiopäivillä lepääinään jätetyn 
lakiehdotuksen johdosta laadittu lakivaliokunnan 
mietintö n :o 1, joka viime täysi-istunnossa pan
tiin pöydälle, esitellään mainitun lainsäätämis
kysymy ksen e n s i m ä i s t ä k ä s i t t e 1 y ä 
varten. 

Keskustelu: 

Ed. Leppänen: Tämä pykälä synnytti vii
me istuntokaudella edllisku:imassa tavattoman pal· 
jon riitaisuuksia. Tällä kertaa ainakin minä puo
lestani ehdottaisin tässä sovinnollista ratkaisua. 
Valiokunnan enemmistö ilman muuta ehdottaa 

lepäämään jätetyn la~iehdotuksen hylättä;.-äksi 
.ia valiokunnan vähemmistö vastalauseessaan sen 
semmoisenaan hyväksyttävälksi. Mielestäni ei 
näistä ehdotuksista kumpikaan ole aivan semmoi
senaan hyväksyttävissä. Tosin on myönnettävä, 
että kun -edellinen eduskunta niinkin suurella 
enemmistöllä, kuin viime kerralla, kannatti h1tii 
lakiehdotusta, olisi se oik~mtettu ·saamaan pää
töksensä läpi vielä vaalien yli mentyäkin. Mutta 
kun tämä la'kiehdotus muuttunei,ssa olosuhteissa 
ei enää vastaa. tarkoitustaan, en puolestani tahdo 
pitää kiinni siitä vaatimuksesta. Tällä lakiehdo
tuksella viime kerralla nimenomaan tarkoitettiin 
varjella osuuskauppaliikettä silloin uhkaava-lta 
hajaantumiselta. Mutta se on jo sen jälkeen por
varillisten edustajain myötävaikutuksella tapah
tunut, eikä lakiehdotuksella sen vuokisi ole enää 
siinä ;:;uhte-essa mitään merkitystä. Mutta kun 
on välttämätöntä, että keskusosuuskuntien 1;.t>

kouksissakin äänioikeusoloj-en Tludistaminn.n i•·l;
dään ainakin mahdolliseksi .ia ]mn nyt täll.i istun
tokaudella ei ole enää mahdollisuuksia tätä tar
koittavan uuden aiotteen tekoon, on mielestäni ai
noa keino tehdä tarpeen vaatimia muutoksia tähän 
lepäämään .iätettyyn lakiehdotukseen. Siinä tar
koituksessa minä ·ehdotan lepäämään jätetyn 
osuustoimin,talain 19 § :n ensimäisen momentin 
näin kuuluvaksi: 

,Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. 
Holhouksenalaisen jäsenen äänioikeutta käyttää 
holhoo.ia." Nämä kaksi ensimäistä lausetta ovat 
täsmälleen samat, kuin lepäämään jätetyssä la
kiehdotuksessa. Mutta sitten seuraa eroavaisuus: 
,Kuitenlvin olkoon osuuskuntien muodostaman 
osuuskunnan säännöissä lupa määrätä, että sellai
sen keskusosuuskunnan kokouksessa jäsenosuus
kunta voi äänestää useammallakin kuin yhdellä 
äänellä. KeskusosuuskunThan säännöissä on siinä' 
tapauksessa määrättävä, käyttääkö jäsenosuus
kunnan äänioikeutta yksi tai useampi edustaja 
ja., viimeksimainitussa ta.pauksessa, millä tavalla 
äänet edustajain kesken jaetaan. Samoin voi •kes
kusosuuskunta · otta.a sääntöihinsä; säännöstelyn 
suhteellisen äänioikeuden käyttämisestä osuus
kunnan k:okouksessa." 

.Jos tämä ehdotus tulisi hyväksytyksi, niin sil
loin tässä lepäämään jätetyssä lakiehdotuksessa 
pykälän viimein·en momentti joutaisi tarpeetto
mana. pois. Kun tässä muutoksessa ilmenevä 
periä.a.te on sellainen, 'että sitä ·ei luulisi voivan 
porva.ristonka.aru vastustavan, niin minun luullak
seni tämä ilman muuta voitaisiin hyväksyä Tämii 
muutos tämmöisenään ei minun luullakseni ole 
tähän a.sti .toimineisiin keskusosuuskuntiin nähden 
laisinkaan tarpeen vaatima, sillä ei n.iisii. min-
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käänlaisia äänioikeusolojen uudistuksia haluta, 
mutta aivan äskettäin on perust·ettu uusi keskus
osuuskunta, joka. haluaisi äänioikeusolonsa jär
jestää kansanvaltaisemmalla ·tavalla, kuin mitä 
nykyisen osuustoimintalain mukaan on mahdol
lista. Siksi pidän tätä uudistusta välttämättö
mänä. 

Ed. J a.l o K o h on en: Pyytäisin kannattaa 
ed. Leppäsen tekemää ehdotusta. Kun hän teki 
tämän ehdotuksensa, käytti hän hyväkseen valtio
päivä,iärjestykS'en 58 § :n suomaa oikeutta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: V aitiopäiväjärjestyksen 57 § :n 
mukaan on asia lä•hetettävä suureen valio
k n n ta an. 

8) Ehdotuksen laiksi osuustoimintalakiin otetta
vasta uudesta pykälästä 

;.;isältävän ed. Leppäsen y. m. tekemän •eduskunta
esityksen n:o 14 johdosta laadittu lakivaliokun
nan mietin,tö n:o 2, joka. viime täysi-istunnossa 
pantiin pöydälle, esitellään mainitun lainsäätä
miskysymyksoen e n s i m ä i s t ä k ä s i t te l y ä 
varten. 

Keskustelu: 

Ed. JaloKohon en: Tä,mä la:kiva.liokunnan 
ehdotus on tervetullut uudistus osuustoimintaelä
massa. .Siinä toteutetaan kaksi tärkeätä peri
aatetta: edusta,jistokysyrnys ja. suhteellinen vaa
lita.pa.kysymys. Tämän jälkimäisen kysymyk
sen suhteen on kuitenkin olemassa epäselvyyttä, 
tarkoittaako s•en käytäntöönottaminen myös sa
manlaisen vaalita.van käytön muissakin osuuskun
tien elimissä, esimerkiksi hallintojen ja hal
lintoneuvostojen vaaleissa. Kun on tärkeätä, 
että tässäkin kohdassa saataisiin uudistus aikaan, 
eikä syntyisi epäselvyyttä suhteellisen vaalitavan 
laajuudesta osuuskuntien sisäisessä elämässä, lau
suisin suurelle valiokunnalle, jonne kysymys nyt 
menee, sen toivomuksen, että se kysymyksessä 
olevan la.in 18 § :n toiseksi momentiksi ottaisi 
0simerkiksi vaikka seuraavanlaatuisen säännök
sen: ,Suhteellisia vaaleja saa käyttää muissakin 
osuuskunnan säännöissä määrättyjen elinten vaa~ 
leissa. Säännöissä olkoon tarkempia. määräyksiä 
vaalita.vasta." Toivoisin, että suuri valiokunta 
kiinnittäisi huomionsa tähän. 

Keskustelu julistetaan ·päättyneeksi. Valtio
päiväjärjesty.ksen 57 § :n mukaan asia. lah<etetään 
' n u r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

9) :Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysymJksen 
järjestämiseksi 

sisältä:vä ·ed. Airolan ja. Kullervo Mann:erin kir
joituksen johdosta laadittu elintarveasiainvalio
kun.nan mietintö n :o 1 esi<tellään a. i n o a. a n 
k ä s i t te l y y n. 

P u h e m i e s: Ensin sallitaan keskustelua 
mietinnöstä yleensä. Sen jälkeen käsitellään ku
kin kohta er.ikseen. Ehdotuksia., jotka tarkoitta
vat koko m1~tintöä, voidaan tehdä sekä yleisen 
keskustelun mkana että myöskin sen jälkeen. kun 
yksityiskohdat ovat k~sitellyt. · 

Keskustelu: 

Ed. T o koi: Arvaan, että täällä kyllä tullaan 
k~yttämään puheenvuoroja, joissa. koetetaan va
la~sta nykyistä n. s. elintarvekurjuutta puolelta ja 
toiselta. Sen vuoksi en halua kajota asian tähän 
puoleen, vaan lyhyesti tehdä muutamia, sanoisinko 
yleissilmäyksiä niistä toimeupiteistä, joihin mie
lestäni olisi elintarvekysymyksen järjestelyn sull
teen ryhdyttävä. 

Heti tämän mietinnön alussa kosketellaan 
erästä hyvin tärkeätä kohtaa, joka. koskee elin
tarvevarastojen ta.rkkaa ja luotettavaa. luetteloi
mista. Suurta tyytymättömyyttä on, niinkuin 
tiedetään, herättänyt se seikka, -että niistä elin
t~rvevarastoista, joita maassamme saattaa olla, ja 
VIelä enemmän luullaan olevan, ·ei ole mitään 
tarkkaa luetteloimista toimitettu. Tosin aika
naan eräänlainen vapaMhtoiseen ilmoitukseen 
perustuva. luetteloiminen toimitettiin, mutta sit
temmin, niinkuin tässä mietinnössä sivulla 2 mai
nitaan, tämä luetteloiminen ei ollenkaan pidä 
paikkaansa sen vuoksi, että niillä tahdittomilla 
toimenpiteillä, jotka seurasivat tätä, oli tulos, että 
suurin osa., ainakin suuri osa niistä elintarpeista 
jotka mahdollisesti joutuivat luetteloon, vapautui 
valtio~ takav~rikosta ja yleisestä kontrollishl., ja 
nyt ei ole mitään tarkkaa tietoa. maassa olevien 
elintarpeitten suuruudesta. 

iTarkka luetteloiminen on välttämätön ei ainoas
taan sen vuoksi, että se muodostaa perustan eli läh
tökohdan sille, millä tapaa ja. miten laajassa mit
takaavassa ja missä muodossa elintarpeitten ja
kelu olisi järjestettävä. Toiseksi se on välttämä
tön senkin vuoksi, että yl-eisessä mielipiteessä, 
niinkuin tiedetään, vallitsee se käsitys, että maassa 
saattaa olla suuriakin elintarvevarastoja jotka 
ovat kätkettyinä ja salassa ja joiden esillevetä
minen olisi lähipäivien tärkein tehtävä. Niin 
kauvan kuin ei ole tarkkaan kontrolliin perustn-

fil 
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vaa luetteloimista toimitettu, on näillä mielipi
teillä ja niiden olemisella täysi syy. Ei voida 
millään tavalla osoittaa., että: nämä mielipiteet 
ovat vääriä vaan päinvastoin aina silloin tällöin 
tilapäisesti löydetyt :pienemmätkin <elintarveva
rastot kiihoit-tavat tätä yleistä mielipidettä ja se 
paisuu yhä suuremma.ksi ja suuremmaksi ja voi 
saada mielikuvituksen lennokkuudessa sellaisen
kin luonteen, että se muodostuu koko järkiperäi
selle elintarvetoiminnalle vaa.ralliseksi. Sen vuoksi 
se luetteloiminen, joka tässä on ehdotettu toimeen
pantavaksi, olisi mielestäni, ennenkuin sillä on 
tätä tarkoitettua vaikutusta, toimitetta.va huolel
lisesti ja. suurella tarmolla siten, että yleinen mie
lipide voisi siihen täydellis'esti luottaa. 

Samalla myöskin tässä on huomautettu varsin
kin sivulla 3, että kun tällainen tarkka luetteloi
minen nyt, jos se pannaan toimeen ja todella käy
täntöön, niinkuin tässä on ehdotettu, olisi välttä
mätöntä, että kaikista elintarvevarastois.ta, 
olkootpa mitä laatua tahansa, ja muistakin joka~ 
päiväisessä elämässä tarvittavista. tärkeimmistå 
kulutustarpeista toimitettaisiin samalla k-ertaa 
luettelo, koska se tämän k<meiston ·käyntiin pan
tua tulisi yhteiskunnalle paljon halvemmaksi ja. 
sillä tapaa yhdellä kertaa tämä luetteloiminen voi
taisiin toteuttaa mahdolrlisimman laajassa mitta
kaavassa, niin ettei ainakaan kaikista elintarve
varastoista tarvitsisi lähitulevaisuudessa uutta 
luetteloa toimittaa. On kyllä elintarvevaliokun
nassa puhuttu ja kuultu kerrottavan siitä;, että. 
elintarvehallituksessa olisi jo ryhdytty toimiim 
tällaisen kontrollilla varustetun luetteloimisen 
aikaansaamiseksi. Mitään virallista ilmoitusta me 
emme tosin ole saaneet, mutta luottaen niihin tie
toihin, joita suullisesti olemme saaneet, on mietin
töön kyllä otettu tällainen huomautus. :Mutta, 
siitä huolimatta ehdottaa valiokunta eduskunnan 
päätettäJväksi, että eduskunta Jrehoittaisi senaattia 
heti toimituttamaan, mikäli sitä jo ei ole tehty, 
kaikkien elintarveva.rastojen ja tärkeämpien kulu
tarpeiden ta.rkan luetteloimis~m. 

Siirryn erääseen toiseen asiaan, joka mielestäni 
on er1koisen tärkeä. Se koskee sitä kysymystä, 
joka on sen ponnen kohdalla, jossa puhutaan jär
kiperäisestä elintarvelain sovelluttamisesta ja 
raja.hintain määräämisestä. Tämän rajahintapo
litiikan, ollakseen tarkoitustaan vastaava, täy
tyy mieloestäni olla. sellainen, että rajahinnat ovat 
mahdollisimman pitkän ajan pysyviä. Jos raja
hintoja muuteliaan tuhkatiheään, synnyttää se 
vain epävarmuutta koko rajahintapolitiikassa ja. 
silloin ei ollenkaan .päästä siihen tulokseen, mihin 
rajahintapolitiikalla yleensä pyritään. Rajahin
n{)illa tahdotaan asettaa esteitä ylettömälle kis-

komiselle ja tarjota sillä ta.voin tilaisuutta kulut
tajille saa.da elatustarpeita kohtuullisista hin
noista. Mutta jos rajahintoja tuhkatiheään muutel
laailJ, niin se ei tarjoa ollenkaan sellaista vakavaa 
perustaa yhteiskunnalliselle elämälle, jota se joka 
tapauksessa kaipaa, varsinkin mikäli se koskee 
palkkatyöväkeä, jonka puolesta minulla etupäässä 
on tilaisuus täällä puhua.. Tämän palkkatyö
väen piireissä välttämättömänä vaatimuksena on 
se, että rajahinnat ovat pitemmän aikaa. pysyviä. 
Se johtuu siitä, että pa.lkkatyöväen, joka, elää an
siotyöstä, ansiot aina silloin, jos rajahinnat ko
hoavat, jäävät alle niitten välttämättömien elineh
tojen, joita työväki 'elääksensä tarvitsee. Siitä on 
s-eurauksena se, että työpa.lkat jää:vät aina pienem
miksi kuin mitä elintarpeid-en kustannukset päi
vittäin nousevat, ja, se tietää silloin, ei ainoastaan 
suhtee'llista, vaan ehdotonta kurjistumista. näit
ten työntekijäin oloissa.. Siitä on s'eurauksena ei 
ainoastaan tämä kurjistuminen, vaan: myöskin 
toinen yhtä vakava vaara. SiUoin työntekijäin 
täytyy lähteä raja.hinta.in uud€staa.n noustua 
koettamaan hankkia työpalkkoihinsa. korotuksia 
niillä keinoilla, joita työväellä on käytettävi
naan. Siitä seuraa aina palkkaliikkeitä. Nämii 
palkkaliikkeet, niinkuin te tiedätte, ovat usein, 
varsinkin tällaisina aikoina, muodostuneet sangen 
kiusallisiksi ja hyvin vaikeasti ratkaistaviksi. 
Me joudumme kerran toisensa. jälkeen uusiin palk
kaliikkeisiin, työtaisteluihin ja työselkkauksiin, 
jotka suuresti vaikeuttavat säännöllisen elämän 
kulkua. Jos rajahinnat olisivat pitemmän aikaa 
pysyviä, silloin voitaisiin myös työehtosopimuk
silla ja muilla työntekijäin ja työnantajain keski
näisillä sopimuksilla sopia työpalkoista ja nämä 
työpalkkaperusteet pysyisivät silloin muuttu
mattomina pitemmän aikaa, joten aihetta uusiin 
työriitoihin ei silloin olisi olemassa, vaan työ
rauha työntekijäin ja työnantajain välillä silloin 
paljon paremmin säilyisi. Minä luulen, että tässä 
asiassa ollaan yhtä mieltä ei ainoastaan työn
tekijäin vaan myöskin t;yönantajain puolella. 
Työnantajat tuntevat nahassaan yhtä 'hyvin kuin 
työntekijätkin tästä alituisesta. rajahintain ja 
elintarpeiden hintain nousoemisesta johtuvat ras
kaat seuraukset. Tässä ehdotetaan sivulla 5 
muutamia sellaisia toimenpiteitä, joitten avulla 
näitä rajahintoja voitaisiin, niinkuin sanotaan. 
,regleerata" siten, että ne voisivat pitemmän 
aikaa pysyä muuttumattomina. Ensimäisenä täl
laisena toimenpiteenä tässä ehdotetaan sivulla 5 
ensimäisessä kappaleessa. sitä keinoa, että myynti
hinta vastaisi sisäänostohintoja, mutta kaikkein 
varattomimmille myönnetään alennuksia, jotka 
tehdään mahdollisiksi 'valtion tai kuntain myön-



Elintarvekysymyksen järjestäminen. 477 

täJmien varojen avulla. 'l'ätä järjestelmää ou käy- 1 

tännössä jo muutamissa kulutuskeskuksissa, 
vaikka sangen pien!essä mittakaavassa, toteutettu. 
'rätä järjestelmää epäilemättä voisi hyvin paljo 
laajentaa ja. tehdä se puolestaan •valtion ja kun
tain a;vustuksella siksi tehokkaaksi, että työnte
kijöille ja vähävaraisille tarjoutuisi tilaisuus 
5aada elinta.rpeita kohtuullisista. hinnoista ja si
ten tarjota niille tilaisuus jokapäiväis•een elan
toon. Mutta tässä lisäksi tarkoitetaan vielä toista
kin menettelyä, jQka. on mainittuna 5 sivun vii
meisessä ka;ppaleessa., nimittäin sitä, että milloin 
todella~ esimerkiksi varsinkin ulkomailta 'hankit
taessa, daThtokustannusten ja elintarpeiden hinnat 
ll!OUS'evat, joita me emme ainakaan silloin, kun 
ulkomailta hankimme, voi määrätä, vaan ne ovat 
riippuvia, ulkomaisista markkinoista ja jotka saat
tavat kaikista. meidän ponnistuksistamme huoli
matta nousta hyvinkin korkeiksi, valtion ymmär
tääkseni pitäisi puolestaan maksaa joku QSuus 
näistä tällä tavalla hankittujen elintarpeiden hin
noista, se osuus, joka nousee yli voimassaolevien 
rajahintojen, niin että rwjahinto.ia ei tarvitsisi ko
rottaa. V aitio tulisi silloin etuma.ksun muodossa 
kyllä suorittamaan Qsan elinta.rpeiden hinnoista, 
mutta rajahintoja ei tarvitsisi korottaa, joten ra
.iahinnat voisi pysyttää ennallaan. Voisi olla 
mahdollista vielä silloinkin, jos todistettavasti 
tuotantokustannukset kotimaisille tuottajille ovat 
nousseet, että valtio silloinkin voisi tuo.ttaji.Ue 
kohtuullisen korvauksen myöntää tuotantokustan
nuksista, maksamalla tällaisia etumaksuja, tarvit
sematta korottaa rajahintoja. Tästä tietenkin, 
niinkuin mainitaan, johtuisi valtiolle kyllä kustan
nuksia, mutta valtio voisi hankkia tätä tarkoi
tusta varten itseUeen varoja, käyttämällä Ptu
päässä niitä varoja, joita tällä suurten tulojen 
verottamis-ella on sanottu kertyvän yli sen, mitä 
hallitus on tällä verotuksella itselleen toivonut. 
Minä olen varma siitä, että tästä elintarvepolitii
kasta johtuu kyllä valtiolle menoja niin että nämä 
suurten tuloj•en .ia sotavoittojen verot ma'htuvat 
tähän toimintaan, .ios sitä vaan tehokkaasti tah
dotaan ajaa. Selvää tiet-enkin on, että rajahinta
määräyksiä täytyy noudattaa ehdottomasti siten, 
että raja.hintoja ei missään tapauksessa. minkään
laiset keinottelijat saa ylittää. Kaikki keinotte
lijat on mielestäni hallituksen ehdottomasti ja ar
mottomasti karkoit·ettwva markkinoilta ja jokai
nen, joka. tavalla tai toisella on esteenä järkipe
räiselle elinta.rvepolitiika.lle, on heti yhteiskun
nalle vaarallisena tehtävä myöskin vaarattomaksi, 
jos ei muu auta, niin pistettävä Suomen uuden ta
sa<Vallan kanakoppiin vähäksi aikaa. Tällä ta
valla jo!'; hallitus tässä esitettyjä, tosin lyhyeen 

muotoon puettuja ehdotelmia. lähtee toteuttamaan 
täydellä tarmolla ja ankaruudella, niin ymmär
tääksenti voidaan elintarvekurjuutta koko lailla 
lieventää ja päästä tässä suhteessa sille oikea.lle 
pohjalle, mihin työvä·estö on kaiken aikaa koetta
nut pyrkiä ja on puolestaan siihen myöskin oh
jeita aikanaan hallituksellekin koettanut antaa, 
mutta jotka. toistaiseksi ovat kuitenkin jääneet 
toteutumatta. Minä en, niinkuin sanoin, tahdo 
pitemmälti tässä yhteydessä vaivata eduskuntaa. 
Olen tahtonut nämä huomautukset tässä tehdä 
siinä mielessä, että hallitus todella ottaisi tässä 
esitetyt ehdotukset varteen ja saattaisi ne anka
ra,lla lujuudella täytäntöön. 

Ed. E. S a a r i: En ole voinut olla tämän elin
tarvekysymyksen yhteydessä johdattamatta mie
leeni erään kan•sallisen suurmiehemme tunnettua 
lausetta, että ,toim-ettomuus ei Qle mikään kanta, 
vaitiolo ei ole mikään ohjelma". Käsitykseni mu
kaan me olemme tämän kysymyksen järjestelyssä 
joutuneet sellaiseen hukkuvan asemaan, jolloin 
ol.ienkorteen tarttuminenkin on luvallista. Ja 
niinpä siis yl-eensä ne yritykset, joita tässä suh
teessa on tekeillä .ia joita nyt esilläolevassa mie
tinnössä mainitaan, ovat mielestäni siinäkin ta
pauksessa, että ne joko täydellisesti epäonnistui
sivat, tai eivät tuottaisi niitä tuloksia, joita niiltä 
on odotettu, niitä yrityksiä on yleensä tätä tilan
netta ,silmälläpitäen arvosteltava ja tuomittava. 

Minun täytyy myöntää, että minun on ollut 
haettava juuri tämänkaltaisia perusteluita taak
seni, kun minä olen saattanut yhtyä valiokunnan 
siihen esitykseen, mistä ensimäisessä ponnessa 
mainitaan, nimittäin yritykseen elintarpeiden 
luetteloimisesta. Minä .kyllä puolestani myönnän 
niiden .syiden olemassaolon, joista ed. Tokoi on 
täällä huomauttanut .ia joista valiokunnan mietin
nössäkin puhutaan. Mutta eru ole toiselta puolen 
voinut olla ottamatta huomioon sitä seikkaa, että 
tämä pyrkimys kysyy melkoisen suuria kusta:n
nuksia, siihen joudutaan uhraamaan melkoisen 
suuria pääomia ja olen asettanut epäilyks·en alai
'sek,si, tuleeko yrityksestä saatava hyöty vastaa
maan niitä uhrauksia, joita siihen joudutaan .kiin
nittämään. Minä en ole saattanut yhtyä kannat
tamaan yleistä elintarpeiden luetteloimista si1lä 
perustuksella, kliin tässä muutamia viikkoja aikai
semmin, nimenomaan maalaisväestön kannalta 
katsoen sitä kannat.ettiin. 8illoin huomautettiin 
nimittäin, että tällainen luetteloiminen on välttä
mätön .io senkin vuoksi, että rsen avulla voidaan 
poi·staa niitä epäluuloja ja käsityksiä, että suu
rempia elintarvekätköjä maataloustuottajilla olisi 
olemassa. Tällainen kontrolliin perustuva tarkis-
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tet~\1 lu,ett.eloiminen todellisuusdessa on nyt sellai
A~ j;oiiP-enpid-e, ·että senhän pitä,isi kaikki -epä
lu,ulot ~ätketyi•sUi. elintarvevarastoista poistaa. 
Mutt~ tw;~inp~ pe sellaiset par.iaukset, -epäluulot 
ja syytökset, jotka meidän maassamme v;;trsinkin 
viime aikoina ovat o'lleet varsin tavallisia toisten 
,k~:Q,sanluokki-en puolelta toisia vastaan, tuskinpa 
J;le niin helposti poistuisivat. Minä en nyt kuibn
k~n ta}lQ.Q vastustaa luetteloimisen toimeenpanoa, 
mutta minä pitäisin .iaka tapauksessa sangen suu
ren& -e'rehdyksenä, .ios luultaisiin, että luett-eloi
~is-en avulla saadaan käsiin. tuntuvampia elin
.tar:ve- ja viljavarastoja .ia -että niiden avulla voi
taisiin li-eventää nykyistä elintarvepulaa. Minä 
puolestani olen vakuutettu siitä, -että niin ei tule 
,t?;pa;htumaan, .ia tämä toimenpide on siis mieles
,j;ii,ni .selll\il}en, ettei siihen suinkaan pidä kiinnit
tM liia,n snn,riQ, toiveita .. 

Ne muutamat muut ehdotukset, joita va.liokunta 
w.ietiP.;D.9ssään tuo esille, :o.e eivät ole niinkään 
P»}.ion kiinnittäneet huomiotani, kuin se, josta n;yt 
<il.LE!ln täs.sä Puhunut. Tahtoisin kuit-enkin mielel
H;ini pain01staa niitä mielipiteitä, joita on tuotu 
~~iin ya.Jio)iunnan mi.etinnön 7 sivulla. Meillä on 
elintarp-eiden tuotantoon melkoisessa. määrin vai
kutt141ut juuri se seikka, että aikanaan ·ei ollen
~a;u ple käyty rajahintojen eikä muidenkaan 
to-~men•Piteiden kautta sä,ännöstel-emä~n teollisuus
t,uotant.oa, joten sen vuoksi kohotettiin maatalous
tuptteiden tuotantokustannukset paljon korkeam
malle, kuin mitä tarpeellista olisi ollut. Samoin 
lyötiin melkein täydellilsesti laimin myöskin ne 
toimenpiteet, jotka ol~sivat olleet välttämättömiä 
uim.:momaan suorastaan maanvilj-elyksen tuotan
IlOn edistämiseksi. Täytynee myöntää, että val
lankumouksen jälkeen on melkoisen paljon tätä 
epäkohtaa yritetty korjata. mutta ei sittenkään 
miEile:stäni siinä määrässä kuin tarp·eellista olisi 
ollnt. Minä en ole valmis täs1sä yksityiskohtai
;;esti esittämään, mitä moitteita ja mitä kiito.ksia 
minulla saattaisi olla omasta. puolestani lausut
tavana sen hallitu]}sen ·elinta.rv-epolitiikasta, joka 
m1'lidän maassamme tätä ·kysymystij, on johtanut 
vallankumouksen jälkeen, mutta minä jo~a ta
paukJS-essa o1en pannut merkille erään sangen va
kavall laiminlyönnin, johon mi-elestäni viimeinen 
hallitus osottautui syypääksi. Minä olin yhtenä 
tältit paikalta -elintarv-ekysym~sen .käsittelyssä 
viim,e keväl,l!nä vaatimassa, että hallituks-en on eh
dottomasti asetettava ja .iulaistava n-e n. s. mi
nimi- ·f':li alhaisimmat rajahinnat, joiden tarkoi
tukllena. oli maanviljely1stuotantoa viime kesän 
aikana edistää. Sitä -ei meidän kotimainen halli
tuksemm-e pyynnöistä huolimatta tehnyt, ja. minä 
luulen, että se seikka ei ollenkaan saatt.anut 

mennä jälkiä jättämättä, se ei voinut olla v.aikut
.tamatta meidän viimekesäisoon viljan ja muut~t
mien muid-en -elintarpeid-en tuotantoon. Minä tah
don nim-e;nom;;t.an huomauttaa siitä, että jos meillä 
olisi <Yllut tiedossa viime kesänä sellaiset r~iahin
nat., kuin esimerkikJSi ne rajahinnat olivat, .ioihin 
hallitus katsoi voivansa syksyn •kuluessa m~p:nä, 
olen vakuutettu siitä, että viljantuottajat ainakin 
niissä paikoin maatamme, mi:ssä ei olisi mitkään 
lakkorettelöt olleet estämässä, olisivat paljon suu
remmalla tarmol;la voineet tehdä työtä elintarpei
den tuotannon lilsäämiseksi. Mutta kun tät,ä ei 
tehty, siitä epäilemättä seurasi jonkinlainen epä
varmuus viljautuottajain puolelta ja se on luon
nollisesti enemmän tai väh-emmän saattanut vl).i
.kuttaa lamauttavasti heihin. Minä olen .iuuri sen 
vuoksi pitänyt tärkeänä valiokunnan mietinnössä 
7 sivulla o'l-evaa kappaletta, jossa. ehdotetaan, että 
eduskunta kehoittaisi senaattia nojautumalll). elin
tm•velakiin ryhtymään tarkwstamaan ja järjestä
mään nii.ssä teollisuuksissa tapahtuvaa tuotantoa 
.ia .iak-elua., joitten tuotte-et ovat jokaiselle välttä
mättömät. 'Täistä epäilemättä seuraa, että maata
loustuotteiden kustannuksia saatetaan melkoi
sessa. määrässä alentaa. 

Mietintöön liitetys1sä ensimäisessä vasta!lau
seessa on ehdote:ttu, että eduskunnan puoi-elttt h-er
rojen M. A .. A.irolan .ia Kullervo Manuerin .~ir.iel
män ei tulisi aiheuttaa mitään toimenpiteitä. Mi
ll:un t~ytyy myönt~, että minä olen jossain m~ä
rm ollut saman käsityksen valtaamana. En mmä 
tahtonut suinkaan yhtyä siihen ehdotukseen, eUä 
koko mietintö olisi hylättävä, mutta. minä ol~n 
•kuitenkin tahtonut antaa arvoa samalle seikaUe, 
kuin ensimäisen va1stalanseen allekirjoittajat, että 
nimittäin koko elintarvekY'symyksen järjestely on 
m-eillä nyt hallituksen asia. Sitä varten on mie
l-estäni valiokunnan mietinnössä ensimäisellä si
vulla viivan a'1la oleva -ensimäinen ka.ppale ollut 
välttämätön, missä valiokunta on puolestaan tah-. 
tonut tehdä huomautuksen, että sekin katsoo käy
tännölliset toimenpiteet elintarvekysymyksen .iär
j-estelY'ssä kuuluvan ludlitukselle. Toiselta puo
len olisi mielestäni ollut eduskunnan ja asianomai
sen valiokunnan puolelta jonkinlain-en köyhyyden
osoitus, ellei olisi uskallettu ja tahdottu mitään 
lausua elintarvekysymyksestä, kun .kerran oli kir
jelmä eduskunnalle lähetetty ja pyydetty jonkin
laisista toimenpiteistä eduskuntaa lausumaan 
mielipiteensä. Minä olen kuitenkin kysymyksessä 
olevassa ensimäisessä kappaleessa kiinnittänyt 
huomiota 1siih-en, että sen kautta tulvsi lausutuksi, 
että se, mitä valiokunta on tässä esittänyt, se on 
otettava huomioon eliritarv~kysymy,ksen .iärjeste
]y,.sä, mutta siinä suinkaan ei ole kaikki, mitä hal~ 
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litukseli. tu'lisi huomioon ottaa, ja siitä syystä olen 
erityisesti pannut painoa 18anamuodolle, että valio
kunta ön käsittänyt tehtäväkseen -esilletuoda ylei
;;iä näkökohtia, joita tämän kysymyksen järjeste
lyssä olisi otettava huomioon. Miimn nähdäkseni 
tämä laus-e viittaa juuri siihen, että monia muita, 
epäilemättä. aivan yhtä tärkeitä seikkoja, aivan 
yhtä: vaikuttavia mielipiteitä saatettaisiin edel
leen tuoda esille, kuin mitä valiokunnan mietin
nössä\ on esiintuotu. Sen vuoksi! tämä kappale, jota 
toisen vastalauseen allekirjoittajat ovat ehdotta
neet poistettavaksi, epäilemättä olisi mietinnössä 
pysytettä vä. 

!Samalla okun minä olen käsittänyt, että elintar
vekysymyksen käytännöllinen järjestely on' hal
lituksen asia, samalla minä olisin oHut halukas 
,iihen, että mietinnössä ei tahdottaisi vallan yksi
tyisko"li:faisesti määritellä, mitä hallituks-en olisi 
kussakin tapaukses'sa tehtävä epäkohtien poista
miseksi. Siinä mielessä minä en ole päässyt hy
väksymään valiokunnan mietinnön 8 sivulla olevaa 
i3 ka:ppaletta, jossa valiokunta 'lausuu, että elin- , 
tarvelain käytäntöön sovelluttamin{m ja valvonta ' 
olisi saatava tehokkaammaksi s-en kautta, että 
elintarv·ela u ta.kuntien käytettäväksi asetettaisiin 
erityistä asiamiehiä. Minä en nyt tahdo väittää, 
että nämä tällaiset asiamiehet olisivat ollenkaan 
vaaridlisia enkä minä tahtoisi väittää, että ne 
ol~sivat edes tarpeettomia, mutta minä en tahtoisi 
'lähteä hallitukselle antamaan yk,sityiskohtaisia 
1veuv6ja, millä tavalla sen on elintarvekysymystä 
tässäkin tapauks-essa hoidettava. Tekemättä mi
tään vastalausetta mietintöä vastaan tässä :suh
teessa pyydän nyt tehdä ehdotuksen, että tämä 
kysymyksessä oleva kappale mietinnöstä poistet
taisiin. 

Valiokunnan puheenjohtaja, ed. Takoi on huo
mauttanut siitä, että on ryhdyttävä toimenpitei
;-;iin, että rajahintoja myöskin noudatettaisiin ja 
ryhdyttävä mitä tarmokkaimpiin toimenpiteisiin 
kaikenlaisen keinottelun ehkäisemiseksi ja. estä
miseksi .ia :r;yhdyttävä toimenpiteisiin, että yleensä 
eiintarvelakia .ia sen no.ialla annettuja as-etuksia 
täydellisesti noudatetaan. Minä puolestani en 
;;aat.a muuta, kuin mitä täydellisimmin yhtyä sii
hen mielipiteeseen, .ionka hän on tässä suhteessa 
esi1letuonut. Mutta minun täytyy samassa yh
teydessä huomauttaa. että tämä kaikki on toistai
seksi mahdotonta, ellei myös 1saada jonkinlaista 
järjestystä maassa aikaan. Minä en tahtoisi vetää 
tätä keskustelua aloille, jotka koskevat kaikkia 
niitä häiriöitä, joita elintarvekysymyksen suh-
1<Cen on ollut näkyvissä viimeksikuluneen kesli.n 
ja sy.ksyn aikana, mutta minä tahdon kuitenkin 
huomauttaa, että kysymyksen järj-estely tästä al-

• 

kaen on .ioka tapauksessa mahdoton, ainakin' aivan 
täydellisesti säännöllinen· järjestely, ellei jonkin-
1 aista järjestysvaltaa meidän maassamme saadri 
aikaan. 'Se seikka, että hallituksen toim<E'll.piteet 
dintarpeitten kulutuks~:m .iär.iest.elemiseksi., niin
kuin esimer.kiksi viime syksynä voikaupan alalla. 
yhtenä kauniina päivänä menevät kaikki mtyt
tyyn, ja se seikka, että erinäisiä piire.iä myöhern
min esiintyy juuri tällaisten rikosten it>kijäin apu
la]sina, käyden ne vapauttamassa oikeudesta; ja 
v-apauttamassa vankeudesta, s:e seikoka epäilemätil~ 
ei ole omiansa kehoittamaan tässä maassa elinta;·
vela.kia ja sen nojalla annettuja säännöksiä täy
dellisesti noudattamaan. Sen vuoksi siis' mielies
läni samalla, kun annetaan vf!lvollisuuksia rb.aå
taloustuottajille .ia yleensä niille, joilla €lintat
P·eita meidän maa.ssamme on olemassa, minun mie
lestäni on myöskin juuri tämän seikan vastapai
n:omsi vedottava mitä lujimmin kaikk-iin il'iihin, 
jotka voivat jotain tehdä järjestyksen a-ikaansaa
mis-eksi meidän maassamnw. 

P u h e m i e s: Sen johdosta., että viimeinen 
puhuja. täällä teki ehdotuksen, .iaka. koski yksi
tyistä kohtaa mietinnössä, pyydän, että samlt t\h
dotus uudistettaisiin sitten, kun mietintöä käsitef
•:ään yksityiskohtaisesti. 

Senaattori K a ll i o: Minä en oUenkaan ihri:l·~f
tele, jos näihin näkökohtiin perustuen, mitkä mie
tinnössä tuleYat esille, on ryhdytty eduskunnassa 
tekemään alotteita tässä asiassa, !'.illä olevat olot 
ovat siihen kyllä aihetta antaneet. M1nusta valio
kunnan mietintö kauttaaltaan on asiallinen ja ha.I
!itus on jo ryhtynyt niihin t{)imenpiteisiin, mitkä 
tässä mietinnössä nyt esiintuodaan. Mutta vaikka 
hallitus on jo tehnyt suunnitelmansa, niin minusta 
kumminkin tämä mietintö on visBeissä suhteissa 
c~rittäin hyvä, sillä tämä tukee hallituksen toimin
ta:t ja. antaa sille uskallusta käyttää myös varoja 
sellaisiin tehtäviin, joihin on ehdottomasti ryh
dyttävä. 

Jo mietinnön ensimäisillä sivuilla, joissa puhu
taan yleis·estä luetteloimisesta, on kohtia, jotka 
antavat tukea hallitukselle panna käytäntöön tätä 
toimintaa. Tässä a.ivan oikein huomautetaan siiHL 
että tällainen toiminta kysyy huomattavasti vn~ 
raja, ja kun kunnat ovat alituisesti elintarveliläii
räysten johdosta lmluttaneet omia varojaan huo
mattavat määrät elintarvelautakunti·en kustannuk
siin, niin on aivan oikein, että valtion puolelta 
otetaan osaa näihin kustannuksiin ja korvataan 
kunnille ne menot, mitkä tästä uudesta luetteloi
misesta aih-eutuvat. Elintarvelaki on tässä suh
teessa verrattain ahdas. Varsinaista inveb.fe..:;-
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ranksen tarkastusta.han ei elintarvelaki ed·ellytä 
muuta, kuin niissä tapauksissa, jolloin elintarve
:Jautakunnalla on syytä olettaa, että ilmoitusta ei 
•ole oikein tehty tahi ilmoittaja niskoittel·ee. Mutta 
yleensä niin sanoakseni kansan parempi aines on 
.io nähnyt olosuhteiden olevan sellaisia, että epä
luulojen poistamiseksi ja heidän omalta kannal
taan on sangen suotavaa, että tätä luett€loimista 
myös tarkistetaan siinä määrässä, että tyhjät ·epäi
lykset poistuisivat. Tämän eduskunnan maatavil
.ielevän väestön -edustajat muutamia viikkoja sitten 
lähettivät yleisen•, sanomalehdissä julaistun kir
jelmän valitsijoilleen, jQssa he kehoittivat vapaa
ehtoisesti maanviljdijöitä ryhtymään tällaiseen 
toimenpiteeseen. Tiedän, että muutamin paikoin 
on siihen ryhdyttykin, mutta onhan seutuja, joissa 
tätä ei ole tehty, eikä siinä laajuudessa, kuin tässä
kin on tarkoitettu ja olisi suotavaa. Sentähden on 
välttämätöntä, että tässä tehdään perinpohjaisempi 
luetteloiminen ja tehdään se sellaisella tavalla, että 
mielet tyyntyvät ja saadaan salat julki siellä, 
missä välttämätöntä mvöskin on. Sillä onhan 
luonnotonta, jos yleisö" on hankkinut varastoja 
taaksensa, että samat henkilöt vielä rasittavat yh
teisiä varastoja ja korttien perusteella käyttävät 
hyväkseen niitä, ja näin ollen nämä henkilöt tul·e
vat parempaan asemaan, ilman että heillä on oma
varaistaloutta, kuin muut korttien varassa olevat 
kansalaiset. Hallitus on tänne järjestänyt tämän 
viikon torstaiksi ja perjantaiksi suuren kokouk
sen, johon se on kut:;unut maanviUelyss·eurojen ja 
osuustoiminnallisten liikkeitten neuvojia ja konsu
lentteja, ja on niitä tarkoitus käyttää neuvonta
työhön tällä alalla. Myöskin on kutsuttu kuntien 
elintarvelautakuntien jäseniä, jotta heille voita i
siin aivan kädestäpitäen seikkaperäisesti sel vit
tää, kuinka välttämätöntä on ruveta noudattamaan 
ankaraa säännöstelyä kaikkialla. Hätää voidaan 
lievittää vain johdonmukaisen säännöstelyn kautta. 

Tässä on myöskin mietinnön toisessa kohdassa 
samoin tärkeä periaate, nimittäin varojen käyttö 
hintojen tasaukseen. Se on arkatuntoinen kysy
mys hallitukS'elle ja siitä syystä on sangen hyvä, 
että eduskunta tä~säkin suhteessa antaa sysäyksiä 
hallitukselle ja valtuuksia toteuttaa näitä peri
aatteita, mitä tähänkin osaan· mietintöä sisältyy. 
Se tietää yhteiskunnan varoja, mutta se tietää 
myöskin yhteiskunnan hädän Ji.evittämistä, ja sii
hen kannattaa aina käyttää varoja. Sitä on .io 
käytetty, mutta verrattain vähässä määrässä, ja ne 
elintarveostot, joita hallituksen puolelta on tehty 
maan rajojen ulkoa, ovat olleet siksi korkeilla hin
noilla toimitetut, että ne kan~anluokat, jotka jou
tuisivat käyttämään kulutuksessaan yksin näitä 
tavaroita, joutuisivat epäilemättä juuri niiden olo-

suhteiden alaisiksi, joista tässä valiokunnan }m
heenjohtaja mainitsi. Korkeat hinnat IJakottaisi
vat työväkeä myöskin vaatimaan palkkojen koro
tusta, sillä esimerkiksi ne lihan ja perunain hin
nat, joita on huomattavat määrät ostettu ulkoa, 
ovat huomattavasti maassa vallitsevia rajah,intoja 
kork-eammat ja nämäkin elintarpeet ovat !'nk~i 
välttämättömät, että tällais·et korotukset vähempi
varaisten taloudessa epäilemättä saavat häiriöitä 
aikaan. Valiokunnan puheenjohtajan lausunnosta 
pääsin minä siihen käsitykseen, että hän, kuten 
luonnollista onkin, pitää hyvin suotavana kaik
Jrien tällaisten elintarpeitten hankinnan ulkopuo
leltakin maan rajoj•en, vaikka nämä tulisivatkin 
maksamaan enemmän kuin täällä or ... :at rajshir:
nat. Ja se on kansantaloudellisesti '1ivan oikea ja 
järkevä Ileriaate, sillä jos me tääEä hävitämme 
f.:Simerkiksi karjakannan mitätt3män vähiin, niin 
silloin tulevina aikoina meillä ei taloudellinen 
elämä pääse tasautumaan pitkiin aikoihin .ia me 
saamme kärsiä asiallisesti paljon enemmän kuin 
se hinnan korotus, jonka me nyt tällä kertaa näin 
hankituista elintarpeista menetämme. Hallitns 
tulee näinä päivinä eduskunnalle jättämään esi
tyhen, jossa sen täytyy pyytää tilapäistä lainaa 
niiden maksujen suorittamiseen, mitä elintarpeit
ten hankkimista varten on täytynyt hallituksen 
tehdä jo keväällä, sillQin, kun senaattori Tokoi oli 
hallituksessa, viljanostoihin Venäjältä ja viljan 
ostoihin Amerikasta. Sen jälkeen on hallitus 
myös tehnyt v-errattain suuren lihan- .ia perunain
oston ja uusiin ostoihin tarvitaan myöskin varoja. 
Nämä varat tiety~ti ·eivät ole lopullisesti men
nyttä pääomaa, mitä näin hankitaan, sillä näistä
hän saadaan myytäessä takaisin, vaan mahdolli
nen tappio näistä on vasta selvitettävissä myö
hemmin. Näihin hallitus tarvitsee varoja, ettei 
tilapäisten lainojen varassa tarvitse hoitaa täl
laisia asioita. V aliakunnan puheenjohtaja ed. 
Tokoi huomautti täällä, että suurt•en tulo.ien ve
roa voidaan käyttää ~,;opivasti näiden vaillinkien 
korvaukseen, ja tietysti kaikki näin hankitut tu
lot tällaistE>n menojen peittämiseksi ovat kyllä 
suotavat. Minullakin on se käsitys, että jos !idus
kunta, kuten uskon, hyväksyy sen valtiovarain
valiokunnan mietinnön, joka on laadittu suurten 
tulo.i·en verosta, niin se tuottaa ehkä pari-, kolme
kymmentä miljoonaa enemmän, kuin miksi halli
tus on tulon arvioinut, ja silloin tietysti voidaan 
käyttää niitä tällaiseenkin tarkoitukseen. Mutta 
siitä huolimatta me tulemme tarvitsemaan tilapäi
sen lainan näiden suoranaisten ostojen peittämi
seen. 

Mitä teollisuustuottf:iden rajahintoihin tulee, 
niin tässä suhteessa antaa elintarvelaki kieltä-
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rnättä myös hallitukselle oikeuden määrätä raja
hintoja teollisuustuotteille, ja tätä oikeutta· ei ole 
hallitus käyttänyt. Moite siihen on kyllä ymmär
rettävissä, mutta näiden rajahintojen määräily 
toistlta puolen on sangen vaikeaa jopa arkatun
toistakin varsinkin sellaisille teollisuustuotteille, 
joille pitää raaka-aineet tuoda ulkoa ma;m rajojen. 
Kustannukset raaka-aineiden hankkimiseen ny
kyään tulevat teollisuudenharjoittajille maksa
maan äärettömän paijon niiden melkeinpä voit
tamattomien vaikeuksien takia, jotka nykyään 
tuontiin nähden vallitsevat. ,Ja jos teollisuustuot
teita ruvettaisiin rajahinnoilla hyvin ankarasti 
ahdistamaan, niin voisi siitä olla seurauks·ena, että 
he eivät ryhtyisi niitä vaikeuksia voittamaan, 
mitkä näiden hankinnassa ovat, ja siitä aiheutuisi 
t<Jiselta puolen työttömyyttä. Tämä on ollut suu
rena tekijänä, jonka takia juuri näihin teollisuus
tuotteiden rajahintoihin ei ole käyty siinä mää
rässä käsiksi, kuin yleisö olisi edellyttänyt ja 
laki myöskin oik·euttanut. Onhan tosin teolli
:musaloja, joissa meillä on raaka-aineitakin ja voi
tot niissä voivat olla kohtuuttomat. Mutta senaa
tin harrastukset eivät tähän asti ole ulottuneet 
tämän vaikean kysymyksen hoidossa sinne asti, 
mutta voin sanoa, että nykyinen elintarvehallitus 
on ottanut myöskin tämän vakavan harkintansa 
alaiseksi ja toivottavasti myös vie tämä harkinta 
tulokseen. 

Mitä sitten valvontaan tulee, niin se ei myös
kään ole ollut niin tehokas, että se olisi voinut 
estää niitä väärinkäyttäjä, mitä tällä alalla on 
tapahtunut. Mutta kyllä tässäkin on hallituksen 
puolelta annettu kehoituksia viranomaisille, ja 
tiedän, että viime aikoina on e~imerkiksi pidetty 
lukuisia välikäräjiä maas·eudulla, joissa on jou
kottain syytetty juuri n~iden säännöksien rikko
misesta, ja pyrkimys tässä suhteessa voimakkaa
seen toimintaan on hallitukses~a. Missä muodossa 
tämä sitten olisi paras toteuttaa, olisiko erikoisia 
tuomioistuimia tätä varten muodostettava ja eri 
syyttäjävirastoja, se on vähän vaikeata määri
tdlä. Mutta pääpyrkimys minun mielestäni mie
tinnössä on oikea, että on perinpohjin harkittava, 
miten voimakkaampaa toimintaa tässäkin voitai
~iin saada aikaan, niin että tuo gulashiliike, joka 
tällä alalla on elintarvelain säännöstelyn turmel
lut, ~aataisiin ehkäistyksi. 

Mutta syyt tähän elintarvepuutteeseen ovat sy
v-emmällä. Ne ovat siinä suunnassa, mille yhteis
kunta on asettunut pitkien aikojen kuluessa maan
viljelyksen suhteen tä~sä maassa. Maanviljelys ei 
ole saanut sitä huomiota ja kannatusta osakseen, 
minkij, se olisi tarvinnut. Nyt äkkiä vaadittai
siin kumminkin siltä mahdottomia ja sen takia 

uhrausten tälläkin alalla täytyy tulla huomatta
viksi, jotta voitaisiin ruokkia peltojaruma keino
tekoisesti, saadaksemme· niistä huomattavaruman 
~adon, ja tämä vaatii myöskin yhteiskunnalta uh
rauksia. Minä luulen, että kaikille kansanluokille 
on alkanut selviytyä tämän kysymyksen vaka
vuus. On toivottava, .että se liike. joka tässä pari 
viikkoa sitten intohimoisesti liekehti ympäri maa
ta, tuli kumminkin havaitsemaan, että varastot, 
luullut varastot, eivät ole sellaiset, kuin oli otak
suttu. :f a nyt tyynemmän harkinnan perusteella 
voidaan arvostella kaikissa kansanluokissa tätä 
asiaa asiallisemmin.. Näin ollen, kun uskon muu
tos niin hyvin kuluttajissa. kuin tuottajissakin 
tässä asiassa tapahtuu ja kun teemme kaikki voi
tavamme saadaksemme elintarpeita myöskin ul
koa sikäli kuin se on mahdollista, niin minä uskon 
kumminkin, että me voimme kulkea eteenpäin yh
teisymmärryksen åvulla. tässä asiassa. 

·Ed. T å g: Då ja.g delvis har deltagit i behand
lingen af denna fråga, men dock icke i den slut
liga behandlingen, så att jag skulle hafva varit i 
tillfälle att reservera mig, vill jag anmäla min 
anslutning tili första reservationen. J ag anser 
att regeringen utan la.ndtdagens ingrepp mycket 
väl kan och vill ordna lifsmedelsfrågan, hvarför 
jag yrkar på att försla.get förkastas. 

f Ed. E s t l a, n d e r: Vid senaste la.ndtdag ut
talade jag mina farhågor beträffa.nde antagandlet 
af den s. k. lifsmedelslagen, bygd som denna ju 
är ensidigt på tvång oc'h reglementering, O{}h jag 
röstade också mot denna lag. Jag erinrade om, 
att vårt samhälle icke hade den själfdisciplin och 
icke heller styrelsen den auktoritet, som ound
gängligt krä:fves för en fruktbringande tillämp
ning af ett sådant system. Händelserna haf!Va 
tyvärr sedan dess allaredan varit ägnad·e att he-. 
styrka dessa. mina farhågor, ja, ja.g måste säga, 
öfverträffat desamma. En ytterligare bekräf
telse häraf synes mig ligga i detta. initiativ med 
dess yrkande på en omåttlig utvidgning och skärp
ning af det en gång inslagna systemet, och i a.tt 
detta initia.tiv nu tages från det håll, där under 
den gångna tiden allting har gjorts och am ännu 
göres för att sönderbryta. vårt samhälle och omöj
liggöra tili och med bekämpandet af den hotande 
nöden. Enligt min tanke borde la.ndtdagen nu 
icke inblanda sig i lifsmedelsangelägenheterna: 
och ka.n jag i detta afseende omfatta reservatio
nen n :o 1 och vill endast i några hänseenden til]
lägga ett par ord. 

Syftemålet med det initiativ, på hvars grund 
också betänkandet •hygger, går otvifvelaktigt nt 
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iHver hvad den s. k. lifsmedelslagen medgif1ver 
0ch hvad som lagligen kan ske. H vad som blifvit 
bekant om de inom senatens lifsmedelsstyrelse 
pla.nlagda åtgärderna kvarlämnar beklagligtvis 
också intrycket, att man tänker sig i detta häu
seende åtgärder, hvilka. icke längre rätt sa.mmangå 
med lag och laga former. Enligt min tanke lmn i 
det icke vara anledning att söka förmå myndig
heterna tili dylikt öfverskridande af sin befogen
het, utan · vore för oss fastmer anledning eriura 
om a.tt tillrumpningen af lag borde noga. öfver
vakas, icke blott tillämpningen af lifsmedelsla
gen utan a,f den allmänna lagen och här syftar 
jag närmast på strafflagen; detta särskildt i fråga 
om s. k. husundersölminga.r i syfte a.tt kont.rollera 
förråd af lifsmedel. En dylik uppmaning synes 
vara ni.idvändig, då 'veterligen systematiskt af 
obehöriga personer med hot o~h våld samt med 
förgripande på hemfrid, egendom och jämväl per
:'on ostraffadt anställts och anställes s. k. under
sökningar. Oc'h den misstanke kan ick•e skjutas 
åt sidan att detta. initiativ haft till syfte bl. a. 
att skapa ett slags ursäkt eller amnesti för och 
.iämväl en sanktion beträffande framtiden af 
hvad som i detta afseende sker eller ännu kan 
komina att ske. Enligt lifsmedelslagen, dess 13 §, 
finnes, som kändt, blott i1fall a:f trädska att tili 
vederbörande myndighet eller lifsmedelsnämnd 1 

lämna uppgifter, rätt för dessa myndigheter atft 
genom kronobetjänt skrida till omförmälda 
tvångsåtgärd. 1 

Som sa.gdt, jag anser i likhet med res•ervan- 1 

terna i reservationen n :o 1, att landtdagen bordc 1 
afhålla sig från att göra uttalanden i den rikt- 1 

It'ing, som jämväl betänkandet afser. Min me- '! 

ning är att myndigheterna böra med ytterst.a var
samhet förfara, ty det system, som i hisrnedelR-~ 
la;gen har kommit tili användning, har redan visat 
.sin skadlighet och under nu rådande frjrhållan- . 
den kunna ännu allvarligare följder af dess fort
satta tillämpning inställa sig. En ny väg borde 
esligt min tanke med det första. inslås, men jag 
yrkar icke därpå nu, då regeringens uppfattning 
tyckes vara fix·erad. J ag a.n.ser nämligen, a.tt 
regeringen hör få handhafva d-enna ömtåliga ange
lägenhet äfvensom att landtdagen icke nu borde 
taga ställning och att dess iniblandning icke är 
ört•sklig i detta stadium. 

· Ed. Le h o kas: Alkaa tuntua vähitellen vä
syttävältä, kun täällä senaattori Kallio jok'
ainoa kerta, kun elintarvekysymys on esillä -edus
kunnassa, pitää sen samansisältöis-en puheensa, 
koettaen puolustella kaikilla ·keinoilla senaattia 
ja sen elintarvetoimintaa, johon hän minun käsi-

t.ykseni mukaan on itse jokseenkin, ~anon, suurin 
syyllinen. Sentähden, että elintarvekysymyksen 
johto on näinä päivinä joutunut aivan uusiin kä
siin ja toivottavasti tällä kertaa vähän parem
malle kannalle kuitenkin, kuin mitä se on tähän 
saakka ollut, niiti on ikäänkuin sille pienenä viit
tauksena työväe111luokan taholta sopivata jotakin 
tästä asiasta sanoa. Minä pidin elintarvekysy
myksen järjestelyn alalla ~äännekohtana viime 
syksyä monestakin syystä, siitäkin syystä ensin, 
että se oli, mitä elintarpeitten saantiin tulee, sel
lainen ,uutiseen" pääsyn aika, toi2eksi s-eritähdf.n, 
että sinä aika.na olisi viimeistään täytynyt ponte
vasti ryhtyä edes jonkinlaisiin toimenpiteisiin, 
jotta seuraavana. vuonna olisi tässä asiassa ollut 
meille vähemmän paremmat takeet kuin ennen. 
Tarkoitan untisviljelyksen raivauksia ja sen sel
laista, mitä asian eduksi olisi voinut tehdä. Ja 
kolmanneksi oli elintarvekysymyksm alalla. kään
neko-hta viime syksynä sen vuoksi, että silloin tuli, 
niinkuin tiedämme, asian johtoon se joukko, joka 
nyt tässä suurlakon aikana sitten senaatin jätti. 
Perusvirheitä, mitä viime syksynä senaattiin siir
tynyt porvarillinen senaattorijoukko tässä asiassa 
teki, oli ensinnäkin se, että he eivät vähääkään 
katsoneet, keitä he tämän asian johtoon asettivat. 
Siinä on ollut, niinkuin ed. Kallion itsekin sa
noi, hän pääasiassa, jos muistan oikein, jo neljä 
eri kertaa ja kuitenkin hän on elin,ta.rvetuottajana 
itse ja sen luoka.n edustajana, joka elintarpeita 
pääasiassa tässä maassa hwttaa, aivan sopima
ton tällaiseen tehtävään. Sitten siihen otettiin 
joku ra.tsumesta.ri, jota minäkin ka·nnattaisin, jo,: 
olisi kysymys jostakin hevosten tanssimaan op;~t
tamisesta tai muusta sellaisesta, mutta jota minä 
viimeiseen saakka yksinkertaisena' työläis'Cnäl,in 
ymmärrän vastustaa, .kun on kysymys elintarve
järjestelystä ja vallankin ylipäällikkyydestä 
tällä alalla. Oli luonnollista, että kun ylin johto 
oli kokoonpantu tällaisista epäonnistuneista. -
minun täytyy sa·noa - suorastaan kyvyttömistä 
henkilöistä, niin eivät tuloksetkaan voineet olla 
sen parempia, kuin nyt ovat. Ensiksikin toimite
tut takavarikoimiset, jos niitä on ollCJ11kaau toi
mitettu, ovat olleet sitä laatua, että minä vaka
vasti kehoitan tätä uutta ta.kavarikoimista ja. tar
kastusta toimitettavaksi toisella tavalla, sillä ta
valla, että se tuo jonkinlaisia tuloksia, eikä niin
kuin nyt on tapahtunut. Sanomalehdistä minä 
keräsin uutisia tältä alalta pitempää puhetta var
ten, .ia voisin täällä esittää usda esimerkkejä, 
-että itse elintarvelautakunnan jäseniltä on löydet
ty luvattomia varastoja ilmoittamattomista vil
jaista, joten voipi sanoa, että kun tämä tapahtrm 
tuoreessa puussa, niin mitä sitten kui,vf!ssa tapah-
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tuu. Olisipa minulla tietoja, että eduskunnan jä
senenkin luota, sanomalehtiuutisten mukaan, on 
löydetty ilmoittamattomia elintarvevarastoja. Tar
vitsematta pitemmälti ollenkaan puuttua siihen, 
missä muodossa elintarveta.rkastus ja. takavarikoi
minen on toimitettu, - sen tietää jokainen, joka 
näitä asioita on pikkuisenkaan ta'htonut seurata -
täytyy sanoa, että niin kauvan kuin ei tässä toi
minnassa. tahdota onnistua eikä onnistuta, niin 
kauvan ei myöskään onnistuta vähääkään tyydyt
tämään työväenluokkaa ja köyhää kansanjouk
koa tässä maassa, olkoonp.a niinkin, että varastoja 
ei lÖytyisi s1,mria, pieniä on kumminkin olemassa. 
.Ja olkoonpa niin, ettei niillä pitkälle potkittaisi 
elin tarveasiain järjestelyyn nähden. Nyt on 
kerta kaikkiaan niin, että ne varastot on saatava 
selville ja sitten vasta, kun n·e on· saatu selville 
ja takavarikoitu, on ne jaettava niin, jos tässä 
maassa puute tulee leivästä, kuhm me ,Me vaa
dimme"-julistuks·essamme sanoimme, että puute 
ei saa tulla yhtään hetkeä aikaisemmin työläi
selle, kuin rikkaimmallekaan keinottelijalle. Niin 
kauvan kuin elintarvekysymys ei ole tässä maassa 
täten tarkoin järjestetty, ei ole toiveita, että se 
tyydyttäisi köyhää kansaa. 

'roin•en seikka on keinottelijain suosiminen, suo
ranainen suosiminen. Mitenkä suunnattomass~ 
määrässä tässä maassa on keinoteltu ·elintarpeiden 
alalla, on aivan mahdotonta sanoa. Mutta joka 
ainoa tässä huoneessa, niin lehtereillä kuin edus
tajatkin, tietävät, että se keinottelu on nostanut 
elintarpeiden hintoja ja tehnyt elintarpeiden saan
nin köy.hälb väelle mahdottomaksi. Jos senaatti 
olisi sitä keinottelua koettanut jossain määrin ra
joittaa, olisi elinta.rvekysymys paljon paremmalla 
pohjalla ja myös työvä·enluokalle elintarpeiden 
;:aanti paljon helpompaa. En ollenkaan yritä
kään tuoda esimerkk•ejä näiden keinottelijain lwi
notteluista. Mutta en maita olla mainitsematta, 
että muutamia viikkoja takaperin oli Helsingin 
Sanomissa uutinen, jossa joku keinottelija kaup- : 
pasi tuhatta kiloa voita a 23 markkaa kilolta 
sinä aikana kun Helsingin työväestö ei ollut voita 
,,:aanut moneen viikkoon. Samaan aikaan oli il
moitus 720 kilogrammasta sokeria ja aivan tä
mänpäiväisessä Helsingin Sanomien numerossa, 
vai liekö ollut eilisessä, joku kauppaa sataa kiloa 
voita a 21 markkaa. Ei olisi senaattori Kallion, 
elintarvepäällikkönä ollessaan, tarvinnut muuta, 
kuin tarttua telefoonin kampiin ja ilmoittaa mi
lii.sipäällikölle, että siellä Helsingin Sanomissa 
oli sellainen ilmoitus, olkaa hyvä, hakekaa se hen
kilö ylös, kyllä minä teen loppusuorituksen, jonka 
hän on a.nsainnut. Mutta mitään semmoista. ei 
senaatin puoh•lta tehty, ei julkisuudessa ainakaan. 

(Senaattori Kallio: On kyllä tehty.) Onpa sano
ma.lehdissä näkynyt valituksia siitäkin; että ni
mismiehet ·eivät ole tehneet elintarvelautakuntien
kaan pyynnöstä maasend11lla tarkastuksia jonkun 
niskoittelevan henkilön luona, jolla on epäilty ole
van elintarveva.rastoja, kätkössä. Yksi sellainen 
sattui Kouvolassa; uutisessa ilmoitettiin, että ni
mismiestä oli pyydetty keinotteEjaa pidättämään, 
mutta hän oli vastannut, että on hänellä muutakin 
tehtävää. 

Neljänneksi on tässä asiassa suorastaan a.utettu 
laim:ikkojia tuomioistuimien taholta. Minä tar
koitan aut-ettu, yllytetty siten, dtä nB pienet sa
kot, mihin tuomiois•tuimet ovat vi:tsincet lan
gettaa eräitä keinottelijoita., ova.t olleet enemmän 
yllykkeeksi kuin varoitukseksi. Ta:htoisin mai
nita pari esimerkkiä. Täällä eräs helsinkiläinen 
torikauppias tuomittiin sanomalehtien uutisten 
mukaan 10 markan sakkoon sentähden, eHä hän 
oli perunoista ottanut 4 .markkaa 50 penniä ka
palta. .Ta tätä tuomioistuin perusteli sillä, ettii 
hän oli maksanut itse, tuo miespoloinen, maan
viljelijälle kovin ,paljon näistä perunoita. Sano
malehtiuutisessa myöskin kerrottiin, että joku 
aika. takaperin yksi Helsingin suurimpia gu
lasheja - minä en tunne !henkilöä tarkemmin, 
hänen nimensä lienee ollut Str1imberg tai jotain 
~iihen suuntaan - henkilö, joka oli jo toista ker
ta:a samantapaisesta rikoksesta kiinni, ja hänet 
tuomitsi oikeus 500 ma.rkan sakkoon. Jos to
dellakin tämä henkilö, niinkuin mainittu, on suu
rimpia gulasheja, niin käsitän, että tämä 500 
markan sakko on hänelle tuskin enempää lmi:p. jo~ 
minulta nappi putoaisi takistani, niin että 500 
markan sakolla en entBmmän yllytetty tätä gu
lashia tekemään uusia rikoksia. kuin estettv. .Ja 
vieläJkin kur.iemmaksi on tämän asian hoito" tullut 
tuomioistuinten ja yleensä syyttäjäin taholta, kun 
muutamat tuomioistuimet ovat eräissä räikeissä
kin tapauksissa antaneet vapauttavia. päätöksiä. 
Muistuu mieleeni esimerkiksi täkäläisen hotelli 
Astorian omistaja, josta oli pari viikkoa. sitten sa
n,omalehdissä selostus, että hän oli saanut oikein 
tuntuvan summan voita.; noin 1,000 kiloa oli lä
hetetty perunalähetyksen yhteydessä, perunain 
keskellä jotenkin, yksityisessä vaunussa. Ja kun 
tämä voilähetys sitten ei päässyt onnellisesti pe
rille, vaan jouduttiin kiinni, niin tuomioistuin an
toi vapauttavan päätöksen tälle herralle ja selitti, 
ettei hän ole tiennyt, että hänelle oli joku hyvä
luontoinen lähettänyt voita perunalähetyksen yh
teydessä, vaikka raastuvanoikeudessa oli todis
tettu, että tällaisen lähetyksen oli tljanän henki
lön pitänyt tietää hänelle tulleen. Enkä minä 
luule, että kukaan järkevä rhminen voi yhtyä sii-
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hen käsitykseen, johon raastuvaooikeus oli tullut, 
ettei henkilö tiedä, kun joku lähettää hänelle 
1,000 ·kiloa sisältävän lähetyksen voita. Nämä 
esimerkit näyttävät, miten kurjalla kannalla. on 
elintarvekysymysten hoito ollut joka puolelta kat
soen tä.ssä maassa. .T os ne nyt tällä kertaa antai
sivat toivoa vähän paremma.lle järjestelylle, niin 
.. l!iHi kai jGtakin vielä voitettavissa. Täällä eräs 
l'dustaja, joku porvaripuoluelaisista valitti,. -että 
tämä tarkastus, jota nyt aiotaan ryhtyä teke
mään, tuottaa suuria kustannuksia, ja piti kai sitä 
siihen nähden tarpeettomana, ja niinhän en:simäi
sestä vastalauseesta.kin näkyy, että jotkut porva
rit niin tahtoisivat. Mutta minun mielestäni tul
koot kustannukset kuinka suuriksi tahansa, tästä. 
asiasta on kerran saatava selvä, on päästävä 
<1elville siitä, onko ja missä määrässä elintarpeita, 
ia kun on ne selville saatu, niin on käytettävä, 
~iitä tasapuolisesti kaikkien kesken. Senaattori 
Kallio älköön enää tulko, jos tämä asia kuinka 
monta kertaa tahansa. tulee eduskunnassa esille, 
täällä selittelemään, niinkuin hän on tehnyt var
,;inkin viime kerralla, kun tästä puhuttiin, nume
roilla sitä, miten paljon tähän maahan on täyty
nyt ulkomaalta. tuoda viljaa. Kyllä me sen tie
dämme ja olemme tienneet jo ennenkuin sell:aat
tori Kallio siitä on puhunutkaan, mutta nyt e1 ole 
ltysymys siitä, miten paljon viljaa tarvita~n tä
hän maahan ulkomaalta tullaksemme t01me-en, 
~illä tiedämme, että olemme nyt puutteen varassa, 
mutta nyt on kysymys siitä, että se viljamäärä, 
.ioka on tässä maassa mahdollisesti olemassa, jä!r
jestetään niin, että joka ainoa tämän maan kansa
lainen köyhimmästä lähtien saapi siitä osan?a 
eikä kukaan, rikkaimmatkaan, saa. enemmän kmn 
köyhätkään. 

Senaattori K a 11 i o: Ed. Lehokkaan lausun
non .iohdosta minä pyytäisin lausua muutaman 
san.an. Minä >On ole koskaan täällä esittänyt, että 
minä olisin ollut johtavasti elinterveasiain joh
dossa. Olen maininnut vain, että olen joutunut 
siinä olemaan neljä eri kertaa .iuuri sen takia, että 
tässä asiassa ·ei ollut yht>Bnäistä johtoa, vaan ovat 
miehet muut.Clleet siinä määrässä, että väliaikai
sesti on täytynyt tietysti jonkun niitä hoitaa, ja 
ainoastaan tässä merkityksessä olen erään ker
ran maininnut itseni. Puhujaa tuntuu erityisesti 
suntuttavan se asia, että olen tilastolla todistanut, 
että niitä luuituja varastoja ei ole siinä määrässä, 
kuin on <sanottu, vaan puute riippuu siitä, ·ettei 
ole voitu tuoda maahan siinä määrässä, kuin en
nen. Tälie puhujan käsitykselle minä en voi mi
tään. Minä ,uulen, että näi<Ssä asioissa ei ole moi
tittavaa se. että on snltään tuottajiakin tässä 

maassa, siNä puute muuten oli.JSi ehdottomasti 
nykyistä suurempi. Puhujaa tuntuu erittäin suu
tuttavan •se seikka, että minä en ole asettunut 
vastaJkkaiselle kannalle mietintöön nähden, vaan 
pitänyt tarpeellisina niitä toimenpiteitä, mitä 
tässä on suunniteltu, ja toivottavasti minulla edus
tajana on oikeus tässä eduskunnassa myöskin 
tuoda mielipiteeni ilmi nJYt ja vasta, niinkuin ed . 
Lehokkaallakin. 

·Ed. H a r .i u 1 a: Tätä kysymystä on nimitetty 
syyl'lä tämän ·eduskunnan tärkeimmäksi kysymyk
seksi ja ·epäilemättä asianlaita niin onkin, jos sitä 
tahtoo vakavalta kannalta käsitellä. Onhan kyllä 
totta, että täällä eduskunnassa, niinkuin sen ulko
puolellakin, tämänkin kysymy kseTh suhteen on 
erittäin paljon Tuomaita, mutta pyytäisin näille, 
kaikille muistuttaa Luukkaan evankeliumin sa
noja, että hakisivat siinä suhteessa itselleen loh
dutusta. Elintarvekysymyksen järjestely tämän 
eduskunnan taholta on epäilemättä kysymys, jo
hon kiinnitetään huomiota enemmän kuin mihin
kään muuhun ky,symykseen täällä nyt esillä ol
'leista. Saattaa kyllä olla niin, että oik>Bistoa jon
kun verran hymyilyttää tuo kysymys, jos tuol
laisen väitteen tekee, mutta kyllä asia on sillä ta
valla ainakin köyhien ihmisten kannalta. Kun 
tämä elintarvekysymys on järjestättävissä, on 
välttämätöntä luoda sen a~kaisempiin vaihei.JSiin 
hiukan silmäystä. 

Kun vallankumouksen jälkeen tässä maassa 
muodostettiin hallitusta, oli silloin jo elintarve
kysymyksen jär.iestelylle pantu erittäin suurta 
painoa ja .koko ajan 1seurasi varsinkin vähävarai
•S€ll väestön osa sen hallituksen elintarvepolitiik: 
kaa tavattoman suurella mielenkiinnolla ja siihen 
oli sillä täysi syynsä. Senpä vuoksi ei voikaan 
ihmetellä, että varsinkin niilläl seuduilla kulut
tavan väestön keskuudessa, joka eli aivan huu
tavan uhan edessä, huutavan hädän alaisena, he
rättivät vakavia epäilyksentunteita ne ilmiöt, kun 
hallituksen erinäist>Bn jäsent-en taholta pyrittiin 
.kiinnittämään huomiota elintarv>Bpolitiikassa pää
asiassa niihin .suuntaviivoihin, joita tässä mietin
nössä nyt on esilletuotu. Siitähän pääasiallisena 
seurauksena asiallisesti o'li esimerkibi sosialistis
ten senaattorien hallituksesta poissiirtyminen. 
Kosk-ei hallitus voinut omaksua niitä periaatteita, 
silloin oli myös ,sosialististen senaattorieu halli
tuksessa olo tehty ·elinta.rvekysymyks>Bn suhteen 
siltä osaltaan mahdottomaksi. 8€n jälkeen tätä 
elintarv>Bpolitiikkaa edelleen hallituks>Bssa kun 
järjestettiin, tuli tunnetuksi elintarveasiain ylim
pään johtoon asetetun surullisen kuuluisan Åker
manin nimityksen kautta tälle maaHe historia!ili-
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sesti todistetuksi koko se ~lintarvepolitiika.n kur
juus, mikä siitä ,sitten oli seurauksena. Kun eri 
puolilta maata sen jälkeen saapui tänne He1sin-
1ciin lähetystöjä, jotka olivat saan~t hädänalai
silla seudui'lla tehtäväkseen kääntyä senaatin elin
tarveosaston päällikön puoleen erinäisillä hädän
ilmauksilla .ia erinäisillä ehdotuksilla asian aut
tamiooksi, oli hyvin tavallista, että mainittu pääi
likkö ei edes suvainnut ottaa lähetystöjä vastaan
kaan: Tämä vain kuvaa sitä, millä tavalla halli
tuksessa siihen aikaan elintarvepolitiikkaa hoidet
tiin. Jos tätä epäillään tai tahdotaan sanoa, että 
se on perätöntä, niin voin omasta kohdastani il
moittaa, että olin erään se'llaisen lähetystön jä
senenä, joka ei onnistunut pääsemään puheille, 
ja ettei tuon lähetystön käynti ollut suinkaan 
aiheeton. Se oli Vaasan kaupungista lähetetty, 
seudulta, .iossa jo oli viikkoja ollut tilann.e sellai
nen, että oli sadottain perheitä ol'lut ilman leipää. 
Kun tässä kysymyks-essä on tahdottu ikäänkuin 
sivuuttaa kaikki se lain kiertäminen .ia kaikki <Se 
tietoinen anarkia, mikä on erittäinkin eräillä seu
duilla maatamme järjestelmällisesti nostatettu 
elintarvelakia ja sen määräyksiä vastaan, niin 
minusta onkin· vain johdonmnka,isena seurauksena 
tähän mietintöön liitetty ensimäinen va.s:talause 
tuon politiikan harjoittamisesta, sillä onhan 1uon
nollista, että tahdotaan saada yhä edelleen pohjaa 
sille ana.rkial~e, mikä erittäin ilmeni Etelä-Poh
janmaan varsinkin ruotsala-isilla seuduilla, joissa 
kokonaiset seutukunnat pitivät yleisiä kokouksia, 
joissa oli ilmeinen sävy ja joissa kokonaiset kun
nat tekivät päätöksiä elintarvelain määräysten 
tyhjäksitekemisen tarkoituksessa. Kun kuitenkin 
on tavattoman tärkeätä, että. elintarvepolitiikka 
saa varmuutta .ia että se tulee niin •säännöstel
lyksi, että siihen. saattaa yleensä kansa luottaa, 
on mitä tärkeintä, että elintarvepo'litiikassa ryh
dytään noudattamaan niitä näkökohtia, joita tässä 
t>,silläolevassa mietinnössä on hahmoiteltu. Ei ku
kaan tahtone katalasti .kieltää, että kaikkiin nii
hin vakaviin ilmiöihin, kai•kkiin niihin yhtei:skun
nallisiin häiriöihin, joita viime aikoina on ilmen
nyt, on pohjalla elintarvekysymys. JSanottakoon 
mitä tahansa. puhuttakoon mitä muuta tahansa, 
niin loppujen lopuksi kaikki lähtee ~lintarvekysy
m;vksen pohjalta. Koko kysymys lepää siis sillä 
pohjalla, miten elintarvekysymys •kyetään järjes
tämään, ja sen vuoksi ei voikaan kylliksi allevii
vata sitä tarkoitusta, mihin tähtää ensimäin.en 
vastalaus-e, että eduskunta ei asiassa lausu yhtään 
mitään, vaan että eduskunta puolestaan jättäisi 
koko kysymyksen ha'llituksen huolenpidon varaan. 
T'ässä mietinnössä niinikään on en.simäinen kap
]m le ensiroäisellä sivulla viivan alla, jonka tar-

koitus on oleellisesti heikentää tämän m}etinnön 
vaikutusta ja sen kautta pyrkiä saamaan pois 
pohja tältä mietinnöltä, mihinkä se asiallisesti 
tähtää. Sen vuoksi puolestani tuon mainitun kap
paleen pidänkin kokonaan mietintöön kuulumat
tomana ja se:lla1sena siis poistettavana. Kun elin
tarvekysymyksen menestyksellinen järjestäminen 
tästedes epäilemättä kärsii paljon siitä, miten sitä 
on tähän sa·akka hoidettu, minkälaisen arvostelun 
se tulee vastaisten toimenpiiteitten ,kautta !Saa
maan, arvostellaan sitä osaltaan niiden toimen
piteitten valossa, joita aikaisemmin on elintarve
politiikassa ilmennyt. Sen vuoksi on mitä vaka
vin syy alleviivata se tapa .ia se holtittomuus. 
mikä varsinkin esiintyi viime •syys- ja 'lokakuun 
aikana elintarvepolitiikan hoidossa tässä maassa. 
Ja kun vastaisuut~n nähden on pyrittävä men
neisyyden arvostelulla suuntaviivoja tulevaisuu
dessa harjoitettavalle toiminnalle antamaan, on 
tär.keätä eduskunnan puolestaan samalla, kun se 
antaa hallitukselle riittävää tukea, riittävän sel
västi sanottava, että hallituksen on, samoin kuin 
kaikkien muidenkin viraillomaisten, ehdottomasti 
ja ankarasti noudatettava kaikkia niitä määräyk
siä, jotka tarkoittavat elintarvekysymyksen järki
peräistä säännöstelyä. Täällä on myöskin ed. 
Saari nimenomaan ka.ionnut siihen kohtaan. mikä 
ilmenee täällä 8 sivulla kolmannessa kappaleessa. 
jossa on pyritty aikaansaamaan hiukan vaiku
tusva!ltaa lääninkomiteain käsiin, joiden t€htä
vänä on osaltaan valvoa elintarvelain määräysten 
noudattamista alueellaan. Ja kun siltä tähän 
saakka on puuttunut .kokonaan kaikkea sitä mah
dollisuutta, jonka .kautta se olisi voinut tehok
kaammin ottaa os.aa. elintarvelain määräyksien 
valvomisessa, olisi tuon kappaleen säilyttäminen 
mietinnössä mitä tärkein. Voin mainita Vaasan 
'lään~n ·elintarv>ekomitean jäsenenä niistä ikolne
muksista, joita mainitu~sa komiteassa on siitä 
läänistä ollut havaittavissa. 'Ei ollut lainkaan 
harvinaista, kun elintarvelain mukaan toimitet
tu.ia luetteloja saapui lääninkomitealle, jonka tuli 
niistä muodostaa yhteenvetoja, että niissä ilmeni 
selvä tarkoituksenmukainen asetuksen vastustami
nen. Ei ol'lut ollenkaan harvina~sta. vaikka oH 
kuntia, joissa ilmoitettiin inventarion mukaan 
puuttuvan viljamääriä jopa useita satojatuhansia 
kiloja, siitä huolimatta oli loppuun liitetty kaksi
mielinen lause, jossa viitattiin, että lmnta :uult<e 
tul-evansa kuitenkin omillaan toimeen, vaikka 
huomattavia viljamääriä la.ittoma.sti pois sen jä'J
keen siirrettiin. Tätä ei saat3! muuten käsittää, 
kuin siten, että inventario eli luetteloiminen ei ol
lut toimitettu tarkoitubenmukaisesti, ei siis V'RS

tannut tarkoitustaan. LääninkomiteaJt.a kuit-enkin 
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kokonaa.n puuttui .keinoja, millä se olisi voinut 
noin hämmästyttävien ilmoitusten todenperäisyyt
tä ryhtyä tarkastelemaan, mitenkä se olisi voinut 
dttaa selkoa, miten nuo ilmoitukset ovat tosiasiain 
kanssa yhtäpitäviä. Ja onhan ilmeistä, että keino
.Ien puute teki osaltaan mahdottomaksi 'lainva.lvo
misen. Kun elintarvekysymyksen vastaista jär
jestelyä pyritään saamaan tehokkaammak·si, on 
myöskin kiinnitettävä huomiota vakavasti !Siihen 
puoleen, mitenkä lakia vastaan tehdyt rikokset 
saadaan mahdollisimman nopeasti .ia ma.hdolli
simman tarkoituksenmukaisella tavalla vireille 
pa.nnuiksi .ia niistä s-ellaiset toimenpit-eet, että ne 
vastaavat kulloinkin tapahtumia. En tässä väitä, 
että tässä mietinnössä olisi tuohon puoleen vielä 
kylliksi kiinnitetty huomiota. Mutta eduskunnalle 
myöhemmin tarjoutuu kylilä tilaisuus elintarvelain 
niitä kohtia käsiteltäessä vaikuttaa, jos s·illä tah
toa on, tämän vakavan ky,symyk.-o:en .iärjestämi
s·eksi, auttaa se puoli asiasta, että tuomioistuinten 
hitaus ja se va·stustushalu, mikä nii'llä epäile
mättä on ollut elintarverikkomuksia syyttees-een 
pantaessa, tsaataisiin rajoitetuksi. Kun olen sel
lais~lta seutukunnalta, jossa. on jo useita kuu
kausia. ollut leipäkysymys niin •kireä, että eivät 
ole ihmiset voineet ravinnokseen saada kunnol
lista leipää, jotka ovat ol'leet n. s. ·elintarvelain 
;;äännö.stelyn alaisia, jotka ovat joutuneet elinta.r
peen.sa hankkimaan sen järjestelmän. puitteissa, 
min.kä elintarvelaki on luonut, ja kun sillä seutu-

. kunnalla on sattunut todi.stettavia kuolemanta
pauksia jo, .iotka ovat aiheutuneet siitä elintarve
politiikan kehnoudesta, mihinkä se pääsi vaipu
maan .ia missä se yhä vie'lä edelleen on, niin on 
mitä tärkeintä, että siitä tehdään pikainen loppu. 
On kyllä viitattu, että on .io olemassa oleva elin
tarvekeskushallitus Tyhtynyt erinäisiin toimen
pitei,siim elintarpeiden luetteloimisen aikaansaa
miseksi .ia siten osaltaan varmuutta asian va.stai
selle .iäriest-elylle saadakseen. Mutta .kun on vie'lä 
epävarmaa, mille kannalle lopullisesti eduskunta 
kysymyksessä atsettuu, asettuuko ·esimerkiksi 
'täällä ensimäisen vastalauseen kannalle vai hy
väksyykö .se edes osaksikaan ne käsitykset, mitkä 
tässä mietinnössä ovat esiintyneet, niin tekee ta
vattoman masentavan vaikutuksen, tuntuu si'ltä, 
niinkuin, ei elintarvekysymystä tässä eduskun~ 
nassa vieläkään olisi toivoa saa.da tehokkaalla ta
l'alla .iär.iestetyksi. Kun elintarv-easiain valiokun
tlatssa. oli tästä kysymyksestä käsittely, käsitin 
minä puolestani, että tämä syntynyt mietintö on 
niin tavattoman. kaino, on niin erinomaisen vaati
maton ehdotus, on niin tasanno1isf'n vmmärtä
tn:yk,o,ellinen, joten kun sitä vastaan on.' täytynyt 
~siUää se1lainen vastalausP. ku-in ensimäinen 

vastalause on, ei ole toivOa> paljon fäsSä. edus
kunnassa saada päätöstä, joka edes osaJksi pälästäisi 
helpotuksen huokauksen niiden odotta.vieb. rin
noista, .lotkt~, toivovat eduskunnan vakavaa toi
menpidettä asiassa. Toisessa, vastalauseessa on 
koet~ttu poistaa mietinnöstä ne kohdat, joissa. il
meisesti pyritään heikantamaan mietinnön tar
koitusta .ia myöskin selventämään sitä .kohtaa, 
jossa myöskin pyritään kohdistamaan hallitnk
tseen nähden selvä, tinkimätön. kehoitus selvän ja 
johdonmukaisen elintarvepolitiikan noudattami
sesta. Ja se mielestäni on niin kaino ja k()htuul
linen, että uskoisin, .ios tämä eduskunta vähän
kin tahtoo elintarvekysymystä järjestää, se 
voisi mietinnön. ohella hyväksyä toi,s·en v~talau
seen mietinnön selv-entämiseksi. 

Ed. v. Rettig: Utskottsbetänkandet bygj;!;er 
på den förutsättningen, att i landet skuile fin
nas ntågra större spannmålsförråd. Denna förut
sättning kan emellertid icke hålla stteck. Hela 
Finlands produktion af lifsmede'l är under nor
mala år icke större än att hela produktioneu kon
sumeras a:f den landtbrukande befolkningen .. Den 
öfriga delen af befolkningen, som· består af un
gefär 1,100,000 personer, får sitt lifsmedelsbehof 
fylldt genom import utifrån. Då härtill ännu 
.kommer att år 1917 skörden betydligt har nidu
eeJ:ats gen.om ftost, torka och strejker på 'Våten, 
så är det alldeles klart, att något nämnvärdt öf
verskott utöfver de behof, som den la.nd~bru
kande befolkningen behöfver, ieke kan finnas. 
S.iälfva .grunden föT utskottets betänkand€! är stt
lnnda icke rikti.g. 

En annan viktig omstäDJdighet i utskottsb~än
kandet är det klander, som uttalas mot myndig
heterna för bristande .kraft, och uppmaningen till 
dem att strängt beifra brott mot lifsmedelsla.gen. 
Också detta uttalande kan .iag icke finna vara 
riktigt. Prokuratorn har gifvit domstolarna 6rder 
att kraftigt beifra brott mot lifsmedelslagen och 
sådant heifrande har också skett, då det hat gällt 
brott mot lifsmedelslagen. De stora bJ:otten hatva 
däremot icke beifrats, men det har icke betott på 
myndigheterna, utan det har berott på att myn
digheterna icke haft maktmedel tili sin disposi
tion för att kunna beifrn. dem. ,J ag vill påminna 
om, huru i våras smör i Helsingfors och Åbo 
exproprierades. Det var under den Tokoiska se
natens tid. J ag vill icke tro, att det s.kedde tned 
den Tok'oiska senåtens begifvande, utan det måste 
hafva skett på .grund af a:tt den T6kois•ka sena
ten icke hade maktmedel til'l sin dispositiön att 
förhindra detta. J ag vill eriura oiil de €xproptia
tioner af span.n.mål, som skett bl. a. i · Hetsinge 
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soc}w,n, pch om d-e laster af spaunmål, som be- ' 
slagtl;l.gits af diverse personer i östra Finland, 
hvilket bringat -en ick-e ringa o.r~da åstad i våra 
lifsm~delsangelägenheter. 

J ag vill ytterligar-e nällina., att jag anser, att 
det ick-e finn-es någon lliö.i'lighet att öka li:tslli-e
delstillgången för landets b~folkning utaf egna 
lifslli-ed-el annat än genolli lliinskning af ranso
nerna i s.iälfhushållen. Denna mins,kning, som 
senaten redan har beslutit, kaJ+ betyda en spa,nn
målstillgång på ungefär 50 lliiljon-er kilogralli, 
teoretiskt; praktiskt taget blir det väl icke så 
mycket, ty denna ti'llgång har ju något lliinskats 
ge.llPID de redan Ollinämnda expropriationerna och 
också genolli att det antagligen ick-e har funnits 
så lliycket som man beräJknat. 

På g.rund af hvad jag har uttalat uti första 
reservationen och hvad jag här haft tillfälle att 
tillägga, ber jag att få förorda ett sådant beslut, 
att herrar Manners och Airalas förslag icke lliåtte 
föralllleda till någon åtgärd från 'landtdagens sida. 

Ed. S c h y b e r g s on: Det är naturligt att 
enkammaren i synnerhet sedan den beklädt sig 
med högsta regeringslliakten vil'l hafva sitt ord 
med, då det gäller afgörandet af en sådan lifs
fråga för vårt land solli denna bo.kstaflig-en i när
varand-e ögonblick är. M-en d-et borde då blifva 
ett vägande ord, antingen innebärande stöd för 
regeringen i dess åtgärder eller kritik af dem. 
Man kan förstå, att enkallilliare .så sallilliansatt 
som doenna egentligen icke är -en sådan uppgift 
vuxen. liksom icke heller ett af derma kallilliare 
för frågans bedömande och oopröfvand-e tillsdt 
utskott. Men så klent ~solli detta betänkand-e had-e 
j:a.g dock icke väntat lliig det uttalande, som från 
la;ndtdagens utskott skulle afgifvas. Det är en
d&j;t allmänna synpunkter, ingenting nytt, ingen
ting sakligt, som man påträffar i betänkand-et. 
Det, som väl skall vara hufvudsaken i detsamma, 
är yrka.ndet på -en alllliän inventering. Då tanken 
härpå först fra.mkom på Broholmen, had-e den ändå 
något skäl för sig. Då had-e ännu icke dessa un
dersökningar med s.iälftag-en rätt i olika delar af 
Jandet ägt .rum, som bland annat uti en stad som 
Abo hafva visat att några förråd alls icke finnas, 
då hade hr Kallio ännu icke framställt sina. upp
ly:Sande siffror i d-etta afseend-e. M-en nu finne8 
det väl ingen anledning att antaga att en sådan 
und~mökning :skall leda till något som helst :r-e
:;ultat. Allt hvad som i. afton har sagts bär vittne 
om lliotsatsen. 

Ldgm. Tokoi har också träffat det riktiga, då 
hiBi sade, .att dessa unde11sökningar skola äga .rum 
för att tillfredsställa d-e upprörda sinnena, för att 

d,e misstänk,samm!t ~ko'lft bli öfvertygad-e om att 
d~ras lliisstankar äro ogrundade. Me)'). fn\gan ij.t 
d-e.n, om man ulott pärför skall siitta i ~åp,g 
en !iLP}Jarat med tiotusen person-er, om lll,® 
blott hä:rför skall •störa h-ellifrid-en öfver hela 
la.ndet. H vad som gör åtgärden mest l>etänk
l·ig, är det, som, Olli jag icke missminner 
lliig, -en talar-e här har frallihållit, att mqn ändå 
icke får dessa misstankar nedtystade, tY det är 
nu så med dem und-er en sådan tid som 9~nna, · 
att de, huru klart deras grundlöshet för tillfället 
kan a:nses vara ådagalagd, uppstå ånyo. Det är, 
solli en fransk författare har sagt Olli atH1rkin i 
Fr11nkrike före d-en franska revolutionen, a.tt när 
hatet uppstiger från en hungrig lliage tiH en sjuk 
h.iärna, så h.iälper där ingenting. Allt.så, llian 
sätter tiotusen v-ersoner i rörelse, man förorsakar 
hundratusenltal onödigt ohehag, utsätter dem för 
orättvisa lliisstankar, man slösar lliil.ioner af sta
tens llied~l, som kunde hafva bättre användning, 
och med allt detta uträttar man alls ing-enting. 
Henna, del af ut1skottsb~Jtänkand-et ij,r så lliycket 
mindm värd, som i betänkandet sij,ges, att rege
ri,qgen !3ller lifsllioedelsstyrofl'ls-en, tyvärr, :;;å,solli 
jag ville sä,ga, redan står i heråd att vidta.ga sam
llia åtgärd. Sålunda. ingenting nytt, solli k~m
maren därmed skulle kunna tillföra frågl).ns lös
niug. 

Det vo.re lyckligast, om vi till alla våra tidi
gnre lliisstag på ifrågavarande område icke änn11 
lägga detta. 

Hr Rettig, so.m hade ordet före mig, antydd-e en 
annan utväg, som .iag på det varmasta skulle till
styrka, nämligen den att de två kilo ]Jer lliånad 
och person, med hvilka ransonen nulliera har re
ducerats, skulle affordras s.iälfhushållen och där
till det helopp, som blir öfver, emedan ransone
ringstiden förkortats. J ag kan ieke vara fullt 
'lika optilliist~sk solli han och tro att det är 50 lliil
.ioner kilo som statsverket på det viset skulle 
kunna få till sitt förfogande, men redan 40 lliil
joner vore en afsevärd d-el af hvad solli brist-er. 
Och om s.iä!l:f:'hushålltm på någon ort icke af-
1-ev-erera öfverskottet. oa.ktadt -ett •sådant öfver
skott finnes, och borde finnas, ja lliå man på 
de orterna använda inventeringen, und-ersöknin
gen, men icke :På andra. J ag ber att vid d-etalj
beha.ndlingen af d-etta ärende få framställa ett 
förslag gående i denna riktning, beträffande så
lunda. första punkten i utskottsbetänkandet. 

Hvad de öfriga delarne af betänbndet beträf
far, så äro de om lliö.iligt ännu sämre än den 
första.. En föregående talare har redan nämnt att 
den nuvarande vieeordföranden i senaten, då pro
kurator. vändt sig till domstolar och åklagare 
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med föreskrift att lifsmedelslagens bestämningax 
oeh på den grund utfärdade förordningar nog
grannt skola iakttagas 1samt åtal väckas. Hvad 
~er står därvid att göra? H vad beträffar maxi
miprisen och de olika alternativ, som utskottet i 
sitt betänkande framhållit, så äx det ju frågor, 
hvilka hafva dryftats i tidningspressen och vid 
särskilda möten. Någonting nytt få vi icke hel
le.t i d-etta afseende uti betän.kandet. Slutligen 
företager sig utskottet i denna eländiga kria, ty 
så mlliste jag kalla den, att utsträcka sin tanke
verksamhet till allt vidare och vidare områden. 
D-et nö.ier sig icke blott med brödsäden, hvartill 
det rätteligen hade bort beg.ränsa sig, det nö.i-er 
;ng ICke heller med att uttala sig om andra lifs
m-edel, utan sträcker sitt intresse äfven till en de:l 
industrialster och komm-er därvid så långt att d-et 
icke vidare hittar botten.. J ag an:ser att hrr Rettig 
och Hästbacka i 1sin reservation hafva alldeleH 
riktigt i afseende å dessa tre senare klämmar. De 
iiro verkligen icke förtjänta af att ens i en kam
mare med denn.a sammansättning understödas och 
hvad den första klämmen beträffar, bör den mo
difieras därhän, att s.iälfhushållenas öfverskott 
skall dem affordras och där de undandraga sig 
och anledning tifl misstanken att deras uppgifter 
ä,ro oriktiga, inventering äga rum, men förslaget 
om en allmän inventering öfver hela landet få 
förfalla. 

Ed. Bäck: Jämte det .iag anmäler min an
slutnin.g till den första reservationen, ber jag att 
få framhålla, att det vore högst intressant att 
från vänsterhåll erhåtla utredning af .det sorgliga 
faktum, att på Valkeasaari station kvarhållas tio
tals vagna.r bstade med lifsmedel. Törhända lifs
medelsutskottets herr ofldföran.de kunde gifva en 
;; ntentisk utredning. 

Ed. R i k k o il en: Tämä kysymys on yksi 
sellainen kysymys, josta on tässä eduskunnassa 
ja tämän eduskunnan ulkopuolella tässä maassa 
puhuttu kaikkein enimmän kuin mistään muusta. 
Mutta kun täsiä asiasta on paljon puhuttu, kun 
siitä on kauniita sanoja käytetty äärettömän run
saasti kaikilta puolilta, sitä vähemmän on tämän 
kysymyksen kanssa tehty positiivista, tarkoituk
senmukaista työtä. Täällä on jo meidän taholta 
useissa puheenvuoroissa huomautettu niistä epä
kohdista, joita -tämän elintarvelain käytäntöön so
veltamisen laiminlyömisessä on tehty, etten nii
hin tarvitse kajota. Mutta nyt, kun tässä on taas
kin yhden kerran asia esillä ja on uusi ehdotus 
eduskunnan puolelta ikäänkuin hallitukselle kc-

hoituksena annettavissa, niin olisi luullut, että. vii
meaikaiset tapahtumat, se anarkia, jonka vallassa 
tämä maa on, olisi opettanut jo kaikki ryhmät 
tässä eduskunnassa. Ennen kaikkea maalaisliiton 
ryhmä olisi pitänyt jo ruveta käsittämään, että 
mikään muu ei tätä maata pelasta anarkian val
lasta. kuin. juuri jäxj~stelmällinen toiminta. 

Minulle erikoisesti antoi aiheita ed. Saaren lau
sunto, kun hän tämän kysymyksen yhteydes;;ii 
tahtoi nimenomaan alleviivata, että tässä ma·assa 
järjestyksen palauttamiseksi olisi ainoa oikea me
ruettely, että perustettaisiin sotalaitos tähän maa
han. Samalla hän muistutti mieleen, että hän on 
;;illoin, kun elintarvelakia laadittiin, tahtonut 
elintarv>Clakiin otettavaksi määräyksen alimmista 
rajahinnoista, että maanviljelijät voisivat tuottaa 
tarpeitaan, mutta samalla jätti selostamatta, mistli 
johtuu, että maanviljelijäin taholta aina, kun on' 
esitetty rajahintamääräykset, joita he vaativat 
alimpana. rajahintana, j.a. kun on hallituksen puo
lelta korotettu rajahinnat siihen määrään, minkä 
pitäisi tyydyttää maanviljelystuottajia, silloin 
tuottajilla on ruokahalu kasvanut, rajahinnat ei
vät tyydytä. Pyytäisin kysyä ed. Saarelta, eikö 
silloin maanviljelystuottajain ruokahalu olisi kas
vanut, jos tämä alin rajahinta olisi määrätty kiin
teästi lakiin? :M:inä luulen, että se olisi yhtäläi
sesti ollut kasvamassa. 

Sitten täällä senaattori Kallio esitti myöskin,. 
että yhtenä syynä elintarvekurjuuteen on nyt, 
ettei ole valtion puolesta annettu riittävää avus
tusta aikaisemmin maanvilj.elystuotantoon. Myön
nettävä lienee, että se osaltaan on oikein. Mutta 
samalla kertaa, kun tässä toinen mies vaa.tii, että 
on tähän maahan perustettava sotalaitos, niin min~i 

' en ymmärrä, mitä tar.koitusta varten tämä sota
laitos olisi perustettava maan elintarvekysymyk
sw yhteydessä. Ruvettaisiinko pistimillä kynte
lemään maita? Ei kai se liene maanviljelijäin 
etujen mukaista, että sotalaitokseen ruvetaan uh
raamaan varoja. Kai silloin täytyy olettaa myös
kin, että valtionvarat eivät riittäne täysi.p. määrin 
maanviljelyksen kehittämiseen, jos turhanpäiväi
siin sotalaitoksiin uhrataan ne miljoonat, mitkä 
voitaisiin käyttää tämän maan kansantaloudelli
sen elämän kohottamiseksi. Minä kyllä tiedän, 
että maanviljelijäin taholta on eri kuntiin ympäri 
maata ja porvarisryhmäin kiihoituksen vaikutuk
sesta muodostettu aseellisia järjestöjä muka suo
jeluskunti·en nimellä ja niihin on uhrattu kuntien 
varoja useita kymmeniä tuhansia markkoja ainn 
kunnassa, mutta minä luulen, että jos ne kun
tien varat olisi käytetty uusien töitten teettämi
seen ja edelleen käytettäisiin uusien töiUen teet
tämiseen kunnallisilla aloilla. joita on pistimiin 
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ja niitten suojeluskuntalaisten palkkaamiseen · 
myönnetty, niin elintarveasia olisi paljon helpom
masti tä.r;sä maassa järjestettävissä, toiselta puo
len olisi sen takia, että ne varat olisivat tulleet 
käytettyä hyödy aisiiru tarkoituksiin, tuottavaan 
työhön, toiselta puolen sen ta.kia, että sillä ei olisi 
härnätty vähävaraista kuluttavaa kansanluokkaa 
siinä määrin, kuin näissä pistinhommissa on tehty. 

Täällä on erittäin usein jo mainittu niistä muka 
punakaartien asesta utumisista, että ne ovat vaa
rallisia, mutta samalla on porvarilliselta taholta 
aina jätetty mainitsematta, mitä v-arten heidän on 
täytynyt ryhtyä niitä lahtarikaarteja p·erusta
maan. (Oikealta: Rosvoja vastaan. Asiaan!) 
Tämä on asia, silloin kun siitä on tehty tämän 
asian yhteydessä huomautus. Minä tiedän, että 
teille se on paha kysymys puhua siitä, joka on tei
dän lempikysymyksenne. Nyt kun edelleen tahdot
taisiin, jos olisi hyvä halu järjestää elintarve
asioita, niin en minä olisi toivonut, että ed. Saa
renkaan olisi tarvinnut tehdä täällä tämän sivulla. 
4 olevan toisen kappaleen poistamisehdotusta, 
minkä hän teki. Sillä onhan myönnettävä, että 
tarkka valvonta antaa luottamusta kuluttajapii
rien keskuudessa. Samoin täällä on vastustettu 
yleisen tarkastuksen toimeenpanemista. Täällä on 
jo meidän taholta huomautettu, että vaikkapa 
siitä ei olisikaan muuta hyötyä, niin ainakin saa
taisiin suuret kuluttajajoukot, työläisjoukot usko
maan, että todellakaan ei ole elintarpeita varas
toissa. Mutta nyt tiedetään, että suuria niitä ei 
olekaan. Mutta suurlakkoaikana tapahtuneet ta
varavarasto.ien etsinnät useilla paikkakunnilla 
ovat työläisiä sangen suuressa määrässä vakuut
taneet, että varastoja on olemassa enemmän kuin 
mitä varsinaisten ornavaraistalouksien tarve vaa
tii, että niitä on ollut piiloitettuna useimmilla 
paikkakunnilla ja jollei tällaista yleistä tarkas
tusta panna toimeen, niin työläisjoukot, jotka näl· 
käisinä odottavat leipää, tulevat tietysti omaval
ta•isia tarkastuksia toimittamaan .ia leipää etsi
mään. Tätäkö varten sitten tuo ·sotalaitos olisi pe
rustetiiava? Eivätkö ne suojeluskunnat enää riitä? 
Siis minun mielestäni olisi nyt parhain keino ryh
tyä mitä tarmokkaimmin toimimaan elintarvekur
juuden lieventämiseksi ja "sen sijaan ne entisetkin 
suojelusvahdit väistyttävä aseineen aivan piiloon 
niin. puolelta kuin toiselta. Jos nimittäin omista
van luokan taholta ne pistinmiehet poistetaan tai 
otetaan pois ne asevarastot, joita maaseudulle on 
levitetty, ja ryhdytään elintarveasian kunnolli
seen järjestämiseen .ia valvomiseen, olen aivan var
ma siitä, että työläiset puolestaan ovat aina val
miit laskemaan aseensa, joista täällä on sangen 
usein työläisiä syytetty. 

Ed. J u u t i 1 aine n: Muuan sosialistinen pu
huja - taisi olla ed. Lehokas - huomautti äs
kettäin, että käännekohta elintarvekysymyksessä 
oli viime syksynä. Se on hyvin suuri erehdys. 
Kyllä ed. Lehokkaan ainakin pitäisi tietää, että 
käännekohta elintarvekysymyksessä oli viime ke
vännä. Sen ensimäisiä käännekohtia oli se, että 
kun pää1stiin vapaaksi Borovitinowin senaatin lait
tomista määräyksj.stä ja niistä rajoituksista, joilla 
se sorti tämän maan tuottajaluokkaa, niin ne lail
listutettiin sitten takaisin voimaan aivan lain mu
kaisesti. Silloin näet kokoontui eduskunta ja siinä 
oli sosialidemokraattinen enemmistö, joka myös 
muodosti hallituksen, mutta se ei ulottanut niitti 
vapauksia, mitä muut kansanluokat saivat, maan
viljelijöihin. Nämä enemmistöt yrittivät edel
leenkin järjestää elintarvetuotantoa venäläisten se
naattorien vanhojen rajahintakonseptien mukaan. 
Se on yksi niitä perusvirheitä elintarvepolitii
kassa. Toinen on se, että silloinen hallitus välilli
sesti onnettomilla julistuksiHaan kiihoitti täällä 
maassa panemaan toimeen maatalouslakkoja, 
mistä johtui, että pellot jäivät muun muassa Sata
kunnassa, Hämeessä ja etelä-Suomessa monissa 
paikoin kyntämättä ja kylvämättä, ja sen vuoksi 
ei nyt ole tyhjissä laareissa mitään jaettavana, 
v?ikka niissä pantaisiin kuinka. monta tarkastusta 
toimeen. Siitä käännekohdasta ovat johtuneet ne 
myöhäisemmät selkkaukset, mitä sittemmin on 
ollut, .ia se pula, missä me nyt olemme. Myöskin 
viime kevännä yleensä kaikki täällä eduskunnassa 
ja yleensäkin koko yhteiskunnassa otettiin elin
tarvekysymys leikin kannalta. Arveltiin, -että 
kyllähän sitä nyt jostakin tulee syksyyn men
nessä viljaa, oleillaan nyt vain -entisellään, ehkäpä 
ne maanviljelijät, kun niitä tarpeeksi haukutaan, 
tuottavat elintarpeita riittävästi yksinpä lakkolai
sillekin. Lyötiin myös laimin elintarpeitten hank
kiminen ulkomailta silloin, kun siihen vi-elä ol>isi 
ollut monta kertaa suuremmat mahdollisuudet 
kuin myöhemmin. 

Maamiehet viime kesänäkin ovat saaneet ääret
tömästi ponnistella saadakseen senkin sadon kyl
vetyksi ja kynnetyk·si sekä korjatuksi, initä nyt on. 
Jos heidän tuntimääriään, mitä ovat elintarpeita 
tuottaessaan saaneet tehdä, ruvettaisiin laskemaan, 
niin ne ovat, voi huoleti sanoa, kaksinkertaiset sii
hen nähden, kuin ne ovat tehneet, jotka nyt vaati
vat tarkastuksia ja mahdollista tasajakoa toimi
tettavaksi, omavaltaisestikin, niinkuin täällä ed. 
Rikkonen uhkaili. Mutta maan viljelijät, kaiken 
S@ haukkumisen ja sortamisen perästä, rnitii 
tääHä sotavuosina oru heitä kohtaan harjoitettu. 
näyttävät ol-evan valmiit vapaaehtoisesti jaka
maan niukan leipänsä, vaikka.pa se suureksi osahi 
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onkin almun jakamista yhteiskunna.n loiseläjille, 
la~skotteli.ioille ja, lakkolaisiUe. 

Eduskunnan puolesta pitäisi muuten kohdistaa 
kaikki se va·ikutus, mitä sillä ou, että maamme 
saatai:;iin vapautetuksi venäläisen militarismin 
rippeiden syleilystä ja että saataisiin tämän maan 
rajat auki, jotta voitaisiin lähettää elintarpeitten 
ostajia toisiin maihin ja valtioihin. Kun maamme 
saataisiin liikeyhteyteen muun- maailman kanssa, 
niin mahdollisesti jostakin mta.sta löytyisi sen 
V{lfran elintarpeita myytäväksi, mitä meidän 
pieni kansam!Ue talven yli pää:;t.äkseen tarvitsee. 

Ed. K a. i r a m o: Mikäli olen voinut seurata 
elintarvesäännöstelyn kehitystä, olen tullut vakuu
tetuksi siitä, että se ei vie sellaisiin tuloksiin, joita 
sillä tarkoitetaan ja jotka kyllä olisivat·suotavat, 
jopa yleisen järjestyksen ja turvallisuud·en kan
nalta välttämättömiä. Niin kauvan kuin punaiset 
järjestöt ja vieraan vallan :;otilaat yhdessä mellas
tavat mielin määrin kaikkialla, on täydellinen 
erehdys uskoa, että jotain voitaisiin saada aikaan 
toiJ:nenpiteillä, joiden onnistuminen juuri riippuu 
siitä, ·että yhteiskunnassa vallitsee mallikelpoinen 
järj-estys. Suomen oloja ·ei valitettavasti tällä he~
kellä voi verrata Ruotsin oloihin. Viljavarastojen 
vähyyttä ja olemattomuutta, hallituksen voimat
tomuutta ei voida. korjata salä, että yhtäkkiä pal
kataan 10,000 uutta tehtäväänsä valmistumatonta 
virkailijaa. Sitä ei korvata myö:;kään neuvotte
luilla, ei esitelmillä ·eikä minkäänlaisilla kanslia
toimenpiteillä, olipa niitä johtamassa kuinka teh
täväänsä innostunut ja taitava matemaatikko tG
hansa. T·eoria saatta kyllä olla hyvä, mutta kat
kera todellisuus ei muuttune sellaist-en erittäin 
heikkojen ponsien kautta, joita valiokunta meille 
nyt suositt-elee. Luotan puolestani siihen, että se 
vähä, mitä nyt nykyisissä onnettomissa oloissa 
voidaan tehdä, sen tekee hallitus, vaikka edus
kunta ei nyt ylimalkaisilla ja. huonosti harkituilla 
neuvoillaosa pyri asiaan sekaantumaan. 1\Iitä on 
tehtävä, se kuuluu ehdottomasti hallitukselle eikä 
lainsäätäjälle. Tämän ovat mielestäni ensimäis·en 
vastalauseen tekijät hyvin oivaltaneet ja pyydän 
saada niihin yhtyä. 

Ed. Y r .i ö - K o s k i ne n: En aio käydä laa
joihin selityksiin näin myöhäisellä tunnilla, mutta 
perheenemäntien puolesta pidän velvollisuutenani 
lausua jonkull! sanasen. Tuo ehdotettu yleinen 
kotitarkastus on herättänyt mitä suurinta vasten
mielisyyttä laajoissa perheenemäntien piireissä, 
niinkuin kyllä olette nähneet sanomalehtien selos
tuksista, va.stenmielisyyttä ei sen vuoksi, että per
heenemänni1ln oli~i mitään salattavaa - minä 

luulen pudlestani, että näissä kotietsinnäissä ei 
löydetä yhtään mitään. Ainakin ka.upunkilais
emäntien varastopaikat ovat niin pienet, ettei nii
hin mitään mahdu, täällä ei olla edes tilaisuud·es
sakaan tekemään kätköjä. Mutta tuo vastenmieli
syys on syntynyt siitä, että tuntuu kovin epti

-miellyttävältä saada vieraita pöyhimään kotiansa. 
Meillä 11erheenemännillä on aivan sama käsitys, 
kuin mikä sisältyy englantilaiseen lauseeseen: 
,Minun kotini on minun linnani", ,ja minä ·en salli, 
että minun kotiini tulee outoja, kenties vihamie
lisiä henkilöitä sitä penkomaan. Sitä paitsi tuo 
ajateltu suuri iarkastaja-aparaatti tulee ylen kal
liiksi - onhan laskettu .s.en maksavan noin 3 
miljoonaa - että jo näiden varojen käyttäminen 
vähävaraisten. avustamiseksi tuottaisi hyvin pal
jon huojennusta yleiseen pulaan. Onko sitäpaitsi. 
takeita siitä, että saadaan kunnon ihmisiä tuom
moiseen kotinuuskintatoimeen? Pelättävää nimit
täin on, että kelpo henkilöt eivät ota tuota työtä 
tehdäkseen. Meillä on .veressämme syvä va~ten
mielisyys kaikkea kotitarkastusta vastaan. Ja ai
van varmasti tämmöinen yli koko maan toimeen
pantu kotitarkastus mataluttaa meidän suomalais
ten mieltä. Onko sitä paitsi sanottu, ettei tuom
moista kotitarkastusta jonkun ajan p·erä:;tä seuraa 
kotiryöstö? Sitähän on nähty asetarkastuksia toi
mitettaessa, että niitä usein on seurannut koti
ryöstö. Mutta. jos todellakin muutamilla tahoilla 
ei rauhoituta, ennenkuin on pöyhitty kaikki kodit 
nurin, niin olkoon menneeksi. Kuitenkin pitäisi 
niillä tahoilla, missä vaaditaan tuollaista kotitar
kastusta, ihmi:;ten olla jo rauhoitettuja niistä ko
kemuksista, mitä ovat saaneet ase-etsinnöissä. 
Niitähän on haettu kodeista, kirkoista .ia sairas
huoneista, .i~ aivan turhaan. Ainoastaan mielen
rauha.n antamiseksi levottomille henkilöille avan
nevat perheenäidit kome.ronsa.; jos sen tekevät, en 
minä ole varma :;iitä. Paljon parempi olisi va
semmiston suunnata intonsa ja toimintatarmon..sa 
liikojen suiden poissaamiseksi maastamme ja vilja
vaunujen liikkeelle saattamiseksi Valkeasaarelta. 
Silloin säästyisi syötävää sekä oikealle että va
semmalle. Kannatan ed. von Rettigin ehdotusta. 

Ed. Gylling: Naiken sen ylenmääräis·en 
epäjärjestyksen ja ylenmääräi:;en huijauksen 
vuoksi, joka elintarvealalla o:ri. päässyt tunnetusti 
vallalle maassamme nälänhädän uhatessa, ei'luu-
1lisi k~menkään täs·sä eduskunnassa, joka toivoo, 
että maa edes jollakin tavoin pääsisi tämän vai
kean talven yli, vastu:;tavan sellaisia toimenpi
teitä, joita nyt elintarvevaliokunta ehdottaa. Nii
denhän olisi pitänyt olla. välttämättömiä ilman 
minkäänlaisia vaatimuksiakin. Mutta kun on 



näMy, et1iä Illtlillä on ollut haHitus, joka on· usei
den kuu'kau~:~iert lhrluessa mitä törkeimm:ällä ta
valla rikkonut lakia, on välttämätöntä, että edus
lai.uta selvin sanoin sa1wo, millä tavoin asiaa on 
.aj·etta.va. Min:ä pyysin puheenvuoroo, tässä asiassa 
-erityi~esti puolustaaks€ni- sitä, mitä valiokunta 
viimeisessä ponnessaan sivulla 81 sanoo, ,että 
eduskunta kehoiitaisi senaattiar huolehtimaan siitä, 
ettit elintarv-elakia ja sen perusteella annettuja 
asetuksia ja rajahintamääräyksiä tarkkaan nou
datetaan sekä että senaatti käskisi a~ianomaisia 
viranomaisia nopeasti ja ankanasti panemaan syyt
teeseen eli:ntan,elakia v.astaan· tehdyt rikokset". 
Puolustan kyllä muitakin, valiokunnan ehdotuk
sia, mutta erityisesti tämä on minusta väittämä~ 
töntä, sillä jos mitään, niin mainitsemassani pon
nessa esitettyä vaatimusta en erinomaisen suu
ressa määrässä rikottu. Kokemuksesta sen tiedän 
Helsingin elintarvelautakunnan jäsenenä. Helsin
gin elintarvelautakunnalle, jonka on tllllut huo
lehtia maan suurimman kulutuskeskuksen jäsen
t·en ·elintarpeista tämän syksyn aikana, jos kel
lekään, on tärkeätä, että se systeemi elintarvejär
jestelmän alalla, joka on pantu alulle, tulee toi
meenpannuksi, sillä ainoastaan sellaisen järjest€1-
män varassa ja s·en tarkan noudattamisen varassa 
.on mitään mahdoili>.uutta saada näin suurelle ku
lutuskeskukselle elintarpeita. Mutta mitenkä nyt 
m1 käynyt? Helsingin elintarvelautakunta, tun
tien sen, että tämän järjestelmän seuraaminen on 
kaupungin varustamiselle elintarpeilla aivan vält
tämätöntä, on tätä järjestelinää noudattanut joh
donmukaisesti ja. sen noudattamista koettanut 
saada aikaan myöskin muualla. Mutta millaiset 
ovat tulokset olleet? Kaikkialla maassamme on, 
kuten tunnettua, lakia viime aikana rikottu .ia 
rikottu mitä tärkeimmällä tavalla. Eivät ~;itä ole 
tehneet yksin huijarit ja yksin gulashit, jotka ovat 
ostelleet tava.roita yli rajahintain ja ·voineet sitä 
rankaisematta tehdä, vaan sitä on rikottu kaikkien 
taholta maassa yleensä. Sen ovat tehneet maaseu
dulla maanvilj·elijät, kaupungeissa suuri osa väes
töä ja myös maan ehntarvelautakunnat . .Ja mikä 
on surkeinta, sen on tehnyt senaatti it:;{;, joka 
v.iimesyksyisen politiikkansa, välityksellä on .koko 
elintarvelakiin perustuvaa järjestelmää useilla 
toimenpiteillä rikkonut, jopa suorastaan sen ri}::
komista ·edistänyt. Tämän elintarvelain rikko
mista edistäviin toimenpiteisiin on liittynyt myös, 
kuten tunnettua, Hel>.ingin kaupungin valtuusto, 
jäsenenä muun muassa ed. Schybergson, joka 
tässä suhteessa meni niin pitkälle, että valtuus
tossa tuomittiin rikollisiksi Helsingin elintarve
lautakunnan jäsenet, jotka toiminnassaan tarkoin 
noudattivat elintarvelain määräyksiä ja tällä mi-

n:ll1l nähdäkseni aineatli'a tavalla, jolla eLin'ilal'Ve
kysymys voidaan kn'liufuskesku:ksissa jre maas
samme yleensä järjestää, oliva1· koeftaneet asiaa 
jS.rj'estety ksr saada. .Ja; 1lä:liän: kaikkeeB O'V'at vi'eliä 
sitten liittyn·eet tuomioistuimet, ja viras.tot, jtJillta 
samalla tavalla elintarvelakia syrjäyttämäillli ja 
rikkomalla ja vastahakoisesti rikk'omisista· thlf}• 

mioita antamalla ovat kaikkea epäjärjestystä 
lisänneet ja yllyttäneet. Kun Heh,ingin kaupun
gin elintarvelautakunnan taholta syksyn' kullu·essa 
koetelti1n yhä nseammiHa ja uudistetuilla: fuim-en
piteillä saada jonkinlaista järjest'ysfä: ailfaan, 

· käännyttiin luonnollisesti senaatin pU1'll~n. 
Useita kirjelmiä, joissa; vaadittiin sen11a~a vii
pymättä ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin 
elintarvelain toteuttami:;eksi, sen järjestelmän nou
dattamiseksi, rikkamusta saattamiseksi syyttee
s·een, lähetettiin lautakunnasta senaattiin, mutta 
ilman mitään tulosta. Lähetystöjä kävi senaa
tissa vähän väliä elintal'Velautakunnan ta:li:olta, 
tästä asiasta puhumassa. Ei siitäkään ollut min
.käänlaista seurausta. Lopulta käännyttiin maan 
prokuraattorin puoleen. Prokuraattori ei tietysti 
saattanut oUa tietämätön siitä, mitä maassa tapall
tui. Lehdethän tiesivät kertoa, että ~ksin viran
omaiset esiintyivät huijareina, että t'uumioistuimd 
·eivät saattaneet rikoksellisia syytteeseen tai tuo
mitsivat mitättömiä sakkoja sellaisista rikoksista, 
joista vankeus olisi pitänyt olla välttämätön seu
raus. Mutta. mitään ei prokuraattori ensin tehnyt 
asian johdosta .. Vasta sitten, kun Helsingin elin
tarveiautakunta esitti asian tilan ja vaatimalla 
vaati asiaan ryhdyttäväksi, silloin prokuraattori 
jonkun ajan kuluttua antoi tunnetun kiertokir
jeensä tuomioistuimille, mutta mitään käytännöl
listä tulosta ei siitäkään ollut. 

Kun tällainen on asiain tila, kun nälänhädän 
uhatessa tällä tapaa hoidetaan maan yleisiä 
asioita, ei ole ihme silloin, jos anarkia pääsee elin
tanealalla. vallalle. .Jos silloin tapahtuu väki
valtaisia kotitarka>.tuksia, joita ed. Y r.iö-Koskinen 
tässä kammosi, jos silloin tapahtuu elintarveva
rastojen ryöstöjä, syyttäkää silloin itse itseänne. 
Te olette toimeenpanneet sen järjestelyn, jota tänä 
s.vks;ynä on tässä maassa noudatettu, sen silmittö
män huijauksen, joka on elintarvealalla esiintynyt 
(Oikealta: Voiryöstötkö myös?) ja ed. Kallio elin
tarvepäällikkönä mukana myös. (Oikealta: Voi
ryöstötkö myös?) Tällaisen asiantilan vallitessa 
on myös välttämätöntä mielestäni, että eduskun
nan taholta lausutaan jyrkkä sana, että tästä on 
tehtävä loppu ja että elintarvelain edellyttämää 
politiikkaa elintarveasian järjestelyssä on nyt ai
nakin ruvettava horjumutta noudattamaan. Täl
laista lausuntoa, joka vaatii laillisuuden nondat-
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tamista, vastusti muun muassa ed. Estlander. Hän 
on koettanut mukamas esiintyä laillisuuden san
karina tä(illä eduskunnassakin, mutta hänen lau
!Suntousa, .ios mikään,. osoitti sitä valhelaillisuu~ta, 
joka hänen ka.nnallansa on .. Esiintyköön hän v1.elä 
kerran täällä laillisuuden sankarina, kyllä mmä 
luulen, että hänen karvansa paljastuvat oikeassa 
valossansa. 

En tahdo kuluttaa eduskunnan aikaa tässä 
. kauvemmin. 'Tahdon vain huomauttaa, että minun 
nähdäkseni tämän mietinnön hyväksymisestä suu
ressa määrässä riippuu ·ei yksistään se, että elin
tarveasiain hoito saadaan kunnolliselle pohjalle, 
vaan myöskin se, että edes on edellytyksiä rau
hallisten olojen säilymiselle maassa lähiaikåna. 

P u h e m i e s: Myöhäiseksi käyneen ajan takia 
lopetetaan istunto. Kuitenkin voitanee sitä ennen 
käsitellä pöydällepantaviksi aiotut asiat. 

Pöydällepanot: 

Ehdotuksen laiksi edustajapalkkio"ta vuoden 1917 
ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä 

sisältävän hallituksen esityksen johdosta laadittu 
perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2 esitellään 

ja pannaan pö;ydälle puhemiesneuvoston ehdotuk
sen mukaisesti seuraavaan täysi-istuntoon. 

Erinäisiä muutoksia Suomen evankelis-luterilaiselle 
kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annettuun 

kirkkolakiin 

koskeva hallitukse11 esitys n :o 2L joka eilen •tuo
. tiin ja tänään on jaettu eduskunnalle, ·esitellään . 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan esityk
sen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjestyksessä on 
säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esityksestä. 
panisi asian pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon .. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

• 
Seuraava täysi-istunto pidetään ensi perjantaina 

kello 6 i. p. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 12,5 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



24. Perjantaina !4 p. joulukuuta 

Päiväjärjestys. 

I 1m o i t n k s i a: 

E s i te 1 l ä ä n: 

1) Ehdotuksen erinäisistä muutoksista 
Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 
6 päivänä joulukuuta 1869 annettuun 
kirkkolakiin sisältävä hallituksen esitys 
n:o 21 ................................. . 

Ensi mä i ne n k ä s i t te l y: 

2) Ehdotus laiksi edustajapalkkiosta 
vuoden 1917 ensimmäisillä ja toisilla val-
tiopäivillä ............................. . 

Asia ki r j a t: Perustuslakivaliokun
nan mietintö n:o 2; hallituksen esitys 
n:o 8. 

'l' o i n e n k ä s i t t e 1 y: 

3) Ehdotus laiksi suurten tulojen suos-
tuntaverosta ........................... . 

Asia k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 2; valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 13. 

4) Ehdotus laiksi pääoma- ja kuponki-
suostunnasta .......................... . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 3; valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n:o 3; hallituksen esitys n:o 15. 

5) Lepäämään jätetty esitys osuustoi-
mintalain 19 §:u muuttamisesta ....... . 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 4; lakivaliokunnan mietintö 
n:o 1; lepäamään jätetty edusk. esit. n:o 1. 

6) Ehdotus laiksi osuustoimintalain 
18 §:n muuttamisesta ................. . 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 5; lakivaliokunnan mietintö 
n:o 2; ed. Leppäsen y. m. edusk. esit. n:o 
14. 

k:lo 6 i. p. 

Esitellää!n: 

Siv. 
1 

7) :Shdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi mäih·ätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki ldhla
kunnankäräjiä koskevien määrä1ysten 
n1uuttamisesta .......................... . 

A s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 4; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 

495 i 8) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 

i seuraavan lakiehdotuksen: Laki Oikeu
denkäymiskaaren 15 luvun 2, 3, ja 9 §:n 
muuttamisesta ......................... . 

Asia k i r j a t: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 5; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 

" 9) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki Rikos
lain 10 luvun 1 ja 2 §:n kumoamisesta 
sekä 3 ja 4 §:n muuttamisesta ......... . 

Asia k i r j a t: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 6; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 

10) Ehdotus, että: eduskunta päättäisi 
499 vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 

seuraavat lakiehdotukset: 
a) La~ Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 8 

§:n muuttamisesta; 
b) Laki uuden Ulosottolain voimaan 

510 panemisesta ja siitä mitä sen johdosta 
on vaarinotettava 3 päivänä joulukuuta 
1895 annetun asetuksen 27 §:n muuttami
sesta; sekä 

c) Laki marraskuun 9 päivänä 1868 an-
511 netun Konkurssisäännön 85 ja 90 §:n 

muuttamisesta ........................ . 
A s i a.k i r ja t: Lakivaliokunnan kir

jelmä n:o 7; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 
11) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 

513 vahvistaa ja voimaan astuvaksi määrätä 
seuraavan lakiehdotuksen: Laki rangais
tusten täytäntöönpanosta 19 päivänä jou
lukuuta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 
2 §:n muuttamisesta ................... . 

Siv. 

.513 

515 

516 
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A s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 8; ed. Aronen y. m. kirjoitus. 

12) Ehdotus, että eduskunta pää.ttäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määräisi seu
raavan lakiehdotuksen: Laki Korkeim-
masta Oikeudesta ..................... . 

A s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 9; ed. Airolan ja Kullervo Mau
nerin kirjoitus. 

13) Ehdotus, eWi eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määräisi seu
raavat lakiehdotukset: 

a) Laki Korkeimmasta Hallinto-oikeu-
desta; • 

h) Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 an
netun Vaalilain 13 ja 16 §:n muuttami
sesta sekä 

c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irto
]aisista ja niiden kanssa menettelemisestä. 
annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta 

A s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 10; ed. Airolan ja Kullervo 
Manuerin kirjoitus. 

A i n o a k ä s i t t e 1 y: 

14) Erinäisii:i ehdotuksia elintarvekysy-
. myksen järjestämiseksi ............... . 

Asia 'kirjat: Elin tarveasiainvalio
kunnan mietintö n:o 1; ed Airolan ja Kul
lervo Maunerin kirjoitus. 

E s i te 11 ä ä n: 

15 Maan sotalaitoksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmi
liisin aikaansaamiseksi koskeva ed. 1\l.lik-
kolan y. m. anom. ehd. n:o 4 ......... . 

Pöydällepanoa varten 
e s i t e 11 ä ä n: 

16) Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1 
määrärahan myöntämistä kansakoulu
lasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoit
tavien anomusehdotusten johdosta ... ' ... 

17) Valtiovarainvaliokunnan mietintö 
n:o 4 esityksen n:o 14 johdosta, joka kos
kee leimasuostunnan suorittamista 1918 
vuoden loppuun ....................... . 

18) Laki- ja talousvaliokunnan mie
tintö n:o 1 hallituksen esityksen johdosta 
välittävistä säännöksistä maalaiskuntain 
kunnallislain, kaupunkien kunnallislain, 

Siv. 

520 

" 

kansanäänestystä tarkoittavan lain ja 
kunnallisen vaalilain käytäntöön saatta-

·mista varten ......................... . 
19) Elintarveasiainvaliokunnan mietin

tö n:o 2 koskeva erinäisiä muutoksia n. s. 
elintarvelakiin ....................... . 

Siv. 

520 

" 

Nimenhuudossa. merkitään poissa.oleviksi ed. 
Arajärvi, Hänninen-Walpa.s, Louhivuori, Mänty, 
Pärssinen ja Tanskanen. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat ed. Mänty 
perheessä sattun:een sairauden takia tästä illasta. 
ensi tiistaiaamuun' ja ed. Latvala yksityisasiain 
vuoksi huomispäivän istunnosta. 

Uusi varajäsen · työväenaJ!Iiainvaliokunta.an. 

P u h >8 m i e ,s: V alitsi.iamiehiltä oDJ saapunut 
kirjelmä, joka luetaan . 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunnan valitsijamiehet ilmoittavat täte11 
Suomen Eduskunnalle kunnioittaen, että työväen
asiainvaliokunnan varajäsenyydestä vapautetun 
c•d. Vanhalan tilalle on valitsijamiesten kokouk
sessa tänään valittu työväenasiainvaliokunnan va
rajäseneksi ed. Ala-Kulju. 

Helsingissä, joulukuun 12 päivänä 1917. 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. Kullerrvo Manner: Eduskunnan 
suuren valiokunnan jäsenille pyydän ilmoittaa. 
että suuri valiokunta kokoontuu tässä istuntosa
lissa huomenna heti aamu,päiväistunnon päätyt
tyä. 
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

. 1) Ehdotaksen erinäisistä muutoksista Suomen 
evankelis-luterilaiselle kirkolle 6 päivänä joulu

kuuta 1869 annettuun kirkkolakiin 

sisältävä hallituksen esitys n:o 21 esitellään ja 
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotnben mukai
sesti 1 a kiva 1 i o kuntaan. 

2) Ehdotuksen laiksi edustajapalkkioistu vuoden 
1917 easimä.isillä ja toisilla valtiopäivillä 

sisältävän hallituksen esityksen n :o 8 johdosta 
valmistettu perustuslakivaliokunnan mietintö 
n :o 2, joka. viime t-äysi-istunnossa pantiin pöy
däUe, esitellään mainitun kysymyksen. en s l· 
mä i s t ä käsi t4:. e.l y ä varten. 

Keskustelu : 

Ed. Vl r e d e: Då mitt namn icke finnes un
der re.serv.ationen n :o 1, ber jag härmed få an
mäla, att jag an.sluter mig till denna reservatiou. 
Om landtda.gen, som senaste s-ommar beslöt att 
iörduhbla det i L. 0. stadgade arvodet, nu åter 
höjer detta, kommer en sådan åtgärd inga.lunda 
att befordra landtdagen:s anseende, och i sak kan 
den icke heller verka gagneligt, utan tvärtom, 
enär ett så högt a.rvode är ägnadt att bidr.aga till 
uppkomsten a~f yrkespolitiker, som lefva aJ la.ndt
dagsarbetet. 

Ed. A l k i o: Pyydän saada suositella lmo
mioonotetta vaksi toista vastalausetta .. 

Ed. J u u t i 1 aine n: Yhdyn cd. Alkion lau
suntoon. 

Ed. Kairamo: Niillä syillä, jotka ed. vapaa
herra Wrede on esittänyt, pyydän minäkin. saada 
kannattaa ensimäistä vastalausetta. 

Ed. S n e 11 m a. n: Jo silloin viimeisillä sääty
valtiopäivillä, kun uutta valtiopäiväjärjestystä 
laadittiin, olin edustajain palkkioon nä.hden sitä 
mieltä, että edustajantoimi on oleva enempi luot
tamustoimen luontoinen pa1lkkioonkin nähd-en, 
kuin varsinainen palkkatoimi tai elinkeinoam
matti. Ja nytkin olen yhä samaa mieltä, -että 
·edustajantoimi on oleva 11alkkioonkin nähden 
en-empi luottamustoimi, kuin varsinainen elink-ei
notoimi, joten valiokunnan mietinnössä ehdotettua 
40 markan päiväpalkkiota pidän liian korkeana 
ja puolustan 30 markan palkkiota päivälle sangen 

--····-·---

kohtuullisena, huolimatta ~iitä, joskin. elantokW!
tannukset ovat nyt korkeammat kuin viime val
tiopäivillä. Näin ollen kannata.n toista vll.'!tala.u
setta. 

Ed. Hän n i ne n-W a l p a s: .Maalta. tulleet 
ihan varattomat edustajat väittävät, että he eivät 
voi elättää itseänsä täällä ·kalliissa ·kaupungissa 
ja suurta perhettään maalla 30 markan päivätu
loilla. Kun useat edustajat ovat niin väittäneet, 
niin täytyy minunkin uskoa, että heidän väittees
sään on paljon perää. Minä puolestani •sen takia 
suostun ehdotettuun kalliinajanlisäykseen. Mutta 
kun oikeiston tah(llta yhä edelleen vakuuteta:an~ 
etteivät edustajat tarvitse niin suuria palkkoja, 
ja kun oikeiston taholla on suuri osa edustajia, 
jotk.a ovat rikkaita, ja niissä vielä osa, jotka ovat 
vähintään miljonäärejä, niin pyydän minä lausua. 
sen toivomuksen, että oikeiston edustajat eivät 
ota. kerrassaan mitään palkkaa, vaan jättävät 
sen nostamatta, ja siten saadaan Suomen kansan 
varoista riittämään varattomilleedustajille nyt eh
dotettu palkkio. 

'Ed. Kullervo Manner: Ed. Wrede ja 
Kairamo ilmaisivat valiokunnan ehdotuksesta 
eriävän käsityksensä. Nämä kaksi .arvoisaa edus- · 
tajaa ·ovat kuitenkin sellaisia, joille heille erittäin 
onnelliset olosuhteet ovat laittaneet tilaisuuden 
olla suurten kartanoiden isäntinä. Isänmaan työ
läiset ovat heidän varallisuuttaan vielä lisän
neet. Sen takia heillä on tilaisuus ja ma!hdolli
suus palvella isänmaata valtiopäivillä vaikkapa. 

1 ilman palkkaa. Suuri osa eduskunnan jäsenistä 
ei kuitenkaan ole syntynyt eikä elänyt niin on
nellisissa. olosuhteissa. Väärin on silloin näiltä 
ensiksimainitsemiltani pyrkiä ajamaankaan sel
laista politiikkaa, .ioka tähtää siihe.n, että ne kan
salaiset, jotka ·eivät ole heidän asemassansa, jou
tuisivat nälkiintymään täällä tehdessään isän
maan hyväksi työtä. 

Ed. S c h y b e r g s on: Ja.g vill icke säga, att 
icke ett arvode af 40 mark om dagen i närvarande 
tid är ka.nske mindre än· de 15 a 20 mark, som 
betalades under ståndslan.dtda:garnas tid. Så dyrt, 
som det är, tänker jag att åtminstone representan
terna från landsorten kunna hafva nog så svårt 
att komma tili rätta med ett belopp af 30 mark 
om dagen, såsom regeringen i sin proposition fö
reslår, men icke desto mindre vore det önskvärdt, 
att landtdagens majoritet måtte hålla sig tiU det 
mindre beloppet, ty under valkampanjen sist 
fann jag, huru pinsamt det hade verkat på vai
mäunen i landet att landtdagsmännen uppburit 
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. ' . 
30 mark om da.gen, medari landtdagsordningen 
medger endast hälften, och jag tror, att intrycket 
också nu skulle hlifva ytterst ogynnsamt både i 
fråga om landtdagen i dess helhet och i all syn
nerhet i afseende å de enskilda landtdagsmän, 
som rösta för ett så högt belopp. 

H vad ,direktör" W alpas beträffar, så tänker 
jag, att, såsom det har gestaltat sig för honom på 
senare tid, han väl ocR:så hör till samma kategori, 
iill hvilken han vill hänföra högern. 1 ingen 
händelse må han vidare efter det han voterat 
40 mark åt sig, oaktadt han är 'bosatt här i Hel
singfors, framdeles begagna. sitt kära. ord ,anas
taja" om andra. Han kan ibehålla. det för sig 
s,jälf. 

Uusia lakiehdotuksia. 

P u ·h e m i c s: Senaatin jäsen on pyytänyt ti
laisuutta jättää lakiehdotuksia. 

Esittelijäsihteeri Albrechtin seuraamana saa
puu ja lausuu 

Senaattori Louhi v u o r .i: Kunnioitettava 
herra Puhemies! Arvoisa Suomen Eduskunta! 
Suomen hallituksen määräyksen mukaan on mi
nulla~ kunnia Suom-en Eduskunnalle jättää seu
raavat hallituksen esitykset, nimittäin: 

n:o 22, esitys valtiolainan ottamisesta kulkulai
tosrahaston tarpeisiin; 

n:o 23, esitys laiksi selityksessä 23 päivänä 
syyskuuta 1917 annettuun asetukseen, joka sisäl
tää määräyksiä erinäisistä 13 päivänä maalis
kuuta 1916 voimassaolleista torppaa, lampuoti
tilaa ja mäkitupa-alueita koskevista vuokrasuh
teista. 

P u h e m i e s: Nyt annetut lakiehdotukset tu
len esittämään eduskunnan käsiteltäviksi. 

Keskustelu jatkuu: 

Ed. Mikko 1 a: Minä pyydän kannattaa .. en
simäistä vastalausetta. Teen sen siitä syystä, 
että se parhaiten on sopusoinnussa niitten tulojen 
kanssa, joita parhaiten palkatuillakin virka
aloilla nykyään yleensä nautitaan, ja runsaskin 
palkkio monille niill€ vasemmistoedustajille, jotka 
eivät muiUa yhteiskunnallisilla toimialoilla ·an
saitsisi niinkään paljoa .. 

Ed. S a 1 i n : En \muistiL ;varmaan, Qliko ·se 
juuri professori Wrede, mutta niin mielestäni on 
olevinaan, joka parikymmentä vuotta sitten täällä· 
Helsingissä laski julkisuuteen väitteen, että' ,si
vistynyt ihminen tarvitsee Helsingissä 10,000 
markkaa vuodessa elääkseen". Silloin olivat elin
kustannuks€t vähintään 10 kertaa al€mmat ·kuin 
nyt. Ja jos sivistynyt ihminen Helsingissä jo 
silloin tarvitsi 10,000 markkaa elääkseen, niin 
tarvitsee sen nyt vähintäänkin saada 100,000 
markkaa vuodessa. Emmehän me nyt vas€mmis
tossa li€ne vielä aivan yhtä sivistyneitä kuin sen
aikuiset yliopiston professorit mutta lähimain. 
Siis tuo 40 markan päiväpalkka varsinkin täällä 
satunnaisesti oleileville pitäisi olla mielestäni hy
vinkin kohtuullinen. Eivätkä oikeistolaisedusta
jatkaan perustuslakivaliokunnassa -ole kieltäneet, 
ettei tämä 40 markkaa olisi kohtuullinen. Onpa 
äärimäisen oikei1>ton edustajien taholta sanottu, 
että 60 markkaa ehkä lähimäin vastaisi entistä 
15 markkaa. Sii; itse asiassa tätä korotusta ei 
pidetä suurena. Mutta porvaristo kun viime vaa
leissa huomasi, että tämä edustajapalkkiokysy
mys on .erinomaisen hyvä vaaliratsu, niin he tah
tovat nyt uudelleen nousta tämän: keppihevosen 
selkään. 

Ja ehkä lienee heillä vakavampikinc tarkoitus, 
nimittäin sellain.en, kuin Englannissa oli aivan 
tälle vuosisadalle saakka käytännössä, nimittäin 
s€, että parlamentin jäs€net .eivät saaneet mitään 
palkkaa. Tällä pyrittiin siihen, että köyhälistö 
ei -voisi lähettää parlamenttiin ollenkaan edusta
jia. Kun sittemmin työvä€lljärjestöt rupesivat 
keräämään parlamenttiedustajilleen palkkioita, 
·että ·hekin voisivat lähettää joitakin parlament
tiin, niin piti englantilainen kapitalistiluokka 
tätäkin lainrikobena. (Puhemies: Pyydän edus
tajaa tulemaan puhujalavalle.) Jassoo,. oikein 
ylös asti.- En muista miksild:i tätä juttua nimi
tetään Englannin työväen historiassa, - oliko s~· 
joku Osbornoe-.iuttu? Pääasia oli, että siitä tuli 
oikein suuri yhteiskunnallinen kysymys Englan
nissa tästä parlamentin jäsenten palkkakysymyk
sestä. Noin lrymmenkun ta vuotta lienee vasta 
siitä, kun Englannissa tuli hyväksytyksi, että 
parlamentin jäsenille maksetaan palkkaa. Mei
dän porva.ristomme on nyt tällä istuntokaudella 
huomattu pyrkivän kaikissa suhteissa mene
mään äärimäisimpään vanhoillisuuteen. Rohkeni
sinko olettaa, että he pyrkivät tässäkin kysymyk
sessä siihen, ·että saisivat vasemmistoedustajat 
täältä pois sillä, ettei maksettaisi mitään palkkaa. 
.T os sellainen olettamukseni olisi oikea, niin kyllä 
se olisi kaikk€in julkein :vrity,s, mitä täällä tä:hän 
asti on tehty. 
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Mutta itse asiaan. Minä puolestani en ole niin 
varattomassa asemassa, etten voisi tänne tulla, 
jospa täällä nyt suvaittaisiin maksaa 30 tai 40 
markkaa.. Se on minulle melkein samantekevä, 
kumpikaan ei riitä. Ette minua sillä pois saa, 
ettette maksa 40 markkaa, ja minä luulen, että 
us·ea edustajatovereistani on yhtä itsepäinen. Suo
men köyhälistöluokka on toki niin ·paljon pääs
syt nostamaan päätänsä, ettei se parlamenttiedus
tuksesta silti luovu, ettette maksa eduskuntatyön
tekijöille kunnollista palkkaa. Kun jokainen 
tietää, että tavallinen ruumiinisen työn tekijä jopa 
ihan tavallisissa ruumiillisissa töiss~L ansaitsee ja 
täytyykin ansaita tällaisia palkkoja. voidakseen 
elää, niin on todellakin ko'htuutonta · ja epäinhi
millistä, että te ta.hdotte nyt köyhälistön silmissä 
loistaa säästeliäisyydellä, te, jotka olette aina 
pyrkineet elämään yhteiskunnan kukkarolla ja 
pyrkineet valtion lihapatojen ääreen, ja se teidän 
pyrkimyksenne vielä nytkin on todellisuudessa, 
vaikka sen tahdotte tässä näin salata. Mutta 
kyllä se on liian yksinkertainen silmänkääntö
temppu. Me emme pelkää ollenkaan työväkeä 
esiintyessämme julkisesti itsekohda·stamme, sa
malla tavoin kuin kehoitamme työväkeä ja kaik
kia, ·jotka elää tarvitsevat, vaatima,.an työstänsä 
sellaisen palkkion, että sillä voi tulla toimeen, 
j.a siinä mielessä minä tässä eduskunnassa, niin
kuin valiokunnassakin, puolustan valiokunnan 
enemmistön mielipidettä. 

Ed. M u r t o: En ihmettele ·ed. Schybergsonin 
kantaa tässä asiassa. Se on hyvin ymmärrettävä, 
vallankin minun on se helppo ymmärtää. Minä 
olen nimittäin työskennellyt tehtaassa, jossa ed. 
Schybergson on suurin osakas ja olen tehnyt 
12-13-tuntisia päiviä 40 pennin päiväpalkalla. 
Näin ollen ei ole ihmeteltävää ed. Schybergsonin 
kanta, hänen, joka nn tottunut moisia palkkoja 
maksamaan. Hän kyllä kävi kerran vuodessa teh
taalla 1,1ostamassa voitto-osinkoja. :Siten onkin hän 
niin rikastunut, ettei tarvitse edustajanpalkkaa 
nostaa niin pientä ·summaa, kuin on kyseessä. 
Mutta sellainen, joka on tottunut elämään .ia teke
mään työtä 40 pennin päiväpalkasta., sellaisen s~n 
kyllä kanna.ttaa se nostaa. 

Ed. A 1 a-K u l j u: Käsiteltäessä edustajille 
maksettavan palkkion suuruutta, tuntuu valio
kunnan mietinnössä ehdotettu määrä koko lailla 
korkealta, ja sen vuoksi olisin valmis yhtymään 
toisessa. vastalauseessa ehdotettuun palkkion mää
rään. En tee tätä sitä varten, että 40 markkaa 

1 
tänä kalliina aikana olisi entiseen palkkioon ver
rattuna. liikaa, sillä jos säännöllisissä nlois~a kat- . 

sottiin 15 markan palkkio \Päivältä kohtuUlli
seksi, niin ei kukaan voi väittää, että n-ykyoloissa 
olisi 40 markkaa päivältä kohtuuttoman suuri, 
sillä ainakin täällä Helsingissä ovat· elantokustim-, 
nukMt 'kohonneet enemmän kuin 200 prosentilla 
säännöllisistä oloista. :Silloin sai asunnon 50 
markasta kuukaudessa, nyt saa samanlai\:iesta 
asunnosta maksaa vähintään. 150 markkaa kuu
kaudessa. Samoin on ravinnon laita. Ennen sai 
ruoka-aterian 2 markalla, mutta vaikka nyt mak
saa 6 markkaa ruoka-ateriasta, ei vi-elä oikein kyl
läisenä lähde pöydän äärestä. En myöskään voi 
yhtyä toisessa vastalauseessa esitettyyn peruste
luun, että maan vaikea taloudellinen asema vaa
tisi tyytymään pienempään edustajapalkkioon. 
Eivät rahatarpeet tule sillä tyydytetyiksi, flttä 
edustajien palkkiota vähimnetään 10 markkaa 
ehdotetusta määrästä. Mutta yhd,yn tähän 
sitä varten, ettei meillä ole mahdolli<;uutha 
korottaa muiden palkkaa: nauttivien etuja. niin, 
ettii he tulisivat saamaan ·edes 30 markkaa 
påivässä:. Niitä on .paljon pienen palkan naut
ti.ioita, .ioid€11 täytyy ahertaa, ja tehtti r:vötä 
väh<:mmällä päiväpalkalla .ia Mntähden tun
tuu vaikealta korottaa palkkiota. 40 markaksi 
päivältä. Ymmärrän kyllä, että ne. joilla on 
perhe kotona, joiden toimeentulosta on huolehdit
tava, ovat vaikeassa asemassa., mutta meidän on 
jokai·st:n kohdastamme kärsittävä tämän ahta·an 
ajan seurauksia, niin edustajain kuin eduskunnan 
ulkopuolellakin olevain, ja tällä perustuksdla kan
natan toista vastalausetta. 

Ed. Ja l a v a: Kun ed. Wrede täällä vastusti 
40 markan palkkaa, muistui minun mieleeni, etten 
minäkään eikä kenties yksikään vasemmistosta 
katsoi'si palkankorotusta tarpeelliseksi, jos meillä 
olisi 12-16,000 markan eläJke ja. vielä muut tu
lot sen lisäksi. En kuullut oikein ed. Mikkolan 
lausuntoa, sillä hän puhui hiljaa., mutta luulen 
hänen tulleen siihen tulokseen, ettei ole nyt sove
lias aika korottaa edustajain palkkoja, -etteivät 
valtion varat siihen riitä, ehkä .kuulin väärin. · 
Mutta jos ed. Mikkola mahdollisesti niin sanoi, 
ei se ainakaan oikein ollut sopusoinnussa hänen 
alotteensa· kanssa, mikä koskee sotalaitoksen 
aikaansaamista tässä maassa, sillä se kaikessa ta
pauksessa tulee nielemään paljon varoja.. Porva
rit käyttivät viime vaaleissa agitatsiooniaseena 
sitä, että maksettiin 30 markan palkkoja. Missä. 
määrässä he siinä onnistuivat vaikuttamaan vcla
lien tulokseen, sitä minä en tiedä, mutta minä 
ainakin voin omasta puolestani ilmoittaa, etten 
minä tässä asiassa ·porvarien agitatsiooniaseita. 
pelkää. Minä olen oma,;ta puolestani ollut 50 



·llUld'k'w llUllkki~m kannalla cia @loo sitä :edclleen, 
~· .00 tathd.~ tässä eri eluio'husta whdä. Ki!.wt
·täikää. ;täbä :sitten, 1um vaalit tulevat, as.eena mi:a:na 
vas!ta'lUl, jos tahdotte, en minä ..sitä pelkää. I'äälilä 
Qtl! io ~. ;Sailin åonkUD ·verrM kos}lieteHnt mitä 
ai•koja., lioll'O!in .säät;veduskunta oli koolla, ja, Jriil
lo.ioo. säältyeOI.usta(iat porvarissäädyssä,kin sa:i vat 
aa 2@ :tn.ariran ·piliväpaJkkoja, Gl:ihan lllUtä tie
t;v:Sti pienempiäkw, mwtt.a kyllä ne olivat n~ pal
kat .mO!l'ltfl& w,erlaa. su.m:emmat, ·kuin ·mitä nyt eh
d@tatts 49 maika.n palkka, on, knlilc ltumnioonote
taw ~·hiset elantokustannnkset. Kun tässä 
oo . .,Jmituttu v~ti.(l)varorieu säästämisestä., niin minä
km wod.n v&in !Lopuksi mainita, että hyvä <Ylisi, jos 
te 'hy~,M po:rwarit olisitte sitten meidfu1 kans
samme JS.ääsilämwä· valtion va~oja, kttD sinne .asti 
tnilaau,· olisitte m.,idäm mukanamm-e poistamassa 
ue .s;wnmattoman bhtnuttomat eläkkeet, sellaiset, 
.imt.a ,ed. W !lede ja monet muut tämän .eduskunuan 
oikei.stolaåsista J].a<nttiw:at, ja. aleutamass.a myöskin 
j.oabttl w.erran valtion virkamiesten kohtuuttoman 
korkeit~ p.alkkoj:a. Minä luulen, dtä te ette sil
l«ri~ ~le meidän mukanamme, kun näistä asioista 
tääiiä päätetään•. Se on niissij., kun voidaan 
säästää. ;yaltion varoja, mutta jos nyt muutamia 
kymmeniä markkoja. säästetään edustajain pal
lwista, s.e ei mi111nn• käsittääkse-ni valtion talou
dessa merkits·e sitä eikä tätä. 

Ed. M a l m i ·v a a r a: Kun en kuulu suureen 
vaiioku~taan, pidän velvollisuutenani lausua, tästä 
kysymyksestä ajatukseni. Kuunnellessa esimer
kiksi herra Salinin puhetta tulisi kyllä kiusatuksi 
ääfh.estämään pemstu.s.Jakiv.a.li:okunnan ehdotusta 
va:Stae.n, mutta minä .en uskalla semmoisia vatikut
timia. ~la tätä kysymystä ratbistaessa. Mi
n.un täytyy ajatella edustajia., joilla on kenties 
1.0-henkinen :perhe kotona elätettävänä, eikä mi
tään: muuta ansipta, kuilJJ minkä isä ansaitsee. 
K. un. normaa.lia.ika!'la sai. täysihoidon Hel·sin~issä 1 
90, JOpa 70 marka.Ua., oh 15 ma.rkka.a palkk1ona 
liiaa suuri. Nykyaikana, .kun saa maksaa. yk
sinpli huol)leenvuokraa 200, ,jopa puolen kolmat
tasataa. markkaa, .ei 30 markkaa riitä;. Siitä tar
kasti eläessä jää korkeintaan 5 markkaa perheen 
ylläpidoksi. Silloin täytyy vaivaishoidon lisätä 
pai·kkaa, ja se on rumaa., ·että Suomen kansa elä
t;yttää vaivaishoidolla. edustajiensa perheitä. Minä 
en nsko, että se synnyttää ammattipolitikoitsi
joita, jos tällä istuntokaudella maksetaan 40 mark
kaa edustajain palkkioksi, kun ei sitä normaa.li
aikoihin uloteta.. Ne, joiden mielestä 40 markkaa 
on liian korkea palkkio, ovat tilaisuudessa jättä
mään sen perimättä, mutta ei sovi rasittaa niitä, 
joille se on aivan välttämättömän tarpeellinen, ' 

vaaru täyi;yy minrun puGlestani clldn:titaa, attä 
snuri vaJiokuaasta hwväks;visi ~akiv,a;lio
ku-nnan ehd·obu.kseat. 

·Ed. S i r o 1 a: He~ra Wrede ja viime:ksi vii
mein;e.n. puhuia ovat lausuneet sana:n ,a.mm:atti
politikoitsija'' seHaisella, halveksuval1a. sävyllä, 
että täytyy kysyä., mistä sellainen johtuu. Onko 
.siinä jotakin halveksutlta•vaa? Tällain-e-n puhetapa 
on sitä kummaHisempaa., ktm ed. W red<e oo pit
kän ikä:nsä ollut ,am-mattipoliitikko" ja kuulun 
sukuun ia luokkaan., joika on •siitä samaa ollut !llliin 
kauvas. kuin meidän historiamme mui.staa. Ylä
ludkan lukeneet henkilöt, jotka. valt-ion palveluk
seen valmistwvat ja valtiota palkasta pa.'lvelrvat, 
ovat ammattipolitiik:oi'tsijoita. Kapitalistiluokka 
kasvattaa. itselleen ammattipolitik-oiisijoita asian
a,1ajistaan j·a aniama:lla muutamine jäsenillensä 
sellaisia. toimia, joissa on vähän työtä, että n.e 
ennättäisivät toimia politiikan ala.Ha. Minä va
litan sitä, että meidä.n maassamme p('}litiikan alalla 
on armmaW.ta.ito 1mono, sitä että meillä on liian 
vä:hän ammattitpOHtikoitsijoita. Minulla, itsel
länri, sen iinnnustan, olisi vilpitön halu kehittää 
itseäni sellaiseksi, mutta. ny·kyäiän cwat esimer
kiksi kir.iailll hinnat niin hirvitt-ävän ko~keat,.. 
että näitä välttämättömiä a.mma.ttike..hity ksen työ
välineitä, ei juuri kannata hankkia.. J.os Suomen 
kansan kannattaa ~lättää sellaista ammattipoliti
koitsijain laumaa, kuin on sen virkamieskunta j:a 
suuri osa seu ka!pitalistisista toimihenkilöistä,. 
sen täytyy ja•ksa:a elättää kansanedustaj.ansa ja. 
an.taa, niille välineitä kehittää itsestänsä ammatti
taitoisia lainsäätä.iiä. (Vasemmalta: Oi.lrein!) 

Ed. K u ll e r v o M a n n e r: Kun a·siaa perus
tus1akiva-liokunnassa .käsiteltiin, lausuin mrelipi
toonäni, että tämä asia on •semmoinen, jota aina
kin minä omasta kohdastani vastenmi-elisesti kä.
sittelen sen takia, ettii se kosk-ee persoonallisesti 
käsittelijää myös. Esitin lisäksi ~Sen ajatuksen, 
että ehkä voisi ottaa kysymykseen kahdenlaisen 
palkan maksamisen, nimittäin Helsingistä kotoi
sin oleville matalampi ja. maaseudulta olevill~ 
ooustajiNe korkeampi. Siihen olisi asiallinen pe
ruste. Helsinkiläisen, joka on edusta.ia, ei tar
vitse kestää eräitä lisäkustannuksia, vaikka onkin 
edustajana, sen sijaan kun maas-eutulaiselle tulee 
niitä erikoisia. Saman käsityksen esitti myös 
eräs valiokunnan porvarillinen Jasen, mutta 
.kumpikaan meistä ei kuitenkaan tehnyt valiokun
na•ssa ehdotusta.. Omalta kohdaltani jätin sen
suuntaisen ehdotuksen tekemättä, koska valiokun
nan kaikki muut jäsenet, niin maaseutulaiset 
kuin helsinkiläiset, niin porvarilliset kuin sosia-
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1 i:stit -esitti<Vit varsin vakavia vasta:vtiittei tä täm
möistä <ajatusta va!Staan. Nimenomaan huomau
tettiin, -että kahd-enlais-en pa:lkan. miä.rääminen 
voisi johma my.ös jostain tois-estakin ja.k:.operus·· 
te-est~t, lkain .siitä, -että on helsinkiläinen tai -ei
h-elsinkilä.ioe!D:. Huomioomotettava -ehkä olisi esi
merkiksi vi-rkami-ehet, jotka edusta.ia.-a.iallansa 
.ioutu-va.t !lmnikkimaan it!Selleen sijais-e111. 

KeskU&teiu julistetaan päättynBeksi. 

P <11 h e m i e .s: Valtiopäiväjärjestyksen 57 § :n 
m'ub:aa Ui.hetetään asia suu~ valiokuntaan. 

1) Sn:urten tulojen vero. 

1EsitelqMIIJ .snu:Nm valiokunnan mietintö n:o 2 
ja ot.etaa1i t-oi s<ee n käsi tt e [ y y n siinä sekä 
valti()va:rainvaliokunnan mietinnössä n:o 2 val
mistelevasti käsitelty ha.Uituksen esity,s n :o 13, 
joka sisältää. -ehdl3t-uksen laiksi suurten tulojen 
suostantaverost:t. 

sjäfartsförhund, •ilOID tydligt .ooh klart ådagalägga 
riktigheten a.f det ])åstående jag nyss tillät mig 
göra. 

Under krig.s.å.ren ha.fva bl. a. 19 ån.gfartyg, 
representerande 26,300 brotto registerton, gått 
under i följd af dWekta krigshänd-el.ser, 11 a.f 
d-essa ångare hafva gått under, då de sås,0m rekvi· 
rera:de anvimts af ryska regeringen; endast för 
2 af dessa. ångare har ersättning af .ryska k;ronan 
kunat erhilla.s; för 9 har tills vidare ingea er
sättning aHs hlifvit utbeialad, ehuru från redar
kl>etsar gjort.s de mest €nträgn.a och .energiska 
ansb:ängningar. Sekvestre,rats hafva 5 ån.gare, 
repr-esenteraJlde 5,256 registerton, och 4 ån-gare, 
representerand,e 4,500 ton, ha.fva öfvertagits a.f 
r.v.;;ka regering-en enligt rekvisitiolliSlagen.s he
stämmelser och med däri .stadgad-e J'tterligt låg11 
ersättninga.r. N u kan ju invändas, att fartygs
l~Cderierna skulle ,kunna,t säk-erställa sig för för
luster genom .krig:.sriskförsähing, hvilken- har 
s<tåt:t dem tili buds. Men h.ärvidla.g bör bemärka.s, 
att särs.ki'ldt · sedan undervattenbåtskrig.et tog 
ska.rpare och strängare former, premie.rna blifvi1 

P n he rn i ;e s: Ensiksi sallitaan yleiskeoslus
tela mi&timWn johdosta.; sitten. otclaaiiJ lnqkin eri i 
kohta eriksoon käsiteltäväksi. 

så oerhördt höga, att knappast en enda redaN' 
ai!Jsett sig knnna till fulla. nuvarande handels
värde försäkra något enda af sina fa1·tyg. ISkulk 

Yleiskeskustelu: 

Ed. S u n d b 1 o m: I föreliggande beskatt
ningsärende ha:r jag icke tagit m:ig talan för att 
.läfva det riktiga uti en låagtg.ående ooh känn
bar besk&ttning af stora in:komster och s. k. 
krig.s.vins.t. Oclkså jag aru;er en sådan beskattning 
fullt herättig:a;d.. Dock kan jag icke omfatta stats
utsk-ottets betänkande, hvari föreS'lås, att ända upp 
till 35 procent af inkomsten skall utgå i skatt, 
uta!l! ber .i'ag att i stället få föror.da regeringens 
proposition, som stannar vid 25 prooent. 

Bla:n.d de näringar, som hemfalla under denna 
beskattning. befinner 1sig också landets rederirö
relse, och. helt säkert är det mången i denna ärade 
.försam'ling, .som utgår ifrån att rederirörelsen nu 
haft en utomordentligt gynnsam tid. Detta är 
delvis sant; d-elvis är uppfattning-en dock oriktig. 
Sakförhållandet är nämligen det, att vår handels
flotta under krigsåren lidit oerhördt stora. för
luster, förluster, som näppeligen under närmaste 
framtid kunna ersättM, äfven om man förutsät
ter att landets regering omhuldar r-ederirörelsen 
och attden privata. företagsamheten gör allt hvad 
göras kan för att bringa vår ha.ndelsfiotta till 
samma storlek som före ·kriget. 

Jag skall he att få meddela en del siffernpp
gifter, samrnanställda af styrels-en för FinlandR 

han så gjort, hade ingen vinst af rörelsen upp
, 'stått, krigsris.kpremie.rna. skulle slukat hela för

tiänsten och något därtill. Föl.iaktligen skulle i 
sådant fall fartygsredar~m varit säkerställd för 
sin direkta förlust, men någon bes.ka.ttning af 
stora inkomst-er och krigsvinst hade följaktligen 
då icke kunnat komma. i fråga. 

På grund av rekvisition af ryska regeringen gå 
fortfarande 9 ånga.re på utländskt farvatten, ut
satta för alla de risker. 1som dä.r möta .. Fyra fem
tedelar af detta tonnag.e är <Jngageradt af den en
gelska krigslwningen och en·gelska regeringen; 
tills vidare icke likvid-erad hyra för dessa ångare 
u:ppgår till cir.ka 200,000 pund. Binda:m:1e aftal 
och tydliga villkor hafva våra .redare icke lycka.ts 
få tili stånd med engelska· regering.en. · 

Ångfartygsflottans fordri~tgar hos r.vska rege
ringen uppskattas tili 400,000 pund för fartyg, 
som förlorat.s., medan de använts för ryska kro
n.ans rälkning, 100,000 pund obetalad hyra för en 
del sålunda. förlor~de fartyg och 200,000 pund 
obetalad hyra för i kronans tjänst varande fartyg, 
som fortfarande trafikera utländskt farvatten. 
Genom sammanläggning når man det stora ,be
lopp-et af 700,000 pund, hvilket efter ungefärlig 
kurs i .rundt tal kan säga.s utgöra. 28,000,000 
finska mar.k. Men härtill kommer yUerligar-e un
derbetalning flir af kronan köpta fartyg, och sti
ger denna till icke mindre än 4,000,000 mark. 

64 



500 Perjantaina 14 p. joulukuuta. 

Hela summan hlir sålunda 32,000,000 mark. Om 
man också inrymmer en viss prutmån, stannar 
likväl kvar ett skrämmande högt belopp, som 
t. v. måste skrifvas på redarnas förlustkonto. 

Men det är icke endast Finlands ångbåtsflotta, 
som drabbats af mycket kännbara förluster under 
krigsåren. Icke mindre än 24 segelfartyg, repre
senterande 31,000 regi1sterton brutto och värda 
15,000,000 mark, hafva gått under, och 40 fartyg, 
representerande 19,000 registerton och 7 1;2 mil
joner ma.rk, hafva sekvestrerats i fiendeland. 

Enhvar torde hafva sig bekant, att Aland be
drifver en mycket liflig s.iöfart och har stora 
kapital nedlagda, i handelsfartyg. Det är ingen 
öfverdrift, när jag säger, att Aland förlorat be
tydligt mera än hälften af sin handelsflotta under 
detta krig, och det är icke de sämre fartygen, ·som 
gått - några sådana äro sekvestrerade - utan 
är det lanrusdelens allra bästa .iäm- och stålskepp, 
som sålunda gått förlorad-e. Alands handelsflotta 
har nämligen förlorat 17 fa.rtyg, de flesta af järn 
och stål, .repres-enterande icke mindre än 23,000 
ton, och dessutom ha sekvestrerats 16 fartyg, re
presenterande 4, 733 ton: 

När man sammanräkn:ar alla. dessa .belopp, 
kommer man till en summa af 59,500,000 mark, 
sålunda fördelad: förfallen fordran ho:s ryska re
geringen 32,000,000, förlust å sekvestrerade ång
fartyg 5;000,000, kapitalförlust å förlorade se
gelfartyg 15,000,000 och kapitalförlust å se
kvestrerade segelfartyg 7.5 m~l.ioner, inalles 
59.500,000 finska mark. 

När man står inför dessa oerhörda förluster, 
.kan man icke annat älll uttala den förvissning, 
att landet1s regering, med öppen blick för rederi
rörelsens stor:t betydelse, skall vidtaga. åtgärder, 
afseende att möjliggöra en komplettering inom 
närmast.e framtid af vår handelsflotta. Detta blir 
icke lätt; men det. är ju ett rent s.tatsintresse att 
i mö.iligaste mån med eget, icke med främrriande 
tonnage kunna sköta vår export och import. 

J ag vill icke upptaga .kammarens tid med att 
redogöra för de åtgärder, som man utomlands i 
s.iöfartidkande Iänder vidtagit för att efter kriget 
i hög grad gynna såväl skeppsbyggeri som rede
rirörelse. H varje land har redan för länge sedan 
tillsatt kommitteer, hvilka utarbetat dylika för
slag, och man har i princip enats om att bevilja 
skeppsbyggeriet och rederi.rörelsen utomordent
ligt stora summor, icke blott i form af gynnsamma 
amorteringslån utan äfven i form af direkta un
derstöd. Man frågar sig, hvad Finland1s Tegering 
och landtdag kunna tillgöra. för att upphjälpa vår 
rederirörelse. U tan tvifvel måste regering och 
landtdag inslå samma förfarand.e som utlandet, 

d. v. s. genom ekonomiskt understöd befrämja 
kompletteringen af handelsflottan och samtidigt 
härmed befordra den nu på många håll åter upp
spirande varfsindustrin. Det har nämligen visat 
sig, att då det nu blir utomordentligt dyrt för att 
icke säga omö.iligt att nu bygga fartyg af järn 
och stål, man med fördel och framgång kan 
bygga sådana af trä. J ag vågar förutsätta att 
regeringen till nästa landtdag öfverlämnar en 
proposition i detta afseende. Därjämte hoppas 
jag, att regeringen icke lämnar någon möda 
osparad för att våra rederier må komma tili sin 
obestridliga rätt med afseende å ersättnin.gar af 
ryska kronan och engelska regeringen. - Här 
i landet kan man; icke blott genom direkta under
stöd och fördelaktiga amorteringslån upphjälpa 
rede.rirörelsen. utan kan man också på ett mycket 
kraftigt sätt b(lfrämja. vår varf,sindustri gellom 
att från kronoskogarna antingen gratis e1ler mot 

. n-edsatt betalning utlämna virke för skeppsbyg

. get, och synes det mig, att där .kommunikations
förhållandena göra sådant möjligt, man i hög 
.grad borde anlita denna utväg för att hjälpa upp 
en näringsgren, af hvilken äfven staten i form af 
beskattning kan draga stor nytta. Rederirörel
sens understödande är enligt min uppfattning en 
statsuppgift af främsta rang. 

Ed. S a a riki v i: Kun täE>tä asiasta suoritet
tiin lähetekeskustelu suureen valiokuntaan, vaati
vat useat maalaisliiton sekä muiden porvaripuo
lueiden edustajat, että puolet verovelvollisille met
sänmyynnistä pantujen tulojen määrästä tuosta 
verosta vapautettaisiin- asettuivat siis siinä suh
teesE>a valtiovarainvaliokunnan mietintöön liitetyn 
ensimäisen vastalauseen kannalle. Suuri valio
kunta näyttää nyt ottaneen nämä vaatimukset 
huomioansa ja on tehnyt mietinnön sen mukaisesti. 
Kun minua ei tämä suuren valiokunnan mietintö 
siinä suhteessa tyydytä, niin katson tarpeelliseksi 
vielä muutamalla sanalla kajota tähän kohtaan 
asiaE>ta. Tätä metE>äkauppojen verohelpotusta pe
rustellaan sillä, että metsänmyynnistä saatu tulo 
on säästyneen metsäpääoman rahaksi muuttoa eikä 
sellainen tulo olisi näin ollen· näiden sotavuosien 
aiheuttamaa tuloa vaan säästöä useammilta ed·el
lisiltä vuosilta, vaikkakin se nyt on E>atuttu saa
maan sotavuod·en aikana tapahtuneessa kaupassa. 
Mutta huolimatta, niistä monista väitteistä. mitä. 
metsäkauppojen verosta vapauttajien taholta on 
tehty, on minulla edelleen se käsitys, että jos mi
hin, niin juuri metsän arvonnousuun on sota-aika 
erikoiE>esti vaikuttanut. Se asiantuntija, joka vii
me eduskunnan valtiovarainvaliokunnalla oli käy
tettävänään - ja se lienee ollut pätevä, koska, se 
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on metsähallituksen herroja - vakuutti puoles- nittu ·eräs mielestäni hyvin likainen rikastumis·· 
taan, että metsänarvot ovat todellakin suuresti ko- keino, jonka avulla ovat tavattornia tuloja edel
honnoot. Hän esitti numeroita., miten tämä nykyi- leen maanomistajat keränneet. Minä tarkoitan 
nen tila on vaikuttanut suorastaan metsän kanto- sitä kiristämistä, kun useinkin nälkäisille kulut
rahan nousuun. Hän mainitsi, että nämä kanto- tajille myydään korkeasta hinnasta ala-arvoista 
rahat ovat useilla sadoilla prosenteilla nousE.eet. tavaraa. Onhan koko sota-ajan ollut tm:lnettua, 
Hänen laskelmainsa muka·an ovat tukkipuiden että tavallista maalaisvoita myydään meijerivoina 
kantora.hat kohonn-eet eri osissa maata 75 ja toisin 1 ja siten siis rajahintoja ylitetty julkisessakin kau
paikoin 100 prosentilla; kuusipuiden kantoraha on passa, puhumattakaan nyt salakaupasta. Se maito. 
noussut 100 prosentilla ja muutamin paikoin 250 mitä liikekeskuksissa on sota-aikana jaettu, on 
prosentilla; halkopuiden kantoraha 200 jopa pai- usein kaikkea muuta vaan ei oikeaa tavaraa. Mai
koin 400 pros-entilla. Tämä, jos mikään, osoittaa, don kauppa on useissa paikoin muodostunut sel
etta metsäkaupoilla ovat ih.e maanomiE.tajatkin laiseksi, että tavallinen maito on melkein saman
tavattomasti rikastuneet. Sota-ajan tarjoamista laista, kuin kuorittu maito normaaliaikana. Hal
eduista ovat siis hekin hyötyneet eikä ainoastaan vempi kerma vastaa normaaliaikuista tavallista 
keinottelijat ja yhtiöt. kuten heidän edustajansa maitoa ja paraskin kerma vastaa tuskin normaali
täällä viime kerralla asiasta keskustellessa väitti. ajan tavallista kermaa. Kun tällaista tavaraa saa
Olisi sangen helppo todistella lukuisilla esimer- daan nykyään ei ainoastaan jakelupaikoissa vaan 
keillä, mitenkä metsäpalstojen hinnat ovat sota- suoraan maanomistajiltakin ostettuna, niin ei olr 
tilan vaikutuksesta kohonneet 10- jopa 100-kerb:ti- ihme, jos maanomistajien tulot tä~säkin suhtees.sa 
sesti. Ja ne siis ovat puhtaasti sotatilan aiheutta- ja tällaisella pelillä · tavattomasti nousevat. 
mia arvonnousuja, .siis sellaisina klisitettävät ja Yleensä voin siis sanoa, -että maanomistajien tulo1 
sellaisina verotetta vat. Jos suuren valiokunnan ovat sotatilan vaikutuksesta monella eri tavalla 
mietintö nyt tällaisenaan hyväksyttäisiin, tietäisi nousseet. Siitä parhaana todisteena on meijerien 
se sitä, että tämä epäoikeutettu verohelpotus an- ja heidän tuotanto-osuuskuntiensa vaurastuminen. 
nettaisiin ei ainoastaan itse metsän alkuperäiselle Kuntien säästöpankeista useat, joissa talonpojai 
omi-stajalle vaan myöskin metsäkeinottelijoille, metsä voittojaan säilyttelevät, ovat kohonneet näinH 
jobbareille .ia yhtiöiNe, kaikki nämä tulisivat vuosina miljoonapankeiksi ja talollisten säästö
tuosta hyötymään, ja maalaisliittolaisetkin joutui- varat ovat samalla aikaa siis huimaaYasti kohon
sivat siis tässä suhteessa heidänkin etujansa val- neet. Työläiset sen sijaan ovat huonontuneet ta
vomaan, vaikka ovat taistelevinaan niitä vastaan. loudellisesti entisesttiän. Heidän näennäisesti kor
Hyväk·symällä suuren valiokunnan ehdotuksen keat palkkansa ovat luisuneet etupäässä talonpoi
tällaisenaan vapautettaisiin siis todellakin suuri kien kukkaroon, lw~ka ne palkat täytyy vaihtan 
osa k-einottelijoista veronalaisuudesta ja siten etupäässä ravintoon ja polttopuihin. Täten siis on 
valtiolle koituisi mt!lkoinen vähennys vero- yleinen varojen siirtyminen työläisten ja yleensii 
tuloissa, .ioit:a. •se kuitenkin niin kipeästi ny- kuluttajaluokan taholta tapahtunut maanomista
kyään kaipaisi. Mutta paitsi näistä metsä- jien hyväksi. Siitä huolimatta kehdataan täällä 
tuloista ovat täila.isesta sotatilan aiheutta- väittää, -ettei Dle muka sopiva "erottaa heitä, sa
masta äkillisestä arvonnoususta sa.anoot maan- maila tavalla, kuin muita riistäjiä. Vieläpä viime 
omistajat nauttia monilla muillakin aloilla, naut- istunnossa ilkesi maalaisliiton johtomies .Juutilai
tia esimerkiksi maan- .ia karjantuotteista saamis- nen väittää, että maalaiset ovat niin hyvän ta btoi
taan hinnoista. Kun esimerkiksi hehto perunoita sia, että he melkein ilmaiseksi jakavat tuo~teilaan 
maksaa nykyään 30 jopa 40 markkaa suorastaan työläisille. On todellakin julkeaa sanoa sen jäl
maanomista.ialta ostettuna, on siis todellakin tässä koon, kun kaikilla keinoilla voidaan äärettömiä 
yksi osa sota-ajan vaikuttamista tuloista, jotka tuloja koota, että on muka ilmaiseksi sillo!n tuot
lisäävät maanomistajan rikkautta. Voin ja maidon teet jaettu. Minusta tämä sunren valiolmnnan eh
hinnat ovat nousseet huimaavasti ja samasta dotus tode1luki..i1 on taka-askel vero~m.hoi.Imissa ja 
syystä. Kun tässä on kysymyksessä kuitenkin ei senpä vuoksi, kun tässä on niin suurten tulojen ve
pikkukauppojen eikä pikkutuloj·en verottaminen rottaruiaen k:ysymykse&sä, rohkeu~n ehdot,.na. ~:ttä 
vaan suurten, 20 tuhansien .ia siitä suurempien, ~nnren valiokunnan mietinnön kvb1annes&a pykä
tulojen verotus, niin ei luulisi, että sitä täällä Iässä poistetaan 4 momentti kokonaan pois. 
pikkuviljelijäinkään edustajain: taholta olisi läh
d-etty vastustamaan. Kun tässä metsätulojen 
ohella olen maininnut myöskin maanomistajien 
muih: tulol~ihteitä, .niin olkoon vielä lopuksi mai-

Ed. P a l m g r e n: Samtidigt som det storpo
litiska genombrottet senaste vår ägde rum, var 
det redan för enhvar klart, att de exceptionella 
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tid,r,;förhållandena på statska.ssan ställde störrc 
anspråk ä.n någonsin tillförene i detta. land. För 
a:tt på hästa sätt möta dessa anspråk hade det 
vacit nödigt att sammaDibringa en möjligast full
ständig utredning om det verkliga behofvet af 
statsmedel för den närmaste framtiden samt en 
genomtänkt plan, enligt hvilken medlen kunde 
hopbringas utan att vålla alltför kä.nnbara ruhb
ninga.r i de e.kooomiska ·förhålland€na och utan 
att påfallande orättvisor dra1bhade någon enskild 
grupp me(liborgare. Sådaua lbeskattningsuppgif
ter äro emellertid af den art, att deras lösande 
kräfva lång tid ooh mycket sa.kkunnig;t aribete. 
D.et var den gå.ng>en icke tid a,tt t.änka. på en om
läggning af hela beskattningssystemet.. M:m 
måste därför inskrä.nka sig till att för:cslå en bc
villningsskatt, som omedelbart kunde .utskri'fvas 
pch inbringade tillräckliga medel för att åtmin
stone temporärt hjälpa landct öfver d€ mest öfvt?r
häugande svårighetema. 

Efter mönster från utla.udet kom man då osökt 
till att s'åsom ska.tteobjekt anlita s. k. krigstids
vinster. Det var ju allmä:nt kändt, att den ·eko
nomiska; konjunktur, som föl.ide världskriget i 
spåren, beredt ett antal personer möjlighet att 
utan personliga uppoffringar eHer öfverhän,gandc 
risker på kort tid inhösta vinster, hvilka. i många 
fali motsva.rade helopp, som under andra förhål
landen icke ens genom lifslångt. målmoo vetei ar
bete hade kunnat samlas. Många industriella 
företag, hvilka län:ge kämpat med öfverhän·gande 
koukurrens och andra, ogynnsamma villkor, för
sattes också i sådant läge, a.tt de med ens sågo 
tiH och med sina d.iärfva:ste förhoppningar öfver
trJ.ffade. Skatteåret 19H:i hade i själfva. verket 
på flere håll i vårt land lämnat ett uthyte, som 
di:irförinna:n icke ·kunnat nås och som knap-pa8t 
åtminstone under öfverskådlig framtid. skall upp
repas. 

När senaste vår den första propositionen ont 
skatt på stora inkomster emaneraode, var därför 
också den allmänna opinionen sådan, att den a.n
såg det vara rättvist, att de, hvilka skördat oför
tjänt vinst af krigstiden, främst skulle bidraga 
till att likvidera de ökade utgifterna för det all
männa, hvilka, också voro en rföljd af kriget, samt 
att den mängd löne- och pensionstagare, hvilka 
drabbats tungt a.f krigstiden, därigenom kundc 
befria.s från .deltagande i åtminstone en del af 
statsverkets utaf dyrtidenr betingade merutgifter. 
Då man var ense därom, att skatten på stora, in
komster var rättvis och af omständigheterna på
kallad, brydde man sig den gången mindre därom, 
att det föreslagna systemet för ska.ttens fixerande 
icke var rättvist och att det äfven annar~ läm-

na-de mycket öfrigt att önska. M.an antog. att 
de, hvilka fr&rnst drabbades a!f skatten:, skulle 
kunna, erlägga den utan allvarsam ruibbning i ile· 
ras ekonomi. De, hvilka inuehade rUtbelvalutor,. 
fingo dem växlade mot finskt mynt efter den 
tidens kurs. Under det halfår, som förflutit se. 
dan den första pJ·opositionens i ämnet tillkomst,. 
ha emellertid de elwumniska förhållandena i lan
det undergått en försämring af så genomgripaude 
art, att de icke lmnna lämnas ur räkningen, när 
frågau nu skall ordnas. ~~f enskilda personer~ 
son1 undcr 1916 genom spekulatiou kom:mo sig 
till stora vinster, had'va många under loppet af 
1917 genom kurs- och audra differenser gjort för
luster, hvilka, starkt influerat på den -ekono
mi~ka stä.llniug de innehade vid utgång.en af 19HL 
Detta iuverkar direkt på frågan om gradea för 
deras rä.ttvisa beskaita,nde. Af de industriella 
företag, hvilka uppvisat de största behållnin
ga.rna. för 1916, har fbrtalet gjort det på grund 
af leveranser till Ryssland. Exporteu ·åt vä.ster 
var .iu redan 1916 starkt reducerad. I d~ f&r 
1916 alffattade industribokslut, hvilka uppvisade
stora inkomster och uppgjorts på vårvintern 1917. 
ingå väl i de flesta faU betydliga utestående 
fm·dringa.r hos afnämare i Ryssland, värden för 
varor, som la.grats däxstädes, samt tili och med 
koutauta medel i ryska. valutor. Då .dessa till
gångar uppta.gits efter den vid början af 1917 
gälla.nde ryska kursen, men de ryska. valutoma. 
i regeln icke 'hunnit växlas till ;finskt mynt, in
na.n kurse.il fallit, är det klart, a.tt de varit allde
l€5 för högt bokförda. Dä.raf fö1jer, aH 1916 års 
vinster i många ·fall, kanske de flesta, upptagits 
alldeles för höga samt att ett myckct sta.rkt bak
slag således inträ:ffa.t under 19i 7. Äfven dess.a 
omstäudighetf~r inverka direkt P'lt möjligheten a.tt 
bära en· ·extra beskattnin,g. 

Då till allt detta kommer att dessa samma. in
dustrier under 1917 haft att kämpa med de kända 
svårigheterua af 11Jristande transportmöjligheter, 
påräknade men uteblifna order m. m., så följer 
häraf att lagstiftaren nu icke mera har rätt att 
behandla det nu föreliggande förslaget tili bevill
ningsska.tt lika. summariskt som man kanhän.da 
tidigare varit ·beredd att göra. 

Många af de industriella företa·g, hvilka på 
våren med lätthet hade kunnat reglera skatten i 
fråga, äro nu i ett helt annat lälge. De för 1916 
intjänade vinsterna. äro llmndna, i dyra råvaror, 
förbättringar i anläggningarna m. m. Ifall till
godohafvanden i ryskt mynt föreligga, är det 
tvifvelaktigt, om de alls numera kunna växlas 
till .finskt mynt. Atminstone kan det ej ske 
annorlunda än till en mycket lag kurs. :Må det 
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därför tillåtas att i detta sammalll11aug- .fästa upp. 
märksamheten vid en del af de mest påfallande 
svagheterna, ·hos •:för.slaget. 

Jä.mlikt § 3 i försla.get lägges det vid deu 
korumunala taxeringen tiUkomna skattöretalet till' 
grund för ifrågava:rande beska.ttning. Då ma.n 
vet, huru olika de kommunala taxeringsmyndig
heterna på skilda, orter gå till sina uppgifter och 
huru missvisande resultaten på den grund också 
.ofta kunna blifva, kan man icke värja. sig för 
tanken, att detta stadgande innebär en svaghet, 
som skulle mana tili stor försiktighet vid fast
ställa.nde a.f procentsatsen för skattens uträk
nande. 

Vidare ä:r det en fbrist att förslaget icke gör 
skillnad mellan sådana stora inkomster. som 
verkligen direkt bero af kriget samt dä:rtför kunde 
beskattas högre, och sådana stora inkomster·, som 
l>ero på andra grunder. Då penningevärdet starkt 
nedgått ooh osäkert är, om det någonsin mera 
når samma nivå som förut, måste man taga med 
i räkningen, att industriella inrättningar för 
framtiden komma att vara i behof a:f relativt 
större -rörelsekapital än förut samt att ett af
stående a:f en del a:f detta rörelsekapitaJ nu vore 
synnerligen olägligt. · 

Af hvad här antydts framg<'i,r, att man bör gå 
tillväga med mycken varsamhet, när grunder för 
utgörande af ifrågavarande skatt fra.mställas. 
Det 1bör tagas under samvetsgrann ompröfnin.g, 
huru stor del af inneva.rande tids stora statsut
gifter skola påföras den nuvarande generationen 
-och huru mycket däraf skäligen hör bestridas ge
nom lån, hvilka. infrias af en följande generation, 
som, det våga vi hoppas, också ;Jkall få njuta 
frukterna a.f den utvecklingsprocess vårt sam
·hälle nu genomlefver. 

Under denna brytningstid ha. tyvärr framkom
mit allt för många. sådana företeelser, hvilka äro 
:wgnade att afskräch från placerande af kapital 
i vårt la.nd. När förhållandena åter lugnat sig, 
1Skall man helt visst erkänna, att lifvet, isynner
het det ekonomiska, nu en gång gestaltat sig så, 
att man icke kan undvara anhopning af betydande 
ka.pital på få händer. Vårt land kan icke mera 
~konomiskt komma tillrätta uta.n storindustrin. 
Detta erfar man hvarje dag. Ett eklatant ut
tryck härför är d-en artikel tidningen ,Työmies" 
för några daga.r sedan innehöll därom att arbe
tena icke skulle återuppta.gas vid en del af norra 
Österbottens sågar. I lifliga färger skildrar tid
ningen den nöd en sådan företeelse för med sig. 
H vart skulle det då bära, om ka·pitalen droges ur 
landet och många sådana afbrott i den indust
riella verksamheten blefv-e föl.iden? In.gen 1n-

billar sig hdler, att man kau drifva st.orindust.ri 
med" kapital, som i små rater tillskjutas af ett 
flertal personer. 

Af hvad nu anförts framgär, att jag i de fall, 
där regeringens pro-position och staisutskottets 
förslag föret.e olikheter, ställer mig på samma 
principieHa ståndpu:ukt som propositionen. Denna 
har i ·högre grad än utskottsbetänkandet fäst af
seende vid det praktiska lifvets kral. 

Ed. H ä s t b a c k a: Vid genomgående a.f ~tats
utskottets tbetänkande angående skatt å stora 
inkomster, finner man att utskottet sökt komma 
åt de stora inkomsterna i allmän'het, ehuru ut
skottet talar om inkomster, som htirflutit från 
krigskonjunkturerna. 

Mig syrues dock, som om stat·sutskottet genom 
föreliggande lagförsla:g icke skulle träffat ele of
tersökta ska.t-teobjekten, utan mera. det produktiva 
ka:pitalet. Skulle de stora inkomst.erna, som ut
göra. skattedbjektet, vara en direkt affärsvinst 
under åren 1913 och 1914-;1916, så sk,ulle jag 
vam färdig att godkänna skattetariffen. Men 
då jag har mig bekant, att en stor del af de stora 
inkomsterna, bl. a .. trävarufirmors och pnppers
bruks inkomster härflutit Jrån en under artion
den fonderad jordegendom och :från trävarulager, 
som försålts till betäckande af skulderna, kan jag 
icke finna. det va.ra rättvist a.tt realisationsvärdet 
för en sådan fast egendom lägges till skatteobjekt 
både för kommunen och staten. Det afdrag den 
skattG~betalande är berättigad göra enligt lagför
slaget, står ju icke heller i någon proportion till 
affärens egendomsförminskning genom den 'högn 
skatten. Skatteta.riffen är således mest orättvi~ 
mot den, som under år-en 1913 och 1914-1916 rea
liserat sin under årtiondelll fonderad fastegendom, 
ty de på så sätt influtna stora inkomsterna äro 
icke affärsvinster utan en nedsättning af den 
fasta egendomens värde. 

Lägger man därtill att en stor del af de 'höga 
affärsvinsterna vid 1916 års bokslut bestod uti 
fordringar för levererade va.ror till Ryssland, ocll 
att dessa fordringar blifvit under detta år in·be
talda ·under en hetydligt lä,gre kurs än den vid 
bQkslutet fastställda kursen eller fortfara.nde är 
oinbetald, så finner man det orätta uti, att en så
dan fastslagen lbokvinst, som är eller ka.n bli för
lust, lägges till grund för beskattningen. 

A.f betänkandet och a1f en del vid senaste .ple
num gjo.rda utta.land·en i sa.mma fråga .kan man 
äfven spåra, att den fata.la uppfattningen råder 
på en del håll, att man tror sig vinna något pit 
a:tt genom beskattnjng· i'ökn hå.rat ibehmga del 
}Jroduktiva kapita1et. 
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I detta afseend·e rikta de organiserade arbe- 1 

tarne och - vill jag säga - agrarerna sina anfall 
mot orä tt mål. 1 

Vid fastställande af penningen som slmtte
ob.iekt så måste vi äfven beakta att densamma 
äfven har en allmän betydelse och icke är ute
slutande en individuell lycksartikel. Den använ
des för tre olika syften: 

en dellägges i produktionen wf nyttigheter, ancl
liga ooh materiella; 

en del konsumeras till medborga.renas lefnads
kostnader, och af denna del afsevärdt till njutning
och öfverflöd; och 

en del användes till sp·ekulationer, mer eller 
mindre goda, hvilka sistnä:mnda icke göra. landet 
det ringastc gagn, utan blott afse att fötflytta 
egendomen ur den cnes ficka i den andres. 

Det är detta slags affärer, som under krigsåren 
mest florerat, under det att en stor del af pro
duktionsaffärerna lidit hårdt tryck; det är på så
dana affärer, som de nya förmögenhete:r;na bil
dats, bankerna fördubblat sina kapital, nya så
dana inrättats och 'uppståit som svampar ur jor
den, och det hela ger intryck af att vårt land 
vore rikt. 

·Mot dessa a.nvändningar a.f kapital anser jag 
det vara rättvist för samhället och staten att 
rikta sina anfall, men icke mot den kapitalan
vändning, som arbetarna skola tjäna sitt uppe
hälle af, som hela landet skall lefva af, och med 
hvilken vi skola 'betala vår ha.:ridelsbalans, som 
sna.rt blott salderas medels export af råvaror. 

Börj.ar staten på sätt föreliggande betänkande 
innehåller, äifven rikta sina anfall mot produk
tionen, kommer staten att göra sig skyldig till 
att ka.pitalet - flyktigt som eterol.ia - föredra
ger, framför det nationell.a a:rlbetet med alla dess 
nuva:rande tråkigheter, konstlade motigheter och 
osäkerhet, att placeras på annat håll; de försik
tiga välja inteckningar, in- och utländska obli
gationer o. d.; de djärfvare väl.ia spekulationer. 

God ekonomisk politik bjuder därför att man 
icke genom beskattningen hindrar näringslifvets 
utveckling och möjlighet att ge sina arbetare en 
berättigad lön för åstadkommande af bättre ut
komstmöjligheter. Men denna. ekonomiska :vis
hetsregel synes icke ha legat till grund vid upp
görandet af berörda skattetariff, utan mera en 
alltför långt gående utjämningspolitik. 

.Såväl arbetarna som sociala reformifrar-e 'böra 
komma bort från den blska föreställningen att de 
vinna :riågot på att genom beskattning söka träffa 
kapitalet som sådant eller industriidkarnes in
komster från produktiv verksamhet. Dessa. sträf
vanden bero i a.llmänhet på ren tanklöshet. Man 

kan sålunda klaga öfver att allting fördyras, 
ehuru ·det ju är uppenbart, att skatter på produk
tiv verksamhet tendera att höja priset på produk
terna och därigenom öfverflyttas på konsumen
terna .. 

Skattereformernas etik bör .därför innehålla, att 
hvarje samhällsmedlem bör erlägga. skatt .i för
hållande efter sin förmåga att bära den. icke 
så att ska.tten blir ·en tryckande och hämmande 
börda, på den produktiva företagsam'heten, utan 
en rättfä.rdig tri'but för hvad enhvar är skyldig 
sitt samhälle eller staten genom r1c tjänster han 
mottar från detsamma. 

,Att i en tid, som .denna, då r)enningevärdef 
synes komma att sjunka: med 40 a 50 procent 
ytterligare börja på ett så oerhördt högt sätt be
ska.tta det produktiva kapitalet, är icke enligt 

'min uppfattning vä:lbetänkt hvarken ur social
politisk eller statsekonomisk synpunkt. 

De af mig här antydda förhållandena. komm;l, 
ifall ifrågavarande skattetariff fastställes, att för
lama vår industri och på samma gång min,ska 
dess mö.iligheter att utstå konknrrens med ut~ 
landets industri och· betala drägliga löner åt ar
betarne. Och vi kunna lätt draga. konsekvenser-' 
na af, hvad detta föranleder till. 

Fpr min del anser ja.g a:tt det hade varit•klo
kare, att under dessa abnorma tider i något högre 
grad än nu skett regl-era statsbudgeten genom 
uJ/ptagande af lä;mpliga afbetalninsrslån. 

Då någon förändring i den riktning icke nu
mera kan förutsättas komma i fråga, ber jag få 
ansluta mig till ldgm. Palmgrens uttalande och 
understöda hans försla.g. 

Ed. L u o p a .i ä; r v i: Ed. Saarikivi äsken teki 
ehdotuksen, että suuren valiokunnan mietintö 
muutettaisiin ja palattaisiin tfl !<:nisin valiokun
nan mietinnön kannalle, mikäli koskee verotusta 
metsänmyyntituloista. Ehdotustaan ed. Saarikivi 
perusteli m. m. sillä, että maanomistajat nyky
aikana yleensä ovat päässeet hyvin ansaitsemaan 
ja sitäpaitsi että metsäin arvot ovat erinomai·sen 
paljon nousseet, jonkru vuoksi metsätulot olisivat 
erityisesti verotuksenalaiset. Mitä ensinnäkin 
tulee m.aanomistajain ansaitsemiseen muilla. tuot
teilla, on huomioon otettava, että se vero, joka 
tämän lakieh.dotuksen perusteella kannetaan, pe
rustuu vuonna 1916 saatuihin tuloihin, ja silloin 
vielä maanomistajain tuloja tavattoman suur-essa 
määrässä ahdistettiin alhaisilla raja.hinnoilla., jot
ka vaikuttivat sen, että maanomistajain tulot oli
vat hyvinkin rajoitetut. Mitä taas tulee metsän
myyntituloihin, niin viittaan siinä suhteessa va ... 
liolmnnassa käytetyn asiantuntijan lausuntoon, 
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joka laskelmiensa. perusteella: johtui siihen, että 
vaikkakin metsien arvot ovat nouss-eet sodan joh
dosta, niin sitt-enkin, koska metsän lisäkasvu vetää 
niin paljon aikaa, että metsä voidaan. myydä uu
destaan vasta monen vuosikymmenen takaa, jos 
myyntitulo jaetaan jokaiselle vuodelle tasan, sit
tenkin veromäärä tuloo vi-elä ol-emaan siksi kor
kea, vaikka puolesta.kin myyntitulosta verotetaan~ 
että se hyvinkin vastaa muita; verotettavia tuloja, 
jotka tämän 'lain ala.isiksi tul-evat. Oru nimittäin 
otettava huomioon, että tässä ei suinkaan ole ver
rattava maanomistajan ja työläisen tuloja toisiin
sa. Tässä on verrattava maanomistajan ja met
sänmyyjän tuloja niihin tuloihin, jotka. saadaan 
muulla tavalla, siis vastaavia samansuuruisia 
tuloja. Minä kyllä myönnän, että eräissä tapa·uk
sissa saattaa, mikäli koskee noita iukkimetsä-

. myynte.iä, olla asianlaita sillä tavalla, että voi 
tulla kyseeseen toisenlainen men-ettely, kuin tämä 
;;uuren valiokunnan mietintö sisältää. mutta ne 
jäävät kuitenkin poikkeuksiksi. . 

Mutta sen johdosta, että suuri valiokunta ei ole 
ottanut huomioansa sitä ehdotusta, joka on täbä·n 
mietintöön liitetyssä tois-essa vastalauseessa .ia .ioka 
koskoo osakeyhtiöitten verottamista, pyydän saa
da nyt eduskunnan päätettäväksi ·ehdottaa. -että 
lakiehdotuksen 3 § muutettaisiin sillä tavalla, -että 
osakeyhtiöitten veronvähentämisoili:eus kielletään. 
Tämä:n mukaan tulisi siis tämän lakiehdotuksen 
3 §:n viimeinen kohta muutettavaksi toisin kuulu
vaksi. Ehdotan sen' johdosta, että tämä .kohta 
raissa muutetaan kuuluvaksi näin: ,4:ksi verovel
vollineU: osuuskauppa sen määrän, joka vastaa 5' 
prosenttia -ennen vuoden 1916 alkua osuuskuntaan 
;.moritetuista osuusmaksuista". 

P u ·h e m i e s: Ennenkuin annan puheen vuoroh 
;;euraavalle pu'hujalle, katson pitäväni huomaut
ta.a, että niin hyvin ed. Luopajärven kuin aikai
semmin ed. Saarikiven ehdotukset tarkoittivat yk
sityiskohtaisia muutosehdotuksia. Mutta kun 
nämä ovat tehtävät yksityiskohtaisessa käsitte
Lyssä, ei niitä oteta huomioon. nyt, kun on yleis
keskustelu. 

Ed. J u u t i l a i n e n: Luo;vun. 

Ed. Tuomi: Luovun. 

·Ed. G y 11 i n g: Tämän suurt-en tulo.ien ;veron 
lopullin·en päättäminen, niinkuin uusien verojen 
yleensäkin, ;voi mielestäni tulla kysymykseen vas
ta; sitten, kun on tiedossa, mihin tarkoituksiin uusia 
veroja tar;vitaan, ja kun siis on päätetty budje
tista täksi vuodeksi. Oikeastaan näin ollen olisi 

tämän a;sian käsittely keskeytettävä ja asia ·:PYY
dettävä pöydälle siihen saakka, kun -esitys budje
tista on eduskunnalle annettu. Mutta siihen näh
den, -että aika on verrattain täpärällä .ia olisi koe
tettava saada raha-asiat ennen joulua eduskunnas
sa. loppuunhoidetuiksi, en tätä ehdotusta nyt tällä 
kertaa tahdo tehdä. Mutta edellytän, että tämä 
vero, niinkuin muutkin uudet verot, ei tul-e kol
manteen käsittelyyn eduskunnassa. ennenkuin 
budjetti on esillä. Sillä muussa tapauksessa luu
len, että ainakin ;vasemmistosta on mahdotonta 
myötävaikuttaa. sellaisten verojen myöntämisean. 

Kun minulla on puheenvuoro, tahdon ;vastata 
· eräille ·edellisille puhujille, jotka ovat valiokunnan 

mietintöä moittineet tai tehneet huomautuksia sen 
johdosta. Ed. Palmgren ja myöskin ed. Hästbacka 
ovat ankarasti käyneet valiokunnan mietinnön 
kimppuun sen johdosta, että se on liian ankara, 
että se ;v-erottaa liian kovasti pääomaa, .ia f~rikoi
sesti huomauttane-et, että joskin tämä vero olisi 
ollut kohtuullinen keväällä säädettäväksi, jolloin 
vielä edullis-emmat konjunktuurit olivat vallalla, 
se on aivan kohtuuton nyt, kun olotila on huono. 
En tahdo väittää, etteikö tässä ole jonkun verran 
perää. Teollisuudella ei' ilmeisesti ol-e niin hyvät 
edut .ia olot kuin enn-en. Mutta siihen, että veron
kanto on lykkäytynyt näin pitkälle, -ei ole vasem
misto syynä, vaan syy on haettava oik-eistosta, 
.ioka koko viime kesän ja -eduskunnan hajoituksen 
ajan vehkeili eduskuntaa vastaan ja saa siis itse 
vastata. niistä seurauksista, että vero tulee myö
hemmin ja siis jonkun verran raskaampana. Minä 
itse asiassa kuitenkin katson, että puhe siitä, että 
v-ero olisi .kohtuuton nytkään, on suureksi osaksi 
tyhjää puhetta. On tosin sanottu, että monet 
liikkeet, .ioilla keväällä oli ;viime ;vuod-en tulo1 k;r
janpidon mukaan paremmat, nyt ovat huonom
massa tilassa kon.iunktuurien alenemis-en ja enn-en 
kaikkea ruplan kurssin alenemisen johdosta. Tä
mäkin voi olla totta. Mutta se ei lainkaan muuta 
sitä tosiasiaa, että näillä liikkeillä on vuonna 
1916, jonka vuod·en tulojen verottamisesta on ky
symys, ollut hyvät ja suuret tulot. Jos tappiota 
on syntynyt, on se syntynyt tänä vuunna ja luon
nollisesti tulee otettavaksi verotuksessa huomioon, 
kun tältä vuodelta veroja kannetaan. ,Jos nyf 
·annettaisiin verotuksessa ;vielä" viime ;vuoden ;ve
roihin nähden alennusta, tulisi vähennys silloin 
kaksinkertainen, .ia sellaista kohtuuttomuutta ei 
näiden suurten tulojen ja sotavoittojen saajille 
voitane myöntää. 

Edelleen mainitut edustajat puhuivat siitä, että 
tämä verotus on tehty hyvin ylimalkaiseen mal
liin, että siinä kyllä ·koetetaan tähdätä sotavoit
toa, mutta ei siihen päästä .käsiksi. vaan pää-
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asiassa verotetaan suuria tuloja ja tuottavaa pää
o-maa ja tämän kautta aiheutetatan maalle ja teol
lisnndelle ja sen kautta työväell~ vahinkoa. Tä
mäkin luullabeni on vallan todistamaton väite. 
Ensiksikin pyydän huomauttaa, -että tämä vero ei 
ole mikään erikoisen raiSkas. Niinkuin viime is
tunnossa, kun asia oli esillä, huomautin, se on 
lievimpiäi veroja mitä on sota-aikana missään 
maa:ssa säädetty. Meidän ympärillämme kai
kissa. naapurimais·sa on se raskmampi. Ei ole siis 
siitä syystä mitään valittamisen aihetta. Siinä 
suhteessa. -ehkä on huomauttamisen varaa:, että 
kaikkia sotavoittoja, gulas.hivoittoja, joita. olisi 
verotettava., ei päästä tässä verottamaan, mutta· 
siihen on ollut val1a1n voittamattomat esteet. Ei 
ole ollut mitään sellaista, pohjaa ja perustaa:, jolla 
olisi voitu saad.a nuo tulot verotetuiksi. On ollut 
pakko perustua kunnalliseen taksoitukseen ja 
kunnallinen taksoitus on puutteellisesti ja, huo
nosti järjestetty. Siinä ·ei ole taksoitettu lähes
kään riittävästi juuri noita tila.päisiä sotavoittoja. 
Ensi vuoden kunnallinen verotus on siinä suh
teessa saatava paremmaksi .ia siitä syystä onkin 
vasemmiston taholta tehty ~ätä lkoskevai ·edus
kunta-alote. Kun oikeisto myötävaikuttaa sen 
läpiajami.:soon eduskunnassa, jo voidaan nekin 
voitot, joista ed. Palmgren .ia Hästba•cka puhui
va.t, saada paljon paremmin verotetuiksi. 

Mutta että tässä verotuksessa erityisen ras
kaasti käytäisiin tuottavan pääoman kimppuun, 
se on turhaa puhetta. Ensiksikin 3 § :n 4 :ssä mo
mentissa annetaan tuottavalle pääomalle suuri 
helpotus, kun se saa, vapautusta 5· prosenttia vae
taavan määrän tuloista. Se ei ole mikään pieni 
vapautus, joka tässä on kyseessä. · Ylimalkaisen 
arvion mukaan se m-erkitsee, että ainakin 50 mil
joonaa v. 1916 saaduista tuloistru vapautuu ve
roista ja tämä verohelpotus merkitsee 10 a 15 
miljoonaa verojen tuotossa. Se on siis erinomai
sen suuri ·helpotus, joka' tässä annetaan. Toi
seksi, eiköhän suureksi osaksi tuo puhe siitä, että 
tuottavaan pääomaan käydään käsiksi, ole vain 
turhaa koristelua, jolla. tahdotaan yleensä veroa 
välttää? Sehän täytynee jokaisen myöntää, etta 
tämä vero on kohtuullisempi, mitä olla voi, ja 
kohtaa sellaista V[j,roesinettä, jota, jos mitään, voi
dnas verottaa. 
· Mainitut edustajat puhuvat myös siitä, että 
valtion finanssipolitiikka olisi suuremmassa mää
rä.ssä järjestettävä sille kannalle, että turvaudut-. 
taisiin lainaamiseen ·eikä raskaaseen verottami
seen. Siinä suhteessa ol€n heidän kanssaan aivan 
eri mieltä. Ne suuret menDt, jotka valtiolla nyt 
on ollut ja joihin tarvitaan tavattornia varoja1 
eivät ole sellaisia menoja ja ne tarkoitukset, joi-

hin varoja tarvitaan, eivät ole seUMsia., joita Yoisi 
katsoa tuottaviksi, päinvaiStoin. Ne ovat. yli
pää.n.sä sellaisia, joist3 valtiolla -ei ole' mitään h;vU
tyä tulevaisuudessa, ne ovat sodan aiheuttamia 
vaurioita ja kurssita.ppioita1 ja sellaisiin tarkoi
tuksiin ei ole lainoja otettava, varsinkin jos suin
kin on mahd<JHista, että ve:r:olla saoa:daan kokoon, 
mitä tarvitaan. Veroa. on siis otettava ma.hdoll i
simman paljon ja otettava niiltä, jotka tunnetusti 
ovat hyötyneet. Yksi ryhmä s<iil!lä ova.t nämä 
suurtuloi:set wta,yoittojen saajat. l'oinen ry.hmii 
on, niinkuin jo viime kerralla, kun asia oli esillä, 
sa:noin, maanomistajat. Siihen ryhmään ei ok 
käyty käsiksi ja siinä on hyvä verotusesine. Minä 
olen1 vastaan sitä, että 'lainat.aan liian paljon, 
mutta ·olen mukana siinä, jos käydään. maanomi~
tajia ja ansiotonta ma·anarvon nousua aika tuntu
vasti verottamaan ja. siinä. luulisin myös teolli
suuifen etuj·en, ios niitä tahdotaan a.jaa, olevan 
mukana. Täanä1n luulisin asetetta!Vaksi koetuk
selle tänä iltana. Täällii oru sumen valiokunnan 
puolesta ja alkuaan maalaisliiton ta~holta ehdo
tettu, etui metsätulot olisi verotettava niukasti. 
Tämä on itsessään varsin julkea ehdotus, sillä 
metsätulot näin sodanaikana ovat pahimman hui
jauksen kautta saatuja tuloja, mitä ajatella v-oi, ja 
sellaisia, mitkä. ovat. tuotta.neet tälle maalle mitä 
suurinta vahinkoa nyt sodan: aikaina. Tässä ei 
ole kysymys minkäänlaisesta suuren tukkimetsän 
myynnistä, josta yleensä, tätä asia.a puolustet
taessa puhutaan, vaan pää.asiassa. haJkokaupasta. 
Valtiovarainvaliokunnan asiantuntija, jota tässä 
a.sia.ssa käytettiin, Tapion sihteeri, nimenomaan 
tästä mainitsi. Ja. halkokaupat ovat sitä tunnet
tua laatua., josta kaikki eduskunnassa tiedämme, 
ja metsää haloiksi myymällä ja metsää sitä var
ten raiskaamalla ovat maanomistajat voittaneet, 
ovat juuri sa.man asiant.untija,n mukaan erikoisen 
paljon voittaneet. Tätä voittoa kannattaa hyvin 
verottaa ja sentähden minusta on kohtuutonta, 
että tällaista tuloru koetellaan päästää .helpom
malla verotuksella, kuten suuri valiokunta ja 
maalaisliitto ehdottavat. Minä sen takia vastustan 
tuota helpotusta, mutta: en siitä syystä, että se 
käytännössä niin paljon merkitsisi, sillä suurin 
osa halkokaupoista jää joka tapauksessa tämän 
veron ulkopuol-elle, sillä niistä ei yleensä muuta, 
kuin osa käsitä niin suuria summia, että ne tuli
sivat tämän veron piiriin. Mutta periaatteelli
sista syistä tuollaista poikkeusta on vastustettava. 
Jos s-e siihen jäisi, niin minä puolestani ottaisin 
vakavasti harkinnan alaiseksi, eikö siinä ta.pauk
sessa olisi vastapainoksi äänestettävä pois se etu, 
mikä tässä on osakeyhtiöille myönnetty 3 §:n 
4 :ssä momentissa, niinkuin ed. Luopajärvi ehdotti, 
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ja sillä ta1valla. korotettava veron tuottoa, saata.va 
se isommaksi, jos sitä tahdotaan vähentää metsä
kauppoja helpottainalla. 

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Yleiskeskustelun kuluessa ei 
ole tehty mitään sellaista muutosehdotusta, joka 
olisi otettava 'nyt vielä huomioon. Ryhdytään 
yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

§ :t 1 ja 2 hyväksytään keskustelntta. 

3 §. 

Keskustelu: 

Ed. Luopa järvi: Pyydän saa,da uudistaa 
yleiskeskustelun aikana tekemäni ehdotuksen 3 § :n 
viimeisen kohdan muuttamisesta näin kuuluvaksi: 
,Verovelvollinen osuuskunta sen määrän, joka 
vastaa 5 prosenttia ennen vuoden 1916 alkua 
osuuskuntaan suoritetuista osuusmaksuista". Ku
ten tässä keskustelun aikana on selvinnyt, tietää 
tämä muutos sitä, että osakeyhtiöiden se 5 pro
sentin verova.pautus, joka lakiehdotuksen mukaan 
sille myönnetään, jos tämä tulee hyväksytyksi, 
tulee poistetuksi. 

.Ed. 'S a a r i k i v i: Pyydän saada ehdottaa, 
että lakiehdotuksen 3 § :stä 4 momentti poistetaan 
kokonaan. 

Ed. J u n t i l a i n e n: Minä kannatan ed. 
J~uopajärven tekemää ehdotusta. 

Ed. Tuomi: Kannatan ed. Saarikiven t-eke
mää ehdotusta. Olen sitä mieltä, että metsän
myynnistä saadut tulot ovat verotettavat täy
d~stä määrästä. Nykyisenä aikana ovat metsän
hinnat kohonneet monin kerroin entisestään, joten 
tulee metsänomistajille jäämään vielä ansiotonta 
arvonnousua, vaikka verotetaan koko myyntisum
masta. 

Ed. P a a s on en: Luovun. 

Ed K a i r a m o: Tällä lakiehdotuksella on 
luull~kseni ennen kaikkea pidetty silmällä sellaista 
voittoa, joka on syntynyt niin sanotun keinotte
lun eli ehkä paremmin sanoen spekulation ka.utta. 
Mutta on tässä liiankin usein jätetty huomwon
ottamatta ja varsinkin on vastalauseen tekijöiltä 
jäänyt huomioo:iwttamatta se tosiasia, että mel~ 
koisen osan niistä, joiden liike on tuottanut nyt 
veroitettavia suuria tuloja, muodostavat sellaiset 

yhtiöt, joiden vuosivoitto jakautuu lukuisille yk
sityisille. Nämä yksityiset. eivät yleensä ole 
suurkapitalisteja, vaan päinvastoin kotkeintaan 
keskikokoisten, tavallisesti pienten, hiellä ja vai
valla koottujen pääomasäästöjen omistajia. Olisi 
valaisevaa. saada tästä laajempaa tilastoa, mutta 
sellaisen puutteessa sallittakoon minun esimerk
kinä mainita, mitenkä osakepääoma jakautuu kol
messa Suomen suurimmassa yksityispan.ltissa, 
Kansallis-Pankissa, Yhdyspankissa ja Pohjois
maiden Osakepankissa. Näiden pankkien halli
tukset ovat minulle ilmoittaneet, että heidän osa
kastensa lukumäärä tätä nykyä suunnilleen nou
see: KansaiEs-Pankissa 4,900:aan, Yhdyspankissa 
5,000 :een ja Pohjoismaiden Osakepankissa 
4,000:een, yhteensä siis noin 14,000 osakasta, 
mahdollisesti hiukan vähemmän. Jos näiden 
pankkien osakepääoma jaettaisiin tasan osakasten 
välille, tulisi keskimäärin osakasta kohti Kansal
lis-Pankissa 22 osaketta, Yhdyspankissa 72 ja 
Pohjoismaiden Osakepankissa 31 osaketta, eli, 
huomioonottaen päivän markkinahinnat, siis sääs
tänyttä pääomaa. osakasta kohti Kansallis-Pan
kissa, noin 19,000, Yhdyspankissa 23,000 ja Poh
joismaiden pankissa 25,000 markkaa, siis oikea:s
taan varsin vaatimattomia summia. On kuiten
kin mainittava, että pääoma suureksi osaksi on 
lainattua. On tunnettua, että ne uudet osakkeet, 
joita viime aikoina on niin runsaasti merkitty, on 
hyvin suureksi osaksi maksettu lainatuilla va
roilla. ·- Se osiuko, joka tänä vuonna jaettiin 
mainituissa pankeissa, nousisi sa•mojen perustei~ 
den mukaan, 5· prosentin kuponkivero poislasket
tuna, Kansallis-Pankissa keskimäärin 556 mark
kaan, Yhdyspankissa 848 ja Pohjoismaiden pan
kissa 825 markkaan osakasta kohti. Jos tässä 
kuitenkin ottaa huomioon, että, niin•kuin sanottu, 
melkoinen osa. pääomasta on lainattua, että pank
kiosakkeet ovat hypoteekkina lainoista, niin su
pistuu nettovuositulo paljon pienempiin sum
miin. Paljonko tässä on bruttotulosta. vähe:imet
tävä, ei ole mahdollista tarkasti sanoa. Jos otak
suu, että ainakin 1

/ 3 on osakkaitten suoritettava 
korkoina lainoistaan, niin ei aina.kaan liene lii
kaa otaksuttu. Suunnilleen voi siis sanoa, että 
mainituissa pankeissa osakkaat keskimäärin saa
vat vuosituloa noin 1/?. tai 1

/ 2 siitä, mitä tavalli
nen edustaja kuukausittain nostaa palkkaa.. Saat
taa tähän huomauttaa, että sama henkilö monesti 
omistaa osakkeita eri rahalaitoksissa, jolloin tie
tysti nämä summat muuttuvat . toisenlaisiksi. 
Mutta jokainen ymmärtää, että missään tapauk
sessa ei voi olla puhetta kovin suurista summista. 
Huomautetaan tietysti, että on myös suuria o~a~
kaita, jotka kyllä sietävät tulla verotetu1ks1. 
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Niin onkin asianlaita ja näistä suurista osak
kaista onkin laki kyllä osannut pitää huolta, 
koska he tulevat samoista tuloista suorittamaan 
veroa ja runsaasti veroa 5 kertaa samana vuonna. 
Ensimäisen kerran se tapahtuu silloin, kun yh
tiön vuosivoitto verotetaan kunnan puolelta; toi
sen kerran, kun suoritetaan valtiolle suurten tulo
jen vero; kolmas kerta, kun vuosiosingosta. suori
tetaan 5 prosentin kuponkivero; neljäs kerta, kun 
osakas verotetaan kunnan puolelta ja. viides kerta, 
kun hän taas omasta puolestaan suorittaa suur
ten tulojen veroa valtiolle. On siis kyllä pidetty 
huolta siitä, että osakeyhtiöitten osakkaat suorit
tavat osansa siitä, mitä valtio tätä nykyä tarvit
see. Pelkään vain, että eduskunnassa löytyy pal
jon niitä, jotka eivät vielä ole oppineet, että koh
tuuden tie on sittenkin, aina. paras tie, ja se on 
ehdottomasti paras tie silloinkin, kun on kysy
mys ankaran verotuksen toimeenpanemisesta. 

Ed. Gylling: Ed. Kairamolie vain muu
tama sana. Hän tässä rup·esi puhumaan köyhien 
osakkeenomistajien puolesta. Olisi ehkä siihen 
sopivammin voinut ruveta joku toinen edustaja, 
joka on itse siinä asemassa. Koko hänen todis- i 
tuksensa lankee siihen tosiasiaan, että aivan tun
nettu tapa on, ettei mikään viisas kapitalisti sijoi
takaan yhteen liikkeeseen liian paljon pääomaa, 
vaan hän ottaa osakkeita yhdessä ja toisessa ja 
siten hänellä on monessa pankissa ja teollisuus
yrityksessä osakkeita. Sentähd·en ne keskiluvut, 
joita ed. Kairamo luki, eivät todista kerrassaan 
mitään. Niillä ei ole mitään arvoa siinä suhteessa, 
kuin hän koetti todistaa. Ne ovat puhtaasti sil
mänkääntötemppu. Mitä tuli siihen seikkaan, josta 
hän puhui, että verotetaan sellaisia tuloja, jotka 
ovat suurten tuloj.en veron alaisia, moneen kertaan, 
niin se on totta. Mutta se on samaa kaikkialla 
muualla. Eivät mei.dän kapitalistit ole yhtään 
huonommassa asema.ssa. Ne ovat olleet siinä pa
remmassa asemassa, että tähän saakka niiltä ei 
ole otettu muuta kuin yksi ainoa vero, kunnan
vero. Nyt vasta ruvetaan ottamaan valtiolle. Niin 
kauvan, kun .he säätyvaltiopäivillä olivat vallassa, 
he tarkoin välttivät tulojensa. verottamista. Nyt 
vasta on voitu päästä heidän suuriin tuloihinsa ja 
voittoihinsa käsiksi ja ettei tämä kohtuutonta ole, 
niinkuin ed. ·Kairamo väitti, vaikka se viisiker
taisenakin otetaan, näkyy lopulta siitä, että kai
kesta v.erotuksesta huolimatta osakkeiden kurssi 
ei ole huonontunut, vaan näihin päiviin asti ollut 
nousemassa. 

Keskustelu 3 § :stä julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Suuren valiokunnan ehdotta
maan 3 § :ään on tehty ·Seuraavat muutosehdotuk
set: ed. Saarikivi ed. Paasosen kannattamana on 
ehdottanut, että suuren valiokunnan mietinnön 
3 § :stä neljäs momentti kokonaan poistetaan. Ed. 
Luopajärvi ed. J uutilaisen kannattamana on eh
dottanut, että 3 § :n 5 :s kohta tulisi näin kuulu
vaksi: ,5) Verovelvollinen oE?uuskunta sen määrän, 
joka vastaa viittä prosenttia enne'n vuoden 1916 
alkua osuuskuntaan suoritetuista osuusmaksuista". 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Koska ed. Saarikiven ja ed. 
Luopajärven ·ehdotukset ovat toisistaan riippumat
tomia, lienee niistä kumpaisestakin äänestettävä 
erikseen suuren valiokunnan ehdotusta vastaan. 

Menettely hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös: 

3 1§:n 4:s kohta. 

1) Ken .tässä kohden hyväksyy suuren valio
kunnan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voit
taa, on tässä kohden hyväksytty ed. Saarikiven 
ehdotus. 

Äänestyksessä annetaan 102· jaa- ja 93 ei-ääntä. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt hy
väksyä suuren valiokunnan ehdotuksen 3 § :n 4 
momentiksi. 

3 § :n 5 :s kohta. 

2) Ken tässä kohden hyväksyy suuren valiokun
nan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, 
on tässä kohden hyväksytty ed. Luopajärven eh
dotus. 

Äänestyksessä annetaan 77 jaa- ja 117 ei-ääntä. 

Puh ·e mies: Eduskunta on siis tässä kohden 
hyväksynyt ed. Luo:t,~ajärven ·ehdotuksen. 

4 § hyväksytään keskustelutta sekä samoin jär
jestänsä 5-7 §:t. 

8 §. 

Keskustelu: 

Ed. Kairamo: Pyydän ehdottaa, että 8 § 
hyväksyttäsiin sellaisena, kuin se on hallituksen 
esityksessä. 
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Ed. A h m a v a a r a: Kannatan ed. Kairamon 
ehdotusta. 

Keskustelu 8 § :stä julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Suuren valiokunnan ehdotusta 
vastaan 8 § :ksi on ed. Kairamo ehdottanut, että 
8 § hyväksyttäisiin sellaisena, kuin se on halli
tuksen esityksessä. Tätä rhdotusta on ed. Ahm~
vaara kannattanut. 

Selonteko myönnetä-än oik·eaksi. 

Äänestys ja pää.tös : 

Ken tässä kohden hyväksyy suure.q. valiokun
nan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa 
on tässä kohden hyväksytty ed. Kairamon eh
dotus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. 

Puhemies: 8 § on siis hyväksytty sellai
sena, kuin suuri valiokunta ,on sen ehdottanut. 

9 §. 

Keskustelu: 

Ed. Kairamo: Ensimäisen vastalauseen mu
kaisesti pyytäisin ehdottaa, että eduskunta hyväk
syisi 9 :nen pykälän ensimäisen kohdan näin kuu
luvana: ,Jos perusvero ja lisävero edellisten pe
rusteiden mukaan laskettuna on enemmän kuin 30 
prosenttia siitä tulomäärästä, josta perusveroa 
maksetaan, on verovelvollinen vapaa sen veromää
rän maksamisesta, joka nousee y Ii sanohin pro
senttimäärän." Edelleen pyytäisin, etti1 toisena 
kohtana lisättäisiin sellainen määräys, joka löy
tyy hallituksen esityksessä ja on näin kuuluva: 
,Jos se, joka on velvollinen suorittamaan suurten 
tulojen pe_rusveroa, ~esittää pätevän selvityksen, 
että hänelle tämän lain nojalla asetettava lisävero 
on hänen muuttuneen taloudellisen asemansa joh
dosta kohtuuton, vapautettakoon lisäverosta." 
Katsoisin, että tällainen lisäys on kohtuullinen, 
koska ei ole suotavaa, että liike joutuu konkurssi
tilaan siitä syystä, että sillä on ollut liian suuret 
tulot. 

Ed. Ahma vaara: Kannatan ed. Kairamon 
ehdotusta. 

Ed. P a 1m g r en: I anslutning till hvad jag 
hade äran att under principdebatten anföra, skulle 
jag åt. § 9 önska gifva sådan ordalydels·e, som 

regeringens proposition innehåller. Då emellertiit 
föga utsikt finnes att få det igenom, ber jag att 
få i alla afseenden understöda det förslag tilL 
ordalydelse för § 9, som fra.mst.ällts. af herr Kai
ramo. 

Ed. S a. a. r i k i v i: Pyytäisin saada vastustaa 
ed. Kairamon toista ehdotusta, jota hän ehdotti 
pykälän toiseksi kohdaksi. Sen mukaan pitäisi 
olla oikeus verovei vollisella valittaa, jos hänen ta
loudellinen elämänsä on sattunut tänä aikana, ni
mittäin viime vuoden lopusta lähtien, muuttumaan 
ja jos hän katsoo itseään kohtuuttomasti verote
tuksi. Jos tällainen ehdotus tuohon lakiin hyväk
syttäisiin, tietäisi se sitä, että tässä avautuisi san
gen hyvä takaport.ti kaikille sota-ajan gulasheille, 
jobbareille, sillä ne ovat tavallisesti alkaneet liik
keensä useinkin pienellä pääomalla, keinotelleet 
itselleen tavattornia rikkauksia sodan aikana, ja 
nyt, kun alkavat jo rauhan äänet kuulua,•tietysti 
tällaiset sotarosvot koettavat , nyt piiloutua niin 
piil·oon, kuin mahdollista ja ·osoittamaan veron 
kantajille tyhjiä käsiään. Se seikka, että olosuhteet 
ovat kerinneet muuttua, on kyllä ikävää, mutta 
siihen on suurimpana syynä viime eduskunnan ha~ 
joittaminen. Mutta tämäntapaisilla verotettavilla 
·on kuitenkin ollut koko sodan ajan, sii& 3 vuoden 
ajan, mahdollisuus kiskoa äärettömiä voittoja, ja 
minun ei ole ollenkaan sääli, vaikka heitä vero
tettaisiin vaikkapa viimeistä omaisuutta myöten. 
Minusta ei tällaisille henkilöille tarvitse olla sen 
sääliväis·empi, kuin mitä yleensä verotusoloissa 
ollaan. Onhan meillä nykyään kunnan ja kirkon 
veroista ryöstetty usein lesken ainoa lehmä tai 
köyhän miehen ainoa hevonen auran edestä, eikä 
silloin ole ollenkaan ollut säälintunnetta, eikä täl
laisia helpotuksia heille ole sallittu. Sitä vähem
män olisi tällaisille sotarosvoille sitä suota va. V as
tustan e;l.. Kairamon ehdotusta. 

Ed. Ahma vaara: Ed. Saarikiven väite ei 
pidä ollenkaan paikkaansa, sillä ei se kelpaa veron 
huoj.ennuksen peru&teeksi, että verotettava väit
tää, että hänellä on ollut tappioita, mutta hänen 
pitää tämän lain mukaan myöskin se todistaa ja 
siinä on iso ero. Jos verotettu siis täydellisesti 
todistaa, että hänellä on ollut jäiestäpäin tap
pioita ehkä enemmän kuin mitä on ensin voitta
nut, niin minu~ta on silloin kohtuullista, että hä
net helpotetaan verosta. 

Ed. P a a s o n e n: Pyydän ehdottaa, että 9 § :n 
ensimäinen momentti tulisi kuulumaan seuraa~ 
vasti: ,Jos perusvero ja lisävero edellämainittu
jen perust,eiden mukaan laskettuna yhteensä ovat 
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enemmän kuin 35 prosenttia siitä tulomäärästä, 
josta perusveroa maksetaan, on verovelvollinen, 
jonka tulot ovat alle 1,000,000 markan, vapaa sen 
veromäärän suorittamisesta,, joka nousee yli sano
tun prosentti määrän. Jos verovelvollisen tulot 
ovat 1,0-00,000 markkaa tai enemmän, on hän va
paa sen veromäärän suorittamisesta, joka nousee 
yli 37 prosentin siitä tulosta, j.osta perusveroa 
maksetaan.'' 

Ed. J. Kohonen: Pyydän kannattaa ed. 
Paasosen tekemää ·ehdotusta. 

Ed. H ä n n1 i n e n - W a 1 p a s: Pyydän vain 
merkittäväksi pöytäkirjaan, että minä ehdotin 
suure:;sa valiokunnassa 9 § :n koko ensimäisen mo
mentin pois, mutta kukaan ei kannattanut. 

Keskustelu 9 §:stä julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Yhdeksänteen pykälään sellai
sena, kuin se on suuren valiokunnan mietinnössä, 
on ed. Kairamo ed. Ahmavaaran kannattamana 
ehdottanut 1 :ksi,. että sanotun pykälän ensimäi
nen kohta muutettaisiin sillä tavalla, kuin se on 
valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimäisessä 
vastalauseessa ponnessa, joka on sivulla 19. Nimi
tän tätä ed. Kairamon ensimäiseksi ehdotukseksi. 

Edelleen on ed. Kairamo, niinikään ed. Ahma
vaaran kannattamana, ehdottanut, että saman py
kälän toiseksi kohdaksi pantaisiin sellainen lisäys, 
kuin on valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensi
mäisen vastalauseen ponnessa sivulla 20. 

Ed. Paasonen ed. J. Kohosen kannattamana on 
ehdottanut. että puheenaolevan pykälän ensimäi
nen kohta tulisi näin kuulumaan: 

,Jos perusvero ja lisävero edellämainittujen p·e
rusteiden mukaan laskettuna yhteensä ovat enem
män kuin kolmekymmentäviisi prosenttia löiitä 
tulomäärästä, josta perusveroa maksetaan, on vero
v·elvollinen, jonka tulot ovat alle 1,000,000 mar
kan, vapaa sen veromäärän suorittamisesta, joka 
nousee yli sanotun prosenttimäärän. Jos verovel
vollisen tulot ovat 1,000,000 markkaa tai enem
män, on hän vapaa sen veromäärän suorittamisesta, 
joka nousee yli kolmenkymmenenE>·eitsemän pro
sentin siitä tulosta, josta perusveroa maksetaan." 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Äänestyksessä olisi meneteltävä 
seuraavasti: koska ed. Kairamon ensimäinen eh
dotus ja ed. Paasotöen ehdotus ovat vastakkaisia, 
olisi ensin äänestettävä ed. Kairamon enE>imäisen 
ehdotuksen ja ed. Paasosen ehdotuksen välillä. 

Kumpi näistä. voittaa, se asetettaisiin sitten va
liokunnan ehdotusta vastaan, mikäli kosk€e 9 § :n 
ensimäi&tä kohtaa. Sen jälkeen olisi äänestettävä 
valiokunnan ehdotuksen ja ed. Kairamon toi&en 
ehdotuksen välillä. 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös : 

1) Ken ·vastaehdotukseksi tässä kohden hyväk
syy ed. Kairamon ensimäisen ehdotuks·en, äänes
tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on vastaehdotukseksi 
hyväksytty täE>sä kohden ed. Paatöosen ehdotus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla, vasta
ehdotukseksi siis on hyväksytty ed. Kairamon 
ensimäinen ehdotus. 

2) Ken tässä kohden hyväksyy suuren valio
kunnan ehdotuksen, äänestää ,jaa."; jos ,ei" voit
taa, on tässä kohden hyväksytty ed. Kairamon 
ensimäinen muutosehdotus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla; siis 
ou siinä kohden hyväksytty valiokunnan ehdotus. 

3) Ken hyväksyy sumen valiokunnan ehdotuk
sen tä&gä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, 
on ed. Kairamon toinen ehdotus hyväk&ytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla; siis 
on suuren valiokunnan ehdotus tässäkin kohden 
hyväksytty ja 9 § on kokonaisuudessaan hyväk
sytty suuren valiokunnan ehdotuksen mukaisesti. 

§§ :t 10--18, alkulause ja oisake hyväksytään 
järjestänsä keskustelutta. 

P u h e m i e s: Kun lakiehdotusta ei ole muut
tamatta hyväksytty, lähetetään asia takaisin 
s u u r e e n v a l i o k u n t a a n ja asian toinen 
käsittely tulee jatkumaan. 

4) Pääoma- ja kupollkisuostun'ta. 

Esitellään &uuren valiokunnan mietintö n:o 3 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e l y y n siinä sekä 
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n :o 3 valmis
televasti käsitelty hallituksen esitys n :o 15, joka 
sisältää ehdotuksen laiksi pääoma- ja kuponki
suostunnasta. 

Puhemies: Ensin sallitaan yleiskeskustelu 
ja sitten käsitellään mietintö kohta kohdalta. 

Kun ei kukaan halua puheenvuoroa, julistetaan 
yleiskeskustelu päättyneeksi. 
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Ryhdytään kohta kohdalta käsittelemään laki
ehdotusta ja hyväksytään 1-6 § :t järjestänsä 
kesku.stelutta. 

Kun puhemies sen jälkeen vielä esittelee käsi
teltäväksi 8 § :n, lausuu puheenvuoron saatuaan 

Ed. G y ll i n g: Herra puhemies ehdotti äs
ken JJäätettäväksi §:n 8, mutta lakiehdotuksessa 
on vain• 6 pykälää. 

P u h e m i e s: Aivan oikein. A.nteeksi. Se oli 
erehdys. 

Alkulause ja, otsake hyväksytään. 

Toinen käsittely julistetaan päättyneeksi. 

5) Osuustoimintalain 19 §. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n :o 4 
ja. ot-etaan t o i s e en k ä s i t t e l y y n siinä sekä 
la,kivaliokunnan mietinnössä n :o 1 valmistele
vasti käsitelty tämän vuoden ensimäisillä valtio
päivillä lepäämään jätetty lakiehdotus, joka kos
kee osuustoimintalain 19 § :n muuttamista. 

Keskustelu: 

Ed. Vuoristo: Minä ehdottaisin, että hy
väksyttäisiin mietintöön liittyvä ·vastalause. 

Ed. Le p p ä. n e n: Pyytäisin ehdottaa puoles
tani, että suur-en valiokunnan mietintöön liitty
vässä vastalauseessa. ehdotettu 1 momentti tulisi 
hyväksytyksi ja viimeinen momentti poistetta
vaksi. 

Puh ·e mies: Kenties saan ehdotuksen kirjal
lisesti. 

Ed. Leppänen: Minun ehdotukseni on vas
talauseessa, joten siinä ei enää kirjallista ehdo
tusta tarvita. 

Ed. A r on en: Ehdotan, että eduskunta. päät
täisi lakivaliokunnan mietintöön liittyvän vasta
lauseen mukaisesti hyväksyä tämän lakiehdotuk
sen sellaisena, kuin se viime valtiopäivillä hyväk
syttiin, siis lepäämään jätetyn ehdotuksen koko
naisuudessaan. 

Ed. H a k a. 1 a: Pyydän kannattaa ed. Arosen 
tekemää ehdotusta. 

Ed. J u u t i l a i n en: Minulla ei ole periaat
teessa mitään. sitä vastaan, että ·hyväksyttäisiin 
edustajien Leppäsen ja Vuoriston tekemä muu
tosehdotus osuustoimintalain 19 § :si sellaisena, 
kuin se on heidän vastalauseessaan. Mutta asia 
on kuitenkin jäänyt viimeiseen hetkeen ja kun 
heidän ehd·otuksensa sanamuoto ei ole oikein. täs
mällinen, niinkuin lainpykälän tulisi olla, niin 
on vähän liikaa vaatia, että suuri valiokunta ryh
tyisi sitä laatimaan sellaiseen muotoon, kuin sen 
pitäisi olla. Sitäkin suuremmalla syyllä voi
daan jättää esitetty muutos nyt tekemättä, kun 
on tulossa esitys, joka tarkoittaa osuustoiminta
lain muuttamista useissa kohdin, ja se koskoo tätä
kin kohtaa. Kun esitys saa varmastikin perus
teellisen valmistelun, ja kun mikään osuuskunta 
ei ·ehtisi muuttaa ennen esityksen tuloa sääntö
jään, vaikkapa ed. Leppäsen ehdotus nyt hyväk
syttäisiinkin, niin voidaan mielestäni aivan hyvin 
jättää nyt asia sellaiseksi. kuin se on. 

Ed. A n t on H u o t a r i: Ed. .Tuutilaisen 
mainitsema -esitys on kuitenkin tulematon eikä 
tiedetä, milloin se valmistuu. Sen sijaan tiede 
tään, että pa.rhaillaan on muodostumassa uusi 
keskusosuuskunta, jolla olisi halu tehdä sääntön
sä sellaisiksi, kuin tarkoitetaan tässä lepäämään 
jätetyssä ehdotuksessa. Mutta. se on mahdotonta 
niin kauvan kun laki ei salli tuollaista suhteel
lista äänestys- ja edustustapaa noudatettavan. 
En luulisi olevan mitään va·hinkoa I1iillekään, 
jotka ovat kiintyneet kannattamaan "anhaa jär
jestelmää, että ne osuuskunnat, jotka haluaisivat 
sellaisen uudistuksen toimeenpanna sääntöihinsä, 
oikeutettaisiin se tekemään. Vaikka tämä le
päämään jätetty ehdotus olisikin parempi, kuin 
se, mikä liittyy suuren valiokunnan ehdotuksessa 
olevaan vastalauseeseen, niin kuitenkin sen 
vuoksi, etteivät nekään., jotka vastustavat täl
laista uudistusta kaikissa keskusosuuskunnissa~ 
estäisi. tätä uudistusta~ toimeenpanemasta niiden, 
jotka haluavat vapaaehtoisesti sen toimeenpanna, 
minäkin yhdyn kannattamaan ed. Leppäsen eh
dotusta. 

P u h e m i e s: Ed. Aronen, minä pyytäisin 
saada e.hdotuks-enne kirjallisesti. 

Ed. Mikkola: Lepäämään jätetyn lakieh
dotuksen on lakivaliokunta valtiopäiväjärjestyk
sen mukaan käsitellyt sellaisena., kuin se viime 
eduskunnassa jäi lepäämään. Sitä ehdotusta, joka 
sisältyy vastalauseeseen, sitä vastoin lakivalio
kunta ei ensinkään ole käsitellyt, sillä ed. Leppä
nen .ia Vuoristo tekivät tä,män ehdotuksen vasta 
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suuressa valiokunnassa. Suuri valiokunta ei 
myöskää:n ottanut sitä asialliseen käsittelyyn, 
vaan hyväksyi lakivaliokunnan ehdotuksen, että 
alkuperäisen lepäämään jätetyru lakiehdotuksen 
annettaisiin raueta. Näin ollen on vastalauseessa 
oleva ehdotus vailla kaikkea valmistelua ja asial
lista käsittelyä. Pyydän sentähden ehdottaa, että 
suuren valiokunnan ehdotus hyväksyttäisiin. 

Ed. N i u k k a n e n: Täällä tehdyn ehdotuksen 
johdosta, että hyväksyttäisiin tämä lepäämään jä
tetty lakiehdotus sellaisenaan, huomautan, että 
se syy, jonka vuoksi sosialistien taholta viime 
eduskunnassa tämä muutos osuustoimintalakiin 
esitettiin, nimittäin keskusosuuskunnan valloitta
minen, on poistunut ja tätä pakkoluovutuspykälää 
ei siis enää tarvita. Perust.etulle uudelle sosialis
tiselle keskusliikkeelle ei sillekään kelpaa tällai
nen äänioikeus. kuin mitä lepäämään jätetyssä 
lakiehdotuksessa on ·esitetty. J·oka tapauksessa. 
käsitteet sosialistien keskuudessa tästä äänioi
keusasiasta ovat vi-elä 'hyvin sekavat ja asia ei siis 
ole vielä kypsä. Minulla ei ole periaatteessa mi
tään ed. Leppäsen vastalauseessa ehdotettua kor
jausehdotusta vastaan, mutta ottaen huomioon 
sen, että tämä muodosteluyritys on koko lailla epä
selvä - m. m. jäisi yhä edelleen epäselväksi 
se, voivatko paikalliset osuuskunnat käyttää suh
teellista vaalitapaa edustajia valittaessa - niin 
täytyy minun yhtyä niihin lausuntoihin, että 
asian annettaisiin toistaiseksi raueta, varsinkin 
kun hallit1tkselta on tulossa koko osuustoiminta
lain uudistusesitys. 

Ed. A r on en: Minun ehdotuks-eeni sisältyy 
lakivaliokunnan mietinnössä n :o 1 oleva vasta
lause, jossa ehdotetaan, että eduskunta päättäisi 
pysyä ennen tekemässään päätöksessä. 

Ed. V u o r i s t o: Ed. Mikkolan väite. ettei 
tämä asia olisi vielä tarpeeksi valmisteltu, ei pidä 
paikkaansa. Tämä asia on ollut monta vuotta päi
väjärjestyksessä. Osuuskauppaväen kongressit 
ovat. usean kerran kysymystä käsitelleet sangen 
monipuolisen harkin1nan jälkeen. Siitä on ollut 
komiteamietintöjä, joissa asiaa on valaistu sekä 
ulkomaalaisten olojen että kotimaisen tarpeen kan~ 
nalta. Ja yleensä tällaisten päätösten tarve on 
tunnustettu. Riita viime ·valtiopäivillä oli ai
noastaan siitä, onko tämä määräys oleva pakolli
nen vaiko vapaaehtoinen. Ja kun nyt tällä ker
taa. ei näytä olevan mitään toiveita, niin oikeu
denmukaista kuin se olisikin, saada tätä määräystä 
pakollisena, kaikkiin keskuskuntiin kohdistu
vana lävitse, niin on ollut tä•ten olo.i·en pakosta 

valittavana tämä vapaa•ehtoinen tie. Tämän 
eduskunnan oikeiston j.a maalaisliittolaisten ta
holta viime valtiopäivillä puolustettiin tällaisen 
vapaae~toisuuteen perustuvan määritelmän hy
väksymistä. Heidän kantansa nyt merkitsisi 
tältäkin tieltä luopumista.. Minun nähdäkseni 
tämän tällaisen määritelmän tarve on tunnustet
tu ja kysymy!ltä on kyllin valmisteltu, niin että 
siitä kyllä voidaan päättää. Ed. Niukkasen lau
sunto on sangen omituinen siinä suhteessa, että 
hän tunnustaa. tällaisen tarpeen olevan ·olemassa, 
vieläpä paikallisiin osuuskuntiin saakka, mutta 
silti vastustaa asian korjaamista. Tämä puoli 
asiassa oli suuressa valiokunnassa esillä ja. muu
toksen alaisena olevan 18 § :n yhteydessä ehdo
tettiin suhteellisuutta paikallisiin osuuskuntiin 
sekä hallinnon että edustajain vaaleihin koske
vaksi. Tätä kuitenkin silloin ed. Niukkanen suu
ressa valiokunnassa vastusti ja se tuli hänen ynnä 
muiden maalaisliittolaisten avulla tapetuksi, ja 
kuitenkin hän nyt sitä kaipaa. Tämä on aivan 
poikkeavasti eduskuntatyössä esiintyvä menette
ly, että edustaja joitakin ehdotuksia täällä täysi
i:<tmrnossa pitää tarpeellisina ja hyvinä, mutta 
suuressa valiokunnassa tekee kaikkensa niiden 
iappamiseksi. 

Ed. S t å h l.'b e r g: ·Se muutosehdotus osuustoi
rnintalakiin, joka on ollut lepäämässä, on sellai
nen, että sitä ei mielestäni mitenkään voida ·hy
väksyä, ja sii'hen nähden siis suuren valiokunnan 
ehdotus on aivan paikallaan. Sitävastoin se kan
ta, jolle suuren valiokunnan mietintöön liitetty 
vastalause on asettunut, hyvinkin kann.atta.a har
kittavaksi ottamista ja olisi ainakin pääsuunnal
taan hyväksyttävä. Kun tästä ehdotuksesta ei 
kuitenkaan ole annettu mitään asianomaisen va
liokunnan lausuntoa, niin minä ehdotan, että 57 
§ :n ·1 momentin mukaan eduskunta nyt päättäisi 
vaatia asiasta uuden lausunnon lakivaliokunnalta. 

Ed. A i r o 1 a: Se syy, jonka lakivaliokunnan 
puhe-enjohtaja, herra Mikkola esitti ed. Leppäsen 
ja Vuoriston vastalauseen hyväksymistä vastaan, 
ei ·ole mikään syy. Sen mukaisestihan ei täällä 
täysi-istunnossa voitaisi hyväksyä mitään sel
laista ehdotusta, jonka suuri valiokunta on hy
lännyt. Kun kuitenkin haluaisin, että sellai
nen ehdotus, joka sisältyy ed. Leppäsen ja Vuo
riston vastalauseeseen, tulisi edw:;kunnan päätök
seksi ja kun näyttää, ettei se tässä istunnossa voi 
hyväksytyksi tulla, kun ed. Mikkola, vaikka on 
rc~iaa valmistaneen valiokunnan puheenjdhtaja, ei 
ole ehtinyt asiaan perehtyä, niin kannatan ed. 
Ståhlbergin ehdotusta, että asiasta laaditaan laki-
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valiokunnan lausunto, j·otta·, kun asia siellä käsi
te!lään. valiokunnan puheenjohtajakin ehtii pe
rehtyä . asiaan. 

P u h e m i e s: Kun asiassa on ehdotettu uuden 
lausunnpn vaatimista lakivaliokunnalta ja sitä on 
kannatettu, niin pyydän seuraavia. puhujia keskit
tämään lausuntonsa tähän kohtaan. 

Keskustelu uuden lausunnon· vaatimisesta ju
listetaan päättyneeksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Ståhl
bergin ehdotus siitä, että asiassa vaadittaisiin 
lakivaliokunnalta uusi lausunto, hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. 

P u 'h e m i e s: Asiassa on siis ed . .Ståhlbergin 
ehdotuksen mukaisesti päätetty vaatia lausunto 
lakivaliokunnalta. 

6) Osuustoimintalain muutos. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 5 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e 1 y y n siinä sekä 
la.kivaliokunnan mietinnössä n:o 2 valmistele
vasti käsitelty ed. Leppäsen y. m. eduskuntaesitys 
n:o 14, joka sisältää ehdotuksen laiksi osuustoi
mintalakiin otettavasta uudesta pykälästä. 

Lakiehdotus hyväksytään keskustelutta sellai
sena, kuin se on suuren valiokunnan .mietinnössä, 
ja asian toinen käsittely julistetaan suoritetuksi. 

7) Ehdotuksen, että eduskunta päättäisi vahvistaa 
ja voimaanastuvaksi määrätä lakiehdotuksen kihla

kunnankäräjiä koskevien määräysten 
muuttamisesta, 

sisältävä lakivaliokunnan kirjelmä n:o 4 esi
tellään. 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Detta ärende liksom också 
flere af de följande har tili landtdagen inkom
mit i form &f skrifvelse från lagutskottet. Det 
synes mig emellertid, att det legat i sakens natur, 
att dessa ärenden hade bort hehandlas i betän
kq.nden, behandlas såsom öfver hufvud taget ären
den, då de af landtdagen remitteras tili utskott 
för beredning-, och att sålunda däröfver betänkan-

den bort afgi:fvas samt förty också dessa ootän
kanden ·en.Iigt 56 § L. 0. bordläggas, innan de 
tili saklig behandling upptagas. J ag har vis
serligen låtit mig sägas, att detta nyinslagna för
farande skulle hero därpå, att landtdagen nu 
handlade i egenskap af innehafvare och utöfvare 
af högsta makten. Det synes mig eniellertid att, 
då angående landtdagens funktioner intet annat 
finnes i lag föreskrifvet än hvad L. 0. innehål
ler, landtdagen vid hvarje yttring af sin verk
samhet horde ställa sig L. 0. tili -efterrättelse. 

Ed. M i k k o l a: Kun asiat valtiopäiväjärjes
tyksen mukaan lähetetään johonkin valiokuntaan, 
lähetetään ne sinne valmisteltaviksi. Kun edus
kunta lähetti nyt kysymyksessä olevan asian ja 
tässä lähinnä seuraavat asiat lakivaliokuntaan; 
lähetettiin ne sinne lausunnon saamista varten ja 
näin ollen, kun valiokunta ·on ollut sitä mieltä, että 
lakiehdotus olisi vahvistettava, niin valiokunta ei 
ole katsonut asiakseen laatia pitempää perusteina 
eikä mietintöä asiassa. Niissä tapauksissa taas, 
jolloin valiokunta vastoin ennen tehtyä ehdotusta 
on katsonut lakiehdotuksen olevan hylättävän, 
on lakivaliokunta myöskin esittänyt perusteet 
tälle hylkäämiselle. Kun valtiopäiväjärjestyksessä 
ei ole minkäänlaista muotoa säädetty tämäntapai
sia asioita varten, niin valiokunta on katsonut 
asiakseen noudattaa. ainoastaan sellaista menette
lytapaa, joka on käytännöllisin, ja silloin valio
kunnan ratkaistavana tässä ominaisuudessaan on 
ollut ainoastaan kysymys ehdottaa joko hyväk
syt.täväksi tai hylättäväksi lakiehdotus. 

/ 

Ed. W r e d e: För min del !ber jag i anslut
ning till hvad herr Estlander yttrade att få hi
träda hans förslag om ibordläggning af föreva
rande 1hetänkande. 

,p u h-e m i-es: Kun asiaa on pyydetty pöydälle 
ja sitä on kannatettu, pyydän seuraavia puhujia 
keskittämään puheenvuoronsa siihen. 

Ed. Alkio: Minun mielestäni on valiokunta 
aivan oikealla tavalla menetellyt sen mukaan, mitä 
eduskunta ·oli antanut valiokunnalle tehtäväksi, 
joten minä puolestani katson, -että pöydällepane
minen on tässä tapauksessa turha. 

Ed. A i ro l a: Eduskunta lähetti asian laki
valiokuntaan ei valmisteltavaksi, vaan lausunnon 
antamista varten. Valiokunnat ovat ennemmin 
aina antaneet lausuntonsa kirje,lmän muodossa. 
Niin on tehty tässäkin ja olisi muodotonta aja
tella.!rin, että valiokunta olisi laatinut mietinnön 
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asiasta, jossa se ei perustele eikä sen paremmin 
selitä, :JD.illä syyllä se siihen tulokseen on tullut, 
jonka se hyväksyttäväksi esittää. Eikä sellaiseen 
perusteluun voi olla mitään aihettakaan, koska 
viime valtiopäivien lakivaliokunta jo on asian 
perustellut. Siitä syystä minusta on valiokunta 
osunut muotoa valitessaan oikeaan ja kun muu
tenkin asia on aivan yksinkertaisen selvä myös 
asialliseen sisältöön nähden, niin minäkin vastus
tan pöydällepanoehdotusta. 

Ed. A r on en: Minäkin puolestani vastustan 
pöydällepanemista sen vuoksi, että on kysymyk
sessä vain joko hyväksyä tai hylätä kysymyk
sessä oleva lakiehdotus. Minä uskon, että herrat 
·w rede ja Estlander ovat ehtineet siksi hyvin pe
rehtyä asiaan, ettei tarvitse sen vuoksi esittää 
pöydällepanoa. Lakivaliokunta on osunut oi
keaan, ja muuten huomautan, että lakivaliokunta 
tätä asiaa käsitellessään oli varsin yksimielinen 
päättäessään esitellä asian eduskunnalle kir.iel
mällä. 

,Ed. E s t 1 a n d e r: Jag ber att få förfullstän
diga mitt uttalande därhän, att jag hemställer att 
detta är-ende måtte bordläggas till första plenum 
i nästa vecka. Gentemot ordföran.dens i lagut
skottet andragande vill jag ·endast framhålla, att 
här ju icke är fråga. om hvad utskottet bo.rt in
rymma i sitt betän.kande, utan om huru detta. be
tänkande skall af landtdagen behandlas. 

Ed. Hu 1 t i n.: En ymmärrä, mitä varten kir
jelmää nyt pyydetään pöydälle, kun siinä ymsiD!
kertaisesti vain ilmoitetaan, että lakivaliokunta 
käsiteltyään asiaa yksimielisesti ehdottaa, että 
lakiehdotus vahvistettaisiin .ia laki määrättäisiin 
astumaan voimaan. Tässä ei ole sen pitempiä 
perusteluita, joitten tutkimiseen tarvittail'>iin 
enemmän aikaa. Perustelut tavataan viime val
tiopäivien lakivaliokunnan mietinnössä ja siihen 
on edustajilla ollut runsaasti aikaa perehtyä jo tä
hän mennessä. Minä vastustan pöydällepanoa. 

Ed. A i r o l a: Minusta taas päinvastoin, kuin 
9d. Hultinista, tuntuu hyvin helposti ymmärret
tävältä, minkä takia ed. Estlander ja Wrede tah
tovat, että tästä asiasta olisi pitänyt laatia mie
tintö eikä kir.ielmää. Ei se ole muoto, johon he 
asiallisesti tahtovat tarrautua., vaan kun he saisi
vat hyväksyttyä sen ehdotuksensa, että tässä olisi 
laadittava mietintö, niin sitten he myös esittäi
sivät sen vaatimuksen, että asia käsitellään kol
messa lukemisessa .ia että asia kulkee myös suu
ren valiokunnan kautta, ja tämän he tekisivät 

----------------

siinä mielessä,. ·että m.ahdomsimman paljon viime 
valtiopäivien hyvä:ksymiä lakeja saataisiin tällä 
tavalla haudattua pitkällisen, monimutkaisen kä
sittelyn kautta. Samalla kun tällä tavoin haudat
taisiin viime valtiopäivien hyväksymiä lakeja, sa
malla. viivytettäisiin tämänkin eduskunnsm työtä. 
.ia sillä tavalla saavutettaisiin se päämäärä, joka 
on heillä johtavana tähtenä eduskuntatyössä, ni
mittäin, että saavat jarruttaa lainsäädäntötyötä 
mahdollisimman paljon. 

Ed. K u 11 e r v o M a n n e r: Minä .käsitän 
h~moilla W redellä ja Estlanderilla olevan toi
senkin tähtäimen mielessänsä tehdessään tuon eh
dotuksen. Ed. Estlanderin lausunto antoi siihen 
suuntaan viittauksia. He ehkä tahtoisivat edUJS
kuntaa välttämään .sitä, että näin käytännön 
kautta kehittyisi muotoja eduskunnan käyttä
mälle keisarin ja suuriruht.inaan vallalle. Tätä 
tietä niitä muotoja kehittyy, ja jos niitä kehittyy 
useassa tapauksessa tapahtuneen käytännön 
kautta, niin eivät herrat. Estlander .ia Wrede voi 
sitten myöhemmin väittää, ettei ole mitään va~ 
.kiintuneita tapoja. Sen takiakin he tahtoisivat 
nähtäväJsti tässä ehdotuksensa saada hyväksy
tyksi. Ed. Estlander viittasi nimenomaan siihen, 
että asiaa pitäisi pidellä, niinkuin valtiopäiväjär
jestyksen 56 § :ssä mietintöjen käsittelemisestä 
sanotaan; mutta tämähän on ihan ilmeis-esti sem
moinen asia., jota edu1skunta käsittelee keisarin 
ja suuriruhtin•aan vallankäyttäjänä, eikä tähän 
asiaan ole siis sovellutettava niitä sääntöjä, jotka 
valtiopäiväjärjestyksessä ovat -eduskunnan tavalli
sesti lainpäättämistä koskevista toim~sta. 

Ed. W r e d e: I anledning af fröken Hultins 
yttrand-e ber jag att få framhålla, at.t i händelse 
denna skrifv-else af la.gutskottet skulle bära nam
net betänkande, 1så borde den i hvar.ie händelse 
bordläggas ·enligt landtdagsordningen. Den om
ständigheten, att d-en kaUas skrifvelse, är icke af 
den betydelse att bordläggning därför. borde af
böjas. Här föreligg-er ju samma .grund, nämligen 
att sådana saker icke skola. behandlas och slutligt 
afgöras af landtdagen vid första rtillfälle, då de 
föredragas, utan först efter bordläggning. 

·Ed. K u 11 e r v o M a n ne r: Ed. Wrede mi
nUJSta. tässä tahtoo menetelmää, jota ei valtio
päiväjärj-estys tunne. Lakivaliokunnan ·käyttämä 
men-etelmä minusta on lähempänä valtiopäiväjär
jestystä kuin konsanaan ed. Wreden, sillä valtio
päiväjärj-estyksen 75 §:n mukaan eduskunnan 
päätökset saatetaan kir.idmällä -keisarin .ia suuri
ruhtin.aan tietoon, joko niitwn sisältämän pää-
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töksen hyväksym]s.tä tai epäämistä varten. Tässä 
.tapauksessa on lakivaliokunta eduskunnan puo
lesta eduskunnalle esittänyt kir.ielmällä tämän 
asian, niin että se minusta sittenkin on lähempänä 
valtiopäiväjärjestystä. 

Ed. Hultin: Eduskunnassa on vakiintunut 
semmoinen tapa, että suuren valiokunnan mie
tinnöt käsitellään samassa istunnossa, jossa ne 
jaetaan. Monasti niissä saattaa olla useita pykäliä 
ja tärkeitä muutosehdotuksia, vieläpä vastalau
seitakin, joihin täytyy perehtyä irstunnon ku
luessa, vaikka se voi olla hankalaa edustajille. 
S.e kirjelmä, joka nyt on käsiteltävänä, on niin 
lyhyt, että siihen saattaa perehtyä parissa minuu
tissa. 1Sen pitempää aikaa ei lukeminen vaadi. 

Ed. A r o ne n: Ed. Wreden luulisi tietävän 
sen, että kun aikoinaan lähetettiin hallitsijalle 
vahvistettava.ksi niitä lak-eja, joita -eduskunta hy
väksyi, niin hallitsija vaati lausunnon senaatilta 
ja s-enaatti lähetti kir.ielmällä sen hallitsijalle. 
Samoin lakivaliokunta nyt antaa lausunnon kir
jelmällä eduskunna.lle ja se on s-elvä menettely 
eikä siinä pitäisi ed. Wred-elläkään olla sen enem
pää sanottavaa. 

Ed. W r e d e: J ag har icke yt.trat mig an
gående formen, om dtm bort vara betänkand-e eller 
skrifvelse. J ag har -endast yttrat mig angåend-e 
bordläggning, att det är riktigast att sådana. ISkrif
v-elser bordläggas. 

1Ed. Kullervo Manner: Ettei vapaa
herra V.l red-e näyttäisi syyttömästi joutuvan 
hyökkäysten uhriksi, pyydän huomauttaa, -että 
.käsitin hänen ensimäisestä lausunnostaan, jossa 
hän pyysi arsiaa pöydälle, että hän ilmoitti s-en 
tek-evänsä ,i anslutning till herr Estianders ytt
rande", ,he.rra Estland-erin lausuntoon yhtyen". 

Ed. A i r o 1 a: Tässä eduskunta toimii käyt
täen keisarin valtaa. Keisari ei koskaan laatinut 
mietintöjä eikä myöskään käsitellyt niitä kol
m-essa lukemisessa eikä pannut myöskään niitä 
pöydälle. Minä ehdotan, että menetellään samoin. 

Ed. Sirola: Minun käsittääkseni eduskunta 
harkintansa mukaan voi tämäntapaisen kirjelmän 
panna pöydälle tai käsitellä sen heti, riippuen 
siitä, mitenkä se harkitsee edustajain tarvitsevan 
aikaa, tämmöiseen kysymymseen tutustumiseen. 
Tämä asia oli joku aika sitten täällä viikkokauden 
pöydällä, vahvasti riideltiin sen valiokuntaan lä
hettämisestä. Kun se nyt sieltä tulee, täytyy edm-

ta.iilla olla näissä asioissa ratkaistuna kantan-sa 
puoleen tai toiseen. Tällä perusteella ainoastaan 
minä vastustan asian pöydälle panoa. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päätty
neeksi. 

P u h e m ies: Ed. Estlander ed. W redeu .kan
nattamana on ehdottanut, että asia pantaisiin pöy
dälle ensi viikon ensi istuntoon. 

Åänestys ja päätös: 

Ken tahtoo ja.tkaa asian asiallista •käsittelyä, 
äänestää ,ja.a"; .ios ,ei" voittaa, on ed. Estlanderin 
pöydällepanoehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-ään-et voitolla. 

P u he mies: Siis on päätetty jatkaa asian 
asiallista käsittelyä. Tahtooko kukaan puheen
vuoroa itse atsiassa? 

Ed. A r o ne n: Minä ehdotan, että eduskunta 
päättäisi lakivaliokunnan kirjelmän mukaisesti 
vahvistaa-esilläolevan lakiehdotuksen. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Lakivaliokunnan ehdotus hyväksytään. 

8) Ehdotuksen, että eduskunta päättäisi vahvistaa 
ja voimaanastuvaksi määrätä lakiehdotuksen oikeu

denkäymiskaaren 15 luvun 2, 3 ja 9 § :n 
muuttamisesta, 

sisältävä lakivaliokunnan kirj.elmä esitellään. 

Keskustelu: 

Ed. W r e d e: På de skäl, som finnas anförda 
i d-en till lagutskottets ISkrifvelse fogade reserva
tionen, ber jag att få förorda reservationens för
slag, att lagförslaget icke måtte stadfästas. 

Ed. Mikko 1 a.: Kannatan ed. Wreden teke
mää ehdotusta. 

Ed. R o o .s: J ag her att få understöda herr 
\V.redes förslag. 

Keskustelu julistetaan päätt;yneeksi. 

:P u h e m i e s: Vastoin lakivaliokunnan ehdo
tusta. on ed. Wrede ed. Mikkolanr .ia Roosin kan-

66 
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nattamana ehdottanut kirjelmässä: olevan vasta
lauseen mukais.esti, että lakiehdotus jätettäisiin 
vahvistamatta. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy la.kivaliokunnan ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,, on ed. Wreden 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-ääne.t voitolla. 

P u he m i e s: Siis lakivaliokunnan ehdotus on 
hyväbytty. 

9) Ehdotuksen, että eduskunta päättäisi vahvistaa 
ja voimaanastuvaksi määrätä seuraavan lakiehdo
tuksen: Rikoslain 10 luvun·1 ja 2 §:n kumoamisesta 

ja 3 ja 4 § :n muuttamisesta, 

sisältävä lakivaliokunnan kir.ielmä esitellään. 

Keskustelu: 

Ed. B e r g r o t h: Mitä tähän esilläolevaan 
lakiehdotukseen ttulee, uskallan minä olla sitä 
mieltä, että jos eduskunta sen vahvistaa, tekee 
se tällä menettelyllä Suomen kansalle huonon pal
veluksen. Kysymyksessä on Rikoslain 10 luvun 1 
ja 2 pykälän kumoaminen ja saman luvun 3 ja. 4 
§:u muuttaminen li-eventämällä rangaistusmää
räyksiä. Tästä jälkimäisestä tapauksesta en tahdo 
sanoa mitään, mutta vastustan sitä, että mainitut 
kaksi ensimäistä pykälää, joissa. Jumala ja Hä
nen pyhän sanansa ja sakrameuttieu julkinen 
pilkkaaminen rangaistuksen u'halla kielletään, ko
konaan kumotaan ja. rikoslaista. poistetaan. Tä
män vastustamiseni perustan seuraaviin syihin: 

·1) Suomen kansan enemmistö ei vaadi eikä hy
väksy tällaista toimenpidettä. Päinvastoin on 
tämä yritys kaikkialla kansamme vakavissa pii
reissä herättänyt levottomuutta ja paheksumista. 

12) Että eduskunta tämän lakiehdotuksen vah
vistamisen kautta julistaisi Jumalan ja Hänen sa
nansa ja sakrameuttien julkisen pilkkaamisen lu
valliseksi teoksi. Kuu kaiken järjestetyn ja ter
veellisen yhteiskuntaelämän elinehtona on Juma
lan ja pyhien asiain kunnioittaminen, kaadettai
•siin tämän ~akiehdotuksen vahvistamisella yksi 
valti·orakenteemme peruspylväistä. Tuskin mikään 
pahe vi-e kansaa. siveellisessä suhteessa niin alas, 
kuin Jumalan ja, pyhien asiain tahallinen pilk
kaamiuen. Se sammuttaa ihmisen jaloimpia tun
teita, p.aaduttaa omiatuntoja, kuohuttaa esiin iu
tohimoja ja ilettävää raakuutta. Pidän tämän pa-

heen miltei suurimpana vaarana, mikä kan>
saamme · uhkaa. Näinkö nuori Suomi osoittaisi 
kiitollisuuttausa Jumalalle, jolta se niin paljon 
hyvää on saanut ja jonka kädessä sen kohtalo on, 
että se eduskuutausa: kautta laillistuttaisi täm
möisen paheen? 

3) Säädökset rikoslain 10 luvun 1 ja 2 §:ssa 
puolustavat paikkaansa meidän rikoslaissamme 
yhtä hyvin kuin monen muun kulttuurikansan ri
koslaissa. Näitä säädöksiä ei ole lakiin merkitty 
Jumalan itsensä tähden, sillä kyllä Jumala kun
niaansa puoltaa, mutta ne ovat siellä meidän ih
misten tähden ehkäisemässä sitä raakuutta, jota 
Jumalan pilkkaamiu-en on, ja. estämässä yhteis
kunnan puolelta sitä vaaraa ja pahennusta, jota 
.Jumalan ja Hänen pyhän sanansa julkinen häpäi
seminen sille tuottaa. 

Suomen kansa ei tarvitse eikä kaipaa tällaista 
lainmuutosta. Mielihyvällä yhdyn täydellisesti 
lakivaliokunnan lausuntoon liitettyyn vastalau
seeseen, minkä useat lakivaliokunnan jäsenet ovat 
tehneet, ehdottaen, ettei eduskunta kyseessä ole
vaa lakie'hdotusta vahvistaisi. 

Ed. R o o s: J ag anhöll om ordet för att hos 
laudtda.gen förorda till godkännande den till lag
utskottets skrifvelse bifogade och a:f mig och sär
skilda audra lagutskottets medlemmar underteck
nade reservatioueu. Då emeHertid ldgm. Berg
roth redan för-eslagit, att landtdagen icke måtte 
stadfästa ifrågavarande lagförslag, kan jag för
cita rr:.ig om haus :förslag. 

Ed. Päivän s a l o: (Vasemmalta: Turha 
vaiva!) Jos uskonto olisi mielipide tai vakaumus 
muiden mielipiteitten ja. vakaumusten seassa, 
niin sen hoivaamiueu tai hoivaamatta jättäminen 
ei vaatisi minkäänlaista lain turvaa. Mutta us
konto ei ole mikään mielipide mielipiteitten seassa. 
.Sillä silloin kuu kaikki mielipiteet ovat tuuleen 
hajonneet, silloin uskonto elämän perustuksena ja 
elämän syvimpänä sisällyksenä säilyy. Silloin 
kun ei ole kysymys sosialistisista tai porvarilli
sista mielipiteistä, silloin kun ·ei ole enää sosia1i
listeja eikä porvareita, silloin seisoo vielä ihminen 
ja Jumala vastakkain ja silloinkin vielä on kysy
myksessä se aarre, josta tässä on kysymys. 

Sellainenkin rikos, joka silloin tehdään, !kun 
joku ilkeämielisyydestä häpäisee Suomessa har
joitettua uskontoa, on jätettävä tämän ehdotuk
sen mukaan rankaisematta. Jos joku varastaa 
jonkun pienen esineen, jonka arvo on verrattain 
pieni, niin siitä joutuu varas, olipa. kuinka nuori 
tahans'a, jos hän vain on täyttänyt 15 vuotta, 
vankilaan, mutta joka ilkeämielisyydessä varastaa 
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Suomen kansalaisen rinnasta py.himmän 1helmen, 
mitä hänellä on, tahtoo tukahuttaa sen ihantoon 
ja myrkyttää pyhintä, mitä on ihmisrinnassa, niin 
siihen ei saa lain käsi koskea. Silläkö lailla me 
tahdomme suojata. meidän kansamme ihanteita, 
meidän kansamme pyhäkköä. En ymmärrä, min
kälaista nuorisoa me aiomme kasvattaa, kun ajat
telemme, että tämän esityksen mukaan kukin 
saisi vapaasti herjata tässä maassa, ilkeämieli
syydestä herjata uskontoa missä tahansa ja 
kuinka pa•ljon tahansa. Sitten on tahdottu muka 
säilyttää 3 §, jossa tahdotaan suojata meidän 
jumalanpalveluksia ja hartausharjoituksia. Jos 
kerran saa ilkeämielisyydestä vapaasti herjata us
konoppia Suomessa, silloin on turhaa koettaa suo
jata jumalanpalveluksia, tai hartausharjoitustilai
suuksia, sillä myrkky on silloin istutettu meidän 
lapsiimme ja meidän nuorisoon ja kun myrkky on 
sinne kylvetty, ei silloin rikoslain pykälät yleensä 
auta mitään. Sentähden pitäisin tämän lain vah
vistamista iskuna vastoin Suomen vakavimman 
kansanaineksen kasvoja vastaan. Ehdotan sen
tähden, että tätä ·lakiehdotusta ei vahvisteta, ja 
yhdyn IakivaEo'kunnan ehdotuksessa olevaan vas
talauseeseen. (Vasemmalta: Ei se tehoa!) 

Ed. K a i 1 a: Jokaisen lain tulee esiintuoda 
kansan oikeuskäsitys. Niin tulee myöskin rikos
lain ilmaista sitä, mitä kansa pitää vääränä ja 
rang-aistavana. Kansojen oikeuskäsitykset vaih
televat ja muuttuvat aikojen kuluessa. On oHut 
aika, ei kovinkaan kaukainen, jolloinka Jumalan 
pilkka.amista katsottiin sellaiseksi rikokseksi, että 
se oli rangaistava kuolemalla. :Se aika ·on nyt 
kulunut. Kun meidän rikoslakimme nykyisessä 
muodossaan vahvistettiin muutamia kymmeniä 
vuosia sitten, otettiin siihen jotenkin ankaria mää
räyksiä myöskin tästä rikoksesta. Nykyään mi
nun ja monen muun mielestä nämä rangaistusmää
rät ovat liian ankaria eivätkä vastaa nykyajan 
katsantotapoja tässä suhteessa.. Mutta, puolestani 
olen siitä vakuutettu, että Suomen kansan enem
mistö ei ole sillä kannalla, ·että se ta'htoisi kaikki 
rangaistusmäärät tässä suhteessa poistaa, että se 
tahtoisi kokonaan }lyyhkiä pois nämä pykälät ri
koslaista. En tahdo väittää, että ne, jotka tah
tovat pyyhkiä }lois nämä pykälät rikoslaista, sillä 
tahtoisivat julistaa. vapauden saada Ju-malaa va
paasti pilkata. Mutta luulen, että se käsitettäi
siin niin sangen laajoissa piireissä. Luulen, että 
se loukkaisi kansan oikeusta.iuntaa ja että raa'at 
yMilöt saisivat siitä. yhä enemmän kehoitusta so
pimattomaan j.a loukkaavaan rienaamiseen. Edus
kunnan vasemmiston puolelta varsinkin on: vaa.
dittu näiden I>Y'kälien poj.stamista. Vasemmiston 

puolelta usein teroitetaan ihmisarvoa ja ih
misyyttä korkeina ja tärkeinä asioina yhteiskun
nassa. Kun vasemmiston sanomalehdissä tahdo
taan sanoa jotakin vääräksi ja moitittavaksi, sa
notaan, että se sotii ihmisyyttä ja ihmis.arvoa vas
taan. Tämä onkin oikein sanottu. Mutta huo
mattava on, ·että silloin käytetään näitä sanoja 
,ihmisyys" ja ,i'hmisarvo" varsin ylimalkaisessa 
ja epämääräisessä merkityksessä. On syystä sa
nottu että jos ihmisyydestä poistetaan jumalan
kuva, jos jumalankuva riisutaan pois ihmisestä, 
niin jää eläimellisyys jälelle. .Se on minunkin 
vakaumukseni, että se on jumalankuvaisuus, ju
malankuvan aate, jokå antaa ihmisyydelle aate
luutensa. Sentähden olen vakuutettu siitä, että 
se, joka sallii Jumalaa pilkattavan, hän sa
mallaalentaa ihmisarvoa. Hän alentaa ihmisyys
aatteen merkitystä. Mitä on jumaluus muuta, 
kuin kaikki se, mikä ·on korkeinta ja arvokkainta 
ihmishengelle. Jumaluus on kaikkien a.rvojen 
arvo, se korkein arvo, josta kaikki muut arvot 
johtuvat. Joka sentähden julkisesti rienaten käy 
tämän arvon kimppuun, hän käy itse ihmisyys
aatteen kimpp'uun, hän alentaa itse ihmisarvon. 
Toivoisin, että vasemmistonkin puolelta ajateltai
siin tätä ja että käsitettäisii:ö., ·että ihmisyys ja 
ihmisarvo ed·ellyttävä.t jotakin korkeampaa juma
lallista sisältöä, jota ilman ne muuttuvat vain he
liseviksi sanoiksi. Kun me nyt alamme rakentaa 
uutta Suomea, niin toivoisin, ettemme alkaisi sitä 

· sillä tavalla, että loukkaamme kansamme vaka
vimman osan oikeustajuntaa. Rohkenen sentäh
den ehdottaa, että eduskunta vastalauseen mukai
sesti olisi vahvistamatta kysymyksessäolevaa la
kiehdotusta. 

Ed. R u n t t i: Kuten tunnettua, on se to
siasia, että tästä asiasta jo viime eduskumiassa 
hyvin paljon taisteltiin. Tulos kumminkin oli 
se, että tämä hyväksyttiin viimeisessä käsitte
lyssä. Nythän on kysymyksessä tämän lain vah
vistaminen, tämän laiksi tuleminen. Tahdon sen 
johdosta pöytäkirjaan merkitä minäkin kantani. 
Jo viime eduskunnassa kuuluin niihin, jotka vas
tustivat tämän lain hyväksymistä ja näitä muu
toksia, joita tässä laissa esitetään, ei sen vuoksi, 
että luulen Jumalan tartitsevan meidän kuole
vaisten ihmisten laki pykäliä, sillä kyllä Jumala 
itse voi pitää huolen pilkkaajainsa. rangaistuksesta 
ja kurituksesta, mutta me kuolevaiset ihmiset tar
vitsemme pikemmin Hänen turvaansa kuin Hän 
meidän turvaamme. Mutta nyt kuitenkin sopii 
kysyä, mihinkä ollaan menossa silloin, jos kaikki 
nama luvallisiksi tehdään. Minusta on se luisu
mista kovin kaltevalle pinnalle. Mitä todistavat 
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meidän aikamme kokemukset näistä asioista. Mitä 
puhuu viattoman veren virtaukset, mitä puhuu 
orpojen ja leskien kyyneleet. Eivätkö todista sitä, 
että kansamme on vaipumassa raakuuden valtaan. 
Jo tämän lain hyväksyminen eli näiden pykäläin 
p-oistaminen on omansa viemään kansaa yhä sin
nepäin. Sentähden ·en voi muuta kuin hyväls 
lakivaliokunnan kirjelmässä olevan vastalauseen, 
ja ehdotan hylättäväksi tämän lakiehdotuksen. 

Ed. Wrede: Då flere redan hafva yttrat si:g 
i denna fråga, ber jag utan vidare motivering 
att få förorda den till lagutskottets skrifvelse bi
fogade res·ervationen och i öfverensst~mmelse där
med föreslå, att landtdagen icke måtte stadfästa 
ifrågavarande lagförslag. J ag tillägger endast, 
att frågan också enligt min tanke är a1f stor be
tydelse i sedligt hänseende. 

Ed. Kullervo Manner: EUen kuullut 
väärin, niin lausui rovasti Bergroth, että ne mää
räykset, jotka rikoslaissa vanhat.taan ovat sem
moisista asioista, joista nyt on puhe., hänen mieles
tänsä puolustavat paikkaansa. En kuitenkaan tah
toisi uskoa rovasti ;Bergrothin, jos hä·n vakavasti 
ajattelee, tosiaankaan haluavan väittää, että niin 
ankarat ja kovat rangaistukset, kuin tässä kysy
myksessä olevassa suMeessa rikoslaissa on, ·puolus
taisivat paikkaansa, sitäkin suuremmalla syyllä, 
kun varmastikin ihan useimmissa tapauksissa sem
moinen esiintyminen, josta rikoslain 1, 2, 3 ja 4 
pykälät säMävät rangaistuksia, tapahtuvat joko 
ajattelematt.omuudesta tar ymmärtämättömyydes
tä. Minusta lainsäätäjä ja kasvattaja ei saa. mene
tellä niin kovakouraisesti ymmärtämättömiä koh
taan eikä myöskään niin ankarasti ajattelematto
mia kohtaan. Ne tarvitsevat pikemmin ohjausta, 
opastusta ja kasvatusta. Uskonkin, että monesta 
sellaisesta, joka ajattelemattomuudessa taikka ym
märtämättömyydessä olisi tullut tehneeksi teon, 
josta olisi saanut kantaaksensa nuo rikoslain mää
räämät rangaistukset, voisi paljon helpommin ke
hittyä tietoimm ja tahallinen niin rumasti esiin
tyjä kuin jos ensi kerralla häntä olisi suurem
malla ymmärtämyksellä ja lempeydellä kohdeltu. 

Yksistään tämä seikka jo kehoittaa rikoslain 
noita määräyksiä paljon lieventämään - minun 
käsitykseni mukaan kokonansa poistamaan. Ei
hän sitä voi kyllä kieltää, että ihmisiä löytyy 
niitäkin, jotka noissa asioissa esiintyvät sopimat
tomasti, raa'asti, jopa iha·n vihaakin herättävästi. 
Mutta asia lienee kuitenkin kai niin, että ihmis
ten esiintyminen niin yhdessä kuin toisessakin 
suhteessa on yleisen sivistystilan mukainen. Eikä 
ankarilla rangaistuksilla siinä suhteessa pystytä 

sulkuja panemaan eikä ihmisiä sivistY'ksessä. kor
keammalle kohottamaan. Muita Keinoja on käy
tettävä. 

Olen itse ollut tilaisuudessa vankilaelämään 
hiukkasen ISilmäämään. 1Sain sen käsityksen, että 
siellä ei kukaan juuri voi paremmaksi ihmiseksi 
kehittyä. Tuskinpa myöskään sellainen, joka jou
tuisi kärsimään ankaraa rangaistusta rikoslain 1 
•tai 2 pykälässä puhutusta rikoksesta. 

Olen kyllä !Sitä mielipidettä, että jos ylipäänsä 
ihmisten vakaumuksia pitää pidellä hienotuntei
sesti, niin uskonnollisia, vakaumuksia ennen kaik
kea. Siihen on monta syytä. Uskonnollinen va
kaumus on maoolle ihmiselle persoonallisessa elä
mässänsä keskeinen asia, asia, joka ·on vaikutta
massa, kaikkeen häoon toimintaansa. Sellaista va
kavaa, vilpitöntä vakaumusta kun tapaa, niin sitä 
on kohdeltava ymmärtämyksellä. Mutta tiedäm
mehän, että us·konnollis.ia va.kaumuksiakin on laa
dultansa niin monenlaisia. Ja minuun on joskus se 
vaikutus tullut, että useat niistä, jotka uskonnolli
sesta va.kaumuksestansa kaikkein suurinta melua 
pitävät. ne myös kaikkein helpoimmin loukkaan
tuvat, jopa sellais·estakin, mikä ei ole heidän va
·kaumuksensa ja heidän .iumalansa pilkkaamista ja 
häväisemistä. En tiedä, löytyisikö yhtää~ !Sel
laista tapausta, että vakava, yksinkertainen kan
sanmies olisi vaatinut nostettava.ksi syytettä jota
kuta vastaan· sen johdosta, että on havainnut tai 
luullut havaitsevansa jonkun esiintyvän Jumalaa 
pilkkaava.s.ti tai häpäisevästi. Tämä kyllä ei tie
tysti vallan paljon merkitse, mutta on sillä sen
tään jonkun ver.ra.n merkitystä. Sillä sen verran 
kuin olen ollut tilaisuudessa uskonnollismielisiä 
ihmisiä tapaamaan, niin olen yoksinkertaisten kan
sanmiesten joukos:sa niistä löytänyt kaikkein sym
paattisimmat ja miellyttävimmät. Tosiasia on taas 
toiselta puolelta, että virastot .ia julkiset viran
omaiset, joista monilla ei ole uskonnon kanssa 
minkäänlaista persoonallista tekemistä, jotka itse 
voivat olla mitä .i_ulkeimpia uskonnon rienaajia, 
mitä raa.impia uskonnollisten ihmist~:m ·tunteiden 
pilkkaajia, joilla itsellänsä ei ole minkäänlaista 
persoonallista jumalaa siinä mielessä, kuin kristin
usko opettaa, useimmiten ovat päällekantajina 
näi,ssä asioissa. Kun· semmoiset esiintyvät joko 
viran puolesta pakotettuna tai mielellänsä syyt
t.eitten vireillepanijoina ja ajajina, niin ei voi vai
kuttaa kasvattavasti niihin, jotka joutuvat joko 
syystä tai syyttä kärsimään rangaistusta. Enkä 
usko, että se voi kohottavasti .ia mieltä ylentävästi 
vaikuttaa todella uskonnollismielisiinkään. 

Näin ollen näyttää ,siltä, että .kaikki järkevät 
syyt puhuvat sen puolesta, että tuollaisia ankaria 
rangaistusmääräyksiä rikoslaissa ei ·ollenkaan tar-
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vita. Niitä -ei tarvita senkään takia, että niillä 
rangaistuksilla ei meitä ihmisiä voida kasvattaa 
semruoisiksi kulttuuri-ihmisiksi, jotka osaisivat 
esiintyä siivosti ja siististi. 

Asiassa minusta on vielä sekin seikka huo
mioon otettava, että ihmisillä on niistä asioista, 
jotka voidaan laskea kuuluvan uskonnon piiriin, 
erilaisia vakaumuksia. Vakaumus, jos se on va
kava, jos se on saavutettu ajattelun, ·ehkä taistelun 
kautta, on semmoinen, .iolleka pitää antaa arvonsa. 
Sanon, että arvo on annettava myös sen henkilön 
vakaumuksille, joka seisoo ihan päinvastaisella 
kannalla, kuin mitä esimerkiksi .kristinusko sisäl
tää. Ei sellaista.kaan vakaumusta saisi pilkata tai 
pidellä ajattelemattomasti. Tuntuu niistä, joilla 
on toisellainen vakaumus niistä asioista, joitten 
pilkkaamisesta rikoslain 10 luvun pykälät mää
räävät rangaistuksia, kohtuuttomalta ja epäoikeu
tetulta, että erästä vakaumuksen lajia .suojella.an 
varsin suurella huolella, olkoonpa nyt niinkin, 
että se vakaumus, nimittäin kristinuskon pohjalle 
rakennettu vakaumus, on. ollut ylipäänsä historian 
aikana tuhansille ja miljoonille ihmisille suuri
arvoinen ja että se vieläkin on niin monille. Vii
meksimainitun seikan vuoksi ei tarvitsisi silti 
erästä vakaumuksen lajia julilstaa erikoissuojeluk
seen, koskapa muita vakaumuksia ei niin suojella. 
Mikäli tiedän, niin eräissä paikoissa ulkomailla on 
tässä .suhteessa olemassa tila semmoinen, että 
näissä uskontoasioissa ei ole säädetty rangaistuk
sia eikä siis myöskään rangaista. En ole ihan 
varma- mutta minusta näyttää, että niissä pai
koissa ei ihmisten sivistystaso ja. siis myöskään 
esiintyminen näissä asioissa olisi yhtään alhai
sempi ja. kehuompi kuin niissäkään, missä on 
drakooniset rangaistusmääräykset näistä. Jos ker
ran muualla sivistysmaailmassa voidaan hyvin 
tulla toimeen ilman moisia ankaria rangaistus
määräY'ksiä, niin eiköpähän täällä meilläkin voi
taisi tulla toimeen. Sillä ainakin juhlallisem
missa tilaisuuksissa tahdomme kaikki väittää, 
että Suomen kansa on kulttuurikansa ja että se 
siinä kulttuuri.kehityksessänsä jatkuvasti, jopa 
pitkillä askeleilla, kul'kee eteeenpäin. Jos vielä 
nykyään voisi pelätä, että olisi niitäkin, jotka ym
märtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta 
esiintyisivät näissä asioissa sopimattoma.sti ja 
moitittavasti, niin varmoja saatanee olla siitä, 
että kohoava, lisääntyvä sivistys on opettava ih
misiä tässäkin 1suhteessa ja ettei tarvitse pelätä 
mitään erikoista .raakuutta tässä suhteessa. Y m
märtääkseni rovasti Bergroth ei ollut oikeassa, 
kun hän sanoi, että jos lakiavaliokunnan nvt te
kemä ehdotus hyväksytään ja siis rikoslain io lu
vun 1 ja 2 pykälät poistetaan, sekä 3 ja 4 pykäliin 

tehdään ne muutok~t. ,jotka viime valtiopäivillä 
};tyväksyttiin, sen kautta julistettaisiin jumalan
pilkka luva.llisek.si. Ellen väärin muista, niin 
vanhoissa tuomarinohjeissa • jo sanotaan, ettei 
kaikki ole luvallista, mitä laki ei nimenomaan 
kiellä. Kansalaisten oikeuskäsitys ja moraalikä
sitykset uskoakseni kyllä laativat .la ovat jo laa
tineet semmoisia, ·kirjoittamattomia lakeja ja sää
döksiä, jotka monta .kertaa paremmin voivat pa
hankurisia ja ajatteleDilattomia· pitää kurissa ja 
ymmärtämättömiä ohjata tässäkin a.siassa oikealle 
tielle. 

Toivoisin, että lakivaliokunnan ehdotus saavut
taisi eduskunnan hyväksymisen. OJ.en myös varma 
siitä,. että niillä Suomen kansan jäsenillä, joita 
elähyttävät vakavat uskonnolliset tunteet ja va
kaumukset, ei ole oleva syytä myöhemmin olla 
pahoillansa 1siitä. 

P u he m i e .s: Myöhäiseksi .kuluneen ajan ta
kia lopetetaan istunto. Kuitenkin voitanee esi
tellä eräs senaatista saapunut kirjelmä ja pöy
dällepantavat asiat. 

Senaatin ilmoitus Venäjän sotilasviranomaisille 
tehdystä vaatimuksesta, että Suomessa oleva venä
läinen sotaväki on viipymättä maasta poistettava. 

:Sihteeri lukee: 

SUOMEN SENAA'tTI. 
Helsingissä 

joulukuun 14 p :nä 1917. 

N:o 1289. 

Suomen Eduskunnalle. 

EdUJskunnan tietoon saa Hallitus kunnioittaen 
saat·taa tänä päivänä päättäneensä kääntyä Venä
jän sotilasviranomaisten puoleen vaatimuksella, 
että Suomessa oleva venäläinen sotaväki viipy
mättä poistetaan maasta. 

Tätä vaatimusta on Hallitus perustellut pää
asias,sa seuraa villa syillä: 

että Suomen mi€hittäminen venäläisillä sota
joukoilla on aikanaan katsottu sotilaallisista 
syistä tarpeelliseksi Venäjän luoteisen rajan ja 
valtakunnan pääkaupungin turvaamiseksi,· mutta 
että, sen jälkeen kuin Suomi on julistautunut itse
näiseksi ja haluaa Venäjän samoin kuin muiden
kin valtojen kanssa ylläpitää täysin puolueetto
mia, ystävällisiä suhteita, ei venäläisen sotaväen 
•Suomessa olo enään ole sotilaallisten syiden vaa
tima; 

• 



• 
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että uhkaava ·elintarvepula., jonka kärjistymi
soon täällä oleva varsin lukuisa sotaväki antaa li
sää aihetta .käyttämällä maan niukkoja varastoja, 
jopa suorastaan estämällä sellaisten maahan tuon
tia, välttämättömärosi tekee sotaväen pikaisen 
poistamisen maasta.; 

että Suomeen sijoitetuista venäläisistä joukoista 
sen ohella osa on, sekaantomalla maan sisäisiin 
asioihin, estänyt järjestyksen ylläpitämistä Suo
messa vieläpä, lupauksistaan huolimatta, aseelli
sesti ottanut osaa maan levottomimpien kansan
ainesten toimeenpanemiin laittomiin tekoihin;' 
sekä 

että venäläisen sotaväen varustaminen Suomen 
valuutalla, johon tarvitta~siin useampia kymmeniä 
miljoonia markkoja kuukaudessa, kohta .käy mah
dottomaksi maan rahavaroilla tyydyttää. 

Suomen Senaatin päätöksen mukaan 

Senaatin Puheenjohtaja 

P. E. Svinhufvud. 

Hugo Rautapää. 

P u he m ies: Merkitään pöytäkirjaan. 

Pöydällepanot: 

16) ~läärärahan myöntämistä kansakoululasten 
ravinto- ja vaatetusavuksi 

tarkoittavien anomusehdotusten johdosta laadittu 
sivistysvaliokunnan mietintö n :o 1 esitellään ja 
pannaan pöydälle ensi viikon ensimäiseen istun
toon. 

17) Leimasuostunnan suorittamista 1918-vuoden 
loppuun 

koskevan hallituksen esity.kseDJ n:o 14 johdosta 
laadittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o 4 
esitellään .ia pannan pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

18) Välittäviä säännöksiä maalaiskuntain kunnal
lislain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä 
tarkoittavan lain ja kunnallisen vaalilain käytän-

töön saattamista varten 

koskevan hallituksen esityksen n :o 20 johdosta 
laadittu laki- .ia talousvaliokunnan mietintö n:o 1 
esitellään ja pann:tan pöydälle ensi istuntoon. 

19) Erinäisiä muutoksia n. s. elintarvelakiin 

koskevan ed. Tokoin ja, Vatasen eduskuntaesityk
sen johdosta laadittu elintarveasiainvaliokunnan 
mietintö n :o 2 esitellään ja pannaan pöydälle 
ensi täysi-istuntoon. 

20) V aitiolainan ottamista kulkulaitosrahaswn 
tarpeisiin 

.koskeva hallituksen esitys n:o 22 esitellään. 

.puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa tä
män hallitukisen esityksen johdosta, että edus
kunta päättäen käsitellä esillä olevan esitY'ksen 
sillä tavoin kuin valtiopäiväjärjestyksessä on sää
detty keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä, panisi 
asian pöydälle seuraavaan täYISi-istuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

21) Ehdotuksen laiksi selityksestä 23 p :Itä syys
kuuta 1917 annettuun asetukseen, joka sisältää 
määräyksiä erinäisistä 13 päivänä maaliskuuta 
1916 v~imassa olleesta torppaa, lampuotitilaa ja 

mäkitupa-aluetta koskevista vuokrasopimuksista 

sisältävä hallituksen esitys n:o 23 esitellään. 

.puhe m i ·e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan eh
dotuksen sillä tavoin kuin valtiopäiväjärjestyk
sessä on säädetty .keisarin ja suuriruhtinaan esi
tyksistä, pani.si asian pöydälle ensi täysi-istun
toon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Seuraava täYisi-istunto pidetään huomenna •k:lo 
11 a. p. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 11,30 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



25. Lauvantaina 15 p. joulukuuta 
k:lo 11 a. p. 

Päiväjärjestys. 

H.moituksia: 

E s i t ·e 11 ä ä n: 

,1) Ehdotuksen valtiolainan ottamisesta 
kulkulaitosrahaston tarp·eisiin sisältävä 
hallituksen esitys n:o 22 ............... . 

2) Ehdotuksen laiksi se,lityksestä 23 pä~ 
vänä syyskuuta 1917 annettuun asetuk
seen, joka sisältää määräyksiä erin.äisistä 
13 päivänä maaliskuuta 1916 vmmassa 
olleista torppaa, lampuotitHaa ja mäki
tupa-aluetta koskevista vuokrasopimuk
sista sisältävä hallituksen esitys n:o 23 

E n s i mä i n en k ä .s i t rt e ·1 y: 

~ Ehdotus laiksi leimasuostunnasta .... 
A s i 'a k i r j a .t: Valtiova.rainvaliokun

na;n mietintö n:o 4; hallituksen esitys n:o 
14. 

4) Ehdotus laiksi sisältävä välittävät 
iäännökset maalaiskuntain kunnallislain, 
kaupunkien kunnallisla:in, kansanäänes
tystä koskevan lain ja kunnallis·en vaali-
lain käytäntöön saattamisesta ......... . 

A s i a k i r j a t: Laki- .ia talousvalio
kunnan mietintö n:o 1; hallituksen esitys 
n:o 20. 

5) Ehdotus laiksi ,eräänlaisen omai
suud·en !käytöstä sodanaiheuttamissa poik
keuksellisissa oloissa, '2 p :nä kesäkuuta 
1917 annetun lain 14 §:n muuttamiS>esta 
toisin kuuluvaksi ..................... . 

Asiakirjat: Elintarveasiain valio-
kunnan mietintö n:o 2; ed. Tokoin ja Wa
tasen edusk. esit. n:o 24. 

Siv. 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Arajänti, Kallio, Kujala, Kuusinen, Louhivuori, 

Mänty, Pehkonen, Setälä, Tanskanen, Virkki ja 
Latvala. 

llmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä •Saa ed. Björk yk
sityisten asiain vuoksi tästä päivästä ensi tiistai
hin, ed. Virkki yksityisasiain tähden tämän pä!i
vän istunnosta. 

l\luutos päiväjärjestykseen. 

P u h e m i e s: Päiväjärjestykseen on ilmoitet
tava sellainen muutos, .että viimeistä asiaa ei esi
tellä ensimäiseen käsittelyyn, vaan sen sijaan esi
tellään elin tarveasiainvaliokunnan mietinnössä n :o 
2 sivulla 3 olevassa ensimäisessä ponne.ssa ·oleva 
ehdotus. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen valtiolainan ottamisesta ikulku
laitosrahaston tarpeisiin 

sisältävä hallituksen esitys n:o 22 esitellään ja 
lähetetään keskustelutta puhemiesneuvoston ehdo
tuksen mukaisesti v a 1 t i o vara i n v a 1 i o
k u n t aan. 

2) Ehdotuksen laiksi selityksestä 23 päivänä syys
kuuta 1917 annettuun asetukseen, joka sisältää 
määräyksiä Arinäisistä 13 päivänä maaliskuuta 
HJ16 voimassaolleista torppaa, lampuotiiilaa ja 
mäkitupa-aluetta koskevista vuokrasopimuksista, 

sisältävä hallituksen ·esitys n: o 23 esitellään ja 
lähetetään :IDeskustelutta puhemiesneuvoston ehdo
tuksen mukaisesti maata 1 o usva 1 i o kun
t aan. 
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3) Leimasuostunnan suorittamista 1918 vuoden 1 

loppuun 

koskevan hallituks·en ·esityksen n:o 14 johdosta 
valmistettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 
4, joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, 
esitellään mainitun asi•an e n s i mä i s t ä 'k ä
s i t t ·e 1 y ä varten. 

Keskustelu: 

Ed. Kairamo: En tiedä, on:ko varsin tava
tonta, että eduskunta saa vastaanottaa mietinnön, 
j.ossa kaikki valiokunnan jäsenet ovat tehneet vas
talauseen. Harvinaista. lienee joka tapauksessa 
-en tiedä, onko sitä ennen ·eduskunnassa tapah
tunut -, -että saman vastalauseen takana on asi
anomaisen valiokunnan enemmi·stö, niinkuin tässä 
on tapahtunut. Minun ei tarvitse lähemmin se
littää tämän vastalauseen syntyä. Riittänee, jos · 
merkitsee, että se on pidettävä yhtenä sen poika
maisuuden ilmaisuna, johon ·eräät ainekset vasem
mistossa mielellääm näkyvät antautuvan, ·kun sii
hen tilaisuutta tarjoutuu. Olen puolestani vakuu
tettu siitä, että suuri valiokunta osaa tehdä tar
peellisen muutoksen käsillä olevaan lakiin, huo
mioonotta.en ensimäisen vastalauseen ehdotuksen. 

Ed. G y 11 i u g: Ed. Kairamon lausunnon joh
dosta täytynee minun valiokunnan puheenjohta
jana huomauttaa, että syy, miksi se kohta, jota 
vastaan ed. Kairamo on pannut vastalauseen, on 
muodostunut sellaiseksi, kuin se nyt on, on se, että 
asiasta toisessa lukemisessa lopuksi päätettäessä 
ei sensuuntaista ehdotusta tehty valiokunnassa, 
kuin hänen vastalauseensa sisältää. Se tehtiin 
vasta sen jälkeen, kun tämä pykälä oli toisessa· lu
kemisessa loppuun käsitelty. 

Ed. K a i r a m o: 1Siihen, mitä valiokunnan pu
heenjohtaja ilmoi•tti, on lisättävä, että puheenjoh
taja oli täysin tietoinen siitä, että tällainen ehdo
tus tulisi esitettäväksi valiokunnassa. Hän" kui
tenkin siihen määrin kiiruhti päätöksen tekemistä, 
että en minä enempää kuin kukaan muukaan va
liokunnan jäsenistä ehtinyt tehdä mitään ehda
tnsta, siitä huolimatta, että useat' valiokunnan jä
·senet, samoin kuin minä, ilmoittivat aikoneensa sen 
tehdä. Minä en siis voi vapauttaa valiokunnan 
puheenjohtajll!a osallisuudesta tähän tulokseen. 

Ed. G y 11 i n g: Puolestani tähän tahdon lisä
tä, -että valiokunnassa senkin jälkeen, kun v·alio
kunta oli toisessa lukemisessa käsitell:vt tuon koh
dan loppuun, esitin, koska tehtiin ed. Kairamon ja 

muiden edustajain taholta muutosehdotus, valio
kunnalle, 'suostuuko valiokunta siihen, -että se 
purkaa toisen lukemisen uäätöksen ja yksimieli
sesti ottaa asian uud·en käsittelyn alaiseksi. V a- . 
liokunta ei siihen kuitenkaan suostunut. Pu
heenjohtajana minä en silloin asiaan sen enempää 
voinut tehdä. 

Ed. K i r v e s: Kun minäkin olen valiokunnassa 
vastustanut sitä menettelytapaa, jota ed. Kaira
mo on ehdottanut, nimittäin entisen päätöksen 
purkamista, niin nojautuu minun vastustamiseni 
siihen menettelytapaan, jota ·ennenkin valiokun
nissa on noudatettu. Ja minä olen sitä mieltä, 
että tämä menettelyta.pa on Kairamonkin mieles
tä sitäkin oikeampi, koska tämä oli suomettare
laisen puolueen edustajan Liston tinkimätön 
menettely. Hänen menettelytapansa valiokun
nassa oli vielä jyrkempi. ·Se oli siksi jyrkkä, että 
jos kuka toisessakin lukemisessa tahtoi muutoksia 
valiokunnan mietintöön, sen piti tapahtua aika
naan .ia kirjallisesti. Nyt ed. Kairamo toisessa 
'lukemisessa esitti asiansa, sillä päätös oli .io lyöty, 
siis liian myöhään, eikä sittenkään tehnyt kirjal
lista esitystä, jonka vuoksi minusta entisen me
nettelytav•an mukaan ei ollut muuta keinoa kuin 
·estää tällaista mietinnön jarruttamista ja saada 
mietintö eduskunnalle valmiiksi. 

·Ed. Hu r me vaara: Ed. Kairamon syytök
set valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajaa vas
taan ovat aiheettomia, sillä puheenjohtajan •me
nettely siinä tapauksessa, josta ed. Kairamo pu
hui, oli aivan yhdenmukainen sen menettel:vn 
kanssa, mitä siinä valiokunnassa yleensä sell~i
sessa tapauksessa on noudatettu. Voin mainita, 
ettit samassa istunnossa puheenjohtaja esti ed. 
Saarikiven palaamasta jo päätettyyn asiawn. Pu
heenjohtajan menettely siinä oli ·aivan samanlai
nen, kuin ed. Kairamon tarkoittamassa tapauk
sessa. Ed. Saarikivi ei kuitenkaan nostanut siitä 
melua, huomasi olevansa väärässä. Ed. Kairamo 
ei tunnusta olevansa väärässä, mutta syyttelee pu
heenjohtajaa. Ed. Kairamo sanoo, että puheen
johtajalle olisi pitänyt olla selvää ilman muuta, 
että hän tulee vastustamaan sitä pykälää. Miten 
sellaista saattaa vaatia? Erittäinkään tässä tapauk
sessa. Sillä pykälän muoto oli syntynyt jaos
tossa. Porvaritharr ovat .iaostossakin en.emmistönä, 
kuten itse valiokunnassa, mutta, kuten sanottu, 
jaostossa oli juuri syntynyt asianomaiselle pykä
lälle se muoto, joka sitten tuli valiokunnan pää
tökseksikin. Päinvastoin, jos rupeaisi otaksu
maan jotakin, voisi otaksua, että porvarit olisivat 
olleet juuri pykälän muodon kannalla, koska jaos-
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toss,a olivat •sen sellaiseksi päättäneet. Minä va
liokunnan jäsenenä torjuu ed. Kairamon valio
kunnan puheenjohtajaa vastaan tekemät aihootto
mat ja tosiaan poikamaiset syytökset. 

Ed. J. K o h on en: Tämä ed. Kairamon 
tek·emä väitös v·altiovarainvaliokunnan puheen
johtajaa vastaan näkyy olevan yksi poikamaisuus 
siinä jaksossa, jota eräiden porvarien taholta 
uikeistossa erikoisesti juuri ed. Gyllingiä vastaan 
tähän aikaan on nostettu. Ensiksi alotettiin se 
Uudessa Suomettaressa. jossa valtioneuvos Da
nielson-Ka.lmari oikein 'pääkirjoituksessa teki pää
hyökkäyksen ed. Gyllingiä vastaan siitä, että hän 
oli joutunut valtiovarainvaliokunnan •puheenjoh
tajaksi, ja. nyt ed. Kairamo näkyy jatkavan tätä 
poikamai.suutta., jota. on harjoitettu eräiden oikeis
tolaisten taholta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi ja 'asia 
lähetetään V. .T :n 57 § :n mukaan suureen 
Y a 1 i o k u n t a a n. 

-1) Välittäviä säännöksiä maalaiskuntain kunnallis
lain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä 
l:arkoittavan lain "ja kunnallisen vaalilain käytän- ' 

tööu saattamista varten 

puugin henkikirjoittaja alusta alkaen katsoi tar
vitsevansa näiden luettelojen laatimiseen·, sen 
jälkeen on voitu jonkun verran supistaa, niin on 
senaatti toiselta puolen saanut henkikirjoittajilta 
maaseudulla tietää, että he, jotka tätä nykyä laa
tivat kruununveron:kantoa varten tarvittavat ln~t
telot, tammikuussa ovat velvolliset jättämään li
säluettelot valtiollisia vaaleja varten ja .sen jäl
keen kruununvontien kanssa matkustamaan veron
kantomatkoille, ovat katsoneet tarvitsevansa 2-3 
kuukautta saadakseen täydelliset kunnalliset vaa
liluettelot valmiiksi. 

·Mutta vaikka tämän viimeksima,initun ajan 
mahdollisesti voisikin supistaa sen kautta, että 
henkikirjoittajat vapautettaisiin joistakuista muis
ta tehtävistään, niin on kuitenkin selvää, ettei näi
tä luetteloit·a kaupungeissa eikä maalaiskunnissa 
voitaisi saada aikaan, ennenkuin puolentoista tai 
kahden kuukauden kuluttua uudesta vuod-esta lu
kien ja että kunnalliset vaalit, etenkin jos vaali
laissa määrättyjä valitusaikoja noudatetaan, tuskin 
voitaisiin toimittaa, ennenkuin myöhään keväällä. 
Vaikka laki- ja talousvaliokunta nyt esilläolevas
sa ·ehdotuksessaan tämän asian järjestämis·eksi on 
ehdottanut suuria lyhennyksiä vaalilaissa määrät
tyihin valitusaikoihin - m. m. on valiokunta 
poistanut oikcuden valittaa kuvernöörin päätök

koskevan hallituksen esityksen n:o 20 johdosta sestä senaattiin- ja näin muodoin lyhentänyt .sen 
nllmistettu laki- ja talousvaliokunnan mietintö ajan, joka .ioka. tapauksessa on käytettävä näiden 
n :o 1, joka viime täysi-istunnossa pantiin pöy- luettelojen lopulliseksi aikaansaamiseksi,. niin on 
dälle, esitellään mainitun lainsäätämiskysymyk- kuitenkin pelko, että vaali tulisi tapahtumaan hy
~en D n s i mä i s t ä käsittelyä varten. 1 vinkin myahään, tä:mänkin ehdotuksen mukaan 

Keskustelu: 

Senaattoi:i F r e y: Ensimäisessä täysi-istun
nossaan marraskuun 27 päivänä täl}ä vuonna 
päätti nykyinen hallitus ei ainoastaan julaista 
eduskunnan ·hyväksymät kunnallislait maalais
.ia kaupunkikunnille, lain kansanäänestyksestä 
sekä kunnallisen vaalilain, vaan myöskin kehoit
taa asianomaisia kunnallisia viranomaisia ryh
tymään kiireellisiin toimenpiteisiin kunnallisen 
vaalilain vaatimien ·vaaliluettelojen •aikaansaami
="t:ksi sekä sittemmin senaatille· ilmoittama·an, 
mink'ä ajan kuluessa nä:mä luettelot voitaisiin saa
Ja. valmiiksi. Vaikkapa mitään vastausta tähän 
h:.vselyyn ei vi:elä ole sena·attiin jätetty, on senaat
ti kuitenkin sa:anut tietää, että näitä vaalii u-ette
lo.ia. .iotka esimerkiksi Helsingin kaupungissa 
tulisivat sisältämään noin 20,000 nimeä sen li
sitksi, mitä valtiollisissa ääiniluetteloiss·a tätä ny
kyä löytyy, ei aivan läheisessä tulevaisuudessa 
voitaisi saada valmiiksi. Vaikka senaatin tietoon 
sittemmin on tullut. eMä aikaa, jonka tämän kau-

toteutunut. 1Sillä vaikka va:ali voitaisiin toimit
taa 20 päivänä maali,skuuta, kuten on ehdotettu, 
jota mi•nä kuitenkin oma:st·a puolestani käytännöl
lisillä perusteilla epäileru, - voidaan esimerkiksi 
ajatella, ·että tämän ajan kuluess•a puhkeisi lakko, 
joka tekisi 'J)ainatustyöt, jotka ov·at tarpeen vaalia 
vartffll:, m'ahdottomiksi - vaikka, •sanon minä, 
vaali kaikis·ta vaikeuksista huolimatta voitaisiin 
toimiHa·a 20 päivänä. maaliskuut-a. niin on tämä 
jo itsessään hyvinkin arveluttava ~sia. Sillä kun
nes vaalin tulos on saatu tietää ja kunnes uud·et 
valtuutetut voivat ensi kerran kokoontua, on vuo
den alusta joka tapauksessa kulunut ainakin kol
men kuukauden aika, jona aikana arvattavasti 
suurin osa ainakin ·kaupunkikunnistamme, ,pää
kaupunkimme siihen luettun·a, olisi ilman kunnal-
1 isedustusta. 

Valiokunta on tosin. lakiehdotuksensa ensimäi
sessä pykälässä ehdottanut säädettäväksi, että vii
meksi valittujen kunnallisten toimihenkilöiden 
toiminta-aika kestää .siksi, kunnes tämän lain mu
kaiset vaalit ovat suoritetut. Mutta tämänsisäl
töisiä säännöstä ei missään tapauksessa voida kat-

67 
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S<>a muuksi, kuin valtuutukSilksi näille toimihenki
löille edelleenkin pysymään toimessaan. Missään 
tapauksess·a ·ei näitä henkilöitä voida vastoin tah
toaan pakottaa pysymään näissä luottamustoi
missa.an, etenkin koska. he sekä vanhan että 
uuden kunnallislainsäädännön mukaan ovat oikeu
tetut luopumaan toimestaan, kun se kolmen 
vuoden aika, joksi he ovat valitut, on um
peen kulunut. Ja mikäli minulle yksityisesti 
on ilmoitettu, niiw täällä Helsingissä ei yksi
kään niistä va.ltuusmiehistä, .iotka ova.t vuo
rossa erota. valtuusmiestoimestaan tämän vuo-

. den kuluttua, enää tule pysymään toimessaan. Ja 
sama tulee helposti ymmärrettävistä syistä ta
pahtumaan muissakin kaupunkikunnissa. Ja 
vaikkapa .iälellä olevat va.ltuusmiehet voitaisiin 
katsoa päätösva.ltaisiksi, mitä kuitenkin 1hyvillä 
perusteilla voidaan epäillä, niin syntyy tavalli
sesti jonkun kuoltua tai poismuuton takia sellainen 
tilanne, että päätösvaltaisuus loppuu. 

Tämän vuoksi on hallitus, joka on katsonut sen 
. asian selväksi, että uuden vuoden alusta siksi, 
kunnes uudet kunnallisvaalit ovat toimitetut, mi
tään kunnallista edustusta ei tulisi kaupunkikun
nissamme olema·an, ja joka on tahtonut välttää 
siitä johtuvan seisahduksen kuntien toiminnassa, 
koettanut mahdollisimmin .supistaa tätä aikaa ja 
sen vuoksi ehdottanut, että kunnalliset vaalit ensi 
kerran toimitettaisiin 1917 vuoden valtiopäivä
miesvaaleis·sa kä;ytettyjen äänestysluettelojen pe
rusteella, jolloin ne voitaisiin toimitta-a hyvinkin 
·pian, luultavasti jo tammikuun keskivaiheilla. 
Tämä ylimenoaika tulisi niinmuodoin niin lyhy
eksi, ettei mitään erityistä haittaa siitä syntyisi. 
Mahdollisesti olisi hallitus voinut ehdottaa, että 
kokonaan uusi vaali jälleen olisi toimitettava sen 
jälkeen, kun vaaliluettelot joutuisivat valmiiksi, 
taikka ainakin, että kokonaan uusi vaali olisi toi
mitettava joulukuun 4 päivämä tätä vuotta, mutta 
sellainen lisäys voidaan hyvin helposti tehdä hal
lituksen ehdottamaan lakiehdotukseen. 

Mitä lakiehdotuksen 2 :ssa pykälässä määrät
tyyn taksoituslautakuntien vaaliin tulee, niin 
poikkeaa siinä ehdotettu menettelytapa suuressa 
määrin siitä. mitä uusissa kunnallislaeissa tästä 
vaalista määrätään. Näitten kunnallislakien mu
kaan ovat taksoitm;lautakunnat valittavat maalla 
syy:;kuussa ja kaupungeissa joulukuussa joka 
vuosi, ja kun maalaiskuntain ja kaupunkien kun
nallislait astuvat voimaan vasta tammikuun 1 päi
västä 1918 ja kaupungit nykyään voimassa ole
vien kunnallisia kien mukaan ovat velvolliset jou
lukuus:;a toimittamaan nämä vaalit, niin ovat, 
mikäli tietooni on tullut, useimmat kaupunkikun
nat jo määränneet tällaiset vaalit toimitettaviksi. 

Mutta kun tässä lakiehd-otukses:;a ehdotettu vaa
lien toimitustapa kuitenkin on käytännössä toteu
tettavissa, niin en tahdo sitä vastaan tehdä mitään 
muistutusta. 

Esittämilläni perusteilla ja pääa:;iallisesti siihen 
nähden, että pitempi seisahdus kuntain toimin
nassa olisi vältettävä, tahtoisin pyytää, että edus
kunta vielä ottaisi tarkasti tutkittavakseen, eikö 
nykyoloissa olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää 
vaalit pääasialli:;esti hallituksen ehdotuksen mu
kaisesti, eikä sillä tavalla, kuin lak1- .ia talousvalio
kuuta esilläolevassa mietinnössään on ehdoi
tawut. 

Vid sitt första sammanträde d·en 27 uo
vemher 1917 heslöt den nuva.rande regeringen 
icke al1enast att publicera d·e af landtdagen 
antagna nya kommunallagarna jämte lagen om 
folkomröstning och den korumunala vallagen utaJl 
äfven att uppmana vederbörande korumunala 
myndigheter att skrida till skyndsamma åtgärder 
fi:ir åstadkommande af i'.ådana vallängder, som en
ligt den kommunala vallagen erfordras, samt till 
senaten inberätta, när ifrågavarande längder kunde 
antagas blifva färdiga. Svar på denna förfråga 
har visserligen ännu icke ingått, men genom en
skilda förfrågningar och meddelanden har senaten 
erfarit, att dessa vallängder, som t. ex. i Helsing
fors enligt uppgift komma att innehålla cirka 
20,000 namn utöfver de 100,000, som för närva
rande ingå i landtdagsvallängderna, icke inom 
den allra närmaste framtiden kunde blifva upp
rättade. Ehuru senaten sedermera erfarit att den 
tid, hvilken mantalsskrifvaren här i Helsingfors 
ursprungligen ansåg sig behöfva för att upprätta 
de till grund för vallängderna liggande förteck
ningarna, under vissa förutsättningar kunrde i wå
gon mån förkortas, medan å andra sidan enligt 
senaten tillhandakomna uppgift<er från landsor
ten häradsskrifvare, som för närvarande äro sys
srh;atta med upprättandet af kronouppbördsläng
derna för 1918 och inom .ianuari månad 1918 skola 
aflämna föreskrifna tilläggsförteckningar till 
landtdagsvallängderna och därefter å tjänstens 
vägnar böra medfölja respektive kronofogdar på 
dessas uppbördsresor, ansett sig behöfva en tid af 
2 a 3 månader för att medhinna upprättandei 
jämväl af de kommunala vallängdsförtecknin
garna, har senaten i hvarje fall och äfven om sist
sagda tid genom häradsskrifvarenes befriehe från 
en del af de dem åliggande öfriga göromålen 
kunde i någon mån förkortas, kommit till det 
resultat, att lwmmunala vallängder i ingen hän
delse kunde fås tili stånd förrän l1alfannan eller 
par månader in på nyåret, och korumunala vai så
lunda, särskildt om de i kommunala vallagen före-
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skrifna gran&knings- och besvärstiderna blefve 
iakttagna, föga nog för&iggå förrän långt in på 
våren. 

Ehuru lag- och ekonomiutskottet i nu förelig
·gande förslag till ordnand-e af hithörande frågor 
genom starka reduktioner af de i vallagen före
skrifna fataljetiderna, bland annat genom afskaf
fande af valmans rätt att. öfver guvernörens ut
slag i mål angående vallängd vädja till senaten, 
i hög gra.d förkortat d-en förberedande proooduren 
för valet, hafva likväl de af regeringen hysta far
hågorna beträffande tidpunkten för valet äfven 
enligt detta förslag i allo besannats. Åfven om 
valet, såsom beräknadt är, kunde försiggå redan 
den 20 mars, hvilket jag för egen del på rent
praktiska skäl nödgas draga i tvifvel&mål,- man 
behöfver ju endast föreställa sig att det under för
beredelsetiden skulle utbryta en strejk, som omöj
liggjorde att i tid få det för valet erforderliga vid · 
lyftiga tryckningsarbetet färdigt - äfven om, 
säger ja.g, valet trots alla svårigheter kund-e för
siggå den 20 mars, så är detta likväl redan i och 
för sig en mycket betänklig sak. Ty tills val
resultatet blifvit kändt och de nyvalde fullmäk
tige första gången blifva i tillfälle att samman
träda, kommer h-elt säkert, från årets bör.ian räk
nadt, ·en tid af mer än tre månader att förflyta. 
under hvilken tid med all sannolikhet en stor del 
särskild-t af våra stadskommuner, bland dem vår 
hufvudstad, att vara i afsaknad af kommunal 
representation. Utskottet har visserligen i § 1 af 
sitt lagförslag stadgat att de senast valda kom
munala funktionärernas mandat varar till dess val 
i enlighet m-ed utskottets förslag förrättats. Ett 
stadgande af detta innehåll kan likväl aldrig inne
fatta annat än ett bemyndigande för ifrågava
rande funktionärer att fortsättningsvis handhafva 
sina förtroendeuppdrag. I ingen händelse kunna 
personer, som såväl enligt den gamla som den nya 
kommunalförfattningen äro berättigade att från
träda sina rnandat, mot sin vilja tvingas att hand
hafva dem utöfver den tid, för hvilken de blifvit 
valda. Och enligt hvad mig enskildt meddelats, 
kommer ingen enda af de fullmäktige, som vid 
detta års utgång äro i tur att afgå från hufvud
stadens nuvarande .kommunalrepresentation, att 
efter denna tid åtaga sig att därefter kvarstå i 
kommunalrepresentationen och samma förhållande 
torde af lättförklarliga skäl komma att äga rum 
äfven i andra kommuner. Åfven om de åter
stående fullrnäktige, mangrannt samlade, skulle 
kunna anses beslutföra, hvilket dock på goda 
grunder torde kunna betviflas, så uppkommer 
dock vanligen hastigt nog genom dödsfall, bort
flyttning eller dylikt en lueka, sorn i hvarje fall 
skulle upphäfva beslutförheten. 

~t har därför synts regeringen som en gifven 
sak att under tiden från nyårets ingång till de nya 
valen kommunerna skulle blifva i afsakna.d af 
representation, och för att den häraf följande 
stagnationen i den kommunala verksamheten, på 
hvilken i propositionen hänvisats, måtte i görli
gaste mån förkortas, har regeringen såsom nöd
fallAutväg föreslagit att de kommunala valen 
första gången skulle förrättas med ledning af . 
1917 års landtdagsvallängder, i hvilket fall man 
tänkt sig att de kunde försiggå -snarast möjligt 
eller sålunda redan i medlet af januari. Ofver
gångstiden blefve härigenorn så kort att något 
synn-erligt men icke däraf kunde befaras. Må
hända hade regeringen bort föreslå, att valet 
skulle förrättas ånyo, så snart de kommunala val
längderna blifvit färdiga eller åtminstone att om
vai af samtliga fullmäktige borde ske den 4 de
cember 1918 för att. de vid det första valet ute
stängda röstberättigade skulle få göra sitt infly
tande gällande. Men denna komplettering vore 
.iu icke svår att få införd i lagför.slag-et. 

Det· föreslagna sättet för val af 19,18 års taxe
rings- och pröfningsnämnder i städerna afviker 
visserligen väsentligt från det i de nya kommu
nallagarna föreskrifna valsättet. Enligt dessa 
böra sagda nämnder för följande år utses af stads
i'ullmäktige i december månad. Då kommunal
lagen för städ·erna träder i kraft först den 1 ja.
nuari 1918 och städerna enligt nu gällande för
fattning äro skyldiga att förrätta dessa val i de
('.ember, torde de flesta stadskommuner redan 
hafva utlyst dylika vai. Då det likväl icke stöter 
på praktiska svårigheter att verkställa valet sål 
som utskottet föreslagit, vill jag ej längre uppe
hålla mig vid denna detalj. 

På de af mig anförda skälen, alltså hufvudsak
ligen för undvikande af en ödesdiger stagnation i 
våra kommuners verksamhet, hvilken reg-eringen 
icke velat taga på sitt ansvar, nödgas jag enträget 
anhålla att landtdagen ville taga i noggrannt öf
vuvägande, huruvida det icke under nuvarande 
förhållande likväl vore ändamålsenligast att ordna 
öfvergången från den gamla till den nya kommu
nallagstiftningen i hufvudsak enligt regeringens 
proposition oclr icke på det sätt, som lag- och 
ekonomiutskottet föreslagit. 

Ed. Anton Huotari: Suomen kansa on 
aina saanut sen kokemuksen, että hitaita ovat 
herrojen kiireet. Mutta että ne olisivat niin hi
taita, kuin senaattori Frey tässä esitti, en minä 
olisi jaksanut luulla. Hän esitteli syitä, minkä 
vuoksi vaaliluetteloita ei saada niin ajoissa, että 
voitaisiin tässä tarkoitetut kunnanvaltuutettujen 
vaalit suorittaa uusien lakien mukaan jo tulevan 
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maaliskuun 20 päivänä. Hän mainitsi, että henki
kirjoittajat eivät ehdi tehdä sanottuja luetteloja. 
Kuitenkin on totta, että henkikirjoittajieu täytyy 
voimassaolevan lain mukaan tulevan tammikuun 
kuluessa toimittaa edustajavaaliluettelot ja niihin 
luetteloihin liittyvät myös lisäluettelot seuraaville 
kolmelle vuodelle,. joten oikeastaan ei ole kysym;ys, 
kuin yhden vuoden lisäluettelosta, joka henkikir
joittajille tässä tulee lisää, ja sen ei luulisi tuotta
van niin paljon vaikeuksia, etteivät sellaista lisä
työtä henkikirjoittajat voisi näinkin pitkässii 
ajassa saada suoritetuksi. 

Kaikki osoittaa sitä, että ei olisi halua käydä 
uusien kansanvaltaisten lakien mukaisiin vaalei
hin, tietysti siinä tarkoituksessa, että lain sovel
luttaminen edelleenkin saataisiin myöhästymään 
ja että siis ei tarvitse käydä antamaan äänioi
keutta ainakaan njille henkilöille, jotka ovat 24 
vuotta nuorempia. Tämän suuren merkityksen kä
sittää helpo&ti, kun mainitsee senaattori Freyn 
esittämän esimerkin, että esimerkiksi Helsingin 
kaupungissa voisi näiden lakien mukaan 20,000 
äänioikeutettua kansalaista jäädä äänioikeuden 
ulkopuolelle. Kun kerran tällainen ehdotus, joka 
senaatin esityksessä on, tietäisi niin suuria ääni
oikeutettujen joukkojen syrjäyttämi>.tä vaaleista, 
niin jo tämän seikan pitäisi olla kyiliksi varoit
tamaan, että senaatin esitystä sellaisenaan ei voida 
hyväksyä. Sen sijaan laki- ja talousvaliokunnan 
ehdotuksessa. on otettu huomioon kaikki ne sei
kat, mitkä tulevat kysymykseen, että voitaisiin 
mahdollisimman nopeasti nämä vaalit saada suori
tetuiksi. Ja kun tarpeellisessa määrässä on ly
hennetty niitä määräaikoja, jotka vakinaisissa 
vaaleissa on kunnallisvaaleja varten määrätty, 
niin on voitu tulla siihen tulokseen, että uusien 
lakien mukaiset vaalit voidaan suorittaa maalis
kuun 20 päivänä. 'rämä lykkäys, mikä tä>.sä ta
pahtuu, on paljon vähemmän merkitsevä kuin se, 
että jätettäisiin mainitsemani suuret kansalais
joukot kunnallisen vaikutusvallan ulkopuolelle. 
tässä ensimäisessä tapauksessa, jolloin kansanval
taisia kunnallislakeja olisi sovellutettava. 

Jos näiden vanhentuneiden vaaliluettelojen mu· 
kaan vaalit suoritettaisiin, niin siitä olisi sekin 
haitta, että suuret joukot äänioikeutettuja ei voisi 
kunnallista äänioikeuttaan käyttää. Nämä van
hat vaaliluettelot ovat jo 3 vuotta vanhat, ja sen 
jälkeen ovat etenkin työläiset muuttaneet paljon 
asumapaikkoja eivätkä he olisi tilaisuudessa käyt
tämään vaalioikeuttaan. Valtiollisissa vaaleissa 
se vielä on jotenkuten korjattavissa., kun on tilai
suus äänestää vaaliotteella, mutta kunnallisissa 
vaaleissa ei tällaista oikeutta ole, ja niin ollen 
niille, jotka ovat toisella paikkakunnalla, ei kä-

visi mahdolliseksi ottaa ·osaa vaaleihin. Lisäksi 
näistä luetteloista on oikeudettomasti poistettu 
suuri joukko 24 vuotta täyttäneitäkin henkilöitä. 
Sitäpaitsi se, JOka on {)llut vaalilautakunnissa 
kuluvana vuonna, tietää, että samalla kun niistä 
luetteloista on IJOissa suuri joukko henkilöitä epä
oikeudenmukaisten äänioikeusesteiden vuoksi. 
niin toiselta puolen niissä on melkoinen joukk~ 
kuolleita henkilöitä. Kuolleille niissä on annettu 
äänioikeus, mutta eläviltä on kielletty. Ollessani 
vaalilautakunnan jäsenenä kuluvana vuonna olin 
huomaavinani, että ainakin noin 5 prosenttia siinä 
vaaliluettelossa oli kuolleiden nimiä, joka onkin 
käsitettävissä, kun vaaliluettelot ovat niin van
hat. 

Sitten senaattori Frey mainitsi, ettei ole mi
tään oikeutta pakottaa niitä henkilöitä, jotka oli
sivat eroamisvuorossa kunnallisista luottamustoi
mista, edelleen niitä pitämään. Minun nähdäk
seni lainsäätäjällä on tällainen oikeus jatkuessaan 
heidän toimintakauttaan tuolla parilla kolmella 
kuukaudella, minkä tämä laki- ja talousvaliokun
nan ehdotus tietäisi. Voi olla mahdollista, että 
herrat tulevat harjoittamaan :;abotashia tässä 
asiassa, mutta kuitenkaan ei se saisi peloittaa lain
säätäjää käytäntöön sovellutt.amasta omaa hyväk
.symäänsä lakia niin pian, kuin se suinkin on mah
dollista. Sen kautta, että tätä lakia koetettaisiin 
nyt mahdollisimman pian saada käytäntöön so
velluietuksi, olisi ainakin seurauksena se, että ne 
kansalaiset, jotka nyt ovat kärsimättömiä nykyis
ten kunnallisten vallanpitäjäin toimiin, voisivat 
rauhoittua tietäessään, että niin nopeasti, kuin 
suinkin on mahdollista, toimitetaan uudet vaalit 
kansanvaltaisten lakien mukaan. Lisäksi näyttää 
siihen haluttomuuteen, mikä porvarillisten kun
nallismiesten taholla esiintyy, olevan syynä se, 
että maa polttaa heidän jalkojensa· alla, ja he tie
tysti haluaisivat siirtyä niin pian kuin mahdol
lista pois semmoisilta paikoilta, jotka ovat käy
neet kuumiksi. Mutta koska he tähän asti ovat 
niin mielellään pitäneet kunnallisvaltaa käsissään, 
niin pitäkööt nyt sen vielä pari kuukautta. Kyllii 
ne joukot, jotka uusien kunnallislakien mukaan 
ovat saaneet äänioikeuden, jaksavat sen pari kuu
kautta odottaa. Mutta sitä ne eivät jaksaisi kä
sittää, että he saisivat vielä kokonaisen vuoden 
od.ottaa, ennenkuin he voisivat varsinaisesti päästii 
vaikuttamaan kuntien asioihin. Sellaista kuiten
kin tietäisi senaatin ehdotuksen hyväksyminen. 

Vielä senaattori Frey mainitsi, että voitaisiin 
jonkun kuukauden kuluttua suorittaa taas uudet 
vaalit sen jälkeen, kun uudet vaaliluettelot olisi 
saatu valmiiksi. Mielestäni on tarpeetonta niin 
lyhyen ajan kuluessa taas lähteä suorittamaan 
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uusia vaaleja, koska tämän parin kuukauden lyk
käyksen kautta kuitenkin voidaan tämä asia saada. 
jo yksillä vaaleilla .iärjestetyksi. Sentähden minä 
ehdottomasti kannatan laki- ja. talousvaliokunnan 
ehdottamaa lakiehdotusta. 

Mitä tulee lakiehdotuksen toiseen pykälään, 
niin vasemmisto valiokunnassa alkuaan ei ollut
kaan sdlaisen pykälän kannalla, vaan olisi tyy
dytty ensimäisen pykälän säännökseen, että ne 
elimet, jotka. tähänkin asti ovat hoitaneet, saisivat 
eteenkinpäin hoitaa kaikki toimet. Mutta kun toi
selta puolen huomautettiin, että kunnallistaksoi
tus kaupungei,'>sa saattaa viivästyä sen johdosta 
pitemmän aikaa siksi, että on epäselvyyttä, millä 
tavalla taksoituslautakunta nyt olisi· valittava, 
niin yhdyttiin valiokunnassa siihen muotoon, mikii 
sisältyy valiokunnan ehdottaman lain toiseen py
kälään ja nähdäkseni ei mikään estä lainsäätäjää, 
jos se sen soveliaaksi katsoo, tätä poikkeusta
pausta varten säätärmästä sellaista pykälää, kuin 
siinä esiintyy, -siis että nuo taksoitus- ja tarkas
tuslautakunnan vaalit kaupungeissa imoritettai
siin ensi tammikuussa viimeisten edustajavaalien 
luettelo.ien mukaan ja €tiä niissä sovellettaisiin 
sitä yksinkertaista suhteellisuutta, mikä valiokun
nan ehdotukseen sisältyy. Minä siis lausun suu
relle valiokunnall€ sen toivomuksen, että se, jotta. 
mahdollisimman pian päästäisiin sovellutta.maan 
uusia kunnallislakeja käytäntöön, hyväksyisi 
laki- ja talousvaliokunnan esittämän lakiehdotuk
sen. 

Ed. Vuoristo: Minusta tuntuu siltä, että 
meidän rikkaiden kansa.nluokkiemme senaatilla on 
aivan erikoisia ja ehkä pitkällekin tähtääviä syi
tä, joiden nojalla se tahtoo ;yhä edelleen jarrut
taa uuden kunnallislain sellaisenaan voimaansaat
tamista ja yhä eddleen riistää laajoilta kansan
joukoilta äänioikeuden. Sitä on yhä enemmän 
omansa vakiinnuttamaan se, kun senaattori Ara
järvi viime istunnossa väitti vaalien toimittamisen 
maaliskuussa kokonaan ma,hdottomaksi, niin nyt 
sen jälkeen, kun laki- ja talousvaliokunta aivan 
.vksimielisessä mietinnössään on osoittanut tämän 
mahdolliseksi, senaattori Frey täällä esittää uu
sia näkökohtia, joitten täytteeksi, kun ne sellaisi
naan eivät ole tarpeeksi päteviä, hän uhkaa edus
kuntaa jo suorastaan kirja.painolakoilla, valtuus
to- ja virkamieslakoilla ja sen sellaisilla. Täytyy 
todellakin olla silloin tärkeitä syitä tämän ehdo
tuksen vastustamiseen, kun hallituksen. edustaja 
jo puheenvuorossaan täten välillis€sti antaa aihet
ta tuollaiseen, jota sitten olisi sangen helppo käy
tännössä toteuttaa. Senaattori Freyn lausunto 
myöskin Bräissä suhteissa oli senlaatuinen, että 

se minulle ainakin on aivan käsittämätön'. Hän 
kuvatessaan niitä vaikeuksia, joid€n vuoksi hen
kikirjurit eivät voisi luetteloita. ajallaan toimit
taa, mainitsi muun muassa, että henkikirjureilla 
on niin suuri työtaakka edessään, että niiden täy
tyy tammikuun kuluessa toimittaa. valtiopäivä
järjestyksen määräämät vaaliluettelot sekä niihin 
liittyvät lisäluettelot. Valtiopäiväjärjestyksen 
mukaan nämä lisäluettelot olisi toimitettava kol
mea lähinnä seuraavaa vuotta varten. Jos siis 
nyt henkikirjurit ovat tehtävänsä toimittaneet ja 
tehneet va.ltiolliset vaaliluettelot sekä lisäluett€lot · 
kolmea lähinnä seuraavaa vuotta varten, niin .ky
symys fli olisi enää laki- ja talousvaliokunnan 
mietinn,ön perusteella kuin yhdestä ikäluokasta, 
jolle vielä pitäisi tehdä lisäluettelo. Ja kun se
naattori Frey sanoo, että näitä vaaleja varten 
ta.rpeellist€n Esäluettelojen tekemiseen vielä me
nisi noin 2 å 3 kuukautta, niin tuntuu tosiaankin 
käsittämättömältä, miten· henkikirju:reilta. tätä 
yhtä ikäluokkaa varten tehtävissä lisäluetteloissa 
menisi tällainen aika. Tämän eduskunnan valit
semisvaaEen edellä viime syksynä lisäluette-lot 
valtiollisia vaaleja. varten muistaakseni valmis
tuivat noin parissa viikossa. Sitten S€naattori 
Frey sanoi, että kenties ne nyt kuitenkin saatai
;;iin toimitetuksi noin llh å 2 kuukaudessa. 
Meillä onkin aikaa niin paljon vielä. Laki- ja 
talousvaliokunnan mietinnössä 'kyllä sanotaan, 
että luettelojen tulee olla valmiina tammikuun ku
lu€ssa. mutta kun huomioon ottaa, että luettelo< 
tarkastuksen alaisiksi pitäisi asettaa vasta 15 
päivänä helmikuuta, niin luettelot hyvin ennäte
tään tarkastaa, jos ne joutuvat tuolla 7 a 10 päi
vän seudussa helmikuuta. Ja meillä siis aikaa on
kin näiden yhtä ikäluokkaa koskevien luett.elojen 
valmistamiseen, jos henkikirjurit nimittäin 'Ovat 
entisen tehtävänsä tehneet, Iähemmä 2 kuu
kautta. Ja. väite, että tässä ajassa ei ehdittäisi 
näitä laatia, on todella käsittämätön. Kyllä sil
loin henkikirjureita kai lienee muutettava. Var
sinkin kun niillä on vifllä tilaisuus ottaa niin pal
.ion, kuin haluavat lisätyövoimaa. Olisi suora
naista jarrutusta, ellei n~iitä tehtäisi . 

Minäkin py;ydän kajota vielä siihen lausuntoon, 
jonka senaattori Frey antoi mainitessaan, että 
Helsingissä yksistään jäisi lisäluettelojen pois'sa
olemisen vuoksi noin 20,000 ihmistä vaille ääni
oikeutta. N€ olisivat kai niitä nuoria kansalaisia, 
joita pitäisi ottaa lisäluetteloon. Tämän lisäksi 
tulisivat, jos vaalit toimitettaisiin vanhojen val
tiollisten vaaliluettelojen perusteella, ne henkilöt, 
jotka ,ovat kolmen vuoden aikana Helsingistä pois 
muuttaneet tai Helsinkiin muuttaneet, jäämään 
pois, eikä liene liiaksia arvattua, jos näitä myös-
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kin lienee lähimain yhtä paljon. Kolmessa vuo- ! 
desså kai muutto Helsingistä on aiheuttanut noin 
20,000 suuruisen väestönniuutoksen. Näin ollen 
Helsingissä yksistään jäisi kansalaisia vaille ää
nioikeutta noin 40,000. Jos nyt sitten suhteelli
sesti sen jälkeen arvioidaan tämä poisjääminen 
maan muissa osissa, niin jäisi nyt todennäköi
sesti heti -ensimäisissä kunnallisissa vaaleissa vas
toin eduskunnan jo kahdesti hyväksymää ja nyt 
vahvistamaa <lakia satojatuhansia ihmisiä vailll:l 
äänioikeutta. Ja se on sellainea teko, jota ei voida 
·puolustaa ja joka saattaa johtaa. vielä suurempaan 
anarkiaan, kuin mihin senaattori Frey täällä us
kotteli päinvastaisella menett-elyllä jouduttavan. 
On saapunutkin maaseudulta my.öskin viestejä, 
joissa nuoret kansalaiset, joille uusi kunnalislaki 
suo äänioikeuden, ilmoittavat, että he välttämät
tömästi tahtovat päästä mukaan. He eivät suostu 
enää odottamaan. Jos nyt sitten tule-e valitta
vaksi kahden anarkian välillä, niin minun näth
däkseni on parempi ottaa sellainen, jota eduskun
ta laittomuutta ha.rjoittamalla ei joudu synnyttä
maan. Jos eduskunta nimittäin harjoittaisi uu
sien kunnallislakien perust-eiden rikkomista ja jät
täisi kenties satojatuhansia kansalaisia vaille 
äänioikeutta, niin eduskunta tavallaan olisi silloin 
tämän anarkian synnyttäjä. Lisäksi herra Frey 
sanui, että nykyiset vallanpitäjät eivät suostuisi 
toimikautta jatkamaan, koska uudet kunnallislait 
suovat heille oikeuden jättää toimensa. • Hän siis 
edellytti, että he lainkuulijaisina noudattavat 
uutta kunnallislakia. Jos he sitä noudattavat, 
niin yhtä hyvin heidän pitäisi noudattaa. edus
kunnan nyt uuteen kunnallislakiin kenties säätä
mää lisälakia, joka ei tarkoita kuin pariksi kol
meksi kuukaudeksi heidän toimintakautensa jat
kamista. Ja kun rikkaat tähän saakka ovat tap
pelemaila tapelleet saadakseen ne sililyHää itsel
leen, niin on ihm-eellistä, elleivät he tahtoisi prtää 
niitä vielä kolmea kuukautta. Elleivät he sitä 
tekisi, niin he tahallisesti siinä bpauk;;essa tahto
vat syn.nyttää tähän maahan anarkiaa, ja jos he 
sellaista tekevät, jos he jättävät kunnat ilman 
säännöl-listä asiainhoitoa ja syntyy anarkinen ti
lanne, niin kaipa 1kansanjoukot sitten myös asiat 
selvittävät. Kai niiden on pakko menetellä samoin, 
kuin tämän eduskunnan. Kun venäläinen halli
tus läksi pois täältä ja maa jäi ilman hallitusta, 
niin otti kansa itse vallan käsiinsä. vallankumouk
sellista ti·etä, ja kai silloin, jos herrat synnyttävät 
anarkiaa ja jättävät kunnat ilman hallintoja, 
kansanjoukot menettelevät samoin, ottavat val
lankumouksellista tietä vallan käsiinsä .ia hoita- 1 

vat kunti-en asia niin kauvan kuin lainmukaiset i 
vaalit tulevat ja päästiHin taas säännöllisiin oloi- ~ 

hin. Mutta se tapahtuu silloin parempiosaisten 
kansanluokkain synnyttämän anarkian johdosta 
eikä eduskunta ole antanut siihen mitenkään ai
hetta. Kaik-en tämän pohjalla minä ehdottaisin, 
että eduskunta uhkauksista !huolimatta voidak
seen säilyttää ennen tekemät päätöksensä pyhinä. 
taatakseen tämän maan kansalaisille oikeuden 
lain säätämässä järjestyksessä ottaa osaa ensi kun
nallisiin valeihin, päättäisi hyväksyä laki- ja 
talousvaliokunnan ehdotuksen, kun sen esteeksi 
ei ole voitu esittää mitään muita päteviä seikkoja, 
kuin uhkaus varakkaiden kansanluokkain anar
kiasta. 

Ed. A n n a. 1 a: Ne toimenpiteet, joita laki- .ia 
talousvaliokunta tässä mietinnössä ehdottaa, poik
keavat tosin tavattoman paljon uusista kunnallis
la-eista sekä kumoavat myös vanhan kunnallislain 
mukaan toimitettuja vaaleja ja toimenpiteitä. 
Mutta mielestäni nämä .säännökset ovat välttä
mii ttömiä ja ovat ehdottomasti s8llaisia. toimen
piteitä, jotka parhaiten nykyhetkellä vastaavat 
suuren kansan enemmistön toivomuksia ja vaati
muksia kunnallisolojen pikaisesta uudistamis-esta. 
Tällä lailla minun ymmärtääkseni, jos sen edm
kunta hyväksyy, täytyy ehdottomasti olla sa
manlainen lain pyhyys; kuin kaikilla muillakin 
laeilla tässä maassa. Sentähden minun mielestäni 
on turhaa täällä puhua, kuten herra senaattori 
Frey, että ne kunnalliset toimih-enkilöt, joiden 
toimintakausi päättyy tämän vuoden lopussa, ei
vät missään tapauksessa jatka toimintaansa. SP 
on minusta vähän liian rohkeasti väitetty, -että 
meidän kunnallisissa toimissamme löytyy sellai
sia luottamushenkilöitä, jotka eivät tottele lakia, 
jotka eivät tott-ele Suomen eduskunnan säätämiä 
lakeja. Jos niin olisi, niin minun mielestäni ei 
olisi mikään vahinko, vaikka nämä tällaiset her
rat mitä kiireimmiten poistuisivat kunnallisista 
luottamustoimista. Minun mielestäni, niinkuin jo 
sanoin, on laki- ja talousvaliokunta osunut oi
keaan näliden väliaikaisten säännösten laatimi
sessa, jotka tässä mietinnössä eduskunnan hyväk
syttäväksi esitetään. Eräs seikka on kumminkin 
minun mieltäni kiinnittänyt, ja se ·on se, että va
liokunta ·ehdottaa taksoituslautakuntien uusia 
vaaleja toimitettavaksi tammikuun kuluessa, 
sillä tavalla, kuin tässä toisess>a pykälässä sano
taan, ainoastaan kaupunkikunnissa. Näyttää sil
tä, ·että valiokunta .on tykkänään unohtanut maa
laiskunnai ja minun tietääkseni, maalaiskunta
laisena, ovat taksoitusolot maalaiskunnissa pal
jon huonommalla kannaUa monessakin kunnassa, 
kuin konsanaan kaupunkikunnissa, j·oten tämä 
taksoituksen uudistus olisi kaikkein tär~~~J1lpiä 
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ma.alaiskunnissa juuri tällä hetkellä. Sentähden 
minä toivDisin, että suuri valiokunta ottaisi tä
män seikan huomioansa ja hark~tsisi, jos se suin
kin on mahdollista, tehden sen suuntaisen muu
toksen tähän toiseen :pykälään, että maalaiskuu
tain taksoitus- ja tutkijalautakunnat valittaisiin 
-"amaUa tavalla, kuin tässä ehdotetaan kaupuuki
knnti€n taksoituslautakuutieu vaalista. 

Sauota,an ehkä, että maalaiskunnissa DU jo syys
kuun kuutakokouksissa toimitettu uusien taksoi
tuslautakuntien vaalit ensi vuotta varten . .Se on 
totta, mutta minun mielestäni ei se olisi mikään 
,.;uurempi asia, että nämä vaalit peruutettaisiin 
tämän lain voimalla, samalla tavalla, kuin tässä 
peruutetaan monia muita vaaleja., jotka on toimi
tettu entisen kunnallislain mukaan. Siis pitem
mältä vaivaamatta eduskunnan aikaa minä, niin
kuin sanottu, olisin muuten tyytyväinen näihin 
toimenpiteisiin, mitä valiokunta ehdottaa, jos tuol
lainen muutos tehtäisiin maalaiskuntien taksoitus
.ia tutkijalautakuntien valitsemiseen nähden, kuin 
on ehdotettu toimitettavaksi kaupunkikuntiin 
aähclen. 

Ed. S c h y b e r g s on: Då senatens repre
;;entant anförde, att antagligen icke en enda af 
de stadsfuHmäktige i Helsingfors, som äro i tur 
att afgå vid årets slut, vore villiga att fortfara. 
med sitt mandat längre än så, hördes :på vänster
hå1l med indignation ordet ,lakko". Detta ord, 
,;om eljes har så god klang på vänsterhåll, är syn
barligen det mest förkastliga. man kan tänka s:g, 
om det kommer t-ill användning på d€t matsaita 
lrållet. För min del har jag förståelse för shejk
begreppet, finner det någon gång vara berättigadt 
och på :si:n plats, beroende på de omständigheter, 
>;Olli fö:rdigga, och tänker mig, att det kan bJi nöd
vändigt att bringa det till användning äfven från 
de samhä'llsbevarande .elementenas sida. 

I själfva verket har det inom stadsfullmäktig
kretsar varit fråga om att upphöra med verksam
heten oberoende däraf, att mandatet utgått PllE·r 
icke, och stadsfullmäktige i Helsingfors llksom på 
andra orter ha haft fullt skäl att taga frågan här
om under öfvervägande. Må man påminna sig t. 
ex. det uppträde, som ägde rum här i s-omras, då 
stadsfullmäktige nästan blefvo föremål för miss
handel, ett uppträde af den art, att t:ill och med 
herr W alpas-Hänninen ansåg sig böra taga afstånd 
från det och väckt6l en ärekränkningsprocess i an
ledning däraf, att han utpekades ha stått bakom 
det hela. Sedan hafva de nya kommunalförfatt
ningarna blifvit antagna, och herr Mäki lofvade 
i tiden att, då vi kommit så låmgt, så slmlle med 
{'ns de korumunala miss:hällighete1·na upphöra af 

·----····-·--- ·-··-- ----·-·--·-·----

sig själft. Men de fortgå likafullt med nästan ökad 
intensitet. Stadsfullmä'ktige på de orter, där dy
lika uppträden förekomma, hafva all anledning att. 
UTJphöra att fungera. Nu kommer den omständig
heten till, att a.eras mandat utgår. Kan man då 
förtänka dem, som äro i tur att afgå, om de be
gagna sig af denna ;sin rätt? Visserligen sade 
herr Vuoristo eUer någon annan af de föregående 
talarena, att, om lagen förlänger mand-aten, '3'å är 
hvar och en skyldig att ställa sig stadgandet här 
om till ·efterrättelse. J ag ber i anledning häraf 
att få fästa uppmärksamheten vid, att stadsfull
mäktige icke äro tjänstemän, såsom samma talare 
antydde, utan de äro fria medborgare. Och om 
dem gäller detsamma som om Stjernhj.elm i tiden. 
som då drottning Kristina mot hans vilja utnämn
de honom til'l assessor i Dorpat, vägrade att emot
taga platsen och TJå anmärkningen, att asessors
platsen var drottningens och hon dit kunde sätta 
den hon ville, svarade han, att han satte ·sig hvart 
han ville. .Så är det också med stadsfullmäktige . 
De kunna upphämtas med våld af röda garden, 
men de kunna icke af lagstiftningen tvingas att 
fullgöra sitt uppdrag, utöfver den tid, för nvilken 
de blifvit valde. Det skall då åtminstone vam ett 
grundlagsstadgande för att kunna medföra sådan 
påföljd. Man må i denna del h.afva hvilken upp
fattning som hälst, så kommer verkligheten att 
gestalta 1Sig så, att ·de, som vid årets slut äro i tur 
att afgå, icke längre fullgöra uppdrag:et, och då det, 
äfven under vanliga förhållanden är mycket svårt 
att få fullmäktige fulltaligt tiUsamman, b1ir det 
från den 1 januari helt enkelt omöjligt. 

Hvad följer af ett sådant interregnum? Vi 
veta, att stadsfullmäktige i Helsingfors unde:r 
sommarmånaderna vanligen icke sammanträda. 
Och under vanliga förhållanden kunde man tän
ka sig att ett af1brott på några månader icke hel
ler i början af å:ret behöfde leda till alltför men
l iga följder. Budgeten blir väl fastställd under de 
närmaste dagarna. Nämnder och öfriga myndl.g
heter kunna fungera inom budgetens ram. Men i 
närvarande tid blir följden af ett sådant inter
regnum, att då arlbatarma~sorn.a fra.mställa sina 
anspråk, clet svaret ges dem att landtdagen så 
begått, att ingen finnes, som kan ge dem besked 
eller villfara de:ras önskningar. Det medför utan 
tvifvel sina fördefar att så kan ske. Men åt
minstone herr Vuoristo, s·om var så angelägen om 
att det icke skulle vara landtdagen, som kom
mer att bära ansvaret för ett sådant interregnum, 
borde icke medve:rka till ett beslut sådant som det 
ifrågavarande. Det var också han, som framhöll 
att om stadsfullmäktige trädde tillbaka, så toge 
folket, hvarmed han naturligtvis afsåg Broholms-
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folket., stadens angelä.genheter om hand. Det
samma innehöll den sista punkten i det ultima
tum, som öfverlämnades till stadsfullmäktige 
härstädes sedan elleer då man senast hotade med 
kommunalstrejk. För min del är jag benäg'2ll att 
svara såsom fabriksäga.rena i Ryssland iära göra 
det då a.rbetarna vilja öfvertaga ledningen: var så 
god. Där lär det räcka högst två veckor innan 
samma arbetare komma till fabriksägaren och 
bed.ia. honom att återtaga affärens skötsel. Nå
gon gång har det ·händt att de kommit redan inom 
fyra dagar. Sköt om saken här i Helsingfors, 
betala ut miljoner i löner, om ni det vill och kan. 
Men landtdagen och isynnerhet vänstern har an
ledning att betänka sig, innan de afböja ett för
slag så lojalt, som regeringens, isynnerhet om 
därvid göres det tillägget, att helt och hållet nya 
vai skola äga rum åter i december nästa år, då 
i alla fall val förestå. 

Det finnes icke ett så omtyckt ord uti vänsterns 
ordlbok, som ,jarruttamin,en". Kan man då verk
ligen med skäl i detta fall beskylla regeringen 
härför? Dess förslag går tvärtom ut på ett ge
nomförande så snart som möjligt af reformen. 

J ag har tl"ott mig böra lämna dessa upplysnin
gar för. att man icke ·här i landtdagen, då alla 
olyckor tili följd af ett int.erregnum in'Om stads
förvaltning komma i dagen, skall kunna skylla 
irån sig och säga att man icke kunnat tänka sig 
dem. 

Ed. B ä c k: J ag anser det vara min skyldighet 
att lämna följande upplysning. Då det förelig
gande ärendet upptogs till behandling i lag- och 
ekonomiutskottet, voro den svenska gruppens med
lemmar, hvilka sitta i sagda utskott, icke i till
fälle aJtt deltaga. i utskottets arbete. Det ·hade 
varit vå.r afsikt att framföra unglefär samma 
tankar som här uttalades af senator Frey. Vi 
voro likväl icke i tillfä.lle att göra det, emedan 
ärendet slutbehandlades i tre läsningar samma 
dag som frågan upptogs. Jag vågar uttala den 
förhoppning, aitt stora utskottet skall fästa veder
börligt afseende vid senator Freys uttalande. 

För öfrigt kan jag icke underlåta att fästa 
kammarens uppmärksamhet vid det 'näst sista 
momentet i 7 § i föreliggande lagförslag. Där 
st.år: ,Uti gnvernörens utslag i mål angående val
längd får ändring icke sökas." Detta moment 
har naturligtvis blifvit godkändt af vänsterns 
representanter i lag- och ekonomiutskottet. N u 
veta vi ju, - det torde icke finnas någon i denna 
kåmmare, som icke har 'kännedom därom - att 
tack vare röda gardets ratts- och frihetsprinciper 
åtskilliga a·f landets guvernörer hållas fängslade. 

Jag måste säga att, då ja.g läste det af mig pll
pekade momentet, jag icke kunde låta bli att fästa. 

· min uppmärksamhet vid den ironi, som där mö
ter en. 

Ed. Härmä: Työväestö, vaikka veroa mak
savana, on kuiltenkin pitkät ajat saanut sivulli
sena katsella, miten herrat ovat kuntien asioita 
hoitaneet, ja nämä ovatkin luokkaetujensa mukai
sesti hoitaneet niitä kuntien työläisille tavattoman 
vahingollisest.i. Työläisille tärk-eisiin työttömyys
ja palkkakysymyksiin on suhtauduttu ylimieli
sesti, onpa eräs kaupunginvaltuusto härkäpäi
sellä menettelyllä toiminut niin, että jos kaupun
gissa olisi sattunut syttymään tulipalo, ei olisi ol
lut minkäänlaista. suojaa enempää työväestölle 
kuin herroillekaan, mistä olisivat voineet hakea 
apua tulipaloa vastaan. Tämä onkin johtanut 
työväestön hyvin lukuisissa kunnissa toimeenpa
nemaan esiintymisiä näitä kunnallishallintoja 
vastaan. Onpa työläisten täytynyt useissa kau
pungeissa kunnallislakia sivuuttamaHa vaatia it
selleen edustusta kunnallishallinnoissa, jotta räi
keimmät epäkohdat. voitaisiin korja.ta. Pitkien 
taisteluj-en jälkeen on saatu uudet kunnallislait. 
On täytynyt, porvariston laittoman jarrutuksen 
takia, se kun ei ole tahtonut tunnustaa viime edus
kunnan laillisia päätöksiä, eduskunnan ka.ksi ker
taa hyväksyä nämä 'lait, ennenkuin ·ne saatiin 
julaistuiksi, eikä vieläkään porvaristo tahtoisi an
taa .työläisille niiden 1säätämää oikeutta, vielä 
tahtoisivat he jättää 20-24 ikävuoden välillä 
olevat kansalaiset ilman äänioikeutta. Yhdyn 
ed. Vuoristoon, joka huomautti, että jos näin me
netellään, ei se ain-11kaan on:neksi 1koidu. Jos 
sitten kävisi niin, kuten herm senaattori arveli,että 
ne virkamiehet, jotka nyt kunnallisia elimiä hoi
tavat, rupeaisivat saboteeraamaan, jos tämä laki
ja. talousvaliokunnan mietintö tulisi hyväksytyksi, 
niin tietääkseni ei siitä näiden parin kuukauden 
aikana aivan erikoista vaaraa syntyisi, koska 
nämä kunnallisvaltuutetut ovat useita kuukausia 
kestävällä k€sälomallakin eikä ·heitä ole saatu. 
vaikka kiireelliset ja tärkeät asiat vaatisivat ko
koontumaan näitä asioita aikanaan ratkaisemaan. 
Niin ettei tästä niin mahdottoman suuria vahin
koja koidu, kuten herra senaattori luulee, kyllä. kai 
työväestö jaksaa sen kestää, koska se on tähänkin 
saakka jaksanut kestää herrojen luokkapolitiik
kaa. 

Ed. J. o h a n s s on: Senator Frey ha.r här 
försökt bevisa, att regeringens proposition an
gående öfvergångsstadganden för införande af 
kommunallag för landskommunerna., kommunai-
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la·g för städerna, lag om folkomröstning och kom
munal vallag vore att föredraga framför lag- och 
ekonomiutskottets betänkande. J ag anser dock 
herr senatorns motivering till förmån 'för re
geringens proposition vara svag och ohållbar. 
Hans kritik har tvärtom .öfvertygat mig om att 
man uu så mycket som möjligt söker fördröja 
kommunallagarnas genomförande i enlighet med 
den nya kommunala rösträtten. (Oikealta: 
Barnsligheter!) Svårigheten .att få valen att för
siggå den 20 mars tror jag icke vore så stor, om 
helst litPt god vilja finnes. Hans påstående om 
att strejk och dyJikt skulle kunna förhindra 
tryckningsarbetet förefaller äfven mycket ohåll
bart. Det samma kan sägas om hans yttrande 
att bland fullmäktige flera., som nu äro i tur att 
afgå, icke skulle längre än till utgången af detta 
iir åtaga sig sina mandat. Speciellt nämnde han 
i detta fall stadsfullmäktige i Helsingfors, och 
det tror j•ag nog, de skulle gärna vara med om en 
dylik bromsningspolitik. Det känner man till 
förut af svenska folkpartiets taktik. 

Då jag ändå icke kan finna senatens åtgärd i 
detta afs-eende riktig, anser jag att lag- och ekono
miutskottets betänkande träffat det rätta och 
bakom detta betänkande stå, som synes, utskot
tets alla medlemmar. Här ha herrar Schybergson 
och Bäck försökt försvara regerin.gens proposi
tion; och det kan man förstå, då man vet, att äfven 
dessa herrar rösta.t mot de nya kommunallagar
nas genomförande. Det är icke alltför länge se
dan en medlem af det svenska folkpartiet utta
Jade för mig, att han nog ansåg de nya kommu
nallagarna vara. rättvisa, meu han kunde ändå 
icke godkännn dem - det var icke en medlem af 
landtdagen - ooh på frågan, hvarför han icke 
kunde godkänna dem, svarade han, att det var 
därför att svenska. f·olkpartiet redan liditt så stora 
förluster och gått så mycket tilihaka i det poli
tiska lifvet och nu skulle ännu den sista. positio
nell! gå d-em ur händerna. 

Ed. Pennanen: Vasemmiston asiattomat 
hyökkäykset hallituksen esitystä vastaan voivat 
jäädä omaan arvoonsa. Minä en mitään takatar
koituksia hallituksen esityksessä ole nähnyt (Va
s-emmalta: Julkinen se onkin!), vaikka toisista 
syistä en ole voinut sitä sellaisenaan hyväksyä. 
Kun laki- ja talousvaliokunnan porvarilliset jä
senet ovat suostuneet muuttamaan hallituksen esi
tystä, niin ovat ne, ainakin minä, tehneet sen pää
asiallisesti kahdesta syystä. Toinen syy on asial
linen, toinen, niin sanoakseni, poliittinen. 

Senaattori Frey on, jos olen häntä käsittänyt 
oikein, lausunnossaan myöntänyt, että senaatin 

ehdottama menettelytapakin tietäisi lyhempää tai 
pitempää täydellistä seisahdusta kunnallisen toi
minnan alalla. Mitkään olemassaolevat kunnalli
set elimet eivät voisi toimia niin kauvan, kunnes 
uudet vaalit senaatin ehdottamalla tavalla {)lisi 
saatu toimitetui'ksi. Minä myönnän sen, ·että se
naatin ehd-ottamalla tavalla tämä seisahdus tulisi 
verrattain lyhyeksi, mutta sitä ei voitaisi koko
naan välttää. Laki- ja talousvaliokunta on koet
tanut ehdotuksellaan pyrkiä siihen, että tuota täy
dellistä seisahdusta ei ollenkaan tulisi. Siitä 
syystä se on rohjennut ehdottaa, että olemassa
olevat kunnalliset elimet toimisivat siksi, kunnes 
uudet vaalit on suoritettu. Mitä tulee maalais
kuntiin, joissa on jo viime syyskuussa valittu 
kunnalliset virkailijat, siellä, minä olen vakuu
tettu siitä, että asia järjestyisi verrattain hyvin, 
seisahdus voitaisiin kokonaan välttää. Uskallan 
luulla, että maalaiskuntien kunnalliset toimihen
kilöt tahtovat, mikäli mahdollista, toimia tämän 
ylimenoajan, säästääkseen kuntansa asioita jou
tumasta tuuliajolle. Minä myönnän kernaasti, ettii 
kaupunkikunnissa, joissa valtuustojen täyd·ennys
vaalit ovat jääneet toimittamatta nyt joulukuussa, 
on asia jonkun verran toinen. Siinä ilmestyy vai
keuksia, mutta on huomattava, että aivan vai
keuksitta tänä ylimenoaikana ei millään tavalla 
päästä. On vain kysymys, mitkä vaikeudet ovat 
helpommin voitettavissa. Laki- ja talousvalio
lmnta on rohjennut ehdottaa, että myöskin kau
punkikunnissa jo olemassaolevat elimet toimisi
vat toistaiseksi. Jos nyt asia on niin, kuin täällii 
on keskustelussa ilmennyt, että ainakin eroamis
vuorossa olevat valtuuston jäsenet eivät tahtoisi 
enää toimia, niin verrattain helposti miel·estäni 
olisi tähän lakiehdotukseen sisällytettävissä sel
laisia säännöksiä, että kaupunginvaltuustot voisi
vat toimia. vajalukuisina. Minusta olisi pääasia 
vain, että kaupungeissakin, samaten kuin maalais
kunnissakin, voitaisiin välttää tiiydellinen seisah
dustila kunnanvaltuustojen ja muiden kunnallisten 
elimien toiminnan suhteen. Tämä nyt on se asial
linen syy, .ionka nojalla minä .olen voinut yhtyä 
laki- ja talou>;valiokunnan ·ehdotukseen. Toinen, 
niin sanoakseni po-liittinen syy, on se, että mie
lestäni on tänä ylimenoaikana lmeteltava mah
dollisuuden mukaan pyrkiä siihen, etfä ne välit
tävät säännökset ja se olotila, joka näidEn sään
nösten nojalla luodaan, olisi sellainen, että sen 
pitäisi mahdollisimman lukuisten kuntalaisten 
tunnustaa, että työrauha kunnallisen toiminnan 
alalla säilyisi' edeHeen. Minusta on tähän pyrit
tävä niin paljon, kuin s·e yleensä on soveliasta ja 
Sovinnollisia keinoja käyttäen suinkin mahdol
lista. Näillä perusteilla, kuten sanoin, olen ollui 
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valmis menemään siihen ehdotukseen, joka laki
ja talousvaliokunnan mietinnössä esiintyy ja jolla 
näyttää, jos s•en tuottamat käytännölliset vaikeu
det saadaan voitetuiksi, olevan mahdollisuus saada 
tunnustusta ja kannatusta sekä oikealta että va
semmalta. 

Ed. M ä k i: Jos herraspuolueiden niiden edus
tajain taholta, jotka täällä ovat esiintyneet halli
tuksen ehdotusta puolustaen, olisi käytetty se toi
mintatarmo silloin, kun viimeinen eduskunta hy
väksyi kunnallislait, niiden julkaisemisen hy
väksi, ei tällaisia säännöksiä tarvitsisi ollenkaan 
ajatella. N y.t he sen sijaan, niinkuin ed. Schy
bergson vakuutti, olisivat valmiit antamaan koko 
putiikin, tehtaat ja muut sen sellaiset vasemmis
ton haltuun. 1\futta uskallan luulla, että tällaiset 
lausunnot, jommoisen ed. Schybergson antoi, ovat 
kaikkea perää ja merkitystä vailla. Ne on an
nettu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että on saatu 
puhua vain puhuakseen. Hallituksen esitys, mi
nun mielestäni, ei ole hyväksyttävä sen vuoksi, 
että siinä suurelta määräitä nuorempia kansalaisia 
riistettäisiin äänioikeus. Minun ymmärrykseni 
mukaan pitäisi pitää tiukasti kiinni siitä, että l 
kaikki ne, jotka saavat uusien kunnallislakien mu- .

1 kaan äänioikeutta käyttää, saisivat näissäkin en
simäisissä vaaleissa sitä käyttää. Sen vuoksi minä 
voin hyväksyä laki- .ia talousvaliokunnan ehdo
tuksen pääpiirteissään ja toivoisin, että suuri va
lioknnta'kin sen hyväksyisi, sillä ainoastaan sen 
kantta on mahdollisuus saada tämä mahdollisim
man pian jo tänä vuonna . voimaan. Jos tästä 
ruvetaan riitelemään ja moniliekinpäin kääntele
mään, on seurauksena, ·ett·ei sitä voida saada val
miiksi ehkä tänä vuonna ja jokainen silloin ym
märtää, mikä siitä on oleva seurauksena. Sen
tähden toivoisin, että suuri valiokunta tämän 
mahdollisimman pian käsittelisi ja hyväksyisi sel
laisena kuin laki- ja talousvaliokunta on sen val
mistanut. 

Ed. A h m a v a a r a: Koko asiassa, h:yväksyt
tiinpä se hallituksen esityksen tai valiokunnan 
esityksen mukaan, ei ole minusta mitään suurta 
periaatteellista kysymystä. Kysymys ·on ainoas
taan käytännöllisistä toimista, nimittäin, millä 
tavalla tämä murrosaika, tämä liittyminen van
hasta uuteen voidaan suorittaa. Ja kun näin on 
asia, ei voi käsittää sitä raskaan tykistön käyttöä, 
mitä täällä on käytetty muka kansanvallan sorta
misesta ja muusta sellaisesta. Eikö löydy enää 
parempia syitä näihin puheisiin kansanvallan sor
tamisesta kuin tällaiset muotoasiat, jotka käyvät 
nanrt~ttaviksi? Kun meillä on paljon työtä valio-

'kunnissa, ·olisin toivonut, ettei turha·an olisi aikaa 
kulutettu täällä. Kyllä kansa jaksaa kestää, ta
pahtukootpa kunnallisvaalit maaliskuussa tai ke
säkuussa, tätä kyllä kansa aivan tyynesti odottaa. 
Ne ovat ainoastaan edustajat täällä, jotka eivät 
malta odottaa, vaan käyttävät aivan turhanpäi
väisillä jaarituksella eduskunnan kallista aikaa. 

Ed. A i r o 1 a: Kyllähän asia on tietysti niin, 
ettei porvaristo äänioikeuden rajoituksella ja riis
tolla voi kansaa niin uuvuttaa, ettei se jaksaisi 
kestää, niinkuin herra Ahma vaara sanoi. Mutta 
asianlaita on niin, että kansalla ei ole halua keR·· 
tää, se ei tahdo sietää sitä, että oikeisto alituiseen, 
läpi vuosien pyrkii siltä riistämään sananvaltaa 
asioissa, joissa sillä täytyy olla sananvalta ja 
joissa eduskunta on sille jo sananvallan myöntä
nyt. Se ei halua suostua siihen, että siltä otetam1 
pois äänivalta, joka sille jo hyväks;ytyillä kunnal
lislaeilla on kerran myönnetty. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi ja asia lä
hetetään valtiopäiväjärjestyksen 57 § :n mukaa11 
s u u r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

5) Erinäisiä muutoksia n. s. elintarvelakiin. 

P u h e m i e s: Esitellään elintarveasiainvalio
kunnan mietinnössä n:o 2, sivu 3, •ensimäisessti 
ponnessa oleva ehdotus, että esilläoleva mietintö 
käsiteltäisiin kuten valtiopäiväjärjestyksen edel
lyttämä keisarin ja suuriruMinaan esitys. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, <että eduskunta, hy
väksyen valiokunnan ehdotuksen, liihettäisi asian 
elintarveasiainvaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. E s t 1 a n d e r: Utskottet föreslår i sin 
kläm å pagina 3, att dess förevarande betänkande 
måtte betraktas som i landtdagsordningen förut
satt kejsaren och storfurstens llroposition. Och 
efter hvad jag förstod har presidiet också föror
dat nämnda förslag. Enligt min tanke skulle ett 
dylikt beslut kunna komma tili stånd endast med 
öfverträdande af landtdags.ordningen. I landt
dagsordningens 29 §, hvilken fortfatand·e är gäl
lande, stadgas, att motion icke kan upptagas rö
rande grundlag eller annan lag af den beskaffen
het, som i senare momentet af 29 § omförmäl•es. 
Nu föreligger ju det förhållande, att proposition 
till landtdagen öfverlämnats om ändring af detta 
stadgande i landtdagsordningen. Innan denna 
ändring kommit till stånd, kan landtdagen icke 
i enskilda fall dispensera från tillämpningen af 
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detta stadgande. Ett sådant beslut skulle också 
:;tå i strid med det förfaringssätt, som landtdagen 
redan härintills inslagit. 

Beträffande • i öfrigt utskottets förfarande att 
,;jälfmant upptaga till behandling frågor, som icke 
ankomma å dess befogenhet, synes det mig också 
att detta, om härutinnan en praxis finge inrota 
sig, skulle leda tili oordning och inkräkta på det 
arbete, som utskottet ·enligt landtdagens uppdrag 
hör utföra. 

Ed. T o koi: Niinkuin tästä mietinnöstä nä
kyy, ei valiokunta ole tehnyt tätä omasta alot
beestaan, vaan sen eduskuntaesityksen johdosta, 
jonka eduskunta on valiokuntaan käsiteltäväksi 
lähettänyt. Tämä eduskuntaesitys lähetettiin va
liokuntaan ennenkun täällä oli suoritettu keskus
telu niiden parin perustus,lainluontoisen eduskun
taesityksen johdosta, jotka sitt.en jätettiin valio
kuntaan lähettämättä. Tässä on arvattavasH luis
kahtanut eduskunnalta. läpi sormien eräs perustus
lainluontoinen asia ja valiokunta sen johdosta on 
nyt tehnyt asiassa ehdotuksensa ja ehdottaa, että 
se olisi käsiteltävä ni"inkuin keisarin ja sunriruh
iinaan esityksistä säädetään. Puhemiesneuvosto 
on tullut siihen käsityks·een, että muotoja nou
dattaen olisi nyt, sen jälkeen, kun eduskunta päät
tää käsitellä sen, jos päättää, niinkuin keisarin ja · 
.~uuriruhtinaan esityksistä säädetään, tämä lähe
tettävä valiokuntaan sellaista käsittelyä varten, 
kuin valtiopäiväjärjestys edellyttää. Tämän mu
kaisesti minä kuitenkin tahtoisin tähän ponteen, 
joka kolmannella sivulla on, tehdä sen muutok
sen, että se kuuluisi ,esilläoleva asia", eikä esil
läoleva mietintö, käsiteltävä kuten valtiopäivä
järjestys edellyttää keisarin ja suuriruhtinaan esi
tyksistä. Tämä johtuu puhemiesnenvostossa teh
rlystä ehdotuksesta. 

Ed. Ståhlberg: Minunkin mielestäni yk
sityinen edustaja tosin on oikeutettu panemaan 
lainsäädäntöasian alulle ainoastaan eduskunta
esityksen tai anomuksen muodossa, mutta sellai
sen aiotteen johdosta, joka kuuluu yksityisen 
edustajan oikeuksiin, voipi valiokunta eduskun
rualle ehdottaa jonkun kysymyksen käsiteltäväksi 
~1_inä järjestyksessä, kuin keisarin ja suuriruhti
naan esityksistä on säädetty, samalla tavoin kuin 
eduskunta voipi päättää sen myöskin senaatin te
kemistä esityksistä. Kun valiokunta nyt on ha
vainnut siinä vireille pannussa asiassa tarkoitet
tavan perustuslainluontoista säännöstä, jota ei 
voida valtiopäiväjärj-estyksen mukaan käsitellä 
muussa järjestyksessä, kuin hallituksen esityksistä 
on säädett:v, on minun mielestäni valiokunnalla 

ollut täysi aihe tehdä sellainen esitys, jonka sP 
on tässä puheenalaisessa ponnessa .tehnyt. Minii 
sen vuoksi kannattaisin puhemiesneuvoston ehdo
tusta. 

Ed. W r e d e: För min del måste jag ansluta 
mig till den uppfattning, som uttalades af herr 
Estlander. Landtdagen har också förut godkändt 
denna uppfattning, då landtdagen i tvänne fall 
. vägrat att upptaga motioner i grundlagsfrågor, 
som af Iandtda.gsmedlemmar .framställts. Det 
~om· gäller angående enskilda medlemmar af landt
dagen måste väl också gälla angående landtdags
ntskott. För min del kan jag åtminstone icke för
~tå huru landtdagsutskott här skall kunna lik
:;tällas med regeringen. J ag kan därför icke hel-
1er godkänna den: slutsats herr Ståhlberg drog, 
att, då landtdagen en gång kan besluta att rege
ringens proposition skall betra.kt.as såsom en såda.n 
kejsaren och storfurstens proposition, hvarom i 
landtdagsordningen stadgas, detsa.mma ocks'a 
skulle gälla beträffande ett utskottsförslag. Det 
är väl dock en stor skillnad mellan landets rege
ring och ett landtdagsutskott. Sak-en förändra~ 
icke he11er, om man, såsom herr Tokoi föreslog. 
iindrar nttrycket ,·betänkande" i klämmen till 
,ärende", ,asia". Saken blir i hvarje fall den
~amma. Då nu landtd.agen fatta.t beslut att 
själf utöfva den högsta makten, ligger det enligi 
min mening synnerlig vikt därpå, att landtda.gen 
utöfvar denna makt i de former,. som i grundlag 
äro stadga.de, såvidt sådana stadganden finna~. 
Det är .iu i många fall som tillämp1iga stadgan
den icke finnas, men i detta fall är stadgandet i 
2 9 § land tdagsordningen, såsom redan sa.gts, tyil
ligt och klart. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Pitäen ed. Tokoin san<J
muotoehdotusta ainoastaan selvennyksenä, kann.n
tan puhemiesneuvoston ehdotusta siinä muodossll. 
kuin r:d. Tokoi sen täällä esitti. 

Ed. M ä k i: Ed. Wreden selitys, kun hän v€
tosi eduskunnan päätöksiin siitä, että eduskunta 
tahtoo käyttää keisarilla ja suuriruhtinaalla ol
lutta valtaa, ei ollut minun käsitykseni mukaan 
oikea siitä sy;ystä, että eduskunta: myös on päät
tänyt, että yksityisen edustajan tekemä sellainen 
.aJote voidaan eduskunnan päätöksellä valiokun
taan lähettää. Minusta ne päätökset, jotka edus
kunta teki .ia jotka koskivat torpparivapautlliS
alotetta. ~-ekä äänioikeusrajoitusten poistamista ja 
ikärajan alentamista, olivat vain yksityisiä ta
pauksia. Eduskunta l'illoin ainoastaan päätti. 
että niitä alotteita ei valiokuntaan lähetetty. 

.. 
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muuta niillä päätöksillä ei suinkaan tahd·ottu · 
vielä naulata kiinni periaatetta, että eduskunnan 
jäsenillä ei tuollaisten aiotteiden tekoon olisi 
oikeutta. Jos -eduskunnan enemmistö tahtoo sel
laisen alottteen valiokuntaan lähettää, joka näin 
on syntynyt, niin se voi sen tehdä. 

Keskustelu julistetaan päättyueeksi. 

P u he m i e s: Eduskunta hyväksynee puhe
miesneuvoston <:hdotuksen sillä selvennyksellä, 
.ionka ed. 'rokoi on ehdottanut. 

Hyväksytään. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. T o k Q i: Pyytäisin, että elintarveasiain
valiokunnan jäsenet kokoontuisivat heti tämän is
tunnon jälkeen valiokuntahuoneeseelll käsittelt>
mään valiokuntaan lähetettyä asiaa. 

Seuraava täysi-istunto pidetään tänä iltnna 
k:lo 7. 

'räysi-ishmto päättyy k :Jo 1,35 päivällä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



26. Lauvantaina 15 p. joulukuuta 
k:lo 7 1. p. 

Påivä.iärjestys. 

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnäoleviksi 
kaikki ne edustajat, jotka olivat saapuvilla viime 
istunnossa, sekä heitä paitsi ed. Louhivuori. PPh- ! 
konen ja Setälä. · i 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat yksityis
ten asiain vuoksi ed. Relander tämän illan is
tunnosta ja ed. PaaYo Virkkunen tästä istunnosta 
S~ekä tämän påivän kolmannen istunnon alku
os·asta. 

Erinäisiä muutoksia n. k. elintarvelakiin 

koskevan eduskunta•esityksen johdosta laadi~·tu 
elintarvem;iainvaliokunnan mietintö n:o 2 a esi
tellään ja pannaan p·öydälle seuraa vaan täysi
is<tuntoon. 

Ehdotuksen kunnallisnrotuksessa verovelvollisten 
velvollisuudesta tulojensa ilmoittamise.en 

taksoitusviranomaisille 

sisältävän eduskuntaesityksen johdosta laaditl u 
laki- ja t•alousvaliokunnan mietintö n:o 2 esitel
lään .ia pannaan pöydä.Ue 10euraavaan täysi-istun
toon. 

Kel'lomus Yaltiumrain tilasta vuosina 1913-15 

esi·tellään .ia pannaa'n pöydälle ensi viikon ensi
mäiseen istuntoon. 

Seuraava täysi-istunto pidetään tänä iltan;; 
k:Io 9. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 7,55 i. p. 

fi Yar A hava. 





27. Lauvantaina 15 p. joulukuuta 
blo 10,5 illalla. 

Päi vä.iärjestys. 

Ilmoituksia: 
Siv. 

Toi n e•n kiisi -t te 1 y: 

Ehdotus la~ksi suurten tulojen suostun-
ta verosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
!llietinnöt n :ot. 2 ja 2 a; valtiovarainvalio
kurnmm mietintö n :o 2; hallituksen esitys 
w:o 13. 

Ehdotus laiksi leimasuostunnasta . . . . . . 540 
Asia k i r j a t: Suuren valiokunnan 

mietintö n :o 6; valtiovarainvaliokunna•n 
mietintö n:o 4; hallituksen esi•tys n:o 14. 

Ehdotus laiksi sisältävä välittävät sää.n
nökset maalaiskuntain kunnallislain, kau
punkien kunnallislain, kansanäänestystä 
koskevan lain ja kunnallisen vaalilain käy
täntöön saattamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 

Asia k i r j a t: Suuren valiokunnan 
m'ieti•ntö n:o 7; laki- ja talousvaliokunnan 
mietintö n:o 1; hallituksen esitys n:o 20. 

Ehdotus laiksi edus~ajapalkkiosta vuo
den 1917 ensimäisillä ja toisilla valtio-
'päiviilä ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . 546 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan 
m'ietintö n:o 8; perustuslakivaliokunnan 
mi·etintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 8. 

E n s i m ä i n e n k ä s i t te 1 y: 

Ehdotus laiksi tulojen ilmoitusvelvo1li
suudesta kunnallisverotuksessa . . . . . . . . . . 537 

Asia k i r j a t: Laki- ja talousvalio
kunnan mietintö n:o 2; ed. Gyllingin y. m. 
edusk. esit. n:o 10. 

Ehdotus laiksi eräänlaisen omaisuuden 
käytöstä sodanaiheuttamissa poikkeuksel-
1iS'issa oloissa, 2 p:nä kesäkuuta 1917 anne
tun Lain 14 §:n muuttamisesta toisin kuu-
1 n vaksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 

A s i a k i r j a t: E1intarveasiainvalio-
kunnan mietintö n:o 2 a, ed. Tokoin ja Wa
tasen edusk. esit. n:o 24. 

Nimenhuudon sijasota merkitää>n läsnäoleviksi 
kaikki ne edustajat, jotka olivat saapuvilla viim~ 
täysi-istunnossa. 

Ilmoitusasiat: 

Vapav,tusta eduskuntatyöstä saa yksityisten 
as'iain takia tämän kuun 15 päivän illasta tämän 
kuun 21 päivän ilta•an ed. Kiviniemi. 

Puhemies: Päiväjärjestykseen on te'htävä 
sellainen muutos, että ensiksi käsitellään ne 
asiat, jotka ovat viimeisinä ensimäistä käsittelyä 
vrurten siitä syystä, ett,eivät suuren valiokunnan 
mietinnöt vielä ole saapuneet painos•ta.. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen laiksi tulojen ilmoitusvelvollisuu
desta kunnallisverotuksessa 

si:sältävän ed. Gyllingin ynnä muiden ·tekemän 
eduskuntaesityksen n:o 10 johdosta laadittu 
laki- .ia talousvaliokunnan mietintö ·n:o 2, joka 
viime täysi-istunnossa pa.ntiin pöydälle, esitel
lään mainitun kysymyks.en e n s i m ä i s t ä k ä
s :i t t e 1 y ä varten. 

Keskustelu : 

Ed. E s t 1 a n d e r: I de svem;ka landtdags
mänll'ens intresse nödgas jag protestera mot att 
detta ärende är upp.taget till behandling, enär 
något .svenskt betänkande icke blifvit utdelad.t. 
J a•g hade •anmärkt därom redan vid det ~öreg.åen-
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cle plenum, i händelse jag icke hade tänki mig, 
att betänkande•t skulle blifva utdeladt under 
meHanti(!.en mellan detta och det nuva1rande ple
num. Men då det:ta betänk·ande på sv·enska sak
nas, nödgas jag föreslå, att ärendet mMte upp
sk.iutas till månda,gens plenum. J ag vågar 
väd.ia till presicl:et, att det må .s:kydda enskilda 
la'lld>tda.gsmäns tillständiga .rättt mot det fjäsk, 
den formlöshet och den o11eda, som från Mskil
liga håll s·öka int.ränga i landtdagsarbetet. 

pää;töksen, joka kos'lwe Suomen_ kaupunkien ja 
muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteit
ten järjestämistä sodan aiheuttamissa poikkeuk
sellisissa oloissa. Tämä senaatin päätös, joka on 
riippuvainen tuos·ta niin sanotusta elintarvelais
ta, joka päät•tyy, niinkuin tiedetään, toukokuun 
1 päivänä ensi vuonna, jo~ tämä senaatin pää
tös Je'i voi ulottua pitemmä.lTre kuin 1 päivään tou
kokuuta e•nsi vuonna. Tämän senaatin päätök
sen 3 §:ssä sanotaankin: ,Jos huoneen vuokra-

~ lautakunta on vahvist•anut vuok])an, ei vuokra-
Ed. S ne 11m a n: Tässä valiokunnan mietin- : laista voida ilman lautakunnan suostumusta 

nössä ehdotettu ilmoitusvelvollisuus ulottuu vAin laillisesti irtisanoa muuttamaan ennen touko
ni:ihin verollJlllaksajiin, joitten tulot ovat vähin- :mun 1 päivää 1918." Nyt on asialaita siten. 
tään 3.000 marklmaa . .ia näin ollen maassamme että vuokrasopimukset useimmi·ssa .tapauksiss.a 
l!öytyy suuri mäiLrä .kuntia, joissa suurin osa ve- .te·hdään ·ennen vuoa.en loppua tai tässä vuoden 
rotet•tavista henkilöistä jä.ä tämän ilmoitusvel- vaihteess'R ja ne tehdään vuodeksi et•eenpäin, 
vollisuuden ulkopuolelle, joten toivoisin, ·et1tä vieläpä u.s'eimmite>n ntnJdn, että ne vuokrasopi
suuri valiokunt•a ottaisi tämän puolen harkitta- mukset, jotka nyt >tehdään, alkavat ensi kesä
vaks·een, että ilmoitusvelvollisuus olisi pako1li- kuusta ja. loppuvat sitä seuraa,van kesäkuun 1 
nen kaikille veroa maksaville tai ainakin sii'hen päivänä. N.vt onkin jo tapahtunut, että huoneit
määrään, kuin to~sessa vas,talauseess·a ehdote- ten j•a vuok1rien ir:tisanomisia on jo t·ehty ja toi
taan, nimittäin, että kaikki ne, joitten vuositulot s1.ia uhataan tehdä, tuhkatiheään. Huoneenvuok
nvat vähintäänkin 1,000 markkaa. kuuluvat i.l- ralautakuntien toiminta, joka on ~enaatin pää
moi.tusvelvo.Uisuuden alaisiks·i. •töksestä riippuva, jää rempalleen j•a ellei nyt en-

P u h e m i e s: Kosk•a täällä on ilmoitettu, 
ettei mietintöä ole jaettu ruotsinkielisenä, niin 
en t:ietys;ti, kun asian esille ottamista on vastus
tettu, katso voivani .sitä esitellä. Siihen, että 
asia on luuHu voitavan .esit.ellä, on ollut syynsä. 
Näin ollen raukee tämä;n asi•an esitt.ely. 

2) Erinäisiä muutoksia n. s. elintarvelakiin 

koskevan ed. Tokoin .ia Watasen eduskuntaesi
tyks-en ' n:o 24 johdosta valmisteltu elintarve- , 
asiainvaliokunnan mietintö n:o 2 •a, joka viime · 
täysi-is·tunnossa pantiin pöydälle, esitellään mai
nitun kysymy,ksen te n s :i mä i s t ä käsi t te-
1 y ä varten. 

Keskustelu: 

Ed. T o koi: Sen johdosta, että tämän mie- . 
tinnön perustelut ovat hyvin supp·eat ja kun on ! 
hyvin luultava;a, että yksi ja toinen edustaja te- ! 
kee kysymyksen siitä, minkä vuoksi tämä mie- 1 

tintö näin erlllisenä tulee •eduskucnan käsiteltä- i 
väksi .ia ehdotetaan sitäpaitsi vielä ki~reellisesti ! 

käsiteltäväksi, niin pyydän eduskull'nan tietoon j 

saattaa, vaikka .se muutenkin lienee edust,ajain , 
tiedossa, että nykyään voimassaolevan elintarve- : 
lain 14 §:n nojalla on senaatti 5 päivänä kesä- · 
kuuta antanut määräyksen tai Suomen s•enaatin 

nen vuoden loppua saada tässä muutosta ja se
naatti sen perusteella anna uutta päätöstä, joka 
ulottuu vidä vuoden eteenpäirn, nii;n uhkaa täss·ii 
tulla sellainen oikeudellinen ristiriita ja ilmei: 
n.en häiriö, .ioka varsinkin suurissa kaupungeissa 
saattaa tulla hyvinkin kohtalokkaaksi. Sen
vuoksi on valiokunta katsonut suorastaan ,vel
vollisuudekseen tehdä eduskunnaUe tämän eh
dotuksen, jotta tämä k1i.peä kysymys saataisiin 

. ratkaistuksi ennen vuoden ~o-ppua. 

Ed. E s t l a n d e r: J ag ber att få fö·reslå, att 
detta lagförslag icke må:Ue af landtdagen god
kännas. Det har föga att skwffa med den s. k. 
lifsmedelsl•agen och ordnandet al de för'hållan
den, som beti:ngas a::f bristen på li.fsmedel. Det 
stadgande, som det nu skuHe gäl1a att förlänga, 
tillkom egentligen för att skyla öfver de obli!ga
toriska författningar, som under krigstiden hade 
från rysk sid·a utfärdats och som man icke kun
de få u-p-phä!fda och därför fann sig uti a.tt på 
detta sätt sanktionera. I sak innebär det stad
ga.nde, som nu är ifrågasatt, att man förlänger 
en afsevärd orättvisa m()t en klass inom samhäl
let, som redan genom tidsförhållandena vidkän
nes synnerligen stora omkos·tnader för skötsel 
och .reparationerr af sina fastigheter. En ytteT
ligare nackdel, som är förbunden med upprätt
hållandet af detta tillstånd, består däri, att a:ll 
byg~gnadsverksamhet ]Jå detta sätt förlamafi i 
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ännu hö_g-re grad än förhållandena i öfrigt sku.Ee 
betinga, och komma därför, .iu,längre deHa till
stånd fortvarar, de slutliga följderna at.t visa sig 
allt sämre och sämre. 

Ed. S c h y b e r g s on: Då jag under ett an
tal år varit gårdsägare, men icke är det mera, 
kan jag .möjligen gifva ett besked i sak•en, till 
hvilket enkammaren kan hafva något förtroende, 
och detta besked går i samma riktning som herr 
Estianders andragande. Det är en vanlig, men 
lika oriktig som vanlig föreställning, att detta 
att vara gårdsägare skulle vara ·en synnerlig 
lukrativ näring. Det kan möjligen vara· det i 
fråga om de små lokalerna, men det är det be
stämdt icke i fråga om S"törre. J ag kan nämna, 
att i det företag, där jag vari.t med och där ett 

• kap:tal på 250,000 mark var insatt, ingen divi
dend kom i fråga på i J.et närmaS'te ett tiotal år, 
och i all synnerhet sedan bränslet blifvit dyrt 
har det visat sig att alla hus med centralvärmeled
ning gingo med förlust eller åtmirnstone icke 
lämnade vinst. Nu är det mycket .sannolikt, att i 
och med evakuer:ngen af den ry.ska militären, 
hvilken vi måste antaga för gi'fven, lokaler öf
verallt i landet blifva lediga. Då kan det gå i 
våra större och kanske också i våra mindre stä
der, som det gick i Kristiania på slutet a.f 1890-
talet, där trots stegrade byggnadskos·tnad.er hy
rorna föllo i anmärkn:ng.svärd grad. Men om det 
också icke går så, utan tvärtom brist på lokaler 
fortfarande kommer att råda, har beg.ränsningen 
af hyrornas belopp den påföljd, som herr Estlan
der har påpekat, nämligen att byggnadsindustrin 
aitager ·eller upphör, hvilket ] sin tur verka:r 'i 
den .riktning, som man vill motarbeta. J ag tror, 
att detta lagförslag hör t.ll de välment•a förslag, 
som äro skadliga icke minst .ius·t fö.r den sak, 
som de af se att skydda. J ag förenar mig om 
herr Estianders förslag. 

Keskustelu julistetaan päättyneekai ja. asia lä
hetetään V. J- :n 57 § :n mukaisesti suu reen 
v a 1 i o k u n t a a n. 

Ehdotus valiokunnan asettamisesta valmistamaan 
kysymyksiä, jotka koskevat maan kansainvälisiä 

suhteita. 

Puhemies: Eduskunnalle on jätetty kir
jelmä, .ioka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle! 

Kaikissa itsenäisissä, ·perustuslaillisissa val
tioissa, varsinkin tasavalloissa, on pidetty erit-

täin tärkeänä, että kansaneduskunnan puolelta 
valvotaan maan ulkopoliittisten suhteiden kehit
tymistä. Eritoten kansainvälistm tilanteen kriitil
lisenä ollen on tämä osottautunnt suorastaan vält
tämättömäksi, jotta ei Eduskunta, jonka on .kan
salle vastattava maan ulkopolitiikankin suunnasta, 
joutuisi yllättäväin, uhkaavain tosiasiain eteen. 
Tätä vart-en on useissa maissa olemassa vakinai
set kansaneduskunnan valiokunnat, jotka ollen 
näissä asioissa yhteydessä hallitU>sten kanssa, val
mistavat eduskunnille tarpeellisiksi havaittuja 
ehdotuksia. 

Nys jos .koskaan tarvitaan Suomen puolelta 
monipuolisesti harkittua suhtautumi.sta muihin 
valtioihin sekä huolellista valmistelua maan kan
sainvälisten suhteiden järjestämisessä. Tästä ei 
voi jättäytyä syrjään Suom~:m Eduskunta, jonka 
käytettävänä nykyään on korkein valta maan 
asioissa. Jo mahdollisimman turvaavien kansain
välisten takeiden hankkiminen Suomen valtiolli
selle riippumattomuudelle voi vaatia perustele
vain lausuntoj.en valmistelua. Ja nykyisestä tilan
teesta välttämättä johtuvain taloudellisten välien 
selvitys Venäjän .ia muiden maiden kanssa tulee 
myös aiheuttamaan Eduskunnan toimenpiteitii, 
joiden valmisteluun oliJSi nyt .io syytä .kiireelli
sesti ryhtyä. 

Yllä esittämillämme perusteilla ehdotamme, 

että Eduskunta. 11äättäisi, sillä tavalla 
kuin valiokuntain vaaleista" on voimassa, 
asettaa erityisen valiokunnan, johon kuu
luisi 17 jäsentä, ja jonka tehtäväksi tulisi 
Eduskunnan hyväk,syttäväksi valmistaa 
tarpeellisiksi havaittavia ehdotuksia, jotka 
koskevat Suomen kansainvälisiä suhteita. 

Helsingissä, 15 p. joulukuuta 1917. 

Kullervo Manner. 
Eetu Salin. 

Edvard Gylling. 

Yrjö Sirola. 
Oskari Tokoi. 

Asia pannaan puhemiesneuvoston ehdotuksen 
mukaisesti pöydälle erusi istuntoon. 

• 
3) Suurten tulojen vero. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n :o 2 a 
ja otetaan .i a t k u v a a DJ t o i s e e n k ä s i t t e-
1 y y n siinä ja saman valiokunnan mietinnössä 
n :o 2 sekä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä 
n:o 2 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys 
n :o 13 suurten tulojen verosta. 

69 



Lauvantaina 15 p. joulukuuta. 

'· 1'Puhemi<;&: KullJ suuri valiokunta ei ole' 
d.J.dottanut muutoksia siihen, mitä eduskunta. on 
tbisessa käsittelyssä päättänyt, vaan puoltaa :;en 
h':tväksymistä, niin eduskunta, päättäen pysyä 
-eftli.eu tekemässään päätöksessä, .iulistanee toisen 
käsittelyn päättynee~si? 
:'J;' 

1 
Keskustelu: 

J;: 

' .Ed. Gylling: Sen muutoksen johdosta, joka 
tähän lakiin: eduskunnan eilisen päätöksen kautta 
tuli, tulee veron tuottokin huomattavalla tavalla 
Jrihuttumaan. Suuri valiokunta ehdottaa eilen 
jaetussa mietinnössään, että eduskunta arvioisi 
~.~ti;rten tulojen cvcron 85 miljoonaksi markaksi. 
Minun mielestäni tämä arvio nyt tarvitsisi .kor
j;aukis·en. En tiedä, onko oikea ai-ka nyt ehdottaa 
tätli, 

1 
mufta joka tapauksessa siltä varalta olisi 

af'lia tältä kohdalta läh-etettäcvä valtiovarainvalio
~~n~aan uuden arvioimisen toimittamista varten. i 

,,

1 

Puhe~ 1..-e s: Ehdotukset, jotka koskevat ar
viciimista, ovat tehtävät vasta sitten, kun lakiehdo
tus on hyväksytty. Arvioiminen ka.i riippuu siitä, 
t]llOOkq la·ki hyväksyty~si vaiko ei. 

Ed. ·S c h.y b e r g s on: Det förefaUer mig som 
<>m hr Gyllings förslag vore riktigt, och en åter
reiniss för ny beräkning af skattens belopp vara 
påkallad, på det a tt vi .vid frågans afgörande i 
iredje lämingen kunde hafva siffrorna till hand:;:. 
Jag tillstyuker hr Gy llings försla.g. 

,;.,Puhemies: Valtiopäivä.iärjestykts·en 57 §:ssä 
sääid.fltään toisesta käsittelystä seuraavalla. tavalla: 
,Toisessa käsittelyssä esitellään suuren valiokun
nan mietinto, ja eduskunta ryhtyy lakiehdotusta 
tutkimaan .ia tekee· päätöksen •kusta.kin sen eri 
kohd~staY Näin ollen toillien käsittely minun 
käsittääkseni tarkoittaa itse lakiehdotusta eikä 
arviosumman vahvistamista; .ia käytäntö tavalli
sesti valtiopäivillä on ollut tämän mukainen. 
}i','. 

Ed. G'y 11 i n g: Siinä ta.pauksessa, että herra 
puhemies sallii uudistaa ehdotuksen sen jälkeen 
.kun toinen ~ukeminen on julistettu päättyneeksi, 
minulla ei olisi mitään sitä vastaan. Voisin luo
pua tästä ehdotuhestani ja. ehdottaa sen sitten 
uudestaan. Mutta minun kä.sittääkseni kyllä va1-
tiopäiväjärjestyks.2n 57 §:n 4:s momentti sallii 
tällaisen ehdotuksen tekemisen toisen lukemisen 
kestäessä. 4 :s momentti kuuluu näin: ,,Asian 
toisen käsittelyn kestäessä voi eduskunta. ja niin~ 
ikään suuri valiokunta; kun sen tarp~elliseksi 

katsoo, yaatia uuden lausunnon. siltä valiokun
nalta, .ioka ensiksi on a.sian valmistellut." 

Ed. S t å h 1 b e r g: Ponnet sellaiset, kuin tämä., 
.ioka sisältää arviomäärän veron tulosta, tulevat 
päätettäväksi kolmannessa käsittelyssä. Toinen 
käsittely minunkin mielestäni tarkoittaa ainoas
ta.an itse lakitekstiä. Jos ed. Gy Uingin ehdotus 
lausunnon hankkimisesta k01skisi itse lakitekstiä, 
niin silloin olisi luonnollista, että selvitys siitä 
olisi välttämättäkin hankittava toisen käsittelyn 
kestäessä. Mutta- kun asia nyt on itse lakiehdo
tuksen ulkopuolella, niin tuskin on syytä viivyt· 
tää to~sen käsittelyn lopettamista tämän .selvityk
sen hankkimista vart.en. Kolmannessa 'käsitte
lyssä ·kun ponsi tulee esille, voidaan tehdä toi~ 
sesta lukemisesta aiheutuvia muutosehdotuksia 
ponnessa olevaan arvioon ja minä luulen, että va.l
tiova.rainvaliokunnan puheenjohtaja voi kyllä toi
mittaa niin, että tällainen muutosehdotus silloin 
on ta.rpeenmukaisesti perusteltu ja selvitetty, 
vaikka asiaa nyt ei läh€tetäkään takaisin valio
kuntaan. 

Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan 
päättyneek,si. 

4) Leimasuostunta. 

Esitellään .suuren valiokunnan mietintö n :o 6 
.ia otetaan t o i s e e n k ä s i t te l y y n siinä sekä 
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n :o 4 vale 
mistelcvasti käsitelty hallituksen esitys n:o 14, 
.ioka. koskee leimasuostunnan suorittam~s.ta 1918 
vuoden loppuun. 

P u h e m i e ·S: Ensin sallitaan asiassa y leic;
keskustelu, jonka. jälk!een toimitetaan yksitY\is
kohtainen käsittely. 

YleiskeskUJs·telua ei vma, ryhdytään yksityi ~
kohtaiseen kä:sittelyyn. 

1 §. 

Keskustelu : 

Ed. Gylling: Ensimäiseen pykälään pyy
dän tehdä sen muutosehdotuksen, joka on esitetty 
toisessa vastalauseessa .ia joka koskee 1 § :n to~s·ta 
momenttia ja sisältää, että leimasuostunnasta ovat 
vapaita myös toimituskirjat, tuomiot, päätökset. 
r-eso'lutsionit oikeud€nkäynti8Jsioissa. Minusta va
liokunnan kanta siinä suhteessa, että oikeuden
käyntiä on Yerotetta.v:a, on yäärä. Oikeudenkäynti 
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olisi . saatava täysin kaikista leimaveroista va
paaksi. 

Ed. Ja 1 on en: Minä .kannatan ed. Gyllingin 
tekemää ehdotusta. 

Keskustelu 1 § :stä .iulisteta.a.n, päättyneerosi. 

P u h e m ies: Valiokunnan ehdotusta. vastaan 
on ed. Gylling ed. Jalosen kannattamana ehdot
tanut että 1 § :n loppuun lisättäisiin toisessa vas
talauseessa oleva 1 § :ää k01skeva lisäys, joka 
kuuluu: Sekä toimituskirjat, tuomiot, päätökset 
ja resolutsionit oikeudfmkäyntiasioissa. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
tässä kohden, äänestää ,ja.a"; jos ,ei" voittaa on 
ed. Gyllingin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 99 jaa- ja. 86 ei-ääntä; 
eduskunta on siis päättänyt hyväksyä suuren va
liokunnan ehdotuksen. 

2 §. 

Keskustelu: 

Ed. J a l o K o h o n. e n: P,yytäisin ehdottaa 
toisen pykälän ensimäiseen momenttiin sen koh
dan. joka löytyy va.ltiovarainvaliokunnan mie
tinnön toisessa vastalauseessa sivuilla 23 ja 24. 

Ed. P a a s o n e n: Kannatan tehtyä ehdotusta. 

Ed. J u u t i l a i n ·e n: Minä vastustan tehtyä 
ehdotusta ja .kannatan, että pykälä hyväksytään 
siinä muodos,s·a, kuin valtiovarainvaliokunta eh
dottaa, sirlä ne kaupat, joita. ehdotuksen mukaan 
tal'koitetaan veroittaa, eivät kaikki ole lminotteln
kauppo.ia vaan tavallisia kauppoja. 

Ed. K a i r a m o: Siinä ta.pauksessa, että t.oi
ntm vastalause tässä kohdin hyväksyttäisiin, tu- ' 
lee asteikko käytännössä kokonaan menettämään 
merkityksensä, sillä niin alhaalla kuin rahan arvo 
nykyään on, ei 50,000 markan hinnalla mitään 
suurta kiinteistöä osteta. Olisi sen vuoksi suota
vaa; että valtiovarainvaliokunnan mietintö hy
väksyttäisiin, .ia kannatan sitä. 

Ed. G y l'l i n g: Ei asteikko suinkaan menetä 
käytännöllistä m€rkit;vstään sen ehdotuksen kaut-

ta, mikä on toisessa vastalauseessa ehdotettu. Se 
saa ainoastaan sen merkityksen, että vähemmälllt. 
leimaverona pääsevät vain pienet maakau,pli\. 
sellaiset, joita aivan pienviljelijät ja työläiset pitiir 
vät, mutta muut varsinaiset maakaupat tulevat 
·kaikki saman veron alaisiksi. Valtiovarainvalia~ 
kunnan mietinnön vastaava kohta saattaa n:tYÖ·~ 
keskiko.koisen tilan helpommin leimattavaksi kuin 
isomman .ia siitä voi olla vielä se vaarallinen seu~ 
raus, että -ruvetaan maakaupat tekemään kein~ 
tekoisesti siten, että sama. kauppa jaetaan pariin 
kolmeen osaan ja siten päästään vähemmällä ve:
rolla. Se vaa.ra ei ole niin suuri. jos vastalause 
tulee hyväksytyksi. 

Ed~ Kairamo: Se huoma.utus, jonka ed. Gy)
ling teki, voidaan tietysti yhtä hyvin tehdä, jos 
asteikko lopetetaan vaikka kuinka alhaalla'. 
Kustannukset sellaisen menettelyn johdosta, jo
hon ed. Gylling viittasi, ovat kuit<mkin siksi euu~ 
ret, että tuskin on pelättävää, että se mainitta'
vassa määrässä pääsisi käytäntöön. 

Keskustelu 2 § :stä julistetaan päättyneeksi. ·, 

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ed. Jalo Kohonen ed. Paasosen kaillnatta:~;nami. 
ehdottanut, että 2 § tulisi kuulumaan siten. kuin 
·Se on ehdotettu toisessa va,stalause€ssa. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Xäncstys ja pä'ätös: 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
tässä kohden, äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa, on 
edustaja Kohosen ehdotus hyväksytty. 

Aänestyksessä annetaan 101 jaa- ja 84 ei~ 
ääntä. 

Puhe m.i e s: Eduskunta on siis päättänyt 
hyväksyä 2 § :n suuren valiokunnan ehdotuksen 
mukaisesti. 

3 §. 

Keskustelu: 

Ed. K i r v e s: Kun tässä 3 § :ssä verotetaan 
myöskin semmo1sia edistysseurojen toimeenpanC
mia valistustilaisuuksia, joilla on kasvattava mer
kitys, niin minä pyytäisin ehdottaa, että iämä 
3 § laista poistettaisiin. 
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Ed. K e 11 o s a 1 m i: Jos tässä olisikin juuri 
siitä kysymys, josta edellinen puhuja huomautti, 
niin siinä tapaukS€Ssa voitaisiin joillakin muu
toksilla saada tämä pykälä korjatuksi, mutta minä 
käsitän, että tässä on suorastaan isketty harhaan 
siihen tarkoitukseen nähden, jota yritetään. Tässä 
näet luullaan verotettavan näitä laitoksia, sir
kusta, varieteeta j. n. e., mutta sitä ei tällä vero
tuksella ole tehty. Siinä tullaan verottaruaan yh
teiskunnan vähäväkisintä luokkaa, a lailiäisiä ja 
lapsia, joilla ei ole suora.staan mitään tuloja. 
Niiden taskuista kerää valtio 10- ja 20-pennisi~~
Kun tässä yhteydessä aiotaan• asettaa veronalai
siksi alaikäiset, niin tällainen on ehdottomasti 
meidän oiki:mdenhmtoamme loukkaava, .ia sellai
sena luulisin eduS'kunnan, a.siaa tarkemmin har
ki'ttuaan, sen poistavan. Yhdyn edustaja Kirveen 
tekemään ehdotukseen, jota. pyydän kannattaa. 

Ed. J u u t i 1 ain-e n: Esillä oleva pykälä ei 
koske ollenkaan yhdistysten, olkoot ne työväen
yhdistyksiä, nuorisos-euroja tai muita, toimeenpa
nemia iltamia eikä huvitilaisuuksia. Se koskee 
v-ain sellaisia huvitilaisuuksia, kuin sirkus, varie
tee, elävätkuvat y. m. senluontoisia.. Ei ole 
ainakaan taktillisesti minusta erikoisesti onnistu
nutta, että työväen ja köyhälistön nimessä puo
lustetaan, että mainitunlaiset huvitilaisuudet o 1i
sivat mahdollisimman vapaat ja. -ettei niistä mi
tään veroa kannettai,si. Sitten ei myös.kään ole 
suotavaa, että pitämällä pääsyliput sirkuksiin ja 
vari-eteehen mahdollisimman huokeina, alaikäiset 
ja lapset sinne pääsisivät sieltä valistusta nautti
maan, niinkuin vasemmistosta toivotaan. Ja kun 
se yleisö, joka elävissäkuvissa käy, ei liioin 
maksa muuta veroa ;yhteiskunnalle, mutta. yhteis
kunta on kuit€nkin velvollinen hankkimaan niil
l-ekin leipäkortit, voikortit ja yleensä muutenkin 
pitämään niistä huolta yhtä.läisesti, kuin muisht
·kin yhteiskunnan jäsenistä, niin on aivan oik€in, 
että ne tällaisena aikana myöskin ottavat osaa 
v-erojen maksuun. 

Ed. Hu 'l t i n: Viimeinen puhuja on lausunut 
pääa,siallisesti sen, minkä minä aioin esiintuoda. 
Viimeistä edellinen puhuja valitti, että tämä ve
rotus suureksi osaksi tu1ee kohtaamaan alaikäisiä. 
Minä tahtoisin huomauttaa, että tässä verotetaan 
pääasiallisesti ala-arvoisia huve.ia (V a.semmalta: 
Ei oll-enkaan!), minä toistan,, -enimmäheen ala
arvoisia huveja, ja oli,si suotavaa, että alaikäiset 
eivät niin suuressa määrin, kuin nykyään tapah
tuu, kävisi näissä huveissa. 

Ed. K i r v -e s: Minun täytyy sieltä oikeistosta 
.ia keskustasta puhuvill-e huomauttaa, että heidän 

on paras lukea mietinnön sivulla 23 löytyvä vai 
talause. Täällä mainitaan niistä perusteista, minkä. 
vuoksi tätä 3 pykälää ehdotetaan poistettavaksi. 
Jos he olisivat ha.lunneet, olisivat saaneet lisäpe
rusteita tälle nyt esitetylle poistamisehdotukselle 
tämän lain 13 § :stä, sillä nämä ovat niin lähei
sessä yhteydessä k-es.kenään, että on aivan luon
nollista, että ne ovat molemmat poistettavat. Jos 
ed. J uutilainen olisi lukenut 3 § :n, ei hänen olisi 
täällä tarvinnut tulla uskoUelemaan. etteivät 
täs•E>ä pykälässä mainitut v€rotukset koske huvi
tilaisuuksia, joita edistysseura,t panevat toimeen. 
Ja kun näin on asianlaita. niin sitä suur·emma.lla 
syyllä olisi ed. J uutilaisen syytä kannattaa mei
dän -ehdotustamme. Näillä valtiopäivillähän ol
laan sel'laisessa tilanteessa, -että hallituksen har
joittaman politiikan vuoksi ,on tä;vtynyt tel1dä 
työtä yötä ja päivää saadaksemme mietinnöt val
miiksi .ia päästäksemme asioissa .ionkunlaise€n ta
soon. Tästä syystä -emme ole voineet valiokun
nassa ehdottaa niin täyd-ellisiä muutoksia, kuin 
olisimme halunneet. Aikaa ei ole ollut m-eillä niin 
pal.ion. Kun täEsä on tehty työtä siinä mi-elessä, 
että näitä ehdotuksia saataisiin täällä läpi, dtii. 
saataisiin täällä eduskunnassa puheenvuoroissa 
esitetyillä syillä hyväksytyiksi niitä ehdotuksia ja 
niitä toimenpiteitä, joita työväenlnokka, eriitäin 
sen vähävarainen osa, tarvitsee, niin olisi aivan 
luonnollista, että maalaisliiton edustajat etu
päässä äänestäisivät ehdotuhoemme puolesta . .Sillä 
minä olen vakuutettu, että mai'lla enemmän kuin 
.kaupungeissa sivistys- ja edistyss-eurat ovat riip
puvaiset huvitilaisuuksista ja silloin kun niistä 
vaaditaan veroa, niin minä luulen, ettei voida jär
jestää iltamia ja huvituksia valistavalla .ia kas
vattavalla ohjelmalla, vaan jätetään asiat tod€lb
kin humpllukimest.arien hoidettaviksi. 

Ed. K a i r a m o: Jos oikein kuulin, niin teki 
ed. Kellosalmi muistutuksen sen johdosta, ettei 
sirkuksia .ia eliiviäkuvi.a j. n. e. muka sellaisinaan 
veroteta, vaan että otetaan ainoastaan veroa pää
s.vmaksuista, niinkuin 3 § :ssä ehdofetaan. Jos ed. 
Kellosalmi olisi tark€mmin seurannut, mitä on 
tapahtunut, olisi hän huomannut, €ttä t:duskunta 
on .io tänä iltana hyvEke:;:nyt s-ellaisen veron, jota 
hän tarkoitti. S-e on sivul:a 7. Se muistutus ei 
siis pidä paikkaansa. Muui·en pitäisi vasemmiston 
olla tietoin·en siitä, tMä :·ddeis€n kansan keskuu
dessa on se mielipide vakiintunut, -että juuri täl
laiset tilaisuudet, kuin sirkukset ja akrobaattiseu
rat, elävätkuvat ja muut semmoiset ovat erino-

, maisen s·opivat v€rotusta varten, .ia että verotuk
seen saapi ottaa osaa ei ainoastaan its-e nämä lai
toks-et, vaan m:vös se yleisl), joka niissä käy. 
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Ed. Hän n i n en- W a l p a s: Pyhä neiti Hul
tin .ia maalaisliittolaiset ovat julistaneet tässä 3 
§ :ssä mainitut huvitilaisuudet ala-arvoisiksi. He 
nähtävästi tahtoisivat verottaa huvitteli.ioita siinä 
tarkoituksessa, että ne eivät muka käyttäisi näi-

. den hyvien henkilöid-en mielestä &la-arvoisia hu
vituksia. Mutta kuitenkin täytyy heidän tietää, 
että tässä pykälässä on sellaisia huvitilaisuuksia, 
joita suomalaiset etenkin kaupungeissa käyttävät 
enemmän ·kuin mitään muuta. Ne ovat sellaisia, 
joihin .kansalaist€n on melkein pakko mennä, jos 
tahtovat elämäänsä jonkun kauniin ja huvittavan 
hetken. Juuri siitä syystä, että ne ovat niin ylei
sesti käytettyjä, pyritään niitä verottaruaan saa
dakseen kiskoa niistä. Tuo kiskominen on hämmäs
tyttävää. Jos esimerkiksi on huvi tilaisuus, johon 
on 25 pennin pääsymaksu, niin tulee kiskotuksi 40 
prosenttia veroa. Jos 5-henkinen perhe menee 
eläviinlmviin, mies, vaimo ja lapsia, niin saa mak
saa valtiol'le veroa siitä käynnistä markan. Sel
lainen verottaminen on, niinkuin suuressa valio
kunnassa mainittiin, kerrassaan hävytöntä, ja se 
pitäisi saada lakkautetuksi. Tällä kertaa se ehkä 
voi m-ennä läpi, mutta .ios vast'edes tullaan jat
kamaan tällaista verotusta, niin vasemmiston täy
tyy asettua sil~e •kannalle, että tällaiset verotuk
set hylätään. Ei anneta niiden mennä läpi, vaikka 
laittaisitie minkälaisia kiristyskeinoja tahansa, 
sillä moisella verotuksella juuri nyletään niitä, 1 

joita ei saisi nylkeä, nyletään voin hintaa .ia ka
ramellien hintaa lapsilta .ia sen sellaista. Yläluok
kalaisilla olisi paljon .ioutavampia varoja verotuk
seen käytettäviksi. 

Ed. J u u t i 1 a i u en: En ole puhunut enem
pää pyhyydestä kuin pakanuud-estakaan, mitä 
olen tahtonut vain sanoa, on se, dtä yhteis·kunta 
on täysin oikeutettu verottaruaan sirkuksessa, va
rieteessa ja elävissäkuvissa kävijöitä tänä aikana, 
jolloin yhteiskunnan tä:ytyy uhrata tavattornia 
summia mainitun yleisö~ hyväksi, pitääks-een 
niistä huolta. Mitä nyt eläväinkuvain ohjelmiin 
tulee, niin kyllä niitä vastaan voi tehdä aivan 
täysin oikeutettuja muistutuksia. Ehkä yhtenä 
syynä sosialistien kannassa pileekin se, että useat 
työväenyhdistyks-et ovat viime aikoina perusta
neet eläväinkuvain teattereja .kaupunkeihin, ja 
ehkä ne toivovat sillä tavalla saavansa affäärinsä 
par-emmin 'luistamaan, sillä yleisöä käy enemmän, 
jos pääsylippuj-en hinnat olisivat alhaiset. Olen 
muuten lukenut tämän valtiovarainvaliokunnan 
mietinnön 3 § :n, jota ehdotetaan' poistetta
vaksi, ja juuri tä·ssä pykälässä aivan tarkall-een 
sanotaan miel-estäni se, että tämä ei ulotu edistys
seurojen -eikä työväenyhdistysten toimeenpane-

miin iltamiin eikä huvitilaisuuksiin. Mutta mitä 
vastalausees-een tulee, niin sehän ei vielä sitä to
dista•, että 1ainpykälä on sellain-en, mitä vastalau
seessa sanotaan. Vastalauseessahan voi väittää 
yhtä ja toista, .ia tässä vastalause-essa on sella~sta 
tehty. 

Ed. W u o r i m a a : Luulen, Bttä tästä ·kysy
myksestä on aivan suotta tehty käyhälistökysy
mys. Eihän .köyhälistö käy varieteessa, siellähän 
käyvät kaupungin varakkaat ja rikkaat. (Vasem
malta: Onhan siellä elävissäkuvissa!) Mitä tulee 
akrobaattitemppuihin, vahakuviin ja eläinkokoel
miin, niin nehän ovat uJ.komaa'laisia seikkaili.ioita, 
;jotka kulkevat ympäri ja näyttävät kaihllaista 
joutavaa, josta ei ole mitään hyötyä. Niitä eläi
miä, .ioita he kuljettavat mukanaan, he rääkkää
vat, eivätkä ne ole sen näköisiäkään, kuin oikeat 
eläim-et. ·Samanlaista on vahakuvien kan~sa. 
Tämä on petkutus.ta, .iolla houkutellaan köyhiltä 
ihmisiltä heidän roponsa. Toista on kinematograa
fien kanssa. Kun niissä näytetään oikeita hyviä 
kappaleita, ne ovat kannatettavia. Mutta niistä
kin pitäisi saada eri laki, että ne tulisivat kunnal
lisen tarkastuks·en alaisiksi. Siinä tapauksessa 
minäkin olisin sillä kannalla, että ne saisivat olla 
vapaita verotuksesta, sillä ne ovat silloin oppi- ja 
huvilaitoksia. Muut ovat humpuukia, suorastaan 
p-et.kutusta. 

Ed. T i r k kone n: Ed. Juuti1ainen huomautti 
täällä että ne, jotka 'käyvät kysymyksessä olevassa 
pykälässä main:tuissa huveissa, ovat sellaista 
jou'kkoa, jotka eivät yleensä suorita yhteiskun
nalle minkäänlaisia veroja, ja että sen vuoksi olisi 
edes tässä muodossa näitä veroja kannettava. Si
käli kuin minä olen huomannut, niin maaseutu
kaupungeissa, joissa tavallisesti tällaiset temppui
lijat, kuin karusellit, sirknkset, elävätkuvat, akro
baatit ja vahakuvat markkinoilla yleensä esityk
siään antavat, niin juuri maalaisliittolaiset ovat 
näitten varsinaisia markkinakundeja. Minä en 
suinkaan usko, olisiko nyt yl€ensä maaseutuväes
tön keskuudessa kokonaisuudessaan se joukko 
sellaisia, jotka eivät suorittaisi yhteiskunnallisia 
velvollisuuksiaan. Muuten, kun nämä huvit ovat 
maalaisliittolaisten ja heidän heng-enheimolais
tensa ainoat, mitä heille ylipäänsä on tarjolla, 
niin minun ymmärtääkseni pitäisi h-eidän olla 
omien etujensa vuoksikin ensimäisiä, jotka hyväk-. 
syisivät näitten huviverojen opoistamisen. 

Ed. W i i k: På bor_gerligt håll påstår man si_g 
ju vanligen vara emot sådana bestämmelser, som 
inskränka den personli_ga friheten. Här vore nu 
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ett tillfälle att till&mpa denna ·princrp. Det är 
visserlig-en sant, att cirkus-, variete- och andra 
dylika tiHställningar mycket ofta icke äro af•upp
lyftande beskaffenhet, men vill man afhålla folk 
från att besöka d~m, borde det ·ske genom att be
n'da tillfälle till mera förädlande nöjen. Påstår 
man, att kinematogra.fcrna. mestadels visa dåliga 
bilder, hvilket jag påstår att icke är sant, så må 
man förbättra detta missförhållande genom att 
inrätta kommunala biografer eller på annat så
dant sätt. Genom skatter hö.ier man icke folks 
hildningsgrad, e.i heller förhättrar man biograf
bildernas heskaffenhet. Det tyckes för öfrigt rå
da mycket olika åsikter om hvad sla.gs människor 
det iir, som besöka biograft:rna. Herr .Juutiluinen 
antog, att det var företrädeloovis sådana personer, 
som ingenting heta:la åt ·Samhället, utan som sam- , 
häHet tvärtom måste underhålla, hvaremot hans 1 

partikamrat Wuorimaa trodde, att det var före
trädelsevis rika personer i städerna. Då frågan är 
för herrarna i ·salens mitt så oklar, är dlf.lt bäst 
att de ej fastslå någon ståndpunkt i saken. 

Ed. K i r v e s: Täällä vasemmistossa eräs pu
huja huomautti, että maalaisliittolaisten pitäisi 
omi.en etujensa vuoksi äänestää näitten verojen 
vapautuksen puolesta, mutta eihän Slf.l ole enempää 
keskustan kuin oikeistonkuun etujen mukaista. 
Heidän etujensa mukaista on se, ettei suurten tu
lojen verolla heitä rasitettaisi liian paljon. Kun 
oli kysymys suurten tulojen verotuks€sta, niin kes
kustas·sa ja oikeistossa oltiin sitä verotusta. vastaan 
ja se oli ·heidän etujensa mukaista. Tässä on ve
ron puolustaminen heidän etujensa mukaista, että 
saataisiin pienistä v·eroista niin paljon kassaan, 
ettei tarvitsisi suuria tuloja, joita he omaavat, 
v·erottaa. Tämä on pääsyy, ja slf.l on merkittävä. 
,Jos maalaisliittolaiset 'luulevat, että näillä veroilla 
saadaan maamme yhteiskunnalliset olot jär.ieste
tyiksi, niin ettei yhteiskunnan tarvitse pitä~L 
huolta kovempi~osaisista kansalaisista, on se ereh
dys, niin se on oikeastaan jo -- sa.noisinko -
maalaisliittolaist-en ohjelman huippu, jonka ma1J
dottomuus pitäisi kaikkien ymmärtää. 

Mitä sitten tulee siihen, että yhdistykset pe
rustavat elävienkuvien teattereita, niin ovat ne 
juuri koettaneet päästä tästä markkinahuijauk
sesta johonkin järjestettyyn toimintaan ja koetta
neet saada sellaisen ohjelman, joka on todellakin 
opettavaa, kasvattavaa ja valistavaa. Ja silloin 
kun lähdetään tällaiselta perusta-lta, silloin tietä
kää, että te näitä vastustaessanne 'kuljette niillä 
teillä, joita vaeltavat n. :-. pimeyden ruhtinaat. 

Ed. P a a ·s o ne n: Eduskunta on jo aikaisem
min tämän lain 1 §:ssä hyväksynyt eräänlaisista 

huvitilaismrksista veroja, .iotka ovat sangen huo
mattavia. ne on maksettava silloin, kun lu'Pa nii
den toimeenpanemiseen pyydetään, ja mainitussa 
muodossa erinäi:;;ten huvitilaisuuksien verottami~ 
nen on paljoa parempi. Verotusmuoto tässä kol
mannessa pykälässä on epäkäytännöllinen ja vai- · 
kea hoitaa, vaikea myöskin valvoa, ettei sitä vää
rinkäytettäisi. Minäkään ·en sentähden hyväksy 
verotusta 3 § :s,sä mainitussa muodossa. 

Ed. Luopa .i i1 r v i: Jos en·minä aivan väärin 
muista, on tämä 3 § tässä Ja kiehdotuksessa, sa
moin kuin sekin pykälä, .iossa määritellään luvan
auto näitten teatterien pitämiseen, siis .kaikki se. 
mi:kä tässä lakiehdotuksessa koskee huvien järjes
tämistä, nyt samalla tavalla, kuin se oli viime ke
;,;änä vastaavas·sa mietinnössä. Silloin o1i miotin>
nön takana ·eduskunnan sosialidemokraattinen 
enemmistö ja mietintöä moitittiin oikeistosta. 
Minä ihmettelen sitä, että eduskunnan sos~alistit 
nyt, kun eduskunnan oikeisto on tämän mietin
nön ta~ana, vuorostaan asettuvat tätä vastusta
maan. Minä en voi tästä v·etää mitään muuta joh
topäätöstä, kuin sen, että tämä vastustus ·kai on 
siitä syystä, että t a h d o t a a n vastustaa. En 
nimittäin luulisi, että periaatteen muutos muuta
missa kmtkausiesa olisi tullut niin perinpohjai
seksi. 

Ed. G y 11 i n g: Ed. Luopajärvelle vain lwo
mauttaisin, että hänen muistinsa 'lllf.ltti, sillä suu
ren valiokunnan mietinnössä, joka oli viimeinen 
askel, missä tämä viime kesänä oli eduskunna;-sa, 
oli juuri ~sosialistien alotteesta kinematograafi, 
eliivätkuvat, jätetty pois, joten muutosta tässä 
suhteessa ei ollf.l tapahtunut. 

Ed. Tuomi: Eräs keskustasta heitetty väite 
on vielä torjumatta. Ed .• T uutilainen nimittäin 
mainitsi, että se yleisö, joka kulkee näissä elä,vissä
kuvissa ja muissa mietinnössä mainituissa hu
veissa, ei maksa yhteiskunnalle mitään muuta ve
roa. Se väite on väärä, Ajattelen nimittäin, että 
ed. J uutilainen tällä väitteellä tarkoitti 'köyhälis
tön luokkaa. Hän ei tiedä, että juuri tuo luokka 
suhteellisesti maksaa vähistä tuloistaan ja varois
taan enemmän veroa valtiolle kuin konsanaan ylä
luokka, nimittäin tuloveroina, henkilöveroina y. m. 

Ed. J u u t i 1 a i n e n: Ed. Luopajärven huo
mautus pitää paikkansa kylläkin, ainoastaan sillä 
oikaisulla, että sosialidemokraattinen ryhmä sil" 
loin suuressa valiokunnassa ensi lukemisessa 
äänesti tällaisen ehdotuksen puolest.a, mutta sitc 
temmin yön aikana on sosialidemokraattinen ryh~ 
mä nähtävästi ensi kerran hajonnut tämän ky.sy-
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myksen puitteissa kahtia ja sitten toisessa luke- ; 
misessa tehtiin heidän taholtaan sellainen poisto, 
jo§ta ed .. Gylling huomautti. Muuten tämä 'sekä 
myöhempi kehitys osoittaa, että sosialidemokraat
tien ryhmästä tulee porvarillinen puolue, koska 
se tarvitsee sellaisia. huveja, joista se tahän asti 
·011 erikoisen ankarasti syyttänyt porvareita. 

Ed. K u '11 e r v o .1\I a n ne r: Ed. Juutilaisen 
viimeisestä ·lausunnosta päättäen maalaisliittolai
set eivät ikipäivinä tule sellaista kulttuuripuo
hwtta muodostamaan. 

Ke:-dmstelu 3 § :stä julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s : Vasten . valiokunnan ehdotusta 
·on -ed. Kirves ecl. KeHosa1men kannaHamana eh
<dottanut, ett-ä 3 § poistettaisiin. 

.Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 
1 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotulrsen 
tässä kohden, äänestää ,,jaa''; jos ,ei" voittaa, on 
oo. Kirveen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis päättäny.t hyväksyä 3 § :n suuren 
vaJicikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

4 § hyväksytään ke·skustelutta sekä samoin jär
jestänsä 5-8 §:t, ensimäisen luvun nimike, 9--13 
§:t, toisen luvun nimike ja 14-18 §:t. 

19 §. 

Kesku~telu : 

Ed. J a 1 o K o h on en : Tämän lain 19 § :n 
pyyelän ehdottaa semmoiseksi, kuin se löytyy val
tiovarainvaliokunnan mietinnön 19 §:ssä sivulla 
19 ja kuuluu se: ,'Tämä laki on voimassa julkaise
mispäivästii 1 päivään huhtilmut.a vuonna 1918." 

Ed. K i r v e s : Pyydän kannattaa ecl. Koho
sen tekeJTtää ehdotusta. 

Ed. P a a s o .n e n: Luovun. 

Keskustelu. 19 § :stä julistetaan päättyneeksi. 
. ' 

Puhemies : Vastoin suuren valiokunnan 
ehdotusta on ed. Jalo· Kohonen .ed. Kirv·een kan
rlattamai1a-ehclottanut, että pykälä hyvi:W{syttäisiin 

sellaisena, kuin se <löytyy valtiovarainvaliokunnan 
mietinnö·ssä sivulla 19. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
tässä kohdc:n, äänestää ,jaa"; jos ,·ei" voittaa. nn 
ed. Jalo Kohosen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla; edus~ 
kunta on siis päättänyt hyväksyä 19 §:n suuren 
valiokunnan ehdotuksen ,mukaisesti. 

20 §, 3 luvun nimike sekä alkulause ja otsikko 
esitellään ja hyväksytään .iär.iestänsä keskuste
lutta . 

Puhemies : Kun eduskunta kaikin puolin 
{)n hyväksynyt suuren vwliokunnan ehdotuksen, 
julistetaan asian toinen käsittely päättyneeksi. 

5) Välittävät säännökset kunnallislakien käytän
töön saattamista varten. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 7 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e 1 y y n siinä sekä 
laki- ja talousvaliokunnan mietinnössä n:o 1 val
mistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 20 vä
littävistä säännöksistä maalaiskuntain kunnallis
lain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä 
tarkoittavan lain ja kunnallisen vaalilain käytän
töön saattamista varten. 

]) u h e m i e s : Ensin sallitaan yleiskeskustelu, 
sitten käsitellään lakiehdotus kohta kohdalta. 

Keskustelu:. 

Ed. S e h y b e r g s o n: l>et tillä.g-g, ~om stora 
utskottet har föreslagit till § 1 och som går ut på, 
att för ·fullmäktiges beslut skulle fordras närvaro 
af endast halfva antalet, innebär, såvidt jag kan 
förstå, att stora utskottet ·har biträclt den uppfatt
ning-, som jag- i dag- g-jorde g-ällancle, nämlig-en att 
de, hvilkas tur är att afgå vicl årets utgång, icke 
skäligen kunna tvingas att vidare •fungera. Vi få 
såltincla räkna med att en tredjedrel af stadsfull~ 
mäktige icke viclare efter detta års utgång kommer 
att cleltaga i stadsfullmäktiges sammanträden. 
Hälften af hela. •antalet är tillräcklig- enligt denna 
redaktion för att giltiga beslut skola 'kunna fattas. 
alltså trefjärdeclelar af clet antal, som är öfver, i 
händelse årets 'kontingent alls icke medräknas. Jag 
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betviflar i hö_g- grad, att man skall komma till re
sultat ens med d-enna ändring. 

Ed. v. Rettig: Herr Schybergson har fram
ställt, huru det kommer att gå till i städerna, men 
på landsby_g-den kommer det att blifva ännu sämre. 
Om också s·tora utskottets förslag om att fullmäk
tige skulle vara beslutföra med endast hälften rLär
varande godkännes, kommer det ändå att kunna 
finnas sådana kommuner, där icke ens hälften 
kommer att finnas enligt den nu _g-ällande kommu
nallagen. Den nya kommunallagen innehåller 
nämligen t. ex. att om det är 20,000 innevånare i 
en kommun, skall det vara 42 fullmäktige. De 
äro således beslutföra, om det ·finnes 21. Menen
li,g-t den gamla kommunallagen behöfde i en sådan 
kommun icke finnas 21 fullmäktige. Det är så
ledes möjligt, att i en sådan kommun fullmäktige 
icke ens blifva beslutföra, om också endast denna 
hälft behöfver vara närvarande. Rärtill kommer 
ännu att enligt den nya kommunallagen kommu
nalstämmoinstitution icke existerar, men vi hafva 
ett stort antal landskommuner, där kommunalfull
mäktige icke finnas och där således icke några 
'kommunalfuHmäktige komma att finnas, innan 
nyval skett. Stora utskot.tet säger visserligen, att ' 
,de kommuna1a organ och funktionärer, hvirka äro 
i verksamhet då kommunallagen 'för landslmmmu
nerna träda i gällande kraft, omhänderhafva vår
den af kommunens angelägenheter", men jag kan 
icke inse, att med orden de kommunala 'organen 
kan menas kommunalstämma. Ty om man menar 
.kommuanlstämman därmed, skulle det innebära, 
att hela den nya kommunaHagen 1räder ur funk
tion. J ag kan således ic'ke förstå, att man skall 
kunna god'känna stora utskottets förslag. utan 
måste jag be att få 'förorda regeringens proposi
tion, om också den ingalunda är till fyUes, utan 
kommer att åstadkomma oerhörd oreda på lands
bygden. 

.Jag vill ytterliga.re fästa uppmärk~amheten vid 
en omständighet, som kan medföra mycken svårig
het. Enligt den nya kommunallagen består kom
munalnämnd af ordföranden, viceordföranden och 
minst 4 ledamöter, då kommunalnämnden enligt 
den gamla kommunalförbttningen kan bestå af 
3 ledamöter. Det kan sålunda uppstå hos kommu
nalnämnden tvifvelsmål, huruvida en sådan. 
nämnd, som "Qestår af 3 ledamöter, är beslutför, 
ehuru det i öfvergångsstadgandet står att de 1'örra 
kommunala organen skola funktionera. · 

Ed. S t å h 1 b e r g : Edellisen puhujan muis
tutukset suuren valiokunnan ehdotusta vastaan 
'Perustuvat läpeensä väärinkäsity'kseen. Kun on 

puhe päätösvaltaisesta lukumäärästä niin kauvan 
kun entinen kunnanvaltuusto toimii, on tämä lu
kumäärä tietysti laskettava sen entisen valtuuston 
koko lukumäärän mukaan. Sellaisessa maalaiskun
nassa, jossa ei ole kunnan valtuustoa, on päättävänä 
kunnalliselimenä kuntak'okous. Ja suuren valio
kunnan ehdottaman 1 §:n mukaan toimii 'kunta
kokous edelleenkin, kunnes uuden asetuksen mu
kainen valtuuston vaali on toimitettu ja se on ryh
tynyt tehtäväänsä. 

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Ed. von Rettig on ehdottanut, 
että /Suuren valiokunnan ehdotukRen sijasta hy
väksyttäisiin hallituksen esitys. Sitä ehdotusta 
ei ole kannatettu, joten se raukeaa. 

Yksityiskohtainen käsittely. 
• 

1-10. §:t sekä lakiehdotuksen alkulause ja ot
sikko hyväksytään .iärjestänsä keskustelutta. 

Puhemies : Kun eduskunta kaikin puolin 
on hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuksen, 
julistetaan asian toinen käsittely päättyneebi. 

6) Edustajapalkkiot. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 8 ja 
otetaan toiseen käsi t te l y y n siinä sekä 
perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 2 valmis
televasti käsitelty hallituksen esitys n:o 8, joka si
sältää ehdotuksen laiksi edustajapalkkiosta vuo
den 1917 <>nsimäisillä ja toisilla valtiopäivillä. 

Keskustelu : 

Ed. A l k i o: Rohkenisin vielä kerran alistaa 
eduskunnan harkittavaksi, eikö sittenkin ehdotettu 
30 markan palkka katsoHaisi olevan sopusoinnussa 
sen aseman kanssa, jossa edustaja on sekä Suomen 
kansaan että· nykyiseen tilanteeseen nähden. Tä
män johdosta pyydän kiinnittää huomiota seuraa
viin seikkoihin. Esimerkiksi tältä vuodelta, jos 
edustajanpalkaksi määrätään 30 markaa päiväl
tä, nousee palkka jo niille edustajille, jotka ovat 
olleet myöskin viime valtiopäivillä ja jotka ovat 
tulleet ja tulevat olemaan täällä kuusi kuu
kautta, .io 5,400 markaan. Kun arvelen, että 
ensi vuotell!akin edustajatyö tulee olemaan koko 
lailla pitkäaikaista, tuntuu minusta siltä, että 
30 markan palkalla päästään .io siihen tilaan, 
että edustajaa voidaan katsoa hyvin palkatuksi 
toimimieheksi tässä yhteiskunnassa. Vertailun 
vuoksi py~dän kiinnittää huomiota siihen, että eRi-
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merkiksi nykyään' maalaiskansakoulun opettaja, 
vaikka hän .saakin sen korotetun palkan, minkä 
viime eduskunta heille myönsi, palkka sittenkään 
ei nouse täyteen 2,500 markkaan. Hänen on tästä 
tehtävä työtä kumminkin 9 kuukautta vuodessa, 
ja raskasta työtä, joka joka .suhteessa kilpailee ai
nakin sen työn raskauden 'kanssa, jota me täällä 
eduskunnassa teemme tai useimmat meistä. Niini
kään esimerkiksi yliopiston dosentin varsinainen 
palkka on näihin saakka ollut 4,000 markkaa vuo
dessa. Yliopiston dosentin täytyy kuitenkin, val
mistuessansa tehtäväänsä, kustantaa niin !kalliita 
oppikustannuksia, että kun vertailee hänen 4,000 
ma~an 'paikkaansa siihen, mikä on nykyään edus
iajan palkka, niin täytyy meidän ehdottomasti 
myöntää, että hän on meihin nähden sangen hei
kossa asema,ssa. Nykyään on dosentin pa'lkka 
kyllä korotettu 1,000 markalla, mutta se ei pal
joakaan asiaa muuta. (Vasemmalta: Se on sivu
toimi.) Joskin dosentin toimi on sivutyönä muu
tamilla, on ~se toisilla minun tietääkseni melkein 
päätyönä, ja useitten on siihen päästäkseen suori
tettava monivuotinen työ ilman palkkaa. Oppi
koulujen ~opettajien palkat ovat 3,600:sta 6,600 
markkaan vuodessa. Meidän täytyy nöyrästi 
myöntää, että oppikoulujen ~opettajien tila on näinä 
vuosina ollut sangen huono. Useita kertoja ovat 
he myöskin ~kääntyneet haUituksen puoleen pyyn
nöllä saada asemaansa 'Parannetuksi paikankoro
tuksen 'kautta ja jokaisen kansalaisen on täytynyt 
myöntää, että tämä pyyntö on ollut oikeutettu. 
Tähän päivään saakka ovat oppikoulujen opetta
jien pyynnöt kuitenkin suureksi osaksi kaikuneet 
kuuroille korville ja useimmiten on syynä siihen 
merkitty olevan se, ,että valtion varat eivä:t riitä. 
Joskin niitä lienee nyt j,onkun verran korotettu, 
ei ~sekään asiaa paljon muuta siihen verraten, että 
elinlkustannukset ovat heille 'kohonneet samoin 
kuin kaikille muillekin 1kansalaisille. Ed. Salin 
viime istunnossa tästä asiasta keskusteltaessa huo
mautti siitä, että - minä en muista, sanoiko hän, 
että halonhakkaajilla on nykyään io kohta samat 
pa:lkat kuin edustajilla, jotakin ruumiillista työtä 
hän kuitenkin vertasi. Tämä seikka antoi minulle 
aihetta panna merkille sen tosiasian, e-&tä nykyään 
ruumiillisen työn arvo on kohoamassa ja että mi
nun ainakin täytyy pitää sitä suurena historialli
sena ajanmerkkinä. Merkit~sen siitä, että on tule
massa aika, jolloin ruumiillinen työ palkataan sa
malla tavalla kuin henkinenkin työ, ja silloin tul
laan ,siihen, että ruumiillisen työn tekijä voi kult
tuuri-ihmisenä myöskin kohota henkisen työn teki
jän rinnalle. (Vasemmalta: Se on tarkoitus meillä.) 
Meistä use~mmat ovat ruumiillisen työn tekijöitä, 
mutta harvat meistä ovat seHai,sessa tilassa, että 

ulkopuolella eduskunnan ansaitsemme edes sem
moista palkkaa, minkä täällä ansaitsemme, jos 30 
markkaakin saamme päivältä. Olen valmis myön
tämään sen, että 30 markan päivä;palkka ei riitä 
nykyään Helsingissä hermstelemiseen, mutta jos 
me alistumme täällä elämään suhteellisesti .sa
moissa olosuhteissa, kuin suurimman osan Suomen 
kansaa nykyään sekä kaupung·eissa että maaseu
dulla täytyy elää, niin me tulemme 30 markan 
palkalla toimeen ja voimme myöskin jollakin ta
vaHa siitä perhettämme elättää. Elämä tulee ny
kyään kalliiksi, mutta se ei tule ainoastaan meille 
kalliiksi, se tulee koko kansalle kalliiksi. Olin 
tänään tilaisuudessa puhuttelemaan erästä miestä, 
joka oli kauk.a;a pohjan periHä, ja hän sanoi. että 
suurin puute, mikä heillä nykyään on, ei ole se, 
ettei mahdollisesti saataisi jostakin viljaa, mutta 
heillä ei ole rahaa, millä sitä ostaa. Edustajilla 
täällä on toist-aiseksi ollut elintarpeita saatavissa. 
Tää:Hä saa niitä huokeammissa ruokapaikoissa 
hiukan huokeammalla, kalliimmissa rudkapai
koissa hieman kalliimmalla hinnal<la. En. minä 
usko, että yhdenkään edustajan on tarvinnut jou
tua täällä sen vuoksi velkaa tekemään, että 30 mar
kan päiväpalkhei siihen rii~ttäisi. Va1tion talouden 
kanna.ttamattomuuden perussyyt - me tiedämme 
nykyään kaikin- Suomen valtiotalous ei nykyään 
kannarta. Valtion talouden kannattamattomuuden 
perussyyt ovat siinä, että 'Palkat ,ovat niin tavat
:tomasti kohonneet kaikilla aloilla. Olemme olleet 
siinä käsityksessä, että valtion virkamiesten ja 
työntekijäin palkkoja voidaan jonkun ajan kulut
tua jonkun verran alentaa. Mutta nyt minä pel
kään, että jos edustajat menevät etusijassa korot
tamaan palkko.iansa niin korkeiksi, kuin nyt 
on kysymys, nimittäin 40 markkaan päivältä, 
pelkään, että täten luomme v~aikean esteen omien
kin pa1kkojemme a!lentamiseen 40 markasta alas
päin. Millä perusteella me silloin, kun tulee !ky
symykseen alentaa 'korkeita virkamiespalkkoja ja 
korottaa pienpa:lkkalai~sille palkkoja, millä perus
teella me siihen pääsemme? Valtion tu'lot eivät 
nykyään riitä !Suomen valtion menoihin. Rauta
tietalous on huimasti tappiotatuottavalla kannalla. 
Tänään kuulin, että kaikkia 1.1autat.ientariffe.ia täy
tyisi korottaa 100 prosentilla, jos saavutettaisiin 
kannattavaisuus. Asian tällä kannalla ollessa on 
siis meidän syytä :hieman. omantunnon mukaan 
harkita sitä, mihinkä tilanteeseen asetamme it
semme ,kansan edessä si'Hoin, 'kun meillä on mää
rättävissä, mitä otamme itsellemme palkkaa. Olen 
ollut sitä mieltä, että 20 markkaa olisi norma~tli
oloissa kohtuullinen ~palkka meidän työstämme. 
Mutta minäkin olen vairuis myöntämään, että ny
kyään on 30 markkaa välttämätön siitä syystä, 
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että elintarpeet ja ·elinkustannukset ovat niin ka1-
1iit. Mutta kun tämän sanon, huomautan samalla, 
että tätä palkkaa minä en käsitä lopulliseksi, vaan : 
. että silloin, kun olosuhteet muuttuvat ja elintar
peet alenevat, edustajain palkkaa on alennettava. ' 
En sano tätä missään agitationritarkoitukse.ssa, 
vaan nimenomaan siinä tarkoituksessa, että edus
tajan työ ei saa koskaan muodostua pa;lk'katyoksi, 
jossa he joutuvat olemaan riippuvassa asemassa .. 
Edustajan työn pitää oHa sellaista luottatnustyötä, 1 

jonka kansa meiHe uslmo siinä va.nnuudcssa, et- : 
temme !tämän ~uottamus.toimen kautta 1sido it
seämme kansan kukkaroon, niin ettemme pääse ' 
siitä irti. Maalaisliiton eduskuntaryhmä teki, en
nenkuin tätä asiaa ruvettiin kä·sittelemään, yksi
mielisen päätöksen siitä, että. meidän on kanna
tettava 30 ma,·kan päiväpalkkaa. Kun kuulin, 
että suuressa valiokunnassa on tänä päivänä ta
]lflhtunut meidänkin ryhmän keskuude,;s.l ha i~an
nusta bssä suhJieessa, katsoin velvollisuudekseni 
asia·sta julkisuudessa huomauttaa ja selittää ne 
:perustee,t, joitten pohjalla. oQen kirjoittanut poe
rustuslakivalidkunnan mietintöön 5en vastalau
seen, jossa olen 30 markan päiväpa:lkkaa ehdott::c
nut. Ettei täällä tarvitsisi useamiJia äänestys
ehdotuksia tehdä. pyydän kannattaa ensimäistä 
va,stalausetta, ·se on professori Estlanderin vasta
lausetta, jonka tarkoitus sisältää .samaa, kuin mi
nunlkin allekir.ioittamani vastal·ause. 

Ed. Anna l a: Ed. Alkio täällä vakuutti, että 
30 markalla tulee toimeen Helsingissä ja minä 
myönnän sen, että minä olen sillä jotakuinkin sen
tään tullut toimoon ja minä olen käynyt samassa 
ravintolassa, kuin 'herra. Alkio, mikäli minä olen 
huomannut. Mutta ed. Alkio unhotti tykkä,nään 
sen, että täällä on paljon edustajia, joilla on' }_)erhe 
'kotona, jolla ei ole mitään tuloa siellä, ja minä 
luulen, ·että kun käy vaan ·syömässä siinä ravinto
lassa, missä ed. Alkio ja minä olemme käyneet, 
niin perheelle ei jää enää mitään kotiin lähetettä
vaa. Se on ainakin minun 'kokemukseni ja sen 
tähden puolu:staisin 40 markkaa, että perheelle lii
lmnisi lähettää kotiin edes 10 markkaa •päivältä. 

Ed. L a g e r 1 ö f: En katso onnelliseksi, että 
olot meiHä ovat k<ehittyneet siihen, että suuri osa 
eduskunnan jä,senistä on ammattipolitikoitsijoita, 
mutta minä katson Suomen kansalla olevan oikeu
den valita semmoisi.a, jos ·se tahtoo. .Ta kun se 
'niitä nyt on valinnut, niin otaksun, ·että se myös
kin on tahtonut, että sen luottamusmiehille, mim
moisia ne ovatkin, maksetaan semmoinen palkkio, 
että he voivat itse elää semmoisella tavalLa, kuin 
heidän arvonsa vaatii, ja lähettää jonkun verran 

11erheelleen, jos perhe ·sitä tarvitsee. Olen sentäh
den suuressa valiokunnassa asettunut enemmistön 
kannalle ja asetun sille nytkin . 

Ed. K i i s k i n e n: 'räällä ed. A•lkio käytti ver
tauskuvanansa kansakoulunopettajia ja muita vire 
kamiehiä. Se minusta ei sovi vertauskuvak,si sen
tähden, että opettaja ·asuu säännöllisesti vakinai
sessa paikassa ja kotonansa. Hän on tiennyt jo 
·edeltä säännölliset menonsa ja myöskin ·säännöl
liset tulonsa ja osannut sen mukaan järjestää elä
mänsä. Edustaja ei voi niin tehdä, joka. tulee 
tänne vieraalta. paikkakunnalta. Etenkin kun 
edustajatoimet ovat hyvin ·epävarmoja toimia. 
Nekin edustajat ovat joutuneet kärsimään t.a1ou
dellisesti, joilla varsinaisesta toimestansa on IJieni 
palkka. Edustajat eivät voi järjestää elämäänsä 
aivan niinlkuin itse tahtovat. Kai ·ed, Alkio, jos 
ei hänellä ole täällä vakinaista kortteeria, tietär 
nee. kuinka vaikeaa on a.sunto.ien saanti ja kuinka 
monen edustajan ·on täytynyt uhrautua maksa
maan hyvin korkeita vuokria saadaksensa edes 
jonkinlaista asuntoa. 

Oikeistosta OTh kai ed·ellytetty, että edustajain 
olisi ·elintasonsa asetettava valitsijainsa elämista
van tasolle, niinkuin meitä työväen edustajia voi
taisiin vaatia asettumaan, mutta se käy tässä toi
messa edustajille mahdottomaksi. Se tahtoo sa
noa, että työläismaalaisedustajain pitäisi mennä 
johonkin työläisperhoeeseen asumaan, jossa on jo 
ennestään 'kymmenkunta henkeä asumassa. Siinä 
voi IJäästä huokeaUa vuokralla. Mutta kun edus
tajatointa ei voi hoitaa tällaisessa asunnossa, sen
tähden ~täytyy monien edustajain maksaa 200 
markkaa ja, sen ylikin huoneesta kuukaudessa. 
Teidän erään maaseutu-edustajan, jolla on 9-hen
kinen perhe ja joka maksaa satakuuta markkaa 
kuukaudessa omalla }_)aikkakunna:llaan vuokraa, 
lisäksi valon, puut ja. muut menot, ja täällä mak
saa hän pa,risataa markkaa. rrämä yksinomaan 
vuokrissa. Siinä on suuri ero. Virkamies asuu 
kotonaan, hän tulee pa1jon vähemmällä toimeen, 
kuin ·se, joka satunnai,sesti käy ruokapaikasta toi
seen. Eräs edustaja sanoi syöneensä 8 markkaa 
yhdellä 1keitaa ei:kä hän sanonut sen tuntuvan vie~ 
lä missään, vähän ajan 'Perästä meni :sitten taas 
uudelleen svömään 5-6 markalla. Tämä ·esimerk
kinä mainittuna, kuinka edustajilla on .enemmän 
menoja, kuin säännöllisesti katonansa asuvilla. 
]\;Ieille 'kaupungissa asuville se varmasti riittäisi, 
emme ole ainakaan me työväenedustajat tottuneet 
niin leveästi elämään, ett<ei tämä .edustajapalkka 
riittäisi, mutta kun täällä ei ole teMy semmoista 
ehdotusta, ·että ]_)aikkakuntalaisille ma:ksettaisiin 
vähemmän, niin en ole minäkään tahtonut sellaista 
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ehdotusta tehdä. Ed. Alkio sanoi, etfii normaa:li
oloissa riittäisi 20 markkaa päiväpalka~si. Mutta ' 
jos normaa1ioloissa maksettaisiin 20 markkaa, niin . 
hänen täytyisi suhteellisuutta noudattaen nyt i 
kannattaa 60 markaa, sinä niin suuri ero on 
nykyisellä ja normaalioloiHa. Pyydän kannattaa 
suuren valiokunnan -ehdotusta. 

Ed. H ä n n i n e n - W a 1 p a, s: Herra Alkio 
kuuluu käyvän syömässähienossa ravintolassa, ja 
hän arv-elee, että jos käy huonommassa paikassa 
syömässä, niinkuin sosialististen edustajain nähtä
västi pitäisi käydä, niin ehkä siellä tulisi kovin 
halvaksi. Olen käynYt kuppilaissa .ia niissäkin 
{JVat ruuan hinnat niin kalliit, että parikymmentä 
markkaa saa panna päivässä suun kautta mene
maan. Jos -lasketaan muut menot, niin 30 mark
kaa kaiketi sujuu hyvin, vaikkakin elää proletarin 
dämää. Asettai-sin ed. Alkion vastattavaksi ky
symyksen, mitenkä voi edustaja tulla toimeen 
Alkion 30 markalla, jos ei it·se elä täällä Helsin
gissä ja jos hänellä on toisessa kaupungissa, esi
merkiksi Turussa 'Perhe, jonka huoneen vuokra pi
tää maksaa, elatus pitää m~saa j. n. e. Jos ed. 
Alkio voisi esittää -laskun, että perhe eläisi 30 mar
kalla, niin voisin äänestää ed. Alki-on ehdotuksen 
puolesta. 

Ed: Pär s s i ne n: Minusta on oikeastaan tur
haa, että sosialidemokraatit erikoisemmin ajavat 
tätä asiaa, sillä minä olen varma, että jos meidän 
ryhmämme -ei olisi tässä korotuksen kannalla, niin 
kyllä löytyy porvaristossa niin paijon ·edustajia, 
että se aivan suurella enemmistöl·lä menee läpi. 
Sillä aivan varmaan porvariedustajat, etenkin ne, 
jotka o.vat maalta, tahtovat. aivan yhtä hyvin tätä 
palkankorotusta, kuin mekin. Mutta nyt, kun 
uskotaan -sen menevän läpi sosia:lidemokraattien 
äänillä, on hyvä huutaa sitä vastaan. 

Ed. H a h 1: Huomautan ainoasta,an sen, että 
menettelyämme vastaan suuressa valiokunnassa 
voidaan taktillisessa -suhteessa mui•stutta.a, mutta 
asia1lisee:r: tulokseen se ei vaikut:tanut. 

Ed. A r o n e n: Tarpeetonta on lähteä ed. Al- : 
bolle todistelemaan, kuinka välttämätöntä ny
kyään on, että edustaja nauttii 40 mark•an päivä
palkkaa. Ed. Alkio ei ole niin tuhma, ettei hän 
käsittäisi tätä varsin hyvin. Käsitän koko t>d. Al-
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kion puheen agitatsionipuheeksi. Hän tuntee vaa
likarjansa ja tietää, ettei parempaa vaalipuh.etta: 
ole nyt pidettävänä. Mutta minusta oli Alkion 
puhe liian huono agitats.ionipuheeksikin. 

Ed. Mikko 1 a: Pyydän kannattaa ed. Alkion 
ehdotusta, mutta minä toivoisin myös, että maa
lais-liitto kokonaisuudessaan äänestäisi sen mu
kana. Silloin kun asia oli suuressa valiokunnassa 
esiUä ja vaikka maa1aisliittolaisilla •oli -oma vasta
lauseensa, niin he äänestivät vastaan, vaan yksi 
siellä oli ed. Alirion kannalla. 

Ed. A 1 k i o: Pyy-dän vain ilmoittaa ed .. A .. ro
selle, etten katso sopivaksi eduskunnan pöytäkir
jaan merkitä hänelle va-staustani. 

Keskustelu julist.etaan päättyneeksi. 

Puhe m i e s: Vastoin suur-en valiokunnan eh
dotusta on ed. Alkio ed. Mikkolan kannattamana 
ehdottanut, että laki 'hyväksyttäisiin sellais-ena, 
kuin se on ·perustuslakivaliokunnan mietinnössä 
n:o 2 sivulla 4. 

Selonteko myönnet~än oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken .hyväJksyy suuren validkunnan -ehdotuhen, 
äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa, on ed. Alkion eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 127 jaa- ja 60 ei-ääntä. 

P u h e m i e s: Ed nskunta on siis päättänyt hy
väksyä suuren va1iokunnan ehd-otuksen. 

Asian toinen käsittely julistetaan päättyneeksi. 

Seuraava täysi-istunto pidetään -ensi maanan
taina k :lo 6 i. p. 

Täysi-istunto pääJttyy k:Jo 12,40 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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Päiväjärjestys. 

I 1 m o i t u k s i a: 

Kolmas käsittely: 

1) Ehllotus laiksi pääoma- ja, kuponiki
suostunnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A s i a k i r ~i a t: >Suuren valiokunnal! 
mietintö n:o 3; valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n:o 3; hallituksen esitys n:o 15. 

·2) Ehdotus laiksi osuustoimintalain 18 
§ :n muuttamisesta ................... . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 5; lakivaliokunnan mietintö 
n:o 2; ed. Leppäsen y. m. edusk. esit. 
n:o 14. 

Toinen käsittely: 

3) Ehllotus laiksi eräänlaisen •omaisuuden 
käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeukselli
sissa oloissa., 2 p :nä kesäkuuta 1917 81nne
tun lain 14 § :n muuttamisesta toisin kuulu-
vaksi ............................... . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 9; elintarveasiainvaliokunnan 
mietintö n :t 2 ja 2 a; ed. Tokoin ·ja W atasen 
edusk. esit. n:o 2'4. 

En s i mä i ne n k ä s i t t e l y: 

4) Ehdotus laiksi tulojen ilmoittamisvel-
vollisuudesta kunnallisverotuksessa ..... . 

A s i a k i r .i a t: Laki- ja' talousvaliokun
nan mietinrtö n:o 2; ed. Gyllingin y. m. 
edusk. esit. n:o 10. 

Esitellään: 

5) Kertomus valtiov.arain tila-sta vuosina 
1913---1915 .......... .' .............. . 

k:lo 6 i. p. 

Siv. 

552 

558 

" 1 

561 

Siv. 
6) Ed. KuHervo Manuerin y. m. ehdotus 

validkunnan asettamisesta maan kansainvä-
•listen suhteid.en järjestelyä varten ....... . 

7) Ehdotus, että eduskunta rpäättäisi vah
vistaa ja voimaan astuvaksi määrätä seu
raavan lakiehdotuksen: Laki Rikosla.in 
10 luvun 1 ja 2 §:n kumoamisesta sekä 
3 ja 4 § :n muuttamisesta ............... . 

Asiakirjat: Lak1valiokunnan kir
jelmä n:o 6; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 

8) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
vistaa ja voimaan astuvaksi määrätä sen- ·· 
raavat lakiehdotukset: 

a) Laki Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 8 
§:n muuttamisesta; . . 

b) Laki uuden Ulosottolain voimaan 
panemisesta ja siitä mitä sen johdosta on 
vaarinotettava 3 päivänä joulukuuta 1895 ; 
annetun asetuksen 2'7 §:n muuttamisesta; 
sekä 

c) Laki marraskuun 9 'Päiivänä 1868 an~ 
netun Konkurssisäännön 85 ja 90 §:n muut-
tamisesta ........................... . 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir,.. 
jelmä n:·o 7; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 

9) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 'Vah
vistaa ja voimaan astuvaksi määrätä seu
raavan lakiehdotuksen: Laki rangaistusten 
täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 
1889 annetun asetuksen 4luvun 2 §:n muut-
tamisesta ........................... . 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 8; ed. Arosen y. m. kirjoitus. 

10) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraa
van lakiehdotuksen: Laki Korkeimmasta 
Oikeudesta, . . ........................ . 

Asiakirjat: Lakivaliokunuan kir
jelmä n:o 9; ed. Airolan ja Kullervo Mau
nerin .kirjoitus. 

11) Ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraa
vat lakiehdotukset: 

·n 

569 

573 

585 

" 

,, 
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a) Laki Korkeimmasta Hallin-to-oikeu
desta; 

b) Laki 20 rpäivänä heinäkuuta 1906 an
netun Vaalilain 13 ja 16 §:n muuttamisesta; 
sekä 

c) Laki 2 rpäilvänä huhtikUuta 1883 irto
laisista ja. niiden kanssa menettelemisestä 
annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta .... , 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 10; ed. Airolan ja Kullervo Mau
nerin kirjoitus. 

12) Maa;n sotalaitoksen voimaansaatta~ · 
mista ja esit'Yksen antamista kansanmiliisin 
aikaansaamiseksi koskeva ed. Mikkolan 
y. m. anom. ehd. n:o 4 ................. . 

Ainoa käsittely: 

r13) Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysy-
myksen järjestämiseksi . ,_ ............. . 

.A s i li\ k i r j; ~ t: Elinti~ea.siai,n,valio-
kunnan ·miet~ntö n :o 1; ed., Airolan ja Kul-
lel'!Vo Maunerin kirjoitus. . 

14) Määrärahan myöntämistä kausakQu
lulasten ravinto- ja vaatetusavU;ksi tll;l'koit-
tava anomusehdotus ................... . 

A s i a. k i r .i: a t: Sivisty,svaliQkunn~ 
mietintö .. n:o l; ed. L.atvl}lan y, .. m .. anom. 
ehd. n:o 44. 

Pöydällepall'oa, varten 
esitellään: 

15) Valtiov:arain'Vali<>kun.nan mietintö n:o 
5 esity1ksen .iohdcsta, .}o'ka 'koskee varojen 
osottamista. km~aJJ;opetu~ta v·art-en vaodeksi 
1917 ......... · ............•. ', ....... . 

16) Latki!v'llrliokunnan .. naie~iu1;ö n:o 3 edus
kuntaeS:ilb:v:ksen )4lhd~ta, joka sisältää. eMo~ 
tu~oon laiksi järj-estyksenpidosta ka.Uipun-
ge~ssa .................................... . 

Siv. 

589 

" 

· Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Arajärvi, K,allio. Hanna, Kohone,n, Mä!kelä., }fän
ty, Orasmaa, :Pehkonen, Pärssinen, Setälä, Talas, 
T84nskanen, Tokoi ja Välisalmi. 

Ilmoitusasiat: 

istunto jatkuu yli k:lo 11, ed. Välisalmi tämän 
illan istunnosta, ed. Mäkelä yhden viikon ajaksi. 
tämän iUam istunto siiihen luettuna. 

Puheenvuoroa käyttäen lausuu 

Ed. K. M a n ~ e r: P,yydän ilmoittaa, että edus
kunnan suuri va1iokunta kokoontuu huom~n'Ila 
k:lo 12 päivällä. 

Muutos päiväjärjestykseen. 

Puhemies: On ilmoitettava sellainen muu
rtos päiväjärjestykseen, ,että n:o 5 kohdalla oleva 
ras~a käsitellään 'll:o 12 kohdalla olevan asian 
jälkoon. 

Päiv.ä,iiirjestyksessä olevat asiat: 

1) Pääoma. ja ku.ponkisuostnnnan suorittamista-
, 1918· vuoden loppuun 

koskeva hallituksen esitys n:o 15, jota on va.lmis
televasti käsitelty valtiovarainvaliokunnan mie
tinnössä n:o 3 ja suuren valiokunnan mietin
nössä· n:o 3, esitellään mainitun: kysymyksen 
k o l m a t t a k ä s i t t e 1 y ä varten. 

Puhemies: Kun ·nykyään ei ole voimassa 
eduskunnan tekemää pää:töstä pääoma- ja kupon
kisuostunnan. su,orittamisesta, on siis tässä ky
.symys uudesta suos;tunuasta. Va.ltiopäiväjärjes
tyksen 61 §:n rnl!.kaan on sellainen ehdotus kat
sottava rauenneeksi, ellei sitä kolmannessa kä
siitelys$ä ole kannattanut 2/s annetuista ääni&tä. 
On siis toimeenpantava lippuääne.stys. 

Keskustelu: 

Ed. G y 11 i n g: Pyydän saada ehdottaa, ett.ä 
tämä asia parnnaan pöydälle sii:hen eduskunnan 
istuntoon, jossa tulee lopullisesti käsiteltäväksi 
tämän vuoden rahasääntöä koskeva vaitiova.rain
VJaliokunnan mietintö. 

Ed. P a a s o ne n: Ka,nna;tan <ed. G.yllingin 
tekemää; ehdotusta, koska ·emme voi hyväksyä 
suostuntaveroa, ennenkuin tiedämme onko veron
tarvetta olemassa. 

P u •h e mies: Kun on tehty ehdotus asian 
Vapautusba edu·skuntatyöstä saavart yks'ityis-

1 
p1öydällepanosia ja sitä kannatettu ja; tämä ky

asia.in vuoksi ed:. Ailrala tästä istunn(}Sta, mikäli ! symys on mielestäni ensin ratkaisrtava, niin pyy-
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dän &euflaavia puhujia ko'hdistamaan lausuntonsa 
t!Lhän kysymyks·e-en. 

Edl. Kairamo: Koska eduskunna:n pää.tös 
:tämmöisess.ä asiassa joka tapauksess·a O·n ehdol
linen riippuen siitä, tarvitaanko suostuntaa bud
jetin' järjestelyä varten vai eikö, niin .katsois~~· 
että asian lykkääminen on tarpeet?n Ja Pf'Ydan 
vastustaa pöydäl1oepanoa. Tämmöiset asiat on 
ennenkin päätetty, ennenkuin budjetti lop!lllises
ti on joutunut eduskunnan käsiteltäväksJ. 

Ed:· A 1 k i o: Mi·näkin pyytäisin vastustaa 
mietinnön pöydällepanoa .siitä syystä, e~~ä tän:än 
viikon lopulla nähtäväst1 ke:rääntyy nun pa~JOll 
asioita, et-tei olisi tarpeellista sinne 'enää hsää 
asioita.kerätä. Minun toivoakseni myös ed. Paa
sonen valtiova.rainvaliokunnan jäsenenä tietää, 
että vero joka tapauksessa tulee olemaam tarpeen. 

Ed. G y 11 i n _g1: Asianlaita on se, niinkuin 
puhemies huomautti!, että tässä o.n ky~ymyk~·essä 
uusi suostunta ja sen päättäiDiseksi vaal11taan 
2/a äänten 'enem:inistö. Periaatteellisista syistä 
minä puol.esta.ni .ia v•asemmis,tossa kai yleensä ol
laan sitä mieltä, että sitä 1

/ 3 , joka. riippuu vasem
mistosta, ei ole myönnettävä, ennenkui·n on har
låttavana ne tarpe·et, joihin varat myönnetään, 
ja sen vuoksi on ehdotettu asian päättämisen l.yk
käämist:ä 1-a.uvantaihin. Mitään käytännöllistä 
vaikeutta ei pöydällepanosta ole, sillä, niinkuin 
ed Kairamo sano·i, asia on joka tapauksessa bud
jetin vahvistamiseen s•aakka ehdollinen j.a se v~i
.daan siis yhtä ·hyvm päättää J,auvantama kmn 
nyt. On turhaa, että oikeiston ~.~~olta ,yastuste
taan tätä pöydällepanoa. PyytaiSlll nnn ollen, 
että eduskunta ilman muuta tähän pöydäl1epu.
nopyyntöön suostuisi. 

Ed. Ahma vaara: En tahtoisi vastustaa 
tätä pöydällepanoa, jos olisi .toivoa, että me e~
dimme sekä tämä.n että budjettimietinnön käsi
tellä ennen joululomalle lähtöä. Mutta m'i•nä 
pelkään, että kun kaikki tulee yhteen lä~ää.n, 
niin voivat jäädä käsittelemättä ehkä kaikki: 
Silloin kävisi niin ikävästi, e.ttä .tätä veroa ei 
voida vuod.en alussa kantaa. Tosin sitä ei voida 

, silloinka•an kantaa, jos budjettia e·i ·hyväksytä, 
· mUttta minä luulen, että paremmin voitaisiin suo

riurtua. asiasta, jos siitä jo tämä i1tana: .päätettäi-
8'iilll. 

Keskustelu pöydäUepanosta julistetaan päät
tyneeksi. 

P u h e m i ·e s: Ed. GyUing on ehdottanut, 
että asia pantaisiin pöydälle .siihen istuntdon, 
jos·sa rt;ulee lopullisesti käsiteltä_väks] ~ämä~ vuo 
den rahasään-töä kos'keva valbovammvahokun.
·ban mietintö. 'fittä ehdotusta on ed. Paasonen 
kannattanut; myös on tätä ehdotusta vastustettu. 

Selonteko myönnetään oikewksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian a.siallista käsit~ely.ä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voiita.a, on ed. Gylhnp;m 
Hhdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä aunetaa.n, 98 jaa- .ia 83 ei-ääntä. 

P u h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt 
jatkaa as,ian a.si:a1lista käsittelyä. 

Keskustehi jatku'?: 

Ed. Gylling: Kun sa.ma vero viime kesänä 
oli eduskunnassa käsittelyn alaisena, pyysi: ed. 
Arajärvi, nykyinen finans.sipäällikkö, toisen kä
sittelyn kestäessä ~asian pöydälle .siihen istun
toon joss•a rahasääntöä koskeva a.sia olisi käsit
tely~ 'alaisena. Meidän taholta ei sitä vastustet
tu, katsottiin, että se oli kohtuullinen pyyntö, 
niinkuin oli 'epäilemättä sekin pyyntö, joka nyt 
puoleltamme t€htiin ja johon eduskunnan por
varillinen enemmist·ö ei ole suos·tunut. Kun mei
dän mielestämme on välttämätöntä, että ennen
kuin myönnetään suostuntaa, on tiedossa ja har
kittuna, millä tavalla varat käytetään, ja kun 
tätä ei .salli.t•a, niin olen sitä mieJtä, että on ää
nestettävä tätä suos·tuntaa vastaan .ia se ·evät
tävä. Jos se siitä huolimatta havaitaan brpeel
lisebi, e[hti'i valtiovarainvaliokunta la.uvantaihin 
mennessä tehdä uuden aiotteen tästä asiasta. 

Ed. M ä k i: Minäkin kannatan sitä ed. Gyl
lingin tekemää e'hdotusta, ·eHä koko tämä suos
•tunta evätään, koska porVJarilliselta taholta oe1i 
suoda edes sen Vlerran tilaisuutta, että .saataisiin 
rehellisesti harkita, mihin tarkoitulr~ID.n varoja 
tul1aan käyttämään. 

Ed. A 1 k i o: Tämän johdosta minä ka.tson 
asiakseni merkitä eduskunnan pöytäkirjaan, että 
sosiali;doemokraa.ttinen ryhmä vastustamaHa +ätä 
veroa taasen ke:r:ran todistaa olevansa täällä 
suurkapitalismin ja yleensä kapitalismin pa
raim pana turvana. (V asemma:lta kiivaita vas
taväitteitä.) 
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Ed. G -, :11 i n g: Ed. Alkion k:Uero puhe tässä 
tarkoitti johtaa asian syrjään siitä, mistä nyt on 
kysymys. Nyt 1ei ole kysymys verosta, vaan sen 
käytöstä. Ed. Alkio tahtoo, et.tä verosta on pä~
tettävä ilman, että sen käytöstä! tehdään ensm 
päät.ös.tä. Ei S'emmoisella kieräilyllä mihinkään 
päästä, jota oed. Alkio on ruvennut .a.jama.an ja 
maalaisliitto hyvä-huudolla tervehti. 

Ed. K i r v e s: Jo tämän eduskunnan alkuajois
ta saakka on porvaristo osoittanut, ettei se tahdo 
ottaa huomioon vähääkään vasemmiston taholta 
tulevia ääniä. Tänä iltana' on ~ taas osoittanut 
sitä menettel;ytapaa, luottaen sosialistien hyvä
nahkaisuuteen, luottaen siihen, että vasemmistossa 
otetaan kiltisti vastaan kaikki, mitä siltä taholta 
heitetään, eikä ryhdytä mihinkään vastatoimen
piteisiin tällaisen menettelyn johdosta.. Minä il
moitan, että cyhmä tulee luulta.vasti äänestämään 
tätä verotusta vastaan. Ja vastuun saa kantaa ed. 
Alkio ja hänen' sakkinsa, joka vastoin ennen: teh
tyä päätöstä tahtoo ottaa asian päätettäväks1, en
nenkuin tiedetään, tarvitaanko varoja vai ei. 

Ed. K a i r a m o: Pyydän ainoastaan todeta, 
että 'valtiovarainvaliokunnassa ei tähän asti ole 
ollut mitään erimielisyyttä tämän suosiuntaveron 
tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. 
Minusta olisi ollut lojaa.lisempaa, jos vasemmis
tolla kerran on epäilyksiä sen käyttämisen suhteen, 
että se olisi tuotu esille valiokunnassa eikä tällä 
tavalla yl1ätyksenä koetettu häiritä asian käsit
telyä. 

Ed. A 1 k i o: Valtiovarainvaliokunnan puheen
johtajalle, ed. Gyllingille pyydän vain huomauttaa 
siitä, että minulle on herra Gylling ilmoittanut 
äsken puhemiesneuvostossa, samoin kuin muille
kin puhemiesneuvoston jäsenille, että ehdotus 
budjetiksi on valmiina aivan kohta 'eduskunnalle 
jaettavaksi, joten hänellä pitäisi varmaankin olla 
tiedossa, mitä tarpeita eduskunnalla on näidenkin 
suosiuntaverojen käyttämiseksi. · 

Ed. S c h y b e ·r g s on: Herr Gylling har go
da skäl for sitt försla:g att förkasta ifrågavarande 
beskattning. För endast tvänne dagar .sedan kom 
till föl.id af ett tillfälligt förslag från agrargrup
pen skatten på stora inkomster att ökas med 10 å 
15 miljoner, eller ·s'ålunda mera än denna kupong
skatt ·skulle inbringa. Bägge skatterna falla på i 
hufvudsak samma lager af ~samhället, slutresulta
tet skul1e bli ungefär dets·amma som enligt den 
Mannerska landtdagens förslag. Om vi sålunda 
antaga skatten på stora inkomster till det sålund.a 

ökade beloppet, ka'n ka'Pital och kupong:skatten 
lämpligen förfalla. J ag finner sålunda herr Gyl
lings förslag hafva aUt 1skäl för sig. 

Ed. P a a.s o ne n.: Ed. Kairamon lausunnon joh
dosta minä pyydän huomauttaa, että vaikkakaan 
valtiovarainvaliokunnassa ei tehty t'åimän veron 
suhteen meidän taholtamme ihylkäävää ~ehdotusta, 
johtui se siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että ve
rosta päätetään lopullisesti vasta silloin, kun näh
dään, onko vero tarpeellinen vaiko ·ei, si:Ls sen jäl
keen, kun budjetti on valmistunut. Ed. Alkiolie 
pyydä;n lisäksi saada huomauttaa, että valtiova
rainvaliokunta ei ole vielä yhdessäkään istunnossa 
edes ensimäisessä käsittelyssä käsitellyt budjettia 
eikä siis valiokunnan jäsenillä voi olla tietoa, min
kälaiseksi budjetti· tulee. Joskin jaosto, joka sitä 
on valmistanut, on jotakin suunnitellut, voi valio
kunta sen kokonaan toisenlaiseksi muuttaa. 

Ed. G·y ll i n g: Ed. Alkiolie minulla ei ole mi
tään muuta sanottavana, kuin mitä ed. Paasonen 
täällä sanoi. Budjettia on ,suunniteltu suurella 
kiireellä saatavaksi valmiiksi tämän viikon kulu
essa, jos sillä on mitään merkity,stä ~enää. Kun oi
keiston taholta asetutaan tälle kannalle, niin mei
dän kannalta voi olla sa.mantekevä, tuleeko bud
;i·ettia aikaan vai ei; näitä rahojahan hommataan 
porvarien hal1ituksen hyväksi. Me olemme teh
neet aika runsaasti työtä, mutta budjetti ei ole 
vielä edes hahmoiUeenkaan valmis. Mitä ed. 
Schybergsonin ehdotukseen tulee, niin voin lisätä, 
että ,siellä on muitakin keinoja, joilla rahoja hanki
taan, ei yksistään tämä, vaan myöskin laina kul
kulaitosrarhastolle. Voimme myöskin siinä ~suh" 
teessa as-ettaa sellaisia ehtoja, että jos ei tätä pää
oma- ja ku'Ponkisuo·stuntaa lopullisesti myönnetä, 
niin ei myöskään lainaa tule. 

Ed. A h m a v a a r a: Minä käsi ttäisin tä;män 
ti-etämättömyyden, mitä täällä on nyt oletettu ole
van, jos .sen olisi lausunut joku muu, kuin valtio
varainvaliokunnan puheenjohtaja. ja sen jäsenet. 
\Kyllä minun täytyy samoa, että he kyllä sentään 
tietävät aseman olevan sellais,en, että tarvitaan tä
tä suostuntaa niinkuin muitakin. Olemmehan 
yleensä nähneet sanomalehdissä, että aina 400 
miljoonan markan lainoista on kysymys. Kyllä 
kai silloin tarvitaan verojakin, ·se kai on' kaikille 
selvä. Sen vuoksi luuleu, ettei tietämättömyyden 
syy mahda olla se, jonka tähd-en asiaa on tahdottu 
lykätä. Se budjetti, joka on jaoston käsiteltävänä, 
on.tosin vain tälle vuodelle laadittu, mutta kyllä
hän sen perusteella tiedetään, että tul·eva.lle vuo
delle myö& tarvitaan suuria veroja. 
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Ed. Nevanlinna: Ed. Gylling on sanonut, 
ettei nyt olisi kysymys itse veron myöntämisestä 
tai kieltämisestä, vaan veron käytöstä. Tätä on 
minun mahdoton ymmärtää. Veron käytöstä kai
keti eduskunta määrää silloin, kun se käsittelee 
kysymystä menoista. Siis, sitten kun eduskunta 
siihen asiaan käy, silloin on -eduskunnalla myöskin 
tilaisuus harkita ne tarpeet, joihin se tahtoo nä
mä va.rat käytettäviksi. Kuinka. eduskunnalta 
nyt riistettäisiin tämä harkinta, sitä >en voi ym
märtää. Ja kun lisäksi a.sianlaita on niin, kuten 
monesti on huomautettu, että päätös joka tapauk
sessa jääpi ehdolliseksi, vaikka se tänä iltana teh
däänkin, niin en puolestani voi myöntää niitä 
muistutuksia oikeutetuiksi, joita vasemmiston ta
holt·a on tehty äskeistä eduskunnan päätöstä vas
taan. 

Ed. A i ro l a: Minusta on tässä aivan yksin
kertaisesta ·ja &elvästä asiasta tehty konstikas sel
laisilla 'selityksillä, että nyt ei ole vielä selvillä, 
tarvitaanko v-eroja vaiko ei. Minusta on aivan 
selvää, että menoja on olemassa ja ainakin olisi 
olemassa yllin kyllin, joten tarvittaisiin paljon ve
roja, tarvittaisiim laino.iakin ottaa. Siitä ei siis 
ole kysymys, tarvitaanko rahoja vaiko ei. Mi
nusta niitä tarvitaan. Kysymys on siitä, la:atiiko 
täJmä eduskunnan porvaril'linen enemmistö meno
arvion sellaiseksi, että se voidaan hyväksyä. Kun 
me näemme, ovatko ne menot, joita he tahtovat 
näillä veroilla ja lainoilla peitettäviksi, sellaisia, 
että ne meitä tyydyttävät, jos ne ovat hyväksyttä
viä, niin annamme veroja, annamme lainoja:kin, 
mutta jos te tahdotte käyttää valtionvarat tarkoi
tuksiin, jotka ovat ky'lläk:Un teille edullisia, mutta 
joita me emm-e voi millään •ehdolla hyväksyä, sil
lcin me emme tietysti ole taipuvaisia teille rahoja 
luovuttamaan. Jahka me näemme, mihin tarkoi
tuksiin te tahdotte hallituksenne käytettäväksi ra
hoja antaa, se määrää meidän kantamme, myön
nämmekö varoja vai ei. Asia on mielestäni aiV'an 
selvä ja yksinkertainen. Siitä syystä myöskin 
entisen senaattori Nevanlinnan jutut siitä, ·että 
tämä päätös on ehdol1i,nen ja myöhemmin sitten 
vwhvistettava lopulliseksi, ovat joutav,aa jaaritus
ta. Nyt siitä åä'nestetään määräenemmistöllä ja. 
me voimme s-en evätä. Jos se nyt hyväksytään, 
niin sitten, vaikkapa päätös onkin ehdollinen, te 
myöhemmin yksinkertaisella enemmistöllä teette 
sen ehdottomaksi .ia käytätte varat minne vaan ha
luatte, vaikkapa lahtari:kaarti-en ylläpitämiseksi, 
ja sellaiseen me emme tahdo etukäteen umpimäh
kään varoja myöntää. Me tahdomme ensin tietää. 
mihin te varoja käytätte, ja sitten ratka~semme: 
amnammeko vaiko ei. 

Ed. ,saari kivi: Ed. Ahmavaaran lausunnon 
johdosta pyydän huomauttaa, että eihän asia ole 
sillä hyvä, jos ed. Gylling on tietoinen budjetista, 
eikä edes silläkään, vaikka, valtiovarainvaliokun
nan jäsemet olisivat siitä t1etoisia, jota ne eivät 
vielä o1e, koska budjettia ei ol-e vielä laadittu. , 
Tässä on kysymys siitä, että toisetkin edustajat 
pääsevät tästä asiasta selville. Siksi minäkin olen 
samaa mieltä kuin ·ed. Gylling, että tämä olisi 
ollut jätettävä pöydälle.; siksi, kun käsitellään 
yleistä budjettia. 

Ed. W no rimaa: Ed. Airola on tunnustanut, 
että tarvitaan :varoja ja tarvitaan paljon. Hän on 
myös sanonut, ·että asia on aivan yksinkertainen, 
ja yksinkertainenhan se todella onkin. Tässä on 
kysymys siitä, verot<etaanko niihin tarpeisiin, mitä 
tarvitaan, suuria omaisuuksia ja. rikkaita,. vai tu
levatko köyhät maksamaan sen. Jos vasemmisto 
ei tahdo hyväksyä sitä, että verotetaan varallisia 
:ia ·suuria varallisuuksia, niin silloin se on asettu
hut sille kannall-e, että täytyy verottaa köyhä
listöä. 

Ed. Kairamo: Se laki, jonka eduskunta jo 
toisessa käsittelyssä on hyväksynyt, on voima·ssa 
.iulkaisemispäivästä vuod·en 1918 'loppuun asti. 
Siis suostuntaveroja. kannetaan ei ainoastaan vuo
delta 1917, vaan myöskin ensi vuod·elta. Jos ne 
näkökohdat, joita ed. Gylling y. m. ov·at täällä 
esittäneet, pitäisivät paikkansa, olisi kai lain lo
pullin-en hyväksyminen lykättävä siksi, kun ensi 
vuoden budjetti käsitellään eduskunnassa. Mutta 
ensi vuoden budjettia ei ole edes vielä lähetetty 
eduskunnalle ja aiva;n epätietoista on, milloin se 
voidaan täällä esittää. Jos ed. Gyllingin tarko-i
tus täällä saavutetaan, on siitä seurauksena, että 
tätä veroa ei voida kantaa enemmän toiselta kuin 
toiseltakaan vuodelta .• 

Ed. A i r o l a: Pappi W uorimaa koetti tässä 
taas selvää asiaa vääristellä. Jos me kiellämme 
tämän veron, niin ·ei se suinkaan sisällä sitä, että 
köyhiltä otettaisiin ne varat tarkoituksiin, joita 
me emme hyväksy. Jos me emme myönrnäi r1k
kailta otettavaksi sellaisiin tarkoituksiin, niin me 
vielä vähemmin suostumme siihen, että ne köyhil
tä otetaan. Jos te tahdotte käyttää valtion: varoja 
tarkoituksiin, joita me emme hyväksy, niin m;; 
emme ole taipuvaisia antama·an teille ollenkaan ra
hoja, vaan koetamme laittaa aseman sellaiseksi. 
että hallitussuunnan täytyy muuttua, että tule~ 
maassa sellainen politiikka vallitsevaksi, joka 
käyttelee rahoja sillä tavalla, että se voidaan kan
san laajoissa kerroksissa thyväk,syä. Ja silloin voi-
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daan myöskin varoja sille antaa ja ,silloin me an
. namme tietysti sellaisia veroja, jotka otetaan rik

kailta.. Turhaa <m käydä .sitä vääristelyillä toi
seksi muuttamaan. 

Ed. S. H ä k k i n e n: Täällä ed. AJkio ja W no
rimaa ovat tahtonoot uskotella eduskunnalle, että 
tämä vero koskisi vain rikkaita. Mutta tässähän 
on säädös, jonka mukaan vero tulee kannettavaksi 
niiltäkin, joilla markkakin on korkotuloa. Puo
lestani olen sitä mieltä, ·että tämä vero ei ole osattu 
sopivaan ·esineese.en. 

Ed. A 1 k i o: Ei köyhillä ole mitään korkotu
lo.ia. Tahtoisiili myös huonauttaa ed. Airolalle, 
että rikkaittelli j.a hyvävaraisten verottamisesta 
tässä on kysymys. Jos valtiokoneisto seisahtuu, 
eivät maalaisliittolaiset siitä ensimäisenä kärsi. 
Jos valtion virkamiesten palkat jäävät maksa
matta, ei se meidän puoluettamme eikä valitsija
väkeämme suurestikaan henkilökohtaisesti liikuta. 
Joo valtion työläisten ·palkat jäävät maksamatta, 
ei sekään meitä liikuta. Antakaa vaan, hyvät 
herrat, valtiokoneiston seisahtua varain puut
teessa, katsotaan sitten, ketä se liikuttaa. lYie kes
kustass•a koetamme puolueettomasti saa:da asiat 
sille kannalle, ettei valtioliike pysähdy. Valtio
konetta tuytyy rahoilla rasvata. Teidän täytyy 
muistaa se, että .silloin, kun te olette vallassa, tä
män ra.svan saamiseksi välttämättömästi tarvitaan 
oikeiston ja keskustan myötävaikutusta. Ja sil
loin kun oikeisto ja keskusta on vallassa, teidän 
täytyy, oilaksenne lojaalisia tätä.v a l t i ota koh
taan, alistua myös tunnustamaan, että yhteistoi
minta eduskuntaryhmien kesken tällaisessa asias
sa on ehdottomasti välttämätön; ei juonittelu auta. 

Ed. S. Häkki n en: Pyydän huomauttaa ed. 
Alkiolie vain sitä, että hän s.anoi, ettei köyhillä ole 
verotettavaa. Me voimme pitää köyhänä sitä, 
jolla on sata markkaa sääs{össä, mutta ei muuta 
omaisuutta. Siitä hän saa korkoa jorrkun markan, 
josta menee veroa tämän 1ain mukaan. Minusta 
on sopimatonta, että oi1::eisto .iå keskusta vastusta- i 
vat näin vaatimatonta, pyyntöä, kuin pöydälle- · 
panoa. 

Ed. H a h]: Sikäli kuin mma voin tätä asia;a 
ymmärtää ja sikäli kuin s~ on selvinnyt niistä pu
heenvuoroista, joita tässä on ·esitetty, on minusta 
selvää, mitä tässä ajetaan takaa. Entisiltä ajoilta 
muistan, että täHaisissa tapauksissa on tehty pää
tös kolmannessa ·lukemisessa s·iinä mielessä; että 
se on ehdollinen .ia se tuloo lopullisesti lyödä 
lukkoon silloin, kun valtion tulo- ja men'Oarvio 

vahvistetaan. Mutta tällä kertaa on vasemmisto. 
joka nyt muodost.aa vähemmistön eduskunnassa; 
halunnut ryhtyä käyttämään tätä keinoa puris
taakseen oikeistolta rahallisia myönnytyksiä 
.omiin tarkoituksiinsa. Tämä on erinomaisen so
piva keino, mutta tämä samalla 'P·alja;staa sen aja
tuksen, mikä vasemmis·tossa on kansanvallasta. 
Tässä on aivan selvästi se tarkoitus, että vasem
misto vähemmistönä ollen koettaa määrätä niitä 
tarkoitusperiä, mihinkä valtiovaroja käytetään. 
(Vasemmalta: Aivan oikein!) Se ei aio siis alis
tua enemmistön päätökseen. Nyt ymmärrämme, 
mistä tässä on kysymys, tässä on kysymys siitä, 
ettei alistuta käyttämään valtiovaroj.a niinkuin 
enemmistö tahtoo. (Vasemmalta: Sehän on sel
vää! - Puhemies koputtaa.) 

E·d. A i r o l a: Porvarit ·ovat pitäneet erittäin 
tärkeänä, että meillä on tällainen oikeus. Kun he 
laittoiv·at valtiopäiväjärjestyksen, niin vastoin 
meidän tahtoamme ottivat ·senkin pykälän, että 
uusista veroista päätettäessä kolmas osa eduskun
nan jäsenistä voi sellaisen evätä. Te olette tahto
noot, että vähemmistöllä olisi ,sellainen oikeus, ja 
kun te ·pidätte sen välttämättömänä, niin m~ käy
tämme sitä nyt, kun se on meille ja Suomen kan
salle edullinen. Se kyllä voi viedä siihen, että 
edellinen puhuja voi jäädä ilman palkkaa. Yai
kuttakaa siihen suuntaan, että porvariston poli
tiikka muuttuu, silloin ei ole rahoista puute. Ja 
laittakaa maahan hallitus, joka tyydyttää myös
kin työväkeä, silloin voi hallitus myöskin paljon 
·paremmalla syyllä odottaa, että se saa riittävästi 
käyttövaroja. 

Ed. Neva n 1 i n n a: Koska vasemmiston ta
holta yhä edelle€1li väitetään:, että muka hylätyllä 
pöydällepanovaatimuksella olisi ollut asiallinen 
oikeus, niin täytynee kysymyksoon vieläkin pa
lata. Puolestani en nimittäin voi myöntää, että 
pöydällepanovaatimus olisi ollut asiallisesti pe
rusteltu. On huomattava, ·että ne vara.t, joista tässä 
on kysymys, on .katsottava jo käytetyiksi eikä 
eduskunnalla ole mahdollisuutta tässä suhteessa 
enää muuta kuin todeta tosiasia .ia mahdollisesti 
lausuar arvostelunsa siitä. Näin on laita, mitä tä
hän vuot~en tulee. Tämän veronmyöntämispää
töksen lykkääminen tämän vuoden ·bud.iettikäsit
telyn yhteyteen ei siis olisi millään tavalla lisän
nyt eduskunnalle mahdollisuutta harkita tätä ky
symystä sen mukaan, mitenkä varat ovat käytet
tävät. Mitä taas tulevaaru vuoteen tulee, ·johon 
tämä laki myöskin ulottuu, on täällä .io huomau
tettu, että olisi .ioka. tapauksessa mahdotontw, ar
vatenkin myös vasemmistolaisille, pyyi;ääkä.än, 
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että päätös tästä }y.kättäisiin niin pitkäksi ~teen
päin, kuin. olisi pakko, jos mieli tehdä päätös 
vasta sitten, kun 1918 vuod~n budjettia käsitel
lään; siihenhän menee kuukausia aikaa. Siis 
väite, että täällä olisi va.st~n asiallisesti esitettyjä 
p~rusteita hylätty ehdotus pöydällepanosta, ei pidä 
paikkaansa. 

Ed. P a a s o n ~ n: Ed. Hahl on aivan oikein 
käsittänyt meidän tarkoituksemme, mutta tulkit
see sitä niinkuin piru .raamattua. Meidän tarkoi
tuksemme on todellakin va.rata määrärahoja, mutta 
-ei itseämme varten, vaan työvi\.keä varten, kansan 
pohjakerroksia varten. Ja sellaisia tarpeita ova.t 
m. m. kansan pohjakerrosten laajat ,sivistystar
peet, työkyvyttömyys ia vanhuusva.kuutuksen 
poh.iaraha,sto, johon meillä on aikomus ehdottaa 
u~ita kymmeniä miljoonia. Nämä ov.at tarpeita 
.ioita varten t-ahdomme pitää kätemme avDlliaisin~ 1 

vo.idaksem.me _niistä silloin, kun ne asia.t tulevat 1 

esrlle, päättää. ' · 

Ed. W u ori maa: Kaikkiin niihin tarpeisiin 
jotka viimeinen puhuja luetteli, sii,s, maan köyhä~ 

. väestön tarpeisiin, tarvitaan paljon varoj-a. Kun 
vasemmisto nyt hylkää sen, ettei niita varakkailta 
oteta, niin silloin se hylkää tämän köyhän väestön 
-edistämisen mahdollisuuden. Se lisää sen kautta 
työttömyyttä, auttaa työttömyyden lisääntymistä 
ja estää myös dintarpeiden hankintaa. Tämän 
ve.ron kieltämisellä siis lan•keaa kaikki se kurjuus, 
mrkä köyhälle väestölle tulee, vasemmiston nis
koille, eikä siinä auta ·mitkään ulkokultaiset pu
heet, mitä -ed. Airola on puhunut. Se on ulko
kultai,sta temppuilua, jota vasemmiston puolelta 
on harjoitettu. 

Ed. A i r o 1 a: Ed. Wuorimaan lausunto on to
-della sellaista ulkokultaisuutta, ettei sitä voisi 
?dottaa muilta:, kuin papeilta ja 'Siltä puolueelta, 
Johon hän ennen kuului, ja. jonka moraalista hän 
aikoinaan antoi niin erinomaisen lausunnon. Hä
nenhän pitäisi tietää, että valtion ja muiden yh
teisöjen tulo- ja menoarviot laaditaan niinpäin, 
että -ensiksi ratkaistaan, mitä menoja menokau
de~la on .ia sittenkun on hyväksytty ja sovittu me
n?_Ista, J?äätetään, että koska menoja on niin ja 
J?.nn· pal~on, täytyy olla myöskin tuloja niin pal
JOn, .1a srtten vasta päätetään, mistä tulot otetaan. 
Sellainen menettely, jota hän suosittelee, että en
sin 'kasatta.isiin suuri joukko varoja veroilla, tie
tämättä, mihin niitä on käytettävä, ja kun on 
vissi mää~ä hallitukselle suotu varoja, sitten vasta 
päätettäisiin, mihin niitä käytetään, silloin voi
daan tulla siihen, että varat käytetään aivan toi-

siin. tarkoituksiin, kuin .mihin veron myöntäjät 
tahtoisivat niitä. käytettäv~i. Hän puolt~ 'tie 
tysti. tällaista menettelyä siitä syystä., että heillä 
onkin sellainen tarkoitus. He tahtovat meitä ve 
tä~ n~näs~ä, saada ensin myönne.tyksi varoja, lai
noJa., .Ja s1tten, kun se on tehty, 'kun työväen kan· 
nalta esitettäisiin sille tärkeitä tarpeita, niin he 
sanoisivat: ei niihin ann-eta, vaan varat annetaan 
lahtarikaartien hyväksi, sotalaitoksen' hyväksi, 
virkamiesten palkkoihin y. m., mutta ei ollen
kaan sellaisiin' tarkoituksiin, jotka köyhälistön 
kannalta ovat. tärkeitä. 

Ed. W u ori m·a a: Ed: Airola. on koettanut 
selittää pois tosifl,siqita ja, tehdä semmoisia pää
telmiä, joissa ei ole· p1itään perää, Onko maalais
liitto missaän kohdin kieltänyt varoja myönnet
täY"äksi maamme köyhän väestön sivistykse'll ja 
aineellisen toimeentulon edistämiseksi. (V asem
malta: Kaikilla konstej.lla.) S~tä se ei ole teh
nyt. Siitä ei voi .e.d. Airol;t mitään esimerkkiä 
mainita. Se Olli mielikavitust~. tai koettaa 'hän 
sillä tavallia saada yleisöä luulotelluksi, ·että asia 
on toisella tavalla, kuin se todellisuudessa on. 
Mutta kun ed. Airola puhuu aina erityisesti lah
tarikaarteista, niin missä näiden lahtarikaartien 
aseet olivat. Mutta ed. Airolan punakaartit ne
hän ovat rahoja kiristäneet., ja ehkä niille ed. 
Airola tahtoisi varata varoja ja mahdolli'suutta 
aseiden tuomiseen Venäjältä. ' 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puh ·e mies: Kuten sanottu, on asiasta toimi
tettava lippuäänestys. Luetaan niin ollen ~s-
tysesitys. · · · 

Äänestysesitys: ,.}{ 

Ken kannattaa puhe-enaolevan lakiehdotuks-en 
hyväksymistä S{lllaisellia, kuin se on toisessa !käsit
telyssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken ei sitä kän
nåta; äänestäa ,ei"; jos lakiehdotuksen hyväksy
mistä kannattaa 2/?. anntttui'sta äänistä, on se .hy
väksytty, mutta. muussa tapauksesa on laki-ehdo
tus rauennut. 

Äänestysesitys hyväksytään, minkä jälkeen 
toimitetussa äänestyksessä annetaan 106 jaa- ja 
84 ei-ääntä. 

Lakiehdotus on siis rauennut.' 

Asian kolmas käsittely"on pätättynyt. 

Puheen'vuoron saatuaan lausuu 
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Ed. J u u tila i ne n: Pyydän saada merkitä 
pöytäkirjaan vastalauseeni sosialistien temppui
·lna vastaan. He ovat nyt julkisesti asettuneet 
pääoman ja kupo:Ji,kien omistajien suojelijoiksi 
verotusta vastaan. · 1 

1 

Ed. A h m a v a a r a: Minä pyydän myöskin / 
merkitä va.kavan vastalauseen tätä kevytmielistä 
päätöstä vastaan. 

P u h e m i e s: Asia on loppuun käsitelty. 

Uusia hallituksen esityksiä. 

Eduskuntaan saapuu senaattori Arajärvi, pro
tokollasihteeri G. E. Albrechtin saattamana, ja 
lausuu: . 

Kunnioitettava herra Puhemies, arvoisa Suo
men Eduskunta! 

Suomen •hallituksen määräyksen jmukaan on 
minulla kunnia Suomen Eduskunnalle jättää seu
raavat hallituksen esitykset, nimittäin: 

n:o 24 varojen hankkimisesta vuodeksi 1917 
niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot 
eivät riitä; . 

n:o 25 valtiolainan ottamis-esta Suomen Pankin 
aseman vahvistamiseksi; 

n:o 26 Suomen rahasta 9 päivänä elokuuta 1877 
annetun lain 6, 10, 11 ja 16 :§ :n muuttamisesta 
toisin kuuluviksi; 

n:o 27 valtiolainan ottamisesta elintarpeitten 
hankintaa varten. 

P u h e m i e s: Tulen esittämään ehdotukset 
eduskunnan 'käsiteltäviksi. 

2) Ehdotuksen laiksi ·osunstoimintalakiin otetta-
vasta uudesta pykälästä 

sisältävä edustajain Leppäsen y. m. tekemä edus- l 
kuntaesitys .n:o 14, joka on valmistelevasti käsi
telty lakivaliokunnan mietinnössä n:o 2 ja suuren 
valiokunnan mietinnössä n:o 5, esitellään k o 1-
m a n t e e n k ä s i t t e l y y n. 

Laki hyväksytään sellaisena, kuin se toisessa 
käsittelyssä päätettiin. 

P u he m ies: Asia on loppuun käsitelty. 

3) Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan 
aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 p :nä kesä

kuuta 1917 annetun lain 14 § :n muuttamisesta 
toisin kllliluvaksi. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 9 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e l y y n siinä sekä 

elintarveasiainvaliokunnan' mietinnöissä n :o 2 ja 
2 a valmistelevasti käsitelty ed. T·okoin ja Wata
sen tekemässä eduskuntaesityksessä n:o 24 vi
reille pMlrtn ehdotus mainitun lainkohdan muut
tamisesta. 

Keskustelu: 

-Ed. A i r o l a: Minusta on kaooatettava ja hy
väksyttävä se tarkoitusperä, jota käsiteltävänä 
oleva lakiehdotus pyrkii toteuttamaan, nimittäin 
se, että senaatti saisi oikeuden pidentää sitä määrä
aikaa, josta on voimassa senaatin 5 päivänä kesä
kuuta tänä vuonna antama päätös, joka koskee 
Suomen kaupunkien j.a muitten asutuskeskuksien 
asuntovuokran järjestelyä. Käytän tilaisuutta 
esittääkseni senaatille kainon .ia.' vaatimattoman 
toivomuksen; että senaatti, kun se pidentää tämän 
päätöksensä voimassaoloaikaa, samalla ottaisi sen 
päätöksen sisällön tarkistettavakseen, tekisi siihen 
eräitä muutoksia sekä selvenny'ksiä. Tämä on mi
nusta välttämätöllltä, jos tahdotaan, että tällä 
asuntovuokraa koskev·alla päätöksellä saavutettai
siin tulos, jota sillä on tavoiteltu, nimittäin vuokra
laisten suojaaminen liian korkeilta. vuokrilta ja 
aiheettomilta häädöiltä tänä vaikeana aikana. 
Olen nimittäin tullut kokemuksesta havaitsemaan, 
että senaatin päätös ,s.iinä muodossa, kuin se t.ähän 
saakka ja nyt vielä on voima.ss•a, ei kykene saa
vuttamaan sitä tarkoitusperää, johon se pyrkii. 
Ensiksikin siinä on se vika, että se ei ulotu kaik
kialle niihin paikkakuntiin, joihin sen. pitäisi 
vaikuturooonsa ulottaa. Sen en:simäisen pykälän 
mukaan sillä on vaikutus kaupungeissa ja niissä 
asutuskeskuksissa, joissa senaatti harkitsee ,g,yytä 
olevan tai kunnat itse katsovat olosuhteitten sitä 
va.ativan. Asianlaita on sillä tavoin, että on ole
massa tiheästi ·asuttuja paikkakuntia, joissa. on· 
asuntopula., joissa talonomist:::jwt. ovat taipuvai~ia 
kiskomaan ylettömän korkerta vuokramaksuJa, 
mutta senaatti ei ole määrännyt, että niihin olisi 
asetettava sellainen huoneenvuokralautakunta, 
kuin mainitussa päätöksessä mairuitaan. Kunnat 
eivät myöskään ole olleet halukkaita niin teke
mään. Esimerkiksi Hollolan suuri kunta, jonka 
alueella on laajoja, tiheästi asuttuja esikaupun
ke.ia, ei v.a,atimuksista huolimatta suostunut' aset
tamaan tällaista' lauta'kunba, joka suojaisi vuokra
laisten oik·eutta. Kuntakokouksessa talonomista
jat eivät tietysti ole halukkaat hyväksymään 
seHaista lautakuntaa, joka asettaisi rajoja 
'heidän saalista.mishimolleen. Manttaalimiehet 
luokkatunteen, luokkasolidarisuuden vaikutuk
sesta ovat avustaneet heitä siinä ja ·aivan V!ll.'lta 

viime päivinä on saatu menemään läpi ehdotur: 



_Eräänlaisen omaisuuden käyttösodan aikana. i)59 
-----------· "--- ·--~----~-------

huonevuokraJlauta.kunDJan asettamioS~esta. Tällä i 
väliajalla on siellä häädetty lukuisia työläisper
heitä, aikana, jolloin uusien asuntojen saaminen 
on ollut miltei mahdotonta. On korotettu vuok
ria myös. Siinä suhteessa täytyisi tätä päätöstä 
korjata siten, että sen vaikutus tulj,si ulottumaan 
kaikkiin tiheästi asuttuihin pa.ikkakuntiin, joissa 
vuokralaisten suojaaminen on erityisemmin tär
keätä. 

Toinen epäkohta tässä päätöksessä on se, että 
siinä irtisanomisoikeus on määritelty sellaisella 
tavalla, että se jättää häätöoikeuden riippuvaksi 
huonevuokralautakunrran, jollei juuri mielival-
11lsta, niiw kuitenkin vapaasta har'kinnasta, ja tä
män huonevuokralautakunnan vapaa harkinta on, 
kun sen puheenjohtajana usein on henkilö, joka 
valvoo isäntien intressejä, vuokralaiselle hyvinkin 
tyly ja vihamielinen. On kyllä paljon kaupun
keja., joissa, mikäli olen tiedustellut, 'häätöjä 
huonevuokralautakunnat eivät myönnä. •Sellaisia 
ovat Viipuri esika:upunkeineen, T-ampere,· Turku 
j. n. e. Mutta toisia on, joissa niitä myönnetään 
ja myönnetään liian auliisti. Helsingissä on myön- 1 

netty liian auliisti häätölupia.. 'Samoin La.hdessa. 1 

Siellä ei ole juuri mitään ra~aa, siellä kelpaa 
miltei mikä syy tah·ansa irtisanomisen perusteeksi. 
Tavallisesti on syynä vuokrå.nkorotushalu. Isäntä 
tahtoo nostaa vuokran esimerkiksi kahdenkertai
seksi. Kun vuokralainen ei siihen suostu ja kun 
tämän senaatin päätöks·en mukaan Vlastoin vuokra
miehen ta.htoa; lsaa no.staa, vuokraa .ainoastaan, 
jos vuokralautakunta siihen ·Siuostuu, niin isänrtä 
järjestää asian niin, että hän toimittaa irtisanomi
sen vuokralaiselle, keksii jonikun tekosyyn, taval
lisimmin sen, että isäntä itse tarvitsee huoneistoa 
joko siihen tai tähän tarkoitukseen. Tavallisesti 
se on aivan keksitty tekosyy, mutta huonevuo'kra
lautakunnassa ne käyvät usein täydestä. Voisin 
mainita: täältä. Helsingistä yhtenä esimerkkinä 
seuraavaa., kun J ordbrukarenas Mjölkcentral Ak
tiebolag halusi korottaa vuokramaksua oikein tun
tuvliiSiti, niin se menetteli seuraavaan tapaan. Se 
toimitti irtisanomisen vuokralaiselle, mutta il
moitti samalla, ettei siitä: tarvitse sen enempää 
välittää, ja, lähetti kirjeen ja ilmoitti, että kyllä 
siinä myöhemminkin saa, asua ja että sovitaan 
sitten myä'hemmin vuokramaksun korottamioosta 
silloin ja silloin. Vuokralainen ilmoitti myöhem
min, että hän välttääkseen häädön, on suostuvai
nen nostamaan maksamaansa vuokraa 40 prosen
tilla, mutta yhtiö vaati enemmän, ja .kun ei sillä 
tavoin sovintoa syntynyt, meni isäntä, tämä mai
toyhtiö, huon~vuo'krala.utakuntaan Helsingissä, il
moitti, ~ttä se itse tarvitsee huoneiston, selittäen 
syyksi, että he panisivat ,siihen asumaaJl! .erään 

• 

~ 

koruttoristinsa. Tällä konrttoristina. oli ennestään 
asunto, yhtä hyvä a,s:nnto, ei hän siis ollut asun
nontarpeessa, mutta huone\ruokrtrulauta'kunta kat
soi :kuitenkin 'SYYn sellaiseksi, että irtisanomi
nen olisi hyväksyttävä. Henkilö joutui häädettä
väksi. Samalla tavalla Lahdessa, niinkuin sanoin, 
myönnetään auliisti näitä irtisanomislupia mel
kein minkä syyn nojalla tahansa. Kuvaavana 
esimerkkinä mainitsen erään talonomistajan, joka 
hääti vuokrala~sensa. VuokraJainen kuoli, häneltä 
jäi 5-6-henkin·en perhe. Isännällä oli itsellään 
ennestään talossa asunto. HäneHä oli pieni IJerhe, 
kolmihenkinen perhe. Tällä vuokralaisella, joHa 
oli ka,ksi 'kert1aa suurempi perhe, oli isompi huo
neisto. Isäntä selitti huonevuokralautakunnalle, 
että hän halu'aa asua isommassa, nimittäin vuok
ralaisen huoneistossa ja ~ttä hän tahtoisi sanoa 
irti vuokralaisensa. Ja huonevuokra1autakunta 
selitti: Joo, kyllähän se on sellainen syy, ~ttä täy
tyyhän sen johdosta saada sanoa irti. Kaupun
gissa ei ollut tiettävästi yhtään ainoatai huoneis
toa vuokrattavana, mutta siitä huolimatta tähän 
häätöön ryhdyttiin ja lienee se näinä päivinä pan
tu täytäntöön. Tällaisia esimerkkejä voisin Lah
desta ja Lahden ympäristöstä esittää paljonkin. 
T·ekosyyn isäntä aina löytää. · 

Mainitsin äsken tavallisen menettelyn, mikä 
isännällä on, nimittäin, että hän tahtoo korottaa 
vuokran ja selittää huonevuokralautakunnalle, 
että hän itse tarvitsee huoneiston ja saduaan irti
sanoruisluvan häätää entisen asukkaan ia nostaa 
uudelle asukkaalle vuokraa,. Tässä on juuri yksi 
pahimpia kohtia'. On säänrtönä, että kun huoneis
to muuttaa vuokralaista, niin silloin nostetaan 
vuokraa oikein tuntuvasti. Ne ta·paukset eivät 
joudu huonevuokralautakunnan tutkittaviksi, 
sillä huonevuokralautakunta tutkii niitä asioita 
ainoastaan, milloin asianomaiset eivät siitä sovi. 
Tällöin ei mitään riitaa synnykään vuokramak
suista, sillä isäntä selittää, kun tullaan kysymään, 
ettei hän halua sitä vuokrata. Jos toinen tarjoa 
hyvin runsaan hinnan ja sopivat siitä, niin isäntä 
sanoo: ,voihan sen sitten kuitenkin vuokrata". 
Mutta ellei tuntuvaa korotusta myönnetä, niin ei 
hän vuokra•a ollenkaan. Vuokramaksusta ei siis 
asiaa vuokralautakuntaan voi vetää. Se olisi ve
dettävä sinne siinä muodossa, että riitakysymys 
kosk~e huoneiston vuo'kraamista, täytyykö isän
nän vuokrata se v•ai ei. Mutta se asia ei ole senaa
tin päätöksen mukaan ollenkaan huonevuokraJau
·takunnan tutkittava ja ratkaistava, ia tällä tavoin 
huonevuokralautakunta ei voi sitä tutkia, vaikka 
tahtoisikin. Minä tiedän, että se aiheuttaa hyvin 
yleisesti häätöjä ja tuntuvia vuokrankorotuksia 
ja vielä aiheettomia vuokrankorofuksia. Sillä ta-
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voin on esimerkiksi Lahd·en esikaupungissa eräs 
parhaista taloista .tyhjänä. Jos menee kysymään 
sellaisesta, asuntoa, niin isäntä ei ole ·halukas vuok
raamaan, mutta jos tarjoisi hyvän hinnan, niin 
kyllä hän vuokraisi. Täytyisi oUa sellainen mää
räys, että kaikki tyhjinä olevat huoneistot, sil
loin kun paikkakunnalla on asuntopula, on vuok
ratta.va. Ellei isäntä hyvällä vuokraa, niin vuok
ra.lautakuil!ta voisi pakottaa hänet sen tekemään. 

Minlln mielestäni tätä senaatin päätöstä on kor
jattava siihen suuntaan, ·että irtisanomisoikeus 
olisi talonomistajalla ainoastaan asetuksessa lue
telluissa., selvästi määritellyissä tapauksissa, eikä, 
niinkuin siinä nyt on sanottuna: muissa tapauk
sissa on lautakunnalla valta päättää, mikä merki
tys on annettava ilmoitetuHe vuokrasopimuksen 
irtisanomisp·erusteelle. Sillä tämä jättää asian ko
konaan riippuvaksi huonevuokralautakunnan har
kinnasta, jopa mielivallasta; se voi hyvaksyä hy
vinkin joutava.npäiväisen syyn. ,sellainen kohta 
on poistettava sen ta:kia, että välttyisi mi€li:valta 
ja välttyisi myöskin huonevuokra]autakunta, sil
loin kun siinä on tunnollisia henkilöitä, vaikeasta 
asemasta joutua ratkaisemaan, joutuuko vuokra
laisperhe talven selkään asunnostaan vai ei, koska 
voimassa oleva asetus on asiasta epäselvä ja ve
nyvä. 'Täytyisi olla selvempi asetus, etteivät huo
nevudkralautakunnan jäsenet joutuisi tällaiseen 
vaikeaan asemaan ja ettei mielivaltaa voisi käyt
tää ja aiheettoma.sti rhmisiä häätää. 

Toiseksi olisi vuokran suuruus, silloin kun 
vuokralainen :v·aihtuu, aina alistettava vuokralau
takunnan tutkittavaksi. Silloin ei olisi mahdol
lista, että vuokralaisen vailituessa nostetaan huo
neen vuokraa, jopa kaksinkertaiseksi. · Täytyisi 
olla nimenomaan määrättynä, että vuokraa ei saa 
korottaa myöskään silloin., kun huoneistoon tulee 
uusi vuokralainen. Ainoastaan samoissa •tapauk
sissa, kuin ·entiselle vuokrala.vselle, voidaan nostaa 
vuokraa, •ainoasta•an niissä tapauksissa saisi uudd
lekin nostaa, mutta ei muissa. Edelleen täytyisi 
siihen saada sellainen määräys, että tyhjiksi jou
tuvat asunnot olisi pakko :vuokrata silloin, kun 
paikkakunnalla on asuntopula. Tä:llä alalla on 
syntynyt suorastaan keinottelua. Olette nähneet, 
että Helsingin ·lehdissä on ·alituiseen ilmoituksia, 
joissa luva:taan milloin 50, milloin 100, milloin500 
markka:a palkinnoksi siUe, joka hankkii pienen
kin asunnon. Usein on kysymyksessä ainoastaan 
yksi huone, toisinaan ka.ksi; jopa tällaisistakin 
huoneistoista on luvattu palkkiota. useita satoja 
markkoja. Tällöin joudutaan niinkin .pitkälle, että 
isäntä ottaa itse tämän palkkion, antaa jon'kun 
bulvaanin vastata täHaiseen ilmoitukseen, sekä 
nostaa palkkion:· isännän hyväksi. joka silloin tu-

]ee oikeastaan vuokran korotukseksi. Tämä on 
niin yleistä, niin tavallista, että minä esimerkiksi 
tiedän kaupungin, j.ossa huonevuokralauta;kunnan 
puheenjohtaja, kun hän muutti maakartanoansa 
asumaan ja luovutti kaupunkiasuntonsa toiselle, 
koska ei itse sitä tarvinnut, otti siitä hyvästä, että 
siirsi kontra'hdin toiselle, jonka sisällön •hän muu
ten olisi itse joutunut maksamaan, vaikka ei siinä 
itse rusunutkaan, ja joka oikeastaan· siis oli hänelle 
hyvä työ, palkkiota 700 markkaa. Ja tällaista ta
pahtuu tuoreessa puussa - - - -. Hän itse 
piti sitä aivan selvänä ja viattomana a:srana. Ja 
minä ymmärrän tämän, kun tämä menettely on 
niin yleistä, mutta sellaiselle pitäisi sena.atin pää
töksellä asettaa raja, jos yleensä tahdotaan vuokra
laisia suojella.' S.ehän on mennyt niinkin pitkälle, 
että Helsingissä suuremmista asunnoista, ennen
'kuin niitä tahdotaan luovuttaa .'!ille, joka haluaa 
niitä vuokrata, vaaditaan esimerkiksi, että hänen 
t:iytyy ostaa entisen vuokralaisen huonekalusto 
usein'kin 'kymmenientuhan:sien markkain hin• 
nasta tai jotakin siihen tapaan. Tällaiselle keinot
telulle pitäisi ehdottomasti asettaa sulku. 

Edelleen olisi tähän senaatin päätökseen pari 
selvennystä aikaansaatava. Siinä ei esimerkiksi 
määrätä sitä, onko huonevuokralautakunta oikeu
tettu määräämään toisen riitapuolen veivalliseksi 
korvaamaan toisen kulut. Usein siihen olisi ai
hetta, silloin kun toinen aivan aiheettomasti viepi 
asian huonevuokralautakuntaan. Kun mitään 
tästä ei ole määrätty, niin käytäntö on erilainen. 
rroiset katsovat, että on oikeus määrätä kulut ja 
määräävät tappiopuolen korvaamaan voittopuolen 
kulut. Toiset katsovat, ·että sellaista oikeutta 
heillä ei ole, vaan se kuuluu tuomioistuimille. Ja 
kolmannet ovat sitä mieltä - ja se ehkä lienee oi
kein -, että huonevuokralautakunnan pitää tästä 
kuluja koskevasta kysymyksestä antaa ainoastaan 
lausunto, kummanko se olisi korvattava ja olisiko 
se korvattava. Tässä tarvittaisiin siis joku lisä
määräys tai selvennys. 

Edelleen voisi tulla joku selvennys huonevuok-' 
ralautakunnan päätösten ·täytäntöönpanosta. Mi
nusta asia on kyllä selvä, mutta olen nähnyt, 
ettei käytännössä ole niin. Minusta asia on aivan 
selvä siinä suhteessa, että huonevuokralautakunta 
ei ole oikeutettu antamaan mitään häätöpäätök
siä, että sillä on ainoastaan oikeus 1) vahvistaa 
vuokran suuruus, 2) ·päättää, onko aihetta vuokra
i'opimuksen irtisanomiseen tai pitentämättä jättä
miseen, ja 3) sovitella isännän ja vuokralaisen vä
lisiä riitoja. Mutta minun mielestäni on selvä, 
että sillä ei ole oikeutta antaa :häätöpäätöksiä. 
Näin 'kuitenkin käsittää asian Lahden maistraatti 
.ia raastuvanoikeus. Kun huonevuokralautakunta 
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antaa lausunn·on, jossa selitetään isännän ilmoit
tama syy sellaiseksi, että se oikeuttaa irtisanomi
seen, silloin maistraatti ja raastuvanoikeus siellä 
katsovat, että häätöasia on jo ratkaistu, ettei siinä 
ol-e sen. enempää tutkittavaa. Se määrää tämän 
täytäntöönpantavaksi samoin, kuin ulosottolaissa 
on säädetty valitustuomion täytäntöönpanosta, 
siis pitää sitä selvänä asiana ilman, että ottaa asiaa 
ollenkaan käsiteltäväksi. Kun vastakkaiselta ta
holta on esitetty väitteitä, niin on raastuvanoikeus 
selittänyt, että tämän häätöasian on io huonevuok
ralautakunta ratkaissut, eikä siinä ole mitään tut
kimista. Asia ei kuitenkaan voi olla sillä tavalla, 
sillä joskin huonevuokralautakunta katsoisi, että 
se syy, joka ilmoitetaan, on .sellainen, että se oi
keuttaa sen mielestå irtisanomisen, n·iin voihan 
olla. olemaiSsa toisia seikkoja., esimerkiksi se, että 
isäntä on myöhemmin tehnyt sopimuksen, jolla 
on luopunut tästä oikeudesta, tai jotakin muuta .. 
Yleensä voi ajatella kaikennäköisiä seikkoja, jotka 

. voisivat muuttaa sen, mitä huonevuokralautakun
ta aikaisemmin on asiassa lausunut. Vaikkakin 
asia on sillä tavalla, että senaatin päätöksen mu
kaan huonevuokralautakunnan päätökseen ei saa 
nakea muutosta kuin siinä •tapaukses·sa, että asian 
käsittelyssä on tehty joku muotovirhe, siis itse 
päätöksen asialliseen sisäHykseen nähden ei voi 
ha-kea asiallisilla syillä muutosta, niin sittenkin 
on asia niin, että voi olla muita ·syitä, jotka teke
vät asian sellaiseksi, että häätöä ei kuitenkaan 
voitaisi myöntää. Ja kun toisin paikoin menet~l
lään toisella tavalla, niin olisi kai tämä päätös teh
tävä niin selväksi, että myös Lahden maistraatti 
ja, raastuvanoikeus noudattaisi sa.manlaista menet
telyä, kuin muuaUa. 

Tähän suuntaan, kuin olen tässä viitannut, olisi 
mielestäni välttämättä senaatin selvennettävä .ia 
täyd.ennettävä päätöstään silloin, hm se määrää, 
että sen päätöksen voima,ssaoloa.ika tulee pidenne
tyksi. Ellei näin tehdä, niin on joutavaa ilveilyä 
tällaisen päätöksen antaminen ja s·en voimassaolo
ajan pidentäminen, sillä siitä päätöksestä huoli
matta voidaan vuokramaksuja hyvinkin vapaasti 
korottaa, voidaan hyvinkin vapaasti toimittaa hää
töjä. Täytyy siis välttämättä saada .selv·ennys ja 
täydenny.s tähän 'Päätökseen. 

Ed. W a t a n e n: Pyytäisin ehdottaa, että 
eduskunta hyväksyisi miBtinnön sillä muutoksella, 
kuin vastalauseessa ehdotetaan. 

Ed. Ra k k i ne n: Kun tämän pykälän toi
SE-Ssa momentissa sanotaan, että sen voima,ssaolo 
-Bi saa kestää kauvemmin kuin 1 päivään kesä
kuuta 1919, mutta kun tilanteen vaikutuksesta 

saattaisi olla tarvis jatkaa edelleen tämän pykälän 
vaikutusta, niin haluaisin saada siihen sellaisen 
muutoksen, että ,se kestäisi 'ka.uvemman aikaa, ja, 
s-en vuoksi kannabn oed. W atasen tekemää ehdo
tusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. 
W atanen ehdottanut, et'tä eduskunta hyväksyisi 
lakiehdotuksen sellaisena, kuin s.e löytyy elinta.rve
valiokunnan mietintöön n:o 2 a liitetyssä vasta
lauseessa. Tätä. ehdotusta on ed. Hakkinen kan
nattanut. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Xänestys ja päätös : 

Een hyväksyy suuren v_aliokunnan ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa, on ed. W atasen 
ehdotus hyväksytty. 

Äänes'tyksessä ovalt jaa-äänet voitolla .. 

Puhemies: 14 § laiS'sa on siis hyväksytty 
suuren v-aliokunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Alkulause ja otsikko 'hyvä:ksytään keskuste
lutta. 

P u he m i e s: Kun eduskunta kai'kin puolin on 
hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuksen, julis
tettanee asian toi·nen ·käsitt,ely päättyneeksi. 

4) Ehdotuksen laiksi tulojen ilmoitusvelvollisuu
desta kunnallisverotuksessa 

sisältävän ed. Gylli'ngin y. m. tekeman eduskunta
esityksen n :o 10 johdosta laadittu laki- ja talous
valiokunnan mietintö n:o 2, joka viime lauvantai
na pwntiin pöydälle, esitellään mainitun kysymyk
s e n ·e n s i m ä i s t ä k ä s i t t e 1 y ä varten. 

Keskustelu: 

Ed. K. R. H ä k k i ne n: Kuten an tiettyä, ei 
kunnallisverotuksemme ole tähän a.sti tuntenut mi
tään tulojen ilmoittamisvelvollisuutta verotettavan 
puolelta, enempää kuin taksoitusvira.nomaisetkaan 
ovat verollepanoa toimiita,essaan olleet sidotut ve
rotettavan niille ehkä vapaa,ehtoisesti -antamiin tu
loilmoituksiin. Puheenaoleva verotUJs on siin.ä.kin 
tapauksessa, että taksoitettava on tulonsa ilmoitta
nut, nimittäin kokonarun ·perustunut taksoituslauta-
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kunoon ,arvioon". Tämän on, kuten asetuksen väestöä ja torppariluokkaa, jotenkin: k~konaisuu
sanat kuulu vai!;, kuitenkin tullut olla ,t u n no 1- dessaa.n..iäisivät sen ulkopuolelle myöskin suuri osa 
1 i s ta". Onko se ollut aina edes ,tunnollista", on pienempäin tilojen omistajista, jopa pikku keinotte
asia erikseen; mutta kieltämätöntä ainakin on, että li.iat j. n. e. Voidaa'ru kyllä väittää, eiltä onhan la:ki
.lo oikean pohjanUrin löytäminen tunnolliselle .ehdotuksen mukaan kunnilla oikeus päälttää, onko 
arviolle on ollut sa.ngen vaikeata, kun ei ole ~llut ilmoittamisvelvollisuus ulotettava sitä TJienemmis
mitään verotettavan itsensä antamia tietoja sen täkin tuloista verotettaviin. Mutta tämä oikeus tu
luomiselle. lee varmaankin jäämään kayttämlättä. Päätäntö-

Kun €silläol€vassa laki- ja talousvaliokunnan valta kunnallisis•sa asioissa siirtyy uusien kunnai
mietinnössä nyt ehdotetaan säädettäväksi ,laki lislakien vaikutukseen päästyä maassamme kerta 
tulojen ilmoitusvelvollisuudest!l! :kunnallisverotu'k- kaikkia1an näille lakiehdotuksen mukaan ilm~itta
sessa", tietää se siis, että on tahdottu käydä pois- misvelvolli.-suuden ulkopuolella oleville, eikä ole 
tamaan sangen tuntuva·a puut-etta v·erotusoloissam- luultavaa, että he olisivat niinkään halukkaita sä
me. Se periaate on valiokunnan lakiehdotuksessa- lyitämään itseUeen velvollisuuksia, joista heille sen 
kin kuitenkin yhä .säilytetty, että taksoituksen on lisäksi olisi suoranaista aine.ellista va.hinkoa koho-

t tt · T k 't 1 t k 11 1 a.van taksoituk&en muodoS'sa. 1 ,'Tällaisille verrat-perus u ava arvioon. a soi us au a unna e on . 
nimittäin siinä jätetty harkintaoikeus, ,missä mää- ta.in vähätuloisille olisi UJSein'kin ykSinkertaisen 
rässä tuloilmoitjlsta voidaan panna taksoituksen ·ansionsa laatuun nälhden", käyttääJkseni tässä mie-
1Jerusteeksi". Kun kuitenkin tulojensa ilmoittami- tinnön sanoja, vielä sangen helppoa va,adittujen il
nen on 11a:ntu verotettaval.le v e.l v o 11 i suu d e k- moitnsten autaminen. Mitään erityistä kirjanpää
si, jonka laiminlyömise~tä on niinkin tuntuva seu-. töstä ei niiden selville lsa·amiseksi nimittäin useim
raus, kuin mietinnössä on ehdotettu, ja kun tahal- miten tarvittaisi. Ehdottomasti {)lisi mielestäni
Hsesti vääristä ilmoituksista tuomitaan r a n- ilmoittamisvelvollisuus ulotettava ·ainakin kaik
g a i s t u k s e en, olisi mielestäni toiselta TJuolen kiin niihin, joiden vuositulot ovat vähintäin tuhan
myöskin kohtuus vaatinut, -että taksoitusviran-j nen markkaa. Tässä suhteessa olen siis toisen vas
omaisetkin olisivat osaltaan olleet velvolliset an- . ta.Jauseen kannalla. 
tamaan näille ilmoituksille sen arvon, että ne pan- Mutta v·aliokunnan lakiehdotus on ristiriidassa 
taisiin yleensä taksoi'tuksen' perusteeksi ja että ai- .. myöskin entisestään voimassaolevan lainsäädän
noa.staan siinä tapauksessa, kun on sy;yiä ·epäillä tömme kanssa. Tarkoitan tässä kesäkuun 15 päi
ilmoitusta vääräksi, olisi oikeus turvautua arvioon vänä 1898 maalaiskuntain kunnaHishallinnosta 
ilmoitettujenkin· tuloj.en taksoitusta varten. Kai- anneturu asetuksen kumoamatta olevaa kuudetta lu
kesta tästä olisi verotettavalla viimemainitussakin kua, joka sisältää muiden muas•sa määräykset kun
tapauksessa mielestäni se etu, että hänen, mahdolli- nallistaksoituksesta. Siinä säädetään, että ,kul
sesti vålittaessaan kunnallisten taksoitusviran- takin vuodelta on taksoitus toimitettava seuraavan 
omaisten arviopäätö'ksestlli, todistusvelvollisuus hä- vuoden ·a·lnssa". Toisen paikan mukaan taasen 
Mn antamansa ilmoituksen epäoikeudenmukaisuu- on ,taksoitusluettelo pantava julkiStesti tarkastcl
desta ja taksoitusviranomaisten arvion oikeudelli- tavaksi joko kuntakokouksessa, valtuustossa tai 
suudesta kuuluisi riidattomasti viimemainituille. erityisessä tutkijalautakunnassa" niin pian, kun se 
Jos sitävastoin 'taksoitusviranoma.isilla on harkin- heti taksoituksen TJäätyttyä on ollut sitä ennen 14 
ta oikeus verotettavien tulojen määrään, voidaan ' päivän ajan kuntalaisten nähtävissä. Kun se kunta
taksoituksesta valit·ettoossa hyvinkin asett.aa va- kokous, jossa 'mairuittu tarkastus on tapahtuva, taa
litta.ia.n velvollisuudeksi todistaa verotuksen mah- ·S'8ll on ,paraiten" pidettävä jo ,tammikuun aiks
dollinen kohtuuttomuus .ia ilmoituksens·a oikeudel- na", voidaan väittää, että lain tarkoitus on, että 
lisuus. · taksoituksen toimittamisen tulee tapahtua vuoden 

Valiokunta on mietintön<sä pohjana olevan e3i- ! alussa ja niin varhain, .että taks{)ituslautak]lntien 
tysehdotuksen mukaan rajoittanut ilmoittamisvel-~ on kokoonnuttava heti uuden vuoden ensimäisinä 
vollisuud.en ainoa.staan niihin taksoitettaviin, joita arkiTJäivinä. Tällaiseksi onkin käytäntö TJOikke
,edemsenä vuotena on verotettu vähintään 3,000 uksetta ainakin maalaiskunnissa muodostunut. 
ma.rkan tuloista tai joidenka tulot taksoitettavalta .Sitä vaatii niissä sellaiseksi myöskin raha-a,siaUi
ajalta ova't nousseet samaan määrään". Siten ra- set syyt. Nyt tulee siis ilmoitta.misvelvollisten an
.ioitettuna O>lisi ilmoittamisvelvollisuuden merkitys twa tuloilmoituksensa. taksoituslauta!kunnalle heti 
meillä, jos·sa verotettavat tulot yleensä ovat pienet, vuoden alussa sen ,seuraamuksen uhalla,·että heidän 
sangen suuressa määrässä vähentynyt. Maalais- muuten tule·e suorittaa heille lopullisesti määrätyn 
kunnissa se supistuisi enempään kuin puoleen. eh- veron lisäksi 20 prosenttia siitä. Useassa, ehkäpä 
käpä 1 /a verotettavien lukumääräst~. Paitsi työ- nseimmassa tapaukses·sa, on verovelvollrsten kui-
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tenkin mahdotonta saada tuloi.lmoitustaan val
miiksi, jos bksoituslautakunta kokoontuu heti vuo
den alussa, kuten sen tuleekin tehdä. Tämä kos
kee erittäinkin suurempia liikkeitä, joissa tilinpää
töksen valmistaminen parhaalla tahdollakin vaa
tinee ainakin kuukauden ja enemmänkin. Tällai
set suuret liikkeet eivät s·iis ennätä sa:ada tuloil
moituksia valmiiksi .edes sen kahd·en viikon kulu
essa, jossa ajassa tak:soituslautakunta on velvollinen 
niitä vaatima:an, ellei niitä muut.en ole annettu. 
Seurauksena on jälleen 25 prosentin v.eron korotus. 
Liike on joutunut siis sakkoina maksamaan yh
trensä 45 prosentin veronkorotuksen. Sen: lisäksi 
se on menettänyt vielä valitusoikeutensa, ja kaikki 
ainoastaan siitä syystä, että s-e on lainsäätäjän 
asettama:n mahdottomuuden edessä. MaataJoudes
sakin on jo keskikokoisen tilanomistajan mahdo
tonta tilikirjojensa päätöstä muutamassa -päivässä 
valmistaa. Hänellä on siis sama v3Jstassa., kuin liik
keenharjoittajalla. Näin oUen tulisi laissa ehdot
tomasti olla määräys siitä, mitä aikaa ennen vuo
den alusta lukien verov.elvolliselta ei voida vaatia 
tuloilmoitusta eikä •siis myöskään taksoitusta toi
mittaa. 

Edellämainitun ankaran s·euraamukSen alaisiksi 
joutuvat myöskin ne ilmoittamisvelvolliset, joiUa 
.ei taksoitUJsvuodelta. ole mitään kirjanpitoa, näyt
tää, eivätkä muut·enkaan voi tarkalleen tulojensa 
määrää ilmoittaa. Ja sellaisia ovat kuntiemme il
moittamisvelvollisista aiuakin maaseudulla useim
mat. Onhan tiettyä, etteivät esimerkiksi maanvil
jelijöistä vielä muut, kuin ani harvat, kos-kaan ole 
mitään kirjanpito8J pitäneet, eivätkä ehkä enimmät 
heistä sitä kykenekään pitämään. Ilman !Sellaista 
on maaUJViljelijän taarsen: vaikeamf>i kuin ehkä min
kään muun ammatin harjoittajan tulojansa muuta, 
kuin suunmilleen, itsekään ilietää. 

!Seuraavassa olen merkinnyt vielä erään muodol
lisen muis<tutuksen, joka ·ainoa.staan omituisuuten
sa vuobi mainittakoon. Lakiehdotuksen ensimäi
sessä pykälässä käyttää laki- ja tal onsvaliokunta 
nimityks-en ,;kunta.kokous" asemesta ,kunrnallis
kokous". Ensinmainittu on kuitenkin sen yli 50 
vuoden aikana, jona sitä on niin hyvin lainsii.ädän
nössä, kuin julkisessa ja. ymsityirsessä elämässäkin 
a.hkerasti käytetty, •siksi vakiintunut, että aina
kaan lainsäätäjäitä ei olisi nyt enää ·odottanut 
uutta nimiehdotusta sitä vastaavalle käsitteelle. 
.T os nimitybessä jotakin käytännöllistä 'Parannus
ta nyt enää, kun koko tarkoitettu kunnallinen 
~dustus1aitos on joutumassa muinaismuistojen 
.1onkkoon, tahdottaisiin ·ehdottaa, olisi kai !kunnan-
kokous ollut etusijaan asetettava. Kunnallis-
kk ,. .. " 

o ous m sen :SIJaan va1staa koko käsitettä. Se 
johtaa heti mieleen ,Imnnallispäivät", jonka nimi
tyksen syn{)nyyminä sitä onkin al·ettu käyttää. 

Tämäntapainen on laki- ja talousvaliokunnan 
kaikilta pääkohdiJtaan melkein yksimielinen mie
tintö. Asialla 0111 ollut kiire! Siitä . ka:i riippuu, 
että mietintö tuskin on saanut osakseen sitä tark
kaa harkintaa, joka eduskunnan valiokunnassa esi
tys·ehdotuk.selle aina olisi omi•stettava.. Minuun ai
nakin on mietintöön sisältyvä lakiehdotus tehnyt 
sen vaikutuksen, että suurella valiokunnalla, jonka 
huomioon minäkin pyydän telremäni huomautuk
set sulkea, on vaikelll tehtävä edessään,. ennenkuin 
se voi .sitä ollenkaan hyväksyttäväksi ehdottaa. 

Tästä syystä ja kun, kuten jo esityksessäni ai
kaisemmin huomautin, lakiehdotus <On myöskin 
suoranaisessa ristiriidassa kunnallisesta v·erotuk
sesta voimassaolevien säännösten kanssa, ja kun 
tulojen ilmoi ttam.Lsvel vollisuus käytännölliJsistä 
syistä mielestäni ed·ellyttää myös taksoituks.en 
valmistelua, herää- niin kiireellinen ja tarpeelli
nen kuin laki olisikin- •sittenkin a~iatus, -eikö vai
nenkin olisi viisainta jättää lainsäädäntö asiassa 
toimitettavaksi sen muuta;kin kunnallisverotUJSta 
koskevan ·esityksen ohess·a, jota eduskunta kunnal
Jislait hyväkisyessään on päättän;y-t hallitukselta 
]1yytää. 

Ed. B ä c k: Mieti·nooÖn liitettyyn toiseen v8!sta
lauseeseen on -pujahtanut pari käännös- tai paino
virhettä. Neljännen kappaleen kolmas lause 
kuuluu: ,Kun voimassaoleva,in asetusten mukaan 
kunnalli.sverotus .ei kohdistu ainoastaan". Se on 
oleva: ,Kun voimass'aolevain asetusten mukaan 
kunnallisverotus 'k o h d i s t u u niihin tuloihin" 
j. n., e. Niinkuin se nyt on, -eihän siinä ole mitään 
järkeä. Samalla, kun minulla on puheenvuoro, us
kaUan lausua sen toivomuksen. että suuri valio
kunta ottaa huomioonsa tämän toisen vastalau
se;en. 

J ag ber att få fästa kammarens uppmärksamhet 
vid den af ldgm. Gädda och mig undertecknade re
servationen. I fjärde stycket, tredje satsen före
finnes en oegentlighet. Där står: ,Då ·enligt gäl
lande författningar den kommunala taxeringen be
rör blott d·e inkomster". Ordet ,blott" bör strykas. 
Det skaH heta: ,Då enligt gällande författningar 
den kommunala taxeringen iberör de inkomster" 
O. S. V. 

Då jag anhå}Iit om ordet, vågar jag uttala den 
förhoppning, att stora utskottet måtte taga vår 
reservation i beaktande. · 

Ed. P a r on en: Ne kunnallisverotuksen alalla 
vallinneet epäkohdat, jotka ovat johtuneet sihä 
että pakollista ilmoittamisvelvollisuutta ei ole :ol~ 
lut v-erovelvollisiUa, ovat niin yleisesti tunnetut. 
·että niirstä kai ei voine olla kuin yksi mieli
pide. Mu_tta m~ssä määrässä tämä nyt esillä
oleva la.ki-ehdotus, joka ta:rkoittaa. näitten epä-
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kohtien poistam1sta, tulee käytännössä tätä 
tarkoitustaan vastaamaan, siitä voidaan olla eri 
mieltä. :Tästä l•akiehdotukS€1Sta puuttuu :seUai
nen säännös, jonka nojalla taksoitusviranomai
set voisivat tarkastaa tehtyjen tuloilmoitus
ten oikeellisuutta, ja tämä puutteellisuus te
kee koko lain suuressa määrä•ssä tehottomaksi. 
Sillä kun verovelvolliset tietävät, ettJä taksoitus
viranomaiset -eivät voi pätevästi tDdistaa tuloilmoi
tusta vääräksi, olipa se melkein minkälainen ta
hansa, ja kun sakko ja rangaistusmääräyksiä ei 
tietysti voida -panna käytäntöön, ellei ole keinoja, 
joilla väärinkäytökset voidaan todistaa, on koko 
laki suuressa määrässä tehoton, jopa suorastaan ai
heuttaa sitä vastaan rikkomista etenkin ~suur-liik
keisiin ja suurtuloisiin ·nähden. Sillä aivan yle·ensä 
tunMttua on, että juuri suurtuloiset yhtiöt, yksi
tyiset liikkeenharjoittajat y. m. eivät olleenkaan ole 
halukkaita maksamaan veroa yhteiskunnallisiin 
tarkoituksiin muuta, kuin siitä osasta tulo.iarau, jota 
he tavalla tai toisella eivät voi v~erotuksesta pimit
tää. Tämän käsityksen Y·leisyyttä todistaa muun 
muassa se, €ttä useissa Euroopan maissa on sää
detty lakeja pakollis·esta tulojens·ru ilmoittamisvel
vollisuudesta ja kaikissa näissä laeissa on säädet
ty rangaistusmääräyksiä ilmoittamilsen laiminlyö
miS€Stä ja väärinilm0ittam1sesta. Nytesilläolevassa 
lakiehdotuksessa on my·öskin määräyksiä kirjan
pitovelvomsille veronmaksajille erinäisten talous-, 
liike- ja tilikirjain sekä inventtausluettelon taksoi
tusviranomaisille esittämisestä; samoin on tässä 
sakkomääräyksiä niille,. jotka tuloj.ensa i~lmoitta
misen laiminlyövät, sekä sen lisäksi rangaistusmää
räyksiä niille, jotka tahallisesti tulojansa salaavat 
ja petollisessa tarkoituksessa väärin tulonsa ilmoit
tavat. Mutta mitä merkitystä 1näillä määräyksillä 
on käytännössä, kun tästä laista -puuttuu määrä~s, 
.ionka 'nojalla vo-itaisiin vil-pillis·et ja väärät ilmoi
tukset pätevästi todistaa väärik,si ja sen nojalla 
saattaa rikolliset edesva.stuuseen. .Jos todella tah
dotaan,että tämä lakitehokkaasti vaikuttaa niitt.en 
epäkohtien korjaami:seksi. joita: kunnallisverotuk
sen alalla yhä enemmän .ia enemmän ·on ruvennut 
ilmenemään, täytyy ,siinä olla sääd,etty myös sel
-laiset määräykset, joitten avulla la:Kia vastaan teh
dyt rikokset ja rikosyritykset voidaan tod~eta. Sillä 
mitä merkitsee ankarinkaan rangaistusmääräys, 
.ios ei rikollista voida todistllla syy.ll~seksi. Sen
tähden olisi lakiin otettava sellainen määräys, jon
ka nojalla taksoitusviranomaiset voisivat tarkastaa 
pätevästi verDvelvollisten i·lmoitusten todenperäi
syyttä, milloin aihetta 'lläyttää olevan. Ilman 
tällaista säännöstä jää l~ak~ jotenkin ·kuolleeksi 
kirj.aime:Ksi ja käytännössä tarkoitustaan vastaa
·mattomaksi. guuret liikkeet ja elinkeinonha.rjoit-

jat seka yleensä rikkaat ja 'suurtuioiset, jotka ·tii
.hänkin a;sti etupäässä ovat kunnallisverotuksen 
alalla vallitsevia epäkohtia hyväkseen ·kä;rttäneet 
ja niistä hyötynyt, jäävält edelleen samaulaisoon 
etuoikeutettuun j·a rauhoitettuuru asema.an1, koska 
he aivan rauhallisesii voivat esittää kuinka vääriä 
tuloilmoituksia ta:hansa, tarvitsematta pelätä mi
tään seuraamuksia, kun tietävät, että. verotusvi
ra.nomaisilla ei ole oikeutta·tarkrustaa ilmoituksien · 
oikeellisuutta. Mutta jos tässä }aissa olisi uhkana 
sellainen säännös, että verovdvolliset tietäisivät, 
että heidän ilmoitustensa todenperäisyyttä voi
daan tarkastaa ja he väärin ilmoitettuaan tulisivat 
maksamarun v,eronsa tuntuv•a:sti korotettuina, vielä
pä rangaistaviksi, johtuisi tällaisesta uhkasta se,. 
että vääriä ilmoituksi:a tehtäisiin verrattain har
voin ja laki paljon suuremmassa määrässä vastaisi 
tarkoitustaan. Kun valiokunnan ooemmistö ei ole 
suostunut ottamaan tähän lakiin :edellämainitun
laista määräystä ja kun se ilman tällaista uhkaa 
ei vastaa tarkoitustaan, pyydän ehdottaa evästyk
senä suurelle vali~okunnaHe, ~että tämän lain 5 
§ :ään hyväksytään otettavaksi seuraava lisämo
mentti, joka on painettuna tämän mietinnön si
Yulla 24 ensimäise.ssä vastalauseessa: ,.Tos taksoi
tuksesta on valitettu ja tutkijalautakunta maalla 
tai tarkastuslautakunta kaupungissa havaitsee 
teh&yistä ilmoituksista t'ai esit.etyistä asiakirjoista 
ilmeisesti käyvän selville, että niirlen kautta on 
tarkoitettu vähentää verotettaV'a~a tuloa, CITh tutki
ja- tai tarkastuslautakunta oikeutettu tämän htin 
6 § :n 2 momentin säännök.siä noudattaen invent
tausluett.elon mukaan toimittamaan verovelvolli
sen omaisuuden tarkastuksen sekä suorittamaan 
kirja:nrpitokirjojen tahi muiden tarpeelliseksi kat
sottu.ien asiakirjain tarkkailun." 

Ed. V u ori s t o: Ed. Häkkinen esiintoi tätä 
laki~ehdotusta vastaan •ainoastaan sangen harvoja 
huomautuksia. Nekin olivat toisarvoisia. Kui
tenkin hän ehdotti lakiehdotuS'ta h;ylättäväksi. 
Ensimäinen huomautus koski sitä, ~että tuloraja 
on niin korkealla kuin 3,000, josta vasta ilmoitus
velvollisuus alkaa. Kuitenkin, jos lakiehdotus 
hyväksytään!, on niitten kuntien valtuustoilla, jot
ka katsovat alemman tulorajan tarpeelliseksi, käy
tettävänä tilaisuus sen alootamiseen. useissa kun-

. nissa. se tuottaisi ainoastaan haittoja, jos tuloraja 
olisi a:lhainen. Toin•en huomautus koskee sitä. 
ettei ilmoitUJsvelvollinen kerkiäisi ilmoitusta teke
mään siihen mennessä, kun verotus toimitetaan. 
Tässä on kaksi seikkaa, jotka tekevät sen mahdol
lis€ksi. Ta,ksoitusaikaa voitauee ensiksi jonkun 
verran lykätä myöhemmäksi useimmissa kunnissa 
ja toisena se, oettä l~kiehdotus antaa tilaisuuden 
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.;iirtää verotettava.n ajan yhden vuoden taa.ksepäin, 
niin. ettei veroteta edelHsen vuoden tulojen mu
kaan vaan lähinnä edellisen vuoden. Sellaista ta
paa noudatetaan .io nyt erinäisissä maamme suur
kaupungeissa, joissa on yhtiöidoen y. m. liikkeiden 
ja taksoituslautakunnaJl välillä olemassa. erityinen 
sopimus tässä asiassa. Va:lio'kunta kyUä otti tämän 
!Seikan huomioon, joten se· siellä ei· hätäilemisen 
kautta jäänyt huomaamat.ta. 

Mitä sitten tulee siihen· .sanaan kunnallis
kokous, josta ed. Häkkinen mainitsi, nåin voin il
moittaa, että suomettar.elaisen, nuorsuomalaisrn 
puolueen ja maala~sliiton -edustajien yhteisillä ää
nillä äänestyksen kautta se siihen jäi. Meidän 
mielestämme se on turhaa, eikä sillä ole mitään 
merkitystä, jos toisaalta: sanotaankin, ettei &itä 
ole mitään vahinkoa. 

Ed. Anton Huotari: Ed. Häkkisen esittä
mät muistuturoset lakiehdotusta vastaan tuntuvat 
vain ,katuma ttoman esteiltä". Asiallinen syy lie
nee &e, ettei tahdottaisi toteuttaa tätäkään uudis
tusta, joka on mitä välttämättömin oikeudenmu
kaisen :kunnalEsen verotuksen a.ikaaillSaamiseksi. 
Tämä tehdään epäilemättä sen vuoksi, -että silloin, 
kun tällainen/pakollinen ilmoittamisvelvollisuus on 
olemassa., täytyy ruv·eta ilmoittamaan tulonsa, ja 
siitä ~iheutuu tietysti lisäveroja. Tähän astihan 
v·emtusolot etenkin maaseudulla ovat oHeet koko
n•aan ellätyydyttävällä kannalla. Muuten pyydän 
minäkin suuren v·aliokunnan hyväksyttäväksi suo
sitella ensimäistä vaJStalausetta, joka kohdistuu 
lakiehdotuksen 5 pykälään. ,Jos todellakin 
tämän ilmoittamisvelvollisuuden kautta tahdotaan 
tuntuvampaa parannusta aikruansaada, täytyy tak
soitusviranomaisilla olla joku keino, jolla he saa
vat totuuden selville silloin, kun ilmeisesti on tehty 
vääriä ilmoitnksra.. . Ja ainoa tällainen keino on 
se, että ·ta.ksoitusviranomaiset saavat tarvittaessa 
toimittaa asianomaioon ilmoituksentekijän oma1-
suud.en ja kirjojen tarkastuksen totuuden selville 
saa.misek·si. 

Ed. E s t l a n d e r: ]'örevarande l'agförslag 
kunde gifv·a a.nledning till åtskilliga betraktelser 
och gensagor beträffande de inskränkningar, som 
däri föreslås i den medborgerliga fri>heten, men då 
dylika a·nmärk:n:ing1ar i ·denna lagstiftande försam
lin.g ingalunoo torde mötas med någoillSLags förstå
else eUer gensvar, vill jag lä:mna dem därhän. I 
ett afseende nödga:s jag emelLertid upptaga utskot
te1Js försla.g till närmare betraktande, nämligen i 

- af.seende å den omständigheten, som jämväl af re
servanterna Gädda och Bäck beröres å pag .. 25 i 
det sve'nska betän:kandet beträffande § 10. I den-

na paragraf stadgas bl. •a. också en rätt. till s. k. 
efterbeskattning, d. v. s. €'11 befogenhet, som &kulle 
gälla för framtiden, att knnna för föregå,ende år 
verkställa ett slags ny beskattning, i händelse nå
gon del af en ska.ttskyldig persons inkomster till 
äfventyrs skulle h•afva blivit obeaktad vid den 
första taxeringen. Huru pass sympatiskt detta 
sätt att söka repluera tidigare försumligheter i 
taxering.en nu må befinna:s, viU jag ockstå lämna 
därhän. Men i det följand~=> moment.et af pPl"agra
fen tillämpas dylik efterbeskattning retroa.ktivt 
med hänsyn till inkomster för år 1915 och 1916. 
I detta a·.Eseend·e måste jag hålla före, i likhet med 
reservanterna, att ett sta.dgande af d-enna art, i 
händelse detta mot förmodan skulle ifrågakomma, 
innefattar en ändring af grnndlag, i det att nämli
gen däri beröres s. k. förvädvad rätt. Det förhål
ler sig enligt min tanke prå det sätt, som också 
reservanterna gjort gällande, a:tt då en skatt.skyl
dig för •ett år blifvit taxerad och denna taxering, 
·efter att hafva. varit öfverklagad, sta.dfästes ooh 
·sedermera vinner laga kraft, han ick€ vidar~ kan 
anses i afsoonde å sina inkomster för detta år un
derkastad taxering enligt kommunallagen. D~u 
egendom han sålunda så att säga bärgat unrlan 
taxeringen, den äger han med ·en förvärfvr~.d rätt. 
som skyddas af grundlag, på samma sätt JSom en 
person, hvilken genom laga kraft vunnet doiiistols
utslag har blifvit tillerkärid ett visst förmöhven
lretsbelopp,icke s-edermera genom ny dom kan från
händas detsamma. Det åheropas visserligen å pag. 
1<9 såsom motiv för denna retroaktiva verkan, att 
det eventuelt kan hafva kommit i dagen, att nå
got belopp af inkomsten skuUe blifvit för dessa år 
otaxeradt, men denna omständighet kan enligt min 
mening icke vara afgövande, d'å ju +axeringen fUr 
d.ret hade •skett i laglig ordning och ;;il.lunda måst-e 
;.mses hafva vunnit laga kraft. ,J ag tillägger, tili 
förekommande af misstydning, att natnrligtvi~ 
hindrar icke förvärfvad rätt, att ~n viss egrndom 
genom ny be,skattning lmn bli föremål för taxe
ring, men att en beskattning enligt. samma la.g
bestämninga.r tvänne gånger ålägges ett visst slmt
tebelopp, anser .iag strida mot de stadganden 
grundlag, som skydda förvärfvad. rätt. 

Ed. S c h y b ·e r g s on: Det är icke någon lyck
lig bnke att grunda statsbeskattning p:'i kmnmu
naltaxering. Det kan .gå för en gång, i synnerhet 
om man såsom nu ba.serar statsbesb.ttningen på 
en reCLan färdig kommnnal taxering, men ;;·as')Ir. 
hE>ståend·e institut skulle jag icke förorda det. 
Kommunalsk•atten är ·en repartitioru<>skatt. Om 
oekså de 'Skattsiryldiga i kom!ij.unema tr.xeras, låt 
oss säg.a med endast 10 prooont af deras verkliga 
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inkomst, så blir resultatet för dem d.etsamma, blott 
denna undertaxering sker efter samma norm län~s 
hela linjen. För ,statsskatten kan däremot en 'Så
d.an taxeringsgrund blifva ytterst öd.esdiger. Jag 
tror mig veta el1er har åtminstone hört uppgif
vas, att äfven denna gång, då man visste, att be
skattning af stora inkomster var förestående -
man visste att den Bobrikoffska. senaten var sys
selsatt med att wppgöra ett l1agförslag därom -
att äfven den111a gång, säger ja.g, taxeringarna på 
en del håll afsiktligen höllo~ under d·et verkliga ibe
loppet för ~att sålunda få skydd mot skatten på 
stora inkomster, och man må nu införa denna dek
Iarationsförfattning ·eifter herr Gyllings mall, så 
skaU det åtmirustone i små samhällen blifva en 
frestelse och en möjlighet att så begå. Det är 
därför, jag upprepar det, "icke lyckligt att grunda 
en in'komstskatt till statsverket på kommunal taxe
ring. 

För kommrinernas behof återigen är en deklara
t~onsplikt. alls icke lika nödvändig som för statens, 
ty i kommunerna finnes det egna intresset, som 
gör att kommunens medlemmar hålla efter hv,ar
andra, emedan, om någon skattas proportionsvis · 
lägre än andra, dessa andra flå betala så mycket 
mera. Därmed vill .i'ag icke säga, a.tt icke en de
klarationsplikt också inom kommunerna bör ge
nomföras. Den, som själf under ett flertal år de
klarerat sina inkomster, kan icke önska annat än 
att .d·eklarationen blir ,allmän. · Men det är icke 
lika viktigt, <SOm att en deklarations'J)likt i fråga 
om ibeskattningen till stat,sverket kommer till 
stånd. Men den m'åste uppgöras efter andra nor
mer än förevarande förslag och, jag upprepar det, 
icke grunda sig på kommunal taxering, ty det är 
som att sätta bocken till trädglårdsmästare. Så 
ofullgånget, så magistermässigt, som förslaget är, 
må det förfalla och regeringen i stället uppmanas 
att ju förr dess hellre utarbeta ett ved~erhäftigt 
förslag på detta områtde. 

Ed. K o k k o: Tämän lain 1 §: ssä säädetään, 
että ainoastaan ne, joilla on iuloja 3,000 markkaa, 
ovat ilmoittamisvelvollisia, jota vastoin nii
den, joilla on tuloja alle 3,000, ei tarvitse ilmoit
taa tai ;riippuu se kuntien vapaaehtoisesta mää
räysvallasta, jos sen alle <>levista tul<>ista tar
vitsee ilmoittaa. Jos tämä laki jää tällai-, 
seksi, niin suurin osa itä~Karjalan verovelvollisia 
jäisi kokonaan tämän ilmoittamisvelvollisuuden 
ulkopuolelle, sillä itä-Karjala.n pikku kunnissa 
on ainoastaan muutamia teollisuusmiehiä, joilla 
on tuloja enemmän kuin 3,000 markkaa. Minun 
mielestäni olisi siis pitänyt ul•ottaa tämä verovel
vollisuus kaikkiin, .1-oilla on LOOO markan tulot. 

Samalla tavalla on minun mielestäni väärin, 
että tällä lailla on taaunehtivat luonne. Se riittäisi, 
että tämä laki otettaisiin käytähtöön 'kaikessa 
laajuudessaan vasta ensi tammikumi 1 päivästä. 
~Iyös minun mielestäni olisi riittänyt, ·että ran-
gaistus ei olisi tullut rikoslain luontoiseksi, vaan 
että rangaistuksena kunnan vero olisi ollut kol
minkertaisena maksettava, niinkuin täällä on eh
clotettukin. Pääasiassa yhdyn toiseen vastalau
seeseen. 

Ed. H u l t i n: Kun minä otaksun, että tämä 
laki kaikesta huolimatta tulee pääkohdiltaan hy
väksytyksi, pyydän saada lausua suurelle valio
kunnalle parin pykälän suhteen huomautukseni. 
5 § :ssä määrätään, että taksoituslautakunta voi 
velvoittaa vemvelvollisen kahden viikon kuluessa 
toimittamaan lautakunnan nähtäväksi ja tutkit
tavaksi hänen talous- ja liikekirjansa y. m. sopi
muksia ja velkasitoumuksia y. m. s., joka voi 
olla apuna taksoitukselle olennaisten tosiseikkain 
selvittämiseksi; ja 8 §:ssä sanotaan, että kuka ei 
näitä asiakirjoja säädetyn määräajan kuluessa toi
mita, hänen tulee suorittaa 20 prosenttia hänelle 
määrätystä verosta lisäksi. Jos ·hänelle sen jäl
keen pannaan uusi määräaika, jonka kuluessa 
hänen on toimitettava nuo asiakirjat, eikä hän 
sitäkään kehoitusta noudata, täytyy hänen suo
rittaa vielä 25 prosenttia lisäksi. Tässä nyt ole 
tetaan•, että kaikki verovelvolliset kansalaiset pitä
vät kirjaa tuloistansa ja tälle olettamukselle ra
kennetaan mainitut määräykset. En luule, että 
tämä olettamus pitää 'Paikkaansa. Minun tie
tääkseni ei kansalaisilla yleensä ennestään ole täl
laista kirjanpitovelvollisuutta. Sen vuoksi olisi 
mielestäni 5 § :ään tehtävä semmoinen lisäys, että: 
se k<>skee ainoastaan niitä, joilla. jo ennestään 
laissa on säädetty tämmöinen kirjanpitovelvolli
suus. Muita ei voitane tällä lailla siihen velvoit
taa. Yhdyn muuten niihin huomautuksiin, jotka 
ed. Kokko äsken teki 1 § :n suhteen. Arvelen 
muuten, ·että jos tämä lakiehdotus ilmoitusvelvol
lisuudesta tulee voimaan, niin varmaan hyvin mo
nella ihmisellä on syytä entistä hartaammin ru
koilla: ,älä johda.ta meitä kiusaukseen". 

Ed. S n e ll'm a n: Toivoisin, että suuri valio
kunta ottaisi hu<>mioon sen lausumani toivomuk
sen, jonka lausuin viime lauvantaina, kun tämä 
asia oli esillä, että tässä laissa ilmoittamisvelvol
lisuus ulotettaisiin pääasiassa kaikkiin veronmak
sajiin tai ainakin niihin, .kuten toisessa vasta
lauseessa ehdotetaan, joiden tulo on vähintään 
1,000 markkaa, sillä en pidä oikeudenehkäkohtuu
den muka~sena, että ilmoittamisvelvollisuus sää-
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dettäisiin vain toisille veronmaksajille eikä toi
sille. Asian oikeuden ja selvyyden vuoksi on pa
ras, että laissa sama velvollisuus ulotetaan kaik
kiin. 

Ed. Pennanen: Suuren valiokunnan jäsene
nä en tässä lähetekeskustelussa katso sopivaksi 
ruveta vastailemaan kaikkiin niihin huomautuk
siin, joita laki- ja talousvaliokuntaa vastaan on 
tehty. Ed. Schybergsonin lausunnon johdosta 
pyytäisin kuitenkin mainita sen verran, että va
liokunnan käsityksen mukaan ilmoittamisvelvolli
suus myöskin kunnallistaksoitusta varten on tar
peellinen. Sen tarpeellisuus on eduskunnassakin 
tunnustettu. Jo 1908 vuoden toisilla valtiopäi
villä eduskunnan ·hyväksymässä kunnallislakieh
dotuksessa oli olemassa ilmoittamisvelvollisuus. 

Eduskunta on lähettänyt tämän asian valio
kuntaan kiireellisenä ja valiokunta on voimiensa 
mukaan koettanut valmistaa tätä asiaa kiireelli
senä. Kuulin ·ed. SchY'bergsonin sanoneen, että: 
tämä lakiehdotus on ,maisterimainen". Ei mi
nulla ole tilastoa, montako maisteria vaiko ei yh
tään valiokunnassa on, mutta valiokunta on koet
tanut ottaa oppia ulkomaisesta lainsäädännöstä: 
tällä alalla, josta onneksi on ollut suomennok:::;ia 
Preussin, Tanskan, Venäjän, Ranskan ja Norjan 
laista ja lakiehdotuksista valiokunnalla käytettä
vissä ja melkeinpä kaikki ne ehdotukset, jotka 
valiokunnan mietinnössä ovat, sisältyvät myöskin 
joihinkin mainitsemiini ulkomaisiinkiin lakeihin. 
Ei valiokunta ehkä muutoin olisi pystynyt tällais
takaan laittamaan. 

Ed. Estlander huomautti sitten tämän lain 
taannehtivasta vaikutuksesta. Puolestani en 
pysty väittämään, etteikö sekin tulkinta, jonka 
ed. Estlander esitti, olisi ehkä mahdollinen, mutta 
valiokunta puolestaan on katsonut, että sen tulon
lisän, joka on saatu sillä ta,valla, että ilman mi
tään laillista perustusta on kahtena edellisenä 
taksoitusvuonna jätetty taksoittamatta tuloja, ei 
pitäisi olla sellainen saavutettu oikeus, jolle pi
täisi antaa perustuslain turva. Jos kumminkin 
eduskunnan lakimiehet ovat sitä mieltä, että tämä! 
säännös veisi asian perustuslain luontoiseksi, niin 
ennemmin jätettäköön se sitten pois, jos sillä tä
män lakiehdotuksen toteuttaminen käy vaikeaksi 
ja vaaranalaiseksi. Kuten sanoin, minä puolestani 
arvelisin, että tässä ei olisi mentävä ed. Estlande
rin tulkintaan. 

Mitä ed. Hultin sitten mainitsi siitä, että 5 § :n 
mukaan on asianomainen velvollinen esittämään 
talous- ja li'ikekirjansa ja korkokuittinsa ja muuta 
s-ellaista, jos niitä hänellä on, mutta tämä laki ei 
suinkaan ole mikään kirjanpitopakkolaki. Tämä 

ei velvoita ketään pitämään kirjaa liikkeestään, 
muita,kuin niitä, joilla nykyisen lain mukaan on 
kir.ianpitovelvollisuus. Eihän korkokuittiakaan 
tietysti vaadita nähtäväksi sellaiselta, jolh. ei ole 
ollut syytä sellaista lunasta.akaan. Sen pitäisr 
olla ilman muuta selvää. 

Ed. S c h y b e r g s on: En suinkaan kieltänyt, 
ettei ilmoittamisvelvollisuus·olisi tarpeellinen myös 
kunnallistaksoituksessa. Päinvastoin mainitsin, 
että se, joka itse on monta vuotta ilmoittanut tu
lonsa, aivan mielihyvällä soisi, että sellainen 
määräys tulisi voimaan, mutta minä väitin, ettei' 
se ole yhtä tärkeätä kunnan, kui'n valiion taksoi
tuksessa. Pääasia minun lausunnossani oli se, 
että tahdoin huomauttaa, että ilmoitus kunnallista 
taksoitusta vart€n ei ole riittävä, kun on kysymys 
valtion veroista. 

Mitä taas tulee ,maisterimaisuuteen", niin eikö
hän se ole juuri oikea nimi, kun ulkomaisia mal
leja käytetään valiokunnissa, ilman että syvästi 
oman maan oloihin perehdytään. 

·Ed. P e n n a n en: V aliakunta on koettanut, 
sikäli kuin sillä on tilaisuus ollut, ottaa varteen 
myös ·oman maan oloja. Valioku.,nnalla on ollut 
käytettävänään, paitsi ulkomaalaisia malleja myös 
kotoisen lainvalmistelukunnan ehdotus verouudis
tuksesta, jossa on kosketeltu myös ilmoittamisvel
vollisuutta ja joka. ilmoitamisvelvollisuuteen näh
den käy pääasiallisesti samaan suuntaan, kuin va-
1 iokunnan ehdotuksin. 

Ed. B ä c k: Ed. Pennasen lausunnon johdosta 
saan vain sanoa, että se lausuntaparsi, jota ed. 
Schybergson täällä käytti, on aivan oikea. Jollen 
väärin muista, niin sekä oikealta että vasemmalta 
tunnustettiin, kun tätä alotetta valiokunnassa kä
siteltiin, että se oli hutiloimalla tehty. Jollen 
väärin muista, niin juuri ed. Pennanen sanoi, että 
niin oli asianlaita. Sentähden olen myöskin toi
sessa vastalauseessa viitannut siihen, että kun 
tämmöistä lakia, ryhdytään laatimaan, olisi odo
tettava senaatin alotetta. 

Ed. S t å h 1 he r g: Siitä, että meidänkin kun
nallisverotuksessa., samat.en kuin kaikessa tulovero
tuksessa, veroilmoitus on tarpeellinen, ei voine olla 
mitään eri mieliä. Valit-ettavaa on kuitenkin, että 
kun tämä uudistus nyt, vaikkakin myöhään, tulee 
esille, lwkiehdotus on ollut laadittava sellaisessa 
kiireessä, kuin tämä on laadittu. Luulen sentäh
den, että suurelle valiokunnalle on välttämätöntä 
vielä tarkas·taa siinä olevia säännöksiä. Mitä eri
tyisesti tulee niihin säännöksiin, joita lakiehdo-
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tuk~n 10 § :ssä on 1915 ja 1916 vuoden tulojen 
jälkiverotuksesta, niin saattaa kyllä olla ~ohkun 
verran tukea sillä käsityksellä, jonka ed. Estlander 
tltällä esiintoi. - :Mutta se kuitenkaan tuskin on 
oikea. Sisällykseltään nämä säännökset ovat kä
sittääkseni sellaisia. että ,tekevät BUtiseen kunnalli
seen verovelvollisuuteen muuutoksia. Sillä entistä' 
kunnallisverotusta koskevien säännösten mukaan 
eMi vuoden alussa toimitettavassa taksoituksessa 
ei voida taksoittaa muuta kuin 1917 vuoden tuloja. 
Kun taksoitus ulotetaan kahteen edelliseenkin vuo
teen, niin tämä sisä:ltää uuden lisätyn kuunalEsen 
verovelvollisuuden ja on sellaisena arvosteltava. 
Nythän ei ole asianmukaista sellaisessa laissa,joka 
järjestää verotusmenettelyn, erikoiskohdan siinä, 
säätää myöskin itse verotusv{~lvollisundesta, niin
kuin tässä asiallisesti tullaan tekemään. Siitä 
syystä mielestäni voi olla hyvinkin suuria epäi
lyksiä puheenalaisten takaautuvien säännösten hy
väksymistä vastaan. 

Ed. Hu 1 t i n : Lausuntoani vastaan tehdyn 
muistutuksen johdosta pyydän mainita, että kyllä 
olen huomaJ:lnut sen. että 9 § :n mukaan sääd·ettyä 
vm;onkorotusta ei ole määrättävä, jos verovelvolli
nen -esittää seikkoja, jotka tekevät ilmoituksen lai
minlyömisen anteeksiannettavaksi. Mutta jäte
tään sanomatta, onko anteeksiannettava se seikka, 
ettei verovelvollinen laisinkaan ole pitänyt kirjaa 
tuloistaan. Se oli se, mikä oli sanottava. 

• Ed. W r e d e : Då här redan uppstått diskus
sion angående 10 § i lagförslaget, ber också jag 
att därom få yttra några ord. För min del anslu
ter .iag mig till den uppfattning, som tagit sig ut
tryck i den andra res-ervationen .. Enligt nu gäl
land,e kQmmunallagar är ju föl'hållandet sMant, 
att under hvarje år taxering verkställes för inkom
sten under det föregående året. Öfver taxeringen 
har den skattskyldige rätt att anföra hesvär. Om 
besvär icke anförts eller om anförda besvär för
kastats, uppstår ett Eknande förhåJllande, som det, 
då en dom har vunnit laga kraft. Det årets in
komst, till hvilket taxeringen hänförde sig, är där
efter fri ·för vidare kommunal taxering. Häraf 
följer, att den, hvilken enligt hittills gällande lag 
undergått taxering för åren 1915 och 1916, hvar
om här är fråga, kan vara förvissad om att icke 
behöfva för dessa år undergå ny taxering. Uti 
detta förhå1lande gör förevarande stadgande i 10 § 
ändring. Enligt detta stadgande skuHe inkomst, 
som skatts'kyldig haft under 191'5 och 1916 under 
vissa .förutsättningar .underkastas ny beska'ttning. 
pe~. li~er intet tvifvel att man 'härigenom ingriper 
1 forhallanden, som redan vunnit stadga genom 

stadgauden i tidigare gällande lag. D0tta innebär 
att lagen gifves återverkande kraft, ehuru icke i 
vanlig mening, då :lag ingriper i privata rättsför
hållanden, men ·på annat sätt. enär här ett ingrepp 
sker i fråga om en skattskyldighet, som redan bör 
ha:fva varit alfgjord enligt taxering, som ·skett på 
grund af förut gällande lag. Härigenom kommer 
detia stadgand·e i stJ;id med den viktiga princip 
för lagstiftningen, att lag icke bör erhålla åter
verkande kraft. Det är en grundsats, som är er
känd så godt som öfv·erallt och som har synnerli
gen goda skäl för sig, emedan den hvilar så att 
säga på rättens egen natur och är, nödvändi~ för 
r.ättssäkerheten. Ty om det blir vanligt att stifta 
lagar, som ingripa i tidigare förhållanden, så är 
det uppenbart, att rättssäkerheten därigenom i hög 
grad rubbas. .T ag vill nu icke afgöra <frågan. 
huruvida ett stadgande sådant som detta måhända 
borde behandla.s såsom om ändring af grundlag är 
stadgadt eller tillä:fventyrs, enligt den procedur, 
som är stadgad för beslut angående ny skatt, utan 
.iag inskränker mig till att föreslå, att denna para
graf måtte arf stora utskottet godkännas enligt 
andra reservationen. 

Ed. E s t 1 a n d e r : Hr Ståhlberg sökte på 
sätt och vis i sitt andragande fö·rsvara det i § 10 
ingående retroaktiva stadgandet, nämligen sålun
da, att han framhöll, att genom detta lagförslag 
öfver hufvudtaget införas ändringa:r i tidigare be
stående kommuna:l skatteplikt ooh att detta också 
skulle motivera en ny eller åtminstone ökad kom
munal skattskyldighet. J ag måste häremot in
vända, att de ändringar i ·afseende å den kommu
nala beskattningen, som detta lagförslag tilläfven
tyrs medför, icke gälla s.iälfva skatteåbjektet, hvil
ket allt fortfarande blir ett visst års skattbara in
komster. Det är detta som saken gäller. Vi 
komma icke ifrån, att ovedersägligen denna retro
aktiva bestämmelse i § 10 medför en förnyad be
skattning af samma skatteobjekt med tillämpning 
af gällande kommunal lag och därför också inne
bär -en. rubbning af redan lagligen bestående för
mögenhetsförhållanden. Blott mecl a.fseende å 
framtiden kan den af hr Ståhlberg åberopade om
ständigheten hafva någon gilt.ighet. Den kan i 
detta fall försvaras, om den också enligt min 
tanke ick-e ens i detta afseende utvisar någon god 
lagstiftningspolitik. 

Då ,iag nu har nödgats begära ordet för andra 
gången i clenna diskussion, begagnar jag tillfället 
att förena mig om hr Schybergsons yrkande, att 
l~gförslaget måtte arböja:s och proposition af rege
rmgen begäras. 

Keskustelu julistetaan p.äättyneeksi. 
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V. J':n 57 §:n mukaan asia läh~tetään suu
ree·n valiokuntaan. 

Valiokunnan asettamisesta maau kansainvälisten 
suhteiden järjestelyä varten 

tehty ed. Kullervo Manuerin y. m. ehdotus. 

Keskustelu : 

Ed. A 1 k i o : Pyydän kannattaa sellaisen 
valiokunnan perustamista, mutta ehdotan kirjel
mäHe toisellaisen ponnen, kuin mikä siinä on. 
Siis ehd·otan, ,että eduskunta päättäisi asettaa 
valiokunnan, jonka tehtävä:ksi annetaan valmistaa 
eduskunnan sille lähettämiä asioita, jotka koskevat 
Suomen kansainvälisiä suhteita, ja että valiokun
nan jäsenluku määrätään 17 :ksi". 

.Ed. W u o r i m a a: Suomessa ei ole tähän 
asti koskaan oHut ulkopolitiikkaa. Sen on hoita
nut muinoin Ruotsi ja viimeisten sadan vuoden lm
luessa Venäjä. :Suomi on nyt tullut itsenäiseksi 
tasavallaksi, jonka tähden tulee tarpeelliseksi 
myöskin ulkopolitiikan järjestäminen. Miten se 
on järjestettävä, on tärkeä ajankysymys, sillä 
Suomen itsenäisyyden turvaaminen on kiireelli
sesti saatava toimeen, niin kauvan kuin poliittis·et 
olot ovat maailmassa sitä varten suotuisat. Suomi 
tätä varten kaipaa ulkopolitiikan orgaania ja sitä 
varten koulutettuja !henkilöitä. Suomella ei ole 
ollut varsinaisia valtiomiehiä muita, kuin viime 
vuosisadan alussa Armfelt ja Rehbinder ja viime 
vuosisadan keskipaikkeilla Snellman ja sen lopulla 
I.1eo Mechelin. Muut valtiomiehet ·ovat oll-eet ta
vallisia virka- ja kansliamiehiä tai erikoisia tiede
miehiä. Sentähden on Suomeen nyt luotava ulko
politiikan orgaani, kun astumme kansallisuuden 
lapsenkamarista ulos täysi-ikäisten itsenäisten 
kansojen joukkoon ottamaan heidän kanssansa osaa 
kansojen yhteiseen tehtävään. Nämä orgaanit ei
vät voi, eivätkä saa olla vain ko·pioita toisten mai
den ulkoasiain organeista sentähden, ettei meidän 
kotimainenkaan valtiomuotomme ole samanlainen 
kuin muiden. Meillä on eduskunta 'korkeimman 
vaUan haltija ja vallan ainoa lähde. Senaatti tai 
hallitus on vain tämän vallan ulospäin näkyvänä 
toimeenpanijana. Niin kansanvaltaista hallitus
muotoa ei.tätä nykyä ole missään :muualla maail
massa. Tästä johtuu, että ulkoasiain hoito ja mää
räysvalta myös kuuluu eduskunnalle. Senaatti on 
vain ja saa olla vain tämän vallan ulospäin näkyvä 
edustaja ja sen määräysten täyttäjä. Ulkoasioita 
varten täytyy eduskunnan siis luoda orgaani, 
samoin kuin se tekee muita kotimaisia asioita var
ten. Tämmöisenä orgaanina on sitä varten valittu 

valiokunta. Tämän asettamisen välttämättöm;yy
destä oli jo maalaisliiton ryhmällä yksimielinen 
ajatus silloin, kun se oli tehnyt päätöksen, että 
Suomi on julistettava itsenäiseksi, ja siihen päätti 
saada toiset ry,hmät myöntymään. Kun vasem
misto nyt on tämän ·ehdotuksen tehnyt, niin emme 
voi muuta, kuin lausua tämän toimen erittäin tar
peelliseksi. Myös niillä kansoilla, joid.en eduskun
nalla on paljon ·pienempi pätevyyb ja joissa halli
tusmiehillä ja hallituksella on suureksi osaksi tai 
kokonaan hallitusvalta, on katsottu tarpeelliseksi 
saada kansalta neuvoja ja tukea tärkeimpien ulko
asiain ratkaisussa. <Siten esimerkiksi Japanissa on 
niin sanottu vanhinten neuvosto, jonka neuvoa ky
sytään, kun on kysymys sodasta tai rauhasta tai · 
valtakunta on joutunut johonkin vaaran tilaan. 
Mutta ulkoasiain määräämisvalta on ,sittenkin vain 
hallitsijalla ja Mnen ministereillään. Useimmissa 
muissa maissa, kuten Ruotsissa ja Tanska:ssa, ovat 
eduskunnat asettaneet niin sanotun· salaisen valio
kunnan, joka eduskunnan puolesta neuvottelee hal
lituksen kanssa tärkeimmistä ulkoasioista, mutta 
määrääruisvalta näissäkin on kuninkaalla taikka 
hallituksella, paitsi muutamissa suuremmissa asi
oissa, kuten kaU'ppaliitto.ien hyväksymis·essä ja 
muissa s·emmoisissa. Suomen ulkoasioiden va-lio
kunnan rsitävastoin pitäisi olla .se elin, jolle halli
tus esittää ulkoasiat ratkaistaviksi ja joka edus
kunnan hyväksyttäviksi esittää semmoiset asiat 
jotka sen ratkaisua vaativat. Se ei voisi sii~ 
olla vain hallitukselle neuvonantavana orgaanina 
sillä siinä tapauksessa senaatti saisikin ulkoasi~ 
oissa itse eduskunnan pätevyyden. Jos sellaista 
myönnettäisiin, voisi rsenaatti esimerkikrsi vahvis
taa ulkovaltojen kanssa tehdyt kauppasopimukset. 
Sentähden valiokunnan olisi käsiteltävä senaatin 
ehdottamia kauppasopimuksia ja esitettävä ne 
eduskunnan hyväksyttäviksi, ja samoin muita so
pimuksia ulkovaltojen kanssa. Valiokunnan olisi 
myös käsiteltävä senaatin ehdotuksia diplomaatti
kuntien päämiesten nimittämisestä ja hyväksyt
tävä tai hylättävä nämä. Konsulipaikkojen .;a
litseminen ja konsulien nimittäminen sitävastoin 
ovat semmoisia pienempiä virkamiesnimityksiä, 
joita voisi jättää senaatille. ·Senaatti kuitenkin 
kaikissa ta:pauksissa ·olisi se elin, joka saisi antaa 
valtakirjat. Sanalla sanoen, senaatti ·esiintyisi 
ulkonaisesti ·toimeenpanevana ja nimittäjänä, 
mutta. valiokunnan ja tärkeimmissä kysymyksissä 
koko eduskunnan määräysten ja päätösten mu
kaan. 

Eduskunta olisi siis ulkoasiain 
y l i n o r g a a n i, v a 1 i o k u n t a v a 1 m i s -
tava ja osaksi päättävä jasenaatti 
esittävä j a t o i m e en p a ne v a. 
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Tämä järjestelmä on sopusoinnussa sen valtio
muodon kanssa, jo'ka nykyään Suomessa vallitsee, 
ja tätä valtaa €i pitäisi ·eduskunnan luovuttaa pois 
itseltään. 

V·oitanee väittää, että on kiireeHisesti ja salai
sesti ratkaistavia toimenpiteitä, jotka eivät siedä 
viivyttelyä eikä julkisuutta. Myönnän, että sem
moisia tulee olemaan sangen paljon. Mutta niitä 
voidaan kiireellisesti •käsitellä myöskin valiokun
nassa eikä mikään estä senaatin jäsenten läsnäoloa 
niissä ja keskusteluun osanottoa. 

Mitä vaiteliaisuuteen taas tulee, pitää valio
kunnan jäsenten, kuten hallituksenkin, osata vaieta 
siitä, mikä ei sovi tai ei ole tarkoitettu julkisuu
reen .ia joka voisi kompromentteerata joko omaa tai 
ystävyyssuhteissa olevaa maata. Mutta minun 
mielestäni ei meidän tarvitsekaan pelätä, että, ku
ten muutama:t oikeistolaiset ovat arv·elleet. vasem
miston valiokuntajäsenet heti juoksisivat ilmaise
maan vaiettavia asianhaaroja ,Työmies"-lehdelle 
julkaistaviksi. Luulen, -että vasemmistokin alkaa 
astua lapsen kengistä ja että sieltäkin saadaan 
valtiomies alkeita. 

Muuten ulkoasiainvaliokunta olisi ia·ettava kah
teen osastoon: kauppa1poliittisia asioita varten ja 
valtiopoliittisia kysymyksiä pohtimaan. 

Maamme ensimäinen kiireeliisin tehtävä olisi 
ryhtyä heti paikalla neuvottelemaan Venäjän ny
kyisten vallanhaltijain kanssa Suomen itsenäisyy
destä ja erosta johtuvista kysymyksistä, kuten 
esimerkiksi 1) diplomaattisuhteiden solmimisesta 
Venäjän kanssa, 2) sota- ja laivaväen siirtämisestä 
maasta, 3) linnoitusten ja kasarmien tyhjentämi
sestä, 4) tulli- ja kauppasopimusten tekemisestä, 
5) lennätinlaitoksesta, 6) Venäjän valtion omista
man maaomaisuuden lunastamisesta, 7) V·enäjän 
sotaväen maassa tekemien vahinkojen hyvittämi
sestä ja muista semmoisista rahallisista välityk
sistä, jotka ovat syntyneet näiden molempien mait
ten välillä. 

Tämä on erinomaisen kiireellistä, koska emme 
tiedä, miHoin joku chauvinistinen kadetti- tai oi
keistohallitus nousee Venäjällä. Neuvostovaltaa 
vastaan on kyllä väitetty sekä Venäjällä että tääl
lä meidänkin maassa ja muutamissa muissa vie
raissa maissa, että nykyisen Venäjän hallituksen 
kanssa ei voisi ryhtyä mihinkään keskusteluun 
eikä ·toimenpiteisiin. Mutta asia on nyt kuiten
kin niin, että sillä on tätä nykyä valta käsissään, 
emmekä tiedä kuinka kauvan se kestää. Jos se 
kestäisi vaikkapa vain kuukauden tai pari, niin 
sittenkin olisi velvollisuus ryhtyä saamaan asioi
tamme selville sen kanssa. Ja meidän on muis~ 
tettava, että niinkin suuret vallat, kuin keskusval
lat, ovat katsoneet asiakseen ryhtyä tämän hal-

lituksen kanssa keskusteluihin. On myöskin ta
vallaan Englanninkin haHitus ryhtynyt neuvot
telemaan sen kanssa esimerkiksi englantilaisten 
alamaisten pääsystä Venäjältä takaisin omaan 
maahansa ja myös venäläisten· vankien päästä
mrsestä Englannista takaisin. 

Koska nämä vallat ovat voineet ryhtyä toimen
piteisiin ja keskusteluihin Venäjän nykyisen hal
lituksen kanssa, niin ei meilläikään ole mitään 
syytä sitä karttaa, vielä vähemmän, koska kuiten
kin nyt tämä nykyinen hallitus on se, joka on ai
kaansaanut rauhan .ia joka myös nähtävästi on 
enemmän taipuvainen kuin mikään muu venäläi
nen hallitus, joka tulee sen perästä, myöntämään 
Suomelle riippumattomuuden, kun 1Suomen edus
kunnan kautta tämä asia sille esitettiin. Kun taas 
Venäjän kanssa on saatu sopimus aikaan, on aivan 
varmaa, että pian saadaan muita valtioita tun
nustamaan Suomi itsenäiseksi va'ltioksi ja heiiä 
solmimaan diplomaattisia välityksiä Suomen 
kanssa. Täten olisi saavutettu jo päätetty asiain
tila, jota eivät uudet venäläiset vaHanpitäjät enää 
voisi uhata ja tuskinpa enää tyhjäksi t-ehdä. 

Ja niinkauvan kun tämmöinen asiaintila vallit
see ja on mahdollisuus saada Suomi siltäkin puo
len tunnustetuksi, niin minun mielestäni se on .teh
tävä ja tehtävä niin pian kuin mahdollista eikä 
saa enää tyytyä Venäjänkään puolelta pelkkiin 
lupauksiin. Sillä me tunnemme kdkemuksesta, 
että venäläiset lupaukset ovat peräti epäluotetta
via. Nikolai II valat ja lupaukset ja Kerens
kin lupaukset .ia suutelot ja kädenpuristukset ja 
bolshevikienkaan lupaukset ·eivät ole varmoja. Ei
vät ne kauvan kestä ja pysy. Muistetaan esimer
kiksi, kuinka bolshevikit, jotka, sijoitettuina Hel
sinkiin viime kesänä, lupasivat kannattaa valta
lain hyväksymistä ja Suomen itsenäisyyttä, sit
ten, kun ukko Stahowitsh 'Piti heille puhe·en, pe
räytyivät asiasta. (Vasemmalta: Eivät ne olleet 
bolshevikeja.) Ja mitenkä sitten on elintarpeiden 
kanssa ollut? Elill'tarpeita ovat kaikki hallitukset 
luvanneet. Elintarpeita ei ole tuHut ja kun niitä 
suurella vaivalla vihdoin on ,saatu rajalle asti, 
johon lupa ·on annettu, peruutetaan seuraavana 
päivänä lupaus ja estetään viljan saaminen. Sen
tähden on nyrt otettava se, mikä voidaan saada vii
vyttelemättä. Sillä muuten, niinkuin roomalainen 
sanoo: p e r i c u l u m i n m o r a. 

Venäjälle on ·lähetettävä valpas ja kY'kenevä 
Suomen edustus. Pitkät vuodet ja varsinkin vii
me aikoina on Suomi oHut kelpaamattomasti 
edustettu, ihan mitättömästi. Täällä meidän kans
liaherrat ja päämiehet ovat istuneet ja jättäneet 
Venäjän tärkeän edustuksen tuuliajolle. Ei sen 
verran .. että olisi .iär.iestetty edes tiedusteluiärjestö 
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ja oltu tietoisia Venäjän hallitsevien piirien ja 
olojen tapauksista. Ei mitään kerrassaan muuta, 
kuin ainoastaan nukkuva kauppa-asiamies. Pikku 
asioita vain on ajettu ja omista kotimaisista mah
tiasemista ja mukavuuksista ja tuloista huolta pi
detty j. n. e., jopa nyt se mies, jonka pitäisi olla 
Venäjällä näin tärkeänä aikana edustamassa Suo
mea, on oHut jo useita viikkoja täällä Helsingissä 
ja nauttii tietysti palkkaa, vaikkei hän mitään toi
mita. Eduskunnan olisi tämmöinen tila heti lope
tettava. Olemme myös tänä päivänä nähneet sano
malehdistä, että rauhanneuvottelut alkavat Venä
jän ja keskusvaltain välillä. Olemme myös näh
neet, että Ukraina, joka on julistanut itsensä itse
näiseksi, on kiirehtinyt lähettämään sinne edusta
jia ja että V-enäjän viranomaiset eivät ole estettä 
sitä vastaan tehneet. Näin Suomenkin tarvitsisi 
heti lähettää sinne edustajia, jotka pyrkivät pää
semään osallisiksi rauhanneuvotteluihin. Samaten 
olisi heti saatava energisiä miehiä Ruotsiin, Nor
jaan, Tanskaan, Englan.tiin, Saksaan, Ranskaan 
ja Pohjois-Amerikaan edustamaan Suomea. Ne 
eivät saa olla minkäänlaisia helsinkiläisten piirien 
suosikkeja tai kanslianollia eikä niitten tarvitse 
olla minkäänlaisia virkamiehiä, vaan 'niitten pitää 
olla laajanäköisiä, energisiä ja kieliä taitavia mie
hiä miltä alalta tahansa, liikemiesalalta, kirjalli
suuden, teollisuuden, tieteellisyyden ja käytännöl
lisen elämän alalta. Pääasia on, että ne osaavat 
kieliä ja ovat muuten energisiä, isänmaallisia mie
hiä. Ei Suomen tarvitse lähettää sinne mitään 
ruhtinaita tai aatelismiehiä tai korkeita op•pineita. 
Itseoppineetkin miehet, selfmade men, niinkuin 
englantilainen sanoo, voivat paremmin täyttää tä
män tehtävän, kun niiHä on vain energiaa ja ky
kyä. Tämän edellinen senaatti lähetti ensimäi
sen kauppa-asiamiehen Tukholmaan. Se lähetti 
helsinkiläisten suositusten mukaan ,semmoisen 
miehen, johon ei kukaan voinut tyytyä ja joka 
tunnustettiin kokonaan kykenemättömäksi toi
meensa. Semmoista ei saa enaa tapahtua, kun 
määräysvalta tulee eduskunnan ja seh elimien 
huostaan. 

Mitä sitten tulee itse kysymyksessä olevaan va
liokuntaan, sen pätevyyden ja toiminnan määrää
miseen, niin on muistettava, ettei tätä valiokun
taa voida verrata muihin valiokuntiin, sillä Suo
messa ei ol·e ollut mitään ulkopolitiikkaa ennen, ei
kä meidän perustuslakimme lainkaan mistään u1-
kopo1itiikasta puhu. Sentähden se on aivan eri
t;y"'inen ja sille eduskunta voi määrätä ne tehtävät, 
mitkä sille tulevat vastaisuud·essa kuulumaan. 
Sentähden olisi tarpeellista, että jätettäisiin perus
tuslaki- tai lakivaliokunnaHe tehtäväksi erityisen 
ehdotuksen tekeminen uuden valiokunnan toimin
nasta, jota sitten eduskunta käsittelisi ja hyväk-

sy1s1. Näillä edellytyksillä kannatan kaikin puo
lin, niinkuin tästäkin lausunnosta on ilmennyt, 
sitä toimenpidettä, johon vasemmisto on aiotteen 
tehnyt siinä muodossa. kuin ed. Alkio on tehnyt. 

Ed. E s t 1 a n d e r: Det föreslagna utskottets 
tillsättande synes mig betänkligt i synnerhet där
för att initi.ativet dä:rtill icke utgått från rege
ringen. J ag tv·ekar ocksiå, om det Mver huhud 
taget ens är försvarligt att tillsätta ett sådant 
utskott nu, då intet ärende förefinnes, som skulle 
vara af den natur, a.tt det borde till ett dylikt 
utskott hänskjutas, och ·Således motivera en sådan 
åtgärd. Sådana initiativ, som kunde tänkas ifrå
ga.komma, synas mig för resten sn.arare böra till 
grundlagsutskottet öfverlåtas, ty de torde närmast 
sammanhänga med detta utskotts kompetens. J ag 
vill emellertid icke motsätta mi.g det förslag, som 
hr Alkio gjort. 

Ed. Sir o 1 a: Että ed. Wuorimaan lausunto 
päättyi ed. Alkion ehdotuksen kannattamiseen, oli 
täydellinen yllätys. Hänen lausuntonsahan lause 
lauseelta perusteli meidän ehdotustamme. Hän 
todisteli ja selitteli, että tarvittaisiin valiokunta, 
joka ei olisi aivan niinkuin muut eduskunnan v·a· 
liokunnat, vaan jolla. olisi väljemmät mahdolli
suudet. 8en takia me .ehdotimmekin sitä sellai
seksi, .ioka laatisi ehdotuksia ja alotteita seUai
sissa; asiois·sa, jotka siellä selviäisivät tarpeelli
siksi, .ia jotka se sitten esittäisi eduskunnan hy
väksyttäviksi. Ei ole maalaisliittolaisten ehdo
tuksentekijäin puolelta millään tavalla vielä pe
rusteltu, minkä takia he tahtoisivat tehdä tuon 
verran ahtaammaksi tämän va.liokunnan liikku
mistilan ja ainoastaan s e, että herra Estlander 
kannattaa tätä ehdotusta, selvittää sitä jonkun 
verran. Siinä mahtaa olla yritys supistaa edus
kunnamsta kansanvaltaa ja eduskunnallista ulko
asiainhoitoa .ia edustajain niihin asioi'hin tutustu
mista. Myönnän, ·että muodollisesti ed. Alkion 
ehdotus ei sitä vielä edellytä. Eduskuntaharr voi 
ottaa ed. Alkioonkin ehdotuks-en mukaan ulkoasioita 
käsiteltäväkseen ja lähettää va.liokuntaam Mei
dän ehdotuksemme vain sisältää siinä suhteessa 
käytänm..öllisemmän tien sen koneiston luomiseksi, 
jota eduskunta on täällä laiminlyönyt - ma:a
lajsliittolaisten avustuks~Ua1. (E>anell' ,tyydytyk
sellä merkille, että tässä myönnetään' toimenpide 
tarpeelli·seksi, mutta va.litan, että astuta·an näin 
varoen tälle alalle. - Ed. \V uorimaa on puhunut 
ulkopolitiikasta ja sen asioista. Minuru käsit
tääkseni on niiden asiain aika silloin, kun halli
tukseru asianomaiset .ifusenet ovat läsnä ja kun 
niistä t-ehdään a.l-ote. 
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Pyydän eduskurutaa yhtymään täällä teke
määmme ehdotuksetJn, joka on kirjelmässä ehdo
tettu. 

Puh e mies: Tahdon huDmauttaa ed. Siro
lalle, että kunkin edustajan on puhuttava paikal
taan. Jos oikein ymmärsin, ·ei ed. Sirola oli ut 
omalla paikallaan. (Ed. Sirola: En ole!) En tah
tonut kuitenkaan keskeyttää puheenvuoroa .. 

Ed. W i i k: Det var en punkt i hr \V uorimaas 
anförande, som föranledde mig att begära ordet. 
Hr Wuorimaa påstod, att de ryska bolschcviker
nas löften visat sig lika föga att Iita på som Ryss
lands tidigare maktägandes. Förhållandet är 
emellertid det motsatta. V anligen är det så, att 
när en undertryckt folkgrupp eller ett tillba.ka
satt parti tillvinner sig makten, glömmer det så 
lä:tt hvad det förut förkunnat, och trampa.r sina 
cgna frihetsideal under fötterna. Bolschevikerna 
däremot uppte ett storartadt exempel på motsat
sen. Redan under de första. krigsåren, medan 
bolschevikernas främsta män irrade förföl.ida om
kring från land till la.nd, förkunnade de precis 
samma grunasats, som de nu uppbära som rege
ringsparti. Uti ·sin inlaga till internationella so
cialdemokratiska konferensen i Kienthal år 1916 
yttrade bl. a. holschevikpartiets oentrala. kom
mitte, att detsamma motsätter sig all annexion·s
politik, och utlade detta yr.kande sålunda, att man 
nied annexion icke hlot.t har att förstå ett våld
samt införlifvande af ett land med ett annat, utan 
Dckså ett lands våldsamma kvarhållande under ett 
annat lands väld€, i den händels.e dei förstnämnda 
Jandet redan t.idiga.re blifvit med det andra inför
lifvadt. Denna passns har ju alldeles direkt sin 
tillämpning på Finland. Mångfaldiga gånger un
der de första krigsåren ha.de jag lyckan att sam
manträff.a med ledande personer inom bolschevik
partiet och fick af deras egna. män höra dessa 
samma grundsa.tser närmare utläggas, och jag ha.r 
kunnat konstatera, att efter det bolschevikpar
tiet tillvunnit sig makten i R:vssland, har det i 
sina officiella. proklamationer fastsla.git till punkt 
och pricka samma principer, som de tidigare, un
der den tid de ännu voro undertryckta och för
följda, hade förkunnat. För första g<ången i världs
historien inträffar det att ·ett regeringspa.rti upp
bär folkfrihetens grundsats. 

För öfrigt hälsar ja.g hr W uorimaas yttrande 
med gläd.i~. för den händelse detsamma" får toi
kas som teeken på .en växande förståelse på bor
gerligt håll för d~t berättigad~ i den taktik, som 
vårt parti h.ela. tid~n ha.r föl.it i afseende å den 
.internationella politiken. Vi ha med d~ svaga re-

surs~r. som stått oss till förfogand~, sökt träda i 
förbind~lse med utlandet, sökt påverka dess ·opi
nion, sökt klargöra för detsamma, hetydelsen af 
Finlands själfständighetssträfvan. Det är verk
ligen på tiden, att landets folkrep.res~rutation upp
tag~r och fullföl.i.er denna sträfvan. 

Ock än vidare. Genom vårt partis verksamhet 
sedan många år tillbaka har gått som en röd tråd 
den grundsatsen, att den rysk-finska frågan skall 
slutligt ordna.s genom vänskaplig öfverenskom
melse mellan de demokratiska elem~nten i de 
båda länderna. Vi uttalade denna grundsats re
dan på en tid, då man ännu icke kunde skönja 
den dag, då frågan skulle få ett aktu.ellt intresse. 
Vi sökt~ redan för fl~re år s~dan tillmötesgå den 
i Finland bosatta ryska befolkningens berättigade 
kraf, samtidigt som vi bekämpade de ryska makt
ägandes imperialistiska. ·sträfvand~n. · Efter .revo
lutionen,dl:'], frågan om Finlands själfständighet 
fått aktuellt intress~, ha vi med större -en~gi än 
någonsin arbetat på att förverkliga .denna vår 
grundsats, och nu är verkligen stunden kommen, 
då den kan förverkligas. N u råder också i Ry.ss
land en regim, hvars bärare äro redo att tillmö
tesgå vårt kraf, och det är under sådana förhål
landen en brottsligt lättsinnig l)olitik, som bedrif
ves af en dd borgerliga eleinent, hvilka uppträda 
på ett utmanand-e och förolämpande sätt gent-emot 
clet demokratiska Ryssland och söka på annat 
håll skydd mot den finländska och den ryska de
mokratien. 

Det initiativ, som är framställdt, gläd.er mig 
så mycket mer, som det i sin måDJ söker tillgodose 
en princip, som också har uppburits och uppbäres 
af de demokratiska d~m-enten i alla länder, näm
ligen a.t.t den h~mliga diplomatin skall bort, denna 
diplomati, som närma,st bär skulden tili vä.rlds
.krig~t och till så mycket annat ondt. Denna diplo
mati, som i sin slutna kammare bestämmer öfver 
folkens väl och ve, den skall utbyta.s mot en från 
parlamentens sida utöfvad kontroll öfver den in
ternationella politik~n. Det initiativ; som nu är 
väckt, är ett st.eg tili förverkligande för Finlands 
vidkommand.e af detta syftemål, åtmilbStone för 
den närma.ste framtiden. Finlands internatioDJella 
politik bör icke bestämmas enbart af en senat, 
hvars åtgöranden härutinnan icke kunna med till
börlig DJoggrannhet kontroUeras. Det bör vara 
folkrepresentationens sak att ick.e blott öfvervaka. 
denna politik, utaDJ äfven i väs~ntlig mån 'be
stämma. d·ess riktlind.er och des.s förfaringssätt. 

.Ed. W u Dr i maa: Edustaja Sirolan lausun
non johdosta pyydän huomauttaa", cltei se ollut 
ollenkaa:n oik~utettu. Ol~n kannattanut ehdotusta 
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vain siinä miel~ssä, että tämmöinen orgaani pe
rustetaan. Tein nimittäin ehdotukSfln, että kun 
tällä orgaanilla ei vi-elä ole järjestysmuotoa., an
nettai·siin perustuslaki- tai lakiva.liokunna.lle teh
täväksi tehdä ehdotus eduskunnalle, kuinka sen 
on toimitta,va .ia mikä pätevyys sillä on. 

Ed. S i r o 1 a: Minun käsitykseni mukaan 
tälle valiokunm:alle itselleen parhaiten sopisi suun
nitella toimintamuotojaan, ja hyväksymällä mei
dän ehdotuksemme sille avautui·si heti siihen ti
laisuus. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Asiassa on ed. K. Manner ja 
uS€at muut -ehdottaneet, ·että eduskunta päättäisi 
;;illä tavoin, kuin valiokuntien vaaleista on voimas
sa, asettaa erityisen valiokunnan, johon kuuluisi 17 
jäsentä .ia jonka tehtäväksi tulisi eduskunnan hy
väksyttäviksi valmistaa tarpeellisiksi havaittavia 
ehdotuksia. jotka koskevat Suomen kansainvälisiä 
suMeita. Tätä vastaan on ed. Alkio ed. Wuori
maan kannattamana ehdottanut, että eduskunta 
päättäisi asettaa valiokunnan, jonka tehtäväksi 
annetaan valmistaa eduskunnan sille lähettämiä 
asioita, jotka. koskevat 1Suomen kansainvälisiä 
suhteita, ja että valiokunnan jäs·enluku määrätään 
;;: r itsemäksitoista. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

:\unestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Maunerin y. m. tekemän 
ehdotuksen,. äänestää ,jaa"; jos ,ei" voitt.aa, on 
ed. Alkion ehdotus hyväksytty. 

Åänestykse,;,sä annetaan 87 jaa- Ja 102 ei

ääntä. 

P u he m ies: Eduskunta on sns päättänyt 
hyväksyä ed. Alkion ehdotuksen. 

Ehdotus, että eduskunta päättäisi vahvistaa ja 
voimaan astuvaksi määrätä lakiehdotuksen Rikos
lain 10 luvun 1 ja 2 § :n kumoamisesta sekä 3 ja 4 

§ :n muuttamisesta. 

Puhemies: Asian käsittelyä jatketaan. Kun 
asia viimeksi oli käsiteltävänä, ed. Bergroth ed. 
Roosin kallinattamana .ia lakivaliokunnan kirjel
mässä olevan vastalauseen mukaisesti ehdotti; ett.ei 
kyseessäolevaa lakiehdotusta, va.hvistettaisi. 

Keskustelu: 

Ed. J u u t i l a i ne n: Jos esillä oleva rikos
lain 10 luvu!ll 1 ja 2 §:n1 kumoamista sekä. 3 ja 
4 '§:n muuttamista koskeva lainmuutos ·ei tulisi 
nyt tänä iltana vahvistetuksi, niin ei se ole mie
lestäni tämän eduskunnan syy. Mielestäni tässä 
-eduskminassa kyllä saadaan hyväksytyksi 'tarp00n 
vaatima mainittu lainmuutos, kun s·e vain esite
tään kohtuullisessa muodossa. Edelliressä edus
kunnassa, jossa, kuten tiedetään, oli sosialidemo
kraattinen ·enemmistö, ·oli tämä lainmuutos esiUä. 
Alatteen siihen teki -ed. Hakala ja lakivaliokunta 
laati aivan yksimielisesti mietinnön, jossa mai
nitun luvun 1 § kumottiin ja 2 § muutettiin näin 
kuuluvaksi: ,Joka ilkeämielisyydestä julkisesti 
häpäisee jonkun Suomessa tunnustetun luvallisen 
tai suvaitun uskokunnan · oppia, rangaistakoon 
vankeudella .korkeintaan 3 kuukaudeksi tai en.'in-
täin 200 markan sakolla. · 

Syytettä tässä pykälässä mainitusta rikoksesta 
älköÖn virallinen syyttäjä t~hkö, ellei a,sianotnai
sen uskokunnan hallitus ole sitä syytteeseen pan
tavaksi ilmoittanut." Tämän mietinnön takana 
olivat silloin kaikki lakivaliokunnan sosialidemo
kraattiset jäsenet, kuten edustaja,t Airola, Ala
virta, Aronen, Anni Huotari j. n. e. 

Esitettyään ensin historiikkia siitä, kuinka 
mainittu lainpykälä todellakin vaatii muutta
mista, mainitsee valiokunta p-erusteluissaan muun 
mua.s.sa: .,Valiokunta .on edellä esitetyissä 10 lu
vun 1 ja 2. § :n säännöksissä pysyt.tänyt ainoas
taan sen, joka säätää rangaistuksen jonkun usko
kunnacn oppien häpäisemisestä. Kuitenkin on kat
sottu tarpeelliseksi ra..ioittaa ja selventää tätä 
säännöstä siten, että on rangaistava ainoastaan 
sitä, .ioka ilkeämielisyydestä julkisesti häpäisee 
jonkun uskokunnan oppia. Siten toivottavasti es
tetään, että \lSkonnollisten kysymysten vaikkapa 
ankarastikin arv'osteleva, jopa iva.Hinenkin käsit
tely .voitai·siin tulkita rangaistavaksi teoksi." 

Kun sitten lakivaliokunnan yksimielinen mie
tintö - joka lienee ollut ainoa koko viime edus
kunnassa - saapui eduskuntaan, niin silloin 
vasta eduskunnan enemmistö huomasi, että muu-

. tos ei ol'ekaan heidän mielestään kylliksi riittävä. 
Kun asia ehti suureen valiokuntaan (Va~emmalta: 
ROISenqvistin vika!), niin suuri valiokunta pyyhki 
kysymyksessä olevan 2 § :n kokonaan pois. Se 
siis tosia,allikin jätti ainakin sille tulkinnalle va
·raa, että ilkeämielisyydessäkin voi ja saa. .iulki
s~sti häväistä uskonoppeja ja, uskonnollista va.kau
musta.. (VaSflmmalta: Se ei porvareita tyydyttä
nyt suuressa valiokunnassa;.) Ku!ll tämäntapaisia 
hyppäyksiä tehdään näin vakavaa k!Y'symystä 

• 
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käsiteltäessä, niin ei ole ollenkaa,n ihme, jos edus
kunta nyt ei katsoisi voivansa näin reposteltua 
lainmuutosta sellruis~maan hyväksyä. Olen vakuu
tettu siitä, että jos lainmuutos esiintyisi nyt siinä 
muodossa, kuin lakivaliokunta sen viime .kesänä 1 

hyv~syi, se. tuli~.i tänä il.tana täss.~ eduskunnassa 
-yahviSte~~~s.l. IS~1s s•yy ~1 ole. täman eduskun~an, 1 
.JOS se epaakm lam vahv1stam1sen, vaan syyna on i 
täm&.n lain hatara ja yltiöpäinen valmistaminen 
.ia muodostelu. (Vasemmalta: Syy on Juutilaisen.) 
Olen mainitsemani lakivaliokunoon mietinnön 
allekirj.oittajien joukossa ja olisin valmis myötä
vaikuttamaan lain vahvistamiseksi, jos sen 2 § 
olisi siinä muodossa, kuin ·Be viime lakivaliokun
nassa hyväksyttiin. Se minun mielestäni olisi 
kohtuullinen ja ajan vaatima muutos tämän lain
pykälän suhteen. Olen sitä mieltä,. että rikoslain 
10 luv~ 1 ja 2 § on muutettava, mutta muutet
taJraon ja tehtäköön siitä esitys siihen ·tapaan, 
kuin viime lakivaliokunta sen on hyväksynyt. 

Ed. .S a a r e 1 a i n e n: Kuten ed. J uutilainen 
täällä lausui, niin kysymyksenalaiseen lakiehdo
tukseen viime istuntokaudella lakivaliokunnassa 
laadittiin kaikkien valiokunnan jäsenten hyväksy
mänä ed. J uutilaisen mainitsema 2 §. Kun tämän 
pykälän samalla istuntokaudella suuren valiokun
nan vasemmistolaisedustajat pyyhkäsivät pois 
lakiehdotuksesta, niin se jäi niin paljon vaille, 
ettei siihen jäänyt yhtään sanaa, joka olisi mää~ 
rännyt rangaistusta edes luvallisten uskokuntain 
oppien häpäisemisestä, ja niin ollen lakiehdotus on 
nyt sellainen, ettei yksikään edustaja, joka vä
hänkin tuntee kansamme oikeustajuutua ja joka 
vähänkin lienee valitsijainsa kannalla, voi laki
ehdotusta hyväksyä, äänestää sitä vahvistetta
vaksi vaan hylättäväksi. ·Minä tosin olen samaa 
mieltä tästä asiasta kuin mitä ed. Manner mainitsi 
kun tästä asiasta viimeksi keskusteltiin, että 
nykyisen voimassaolevan rikoslain 10 luvun: mää
räykset, varsinkin mikäli ne koskevat rangais
tusta, ovat liian korkeat. Säännökset eivät liene 
muutenkaan aikansa tasalla, joten näihin nähden 
muutoksia pitäisi lakiin saada. Sellaista muu
tosta osaltaan edellytti juuri vasta ed. Juutilai-' 
sen lukema 2 §. Ja jos se olisi pysytetty tässä' 
lakiehdotuksessa, niin silloin se vaS'taisi parem
min tarkoitustansa, ja luulen, että jokainen edus
taja . olisi silloin voinut tämän lain hyväkyä. 
Mutta jos nyt lakiehdotus vahvistetaan tämmöi
senä, niin puhumattakaan Jumalan pilkkaami· 
sesta., ei tämä sisällä rangaistusta edes uskonop
pien.häpäisemisestä, vaan jokainen saa, jos tahtoo, 
pilkata. ja häpäistä kansalaisten pyhimpiä tun
teita.. Semm~inen laki ei qle kansamme enem-

t 

mis.tön :tahdon mukainen. Vaikkapa voimassa ole
va rikoslaki määrää, kuten sanoin, liian korke.an 
rangaistuksen uskontorikqksista, niin tuomioistui
met siitä huolimatta ovat niistä yleensä li~wäf 
rangaistukset määränneet. Eikä rikoslain tar
koitus uskonnon alalla ole se, että se suojelisi ju
malanpilkalta ja häpäisemiltä, sillä hän ·ei tar
vitse meidän lakiemme turvaa, vaan niiden tar
koituksena on suojella. niitä uskonnollisia tun
teita, mitä suurin osa Suomen kansaa pitää py
himpänä. Olen varmasti vakuutettuna siitä, että 
esimerkiksi vasemmistolaisten edustajain valitsi
joista on suuri osa, jotka eivät hyväksy tämmöi
senänsä tätä lakiehdotusta, kuin se nyt esitetään 
vahvistettavaksi. (Vasemmalta: Valetta!) Mei
dän lakimme asettaa muissakin tapauksissa tun
teen lain suojan alaiseksi. Esimerkiksi rikoslain 
20 luku suojelee myös siveellisiä tunteita. Lain
säätäjät ovat kautta aikojen pitäneet uskonnolli
sia tunteita niin arvokkaina ·oikeushyvinä, että ne 
ovat katsoneet niiden suojaamisen tarvitsevan eri
tyistä lainsäädäntöä. Tahtooko nyt 1Suomen 
kansan eduskunta lainsäädännön kautta vieläkin, 
kuten tähän asti, suojella uskonnollisia tunteita 
vai ei, siitä on nyt kysymys. Minäkin puolesta.ni 
olen lakivaliokunnassa tehdyn vastalauseen kan
nalla ja ehdotan lakiehdotuksen hylättäväksi. 

Ed. S j ö s te d t- Jussila: Minäkin kuulun 
niihin, jotka kesällä vastustimme kysymyksessä 
olevien rikoslain pykälien kumoamista, ja vaikka
kin myönnän, että kehitys vaatii muutoksia kris
tillisen kirkon elämään, toimintaan ja ajatusta
lJaan, niin11ä voi olla paikallaan, että mainittujen 
pykälien rangaistusmääräyksiä korjataan, mutta 
niiden kokonaan poistamista en voi pitää suota
vana, sillä eihän voi sallia, että maassamme lu
vallinen tai suvaittu uskontokunnan oppi jäte
tään alttiiksi kaikelle ilkeämielisyydelle ja jul
kiselle häpäisylle. Kun minun käsitykseni edel
leen on kansastamme, että •sen suuremmalle osalle 
vielä sopii tuo historiankirjoittajan kirjoittama 
kaunis tunnustus- kansastamme, että se on kas
vanut kiinni luterilaisen kirkon uskoon ja pitää 
sitä elämänsä voimana, niin olen sitä mieltä, ettei 
eduskunta .kysymyksessä olevaa. lakiehdotusta 
vahvistaisi ja kannatan siiiil lakivaliokunnan kir
.i~mään liitetty~ .. vastalausetta. 

Ed. L. T y p p ö: Kuten tunnettua, eduskuntaa 
on nyt vaadittu vahvistamaan ja voimaan astu
vaksi saattamaan muiden muassa tätäkin la.kieh
dotusta uskontorikoksista. Eduskunta lähetti 
tämän lakivaliokuntaan lausunnon antamist-a var
ten ja lakivaliokunnassa pääsi se mielipide voitol-
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le, mikä sen kirjelmässä esitetään, että laki on 
vahvistettava. Tämä anfui aihetta lakivaliokun
nan vähemmistöll-e lausua eri mielipiteensä vasta
lauseessa, jonka alle minäkin olen kirjoittanut. 
Vakaumukseni on se, etten tule koskaan myötä
vaikuttamaan kyseessäolevan lain vahvistamis-een, 
syystä, että minä pidän sen kokonaan turmiolli
sena, sellaisena, jonka kautta ei edistetä todellista 
siveellisyyttä kansan keskuudessa. Tässä vain 
tahdotaan anastaa vapaus Jumalaa ja uskontoa 
rienaamaan;. jolla räikeästi loukataan uskonnolli
sen ihmisen vakaumusta ja pyhimpiä tunteita, 
joka ei mielestäni saa olla laissa sallittu. Uskon.to 
ei ole mielestäni ansainnut sellaista rangaistusta, 
että se heitetään lain ulkopuolelle. Sekään ei ole 
kristinuskon syy, jos ihmisiä alentuu kaikem
moisten paheiden t-eille. Sellainen ei ole tahto
nut syventyä kristinapin vaikuttavaan voimaan 
vapautuakseen paheista. On sanottu, ettei uskon
nolla ja siitä johtuvalla vakaumuksella ole mi
tään syytä a1settaa niitä eri asemaan muista vakau
muksista.. Mutta olen sitä mieltä Suomen kansan 
enemmistön kanssa, että kristinoppi on täysin ar
vokas ollakseen erityisesti lailla suojattu. Vuo
situhansia on se tehokkaasti vaikuttanut kansojen 
todelliseen elämänparannukseen ja sivistybeeen. 
Rohkenen sanoa, että Kristuks-en -evankeliumi on 
ollut ja on Yieläkin kaikkein tehokkaimpana lääk
keenä sielussaan murtuneille ja kurjille ihmisille. 
Se on ollut pelastavana kätenä lukemattamille ih
misille ajallisesta ja ijankaikkisesta onnettomuu
desta. En kuitenkaan sentähden asetu kysymyk
sessä olevaa lakia puolustamaan, että minä itse 

. kohtaani tarvitsisin tai tulisin pyytämään syyt
teitä asetettaviksi sen perust·eella. MinulJ.e kuu
luu Vapa.htajan kehotus ja esimerkki antaa an
teeksi; vakaumukseni on noudattaa sitä. Mutta 
-en kuitenkaan tahdo, että kristinapin arvoa lou
kataan sillä tavalla, että tahdotaan laillinen suoja 
kumota. En tahdo sillä uudessa suojeluslaissa 
la.insäätäjää vaivata, mutta entiset ha:luan pysy
tettävik>S.i, ja s·cntä.hden kannatan vastalauseessa 
olevaa pontta. 

Ed. R o sen q v i s t: Jag hadc icke tänkt yttra 
mig i den1na fråga, då jag redan senaste vår var i 
tillfälle att angifva och utförligt motivera min 
ståndpunkt.. Herr Manners andragande vid fö~
gående plenum, då denna fråga var före, föran
ledde mig dock att begära. ordet. J ag begärde 
ordet för att på sa:mma gång jag ville skänka 
erkännande åt den hänsynsfullhet och måttfui1-
het, som denna gång Prägladc herr Manners an
dragande och som gör e~t ·meningsutJbyte i denna 
sak med honom möjligt, söka visa, att dc san-

ningar han, uttalade icke leda till det resultat, 
till hvilket han ville kornma. 

Herr Manner framhöll först, att ifrågavarande 
paragra.fer i vår strafflag äro i hög grad föråldra
de, icke mera rnotsvara tidens åskådningssätt. 
Detta är något, som vi alla erkänna; alla önska 
vi en revi_sion, ja, en långt gående revision af denna 
lagstiftning. Men häraf följer icke, att nämnda 
paragrafer, särskildt den 2 § 10 kap. S. L. helt 
och hållet skall slopas utan a:tt ersättas af något 
annat. 

Herr Manner framhöll vida,re, att de förseel
ser, mot hvilka man i nämnda paragrafer genom 
straffbestämningar reagerar, ofta äro en f'öljd al 
obetänksamhet och tanklöshet. Detta, är också 
riktigt. Detsarnma gäller ä.fven många andra 
förseelser och brott, hvilka. beröras i vår straff
lag. Men däraf följer icke, att ifrågavarande 
paragrafer helt skola afskaffas, men väl att vid 
deras affattning och särskildt vid deras tillämp
ning hänsyn bör tagas till alla förmildrande om
ständigheter. 

Vi instärnma också alla i herr Manners påstkn
de, att man icke genom stränga stra.ffbestämmel-
5er omskapar och pånyttföder människor. Här
till fordras helt visst andra medel. Men ett folks 
rättsmedvetande kan icke upphöra att genom 
strafrbestämmelser reagera mot sådant, som · det 
måste anse fördömligt, och i en dylik reaktion 
ligger såväl ett salt för samfundslifvet som äf
ven ett uppfostrande moment. 

.Slutligen betonade herr Manner nödvändig
heten att med hänsynfullhet och mild förståelse 
bemöta andras öfvertygelser, särskildt religiösa 
öfvertygelser, vare sig dessa öfvertygelser äro 
kristna eller icke. Detta va,r verkligen gyllene 
ord från dessa läppar. Och han har otvifvelak
tigt rätt att lägga dem oss alla: på hjärtat, vare 
sig vi räkna oss till vänstern eller högern. Men 
slutsatsen blir äfven här en helt annan än den, 
hvilken herr Manner vill komma. Ty dB, SOI)l 

;vrka på en rea,ktion från samhällets sida gentemot 
den själ·ens råhet, som kallas smädelse, hån och 
gäckeri af andras tro och heligaste öfvertygels-er, 
dessa öfvertygelser må nu vara kristna eller icke 
kristna, positiva eller negativa, ställa sig just 
på den af herr Manner rekommenderade stånd
punkten. ,Respekt för andras tro, vi fvrdr·a ju 
detsamma." Endast genom en fullkomlig be
greppsförvirring kan man sammanblanda frihe
ten att hylla och offentligen uttala hvilken reli
giös eller s. k. irreligiös öfvertygelse som helsf 
· med f'rihet att gäcka och håna a.ndras tro ocli 
öfvertygelse. 

74 



576 Maanantaina 17 p. joulukuuta. 

Äfven det faktum att vi, såsom vi alla hoppas, 
med det snaraste -erhålla en religionsfrihetslag, 
som inför ·fullständig religionsfrihet och sålunda 
möjliggör uppkomst-en af en stor mängd olika, 
hvarandra delvis motsatta såväl kristna som icke 
kristna trossamfund, talar för och icke mot en 
lagstiftning af den art, hvaxom här är fråga, en 
la:gstiftning, som icke saknas i något kulturland. 
Den tid skall väl -en gång komma, då själsodling 
och s.iälsa.del så genomträngt folkets alla lager, 
att paragrafer af denna art icke m-era hafva nå
gon tillämpning, då öfver hufvud inga straffbe
stämmels-er behöfvas. emedan människorna. låta 
sig hestämmas af höga, inre normer, Men dessa 
krigsår och icke minst de senaste månadernas 
historia., särskildt i vårt eget land, visa, att det 
tusenåriga rikets tillkomst ännu är f.iärran. Vi 
påskynda icke, utan fördrö.ia denna tid genom att' 
upphöra. at reag-era mot former af själsråhet. 

•J ag ber att få utta.la min anslutning till clen 
lagutskottds skrifvelse åtföljande reservationen, 
men ja1g uttalar tillika den önska:q., och förhopp
ning, att vår regering- med det snaraste måtte 
lä:mna oss en proposition innebärande ändring af 
ifrågavarande lagstiftning, en grundlig ändring, 
däri de sanningar, som herr Manner framhållit, 
måtte •blifva beaktade. 

Ed. R e n t o 1 a: Kaus.amme uskonnollisesta ti
lasta tällä kertaa anta•a vis~in läpileikkauksen sen
kin kysymyks-en käsittely, mikä nyt on esillä, ja 
joka tuli kyllä siksi perinpohjais·esti kesällä käsi
tellyk•si, että mitään uutta tiettävästi emme siinä 
esille s·aa vedetyksi. Mutta kun nyt on toivoa, 
että asia saa toisen kää·nteen, että kesällinen -edus
kunnan päätös siinä jää vahvistamatta, niin sen
tähden katson vdvolli·snudekseni 'Siinä käyttää 
pll!heen vuoroa. 

En ·ole ollenkaan uskonnolliselta kannalta katsot
tuna niin kokonaan pessimistinen .eduskuntaan, tä
·hän kansan pienoiskuvaan nähden, kuin ehkä luu
lisi täytyvän olla niiden kerrassaan mauttomien ja 
alhaista sivistystä osoittavien pyhää pilkkaavien 
välihuudahdusten 'sekä varsinkin pappisjäseniin 
kohdistuvien sättimist-en vuoksi, mitä useinkin 
täällä saa kuulla. Katson, että se ·On todistus uskon
nollisen ,kivun" hereilläolo.sta •ja minä merkitsen 
ilolla, että se tapahtuu vasemmiston penkeiltä, kun 
taasen surulla totean, ,että oikeiston taholla usein 
käsitetään uskonto s·eUai:sek:si adiofora-asiaksi, jo
hon ei tarvitse ·en-empää huomiota kohdistaa, kuin 
että olkaansa kohauttaa sille. Odotan, että kerran 
tapahtuu meidän vasemmistossamme, sosialidemo
kraate:issamme, joihin minäkin kansa:ntaloudelli
Sf'lta kannalta katsottuna tunnustaudun, sellainen 
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kirkastuminen, ·etteivät nam harkitsemattomat 
esitykset saa eduskunnassa -enää nähpä päivänva
loa, kuin mitä ky•seessä oleva lakiehdotuskin on. 
Siinä su1hteessa pyytäisin ·saada vielä merkitä 
mu~stiin Hen tosiasian, että Suomessa on 'hälläkin 
kertaa &entään suuri joukko kristittyjäkin sosialis
teja,- vaikka ei heillä nimenomaan täissä -eduskun
nassa ole varsinaista edustajaa yksinomaan heidän 
valitsemanaan. On minun kuitenkin ilmoitettava, 
että vissillä tavalla edustan noin puoltatoistakym
mentätuhatta kristillissosialistista yalitsijaa, ja 
koska varman vakaumukseni mukaan tulevaisuu
dess·a meidänkin maassamme kristityt sosialistit 
merkits-evät paljon sekä taloudellisissa ·että sivis
tyksellisissä asioissa, niin ta1hdon huomauttaa sii
tä, että osa valveutunutta järjestäytynyttä työvä
-keä paheksuu tällaisia alotteita, kuin nyt vas:em
miston iaholta on tehty. Aiotteentekijät eivät voi 
Hissä asiassa nojautua työläisten la.ajoihin riveihin 
eheänä kokonaisena rintamana. Toivoi'Sin, -että 
vasemmiston taholla otettaisiin varteen myöHkin 
ne monet pyhäkoulunopettajat, ne hartaat kris
tilliset työntekijät, jotka vi-elä viime ,syksynä, us
kollisina kansantaloudellisine harrastuksilloon, ve
tivät tosin viivansa sosialidemokraattien ruutuihin, 
mutta jotka jyrkästi l}aheksuvat vasemmiston me
nettelyä sekä tässä asiassa että monissa muissakin 
asioissa. Älköön luultako, ·että se henkinen suunta, 
mikä on vallalla ,Työm}es"o.lehdessä y. m. sosiali
demokraaitisissa lehdissä, sinänsä on meidän kan
i'aamme jo mennyt ja tehnyt sen mat-erialistisen 
maailmankatsomuksen omaajruksi. Kaukana siitä. 
Joudun virkaani suorittaes.sani joka viikko tekemi
siin ·aivan s,elvien sosialidemokraattien, ,Työmies"
lehden lukijain kanssa, jotka ovat kuitenkin -par
haimpia kristiveljiä kuin taitaa löytyä maassamme, 
ja pyytäisin, että vasemmiston taholla kiinnitettäi
siin tähänkin huomiota, jotta ei tehtäisi, jollen 
muuta sano, taMillista virh-että, niin että joudut
taisiin näiden vakavimpain sosialist.ien vieroksu
misen alaisiksi, ja siten mahdollisesti sosialismin 
suuri a:siakin ajautuisi säännöllisessä kehitykses
sään harhapoluille ja ehkäistyisi. 

Mitä näihin lakipykälien merkitykseen erikoi
sesti tulee, niin siitä on täällä kyllä valaisevasti 
puhuttu sekä ·ed. M·annerin asiaa koskevassa vii
meisessä lausunnossa, josta suurimman osan hy
väksyn, •että myöskin ed. Rosenqvistin lausunnos
sa. Siihen asiaan en tahdo siis sen enempää nyt 
huomiota kiinnittää, kuin merkitä vain kantani, 
että vaikkaka•an en jumalanpilkan luVJallis-eksi ju
listamista kannata, niin ·olen kuitenkin siiä mieltä, 
että rikoslain kyHeessä olevat kohdat kaipaavat 
jotakin muutosta. •Mahdollisimman vähäiseksi 
käyköön kaikki rangaistus ja l!akkotoimenpide 
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tällä alalla, kunhan vain laissa kyllä selvästi ilme
n-ee, että kansan oikeustajunta reageeraa uskon
nollisten arvojen maahan kaatamista vastaan. 
Mutta mitään muuta merkitystä minusta niillä ei 
pidä oleman, sillä ·s-e väätentäisi uskonnon ol~musta 
ja on uskonnon leviämiselle haitta. Hentähden kan
n.!ltan kyllä sitä kehitystä edelleen, jota on suuressa 
määrässä toteutettu, kun maassamme jalkapuu
rangaistuks·et y. m. poistettii'n. Kaikki, mikä sitä 
muistuttaa ja millä on oleellista yhteyttä sen kans
sa, se hävitköön. Mutta kun nyt ·ei ole alotetta teh
ty silmälläpitäen tuota näkökohtaa, vaan perin toi
s-enlaisista syistä, niin minun täytyy sitä vastustaa. 
Syy tämän aiotteen t>ekemiseen näkyy eduskunta
esitysmietinnössä n :o 4 viime kesäisiltä valtio
päiviltä. Siellä sanotaan, että ,uskonnollinen va
kaumus ei ole sellainen oikeushyvä, jota on ran
gaistusmääräyksillä suojattava". Siinä kiinnite
tään huomiota uskonnon yhteisktmnalliseen merki
tykseen ja väitetään, että uskonnolJ.a yhteiskun
nallisessa merkityksessä ei ole arvoa sikäli, että :-:e 
olisi tunnustettava oik,eushyväksi. Tähän nähden 
minä l)yydän as·ettaa jyl'kän vastalauseeni ja pyy
dän vastausta esimerkiksi s·eura[lvaan kysymyk
seen: 

Jos maamme pohja kerrokset, maamme sosialistit 
olisivat joko laestadiolaisia tai pi•etistejä tai muita 
sellaisia, niin katsovatko sosialistiset johtajat, että 
heillä olisi ollut niin paljon vaikeuksia punakaar
teista y. m. sosialismia vastustavista liikkeistä, 
katsovatko; että heillä olisi ollut niin paljon vas
tusta, kuin-nyt on ollut? Sillä minun käsittääK
seni edesvrustuulhsimmat sosialistijohtajat ja ni
menomaan monet kansanedustajatsentään paheksu
vat ankarastikin sitä käännettä, minkä sosialismi 
osaltaan on nytmaassamme saanut. Mutta jos olisi 
sosialistisessa valitsijakunnassa joku uskonnolli
nen v.akaumus vallalla, niin olenpa varma, että so
'Sialistijohtajat pitäisivät sosialismin asian sinänsä 
varmempana, eivät joutuisi niiden siveellisten 
haittojen, niiden järjestykseen soveltumattomien 
ainesten kanssa tekemiseen, minkä kanss·a heillä 
nyt on erinomaisen p'aljon tekemistä. 

Tekee mieleni tä:ssä ottaa pieni esimerkki, kun 
se on perin valaiseva. Minulla on ollut suuressa 
pitäjässä tunnettuna ·eräs oikeistolainen, kunnan 
.i.ohtomies, jota minä en useinkaan nähnyt siinä kir
kossa, joss·a minulla oli tehtävä suorit,ettavana, 
mutta pelipöydissä hä.n usein kyllä oli ja juopot
teluseuroissa .ia k·aikenlai·sten pilkkaajien seurassa. 
}futta muutamia kuukausia takaperin jouduin 
liikkumaan siinä pitäjässä ja hän, entinen virniste
lijä, otti vaka.vasti puheeksi, että missä piireissä 
nyt on enää kunnollisia, yhteiskuntaa säil;vttäviä 
::1i·neksia. Oli puhe elintarvelain rikkomisi,stR. Hän 

myönsi, että me porvarit olemme sitä harjoittaneet 
ja että sosialistit ovat harjoittaneet sitä, niinkuin 
kaikissa piireissä on harjoitettu. Mutta, ilman, että 
minä sanallakaan johdatin uskonnollisia seikkoja 
miel€en, niin hän mainitsi, että- sanon ·esimerkin 
vuoksi nimen, ei •se sellainen ·ollut - että ,jos yh
teiskunnassa olisi sellaisia kuin nuo Paasosen tytöt. 
niin totisesti maa olisi reilassa. Joka asia minkä 
he lupaavat, on ehjä kuin timantti, pitää paikkan
sa, siihen saa luottaa". He olivat omcp·elijattaria, 
he olivat la·estadiolaisia ompelijattaria ja jos ke
tään, niin lahkolaisia tämä kunnan johtomies kat
soi yli olk.ansa, mutta hän oli tullut huomaamaan, 
että yht-eiskunnassa ei ollut luotettavaa ainesta 
muualla kuin uskonnollisiS'sa piireissä. Tuota 
esimerkkiä minä pyytäisin laaj-entaa koko yhtei.s
kunt.aa koskevaksi ja väittää, että jos koko yhteis
kunnassa olisi, olkoot ne minkänimenisiä uskon
nollisia tahansa, kre]kkalais-.katolisia tai mitä ta
hansa, jos ne vain ovat totisesti uskovia, niin yh
t-eiskunnassa olisi oikeusturva toisenlainen, kuin 
tällä kertaa on. Ja tästä teen .sen johtopäätöksen, 
että uskonnollinen vakaumus on yhteiskunnalli
nen hyvä, on oikeushyvä, jota kunkin y~hteisknn
nan j.a valtion, sikäli kuin •Se tahtoo olemukselleen 
uskollinen olla, täytyy suojata lailla. Se on siis 
lailla suojattujen asiain piiriin vroettävä ja tästä 
a.siastapa minulla vain onkin riitaa tämän ·esityk
s-en tekijöitä vastaan. Muuhun ·puol·een en ollen
k·aan tahdo kajota, ·en pienimmäs·säkään määrässä 
siihen, mikä kuuluu Jumalan olemukseen, hän€n 
kunnians·a loukkaamiseen j. n. e. Niitä en tahdo 
käsitellä tämän asian yht.eydessä. Mutta kun olen 
todennut, •että uskonnollinen vakaumus on oikeus
hyvä niin katson että jokaisen ·oikeusvaltiosta 
käyvän yhteiskunnan tarvitse-e suojella tuota oi
.k.eushyvää ja sentähden minä asetun lakivaliokun
nan mietinnössä esitetyn vastalauseen kannalle ja 
pyytäisiu sitten kohdistaa .sanani oikoeistolaisille. 

Kun nyt on oikeistolaisten vallassa hylätä, jät
tää vahvistamatta tuo k·esällä tehty laki tai antaa 
sen tulla vahvistetuksi, niin pyytäisin, että oikoeis
to pitäisi vaalilupauksensa. Jokainen, .ioka ei 
suostunut oikeistolaisten y.hteiseen v•aalitoimintaan 
syksyllä, hän oli hyvin lähellä joutua isänmaan 
kavalta.jan, kaikessa tapauksessa uskonnon vastus

'tajan y. m. ,sellaisen kirjoihin, niin pappi kuin joku 
sellainen saattoi ollakin; siinä ei merkinnyt mitään 
entinen toiminta. Ellei yhtynyt oik·eistolaisten 
puoluetoimint:aan, niin silloin sai nuo herjaukset 
ja syytöl;:.s.et kuulla. Kuinkahan nyt on? Ovatko 
oikeistopuolueet lähettäneet täihän €duskuntaan 
sitten sellaisia 'edustajia, jotka uskonnollista vakau
musta pyytävät vielä yhteiskunnassamme lailla 
suojella? Toivoisin, että niin olisi Vaik-ka kyllä 
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katsoisin kansal1emme smansä edullisemmaksi, 
sosialismille edullisemmaksi ja koko kansamme 
tulevaisuudelle edullisemmaksi, jos se olisi vasem
misto, joka tässä suhteessa asettuisi uskonnolli
selle kannalle ja oikeisto julkisestikin jäisi s~lle 
epäkristilliselle kannalle, josta tunnusmerkkinä 
ovat oikeiston monet porvarillista ahneutta todista
vat teot. Olen sitä mieltä, että asiat maassamme 
olisivat silloin paremmalla tolalla, ja s·e onkin mi
nusta suurin onnettomuutemme, että vas·emmi•s
tomme, sosialidemokratia, meillä on ottanut <epä.
kristillisen kannan ajaakseen. 

Pyytäisin lopuksi vielä huomauttaa, että eikö
hän va.semmistossakin ole sellaisia henkilöitä, jot
ka ovat siksi avosilmäis·esti lukeneet esimerkiksi 
Englannin sosialismin historiaa, että näkisivät 
ajanpitkään pätemättömäksi kannaksi sosialismin 
voittoon viemisessä sen antikristillisen kannan, mi
kä heillä nyt on. 'Eihän sosi.a1ismi ole pienimrnäs
säkään määrä:ssä kytketty materiali,stiseen, uskon
nonvastaiseen maailmankatsomuk•seen, vaan pi
kemmin on juuri läheisessä sopusoinnussa kristin
uskon kanssa. Tiedän, että vas.emmistossa tässä
kin eduskunna.ssa on uskonnollisia henkilöitä, ai
nakin muutamia, mutta kuinka 'Paljon puoluekuri 
estää heitä tuomasta uskonnollista vakaumustaan 
ilmi, sitä en tiedä. - Kun oik€istolla, kuten sa~ 
noin, on valta tässä asiassa tyydyttää Suomen 
kansan oikeustajuntaa, niin minä toi voisin, että 
niin tapahtuisi, sillä kansamme lähetti 1oikeiston 
tänne tällä kertaa enemmistöksi myöskin sitä var
ten, että oikeisto tässä a'sia.ssa korjaisi kesällä ta
pahtuneen erehdyksen. (Vasemmalta: Ne ovat 
yhtä mustia, kuin te!) 

Ed. Lohi: Minäkin yhdyn niihin, jotka ehdot
tavat, että tätä lakiehdotusta -ei vahvistettaisi. ,Jo 
kesällä, silloin kun tätä asiaa käsit-eltiin, kun so
sialistit tekivät suuressa v·aliokunnassa sen keika
uksen, että tahtoivat kokonaa!ll poistaa ensimäisen 
ja toisen pykälän, päätti maalaisliiton eduskunta
ryhmä asettua vastustamaan tällaista lainmuutos
ta, ja minä rohkenen toivoa, -että tämä lakiehdotus 
ei tule nyt saamaan -eduskunnan enemmistöa puo
lelleen. Täällä muuten arvokkaassa lausunnos
saan ed. Manner huomautti siitä, että tavallis·esti 
uskonnon pilkkaaminen ja hä;päisemin€n tapahtuu 
ajattelemattomuudesta ja kevytmielisyydestä. 
:Mutta on otettava. huomioon, että se voi tapahilla 
myös hyvin harkitusta ilk€ämielisyydestä. Sitä 
oli tahdottu suojella sillä valiokunnan mietinniillä, 
jorrka lakivaliokunta ensin kesällä laati, muttn. kun 
sosialidemokraatit tahtoivat tä:mänkin suojan us
konnolliselta tunteelta 'POis, silloin se meni sellai
.seksi, että sitä ei enää voitu hyväksyä. 

-------

Ed. L ö t h m a u: Paraikaa pyrkii kan:>a,tnme 
säännöstelemään itsenäisyyttään ja aille a~:>iano
maista tunnustusta ulkoapäinkin saamaan. Tämä 
kyseessäoleva rikoslain pykälä on mialestäni ilmfi
us siitä tosiasiasta, että kansamme on pannut arvoa 
sisäisellekin itsenäisyydelleen arvostamaHa ja. 
kunniassa pitämällä niitä p.eriaatteita, jotka esi
isillemme ovat olleet arvokkaita ja suoneet heille 
elämänsisältöä. Nykyinen lainlaatija tekisi mie
lestäni huonon palveluksen tuleville sukupolville, 
jos se siveellisistä ihanteista korkeimman, jumal
ihanteen rangaistuksetta jättäisi t.ahallisille pilk
kaajille alttiiksi. Yhdyn kannattamaan lakivalio
kunnan kirjelmään liitettyä vastalauseita, ettei 
eduskunta kyseessäolevaa lakiehdotusta vahvis
taisi. 

Ed. He d b e r g: Efter landtdagsman Rosen
qvists andragaude, hvarom jag i hufvudsak för
enar mig, kan jag fatta mig kort. J ag kan !Iläm
ligen såväl förena mig om det uttalanle, som in
går i reservationen till lagutskottets skrifvelse. 
nämligen att första och andra paragraferna, 10 
kapitlet i strafflagen, som •angå religionsbrott, mcd 
af,seende å imnehållet äro föråldrade och erfonlra 
en revision, i synnerhet beträffande straffmåtten. 
Men d·etta, att nämnda paragafer äro föråldrade 
och i behof af någon ändring är någonting helt an
nat än hvad det föreliggande lagförslaget innebär. 
Lagbestämningarna tarfva ändring, men ett helt 
horttagande af paragraferna eUer en sådan än
dring, som förutsättes i lagförslaget, är ju i alla 
fall att gå för långt och kan icke godkännas. Då 
den förra landtdage:ns beslut blef känrlt ute i byg
derna, möttes det a.f ett allmänt beklagande och 
motvilja. Missnöjet var ända. därhän ~tort, att jag 
vågar det uttahndet, att denna kammnre.~ samman
sättning till någon del åtminstone blef heroend,c 
af just detta ödesdigra beslut, åtminstone ihvad 
angår det mindre antal socialister, som intagit sin 
plats i denna landtdag. Landet tog afstånd från 
en lagstiftning, som var egnad att skapa utvidgad 
möjlighet för ett utöfvand-e af häd·else. Gärna må 
medgifvas, att litet eUer intet kan vinna's gcnorn 
en tillä:mpning af dessa lagparagrafer, men deras 
förefintlighet har i alla fall en viss uppfos.trandE' 
betydelse. De ·erinra folket om dess plikt, att 
egna nödig hänsyn för andras heliga:ste känslor_ 
Och ·ett borttagande af dessa paragrafer tolkas af 
folkmedvetandet såisom ett fö11svar för den hän
synslöshet, som står bBJkom hädelsen .. Jag ber att 
f1å understöda r~serv.ationens yrkande på att detta 
lagförslag icke måtte fastställas. 

Ed. Le ;p p ä ne n: Edustaj-a Juutilainen koetti 
äsken uskotella, että .ios tämä laki ei tällä kertaa 



Rikoslain 10 luvun 1-4 §:t. 579 

tulisi vahvistetuksi, niin syy ei olisi tämän edus
kunnan, ja tuli siitä todistelusta siihen johtopää
tökseen, että s;y-y muka olisi sosialistien menettelyn 
viime eduskunnassa. Tämmöinen todistelu ti kui
tenkaan missään tapauksessa pidä paikkaansa. Sil
lä on muistettava, että viime eduskunnassa koetet
tiin oikeiston taholta koko lakiehdotus lykätä yli 
vaalien, mutta kun siihen tarvittiin vähintäin kol
mannes edustajia, ei sitä saatu kokoon. Tämän 
päätök+sen takana oli siis yli 2

/ 3 ·eduskunnasta. 
Siis paljon muitakin, kun sosialisteja. Ja. minulla 
on täysi syy olettaa, että ·ed. J uutilainenkin äänes
ti tämän lakiehdotuksen puolesta. Mutta •että hä
nen kantansa nyt on muuttunut, johtuu ennen 
kaikkea •siitä, että porvar1sto on ·entistä enemmän 
lujittanut liittoaan; maalaisliittolaiset niid•en mu
kana. Maalaisliittolaisten kannan voi osittain se
littää johtuvan siitäkin, että heidän eduskunta.ryh
män:sä on saanut kaksi pappia. iNäiden vaikutm 
on jo ihan +silmiinpistävä. Olisi sur1.1llista, ellei 
nyt saataisi ehdotuksen taa edes yksinkertaistu 
enemmistöä, vaikka ·edellisellä istuntokaudella oli 
määrä-enemmistö. •Tätä minä pitäisin taantu
muksena; ei ainoastaan vanhollisuutensa vaan il
meisenä taantnmuksena. !Sen vuoksi miltei toivoi
sin, että lakia ei vahvistettaisi, jotta Suomen kan
sa1la olisi todella. tilaisuus nähdä, kuinka. 11aljon 
eduskunta on muutamissa kuuka.usissa ehtinyt 
taantua. Tämän lakiehdotuksen kaatuminen ei 
olisi minun mielestäni niin suuri vahinko, kuin 
tämän taantumuksen toteaminen. 

Ed. A n t o n H u o t a r i: Sosialidemokraatti
nen puolue on julistanut uskonnon yksityisasiaksi 
ja siitä johtuu, että täytyy kunnioittaa toisten va
kaumusta. Mutta oikeiston taholla nähtävästi ei 
tahdota sitä kunnioittaa, koska ta1hdotaan pitää 
sellaisia vanhanaikaisia säännöksiä rikoslais•sa, 
jonka mukaan pienestäkin ajattelemattomasta sa
nasta voidaan tuomita suuriin vankeusrangaistuk
siin. Ei ed·es katoolisissa maissa, joissa muotous
kol}nollisuus on sittenkin ·enemmän etualalla, ol~e 
tällaisia säännöksiä. Ed. Rentola tahtoi nykyaj~an 
surkuteltavat tapahtumat vetää myös tä:mäin sa
man asian yhteyteen; >Selitti, ~että jos kansassa olisi 
uskonnollinen vakaumus syvällä, niin sellaisia ta
pahtumia ei näkyisi. Mutta ed. Rentola ei ehkä 
tiedä, että esimerkiksi Saksan talonpoikfliskapi
nan aikana, jolll). oli kokonaan uskonnollinen luon
ne, nähtiin paljon kummempia. tapahtumia, kuin 
mitä meidän maassamme nykyisin on nähty. Ne 
tapahtuivat raamatun nimessä ja sen puolesta. Se 
osoittaa 'siis, ettei yksinomaan vasemmiston uskon
nottomuus, niinkuin täällä on sanottu, ole syynä 
niihin tapahtumiin, mitä on tapahtunut, vaan j,oh-

tuu se kokonaan taloudellisista ja. valtiollisista 
oloista. Sentähden näitä .seikkoja ci pitäisi tällai
sen asian yhteyteen ollenkaan sekoittaa. 

Ed. A h m ,ala: Kyllä:hän valtion uskonto on 
kautta. aikojen tarvinnut vankkoja tokeita, pysyäk
seen pystyssä. Sen on sittenkin :hiljalleen täyty
nyt antaa perään ja on tapahtunut uudistuksia 
kirkollis·enkin lainsäädännön alalla. Kun vähän
kin on 'silmäillyt historianaikuisia kirkon tapah
tumia, niin huomaa, että siellä on mitä julminta 
kidutusta -harjoitettu aina toisinajattelevia koh
taan. Ei tarvitse muuta, kuin pistäytyä vaikka 
Turun museossa katselemassa niitä kidutusveh
keitä, joilla on ennen ylläpidetty Jumalan kunniaa, 
kirkon ja valtion uskontoa, niin kyllä ne todella 
ovat pöyristyttäviä aseita näin maallikon mielestä. 
Kaikenmoista kidutusta on aina harjoitettu ja 
koetettu vainota toisinajattelevia uskonnon asi
oissa. Oik,easta·an olen tullut siihen käsitybeen, 
että eritoten valtiokirkon uskonnon omistajat naut
tivat erityi's·esti siitä, kun saavat jonkun kerettiläi
sen kynsiinsä, jota sitten voivat kiduttaa rnrillä kei
noilla tahansa, nykyään sulkemalla kuukausiksi 
ja vuosiksi vankilan tyrmiin. Minuun on, niin us
konnollinen kuin pohjalta.ni olenkin ja :saanut us
konnollisen kasvatuksen, siitä huolimatta aina teh
nyt hyvin TJahan vaikutuksen, kun olen +seurannut 
asiain kulkua ja nähnyt, kuinka varsinkin taka
vuosina työväen joukkojen edustajista on pitänyt 
olla vakinaisesti miehiä vankilan tyrmissä J uma
lan kunniaa kirkastamassa ja uskontoa pyhänä säi
lyttämä•ssä. Luulen, että 8e tuomiorovasti oli oi
kea;ssa, joka kerran yksityiskeskustelussa myön
si minulle, ·että se olisi uskonnolliselle elämälle 
suuri ~siunaus, että kirkko tulisi er~otetuksi valti
osta ja kirkko sekä uskonto tulisi y;htä vapaa.ksi 
kuin muutkin yhteiskunnalliset yhtymät, olisi 
suuri siunaus uskonnolliselle elämälle eikä sitä 
tarvitsisi tukea. erikoisella lainsäädännöllä, niin
kuin nyt tahdotaan tehdä. ~Mutta sama tuomio
rovasti muutamia kuukausia myöhemmin julkaisi 
kirjasen, jossa hän puhui ihan päinvastoin, joten 
minulta kunnioitus tätä tuomiorovastia. kohtaan 
koko lailla hälv+eni. En ole vielä nähnyt, että va
paa-a.jattelij+at olisivat vaatineet erikoista lain
säädäntöä heidän vakaumukselleen turvaksi. Mi
nusta riittäisi vielä hyvin nämä ankarat rangais
tusmääräykset, joilla tahdota+an tukea tämänkin 
ehdotuksen mukaisesti valtiokirkon ·oppia. Ehdbt
taisin siis, että tämä laki hyväksyttäisiin sellaise
naan. 

Ed. R o se n q v i s t: En föregående talare från 
vänstern hade rätt däruti, att hakom detta lagför-
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slag vid senaste landtdag stodo ieke ·endast social
demokrater utan äfven flNe eller färre borgare, 
men från d-essa .sena.res sida framhölls uttryckli
g.en att de icke giUade det fullko:nliga sl~pand~t 
af den andra. paragrafen. Men d'a de ans_ago _.s1g 
stå mellan alternativ.et ·att för en längre tid bibe
hålla den föråldrade lagstiftningen och detta nya 
förslag, och då de icke ansågo, att ·en ändring snart 
var möjlig, så föredrogo d·e det,nya försla.get .. ~u 
stå vi icke inför detta alteruativ. Det är mö.1hgt, 
och vi skola hoppa.s, att denna möjlighet blir verk: 
lighet, att vi, om icke :till derrna land~dag, Ei:t 
åtminstone till våren, frå ett såväl lagtekmskt som 
till innehåll fullt tillfl'edsställande lagförsl.ag från 
regeringens sida. , 

I detta ·sammanhang vill jag också •säga, att 
här icke är fråga om skydd för statsreligionen, icke 
ens om ·ett skydd för krist•endomen såsom sådan, 
utan här är fråga om ·Skydd gentemot och smädelse 
af hvilk·en religiös uppf.attning >Som 'hälst. Här 
är fråga om skydd för den religiösa up'J)fattnin
gen, den religiösa öfvertygelsen, den må vara kris
ten eller ick·e kristen, den må vara positiv eller 
negativ. Här är aUs icke fråga om skydd endast 
för statsreligionen. 

Ed. A h m a. v a a r a: Pyydän saada pöytäkir
jaan merkitä;, että oman vakaumuks·eni ja valitsi
.iaini toivomuk.sen mukaan tulen äänestämään va•s
taan tällaisen lainmuutoksen vahvistamista. Jos 
se, että ihmisten pyhimpiä tunteita koetetaan lailla 
suojata, jos se on taantumusta ja vanhoillisuutta, 
niin minä mielelläni olen sellaisen taantumuksen 
.ia vanhoillisuuden takana .. 

Ed. H a a 'P a ne n: Jo viime istuntokaudella, 
kun puheenaoleva lakiehdotus oli lopullisesti hy
väksyttävänä, ilmoitin perustellussa lausunnossa 
vastustavani sen hyväksymistä. Olin jo silloin 
tällä kannalla, huolimatta ·siitä, oettä meidän ryh
mässämme oei silloin ollut yhtään ainoaa pappia. 
Edelleen olen täydellisesti samalla kannalla, sillji, 
en ole huomannut mitään syytä muuttaa mieltäni.. 
Jokainen vakaumus, olipa se uskonnollinen tai ei, 
on tavallaan pyhä. Sitä ei saa tahallisesti eikä 
ilkeämielisyydessä loukata. Kun annan tämän 
tunnustuksen toisen vakaumukselle, vaadin samaa 
omaUenikin. Tästä syystä katson, että puh-eena-

. olevan lain hyväksyminen tekisi luvalliseksi eräi
den yleisesti kunnioitettavien va;kaumusten louk
kaa.mis·en. Tosin nykyinen lainsäädäntö tässä asi
a.s·sa ei minuakaan tyydytä, mutta tällä kertaa ei 
ole tilaisuutta sen muuttamiseen, mikä onkin 
kokonaan toinen asi•a. Yhdyn siis la.kivaliokun
nan kirjelmään liitettyyn va.stalauseeseen, jossa 

ehdotetaan, että tätä fakiehdotusta m eduskunta 
vahvistaisi. 

Ed. Pär s s i ne n: Ed. Rentolan sisäluku oli 
perin puutteellinen. Hän luki lauseen, jossa aivan 
selvään lausuttiin, ·että uskonnollinen vakaumus 
ei ole s e ll a i ne n oikeushyvä, jota tä;ytyy r a n
g a i s t u k s i 11 a suojata. Tuo laus·e merkitsee 
siis sitä, että se on oikeushyvä, mutta ei kuulu nii
,hin oikeushyviin, joita täytyy rangaistuksilla suo
jata. 'Täytyy löytyä valistuneempia keinoja, joil
la tuota oikeushyvää suojellaan, ja minun miele.s
täni sellaisia valistuneempia keinoja ovat yleisen 
valistuksen kohottaminen ja suvaitsevaisuudtm le-
vittäminen. • 

Tois·eksi on täällä sanottu, että jos pykälällä 
olisi sellainen muoto, että se määräisi rangaistuk
sen silloin, kun jumalanpilkka, niinkuin sitä nyt 
kutsutaan, tapahtuu ilkeä.mielisyydestä, se silloin 
hyväksyttäisiin. M.oneen kertaan on vasemmis
ton taholta lausuttu, että .melkein minkä uskon
nollista vakaumusta, uskonnollisia käsitteitä ar
vostelevan kirjoituksen tahansa voisi sanoa johtu
van ilkeämielis;yydestä, ja silloin tuomari aina löy
täi.si sellaisen tulkinnan, että saisi lausujan tuo
mita tyrmään. Tosiasiallis·e.sti tuo vastustus, joka 
täällä kohtaa lain vahvistamista, johtuu siitä, että 
tahdotaan edelleen säilyttää jumalanpilkkaran
ga istuks-et . 

Näid·en, jotka säilyttävät jumalanpilkkamn
gaistuksia, olisi ollut hyvä kotona hiukan tutustua 
Uuteen Testamenttiinsa. He olisivat löytäneet 
sieltä sellaisen kohdan, jossa .sanotaan, että Kri:::
tus, jonka oppia he itse täällä muka 'J)uolustavat, 
itse tuomittiin Jumalan pilkasta. Matteuksen 
evankeliumissa lausutaan: ,Silloin repäisi pappi
en päämies vaatteensa, sanoen, hän on ,pilkannut 
Jumalaa, mitä me sillen todistajia tarvitsemme, 
nyt te kuulitte hänen 'J)ilkkansa." Sillä tavalla 
ovat papit ja vallanpitäjät jumalanpilkkatuomioi
ta käyttäneet hyväksoon, ja niitä aina tullaan edel
leenkin käyttämään totuudenjulistajia vastaan. 
Ed. Päivänsalo puhui kauniisti, kuinka ihmisyys
aatteen vuoksi muka pitäisi säilyttää nämä pykä
lät. Ed. Päivänsalon olisi ollut hyvä muistaa ver
tausta, jossa ihmisiä vedettiin tilille siitä, miten 
he ovat ihmisyysaatetta täällä elämässä toteutta
neet. Se ta'J)ahtui viimeisellä tuomiolla jolloin 
sanottiin: ,Mitä te olette tehneet yhdelle näistä 
pienimmistä, sen .olette tehneet minulle." Aino
astaan mitä te olette tehneet sorrettujen, heikkojen, 
hylättyjen, unhotettujen hyväksi, siinä te olette 
uskontoa noudattaneet, kaikki muu huulipuhe on 
ollut niin inhoittavaa tekopY'hyyttä, että älkäät 
hyvät 'J)orvarit luulko sillä! voivanne Suomen uskon-
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nollismielista työväestöä, jot~ meidänkin ~alitsi- 1 

joissamme myös on, h!l;r~aa~ JOhtaa... Se aJa:ttel~ 
teistä että te olette unta, ,Jotka syo:tte Iesben Ja 
orpoj~n leivän ja muodoksi pidät~_p1tkät rukouk
,set". Ja jos edelleen .pyhästä. k1rJ~s~a ha~_tte _ar
vosteluja, te kapit~lististen et~Jen aJa~at, n~m Sle~
lä kerrotaan far1seu~sesta Jll; pubhkaamsta, .. ~.a 
sanotaan, että nämä 'edelläma1~1tu~ ~ees:k~nteh.1~t 
ovat kaukana J umala.sta: ,V 01 te1ta kirJanoppi
neet ja fariseukset, te ulkokullaise!, sillä te o~,e~te 
vaikeasti sivuttujen h,au~ojen ka~taiS_et, ':'aan s1sa~: 
tä olette täynnä kuollmtten lmta Ja nettautta .. 
Edelleen kuuluu teidän tuomionne, ,että ~ubh
kaanit ja portot menevät teidän edellänne ta1vaa·n 
val takuutaan". 

Ed. Rento l a: En tiedä, millä tavalla arvos
tellaan ed. Pärssiseu viimeistä la-usuntoa, mutt~ 
merkitsen sen ilolla muistii!l, sen osan, mikä kosk1 
suoraan uskonnollisia asioita, mikä ei koskenut 
juridisia asioita, joista ,siinä 1aus_u~no~s~ my:<Js on 
mainittu. Minä, kuten sanottu, p1dm s1h todJstuk
sena siitä että sosialidemokratia sinänsä ei meillä
kään ole yhtä: kuin uskonnon vastustus, jo olen 
iloinen tuon lausunnon~ uskonnollisesta osasta. 
Muita kun ed, Pärssinen pyysi vastustaa minun 
lausuntoani, jossa lausunnossa olin tehnyt huo
mautuksia ·ednskuntaesitysmietinnössä oleviin pe
rusteluihin, siellä kun sanotaan, että uskonnolli
n-en vakaumus ei ole sellainen oikeushyyä, joka on 
rangaistusmääräyk,sillä suojeltava, 'siinä kohden 
olen toista mieltä ed. Pärssisen kanssa. Jos ker
ran uskonnollinen vakaumus on jonkunlainen oi
keushyvä, silloin sitä myö,skin on ·suojeltava ran
o-aistusmääräyksellä, sillä ei ole yhteiskunnassa 
~htäkään oikeushyvää, jota ei myöskin lailla suo
}ella. vaikkakaan ei mitää.n ulkonaista ankarampaa 
rangaistusta olisi säädetty. En siis pääse muuhun, 
kuin siihen vakaumukseen, että jos kerran tahdo
taan tunnustaa uskonnollinen vakaumus hyväksi, 
niin kyllä sitä on myöskin l,ailla suojeltava. Ed. 
Anton Huotarin lausunnon j.ohdosta pyydän saad~ 
mainita, että emme me nyt elä keskiajan ja uuden
ajan välistä ajanjaksoa Saksassa, jolloin oli talon
poikain kapinoita. Me olemme Suomessa ja jos 
täällä olisi uskonnollista kansaa sinänsä, niin 
meillä ei olisi ,pogromeja eikä veljesmurhia ,eikl'å 
ikäviä esteitä sosial1smin voittoon pääsylle, niin
kuin nyt on, jolloin kansamme ei ole tarpeeksi US· 

konnollinen. 

ollenkaan niiden moitittavien tekojen kimppuun. 
Asia lienee niin, että s-ekä yläluokan että alaluo
kankin piirissä niistä asioista puhutaan ja lausu
taan sopimattomuuksia yksityisissä seuroissa ja 
julkisissa kokouksissakin. Mutta Suomessa tuskin 
yhdessäkään sellaisessa tap-auksessa on syytettä 
ja kannetta nostettu, vielä vähemmän tuomittu. 
Minusta näiden 'PYkälien olemassaolo, joiden pois
tamisesta tai edelleen lakiin jä.ttämisestä nyt on 
kysymys, on ennen kaikkea vaarallinen sen takia, 
että niitä kä.ytetään väärin. iSemmoisena aikana, 
jolloin poliittinen ta.antumus on vallalla, selvästi 
:pääsee myös taantumus vallalle niissä kirkollisissa 
piireissä, joilla tämmöi,siin asioihin on vaikutus
valtaa. :Suomessa on tässä suhteessa nähty '8Si
merkkejä. Ja vaikkapa eivät nyt kirkolliset :piirit 
alotetta ottaisi. niin niin sanotussa maalikkapiireis
sä on niitä, jotka mielellään kt\yttä vät tuollaisten 
pykäläin olemassaoloa harjoittaakseen joko puolue
kostoa tai yksityistä kostoa j. n. e. Ja sitten ehkäpä 
useassa tapauksessa rangaistuksia tulee annetuksi 
semmoisista t-eoista, joita ei voi katsoa piikaksi ja 
häväistykseksi, ainakaan tahallaan tehdyiksi, 
vaan teoista, jotka ovat tarkoiiletut ja useasti ol
leetkin uskonnollisista a1sioist,a esitettyä kritiikkiä. 
.Jos ei kritiikki aina muodoltaan onnistu tulemaan 
niin hyvä, kuin kaikki toivoisivat, niin paha on 
lmiten,kin semmoisessa tapauksessa mennä anta
maan tuomiota. Lisään vielä edellisessä istunnos
sa lausumani lisäksi, että kansanmiesten keskuu
dessa näistä asioista on melkoisessa määrässä tOl
,sellainen käsitys, kuin semmoisten poliitikkojen 
keskuudessa, jommoisia kaikki täällä ollaan. Olen 
lapsena ja nuorukaisena elänyt Louna is-Suomer, 
heränneiden keskuudessa ja siellä opin näkemään. 
että ne talonpojat ja :pieneläjät näissäkin asioissa 
pitelivät ymmärtämyksellä, mutta silti jonkinlai
sella a,nkaruudella niitä, jotka pilkkasivat. Mutta 
koskaan en nähnyt kysymykseen otettavan, että~ 
raahattaisiin muuta. kuin korkeintaan kirkkoraa
din eteen, useimmissa tapauksissa oikaistiin kah
den kesken neuvojain ·kamarissa tai ,seurassa", 
niinkuin sanotaan. 

Ed. Kullervo Manner: Moitittavalla ta
valla uskon-nollisista ,asioista kai useimmiten pu
hutaan semmoisissa tilaisuuksissa, etteivät ne, jot- \1 

ka tahtövat uskonnollisia tunteita suojella, pä.ä;;e . 

Ed. ,J u u t i 1 a i n en: Eduskunnan menettelyn 
viime kesänä, kun se hyväksyi esillä olevan lain
muutoksen, käsitin aivan samoin, kuin ed. Rosen
qvist. Tulen äänestämään lain vahvistusta vas
taan, mutta samalla pyydän lausua senaatille sen 
toivomuks·en, että se mahdollisimman pian valmis
taisi esityksen rikosl,ain lO:nen luvun pykäläin 
muuttamisesta ja jättäisi sen .eduskunnalle, ja 
eduskunta viipymättä sitten muuttaisi mainitut 
lainpykälät sellaisiksi kuin a,j•a'nhenki vaatii. 
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Ed. A n t on Hu ota r i: Ed. Rentolan vii
meinen lausunto osoitti, ·että hän nyt tahtoo vedota 
valistuksen voimaan. Edellis·essä lausunnossa hän 
kuitenkin puhui uskonnon voimasta. Se todistaa, 
että hän on ristiriidassa itsensä kanssa. Tosiasia 
kuitenkin on, että sitä aikaa, jolloin S.aksan talon
poikaiskapina oli, rpidetään uskonnolli'sempa:na, 
kuin meidän aikamme on. Ja juuri uskonnon poh
jalla silloista kapinaa käytiin, kuten silloisesta 
talonpoikain kapinalaulustakin käy •esille, jossa 
sanotaan: ,Minä olen köyhä Kunrad ja tulta nurk
kiin v·ein, tein raamatun vain ohjeeksein." Se 
osoittaa, etteivät sellaiset tapa)htumat, joihin ed. 
Rentola edellisessä lausunnossaan vetosi, suinkaan 
riipu uskonnottomuud·esta, vaan samanlaisia ta
pahtumia voi taloudellisten syiden vaikutuksesta 
sattua uskontoa kilpenään pitävissäkin. 

Ed. R u n t t i: Ed. Maunerin lausuntoon pyy
dän vähän kajota. Minusta on tehtävä selvä eroi
tus Jumalan pilkan sekä jonkun uskonnolliBen ih
misen pilkasta. Olen yksi niitä, joka on elämänsä 
varrella paljokin saanut .kärsiä uskonnonpilkkaa, 
eikä vielä koskaan ole juolahtanut mieLeenikään 
vaatia niitä syytteeseen, jotka minua ·pilkanneet 
ovat, se ei ole koskenut minuun. Päinvastoin olen 
ollut siitä iloinen, että saan .Jeesul~sen nimen täh
den kärsiä. Mutta. kun Jumala tulee 'Pilkatuksi 
.ia ·häväistyksi ja Hänen nimensä ja .sanama hä
väistään, se aina loukkaa minua kipeä;sti. 

Ed. Hänninen- Wadpas: Viime edus
kunnassa oli täällä porvarien taholla joukko hen
kilöitä, jotka olivat saaneet jossain määrin niin 
sanottua länsimaista sivistystä. He saattoiva.t tar
kastella useita asioita vapaammalta kannalta kuin 
musta porvarillinen taantumus olisi sallinut. Niin 
he tekivät yhteiskunnallisiin asioihin nähden. 
Heitä saatiin kiittää muiden muassa siitä, että 8-
tuntinen työpäivän laki såatiin läpi, kunnallislait 
läpi j. n. e. Heitä myös on kiittäminen siitä, että 
vpimassa oleva häpeällinen laki, joka rankaisi niin 
sanotusta jumalanpilkasta, tuli melkoisella ta
valla muutettua. Kuten tunnettua, tapahtui viime 
vaaleissa porvarillisten keskuudessa suuri edus
tajain karsiminen. Valistuneimpia, parhaimpia 
aineksia ruotsalaisesta puolueesta. ja nuorsuoma
laisesta puolueesta potkittiin viime vaaleissa pois 
ja niiden sijalle hankittiin mitä taantumukselli
simpia ja mustimpia aineksia. Niin ollen meni kai 
näkymättömiin se kehuttu nuorsuomalainen va
paamielisyys, .ioka tässä maassa on kerskaillut 
mitä pisimmälle menevästä ·sivistyksestään. Ylei'3-
sivistyksel1isissä asioissa on tässä eduskunnassa 
vallalla, niinku~ on huomattu, maalaislii.ttolais-

ten taantumuksellisuus. Maalaisliittolaiset ovat 
nussa as1mssa luonnostaan taantumuksellisia. 
Hehän ottavat va.staan kirkkoherrailta ja papeilta, 
mitä ne suvaitsevat sanoa, ja muodostavat mieli
piteensä, maailmankatsomuksensa osaksi sen mu
kaan. Se taas, mitä tämän k€skustelun aikana. on 
esitetty kirkkoherrojen puolelta, on toiBilla sa
noilla hiukan samaa, kuin mitä Rooman !paavit. 
ovat esittäneet kaikkea vapaata mietiskelyä, va
paata ajattelua vastaan. Pi€nen poikkeuksen te
kee €d. Rentola, joka muistaakseni on myös 
pappi. Hän on useissa tilaisuuksissa, niinkuin tä
mänkin asian yhteydessä, vetänyt esiin kristilli
sen sosialismin, englantilaisen sosialismin ja sen 
sellaiset .ia ollut muka ajavinaan niiden asiaa. 
Mutta todellis€sti ei hän sitä tässä asiassa tehnyt. 
'Sillä eihän tämän yht€yd€ssä ole kysymykse.!!sä 
kristillisten sosialistien vapauden suojeleminen, 
vaan on kysymyksessä valtiokirkon ja sen lräty
reiden vapauden suojeleminen. Ed. Rentola, jos 
hän on pappi, tietää aivan hyvin, että kristinuskon 
voi jakaa kahteen valtavaan haaraan ja ne vaJta
vat haaratkin vielä hyvin moniin toisiin haaroi
hin. Toinen valtava haara, minkä suojelemisesta 
tässä on kysymys, on juuri johtunut siitä kristin
uskosta, mikä oli jo siirtynyt rikkaitten, mahta
vien uskonnoksi. ja. mikä sittemmin julistettiin 
Rooman valtakunnan uskonnoksi. Sellaisena mah
tavien uskontonahan se siirtyi keskiaikaan. Kun 
se oli keskiajan uskontona, silloin pantiin toimeen 
mitä raaimpia, hirv·eimpiä vainoja. toisinajattele
via vastaan. Niitä kidutettiin, niitä poltettiin. 
Jos oli oppineita, jotka. esittivät pitkäaikaisen tie
teellisen tutkimuksen tuloksena katsa.ntokantoja, 
j·otka poikkesiva.t silloisten pappien katsantokan
noista, niin niitä vainottiin mitä häpeällisimmällä 
tavalla. Ne eivät voineet julkaista tutkimusten 
tuloksia, vaikka pitivät niitä mitä pätevimpinä 
totuuksina. Jos saatiin tietää, että hei.llä oli sel
laisia mielipiteitä, saatettiin heitä vetää jo yksis
tään sillä perusteella tutkitta.viksi. Jos ne mieli
piteet tulivat varmasti tunnetui~i, pantiin heitä 
linnaa.n, kidutettiin kuulustelmlla, pakotettiin 
usein häpeällisellä tavalla peräytymään mielipi
teistään, niinkuin Ga.lilei, tai jolleivät he perä:vty
neet, niin heitä myöskin tapettiin. Mielipiteiden 
vaino oli silloin kauhea. Yksityiselämän turmeli 
vaino usein kokonaan. Pantiin toimeen mitä ka
malin urkkimisjär.iestelmä, jolla koetettiin ottaa 
selvää, kutka vastustivat vallassa olevaa kirkon 
uskontoa. Urkkijoina käytettiin lap.siakin van
hempiaan vastaan .ia pakotettiin lapset antamaan 
ilmi. vanhempansa, jotta. he joutuivat hirvittävien 
inkvisitioonilaito.sten käsiteltäviksi. Niiltä -ajoilta 
ovat johdonmukaisesti peräisin nekin häpeälliset 
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lakimääräyk&et, jotka vielä nykyään kummittele
vat eri maideru rikoslainrsäädännössä. Niiltä ajoilta • 
{)vat k:otoisin myös ne lakipykälät, joiden poista
misesta tai säilyttämisestä nyt on ·kysymys. Kun 
niiden säilyttämisestä on kysymys, niin kohdistuu 
tuo säilyttäminen tällä kertaa yhtä hyvin, kuin 
se kohdistui inkvisitioonin aikana, valtion uskon- i 
non säilyttämiseksi. Ja samalla se kohdistuu 
kaikkea sitä alaa koskevaa vapaata ajattelua, jopa , 
vapaata tutkimusta vastaan. Kysymys on siis . 
mitä hirveimmästä, katalimmasta taantumuksesta, · 
jota näissä asioissa maalaisliitto täällä edustaa ja · 
johon oikeistolaiset ainekset, vaikkakin olisivat ', 
sivistyneitä, niinkuin ed. Rosenqvist, ovat nyt val- .

1

. 

miit yhtymään. Minun mielestäni olisi suuri hä:
peä Suomfllle, jos edelleen tuota. taantumusta pi
dettäisiin yllä, olisi kerrassaan häpeä mennä si
vistyspiireissä mainitsemaan, että meillä on s€1-
laisia ja sellaisia määräyksiä vielä rikosla~ssa. 

Ed. Rentola kaiketi tietää, että se toinen puoli 
kristinuskoa, mikä on johtanut Enghwnissa ja 
muualla nykyaikaiseen kristilliseen sosialismiin, 
<>n aivan toiselta pohjalta lähtenyt. Se Yoidaan i 

alkujuuriltaan johtaa enn'tln niin sanottm Kristuk
sen syntymisen aikaan. Silloinhan. jo oli olemassa 
Palestiinassa lahkokuntia, jotka taistelivat silloi
sia rikkaita, silloisia. sortajia v.::staan ja koettivat , 
yhdistää ihmisiä yhteistoimintaan, jotta he yh
teistoiminnalla saavattaisivat itselleen joitakuita 
parannuksia. Olisi väärin sanoa niitä sosialidemo
kraateiksi. Alkukristityt eivät suinkaan olleet so
sialidemokraatteja nykyaikaisessa merkityksessä, 
vaan niillähän oli tarkoituksena muodostaa. kom- 1 

munistisia yhteisöjä, jotka etupäässä olisivat yh
dessä kuluttaneet .tavaroita. Mutta niillä ei ollut 
tarkoituksenakaan luoda niillä perusteilla, kuin 
nykyinen sosialidemokratia, mitään yhteistä :tuo
tantovälineitä <>mistavaa järjestelmää. Luulen, 
että ed. Rerutola ei suinkaan tahtoisi puolustaa . 
sellaista liikettä meillä Suomessa nyky.ään, ei ai
nakaan sellaistll, .kuin miksi eräät tutkijat esit
tävät sen. .T askin hän hyväksyisi päämäärän, 
saattaisi ed. Rentolan .ia alkukristillisen liikkeen 
välillä syntyä: keinoista riita. .T otkut niitä liik
keitä tutkineet väittävät kyllä, että ne halusivat 
pyrkiä päämääräänsä rauha.llisilla kein1oilla, sit-en 
että olisiva.t valistuksellista tietä levittäneet aat
teitaan, koettaneet saada. ihmisiä hyväksymään 
niitä niin suuressa määrässä, että he olisivat pan

·ooet ne käytäntöön. Mutta. löytyy myös toisia 
tutkijoita, jotka, käyttäen Uuden Testamentin erit-
täin räikeitä lauseita edukseen, tekevät niistä sen 
johtopäätelmän, että senaikaiset kristit;yi tahtoi
vat väkivaltaista tietä pyrkiä niihin päämääriinsä. 
He saarnasivat silloin väkivaltaisten keinojen 

käyttämistä; kun eivät julkisesti voineet .tehdä 
sitä, niin pukivat he oppinsa kaikenlaisiin itä
maalaisiin vertauksiin, niin että niitä mahdolli
sesti voida.an tulkita. puoleen ja toiseen. Ed. Ren
tola ei luonnolli~sti haluaisi, että meillä otettai
siin ohjeeksi se puoli alkuperäisestä kristillisyy
destä, jos se on siinä ollut. Enkä minäkään sitä 
haluaisi, mutta minä huomautan ed. Rentolalle, 
ettei hän lähtisi kovin ratsastamaan sillä. Vielä 
voitaisiin läpi vuosisatojen seurata, mitenkä eri 
tapahtumain ilmetessä on käytetty Uuden Tes
tamentin ja Vanhan Testamentinkin kapinallisia, 
räikeitä lauseita kiihoittaåkseen väkivaltaisiin 
tekoihin ihmisiä. Ne ovat useissa kapinoissa, ei 
ainoastaan Saksassa, josta täällä mainittiin, vaan 
Englannissakin muodosta.neet itse niitten liik
keitten pätevän kiihoittimen. Myöskin ovat anar
kistit eräinä aikoina ottaneet juuri Raamatusta 
lauselmia, joilla ovat tukeooet oppiarusa, ja täy
tyykin sanoa, että Raamattu siinä merkityksessä 
on anar.kistisin kirja:, mitä suomerukielellä on ju
laistu. Ei siis suinkaan puheenaolevan pykälän 
säilyttämisellä ta.rkoiteta, että ruvettaisiin suoje
lemaan Raamatussa. ja kristillisessä liikkeessä il
menneitä anarkistisia puolia.. Nii.tt-eru suojelemista 
ei kai kukaan ottanut ajatellakseen. Sillä, niin
kuin huomautin, tahdotaan suoj.el·la aiuoastaan sitä 
kristinuskoa•, mikä esiintyy valtiokirkon yhtey
dessä .ia sen; suojaamana. Se suo.ielus voi tosiaan
kin muodostua yleiselle sivistykselle vaaralliseksi 
edelleenkin, niinkuin se on ollut vaaral1inen näi
hinkin asti. Sillä niitten pykälien olemassaolo 
rikosla.issa estää tärkeitten tutkimusalojen vapaata 
käsittelyä. Se juuri estää aJkukristillisyyderukin 
luonteen vapaata tutkimista .ia niitten johtopää
töksien vapaata vetämistä, mitä niistä voidaan 
tehdä. Varsinkin ehkäisee se sen tutkimusalan 
tunnetuksi tekemistä, mikä koskee Jeesusta Kris
tusta. itseään. Ulkomaillahan, niinkuin tiedetään, 
varsinkin Saksassa, on se tutkimus jo kauvan ollut 
hyvin vilkas, hyvin laaja. Luultavasti sillä tut
kimusalalla on paljastettu pa,ljo suuria totuuksia, 
sellaisia totuuksia, .ioittenka esittäminen meidän 
maassamme olisi epäilemättä puheenalaisen rikos
lain pykälien alainen, joiden esittämisestä mei
dän maassamme tuomittaisi.in henkilöitä pitkäksi 
ajaksi lilllllaan1 ainakin ·siinä tapauksessa, ·jos ne 
henkilöt kuuluisivat työläiskerroksiin ja varsinkin 
.ios ne olisivat niin sanottuja sosialistien johta.iia., 
esimerkiksi tämän viimeisen la:kkokomitean jäse
niä. Sellaisissa tapauksissa käytettäisiin, ll!iinkuin 
vanhassa Kreikassa jo eil..nen käytettiin~ jumabn
pi.lkka.iuttujru pelkkinä tekosyinä. joina voitaisiin 
harjoittaa kostoa yksityisiä henkilöitä vastaan ja 
saada heidät tiilinpäitä lukemaan. Kansalle seli-
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tettäisiin: se on sen takia, että hän niin pilkka.si 
Jumalaa. 

Niinkuin tiedetään, on kokonainen koulukunta 
olemassa, joka. on koettanut tutkia Kristuksen 
syntymää ja tullut siihen käsitykseen, että Kris
tusta ei ole ollut henkilönä eikä Jumalan poikana 
ensinkää.n olemassa. &m koulun edustajissa on 
tieteellisesti oppineita henkilöitä. Löytyy toinen 
koulukunta, joka on tullut vakavilla tutkimuksilla 
siihen tulokseen, että Kristus kyllä ·on ollut ole
massa, vaan on ollut vain tavallisena henkilönä, 
tavallisella tavalla syntyneenä lumkilönä, niin
kuin mekin täällä, .ia ottanut osaa aikansa yhteis
kunnallisiin rientoihin, kapinoinut vallassaolijoita 
vastaan, vetänyt niiden vihat päällensä ia sen . 
ta:kia ristiinnaulittu. Sitten löytyy muitakin kou- • 
lukuntia, jotka selittävät tava.Ua tai toisella itse ; 
Kristus-probleemia. En tahdo jatkaa niistä pi- ' 
temmälle. Huomautan vain tämmöisten suuntien ! 

olemassaoloa ja totean, että niiden lainpykäläin _: 
pysyttämi-sellä estetään 'Suomen kansa, vaikka 
sitä sanotaan valistuneeksi kansaksi, pääsemästä : 
osalliseksi tiedemiesten pitkäaikaisten töiden tu
loksista, jotka koskettelevat juuri näitä aloja. 
'l'oiset tutkimukset taasen kosket televat Vanhaa 
Testamenttia. Nehän panevat Va.nha.n 'Testamen
tin tär.keät kohdat ankaran arvostelun alaisiksi ja 
osoittavat, niinkuin yleensä luonnorutieteellinen 
kehitysoppi osoittaa, V anha.n Testamentin monet 
kohdat paikkaansapitämättömiksi, suorastaan val
heiksi. Niistä asioista on voitu meillä esittää 
jonkun kerran vapaampia. mielipiteitä luonnon
tieteellisissä .kirjoissa, .iova niitä opetetaan kou
luissa, työväen luennoilla j. n. oe. Mutta sitten al
kaa juma.lanpilkka ja raamatunpilkka, .ios näin 
esitettyjen ja opetettu.ien aineksien avulla osoite
taan, että tiede kumoaa ·sen .ia sen raamatun koh
dan. Niistä kohdista on tietysti joukko hyvin la.p
sellisia ja hyvin naurettavia,, jotka synnyttävät 
pilkka.amishalua. Niissä on tarinakokoelmia van
hoilta ajoilta, niip,kuin meidän Kalevalassammoe. 
Mutta lausuupa sitten henkilö, joka on saanut mei
dän omien oppineittemme esittämistä tieteellisistä 
esityksistä moisia käsityksiä, niitä julki. niin voi 
.ioutua tiilenväitä lukemaan. Joskus sellaisissa 
teoksissa, joita porvarilliset kustannusosakeyhtiöt 
julkaisevat, ansaitakseen ra:haa, ,jotka käyvät tie
teellisten teosten nimellä, lausutaan mielipiteitä, 
jotka ovat koko rohkeita. Erään kustannusosake
yhtiön kustannuksella, jonka. toimihenkilönä on 
meidän nykyinen kirkollisasiainpäällikkö senaa
tissa, on ilmestynyt teos,· jossa on hyvin viljalti 
tuommoisia yksityisiä kohtia. Eräässäkin lausees
·"a siellä lausutaan, että Mooses, .Jeesus .ia Muha
med olivat suuria petkuttajia. Siinä teoksessa on 

siis mitä raainta ,jumalanpilkkaa. Se saa kyllä 
mennä, juttua ei nosteta, kun tiedetään, että 
kustannusosakeyhtiön osakkeenomistajina, toimi
henkilöinä on meidän yliopistomm~ korkeasti op
pineita, professori, kirkollisasiain· päällikkö, kir
jailija Juhani Aho ja mooot muut sellaiset kuu
luisuudet, jotka keräävät rahaa tuollaisilla kir
joilla.; yleiset .syyttäjät btsovat sormiensa läpi 
- .ia rikos saa tapahtua ilman, että kukaan joutuu 
linnaan. Mutta annas, että .i·oku sosialistien ,joh
taja'' ·sattuu sen lukemaan ja .sanoo mätkähyt.tää 
asian jossa.in työväenkokouksessa, jossa joku urk
ki.ia sattuu sen kuulemaan, niin asia viedään kor
keaan oikeuteen .ia varmaan saa asianomainen 
istua usean kuukauden. Otin esimerkiksi tuon ju
tun, jossa loukkaus oli niin kerrassaan karkea. 
Kun eivät itse porvarit, ne, jotka nyt ovat olevi
naan niin kauheasti J uma1an pyhyyden ja 
oikeuksien puolella, voi välttää tekemästä tuol
laisia rikoksia, olisi narrimaista, jos samat 
henkilöt, jotka tuollaisia lauselmia l{•vittävät. 
lähtisivät pysyttämään vielä ·edelleen rikos
lakia vain siltä vara.lta, että jossakin sopi
vassa tilaisuudessa voisivat taas syyttää joita
kin ·sosialisti.iohta.iia tai varomattomia työläisiä 
ja pas.sittaa linnaan. Suomen kansan suuret jou
kot, amakin työläisjoukot. olkootpa sitten kristil
Essosialistisia tai muita, ovat jo siksi valistuneita .. 
.iotta niiden täytyisi saada aivan vapaasti käy, 
tettäväkseen myös kaikkea uskonnollista kirjalli
suutta, olkoon se sitten uskontoa arvostelevaa, us
kontoa vastustavaa tai uskontoa puoltavoo, olkoon 
.Tumalaa kieltävää, Jumalaa arvostelevaa tai Ju
malaa. puoltavaa. Heidän tulisi saada vapaasti 
käytettäväksen .kaikkea .sitä, tutkiakseen joka. 
puolelta asiaa ja etsiäkseen sitten tieteen tulosten 
avulla, mikä on totta, mikä on valetta. Meidän 
kansamme siveellinen kasvatus v!Latisi tek-emään 
näin, sillä ei suinkaan sitä kasvatusta voida kä
sittää siveelliseksi, mikä perustuu vaiheelle ja 
mitä täytyy tukea. syöttämällä kansalle ed-elleen 
valheita. Uudenaikaisten sivistyskansojen jouk
koon astuvan kansan, jollaiseksi meidän kansam
n;e on tarkoitettu, täytyy tosiaan saada myös täy
sm V!Lpaasti tutustua uudenaikaisen tieteen kaik
kiin tuloksiin. 8anoll! vielä kerran, että minun 
mielestäni tämä . eduskunta tekee suuren häpeä
työn, jollei se poista tällä kertaa noita rikoslain 
pykäliä .. (Hyvä-huutoja vasemmalta.) 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

,p u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ·ed. Bergroth ed. Roosin kannattamana .ia laki
valiokunnan kirjelmään !Htetyn vastalauseen mu-
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kais-esti -ehdottanut, ettei eduskunta kyseessäole
''aa lakiehdotusta vahvistaisi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy lakiva,liokunnan ehdotuks-en, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Berg- · 
rothinehdotus hyväksytty. 

Äänestykse8Sä annetaan 9,1 jaa- .ia. 99 ei-ääntä. 

P u he m i e s: Eduskunta on siis ed. Berg- i 
rothinehdotuksen mukaisesti päättänyt, ettei edus
kunta kyseessäolevaa lakiehdotusta vahvista. 

Esitellään lakivaliokunnan kirjelmä, joka. 
koskee ehdotusta, että eduskunta päättäisi v a h
v i s ta a .ia voima.anastuviksi määrätä seurJtavat 
lakiehdotukset: 

a) Laki Ulosottolain 4 luvun 5, 6, 7 ja 8 §:n muut
misesta; 

seen mukaisesti va.hvistaa käsilläolevan lakiehdo
tuksen. Teen tämän sen vuoksi, kun uskon, että 
jos tämä hylätään tällä kertaa, kuten lakivaliokun-· 
nan enemmistö ehdottaa, niin tästä tuskin saadaan 
lakia syntymään, .ia kun mielestäni olisi verrattain 
tärkeätä, ef.tä tämä asia vcoisi lainsäädännöllä tulla 
.iärjestetyksi, niin senkin vuoksi ehdotau, että vas
talause hyväksyttäisiin. 

Ed. S. Häkki ne.n: Pyydän kannattaa ed . 
.Arosen tekemää ehdotusta. 

Ed. Sirola : Ikävä käyttää eduskunnan ai
kaa tällaisena myöhäisenä hetkenä, mutta asia on 
siksi vakava, että sitä ei voi laskea ilman muuta. 
Tällä hylkäämisehdotuksella. joka lakivaliokun
nassa on saanut enemmistön, on tarkoituksena val
mistaa tietä sellaiselle uudistukst;;lle, joka -~isältyy 
hallituksen esitykseen. Lakiva:liokunnassa on jo 
koetettu asiaa ajaa niin kiireellisesti, että se voi
taisiin ennen joululomaa ~saada päätökseen. Niiden 
oikeiston edustajain, j<>t'ka sellaisia kuvittelevat. 
täytyisi t-ehdä itsellensä selväksi, että se, mihin 
he tässä pyrkivät, ei ole ainakaan noin helposti 

b) Laki uuden Ulosottolain voimaanpanemisesta ja saavutettavissa ja että ,sellaisen uudistuksen läp:
siitä, mitä sen johdosta on vaarinotettava 3 päivänä viemiseen, sellaiseen taantumuspyrkimykseen tu-

jonlukuuta 1895 annetun asetuksen 27 § :n i lee kulumaan hyvästi aikaa, jonka ajan kuluessa 
muuttamisesta; sekä koetetaan laittaa niin, että sellaista taantumusta ei 

tapahtuisikaan. On nyt muistettava, että Suome~ 
eduskunnaila on nyt yhmmän vallan haliijana 
tilaisuus pitää käsissään Korkeimman Oikeuden 
nimittäminen määräaikojen kuluttua ja. ettei aina
kaan meidän puoleltamme tulla suostumaan tämän 
oikeuden poisantamiseen. Se eduskunnan päätös, 
jota meidän puoleltamme ehdotetaan täällä vah
vistettavaksi, on jo 'kompromissi ja sellaisena sen 
pitäisi oikeistolle riittää. 

c) Laki marraskuun 9 päivänä 1868 annetun Kon
kurssisäännön 85 ja 90 § :n muuttamisesta. 

La.kivaliokunnan ~hdotus hyväksytään keskus
teluttUJ. 

Esitellään lakivaliokunnan kirjelmä, joka 
koskee ehdotusta, että eduskunta. päättäisi v a h
v i s t a a ja voimaanastuvaksi määrätä seuraavan 
lakiehdotuksen: 

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä 
joulukunta 1889 annetun asetuksen 4 luvun 2 § :n 

muuttamisesta. 

LUJk-ivaliokunnan ehdotus hyväksytään. 

Esitellään lakivaliokunnan kirjelmä, joka 
koskee ehdotusta, että eduskunta päättäisi v a h
v i s ta a ja julkaistavaksi määrätä seuraavan 
hkiehdotuksen: 

Laki Korkeimmasta Oikeudesta. 

Keskustelu: 

Ed. A r o rr en: Ehdotan, että eduskunta päät
täisi lakivaliokunnan kirjelmään liitetyn vastalau-

Uskallan asian tärkeyteen nähden vaivata edus
kuntaa kuulemaan pienen selostuksen sellaisesta 
korkeimmasta oikeudesta, jonkalaista täällä halu
taan luoda. Minun täytyy 'lähteä siihen esimerk
kiä hakemaan tällä kertaa Amerikasta asti, mutta 
minusta on se esimerkki siksi ·kuvaava, että se 
ainakin on täällä osoitettava varoitta vaksi esi
merkiksi. 'Siitä aja&ia kun siellä luotiin tällainen 
eroittamattomista tuomareista kokoonpantu kor
kein oikeus, jota täälläkin haaveillaan, siitä ajasta 
on kyllä kulunut 1ähemmä puolitoistasataa vuotta. 
Sielläkin silloin. kun tätä luotiin, oli samantapai
nen aika kuin meillä nyt, oli vallankumouksen ja 
samalla itsenäistymisen aika. 'Monia yhtymä
kohtia on näillä ajoilla siellä ja meillä tääHä nyt. 

. Silloinkin yläluokka koetti kansa1lisen kokoomu.k
sen puheenparsilla saada kansaa taisteluun vapau
tumisen puolesta ja 1lupasi ylimalkaisissa puheen-
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parsissa kaikoenlaista h;yvää .ia kaunista. Mutta 
miltä näyttivät olot maassa? Siltä, että köyhälistö 
oli samaan aikaan kapinassa tuota samaista ylä
hwkkaa vastaan. Asestetut kansanjoukot tunken
tuivat oikeussaliin ja ajoivat sieltä tuomarit poi.,;. 
ei siksi, että ne olivat Englannin hallituksen nimi1-
tämiä, vaan siksi, että ne olivat suurmaanomi"i'
tajaluokkaan kuuluvia ja ajoivat sen suurmaan
omistajaluokan etuja uutisa•sukkaita ja silloista 
työtätekevää yhteistä kansaa vastaan. Kun sitt1.·n 
ruvettiin Amerikassakin luomaan uutta perustu;:.- , 
lakia, niin silloin meidän oikeistoamme vastaavaf · 
ryhmät muodostivat kansalliskokouksen suletuksi 
"euraksi, jossa ne suunnittelivat salajuonen yh
teistä kansaa vastaan. Ttumä konventsioni, josta · 
kauniita puheenparsia ,vapaudesta", ,oikeudesta" 
ja ,kansanvallasta" lä:hetettiin sanoma·lehdistön , 
kautta ulospäin, tämä sama kokoomus suletuss·a 
piirissään neuvotteli siitä, kuinka voitaisiin kan
sanvaltaa mahdollisimmassa määrin rajoittaa. Ja 
niin sulettu oli tuo salakopla, että vasta 50 vuoden 
kuluttua löytyivät sen kokouksen pöytäkirjat iR 

1 

paljastui, millä motiiveillä luotiin sellainen muka : 
.. kansanvaltainen" järjestelmä, jota täälläkin nyt i 
.e,.itetään yhtenä kansanvaltaisena järjestelmänä. · 
J~t sieltä otettuja presidenttejä ja tämmöisiä vir
kalaitoksia koetetaan tyrkyttä-ä muka kansanval
taisina meillekin. 

Ei ole nyt aihetta. puhua niistä kansanvallan 
jarruista, jotka sisältyvät ylähuoneen ja presiden
tinviran asettamiseen. Mutta näitä ei sil'loin kat
sottu riitt.äviksi. Tiedettiin, .että kun eduskunnan 
fllahuonee<seen !O}i 'Verrattain aaajoilla (joukoilla : 
äänioikeus -yleinen se ei kyllä:kään ollut - niin i 
seri täytyi jonkun verran noudattaa ka;nsan vaati- ! 
muksia. Ylähuone, josta tehtiin täydellinen suur- i 
maanomistajain laitos, on ensimäinen jarru, mutta l 
:-;enk:in on täytynyt sangen monesti taipua yleisiin 
uudistusvaakimuksiin. Presidentti on sitten näiden 
edustajahuoneiden hyvä:ksymiä uudistuksia jon
kun verran uska:ltanut estää tulema,;ta voimaan, 
mutta hänenkin on ollut ta1vuttava. On jäänyt 
sen jälkeen ainoastaan Ylioik€us. erottamattomista 
tuomareista kokoonpantu laitos, josta siitä saakka 
kuluneina aikoina on muodostunut tä.ydellinen it
,.evaltius. Ei niinkuin sille olisi noita itsevaltaisia 
oikeuksia perustuslaissa säädetty, vaan niin, että ' 
se on ajan kehityksen kuluessa kohta kohdalta ka
sannut itsellensä juriidisen tulkinnan kautta yhä 
lisää valtaa, niin että se täHä hetkellä on edistyk
sen pahin jarru siellä. Ei siis ihme, että kun tuol
lainen muka kansanvaltainen laitos siellä luotiin, 
yhteinen kaTIJSa, pienviljelijät ia työväestö. nousi
vat julkiseen kapinaan sitä perustus1a1kia .ia sen 
laitoksia vastaan, ja nämä perusttu;lait saatiin iä-

vitse ainoastaan ·lahjuksilla, pakotuksella ja jul
kealla petoksella. Kun maan rikkain mies, suuri 
maakeinottelija Georg{t Washington oli nimitetty 
presidentiksi, nimitti hän myöskin Ylioikeud€H 
tuomareiksi suurmaanomistajain asianajajia, niin 
että tuon luokan keskuudessa vallitsi suuri riemu. 
kun sen sijaan yhteinen kansa 'kapinoi jopa siihen 
määrin, että eräät tuomaritkin maan muissa osissa 
Jlitivät velvollisuutenaan ankarasti arvostella 
tuDta tuO'Il1arilaitosta. Eräs näistä pikkuväen ar
vostelijoista sanookin, •että ,jos Washington to
della halusi turmella Amerikan tnomarikunnan. 
niin ei :hän olisi siinä suhteessa voinut selvempää 
askelta ottaa" -kuin nimittämällä 'kaikkein sul
.ietuimman riistäjäluokan edustajia tähän tuomari
kuntaan. 

Osa näistä tuomareista oli silloin ja on ollut 
.ionkunlaiseen turmelukseen taipuva, mutta sangen 
pieni ja häviävä osa, niin että Dn aivan tarpeetonta 
ylimielisesti sanoa, että se on sitä Amerikan taval
lista virkamiesturmelusta. Amerikan Ylioikeu
den historioitsija Gustavus Meyers sanoo nimen
omaan, että suuri osa tämän Ylioikeuden tuom:.
reita on oHut persoonallisesti moitteettomia mie
hiä. He ovat olleet 1luDkkansa edustajia; toiset 
ovat olleet varakkaita luokkansa edustajia, toiset 
::<itä merkillistä lajia, joka pienestä palkasta ottaa 
palvella:kseen suurriistäjäin luokkaa ja tehdäk
f'ensä sille sellaisia pa:lveluksia, joiden kautta tulee 
polkeneeksi jopa tietoisesti iakia ja oikeutta. 

Amerikan vapautuksen jälkeen kohdeltiin sen 
todellisia vapauttajia, pienviljelijöistä otettuja so
tilaita ja vähän suurempain tilallil!ten joukosta kD
toisin olevia upseereja siten. että useimmat heistä 
pantiin velkavankeuteen ja heidät raastettiin. 
niinkuin ']luheenparsi kunlni, ,rikkaan miehen 
oikeuden" eteen. Useilta heistä riistettiin maat 
.ia mannut. Kaikenlaisilla petoskaupoilla pidätet
tiin heiltä ja muilta velallisilta heidän maansa 
omistusoikeus .ia tuomarikunta,. varsinkin tuo Yli
oikeus, vahvisti sellaise;t tuomiot. Näin palkittiin 
siis m. m. maan vapauttajia siten, että heidät hei
tettiin maantielle. 

Amerika.u asutuksen mukana a.vautui Lännessii 
laajat alat vHjelykselle, mutta silloin herrat siellä 
osa.siva•t saman konstin, kuin meidän oikeistomme 
.ia suurmaanomistajat ja heidän a.pulaisen.'>a, sen 
nimittäin, että pitivät visusti huDlta siitä, että 
vapaa maa ei avautunut viljelijälle, vaan koettivat 
herrat laittaa niin, ett.ä työvoimain ostajiHa p,v
syisi alati työvoimaa tarjolla, että txöttömyys ei 
pääsisi loppumaan .ia että uutta asutusta sallittiin 
ainoastaan sikäli, kuin palkkatöistä riittäisi .i" 
siellä tyhjiin imettyä työnhaluista .väkeä lähetet
täväksi. uutta viljelysmaata raivaamaan. Tuota 
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järjestelmää tukemassa oli viime kädessä Ameri- , 
kan Ylioikeus. Sen oli vahvistettava ne maan 
ana:s\ukset, joita suuret yhtiöherrat itsellensä kah
mivat, voidaksensa sitten tuota vapaata, h-eidän 
käsiinsä petoksella ja turmeltnneen virkakoneis
ton kautta joutunutta maata myydä uutisasuk
kaille. Asia: muistuttaa koko lailla sitä tapaa, 
jolla lampuoteja meillä Karjalassa on kohdeltu; 
samanlaista virkakoneiston turmellusta ja saman
laista oikeuslaitoksen menettelyä tuoJ.laisien kaup
pojen laillistuttamiseksi. 

:Tuolla YlioikeudeUa sen lisäksi, että se noita 
:murmaanomistajien ja suurten maanrosvojen 
Jliltoskauppoja laillistutti ja muuten niiden hom
mia tuki, oli toisina tärkeimpinä tehtävinään tu
kea huijauspankkeja, joilla ei ollut riittäviä vas
tikkeita uloslaskemiaan seteleitä vastaamassa. 
Niin vihatuksi tuli tuo järjestelmä Amerikassa, 
että se vuonna 1800 kukistui. :Silloin oli yläluokka 
Amerikassa niin ahtaalla, että sen täytyi a.settaa 
presidentiksi todel.lakin maan parhaat. Jefferson 
oli valistusmies ja. p-ersoonallisesti moitteeton. 
mutta hänet pantiin presidentinpaikkaa,n turmeltu
maan ja onnistuttiin siinä v·erra:ttemasti. Häoon 
suunsa sulettiin ja hänen kätensä sidottiin iuollai
~essa virkapaikassa ja Ylioikeus turmeli siihen 
määrin tum1 valistusa.jan edistysmielisen miehen 
t{)imenpit.eitä - mikäli nryt yhden hallitusmiehen 
toimenpiteistä voi paljoa puhua - niin, että hän 
la:nsuikin käsityksenään, ,että Amerikan liitto
hallituksen kukistumisen siem-en OTh s~h oikeusjär
jestelmän perusteissa. Tämä hillitön laitos toimii 
kuten painovoima. yöt ja. päivät, voitta'ill alaa vä
hän tänään, vähän huomenua, edeten ä.äoottömin 
a.skelin1, kuten varas yli koko tuomiopiiriri:". SiWi 
tapaa valistusmies arvosteli sellaista oi'keusjä.rjes
telinää, jossa erottamaton Ylioikeus harjoitti vä- ' 
hittäis-tä, mutta varmaa vallauanastnsta käsiinsä 
kaikkea. edistystä jarruttaaksens.:1.. 

Kuvaavana piirteenä, joka samalla on suurin 
vaara tällaisissa. eroittamattomissa vi,ra:stoissa ja 
tuomioistuimissa, on se. että kukistuva järjestelmä 
1wettaa nimittää mieleisiään virkailijoita tärkeihin 
paikkoihin, niin että ne mahdollisimman kimvan 
~wn jälkeen;, kun järjestelmä itse on knkistunut. 
pitäisivät yllä sen valtaa. Niinpä myös teki fede
ralistinen puolue vuonna 1800. Se loi koko jou
kon uusia tuomioistuimia ja nimitti niihin toimiin 
omat palvelijansa, nliin että n€J, jotka oliv·at määrä
ajan tuomareita, koko sen määräajan heidän etu
.ianiSa ajoivat, ja. jotka olivat eroittama:ttomia, ajoi
vat sitä pitemmän ajan. Kuuluisimmaksi näistä 
tuli tuomari Marshall, joka haUitsi Yhdysvaltoja 
itsevaltiaasti 34 vuotta, ja ke.hitti itsenf'ä mukai
fo'en Y.Jioikenden ~>\.merikan todelliseksi diktaatto
riksi. 

Niitä periaatt-eita, joita tämä tuomiolaitos nou
datti ja joita muilla:kin tahoilla 'eroittamattomat 
t~wmiois,tuimcl pyrkivät 1uomaan~ oli ·ensiksikin 
se, että kerran huijausyhtiölle annettu lupa
tai kauppa.kirja on peruuttamaton ja ,saavu
tettu oikeus", kontrahti, vaikka sen synty paljas
tuisi minkälaiseksi tahansa; ·Toinen sen pyrkimys 
oli lujittaa Yhdysvaltojen keskitettyä valtioval
taa, mikä oli suurmaanomistajien ja kapitalistien 
käsissä, ·lujittaa sitä valtioiden eduskuntia ja hal
lituksia vastaan, koska. eräiden valtioiden edus
kunnat ja hal.Iitukset pyrkivät ra.joittamaan suur
pääoman valtaa, pyrkivät avaamaan maata vilje
lykselle ja pyrkivät muutenkin edistysmieliseen 
politiikkaan. 

Sikäli kuin sitten etelän orjaherrat saivat val
taa tässä Ylioikeudessa, muuttui se heidän pyy
t·eittensä tulkiksi ja jarrutti taas sitten pitkän ai
kaa kapitalistista kehitystä, tulkitsemalla lakia 
näitten Etelän taantumuksellisten orjaherrojen 
mielen mukaan. Erittäin kuvaavaa on, että ik:un 
Yhdysvallat hankkivat itseHeen laajat Louisianan 
ja Floridan alueet, niin riensivät maa:huijarit ja 
niiden luokat näiden oi:keuslaitostensa, varsinkin 
Ylioikeuden turvin valtaamaan ne maat petos- ja 
huijauskaupoilla haltuunsa, taas ·korutrolloidakseen 
sitä, etteivät heidän palkkatyöläisensä pääsisi noin 
helposti uutisasukkaina maata viljelemään. 

Ei ole kumma, että Yhdysvaltain kuuluisiln 
presidentti LilliColru lausuikin tämäntapaisista 
oikeus'laitoksista seuraavaa: . ,Tuomarimme ovat 
yhtä kunniallisia, kuin muut ihmiset, mutta .:li 
enempää. Heillä on muittenla.iset harrastukset: 
puolueensa, valtansa ja etuoikeuksiensa yllä
pitämiseksi. Heidän ohjeenaan on, että ,hyvän 
t"uomarin on lav•ennettava o~keuden käytön 
a:Jaa" - niinkuin latinalain,en puheenparsi kuu
luu -----,- .ia, ja,tka.a. Lin-coln, ,.heidän valtansa. on 
sitäkin vaarallisempi, kun he ovat vi~assau:n 
elinikänsä eivätkä, niinkui11 muut toimihenkilöt, 
ole vali•tsijoillensa vastuunalaisia". Lincoln oli, 
niinkuin tiedetään, kuuluisin amerikalainen. 
uuti:S<asukkaitten ja vapaitten Lännen viljelijäin 
edustaja, ja vaikka hän!ki·n sai polvensa ,syväll-e 
notkistaa suurkapitalistien eteen, jäi häneltä 
kuitenkin mu1stoksi muutamia tuontapaisia 
puhoonparsia, joissa lläm lei:maa sen järjestelmän, 
jota täällä, kumma kyllä, meidän maalaisliittoon
mekin näkyvät lupa:n:tuvan tu:kemaan. 

Sisäl'lissodan jälk-een .seuraa sitten Yhdysval
loissa paiJJkki-, suurfinanssi-, rautatie-, tukki
yhtiöiden y.' m. s. valta j.a silloin pyrkivät ne 
taas muun muassa Ylioikeuden avulla ajamaan 
etujaan uutisasukkaitten .ia Lännen viljelijäin 
kansanya1taisi.a' pyrkimyksiä. vastarun. .Sellaisia 
lakej.a, joilla nuo Lännen vilj.elijä.t yrittivät 
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verottaa rautateitä, yrittivät rajoittaa. niiden 
rajatowta kiskomista. ja jotka olisivat heitä tur- : 
vanneet täitä lhirmuvaltaa vastaan, niitä lakeja , 
julisti tuo samainen Ylioikeus Yhdysvaltojen pe- l 
rustuslain vastaisiksi. On esim. helppo kirjan- i 

pidomsesti saada aikaan sellais>elta näy.ttävä ti
lanne, että rautatieyhtiö, joka harjoittaa raja
torrta kiskomista, jakaa. osakkailleen vain 4-5 ' 
o/o, vaikka se itse. asiassa jakaa sivuyhtiöitten:sä i 
kautta satojak,i'n prosentteja. Mutta kun pää- ! 
yhtiö jaikoi 'niin vähän, niin Ylioikeus saattoi se- 1 

littää, että perustuslain muikcaan kenenkään on- ' 
ooa ja ,saavutettua. oikeutta" ei saa turmella, ' 
jonka ta<kia .rautatieyht.iöiden kiskomista rajoit
tavat lait olivat mitättömät. 

Samanihista menettelyä. harjoistti täJmä Ylioi
keus 'myöskin ma.anvilielijäin vahingoksi, lailli~
tuttaen pankkeja, jotka harjoittivat setelihui- 1 

iausta. Ja koko Amerikan maanviljelijäin tais- , 
telu trusteja vastaa.n on yhtä pitkä taistelu la- ; 
kien mestausta vastaan - lakien mes·taajina. ei . 
silloin ollut ,maailman kansauva1taiRimmaksi'' 1 

:iJtseään kutsuva ·e:duskunta, vaan ~näitä lakeja . 
mesta,sikin tuo erinomaisista iuomareista, ko- • 
koonrpan•tu Ylio·ikeus. 

:se sama Yli·oikeus S'(ln s~ioon osasi toistuvasti 
tulkita lakeja ty.öväkeä vastaan. Moni, joka , 
haki korvausta tap.aturmasta., silloin kun .murtu- ; 
nut · ratakisko tai muu yhtiön laiminJyönti oli · 
syynä, menetti jutun, kun '\iioik'()US selitti, että · 
>hän oli ,itse ll).ennyt vaaraan", otianut ,riskin" 
.ia sai kärsiä seuraukset. Yhtä nerokas tämän 
oikeuden selitys oli, että iyöläis,en onnettomuu
teen oli syyn.ä ,toverin huolimattomuus", jonka 
takia .yMiö ei ollut vastuunalainen. Myöskin 
juli&tettiån laillisiksi sellaiset kontrahdirt, joissa 
työläiset o:livat sitoutuneet olemaan 1\YYtä:mMtä 
korvausta minkääinlaisessa tapau:k2essa. 'rä.mä · 
sama Ylioikeus julisti •ha.heas corpus'in, per,;oo
.nallisen oikeuden mitätt.ömä:ksi, kun oli kysy
.mys työläisiSitä, mutta sll!maan aikaan se julisti 
,mustan listan" sallituksi, kun joku laki ;yritti 
sellaista tyiinarn taj ain boik<>ttausta kieltää. Jos 
työläiset sen sijaan varoittivat tovereiiaan osta
masta rikkurituotteita, niin tuomittiin heitä per
soonallisella omaisuudellaan vastaamaan tuollai
sesta ke'hoitukses.ta ·tuon saman Ylioikeuden tuo
mion perusteBlla. 

Mutt.a tällaista järjestelmää vastaan on nous
sut ankara liik€. Lännessä, jossa viimeinen va
paa amer.ikkalaisuus elää, ovat farmarit, pikku
porv.a:rit ja työläiset luoneet ka•nsanvaltaisia lai~ 
t<>ksia, toteuttaen kansanvaltaisia :periaatteita 
eri muodoissa niin pitkälle, kuin yleensä voidaan. 
lluU'll muassa on niJitten. oh,jelmassa vaadittu 

tuoma.ri~n - ei vain erottamattomuutta vaan 
my{)s ta.kaisinkutsumista. Kesken: määräaikaista 
virkakautta, vaativat nämä, on voi,tava kptsua 
tuomari niinkuin mikä muu johonkin toimeen va
littu erehtyväinen ihmin~n tahansa siitä toimesta 
pois, niin pian kun: hän sitä väärin käyttää. 

Tällainen tuomarin takaisinkutsumisoi.keus .oli 
säädetty Arizonan perustuslaissa, mutta p.res·i
dentti Taft kielsi vahvistuksen tältä 1ailta, selit
täen, että tuo kohta on Y•hdysvaltain :perustus
lain vastainen. Ja hän piti tekopyhän puheen 
siitä, kuinka erottamaton .tuomari on hänelle 
es~kuva siitä van:hurskaasta oikeudesta, jota odo
tamme tulevan elämän portilla. Tämä kaunis 
fraasi ei estänyt häntä irtseänsä, vaikka. hän. on 
ollut tuomari ja myös yl.ituomari, jäämästä kiin
ni sa'Ilgen raskaista virheistä, jotka, kun nii1ä 
hänen toiseksi p3.'esidenttikaudeksi pyrkiessään 
paljastettiin, olisivat erään arvostelijan lausun
non mukaan tehneet hänet, .i<>s oikeutta. olisi kä~·
tetty, sopimattomaksi maan pa.lvelukseen. 

.Me. näemme siis, että tuollainen vallankumoui'· 
kautena luotu eroittamaton Ylioikeus on toista
sataa vuotta ollut todellisena vitsauksena .ia pai
najaisena, ainai.sena edistyksenr jarruna, edistys
lakien tappajana ja juriidisen tulkinnan peru<'
teella muitten lakien vääntelijänä, niin, että laki. 
.ioka on tarkoitettu trusteja vastaan, käännetää11 
ammattiyhdistyksiä vastaan ja samaan tapaan 
muut. Siellä, kuten olen maininnut, vapaat vil
jelijät, pikkuvil.ielijät ja työväe.stö yksimielisesti 
vastustivat· tämäDJtapaista .iärjestdmää .ia pyrki
,~ät siitä Sillaisoon kansanvaltaiseen järjestelmään. 
ettei • kenellekään ihmiselle annettaisi erehtymät
tömyyden valtuutuusta elämänsä loppuiäksi. 

·Min:usta tämä ehdotu.s, .ionka viime eduskunta 
hyväksyi, on aika. pitkälle mennyt kompromissi. 
Asial1isestihan, siinä taataw' jotakuinkin tuoma
rien erottamattomuus. Sanota<ln, että pitää oll<• 
,<>ikeutettu moite", ennenkuin eduskunta voi jät
tää uudestaan nimittämäWi tuomarin. Meidän 
täytyy muistaa, t'Hä laintulkintaa ta.pahtuu usein 
hiushienolla. ta.valla, varsinkin niin, että sitä kehi
tellään vähitellen .ia sillä tavalla tuollainen jarru
tuslaitos, ilman että sen yksityiset jäs>enet poik
keavat kovinkaan' paljon: su<>ra.naisen lainrikkomi
sen tielle tai antavat ,oikeutettuun moitteeseen" 
tilaa, kuitenkin har.ioittaYat jarrutusta ja kieroa 
laintulkintaa. He1pp<> on myös järjestää., niinkuin 
Amerikan Ylioikeudessa on ta.pan:a, että oikein 
vaarallisessa kysymyksessä hankitaan pienen 
pieni €Mmmistö oon oikean tulkinnan :puolesta. 
jotta edes vä.hemmi.stö pelastuisi kansan silmissä. 
,Tos täällä pyrittäisiin täysin puhtaaseen· kansan
valtaan, niin eduskunta pidättäisi €delloon oikeu-
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telliSa. nimittää tämmöisetkin virkamiehet mahdol
lisimman lyhy-eksi ajaksi, pidättäisi itselleen täy
<len oikeuden niiden nimittämiseen, niin ettei olisi 
velvoitusta uudistaa virkanimitystä määräajan 
kuluttua. Siihenhän eduskunnalla pitäisi olla 
täysi oikeus ilman mitään selityiStä. Vielä lisäksi 
olisi v;arattava oikeus kutsua pois virasta valitut 
virkailijat ilman erinomaisempia seremonioita. sillä 
-aikeudella, millä jokainen toimenantaja. voi anta
mansa va.ltuutuksen lakkauttaa, kun ei katso sen , 
-enää oloja va,staavan. ' 

Kun siis täällä lähdetään näin maltillista kom
promisSia tappamaan, niin on kai aihetta huo
mauttaa, kuimka vaaranalainen laitos tällaisesta 
Ylioikeudesta saattaa muodostua pien-en kopla
.kunnan kynsiS!Sä, jossa se voi tuomarien pitkäikäi
syyden takia pysyä pitkät ajat. Samalla uudis
tan a!ussa t-ekemäni huomautuksen, että tappa
malla tämän kompromissin p-erusteella syntyneen 
kohtuullisen uudistulwm tämä eduskunta .ei kui
tenkaan laillisin keinoin voine saada aikaan sel-
1aista taantumusta, jota se yrittää. Ehdotan siis, 
--että eduskun~a vahvistaa viime eduskunnan pää
töksen. 

P u h e m ies: Myöhäiseksi kuluneen ajan 
vuoksi lopetetaan istunto. Kuitenkin käsiteHä
nen ne asiat, jotka on tarkoitettu vöydii1lepanta
viksi. 

I,öydällepanot: 

Välikysymys Turun kaupungissa tapahtuneiden 
ryöstöjen johdosta. 

Puhemies: Puhemiehelle on jätetty kirjel
mä, joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

S u o m e n E d u s k u n n a 1 l e. 

On tullut tietoja siitä, että Turun kaupunki 
viime yönä on ollut pelottavien ryöstöjen alaisena. 
Eri piirien puolelta on siitä Suomen Eduskun
nall-e saapunut tänään näin kuuluva sähkösanoma.: 

,Turku on viime yönä ollut hillittömien kan
sanjoukkojen ryöstön esineenä. Sotilaspukuisiakin 
henkilöitä on ryöstäjien joukossa nähty. Näyte
ikkunat pääkatujen varsilla säpäleinä. Kaupoista 
bävinnyt tavaroita varsin suurien summien edestä. 
Ryöstöt toimeen'Pantiiu miilii:sila.kon yhteydessä, 
koska kaupunki on vailla kaikkea järjestettyä 

suojaa. Odotettavissa olevain vieläkin vakavampi
luontoisten levottomuuksien varalta anomme 
Eduskunnan puolelta pikaisia ja tehokkaita toi
menpiteitä. 

Kaupungin valtuUJSmiesten, Maistraatin, porva
rillist-en puolueitten, kauppayhdistysten, työnan
tajayhdistysten ja talonomista,ia.y hdisty.sten puo-
lesta joukko edustajia/' · · 

Sittemmin on vielä myöhään tänä iltana saa
punut Turusta. tietoja, että ryöstöt ovat tänä il
tana alkaneet ja parhaillaan ammutaan Turun 
kaduilla. " ' 

Pyydämme sen johdosta !Saada asianomaisen 
senaatin jäsenen vastattavaksi flsittää seuraavan 
kysymyksen: · 

. Mitä Hallitus aikoo tehdä mainittu~n 
tärisyttävien tapausten johdosta Turussa? 

Antti Mikkola. 

E. Nevanlinna. Iida Y rjö-Koskineu. 
Wald. Bergroth. Osk. Ansh. 1Sjöstedt-Jussila. 
Onni Rantasalo. Emil Schybergwn. 
Rafael Colliander. Julius Sundblom. 

S. Wilh. Roos. 

P u h e m i oe s: Asia paManoo pöydälle ensi 
istuntoon, ioka pidetään tänään tiistaina. kdlo 3 
päivällä? 

. Ehdotus hyväksytään. 

Varojen osottamista kansanopetusta varten 
vuodeksi 1917 

koskevan esityksen johdosta valmistettu valtio
varainvaliokunnan mietintö n :o 5 -esitellään' ja 
pannaan pöydälle ensi täysi-istuntoon. 

Ehdotukst-n laiksi järjestyksen pidosta kaupungeissa 

sisältävän eduskuntaesityksen johdosta valmis
tettu lakivaliokunnan mietintö n:o 3 esitellään ja 
pannaan pöydälle. -ensi täyiSi-istuntoon. 

Varojen hankkimista vuodeksi 1917 niihin tarpei
siin, joihin valtion vakinaiset tulot eivät riitä, 

koskeva hallituksen esitys n:o 24 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa. että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan ehdotuk
sen sillä tavoin, kuin Valtiopäiväjärjestyksessä on 
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säädetty keisarin ja .suuriruhtina.an esityksistä, 'i tyksistä, pa.Jllisi a.s1an pöydälle enst täysi-istun-
panisi a,sian pöydälle ensi täysi-istuntoon. 

1 
toon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Valtiolainan ottamista Suomen Pankin aBeman 
vahvistamiseksi 

koskeva hallituksen esitys n:o 25 esitellään. 

P u he mies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitellä esillolevan eh
dotuksen sillä tavQin, kuin Valtiopäiväjärjestyk- l 
sessä 'On säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esi-

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Puhemies: Seuraava tä~rsi-iatunio on tä
nään tiistaina kellQ 3 päivällä. 

Täysi-istunto päättyy kello 1,26 aamulla. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



29. Tiistaina 18 p. joulukuuta 
k :Jo 3 päivällä. 

PäiväJärjestys. 

IlmDitutksia: 

Esitellään: 

1) Ed. Mikkolan y. m. välikysymys Tu
run kaupungissa tapahtuneiden ryöstöjen 
johdosta ........................... . 

2) Ehdotuksen varojen hallirkimisesta 
vuodeksi 1917 niihin tarpeisiin, joihin vaki
naiset valtion tulot eivät riitä, sisältävä 
hallituksen esitys n :o 24 ............... . 

3) Ehdotuks-en vaWolainan ·ottamise.'3ta. 
Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi 
sisältävä thallituksen esitys n :o 2~1 ....... . 

Ainoa. käsittely: 

4) Varojen osoittamista kansanopetusta 
varten vuodoeksi 1917 koskr'Ya. ha.llituk.._~n 
esitys ............................... . 

Asiakirjat: Valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n :o 5; hallituksen esitys n :o 17. 

Ensimäinen käsittely: 

5) Ehdotus laci.ksi järjesty ksenpidosta 
kaupungeissa ....................... . 

Asia k i r j a t: Lakivaliokunnan mie
tintö n:o 3; ed. Airolan ~dusk. esit. n:o 16. 

Siv. 
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" 

592 

Nimfmhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Airola, Arajärvi, Haataja~ Kallio, Kiviniemi, Mä
~elä, Pehkonen, Pärssinen, <Setälä, Talas ja Wal
Ja:kka. 

Ilmoitusasiat: 

Va'J)autusta eduskuntatyöstä saavat yksityisten 
asiain vuoksi ed. Holsti tämän päivän iltaistun-

illosta ensi lauvantai-iltaan, ed. Haataja tämän päi
vän päivä-istunnosta, sekä sairauden takia ed. 
Waljakka tämän päivän i'Stunnosta. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Turun kaupungissa tapahtuneita ryöstöjä 

koskt?va välikysymys, jonka esittämiseen ed. Mik
kola y. m. ovat 'PYytäne-et edusku.nnan suostumus
ta, esitellään. 

Puhemies: Kun .asia valtiopäiväjärjestyk
sen mukaan on i[man keskustelua ääne.styksellä 
päätettävä, pyydän saada tehdä seuraavan ääne-S
tysehdotuksen: 

Ken sallii välikysymyksen tehtäväksi, äänestää 
,jaa", jos ,ei" voittaa, on välikysymys evätty. 

Äänestysehdotus •hyväksytään. 

Xänestys ja päätös: 

Ken sallii välikysymyksen tehtäväksi äänestää 
,jaa", jos ,ei" voittaa, on välikysymys evätty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis t>äättänyt sallia välikysymyksen 
tehtäväksi. 

2) Varojen hankkimisesta vuodeksi 1917 niihin tar
peisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä, 

ehdotuksen sisältävä ha.Uituksen esitys n :o 24, 
joka viime istunnossa pantiin pöydälle, esitellään. 

P u he m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa että 
. 1 ' asia ähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan. 

Keskustelu : 

Ed. K o k k o: Täällä näitten kansanopetusta 
koskevien menojen joukossa ei ole erä1stä meno-

76 



592 Tiistaina 18 p. joulukuuta. 
-~------~---· --------------------- ----- -·-··--------

erää, nimittäin menoerää kansakoulujen jatkokurs
sien toimeenpanemista varten maaseudulla. Jatko
kurssit ovat, niinkuin sanomalehdistä näkyy, mel
kein kokonaisuudessaan lamauksissa. Opettajain 
kesken on lakko syntynyt, kun opettajat ovat pi
täneet liian pienenä sitä palkkaa, nimittäin 3 
markkaa tuntia kohti. Ehdottaisin, että valtio
varainvaliokunnassa tätä asia käsiteltä.essä tämä
kin menoerä ot,ettaisiin kyllin suurena huomioon 
ja korotettaisii'll opettajain palkkaa 4 markkaan 
opetustuntia kohti. 

Ed. Ahma vaara: Kyllä kai ed. Kokon huo
mauttama asia on tärkeä, mutta tuskin tänä vuon
na ehditään näitä kurssf'.ia toimeenpanna. 

Ed Pullinen: Huolimatta. siitä, ett.ä ra:haiu 
hoitokausi, jota varten tämä menosääntö on aiot
tu, alkaa olla lopussa ja on vaikea siihen näin ollen 
tf1hdä muutoksia, tahdon kuitenkin kiinnittää va
liokunnan huomion pariin seikkaan. Maatalous- ! 
i<euroilla ei tässä ehdotuksessa ole lisättyä määrä
rahaa ollenkaan, ainoastaan on apurahat koroitet
tn ·entiseen määrään. Seurauksena vallinneesta ikä
västä asiaintilasta maataloustoiminnan alalla on 
ollut, että maatalousvirkamiehet ja neuvojat ovat 
olleet aivan mitättömällä pallmlla ja että useat 
niistä ovat olleet pakotettuja siirtymään pois maa
talousseurojen palveluksesta ja sillä tavoin on koko : 
maanviljelysseurojen neuvontatyö joutunut kärsi- i 

maan. Nyt kun erityisesti tarvittaisiin ma.anvil- ' 
.ielystuotannon kohoittamista ja. maanviljelysseu- ! 

rain neuvontatyötä, niin olisi myös tärkeätä, dtä • 
tämii virkamieskunta pysyisi paikallaan. Tärnän 
takia onkin Maatalousseurain Keskusliitto ·ananut 
viime kesänä, dtä apurahat olisiva.t korotettavat 
.io tänä vuonna 2:5 prosentilla, mutta sitä ei ole teh
ty, eikä tässäkään otettu huomioon. Jotta voitai
siin pysyttää virkamieskunta .ia neuvojat, olisi 
tarpeellista, että tämä korotus ta.-pahtuisi jo tässä 
menosäännössä. Silloin voisivat maaviljelysseu
rat pysyttää virkamiehet paikoillaan. 

Aivan samaa on sanottava hevoshoidon edistä
misrahastosta. Sitä on korotettu ainoastaan 
13,200 markalla, vaikka siellä on suuri joukkokon
sulentteja sekä neuvojiaja erityisesti tarvitsisi val
tion siitosoriitten hankkiminen lisättyä avustusta. 
Toivon, että valtiovarainvaliokunta tähänkin tar
koitukseen osoittaisi 100,000 markan lisäyksen. 

Ed. Kokko: 1Samalla kun lämpimästi ka.nna
tan sitä, mitä ed. Pullinen tiilällä ehdotti. niin sa-

maHa .pyydän vastaukseksi ed. Ahmavaaralie huo
mauttaa, että rahat jatkokurssr.ia varten kerkiävät 
vielä tätä vuotta varten siitä syystä., että kun Jat
kokursseja on toimeenpantu, niin -palkkiot niistä 
maksetaan vasta jälkeenpäin. Tänä syksynä toi
meenpannuista kurss·eista maksetaan I>alkkiot vas
ta vuoden vaihteessa. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi ja asia lä
hetetään v a 1 t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

3) Ehdotuksen valtiolainan ottamisesta Suomen 
Pankin aseman vahvistamiseksi 

sisältävä hallituksen esitys n:o 25 e,<;itel1ään. 

P n he mies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
asia lähetettäisiin valtiovarainvaliokuntaan. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään kes
ku:stelutta. 

Puhemies: Kun "euraava täysi-istunto on 
ajateltu pidettäväksi bnä iltana k:lo ·6, lopete
taan tämä istunto. Sitä ennen e,<>iteltänee kuiten
kin eräs hallituksen esity•s. 

Esitellään 

V aitiolainan ottamista elintarpeitten hankkimista 
varten koskeva hallituksen esitys. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan ehdo
tuks-en sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjestyksessä 
on säädetty keisarin ia suuriruMinaan esityksestä. 
lähettäisi :asian valtiovarainvaliokuntaan. · 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Seuraava täysi-istunto on tänään k:lo 6 1. p. 

Täysi-istunto 'J)ä.ättyy k:lo 3,43 i. -p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Aht~:va. 
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Päi l·äjärjestys. 

Ilmoituksi<l: 

Kolmas käsittely: 

1) Ehdotus laiksi suurten tulojen suos-
tuntavero.sta ......................... . 

A s i a 'k i r j .a t: Suuren valiokunnan mie
tinnöt n:ot 2 ja 2 a; valti{)varainvaliokunnan 
mietintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 13. 

2) Ehdotus laiksi leimasuo·stunnasta .... 
Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie

tintö n :o 6; va.ltiovarainvaliokunnan mie
tintö n':o 4; hallituksen esitys n:o 14. 

3) Ehdotus laiksi sisältävä välittävät 
;;äännökset maalaiskuntain kunnallislain, 
kaupunkien kunnallislain, kansanii.änestystä 
koskevan lain ja kunnallisen vaalilain täy-
täntöön saa.ttamisesta ................. . 

Asia k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 7; laki- ja talousvaliokunnan mie
tintö n:o 1: hallituksen esitys n:o 20. 

T o i n e n k :i s i t t e l ~-: 

4) Ehdotus laiksi tulo.itn ilmoittamisvel-
vollisuudesta kunnallisverotuksessa ..... . 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 10; laki- ja talousvaliokunnan mie
tintö n:o 2; .00. Gylllngin y. m. edusk. esit. 
n:o 10. 

Esit.ellään: 

5) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
vistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraavan 
lakiehdotuksen: Laki Korkeimmasta Oihu-
desta ............................... . 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jel~ä n:o 9; ed. Airolan ja Ku11Prvo Man
uerin kirjoituf.'. 

k:lo 6 1. p. 

6) Ehdotus, 'että eduskunta päät.täisi vah
vistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraavat 

Siv. i lakiehdotukset: 
a) Laki Korkeimmasta Hallinto-oikeu

desta; 
b) Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 an-

1 netun Vaalilain 13 ja 16 §:n muuttamisesta; 
59~ 1 sekä . . 

c) Laki 2 päh·änä huhtikuuta 1883 irt.o
laisi-sta ja niiden kanssa menettelemisesti:i 
:lnnretun a.setufusenJ 9 '§ :n muuttamisesta .. 

599 Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir-
jelmä n:o JO; ed. Airolan ja Kullervo Man· 
nerin kir.i{)itus. 

7) Maan 5otalait.oksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmiliisin 
aikaansaamiseksi koskeva ed. Mikkolan 
v. m. anom. eihd. n:o 4 ................. . 
· 8) Kertomus valtiovarain tilasta vuosina 

600 . 1913-1915 ......................... . 

Ainoa käsittel)·: 

9) Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysy-
myksen järjestämiseksi .... -........... . 

Asiakirjat: Elintarveasi~tinvaliokun-
1 nan mietintö n:o 1; ed. Airolan ja. Kullervo 
· Maunerin kirjoitus. 

10) Määrärahan myöntämistä kansakou
lulasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoit-

, ! tava anomusehdotus w •••••••••••••••••• 

Asiakirjat: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n:o 44. 

Pö;vdällepanoa varten 
esitellään: 

11) Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2 
kansantajuisten tieteellisten luentojen avus
tamista tarlwittaYan anomusehdotuksen jo}l-

Siv. 

dosta. . ... , .................. _. . . . . . . . . 620 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
A.irola, Arajärvi, Herrala, Holsti, Härmä, Kallio, 
Kiviniemi, Kuusinen, I.1epola, Lohi, Mäkelä, Peh
konen, Pärssinen, Sa·lin, >Setälä, Talas .ia W al
jakka. 

Dm.oitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä tästä istunnosta saa 
sairaudt>n takia ro. Lepola. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. K. Manner: Suuren valiokunnan Jase
nille pyydän ilmoittaa, että valiokunta kokoontuu 
huomenaamuna kf>.llo 8 a. p. 

Vilikysymys Suomen itsenäisyysasiasta y. m. 

P u he m i e s : Eduskunnalle on jätetty kir
jelmä, joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

takaan tiooonantoo, että Suomen Senaatti olisi 
ryhtynyt Venäjän minkään valtioelimen kanssa 
neuvottelui'hin Suomen itsenäisyyden tunnustami
s-esta ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Sen si
jaan on liikkunut kummastusta herättäviä huhuja, 
että Suomen valtiollinen edustaja Venäjällä, Suo-
men ministerivaltiosihteeri, ·ei olisi edes oleskellut 
Pietarissa viime aikoina, joina hänen olisi pitänyt 
Suomen valtion pa:lkkaamana virkamiehenä kai
kella tarmolla ja taidolla työskennellä siellä suu
ren asiamme järjestämiseksi sovinnollisella ta
vaUa. Maamme lukuisat kansalaiset ovat ~päile
mättä joutuneet ajatt.elemaan ·levottomina, eikö 
8enaa1ti ölekaan tehnyt mitään Suomen itsenäi-
s:yy;sasian eduksi Venäjällä ja onko ·senaatti päin
vastoin tahtonut osottaa vihamielisyyttä siellä val
·lassa oleville ja sen osottamiseksi sallinut minis-
terivaltiosihteerin olla poissa Pietarista. 

Samoihin aikoihin on näikynyt sanomalehdissä 
esityksiä, että Ruotsin sotaväen Suomeen tulo olisi 
ajateltavissa ja. että sen tehtäväksi tulisi yrittää 
poistaa venäläinen sotaväki Suomesta ja toimia 
täällä mu'ka ,järjestyksen" palauttamiseksi. M.oi
siin viittauksiin on liittynyt ajatus, että Ruotsi 
olisi saapa siitä 'J}alkkioksi Ahvenanmaan. Niin
kin edesvastuullisen ja huomatun henkilön, kuin 
Suomen Senaatin entisen varapuheenjoh~ajan ja. 
yliopistun nykyisen kanslerin.vira;n hoitajan E. 
Hjeltin sanotaan pitäneen Ruotsissa. Ahvenan
maan luovuttamista mahdollisena. 

Näiden huhujen aiheuttamaa ·levottomuutta li
säävät vielä useissa ulkomaalaisissa sanomaleh
dissä olleet •selostukset, joiden sisältönä O'll, että 
ulkomaiset vallat eivät vielä ole tunnustaneet Suo-

Viime marraskuun 15 päivänä ju•listautui Edus- mea riippumattomaksi tasavalla}ksi eivätkä tehne-
kunta Suomen 1korkeimman valtiovallan haltijaksi kään sitä Suomen ja Venäjän suhteen ollessa edel
ja nimitti sittemmin jäs.enet Suomen Senaattiin. 'leen selvittämättä. .Senaatti ei ole alussa mainit
Senaatti antoi Eduskunnan käsiteHäväksi'ehdotuk- .· , tujen toimenpiteidien jälkeen antanut Eduskun
sen Suomeri hallitusmuodoksi, joka on rakennettu ' nalle tietoja siitä, mitä on tehnyt Eduskunnalta 
sille periaatteelle, että .Suomi on olev·a riippuma- . satamansa tärkeän valtuuden nojalla, mitä tuloksia 
t,()n tasavalta. Julistuksessa .Suomen kansalle il- ! saavuttanut ja mitä aikoo tehdä. Moista salape
moitti 8enaatti joulukuun 4 .p :nä, että haHitus on räisyyttä, mikä on omiansa synnyttämään monen
'kääntyvä töist.en valtojen 'PUoleen saadakseen laisia maallemme vahingollisia huhuja ja väärin
maamme valtiollisen itsenäisyyden ka.nsainväli- käsityksiä, on Suomen kohtalosta huolehtivien ja 
se.sti tunnustetuksi. Eduskunta <hyväksyi jou:lu- Suomen kansalle vastuuna'laisten edust.ajien vai
kuun 6 p:nä periaatteen, että Suomi on oleva riip- 1 kea sietää lmuemmin. Suomen itsenäisyysasia on 
pumaton tasavalta, ja valtuutti samalla, hallituk- i mitä julkisin kansamme ja kansojen a.sia. Sitä 
13en ryhtymään toimenpiteisiin mainitun tunnus- voidaan edistää ·paraiten julkisilla kaikkien kan
tuksen saamiseksi. salaisten •arvosteltavina olevilla toimenpiteillä. 

Noiden tapootumien jälkeen on .Suomen itsenäi- Suomen Eduskunnan. on välittämättä saatava jo 
syyskysymystä käsitelty erittäin vilkkaasti koti- €Unen joululomalle •lähtöään tiedot .Senaatin tätä 
.Jl. ulkomaisissa sanomalehdissä. Niiden selostuk- asiaa 'koskevista toimista ja suunnitelmista. 
sissa on ilmennyt, että eräs lähetystö, jossa on ollut Pyydämme saada esittää Senaatin asianomaisen 
Eduskunnan jäseniä, on käynyt Pietarissa neuvot- jäsenen vasta#avaksi pian pidettävässä Edus:kun
telemassa siitä. Sitävastoin ei. ole näkynyt ainoa- nan :istunnossa: 
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1) Mitä Senaatti on i:t1hnyt niiden julki
suudessa näkyneiden esitysten johdosta, 
että Ruotsin sota väkeä ma'hdollisesti tuo
taisiin Suomen alueeHe ja että Ahvenan
maa luovutettaisiin Ruotsille? 

2) Mitä Senaatti on tehnyi saadakseen 
Venäjän ja muut valtiot tunnustamaan 
Suomi riippumattomaksi tasa:'"allak~i, m~tä 1 

tuloksia. saavuttanut tässä asiassa Ja mttä 1 

aikoo tämän asian hyväksi ·läheisessä tule
vaisuudessa tehdä? 

Helsingissä, 18 p:nä joulukuuta 1917. 

Yrjö Sirola. 
Matti Paasivuori. 
.Jaakko Mäki. 
Eetu Salin. 

Evert Eloranta. 
Karl H. Wiik. 
A. Harjula . 
Emil Saarinen. 

Asia pannaan pöydälle ensi täysi-istuntoon. 

Ehdotus V . .J :n 32, 46 ja 51 § :n muuttamisesta tä
män vuoden ensimäisillä valtiopäivillä hyväk

sytyn lain vahvistamisesta. 

Puhemies : Minulle on annettu eräls kir
jelmä, .ioka on näiu kuuluva: 

Eduskunnan Herra Puhemiehelle. 

Pydämme kunnioittaen, että meille varataan 
tilaisuus saada Eduskunnan t. k. 18 -päivän istun
:noOssa e8itetyksi ehdotuksemme, 

että Eduskunta vahvistaisi ja voimaan
-saatettavaksi määräisi tämän vuoden va'l
tiopäivillä ib.;<;väks;y~yn !lain . 120 päivänä 
heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjär
jestyksen 32, 46 ja 51 §:ien muuttamisesta. 
toisin kuuluviksi sekä määräisi. ei:tä tämä 
la.ki astuu voimaan heti. 

Helsingissä, jouh1kuun 17 päivänä 1917. 

Kullervo Manner. Väinö .Jokinen. 

Y r.iö Sirola. 

P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että asia ·lausunnon saamista varten lähetettäisiin 
p e r u s t u s l a: k i v a 1 i o 'k u n t a a n. 

Ehdotus hyvä:ks;dää.n. 

J 

Ehdotus tämän vuoden ensimäisillä valtiopäivillä 
hyväksytyn moosekseuskolaisia koskevan lain 

vahvistamisesta. 

Suomen Eduskunnan Puhemiehielle. 

P.);ydämme kunnioittaen, että meille varataan 
tilajsuus saada Eduskunnan t. k. 18 p:nä pidettä
v~ssä istunnossa €sitetyksi ehdotuksemme, 

että Eduskunta vahvista.isi ja voimaan
sa:atettavaksi määräisi seuraavat tämän vuo
den va:ltiopäivillä hyväksytyt lakiehdotuk
set: laki moo~ksenuskolaisista ja laki 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:n 
muuttamisesta, sekä määräisi, että nämät 
lait astuvat voimaan tammikuun 1 p :nä 
1918. 

Helsingissä, joulukuun 17 p:nä 1917. 

Kullervo ~Ianner. Väinö Jokinen. 

Yrjö Sirola. 

P u h e m i e s : Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että tämäkin asia lähetettäisiilll perustuslakivalio
kuntaan lausunnon saamista varten. 

Keskustelu: 

Ed. Kullervo Manner: En vastusta
nut puhemiesneuvoston sitä ehdotusta, -että edelli
nen asia lähetettäisiin perustuslakivaHokuntaan 
lausunnon antamista varten. Tähän toiseen ehdo
tukseen nähden tahtoisin olla toista mieltä. Pitäi
sin sen ratkaisemisen hyvin kiireellisenä. Perus
tuslakivaliokunnassa tosin on valmistunut jo asi
asta toinen ehdotus, joka ei suuresti poikkea siitä 
päätöksestä, minkä eduskunta kesällä teki; mutta 
näyttää siltä, ,että perustuslakiva'liokunnan ehdo
tus ei joudu käsiteltäväksi nyt ennen joululomaa 
ja siis tämän vuoden arlmna. Ennenkuin edus
kunta taas pääsee uudesti joululoman jälkeen työ
hön käsiksi ja raJtkaisemaan senkin asian, josta 
nyt on kysymys, ovat mahdollisesti V>enäjän ja 
keskusvaltojen väliset rauhanneuvottelut ·päässeet 
pitkään mittaan .. Olen kuullut, että niiden tahol
ta, joita tämä lakiehdotus koskee, ollaan nykyään 
hyvin huolissaan siitä tilasta, missä juutalaiset 
Suomessa vielä ovat, jopa on kuulunut sellaisiakin 
uhkauksia. että vaikutusvaltaiset juutalaisen kan
sallisuuden ainekset aikoisivat niissä rauhanneu
votteluissa Suomen asiaan puuttua sillä lailla, että 
rauhansopimukseen tu'lisi otetuksi jotakuinkin sa
manlainen pykälä, kuin aikanaan Romanian snh-
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t€en, nimittäin, että Suomi olisi ve~vollinen inhi- 1 

milli.sesti suhtautumaan juutalaisiin. Tämän i 
vuoksi katson tarpeelliseksi tehdä tämän ehdotuk
sen ja pyydän, että eduskunta hyväksymättä pu
hemiesneuvoston ehdotusta päättäisi heti asian 
käsitellä. 

Ed. S t å h 11 b e r g: Se mietintö, jonka perus- ' 
tuslakivaliokunta on valmistanut mooseksenusko
laisia koskevasta kysymyksestä, on kirjapainosta 
luvattu jaettavaksi tänä iltana k~llo 8 ja pitäisi 
siis voida tämäkin asia saada loppuun käsitellyksi 
onnen joululomaa. Kaikissa tapauksissa ehtisi se 
ehdotus, joka nyt on käsiteltävänä, takaisin fpe
rustuslakivaliokunnast.a vielä tämän viikon kulu
essa, joten senkään tähden ei ole syytä jättää pe
rustuslakivaliokunnan lausuntoa vaatimatta. 

Suomessa saada kansalaisoikeuden samoilla eh
doilla kuin muut ulkomaalaiset, ja että niillä 
Suomen kansalaisina tulee olemaan ,samat oikeu
det, kuin muun uskoi.silla Suomen kansa.laisilla. 

Ed. A h m a v a a r a : Kun ed. Manner sanoi, 
:että perustuslakivaliokunnan jo valmistettu mie
tintö on pääasiassa samanlainen, kuin se, mitä hän 
nyt tässä ehdotti vahvistettavaksi, niin minus~ 
on aivan tarpeetonta edes lähettää perustuslaki
valiokuntaan täfä, kun huomisistunnossa saadaan 
perustuslakivaliokunnasta mietintö sama.sta asi
asta. Ehdotan siis, että tämä hylättäisii>n ilman 
muuta. 

Ed. E s t •l a n d •e r : J ag und,erstöder herr 
Ahmarvaaras förslag. 

P u he m i e s : Ed. Ahmavaara ehdotti, että 
tämä la.kiehdotus hylättäisiin, ja sitä on kanna
tettu. Tämä on :sellainen ehdotus, joka voidaan 
ottaa 'huomioon vasta sitten kun on päätetty siitä, 
ja.tketaanko asia.n käsittelyä vaiko ei. 

Ed. Sir o 1 a : Kesällä olin Tukholmas::a ti
laisuudessa t;J.paa:maan sanoma1ehtimiehiä, .iotka 
edustivat us,eita }ehtiä Euroopan suurissa, maissa. 
Näitä oli varsin vaik~a saada käsittämään, että 
oli ollut ainoastaan tsaarivaHan syy, että juuta
laisky~ymystä Suomessa. ,ei oltu aikaisemmin ra.t-
kaistu. Onneksi juuri noihin aikoihin Suomen 

Ed. A n t o n H u o t a r i : Pyydän kannattaa 
ed. Manuerin tekemää ehdotusta. Minun mieles
täni olisi häpeäksi Suomelle, jos tulevissa rauhan
neuvotteluissa täytyisi meille asettaa 'sellaisia eh
toja, joista on huhuttu. Mielestäni, ennenkuin 
tällainen tul~ tosiasiaksi, eduskunnan pitäisi 
päättävästi asia,ssa toimia, niin ettei sellainen esiin- ' 
tyminen enää tulisi kysymykseen. Nyt jo olisi 
aika myöntää kansalaisoikeudet niille vähä-lukui
sille mooseksenuskolaisiHe, jotka tässä maassa 
ovat vuosikymmeniä asuneet ja eläneet, suuri osa 

1 

heistä syntynytkin täällä, ja ovat katsottavat sa
manlaisiksi maamme kansalaisiksi, kuin kuka ta
hansa. : eduskunta käsitteli kysymystä ja hyväksyi tämän 

lakiehdotuksen. Voin siis heille viitata oleviin 
tosiasioihin. Tämän jälkeen olisi aivan mahdo
tonta saada asiasta intresseerattuja ulkomaalaisia 
käsittämään, että mikään muu, kuin Suomen omat 
laitokset, enää voisi viivyttää tämän asian ra•t'kai-

Ed. A r on en : Minun mi,elestäni myös e1 
tämä asia siedä vähintäkään viivytystä. Meidän' 
velvollisuutemme on ratkaista tämä kysymys mah
tlollisimman pian. On häpeäksi meille, että Suo
men kansa, joka on vapaa kansa ja vaatii itsenäi
"YYttä itsellensä, kohtelee "sillä tavalla omassa 
keskuudessaan olevaa kansaa, kuin meidän laki
Pmme mukaan juutalaisia vielä kohdellaan. Yhdyn 
Pd. Manuerin lausuntoon. 

Ed. Hu l ,t i n: Kun ,ed. Manner on antanut 
täällä tietoja erinäisten vaikutusvaltaisten juuta
laisten aikeista rauhanneuvotteluissa tehdä Suo
men suhteen vähemmän suotuisia ehdotuksia, eh
dotan, että ed. Manner väEttäisi näille henkilöille 
ne rauhoittavat tiedot, jotka hänelle itselleenkin 
ovat tunnetut, että nimittäin perustuslakivalio
kunta on käsitellyt tätä asiaa kiireeUisemmin 
kuin useita muita kysymyksiä, jotka ovat olleet 
sen vah;nisteltavina, ja että tämä asia tulee muu
tamien päivien kuluessa ·täällä järjestetyksi, niin 
dtä ulkomaalaiset moosek&enuskolaiset voivat 

sua. 

Ed. H u t t u n e n: Että ed. Maunerin täällä
esittämän ehdotuksen perustelut ovat oikeat, osoit
taa muiden muassa eräs kirjelmä, jonka minä olen 
saanut Pietarista, j.a joka on juutalaisten yhdis
tyksistä peräisin. Kirjelmässä mainitaan seuraa
vaa: ,Pietarissa on perustettu juutalaiskomitea, 
jonka tehtävänä tulee olemaan juutalaisten oi
keuksien valvominen 1Suomen itsenäisyyskysy
myksen lopullisen ratkaisun yhteydessä. Venäjän 
kansalliskokouksessa., rauhankonferensissa ja ko
ko sivistyneen maailman edessä tulee komitea pai
nostamaan, että traktaattin, koskeva Suomen itse
näisyyttä, liitettäisiin pykälä, jonka mukaan Suo
mi, ;yhtä hyvin kuin Romania vuonna 1878, vel
voitettaisiin olemaan rajoittamatta juutalaisten 
kansalaistasa-arvoisuutta Suomessa. Jos Suomi ei 
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tätä ennen promulgeeraa edellisen eduskunnan hy
väksymää juutalaisten tasa-·arvoisuutta koskevaa 
lakia, ryhtyy komitea tämän asian läpiviemiseksi 
agitatsiooniin niin hyvin kautta koko Venäjän 
kuin ulkomaillakin". 

Olen saanut tietää, että erinäiset juutalaisyh- 1 

clistykset Suomessa ovat ryhtyneet toimenpiteisiin i 
Pietarin juutalaisjärjestöjen päätösten voimaan- • 
saamiseksi. Lienee tarkoitus myös kääntyä näinä . 
JJäivinä Suomen sena.atin puoleen pyynnöllä r;yh
tymään toimenpit€isiin eduskunnan päättämän 
lain voimaansaattamiseksi. Missä asteessa nämä 
toimenpiteet nyt ovat, se ei ole tunnettua. Puo
lestani kannatan ed. Maunerin kirjelmässä ~siin
tuotua ehdotusta, että asia nyt ratkaistaisiin, enkä 
näe olevan· syytä yhtyä puhemiesneuvogton ehdo
tukseen, että asia lähetettäisiin perustuslakivalio- 1 

lmnta,an, koska· eduskunnalla on enna.kkopäätös 
siitä, että se on eräissä tapauksissa eräitä viime 
eduskunnan päättämiä lakeja voinut lopullisesti 
hyväksyä lähettämättä niitä valiokuntaan. 

Ed. S t å h 1 b e r g: Kun perustuslakivalio
kunnan mietintö tänä iltana saapui eduskuntaan • 
niin siitä pitäisi selvitä, että eräät säännökset 
viime valtiopäivillä hyväksytyssä laissa eivät 1 

enää ole soveltuvia, koska siinä muun muassa 1 

Hdellytetään, ettei olisi mitään säännöksiä vielä i 
olemassa siviiliavioliitosta. Itse asialle ei tul€ 1 
minkäänlaista viiv;ytystä sen kautta, jos tämä ! 
asia tavallista tietä nyt lähetetään perustuslaki- i 
\·aliokuntaan, koska eduskunnalla vielä tällä i 
viikolla on mahdollisuus ratkaista asia lopulli
~esti sen lakiehdotuksen perusteella, jonk.a se pa- • 
raimmaksi näkoo. 

Ed. Wrede: Herrar Ahmavaara och Estlan- 1 

der hafva visserligen rätt däri att, då grundla.gs
utskott.ets betänkande angående mosaiska trosbe
kännares rättigheter i dag utdelats i plenum, det 
nu väckta förslaget var fullkomligt öfverflödigt. 
}fen då landtdagen förut remitterat dylika för
:-:lag angående stadfästande af lagar till veder
hörligt utskott ()Ch en sådan praxis synes mig i 
:~llo riktig, ber jag .att få förorda godkännande 
af talmanskonferensens .förslag också i detta 
fall. 

·Ed. Väinö Jokinen: Ed. Ståhlbergin 
, sittämä syy on pelkästään muodollista laatua. Se 
•·duskunnan hyväksymän lakiehdotuksen kohta, 
.iota hän tarkoitti, kuuluu: ,Siihen asti kuin laki 1 

avioliiton solmimises~a si_viilivira~on;t.aisen edessä 1 

tnlee noudatettavaks1, v01daan avwlutto moosek- ' 

---~~--~-~ 

senusk{)laisten kesken solmia heidän uskonnollis
ten menojensa mukaan sekä a1violiitto mooseksen
uskolaisen ja muuta uskontoa tunnustavan kes
ken sen uskonnollisen yhdyskunnan menojen mu
kaan, johon 'toinen liittokumppaneista kuuluu". 
Siviiliavioliitt.oa koskeva laki astuu voimaan ensi 
vuoden alusta ja siitä johtuu kyllä jonkinlainen 
epäjohdonmukaisuus, jonka voisi korjata, mutta 
toiselta puolen seikka, kuten jo äsken sanoin, on 
pelkästään muodollista laatua. Mainittu pykälä 
mooseksenuskolaisia koskevassa. laissa ei siten siis 
ollenkaan estä lakia nyt tulemasta vahviste-
tuksi. · 

Ed. H u 1 t i n: Siihen mitä ed. Ståhlberg äsken 
mainitsi, pyydän lisätä, että mooseksenuskolaisten 
asema tulee perustusla:kivaliokunnass.a nyt hyväk
sytyn ehdotuksen mukaan edullisemma.ksi, kuin 
mitä se oli eduskunnan viime kesänä hyväksymän 
lain mukaan, ~iihen nähden nimittäin, että kesällä 
hyväksytyn lain mukaan mooseksenuskolaiset olj
sivat olleet velvolliset joka. tapauksess·a solmimaan 
avioliittonsa siviiliavioliittolain mukaan, mutb1 
perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaan hei
dän on, ·samoin kuin Suomen kansalaisten, sallittu 
solmia se vaihtoehtoisesti ·uskonnollisillakin mc>
noilla. 

Keskustelu puhemiesneuvoston .ehdotuksesta 
julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Vastoin puhemiesneuvoston eh
dotusta siitä, että asia lähetettäisiin perustuslaki
valiokuntaan, on ed. Manner ehdottanut, että asian 
asiallista käsittelyä jatkettaisiin. Tätä ehd()tusta 
on ed. Anton Huotari kanna.ttanut. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. . . 
Xänestys ja päätös: 

Ken ed. Maunerin ehdotuksen mukaisesti tah
too jatkaa asian asiallista ·käsittelystä, äänestää 
,jaa"; jos ,ei" voittaa, ,on rpuhemiesneuvoston 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 86 jaa- ja 99 ei-ääntä; 
eduskunta on siis päättänyt puhemiesneuvoston 
ehdotuksen mukaisesti lähettää asian p e r u s
tuslakivaliokuntaan l.ausunnon saa
mista varten. 
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Suurten tulojen veroa 

koskeva hallituksen esitys n :o 13, joka on valmis
televasti käsitelty valtiovarainvaliokunnan mie
tinnössä n:o 2 sekä suuren valiokunnan mietin
nöissä n:o 2 ja 2 a, esitellään k o 1m a n teen 
k ä s i t te l y y n. 

·P u he m i e s: Kun nykyään ei ole voimassa 
eduskunnan tekemää päätöstä puheenaolevan 
suostunnan suorittamisesta, on siis tässä kysymys 
uudesta suostunnasta. Valtiopäiväjärjestyksen 
61 §:n mukaan on sellainen ehdotus katsottava 
rauenneeksi, ellei sitä kolmannessa käsittelyssä ole • 
kannattanut 2/ 3 annetuista ää.nistä. On f'iis toi- ! 
meenpantava lippuäänestys. 

Ed. Hu r me vaara: Ehdottaisin, että suu
ren valiokunnan mi~inhössä lakit>ekstin edellä 
oleva ponsi muutettaisiin näin kuuluvaksi: että 
eduskunta hyväksyy ja vahvistaa näin kuuluvan 
lain suurten tulojen verosta. 

Puhemies: Tahtoisin vain huomauttaa, että 
tämä ehdotus tulee huomioonotettavaksi vasta sil
loin. kun ponsi esitellään käsiteltäväksi. Nyt on 
lakiehdotus käsittelyn alaisena. 

Ed. S. H ä k k i n e n: Pyydän kannattaa ed. 
Hurmevaaran tekemää ehdotusta. 

Keskustelu lakiehdotuksesta julistetaan päätty
neeksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken kannattaa puhoonaolev·an lakiehdotuksen 
hyväksymistä sellaisena; kuin se on toisessa kä
sittelyssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken sitä ei 
kannata, äänestää ,ei"; jos lakiehdotuksen hyväk
symistä kannattaa 2

/ 3 annetuista äänistä, on se hy
väksytty, mutta muussa tapauksessa lakiehdotus 
on rauennut. 

Äänestyksessä annetaan 187 jaa- ja 2 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä lakiehdo
tuksen sellaisena, kuin se on :päätetty toisessa kä-
sittelyssä. · 

Puhemies: Esitellään ehdotus, joka on val
tiovarainvaliokunnan mietinnön n:o 2 sivulla fl, 
nimittäin, että eduskunta hyväksyy lain suurten 
tulojen suostunoosta, edellyttäen, että :puheena
nleva suostnuta havaitaan tarpeelliseksi. 

---- , ___ ,_, __ ~----------

Keskustelu: 

Ed. H u r m e v a a r .a: Tässä yhteydessä uusin 
äsken tekemäni ehdotuksen, että nyt käsiteltä
vänä olevan ponnen tilalle hyväksyttäisiin näiu 
kuuluva ponsi: että eduskunta hyväksyy ja vah
vistaa näin kuuluvan lain suurten tulojen verosta. 

Ed. S. Häkkinen: Pyydän kannattaa ed. 
Hurmev.aaran tekemää ehdotusta. 

Ed. A h m avaa r a: Kun tämä la.ki on viel:l 
ehdollinen, riippuen, tarvitaanko suostuntaa, niin 
tuskin eduskunta tätä vielä voisi mennä vahvista
maan. 

Ed. Wrede: I anledning af ldgm. Hurme
vaaras förslag ber jag få anmärka, att beslut an
gående bevillningar icke heller förut ansetts er
fordra stadfästelse. Det är nog, att landtdagen 
godkänner en hevillning. Seda:n ankommer det på 
regeringen att begagna sig af bevillningen i den 
mån hehof däraf förefinnes. J.ag förstår därför 
icke, i hvilket afseende landtdagen skulle skrida 
till ~n stadfästelse af nu ifrågavarande lbevillning 
och måste därför motsätta mig ·det gjorda för
slaget. 

Ed. Gylling: Eduskunnan päätöksen suos
tunnan kantamisesta kyllä ei ole katsottu v.aati
van minkäänlaista vahvistusta. Mutta kun se on 
puettu lain muotoon, niin ovat ainakin ne lainop
pineet, joita valtiovarainvaliokunta on aikaisem
min tässä suhteessa kuullut, katsoneet, että lain 
muoto puolestaan on vahvistettava. 

Ed. Ståhlberg: Pyytäisin ;yhtyä ed. Ahma
vaaran lausumaan mielipiteeseen ja siis sillä 
syyllä, että tämä laki olisi jätettävä vielä ehdolli
seksi, vastustaa sen vahvistettavakai päättämistä 
nyt. Verolakina se mielestäni kyllä voidaan vah
vistaa aikanansa. 

Ed. Hänninen- "\\<Ta 1 p a s: Edusku'!lnalla 
on selvillä, ·että kaikki ne varat, mitä tällä verotuk
sella saadaan, tullaan hyvin tarvitsemaan. 'Sitä
hän osoittavat päivän selvästi ne esitykset, joissa 
ehdoteta.an otettavaksi melkein mahdottoman suu
ria valtion lainoja. Olisi selvintä, että tämä laki 
tehtäisiin tällä kertaa ihan valmiiksi ja siis myös 
vah vistettaisiin. 

Ed. A h m a v a a r a: Minua ilahuttaa &e, että 
vasemmistokin nyt tietää, että tarvitaan varoja. 
Eilen illalla se ei sitä vielä tiennyt. Paljon pie-
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"Uetnpi summa oli· eilen kysymyksessä, ja vasem- Puhe m.i e s: Tahtooko eduskunta hyväksyä 
misto äänesti sen kumoon siitä systä, ettei tien- ! tämän ponnen sellaisena, kuin valtiovarainvalio-
nyt, tarvitaanko sitä veroa. ' kunta on sen nyt ehdottanut? 

Ed. Mäki: Ahmavaaran lausunnon johdosta • 
tahdon vain huomauttaa, ·että nyt oli oikeisto · 
·unhoittannt sen, mitä se eilen tiesi ja mitä me 
-emme tienneet. 

Keskustelu juliStetaan päättyneeksi. 

p u he m i e IS: ''V u,stoin valtiovarainvaliokun
;nan ehdotusta, joka on sivulla~ 8 valtiovarainvalio
kunnan mietinnössä n :o 2, on ed. Hurmevaara ed. : 
S. Häkkisen kannattamana ehdottanut tämän pon- 1 

nen sijalle: Eduskunta hyväksyy ja vahvistaa 
näin 'kuuluvan lain suurten tulojen y-erosta. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

:Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunn-an ehdo-
1 

-tuk!Sen, äänestää .,jaa"; jos ,ei" voittaa, on .ed. 1 

'Hurmevaaran ehdotus hyväksytty. 

Ärunestyksessä annetaan 100 jaa- Ja 92 er
.ääntä. 

Eduskunta on siis päättän.yt hyväksyä valtio
varainvaEokunnan ehdotuksen tässä osassa. 

Esitellään sen jälkeen ponsi, joka löytyy sa
massa mietinnössä sivulla 16 ja .1oka on ·sama, 
Jenin suureru valiokunnan mietinnössä n:o 2 SI

vulla 2. 

Luetaan tämän yhteydessä eräs kirjelmä: 

Suomen Edookunnan 
V al tiovarain valiokunta. 
Helsingissä joulukuun 18 

päivä.nä 1917. 
N:o 23. 

Suomen Eduskunnalle. 

Sen johdosta, että Eduskunta on toisessa luke
misessa päättänyt hyväksyä muutoksia valtiova
rainvaliokunnan ehdottamaan lakiin suurten tulo
jen vero.sta. valiokunta kunnioitta·en ehdottaa, että 
Eduskunta päättäisi arvioida. suurten tulojen ve
rosta saatavan tulon 95 milj. markaksi. 

Valtiovarainvaliokunnan puolesta: 

Edvard Gyllin.g. 

J. Laherma. 

Hyväksytään. 

2) Leimas'uostunnan suorittamista 1918 vuoden 
loppuun 

koskeva hallitukisen ~sitys n:o 14, jota on val
mistelevasti käsit-elty valtiovarainvaliokuooan 
mietinnössä n:o 4 ja suuren valiokunnan mietin
nössä n :o 6, esitellään k o 1 m a. n t e e n 1r ä s i t-
t e 1 y y n. · 

· Puhe m ies: Kun nykyään ei ole voimassa 
eduskunllk'tn tekemää päätöstä puheenaolevan 
suostunnan suorittamisesta, on siis tässäkysymys 
uudesta suostunna.sta. Valtiopäiväjärjestyksen 61 
§ :n mukaan on sellainen ehdotus katsottava rauen
neeksi, ellei sitä kolmannessa käsittelyssä ole kan
nattanut 2/3 annetuista äänistä. On ,,iis toimeen~ 
pantava lippuäänestys. 

Keskustelu: 

Ed. H u r m e v .a a r a: Pyydän ehdottaa, että 
käsiteltävänä oleva asia pantaisiht pöydälle siihen 
eduskunnan istuntoon, jossa tulee lopullisesti kä
siteltäväksi tämän vuod·en rahasääntöti 1!:oskeva 
valtiovara invaliokun:n an mietintö. 

P u h e m i e s: Ehkä ed. Hurmevaara jättää 
ehrlotuksensa :kirjalEs·esti. 

Ecl. Mäki: Kanna.tan ed. Hurmevaaran teke
mää ehdotusta. 

Ed. Kairamo: Eilisessä täysi-istunnossa kä-
, sitteli eduskunta verrattain Laajalti pääoma- ja ku

ponkisuostuntaveroa ja erästä ehdotusta, jonka val
tiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, ed. G;dling 
silloin teki, samaa, mikä vasemmiston taholta nyt
kin on tehty. Eduskunta a.settui silloin sille kan
nalle, että mitään pöydällepanoa ei katsottu tar
peellis~kJSi. Äsken on eduskunta ilman pöydälle
pan!Oa hyväksynyt -erään toisen suostuntaverolain, 
ilman, että vasemmiston taholta olisi tehty mitään 
sellaista vaatimusta, vaikka sellainen olisi ymmär
tääkseni pitänyt tehdä., jos tahdotaan jotain joh
donmuka,ir.mutta noudattaa. Huomioon ottaen sen 
·kannan, mille eduskunta eilen asettui, pyydän puo
lestani vastustaa · pöydällepanoa. tarpeettomana. 
Tässäkään asiassa ei voi olla, eikä ole ollut. val
tiovarainvaliokunnassa. erimielisyyttä siitä, onko 
1-eimasuostunta edelleen kannattava vai ei. 

77 
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Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päätty- : P u he m ies: Eduskunta päätt~noo hyväksyi: 
neeksi. · ja vahvistaa. lain sellaisena, kuin -se on toisessa kä-

Puhe m i e ": Täällä on ed. Hurmevaara ed. i 
Mäen kan,nattamana ehdotta.nut, että asia pan·tai- i 
siin pöydälle siihen istuntoon, jossa tul·ee ,lopulli- i 
sesti •käsiteltäväksi tämän vuoden rahasääntöä 
koskeva valtiovarainiValiokunnan mietintö. Tätä 
ehdotusta on' myöskin vastustettu. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatka.a asian asiallista käsittelyä, 
äällleStä.ä ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ~. Hurme
vaaran ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 105 jaa- ja 90 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt jatkaa. asian asiallista 
käsittelyä. 

Keskustelu asiMJta julistetaan päättynooksi. 

Puhemies: Luetaan ~uskunnan hyväksyt
täväksi kirjallisesti laadittu äänestysehdotus. 

Äänestys ja päätös : 

Ken kannattaa. puheena.olevan lakiehdotuksen 
hyväksymistä !Sellaisena, kuin se on toisessa käsit
telyssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken ei sitä kan
nata, äänestää ,ei"; jos lakiehdotuksen hyvaksy
mistä kannattaa 2/ 3 annetuista, äänistä~, on se hy
väksytty, mutta muussa tapauksessa lakiehdotus 
on rauennut. 

Äänestyksessä annetaan 106 jaa- ja 84 ei-ääntä. 
Lakiehdotus on siis rauennut. 

P u h e m i e s: Asian näin päättyessä ei tule 
esiteltäväksi myöskään arvioimi,spoiiJSi, josta val
tiovarainvaliokunta on lähettänyt kirjelmässä 
uuden ehdotuksen. 

3) Välittävistä säännöksistä maalaiskuntain kun• 
nallislain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänes

tystä tarkoittavan lain ja kunnallisen vaalilain 
käytäntöön saattamista varten 

annilttu hallituksen esitys n :o 20, jota on valmis
t-elevasti käsitelty laki- ja talousvaliokunnan mie
tinnössä n :o 1 .ia ,suuren valiokunnan mietinnössä 
n :o 7. esitellään k o l m a n tee n k ä s i t t e-
1 y y n. 

si ttelytSSä 11ä.ä t.etty? 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Detta lagförsla.g föres·lår' 
.iag att måtte förkastas. Dess ändamål är uteslu
tande att öfverskyla den omöjlighet att omedelhart 
tillämpa kommunalförfattningarna, som uppstått 
genom att dessa bfådstörtadt och tanklöst drifvits. 
igenom i landtda!ten. Det enda naturliga är att 
tillämpningen får anstå tills de uti författningarna 
ingående bestämmelserna. kunna i vanlig ordning· 
iakttagas. Att härmed den afsedda lagändringens 
trädande i kraft uppskjutils vi:dpass ett år, det kan 
endast vara önskligt ur samhällsintressets syn
punkt. 'Ty det sätt, hvarpå dessa nya författnin
gar under hot och tvång och villervalla blifvit 
drifna ·fram till beslut och stadfästelse och hvilket 
kommer att kvarstå som ett mörkt blad i landtda
gens historia, ådagalägger, att samhället med var
samhet allenast bör under denna tid skrida till 
den omfattande förändring, 1som dessa kom~unal
författningars tillämpning slmll innebära. Jag: 
tillägger, att det politiska parti, hvilket valt så
dana representant-er, som framom grundlag och 
samhällsordning sätta våld och tvång, som mt.'ll
vetet, kanske planmässigt, framkalla ett beväpnadt 
röfvarväsende för att tillrycka sig väldet i sam
hället, som afskilja sig från öfriga medborgare ge
nom sitt försvar för de afskyvärda brott, hvilka 
därunder begåtts, detta parti, hvilket tolererar dy
lika representanter för sina sträfvanden, måste fin-· 
na sig i att icke anses moget att omhändertag-a vår
den af samihället, där lugn, lag och ordnade för
hållanden böra råda, liksam också detta parlis re
presentanter måste betraktas såsom icke åtnjutan
de politisH förtroende. Det vore mycket att här 
ännu tillägga om denna sak, men det sagda må 
vara nog i detta sammanhang. J ag hemstäUer om 
att detta lagförslag måttc förkastas. 

Ed. B ä c k: Jag ber att få understöda hr Est
Ianders förslag. 

:Ed. K u u .s i ne n: Ed. Esilanderin lausunto· 
kokonaisuudessaan on todistus siitä yhteiskunnal
lisesta ja sivistyksellisestä tasosta, jolla ruotsalai
nen ryhmä täällä eduskunnassa. seisoo. (Vasem
malta: Ja muualla.) Puolue, jota. se edustaa, on 
sanonut olevansa erityisesti jonkun länsimaisen 
kulttuurin edustaja tässä maassa. Luulen. että 
tulevina aikoina saavat ue, jotka tahtovat ruotsa
laisen puoluoon ryhmän esiintymisestä saada 
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oikean k&sityksen, lukea vaikkapa tämän profes
sorin lausunnon nähdäkseen, kuinka alhai~lla 
kulttuuritasolla se puolue seisoo. (Vasemmalta: 
B:rvä!) 

Ed. v on Rettig: Vid andru beha.ndlingen 
ya,r jag i tillfälle att framställa, hurudana svårig
heter och omö.iligheter denna lag skulle komma att 
medföra. Dessa omöjligheter ä.ro mycket stora i 
jämförelse med den obetydliga fördel, som skulle 
nppstå genom att 20-åringar nu skulle få rösträtt. 
;r ag ber därför att få understöda ln· Estianders 
förslag. 

Ed. H ä n n i n e n - \V a 1 p a s: Tahdon "ain 
lyhyesti merkitä, että professori Estlanderin• puhe 
sisälsi hyvin törkeitä valheita. 

Ed. S c h yb e r g s on: Hr Walpas är den rätta 
m annen att censurera andras andraganden i detta 
a.fseende! 

H vad själfva .saken beträffar, har jag delvis en 
annan åsikt än hr Estlander .• Tag skulle så gärna 
unna herrarna och damern.a till vänster att komma. 
in i kommunalrepresentationen just nu med alla 
de svårigheter, som där förestå, och jag har för
vånat mig öfver, att icke vänstern godkänt rege- i 

ringens proposition, som skulle hafva fört dem till · 
detta efterlängtade mål ett par månader tidigare 
än deras eget förslag. Deras förfarande förefaller 
nästan misstänkligt, det förefaller, som om de 
gärna i det längsta skulle vilja draga sig •hä.rför. 
l\o[en trots detta anser jag detvara det riktiga, att 
denna författning, sådan som den nu hastigt blif
vit tillyxad i Ia.ndtdagens utskott, förkastas och 
vänstern i detta afseende finge hålla sig undan 
ä.nnu några månader. J ag vill hoppas att stäm
ningen i Jandet allt klarare skall gifva sig tillkän
na och att det vid valen skall visa. sig, att sosialis
terna, oaktadt 20-ånsbestämningen, skola komma 
i minoriteten. 

Ed. Wiik: Det för;;lag, som från landtdagens 
höger framställts, vittnar ä.nnu en gång om hela 
ansvarslösheten i den politik, som på det hållet 
fullföljes. Förslaget motiverades, såvidt jag kun
de höra, därmed att i landet för nä.rvarande icke 
råder det lu'gn, att folket med framgång kunde 
skrida till kommunala val. Likväl bör det vara 
kändt och uppen bart för hvar och en, som vill inse 
sanningen, att de excesser, som på ·en del orter 
förekommit, i väisentlig rnån framkallats .iust ge
nom de nuvara,nde kommunala maktagandes full
ständiga oförmåga att inse hvad sitnationen kräf
ver. 

Ed. A r on e n•: Olisi maallemme onnettomuu
deksi, jos sellaisia ,viimeisiä mohikaaneja" olisi 
enemmän eduskunnassa kuin ed. Estla'llder on. 
mutta rohkenen uskoa, ett.ei oikeistossa n.iitä ole 
monta, niin ettei ed. Estland-erin ehdotus tule 
saamaan täällä ·enemmistöä. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h ·e m i e s: Ed. Estlander ed. Bäckin kan
nattamana on ehdottanut lakiehdotuk.sen hylkää
mistä. 

Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puheenaolevan lakiehdotuksen 
sellaisena, kuin se on toisessa käsittelyssä päätetty, 
äänestää ,.iaa"; jos ,ei'' voittaa, on lakiehdotus 
hylätty. 

Äänestyksessä annetaan 163 jaa- ja 27 ei-ääntä. 

,puhemies: Eduskunta on siis päättänyt hy
väksyä lain sellaisena, kuin se on päätetty toisessa 
lukemisessa. Lain kolmas käsittely on siis päätty
nyt. La.ki- .ia talousvaliokunnan ehdotuksen mu
kaisesti tahtonee eduskunta myöskin vahvistaa nyt 
puheenaolevan lain. 

Ehdotus hyvä.Jksytään. 

Puhemies: Asia on loppuun k!Lsitelty. 

Vastaus välikysymykseen, joka koskee Turun kau
pungissa tapahtuneita ryöstöjä. 

Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen 
tulee tapahtumaan vastauksen antaminen ed. Mik
kolan y. m. välikysym:vkseen, .loka koskee senaa
tin kantaa Turun kaupungissa tapahtuneisiin 
ryöstöihin nähden. Sittenkun vastaus on annettu 
.ia sen johdosta ehkä aiheutuva keskustelu julis
tettu päättynooksi olen esittävä sen päiväjärjesty k
soon siirtymismuodon, joka on esitetty työjärjes
tyksen 31 § :ssä. Silloin vielä on tilaisuus niillä, 
jotka, eivät hyväksy yksinkertaista siirtymistä 
päiväjärjestykseen, tehdä ehdotuksensa. 

Senaattori Arthur C a s t r en: Välikys~ 
lyn johdosta pyydän saada tehdä selkoa tapahtu
mista Turun kaupungissa ja hallituksen suhtautu
misesta niihin. 

Epnen viime marraskuun suurlakkoa toimi Tu
run kaupungissa järjestyskunta, jonka miehistö 
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suurimmalta osaltaan oli valittu jär,iest.rslauta
kunnan puoltalauseen nojalla, lautakunnan, jonka 
jäseninä oli neljä sosialidemokraattiseen puoluee
seen ja kolme muihin puolueisiin kuuluvaa jäsentä. 
Tämän järjestyskunnan pyyhki pois suurlakko ja. 
sen jälkeen otti omin valtuuhin järjestysvallan 
pidon haltuunsa niin sanottu miliisi, jonka mie
histö oli kokoonpantu punakaartiin kuuluvista 
henkilöistä ja muista samansu:untaisista aineksista. 
Tämän miliisin johtajana toimi sanomalehdentoi
mittaja V. Lundberg, entisen poliisikunnan pääl
likön ollessa pidätettynä, samoin kuin lääninku
vernöörinkin. Viime marraskuun 28 päivänä tuli 
vastamainittu V. Lundberg erään toisen henki
lön kanssa luokseni ja jätti pöytäkirjanolteen, joka 
oli laadittu Turun kunnallisjärjestön kokouksessa 
27 päivänä samaa kuuta ja jossa muiden muassa 
sanottiin 4 §:sr;ä: Tarkistettiin kunnallisjärje5-
tön aikaisempi päätös Turun kaupungin järjest;ys
laitoksen työväestön hallussapitämisestä ja piiii
tettiin, että se edelleenkin pidetään työväien omana 
keinolla millä hyvänsä ja että hallituksen on se 
tunnustettava. 6 §:ssä kuvernöörikysymyksessä 
todettiin, että entinen kuvernööri Collan ei ole ol
lut sellainen, että s-e voisi työväestöä tyydyttää, jo
ten työväestö vaatii, että entinen kuvernööri oli 
heti eroitettava ja valittava uusi, joka nauttii työ
väestön luottamusta. Uud·eksi Turun ja Porin 
läänin kuvernööriksi vaati järjestö koko läänin 
työväestön kannattamana nimitettäväksi sanoma
lehdentoimittaja Eevert Elorantaa, .ia siltä varalta, 
että toimittaja Eloranta kieltäytyisi, luennoitsija 
Jussi Saaristoa. 

Mainittu lähetystö vaati, että hallituksen oli 
hyväksyttävä tämä työväenjärj•estön päätös. Kun 
kuitenkin puheenalainen järjestyskunta oli omin 
valtuuksin ja siis laittomassa järjestyksessä ryhty
nyt toimiinsa .ia kuvernööri oli pidätettynä, jonka 
vuoksi myöskään kuvernöörinvirasta ei voinut sil
loin päättää, en katsonut '"Yoivani suostua näihin 
vaatimuksiin. Lähetystö sanoi kuitenkin pitä
vänsä järjestysvallan hallussaan ja vastustavansa 
kaikin keinoin entis•en poliisikunnan astumista toi
meensa. Ehdotin lähetystölle, että jos työväen 
järjestö ja se osa kaupunginväestöstä, joka ei lu
keudu työväenpuolueeseen, olisi halukas rupea
maan sovitteluihin, olisin minä suostuvainen ole
maan läsnä ja. välittäjänä näissä neuvotteluissa. 
Jälkimäisellä taholla vastustettiin tätä aatetta sil
loin. Lähetin työväenjärjestölle asiasta HO päivänä 
samaa kuuta sä:hkösanoman, joka on näin kuu- i 

luva: ,Senaatti ei voi laillistuttaa sosialidemo
kraattisen kunnallisjärjestön toimenrJidettä järjes
tyksenpidon haltuunottamisest.a, koska poliisiohj·e
siiäntö vuodelta 1903, joka toisin määräii, on vielä 

voimassa. Kehoitetaan sentähden jättämään jär
jestyksen pito asianomaisille viranomaisille ja va
paalle jalalle laskemaan pidätetyt sekä sallimaan 
virastojen toimia. Jos työväestö ja muut kunnan 
asukkaat, jotka ovat eriävällä kannalla, tahtovat 
neuvotella ja sovitella asiassa, niin ovat tilaisuu
dessa saapua tänne senaatin välityksellä neuvot
telemaan. Kuitenkin on ehtona, ettli pidätetyt sitä 
ennen vapautetaan ja virastot sallitaan toimia". 
Siihen saapui seuraavana päivänä eli siis kuluvan 
joulukuun 1 päivänii näin kuuluva vastaus Turun 
sosialidemokraattiselta kunnallisjärjestö Itä: ,Me 
emme ryhdy keskustelemaan vangittujen vaimut
tamisesta, ennenkuin meidän vaatimuksemme mi
liisilaitoksen laillistutiamisesta ja kuYernöörinvi
ran täyttämisestä on hyväksytty". Tämän jälkeen 
olin minii joku väivii puhelinyhteydessä miliisi
laitoksen kanssa Turussa ja kehoitin sen johtomie
hiä rupeamaan ehclottamiini keskusteluihin ja 
HoYiiteluihin, jotta ei asia kovin kiirjist;yisi. Herra 
Lundberg ilmoitti nimittäin sekä ensi kerralla 
käydessään luonani ·että myöhemmin telefoonissa, 
että jollei näihin vaatimuksiin &uostuttaisi, olisi 
'!'urussa piakkoin odotettavissa suuriakin epäjär
jestyksiä. Näistä neuvottelukehoituksistani ei ol
lut kuitenkaan mitään tulosta, vaan molemmin
puolin 11ysyttiin entisellä omaksumallaan kan
nalla. Vasta viime viikolla kuului puheluissa sel
laista mielipidettä, että silloin olisi aika mahdolli
sesti ryhtyä keskusteluihin, jonka johdosta minä 
13 päivänä joulukuuta, siis viime torstaina, lähetin 
sekä valtuustolle Turussa että vallankumouskomi
tealle, joka myöskin oli ollut ktlskusteluissa minun 
kanssani asiasta, näin kuuluvan sähkösanoman: 
,Ehdotan, että Turussa tästä.lähin, kunnes uusi 
poliisiohjesääntö astuu voimaan, toimii miliisl., 
jonka miehistön hyväksyy järjestyslautakunta. 
Tähän lautakuntaan valtuusto nimittää 3 ja kau
pungin sosialidemokraattiset työväenjärjestöt yhtii 
monia jäsentä. Lautakunta ehdottaa myös miliisi
päällystön ja senaatti nimittää virkaatekevän ;m i
liisinjohtajan. Kuvernööri ja poliisimestari lash
taan viipymättä vapaiksi sekä virastot sallitaan 
vapaasti toimia. Kuvernöörinviran hoidosta päät
tää senaatti erikseen. Tämän ohella ehdotan, että 
tähän asti. toimineen kumouksellisen miliisin palk
kauks·esta ja muista sen yhteydessä olevista 
asioista valtuusto ja työväenjärjestöt lähettävät 
tänne kanssani neuvottelemaan ja sovittelemaan 
yhti:i, monta edustajaa.". Tähän sähkösanomaan 
saapui seuraavana· päivänä Turun valtuustolta. 
myönteinen vasiaus, joka kuului: ,Ilmoitamme, 
että valtuusto on hyväksynyt telmmänne ehdotuk
sen kaupungin järj-estyslaitoksen ylläpitämisestii 
siksi, kunnes uusi poliisiohjesääntö astuu voimaan, 
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seki1 valinnut 3 edustajaa kanssanne neuvottele
maan tähän asti. toimineen kumouksellisen milii
sin palkkauksest.a. Turun kaupungin va]tuusmie
het Lönnblad, Rydman", Myöskin yallankumous
komitealta saapui viimeksi, sanottuna päivänä näin 
kuuluva sähkösanoma: ,Turun sosiaalisen kunnal
lisjärjestön kokous päätti joulukuun päivana 
(epäselvä) että vallankumouskomitealle ja järjes~ 
tvslautakunnalle annetaan valtuus ryhtyä val
t~mston ja hallituksen kanssa neuvotteluihin mi
liisilaitoksen suhteen. .Jos valtuusto tai hallitus 
miliisilaitoksen tunnustavat. ovat samat jär.iestii
dimet oikeutetut vapauttamaan kuvernöörin ja 
poliisimestarin sekä sen jälkeen ryhtymään neu
votteluihin hallituksen kanssa km ernöörinviran 
täyttämisestä. Vallankumouskomitea vapauttaa 
vllämainitut henkilöt heti, kun rniliisilaitos on 
iaillistettu. Ellei tähän sähkösanomaan saavu vas
tausta tämän päivän iltaan k:lo 6:een mrnnessä 
tai jos vastaus on kielteinen, ryhtyy vallanku
mouskomitea käytettävissä oleviin va llanknmouk
sellisiin keinoihin." Seuraavana })iiivänii eli 15 
päivänä tätä kuuta saapui. vallankumouskomi
tealta myöskin seuraava sähkösanoma: ,Turun 
,.,osialidemokraattisen kunnallisjärjestön kokous 
joulukuun 14 päivänä päätti valtuuttaa valitse
mansa jäsenet neuvottelemaan hallituksen kanssa, 
jos hallitus myöntää nykyiselle miliisilaitoksfllle 
entiselle poliisilaitokselle kuuluneet määrärahat. 
Kuvernööri ja poliisimestari. vapautetaan niinpian 
kuin kunnallisjärjestöjen vaatimukset miliisilai
toksen laillistt1ttamisesta on hyväksytty. Vas
tausta vaaditaan tä•n11än k :lo ·1 :1Ui.11 mt:nnessä." · 

Näihin vaatimuksiin, joissa l>iis asetettiin eh
toja neuvotteluille, en katsonut voivani suostua. 
Herra Lundberg ilmoitti kyllä tdefoonitse mi
nulle, että. jollei hallitus empimättä suostuisi näi
hin ehtoihin. niin Turussa hänen luullakseen tuli:;i 
tapahtumaa~ suuria ('])äjär.iestyksiä, ehkä ~erilöy-
1yjäkin. Seuraavana päivänä eli joulukuun 15 päi
;änä ilmoitti hän edelleen telefoonitse, että ehtona 
keskustelujen alkamiselle oli myös se, että senaatti 
suostuisi maksamaan miliisin palkkaamiseen 
130,000 markkaa, mntta jälkeen puolenpäivän lu
pasi hän kuitenkin, eWi ryhdyttäisiin neuvottelui
hin, .ios miliisin palkka kahdelta viikolta eli 
54,000 markkaa suoritettaisiin, lisäten samalla, 
että jos ei sitä tehtäisi, oli pelättävä, että verisiä
kin t~pahtumia tulisi Turnssa tapahtumaan. 

Seuraava päivä eli sunnuntai ei tuonut muutok
Hia tässä asiantiln ssa. Olin silloinkin kyllä tele
foonipuhelussa herra Lundbergin kanssa ja kehoi
t;in häntä koettumaan saada miliisiä pitämään yllä 
järjestystä. hmdberg oli nimittäin ilmoittanut 
l'iiPllisenä iltana. eWi miliisi tulisi olemaan lakossa 

ja kaupunki siis olemaan ilman mitään poliisi
kuntaa. 

' Maanantainvastaisena yönä tapahtuivat sitten 
l' ne surulliset tapahtumat, jotka me kaikki tun-

nemme. Maanantaiaamuna, siis eilen, olin minä 
jälleen kosketuksessa puhelimitse herra Lund
bergin kanssa ja sekä pyysin että vaadin, koska 

. hän kerran oli ottanut järjestyksenpidon halbunsa 
ja kieltänyt enti~;tä poliisikuntaa tcirnimasta, että 
hänen tuli ylläpitää järjestystä eikä E'ollia sem
moisia epäjärjesty ksiä ja ryöstöjä, kuin edellisenä 
yönä oli tapahtunut. Tästä kummin}\nan ei ollut 
mitään tulosta. Melkein joka tunti eilisiltana soi
tin minä miliisilaitokseen ja tiedustelin oloja siellä 
ja pyysin herra Lundbergin tek~mäl.in tehtävänsä 
siinä toimessa, ;jonka hän oli ottanut itselleen. 
Mutta herra Lundberg piti kiinni itsepintaisesti 
vaatimuksestaan ja vastasi yhtämittaa, että lakko 
ei lakkaisi ja ettei hän saisi miahistöä järjestyk-
senpitoon, ellei hallitus ehdottomasti hyväksyisi 
ennen ilmoittamiaan ehtoja. Kello 10:ltä illalla 
ilmoitettiin, että epäjärjestybiä jälleen oli synty
nyt, väkivaltaa .ia ryöstöä harjoitettu, .ia tuota 
tilaa jatkui pitkin yötä. Viimeisen ilmoituksen 
telefonitse sain herra Lundbergilta .kello 2 seu
dussa, jolloin hän sanoi, ettei hän uskaltaisi edes 
käskeä miliisimiehistöä toimimaan, jollei ole tie
dossa, että ehdot hyväksytään, sillä hän pelkäsi 
omaa turvallisuuttaan, mainiten myöskin, että asia 
oli mennyt niin pitkälle, ettei hän, jos järjestys
miehistö alkaisikin toimia, ollut varma siitä, että 
hän enää voisi palauttaa järjestystä. Ilmoitin 
herra Lunrlbergille silloin, että asia tulisi eduskun
nan ratkaistavaksi välikyselyn kautta ja että minä 
ylimääräisellä junalla saapuisin tänä aamuna Tur
kuun. 

Turun kaupungissa, josta muutamia tunteja sit-
1 en palasin, nfikee pian, minkälaista jälkeä siellä 
on teht;; viime öiuä. Ne ovat kauhistuttavia nämä 
väkivallan ja ryöstön jäljet, mitkä varsinkin kes
kikaupungilla, ovat näkyvissä. Pitkiä riviä puoti
ikkunoita on säpäleiksi lyötynä, puodit osittain 
tyhjennetyt, niiden sisusta viety pois ja kaikki 
kalusto sär.ietty. Toisia ryhmiä taas on, joissa 
hävityksen jäljet jo oli korjattu, ikkunoita .ia ovia 
suojeltu landoilla, ja sitä työtä oltiin monin pai
koin vielä tekemässä suurien kansanjoukkojen 
katselijoina ollen. Ryöstetyt rmodit, joita on 
useita kymmeniä, olivat etupäässä sellaisia, jotka 
olivat sisältäneet kangas- .ia vaatetustavaroita, 
kenkätavaroita, ruoka- ja säilyketavaroita, ja me
netetyn tavaran arvo on hyvin suuri. 

Suuria kansanjoukkoja oli liikkunut kaupun
gilla sekä yöllä vast>en maanantaita että vasten 
tätä päivii.ä, .ioi~sa suurin määrä oli. ollut noin lR 
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~-20 konissa olevia nuoria miehiä, mutta myös
kin paljon nuorempaa väkeä, aina la}Jsiin saakka, 
ja, myös vanhempia. Naisia oli myöskin ollut mu
kana.· Eräillä näistä oli ollut varusteita taakkain 
kantamista varten mukanaan .ia myöskin joita
kuita, aivan pieniä lapsia oli ollut mukana otta
massa ja poisviemässä tavaroita. Kumpaisenakiu 
yönä oli venäläistä sotaväkeä, sekä maa- että. meri
väen puvussa, ollut, ilmoituksen mukaan, kymme
nittäin mukana rosvojoukoissa. Ainakin yksi ve
näläinen sotamies oli tavattu suorastaan ryöstö
hommassa, saatu kiinni ja viety pää vahtiin. Viime 
yönä olivat sotilaat aikuisin poistuneet, luulta
vast-i päällystön käskystä tai kiellosta. - Tällä 
kaamealla kannalla ovat nyt asiat Turussa. -
Kävin herra Lundbergin puheilla miliisiasemalla, 
kun en voinut muulla tavoin tulla kosketuksiin 
muiden edustavien henkilöiden kanssa sosialide
mokraattisesta puolueesta. Kunnallisjärjestöllä il
moitettiin olevan kokous tänä iltana, mutta sitä ei 
sanottu voitavan saada sitä ennen kokoontumaan. 
Miliisilaitoksella oli kuitenkin eräitä henkilöitä, 
jotka sanottiin kuuluvan tähän järjestöön. Ase
malla kertoi herra Lundberg edellisten öiden ta- ! 
pahtumista, ilmoittaen miliisin edelleen olevan la- 1 

kossa eikä ryhtyvän mihinkään toimenpit·eisiin 1 

järjestyksen ;ylläpitämiseksi, ennenkuin eduskunta 
tai hallitus myöntyisi niihin ehtoihin, jotka miliisi 
oli tehnyt, eli siis laillistuttamaan miliisilaitok&en 
ja suorittamaan miliisin palkan. Myöskin sanoi , 
herra Lundberg, dtä jos entinen järjestysva.lta 
ryhtyisi toimimaan, tulisi hän sitä asevoimin vas
tustamaan. Pyysi muuten pikaista toimenpidettä 
hallituksen tai eduskunnan puolelta, koska hän 
pelkäsi, että ensi yönä ja ensi päivinä muussa ta
pauksessa tulisi vielä kauheampia selkkauksia, 
verilöylyjä., ehkä tapahtumaan. Henkilöt, sosiali
d€mokraattiseen puolueeseen kuulumattomista pii
reistä, joiden kanssa tulin kosketuksiin, olivat taas 
sitä mieltä, että kuu asia oli jäänyt eduskunnan 
ratkaistavaksi, ei heidän puoleltaan ollut siinä 
mitään tekemistä, ilmoittaen, etteivät he siis tah
toneet ja katsoneet edes olevansa oikeutetut ryhty
mään minkäänlaisiin neuvotteluihin eikä sovit
teluihin, vaan uskoivat asian ratkaisemisen edus
kunnalle. Muuten olivat nämä piirit, mikäli voin 
huomata, aika toivehikkaita ja luottavia ja toivoi
vat kestävänsä, jos sikseen tulisi, suurempiakin 
koettelemuksia. - Edellisestä selvim1ee, millii 
kannalla asiat nykyään Turussa ovat ja myöskin 
hallituksen suhtautuminen näihin asioihin. Halli
tuksella on nykyään tekeillä ehdotus uudeksi po~ 
liisisäännöksi, jonka tarkoituksena on saada polii
sihoito nykyistä paremmalle .ia tarkoitustaan täy
sin vastaavalle kannalle. 1futta sellaisia tapauksia 

varten, kuin 'rurun tapaht.uma.t ovat, vaadittaisiin, 
jotta hallitus voisi tarkoitusperänsä perille ajaa., 
vankkaa järjestysvoimaa. Sellaista ei hallituk
sella, kuten tiedetään, ole käytettävänä.än. Lau
sun sentähden hartaana toivomuksenani, että edus
kunta kannattaisi hallitusta siinä, että hallitus 
tulisi tilaisuuteen luomaan vankan, tehokkaan jär
.iestyskunnan, jonka avulla hallitusvallalla tuol
laisissa·kin ikävissä ja äärimäisyyteen menevissä 
tapauksissa, kuin nyt puheenalaiset tapahtumat 
ovat olleet, olisi keinoja saada aikaan jär~tystä 
ja turvallisuutta maassa. 

Senaattori s V i n h u f V u d: Sisäasiarintoimi
tuskunnan päällikkö on jo vastannut tehtyyn kJ.·
Sjllmykseen. Pyydän kumminkin lausua muuta
man sanan ·asiasta, kosketellen pääasiassa sitä 
seikkaa,, kuinka tärkeä järjestys maassa on. Että 
viime puolenvuoden ai•kana monin ·paikoin järjes
tys ·on ollut huono - toisinaan sitä. ei ole ollut 
ensinkään- senhän me kyllä tiedämme. Turun 
kaameat ryöstöt meitä tällä hetkellä tärisyttävät. 
Mutta tuoreessa muistissa ovat myöskin ne kaik
kinaiset epäjärjestykset, väkivaltaisuudet, pahoin
pitelyt j. n. e., joita tää:llä syksyn kuluessa on 
tapahtunut. Syyt siihen, €ttä. järjestyslaitos ei ole 
sellainen, kuin valtiolta voidaan vaatia., ovat mo
nenlaiset. Tässä tahdon vain kosketella yhtä 
puolta asiassa, sitä, johonkw jo sisäasiaintoimitus
kunnan päällikkö viittasi. Kenraalikuvernööri 
Seynin pitkän regimin aikana joutui 'POliisilaitok
semrne rappiolle ja huonoja, epäilyksenalaif'ia 
aineksra otettiin siihen. Maaliskuun-vallanku~ 
mcu'ksen jälkeen oli siis ensi tehtäviä poliisilaitok~ 
sen puhdistaminen .ia uudistaminen. Eri paikka
kunnilla meneteltiin tässä kohdiru eri tavoin, 
mutta tuloksiin päästiin, jos kohta ei aina yhtä
läisiin. · Jonkun ajan päästä kävi kuitenkin ilmi, 
että järjestysvalta meillä Suomc.;;sa. ylipäänsä oli 
heikko. Hallituksella ei ollut riittävää järjestys
voimaa käytet.tävänään silloin, kun suurempia 
flpäjä.rjestyksiä sattui, esimerkiksi silloin, kun 
kansanjoukot. ryöstivät valtion elintarpeita tai hm 
väkivaltaa käytettiin kunnallisia viranomaisia . .ia 
valtuustoja vastaan pakottaakseen heitä suostu~ 
ma·an vakottajain rni.elenmukaisiin pää;töksiin. 
Edellinen hallitus 'koetti kyllä saada aikoon vah
vempaa jiirjestysvalt.aa, vaan se ei onnistunut 
syistä, jotka hierrat edustajat aivan l1yvin tietä~ 
vät; n,Ykyineu hallitus ei 'illyöskään vielä ole saa~ 
nut mitään tehokasta järjestysvalt-aa aikaan. 

Kuit.enkin tiedämme kaikki, että jokaisen oi
keusvaltion pohjana, jokaisen yht>Ciskuntajärjes
tyksen perustana on juuri järjestys. (Vasemmalta: 
Poliisi!) Poliisia ei tarvita, jos 'kansalaiset nou~ 
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.dwttaw.t järjestystä ilman sitä. Ei mikään valtio ; 
voi ajanpitkään pysyä pystyssä, eikä mikään hal- i 
litus ole mahdollinen maassa., ellei siinä voida jär- : 
jestystä. pitää. Ja nyt, jos milloinkaan, meille 1 

Suomessa on tärkeätä, että jaksamme todeUakin ! 
.Yllä;pitää järjestystä. N;yihän Suomi on jnlistan- ! 
tunut itsenäiseksi, mutta meidän on vaikeata pyr- ' 
kiä vapaiden kansojen joukkoon, ellemme jaksa 
kotonamme saada järjestystä aikaan. Ja ulkomai
set va:llat tuskinpa ottavat tunnusta.aJkseen meitä 
jäseniksi vapaiden kansakuntien joul&oon, eHei 
'täällä järjestystä ole. Tässä on siis kysymyksessä: 
Suomen itsenäis;yys. Mutta voimme huoleti lisätä: 
-tässä on myös kysymy~sessä kdko maamme tai 
:kansamme olemassaolo. 

N y·kyisenä elintarvepulan aikana käy asia 
meille kahta vakavammaksi. Niinkuin tiedetään; 
,ovat omam maan ruokavarat, eritoten leipävilja, 
·riittämätt~mät, me emme tule toimeen omillamme 
.ensi sa.toon asti. Mutta tiedossa ja luva·ssa. on 
viljaa 'Sekä Amerikasta että Ruotsista, muullilta 
Skandi:naaviasta on toisia elintarpeita tarjolla. 
-vaan ensimäisenä ehtona elintar.peiden saannille 
on se, että maassamme va1litsee järj-estys ja rauha. 
Siis ne kansil!la.iset, jotka täällä panevat epäjärjes; 
tyksiä toimeen, aiheuttavat sen, että nälkä voi' 
<tulla meille ylivoimai·seksi. Niiden vastuulle 1an
:keaa suureksi osa.ksi juuri se, että ulkoma~:J,lta lu
v-attua apua. ei voida saada. Sellaiset epäjärjes
i;ykset, kuin n;)·t Turussa tapahtuvrut, ovat sit~ 
laatua, että ne voivat peloittaa ulkovaltoj.a lähet
tämästä tänne minkäänlaista apua, olipa se viljaa 
tai muita elintarpeita. 

Sitten on ehkä syytä huomautta-a, eräästä seu
rauksesta siitä, -että meiltä puuttuu järjestystä, 
nimittäin siitä voora>Sta, joka on tarjolla, että ttl
kovallat interveneeraavat, tulevat tänne ja miehit
tävät maan vieraalla sotajoukolla. Niinkuin tie
detään, on Suomessa paljon ulkomaalaisia, ja nä
mäkin ovat saaneet suuresti kärsiä viimeaikaisista 
levottomuuksista. Minkä verran heitä on loukattu 
Turun nykyisissä ryöstöis:sä. i'iitä ei vielä ole tie
toa, mutta varsinkin marraskuun n. s. suurlakon' 
eli vallankumouben aikana sattui sangen useita 

1 

tapauksia, jolloin ulkomaalaisten omaisuutta ryös- · 
tettiin ja jolloin myöskin heidän ruumiillista kos
kemattomuuttaan loukattiin; tapahtuipa, että joku ' 
ulkomaal-ainen täällä tapettiinkin. Lukuisissa va- : 
1ituskirjelmissä ovat eri konsulivirastot senaatille . 
jättäneet proteste.ia niitä moninaisia väkivaltai
·suuksia vastaan, joiden: uhriksi ulkomaalaiset Suo- J 

messa ovat joutuneet. Ja Ruotsin pääkonsuli, joka ! 

edustaa lukuisinta vieraskansaista ainesta täällä, 
nimittäin ruotsinmaalaiiSia, on nimenomaan pai- ; 
nostanut, että Ruotsin ha:llitu& pitää Suomen rons- ' 

kuntaa, Suomen h<Lllitusta ja koko Suomen ;yhteis-. 
kuntaa vastuunalaisena niistä väkivaJtaisuu:ksista., 
jotka kohtaavat ruotsinmaalaisia tä.ä.llä.. S~lvää 
lieneekin, ettei mikään ulkovalta aivan kauvan voi 
sa;Hia sellaisten olojen jatkumista, jotka eivät ta
kaa heidän alamaisilleen alkeellisintakaan henki
lökohtaista turvaa. Vaara on siis tarjolla, että ul
kovallat ryhtyvät voimakeinoihin, jotka meille 
ovat sangen nöyryyttäviä. 

Näin huonosti asiaJt ovat meillä ja jos pohjim
malta tarkastaa, missä syy on, niin se on kyllä' 
siinä, että meillä ei ole yksimielisyyttä edes niin 
olennaisesta kansamme elinehdosta, kuin järjes
tyksen ylläpitä:misestä omassa maasSili. Sinä ai
van ilmeistä <Jll, että .ios meidän kansamme, sen 
määräävät ainekset, tässä kysymyksessä. seisovat 
yhtenä miehenä., niin eivät vieraat meille mitään 
voi, olipa sitten ky.syomykses.sä vieraat idässä. tai' 
lännessä. Erinomaisen tärkeä on sen vuoksi, että 
eduskuntlli yksimielisesti tukee lainalaista yhteis
kuntajärjestystä maassamme .ia tuomitsee sellai
set anarkistiset teot, kuin Turun ryöstöt, ja samoin 
myöskin, että eduskunta osottaa kannattavansa 
luian järjestysvallan toimeenpanemista maassam
me. (Hyvä-huutoja ja kättentaputusta.) 

Ed. Wiik: Herr Talman! Det har hlifvit ..sagdt 
om ·Englands arbetare, att de ha en särdeles svår 
kamp att utstå, därför att deras bourgeoisi ä.r den 
klokaste i världen. Den är klok clärutinnan, att 
dBn först.år att ge efter, när det så behöfves. Det 
vore för mycket begärt att vårt lands borgar~lass 
skulle efterlikna världens klokaste bourgeoisi. 
Men man behöfver icke gå så långt. Man kan vän
da sig till ·Tyskland, som ju i närvarande stun~ är 
föremål för vår borgarklass' lifliga beundran, oqh 
man skall där finna föredöm~n nog. När dess .iärn·
kansler skred att slå ner socialdemokretien, höil 
han visserligen polispampen i ena handen, meh 
han höU också folkförsäkringslagarna i den 
andra. När har vår borgarklass gifvit efter ·i 
någon. reformfråga utan att så att säg.a känna 
sig ha knifven på strupen? Under •hurudana 
förhållanden ·antogs i våras lagen om 8 timmars 
arbetstid och kommunallagarna? Jo, under en 
tid, då samhället vat i gungning och brotts,iöarna 
utanför landtdagen voro nära att kasta ett stänk 
in uti den. Under hvilka förhå.llanden stad
fästes dessa lagar af landtdagen i höstas? Och 
likväl är en sådan reform som .den a.llmänna och 
lika kommunala rösträtten genomförd i många 
andra. länder. Den har icke befunnits sätta det 
borgerliga samlhäHets exis«tens i tt'ara. '-<\.ndra 
länders klolmre bourgeoisi har funnit med sin 
egen fördel förenligt att gå med på. reformen i 
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tid .. \"åi:t lands oorgarklass handlar annorlnnda, i 
1>ch likväl ibeklagar den sig öfver sooialismens 1 

snaibba. tillväxt här i landet! Och den nöjer sig : 
icke med ritt hindra 110sitiva framsteg, den söker i 

därjämte hindra också upphäfvandet .af rent reak
tionära · · lagstadganden, som lefva kvar sedan : 
gam]a tider, lagstadganden, som äro nedsättande i 
för ctt framåtsträhande kulturfolk. Fingo vi 
icke i går åse, huru landtdagens borgerliga fler
tal nästan enhälligt förkastade förslaget om upp
häfvande af hädels'epara:graferna. En fläckt från 
mörka. medeltiden slog i den stunden mot oss. 
Det förefaller som om det icke funnes någon reak
tionär lagparagraf, som ansåges kunna undvaras , 
i klasskampen, och de enda med,el, som vi!rt lands : 
horgarklass kan tänka sig i kampen mot proleta
riatet, tyckes vara polispampen oeh strafflags
paragrafer. 

Vi ha nyss fått höra, hvilken regermgens syn 
på dessa ting är. Den var icke annan än den i 
allmänhet inom iborgarklassen gängse. Detta är i 

ju natrtrligt nog. t&maten söker tili och med ! 
draga nytta af det nuvarande tillståndet, så tili ! 
vida som, enligt hvad regerin1gschefen antydde, 1 

i händelse regeringen misslyckas i sin utländska 
politik, de anarkiska företeelserna komma. att 
användas som .svepskäl (Oik16alta: Inga. svep
skäl!) för a.tt förklara bort detta misslyckande. 
(Oikealta: Dm äir fakta, inga · svepskäl!) 

Regeringschefen nämnde, att inom poliskåren 
under Seyns tid inkommit en mängd tvifvelaktiga 
eletnent. Så skedde också med' poliskåren i Åbo, , 
oeh dess verksamhet ble:fl därefter. Det är i · 
färskt minne, hvilken behandling rilrsdagsman
nen Branting utsattes för under sin vistelse i 
Åbo. J ag har med egna ögon fått se ldgm. Yrjö 
:Mäkelin ibli af polishänder neddragen från en ta
Iarstol. (Oikealta: Det är ,småsaker!) Kanske 
herr Colliander ville vänta tills han själf f'år or
det. Det dröjer icke så länge. (Oikealta: Jag 
följer 'bara herrarnas exempd!) - Nåväl, detta 
hände under Seyns tid. Men nu hör det observe
ras, att de tvifvdaktiga elementen, som regerings
chefen sade ha insmugit sig i poliskåren under 
Seyns tid, de funnos kvar i Åbo poliskår efter 
revolutionen. Dock icke precis alla: se x av dessa 
subjekt blefvo afskedade, de öfriga fingo stanr:.> 
kvar. Bland annat blef hela detektiva polis<en 
orulYbad. Måhända va.r man tillfreds härmed på 
borgerligt håll, eftersom ingen protE',st mot detta 
sakernas tillstand mig veterligen förspordes. På 
arbetarhåll däremot rådde stark bitterhet, och den 
ökades vid åsynen af de åtgärder, som myndig
heterna vidtogo för att ef.ter sitt tycke omorgani
sera denna kår. Stadsfullmäktige srkade dess 

ökande med 110 man, något som senaten godkä.nde,. 
och dessa 110 man togos . ,från den borgerliga · 
skyddskåren, som A,bo.,borgarna hade upprättat 
som sin klasskampsorganisation. (Oikealta::. 
Det är icke sant!) Jag vet, att sky,ddskårerna ha 
olika syftemål på olika orter här i la.ndet. Hvil
ket syftemål Åbo skyddskår hade, det inses till
räckligt, när man vet hvad slags folk Åbo-bor
gama äro och hvad slags folk det stod i spetsen: 
l'ör kåren. - Denna åtgärd väckte en sådan ovilja,. 
att tili och med poliskåren i sin dåvarande sam
mansättning beslöt å möte uttala och genom pro
tokollsutdrag bringa tili sin ehefs kännedom, att 
den ansåg sig för god för att samarbeta med 
nämnda element. Protokollsutdraget föranledde
från polismästaren Nikanders sida ingen åtgärd .. 
Enligt hans förmenande skulle nog förhållandena, 
ntjämnas, och några förfoganden behöfde därför 
från hans sida icke i saken vidtagas. Arbetama 
däremot y;rkade enständigt, att polisk!ren måtte 
reformeras, erk.aunerligen i den riktnringen, att 
aroetarna finge bestämmanderätt öfver,den. 

:Så utbröt storstrejken. AJibetarna framförde 
kraf på milisens omorganisering enligt samma 
g-runder som i Helsingfors och Tammerfors hade 
tillämpats. De åstundade absolut maj01·itet i ord
uingsnämnden, och därjämte yrkade de att få be
stämm.a, hvem som skulle utses till kårens chef~ 
Detta beslut fattades enhälligt a,f socialdemokra
tiska, kommuualorganisationens möte. Det kan 
förtjäna nämnas - då man på borgerligt håll 
.gör gällande, att de ,stora sansade massorna" af 
nrhetare skulle ställt sig afvogt grntemot socia
listernas sträfvanden i denna sak - att 'de mö
ten, där kommunalorganisationen fa.ttat ·Sina he:-
slut i dessa frågor, varit särdeles talrikt besökt~. 
stundom af ända tili 2,000 personer, och att be
sluten varit enhälliga eller så g·odt som enhälliga. 

De framställda yrkandena blefvo emellertid af-
slagna. Och för att se saken mot dess rätta ba.k
g·rund skall man något känna Åbo stads borgar
klass. Man skall känna den i hela dess sociala 
obildning, i dess .s.iälfsäkra uppblå:sthet. Man. 
skall ha, iakttagit, hur den tror sig Yisa en man
lig själfständighet, när den i trångsynt loför
ståels·e slår döförat tili för tidens kraf. Man 
skall veta bland annat; att Aho är donatorernas 
stad och att deras donationer, om icke alla, så dock. 
till stor del, äro af det slag, att de föra i minnrt 
Adolf Pauls omdöme om Aho borgare för 30 år 
sedan til1baka; att de sitta vid aftonsången på lör
dag kväll och be om syndernas förlåtelse för att 
under den nästa veckan kunna synda med gladt 
mod igen. Och dBssa herra donatorer ha tili sitt för
fogande en svassande kår af tidnjngsmän af känd 
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tallri~sslickart?P· . Bilden vor~ ofullstäudig, o~ ·j 
man 1cke härtlll I.ade, att spntväldet florerat 1 1 

Aho så som · i iugeu annan stad här i landet, ity ; 
a.tt stadens .ma.ktägande så godt som hvar och e11 ! 
varit intresserade i sprithandteringen, hvaraf i 
f'öljt att restriktioucrna varit de minsta möjliga. ; 

Det är begripligt att de sociala reforinkraf, som · 
i vår tid oafvisligen framställa sig, måste gå öfver 
dessa herrars horisont, Deh också yrkandena ptt 
ordningsmaktens demokratisering möttes med af
.slag. Huru möttes dessa yrkanden, då. de fram
ställdes för landets regering? Milischcfen Lund
berg kom inresande till Helsingfors och yrkade 
att haus kår måtte erkännas, legaliseras, att den
samma måtte få det anslag, förutan hvilket den 
själffallet icke kunde verka, och att arbetarna . 
skulle få majorit.et i ordningsnämnden, emeda.n • 
endast detta kunde trygga en demohatisk sam
mansättning af kåren och en demokratisk ledning . 
af densamma. Han er höU af vederbörande senats- · 
ledamot nngefär det svaret, att man icke hade 
någonting emot att diskutera s.aken och att man : 
till och moo :kunde .skicka någou karl till Abo för i 
att på ort och ställe titta på förhållandena. Men : 
nästa dag kom det härifrån ett telegran;t, SJOm 
meddelade att seuateu icke går in på de .fram- : 
ställda kra.fveu, ty senaten påyrkar a'tt den gamla [ 
,lagliga" polisen måtte återsättås i funktion. I 1 
::;töd alltså af den lagli·ga, d. y, s. den babrikoffska 1 

polisförordningen skulle den lagliga, d. v. s. 
den seynska. poliskåren sät.tas i funktion. När · 
Å'bo socialdemokratiska kommunalorganisaiion , 
behandla.de detta svar, så kunde dess :beslut själf
fallet icke annat bli, än att kommunalorganisa
iionen vidhöll sin ståndpunkt. Det synt.es klart . 
för enhvar på detta möte, att innau några frukt- ! 
bärnnde förhandlingar i saken kunde komma till : 
stånd, måste de grundläggande momeuten bli 
klargjorda. 

Under den kommand,, tiden gestaltade .sig emel
lertid penningfrågan allt mera 'brännande. Mili- : 
sen hade haft till sitt förfogaude de 500,000 mark, , 
som den lyckats aftvinga de maktägande i staden. · 
Men dämf hade 100,000 åtgått till att afhjälpa ; 
den mest skriande nöden bland artbetslösa och : 
andra utblottade, och för öfrigt. hade penningarna ; 
åtgått till milisens aflönande nnder såväl strejk- ! 
veckan som tiden därefter, hvarigenom kassan var ! 
läns, ehuru någon slösa.ktighet icke hade iaktt.a- : 
gits. Enär från borgerligt håll anmärkts, att mi- ' 
lisen kommit fram med det ena kra fvet efter det i 
andra, och frågat, huruvida denna milis .aldrig ! 

skall bli mätt, är det skäl att ta.ga i :betraktande, i 

att dessa 500,000 mark är det enda, som milisen : 
fått. Den kan sjä.lffallet ich fortgåmde f1mk- i 

tionem utan att fortgående få anslag. Det an
slag den första gången fick var förvisso icke så 
siort, att milismännen kunde lefva på räntorna 
däraf, och under den sista veckan ha faktiskt inga 
löner kunnat utbetalas, med den. följd, att en del 
milismän. formligen lidit 1mnger. 

!fed hänsyn härtill framställdes förslag om, att 
staden skulle anslå 200,000 mark för milisens af
löning. Detta förslag blef förkastadt af de koin
munala vederhÖrande. Då hänvände sig ånyo mi
lisen till senaten i ett telegram och fick det svaret, 
att enligt senatens åsikt horde rtillsätt,a;.; eri ord
ningsnämnd, där arbetarna hade tre re11resentanter 
och stadsJnllmäktige äfvenså tre. Ordningsmak
i:t'ns chef horde utses af sena.ten. Härigenom 
skulle arlJetarna alltså icke kommit att få ett be
stämmancle inflytande öfver milisen, ntan 
h-ärtom, genom att dess ,chef utsåges <af regerin
gen, vore därmerl säkerställdt, att ledningen 
blefve borgerlig. Vidare yrkacles i senatens tele
gram, att guvernören och polismästaren borde 
ofördröjligcn fö·rsättas på fri fot. Arbetarna 
skuHe alltså afstå från den enda trumf, som de 
cgentligen hade på hand. 

Detta senatens telegram bohandlades a'f kom
mnnalorganisationen i fredags, och därvid beslöts 
att till senaten afsämla ett nytt telegram. Däri 
medcldades, att kommunalorg·anisationen befull
mäktigade sina valda repres·entanter att under
hanclla med regeringen, för den händrlse denna 
medgåfve den nuvarande mili:sinrättningrn dflt an
slag, som tillkommit den förra polisen, och det 
utlofvades att, så snart elossa fordri.ngar godkänts, 
guver·nören och polismästaren skulle försättas på 
fri fot. Af senaten hegärdes ett utanordnande af 
130,000 mark, som för inn(warande år finnes för
utsatt för Äbo ordningsmakts behof, men som tills 
vidare icke användts. Då svarct på detta tele
gram lät vii.nta på. sig, telefonerade milischefen 
Lundberg i lördags kloekan 1 till senaten och 
fick då af senator Gastren det svar, att senaten 
vidhöll sin ståndpunkt och att det tillkomme 
stadsfullmäktige i Abo att anslå ruedel för ord
ningsmakten där. Lundberg vände sig då till 
stads.fullmäktiges ordförande, som sade- att det 
tillkomme senaten att bevil.ia medel för sagda 
ändamål. Därlill lades, att någon laglig möjlig
het icke f,anns att för ögonblicket utanordna. me
del. eftersom sta.dsfullmäktige hade :J:Jeslutit att 
så icke skulle ske. Lund,berg e:rbjöd sig då att 
stii.lla milisen till stadsfullmäktiges förfogande i 
och för dessas sammankallande till möte, så att 
detta möte måtte kunna hållas ännu samma dag 
utan att hehöfva utlysas i tidningarna. Detta an
bnd afslogs, ()('h samtalet blef sålunda resultat. 

78 
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löst. Senare samma dag frarrihöll Lundberg i ett i 
samtai med länsstyrelsens representant Voss- i 
Schra.der de olidliga förhållanden, som han för- i 
utsåg att kunde ·bli en följd af fortsatt .afslag å 
al"'hetarnas kraf, och han uppmanade Voss--Schra
der att för senator Castren framhålla dessa syn
punkter och söka få penningefrågan löst. Voss
Schrader tillmötesgick h.ans anhållan och ringde 
till senator Castren, som lofvade att senaten skulle 
behandla frågan om m å n d a g, alltså två dagar 1 

senare, men att oonaten ti,Jls vida>re vidhöll sin 
ståndpunkt. Samtidigt uppmanade senator Ca
stren att till Helsingfors afsända några reprosen
tanter ·för arbetarna i och för underhandlingar. 
Detta sistnämnda förslag ansågo arbetarna ända
målslöst, alldenstund någon ga.ranti för fråg·ans : 
gynnsamma lösning därmed icke var vunnen, då : 
rörande hufvudpunkterna n'ågon eftergift icke : 
från stadsfullmäktiges eller senatens sida gjorts. 1 

Däremot önskade .artbetarna ett om också mindre· 1 

anslag, som skulle göra det möjligt at.t fortsätta : 
underhandlingarna i ro, till dess en fredlig upp- 1 

görelse hade vunnits. Ty då miliskårens kassa. , 
faktiskt var läns, var milisen tvungen att inställa 

1 

sitt arbete, såframt den icke fick något ansl.ag. 
Bland annat framkastades den tanken, att Åbo ; 
stad skulle ge milisen ett lån om 54,000 mark, • 
som sedermera skulle återbetalas af de medel, l 
hvilka komme att ordinariter ansläs för milisen. 
Också föreslogs det, att· 60,000 mark måtte utbe
talas af de penninger, som staden hade reserverade 1 

för ordningsmakten för år 1917. , 
Intet af dessa förslag ledde till paföljd. Under 1 

tio timmars tid fortsatte milischefen Lundberg • 
sina försök, från kloekan 1 till kl. 11 på lördag ef- · 
termiddag. Detta må anföras som belysande det 
påstående, som från borgerligt håll iblifvit gjordt: 
att artbetarna (eller milisen) vägrat träda i under
handlingar! Det finnes nog andra, som antingen 
vägrat att göra det eller åtminstone visat en yt
terst ringa lust att föra. underhandlingarna till 
gynnsamt resultat. Här var i går en deputation, 
utsänd af Åbo bourgeoisi, som föreföll att vara 
rätt bBkymrad öfver händelserna i Å>bo och tyck
tes önska att från socialistiskt. håll något måtte 
g.öras för att bring.a saken på rätt 1bog. Jag 
yttrade då, att det är beklagligt, att man på bor
gerligt håll ieke velat underhandla. i denna. sak. 
Deputationens medlemmar blefvo ganska upp
bragta och försäkrade, att de borgerlig.a varit 
synnerligen benägna att underhandla. Då sporde 
jag: ,när blefvo herrarna benägna att göra det?" 
och fick svaret: .. klockan 7 på lördag eftermid
dag". Låtom oss hålla i minnet detta historislm 
k1ockslag. Det var senaste lördag kloekan 7 e. m. 

som A·bo borgare kammo underfund med, att de 
ieke obegränsadt kunde topprida aroetarna. 

När inga försök att ~nleda underhandlingar 
ledde till resultat, aterstod för milisen endast att 
använda det medel, som i allmänhet af arbetare 
användes {ör att genomdrifva deras yrkanden, 
nålmligen strejk. Från kloekan 10 lördag efter
middag utsändes ieke vidare n'ågra milismän på 
pass, utan i den mån de utevarande vände åt-er. 
upphörde tjänstgöringen på gatorna. :Men milisen 
behölls å poliskammaren fullt. färdig att rycka 
ut hvilken stund som hälst, då medd,elande kom'me 
om att konflikten vore bilagd. Så förgick natten 
och äfven söndagen, utan att någonting särskildt 
inträffad·e. Kloekan 8 sönda·g kväll sågos spridda. 
skaror af huliganer röra sig på gatorna. Kloekan 
10 kommo bud om att slagsmål här och där hade 
etablera.ts, ett kafefönster sönderslagits o. s. v. 
Kloekan 11 och 1,2 kommo meddelanden om bu
tikplundringar, den ena mer upprörande än den 
andra. Då bestormades lmilischefen Lundlberg 
af en del fborgare med 1böner om att söka ställa 
förhållandena på rätt - ooh Lundberg 'beslöt att 
försöka hjälpa. Han var väl 'icke omedveten 
därom, att han kunde ådraga sig klander från d.P 
strejkandes sida genom att på sätt och vis upp
taga .ett arbete, &om var underkastadt strejk. Han 
gjorde det i alla fall. Det vittnar om hans goda 
hjärta, och jag tror icke att nlågon af milismän
nen skall klandra honom för det. Han satte sig i 
en bil, for gat.a upp och gata ner, .fångade in eti 
antal druckna personer och andra iill synes miss
tänkliga individer, som fördes till poliskammaren 
och kvarhöllos där. Men mot morgonsidan ut
bröto oroligheter af st.örre omfång, åsamkande 
rätt ansenlig shda. 

·lfåndagen förflöt lugnt, man kloekan 9 på 
kvällen syntes afsevärda troppa.r af huliganer 
ånyo samla sig på gatorna. När Lundberg fiek 
meddelande därom, ringde han ånyo till senaten 
för att än en gång uppmana senator Castr{m att 
vidtaga. åtgärder för konfliktens lösning. Men 
hvad svarade herr senator Ca.stn3n? Jo, såsom a.f 
ha.ns eget yttrande nyss framgick, yrkade han 
kort och godt att Lundberg skulle återställa ord" 
ningen, trots att senaten icke gjorde några efter
g-ifter och trots att milisen i Åbo ieke hade några 
penningar till förfogande och sålunda iaktiskt 
var urståndsatt att fullfölja sin verksamhet. Jag 
frågar, hvilket omdöme man skall ge om ett så
dant svar från senator Cast.rens sida? Ordet i:i.r 
djärft, men det gifves icke något annat ord än 
,provokation" (Vasemmalta.: Riktigt!), som 
är fullt ti'1lii.mpligt på ·ett sådant förfa.rings
sä.tt. 



Turun kaupungissa tapahtuneet ryöstöt. 609 

Und-er nattens lopp fiDJgo t:·xcesaerna -en allt • 
större omfattning och en allt vildare präg-el. Ma.n 
kunde bl. a. konstatera, att äfven fitisktalande 
personer, klädda i uniform, deltogo i plundrin
garna. Det var underha.ltiga element, som stodo 
i fövbindelS€ med likartade delar af dBn ryska 
militären, med personer tiUhörande menschevik
och socialistrevolntionära partierna och stående på 
en vida lägre utvecklingsståndpunkt än holsche
vikerna (Naurua oi'kealta). Det tyckes väicka 
munterhet. J ag ber herrorna unde~söka <lenmt 
sak, och ni skola finna. den bekräftad. - Bland de 1 

organiserade klassmedvetna aribetarna uppstod : 
själffallet en liflig ovilja i anledning af exces
:'lerna, vicl tanken p'å de ofantliga ekonomiska för
luster, som genom desamma 'hade vållats. Milisen 
var besluten att ingripa, trots strejken, i såda.na · 
fall, då det gällde att skydda stadens lifsmedels- ' 
förråd mot plundring, och det torde också ·ha före- · 
kommit fall, då den måste använda väpnad makt · 
i sådant syfte. Desslikes vidtogos åtgärder för : 
att skydda utländska. undersåtar. mot våldshand- · 
lingar. Rimligtvis kunde sålunda milisen anses 
ha gjort sin skyldighet och me r än hvad dess . 
skyldighet under strejktillstånd var. Men på bor- ' 
gerligt håll förefaller man att hellre låta exces
serna fortgå, hellre låta värdefull egendom för
störas, än man går in ]Jå de rimliga kraf, som ! 
från arbetarnas sida framställts och hvilkas till
godoseende skulle ha ledt till ordningens omedel
bara återställande. J ag skall icke upptaga tiden 
med att bedöma detta förfaringsätt från borgar
klassens sida. Omdömet är lätt nog att ge med 
kännedom om de fakta, jag här har omnämnt. i 
Och det förefaller mig &om om den a.rrogans, ; 
h varmed laudets regering under dessa veckor och 
äfven under detta plenum behandlat den ifråga
varande saken, · icke vore alldeles klädsam. 

·Nu fordrer man att milisen skall ge efter. Med ! 
hvilken moralisk rätt fonlrar man egeutligen att l 
den arbetande klass€n, som ständigt sett sina väl i 
motiverade yrkaudeu afslå.s och sina berätti:gade . 
intr€sseu tillbakasättas, nu skall afstå från en 
ma.ktposition som den kommit att intaga., en af i 
de få maktpositioner som den i samhället har? · 
(Oikealta: De röda gardena. sko1a bort.) Man ! 
fDrdrar, att arb.::Jtarna. skola uppoffm sig för bor- . 
garklassens bästa. Med hvilken rätt fordrar man ' 
det? När i all världen har den maktägande klas
sen uppof.Irat sig för den undertryckta klassens 
bästa.? Och man fordrar, ai:t våra socialdemokra
ter skola träda fram och rädda en situation, som 
genom de ·borgerligas hal;;:starrigh-et blifvit omöj- . 
lig att rädda, rent af förtviflad. Vill man, att · 
vi skola påverka. milisen i Abo därhän, att den 

måtie fri'~ngå sina beräitigade kraf, så säga vi 
bestämdt till, att det göra vi icke. ~t skulle icke 
vara socialistiska landtdagsgruppen värdigt att 
svika sina klassbröder ute i la.ndet. Vill man 
åter, att vi skola ]Jåverka. de huliganmassor, som 
begå excesserna på Åbo stads gator, så vill jag 
säga till, att de människorna påverkas af ingen. 
Snamre kunde man nästan antaga, att de vore 
lättare att påverka från borgerligt håll, eftersom 
deras up]Jträdande, deras taktik ju vittnar <>m en 
långt gången i~dividualism - och individua
lismen är ju i grund och botten det borgerliga be
traktelsesättets väsen -, frånsedt den skillnaden, 
att storborgaren bemäktigar sig annans egendom 
på laga väg, hvaremot huliganen på gatan, som 
icke varit i tiUfälle att stifta lag, bemäktigar sig 
den med våld. De huliganmassor, som plundra 
lbutikerna i Åbo, kunna icke påverkas af någon, 
men de kunna och tböra hållas i styr. För det 
ändamålet behöfves en ordningsmakt, <>ch den ord
ningsmakten finnes. Det beror. nu på landets re
gering och på Åbo stadsfullmäktige att försätta 
den i funktion. Till det ändamålet tarfvas en
da.st, att denna ordningsmakt erkännes som så
dan och att den får de nödiga penningmedlen för 
att kunna utöfva si:n verksamhet. Detta går 
man ]Jå borgerligt håll icke in ]Jå. Man före
drager att söka få den gamla reaktionära polisen 
kvar. Men man må inse, att arbetarna icke komma 
att i god<> prisgifva sina intressen. De ha -en allt~ 
för sorglig erfarenhet från de gångna tiderna, då 
polisen i Åbo stått iunder reaktionär 1edning. 
De fordra, att den skall stå under demokratisk 
ledning och demokratisk kontroll, och bakom detta 
kraf stå Åbo 12,000 orga.niserade arlbetare som 
en man. 

N u framställer sig för er, mina herrar, den 
frågan: skola ·ni taga hänsyn tili denna mäktiga, 
samJ,ade opinion? Ni må taga. i <betraktande, att 
Åbo milis under den tid den funktionerat skött sin 
sak bra. Den har lyckats fasttaga äfven sådana 
förbrytare, som den förra polisen icke, trots lång
variga efterspaningar, lyckats fa tag i. Den har 
i detta afseende utfört bragcler, som fyllt äfven 
Åbo horgare med häpnacl. Naturligtvis väntar 
ingen att de skola erkänna det, men blo'tt ele veta 
clet, så är det nog. Denna milis kan sättas i funk
tion i samma stuncl som meddelande kommer <>m 
att konflikten bilagts, och en <half iimme efter 
det den t.rädt i verksamhet kommer ordningen i 
Åbo att vam fullständig ooh huliganmassorna till
fångatagna eller förclrifna. Och utan tvifvel skall 
clärefter ordnin.gen i Åbo bli fullt ut lika god 
som den a1lmänt erkännes ha. varit i Helsingfors 
under clr>n nuv(lrande milisens tirl. 
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Mina herrarl Det ges för hvar.ie pa;rti, för hmrje 
menin:gsgi·upp, för hvarje samhällsklass under
stundom tillfällen, då man måst~ erkänna inför · 
sig själf, at.t man h:ir råkat i ·en ätervändsgränd. 
Det fordras en: del moraliskt möd, en del förmåga 
af själföfvervinuelse att erkäJ11la, detta också för 
andra. Meru ett faktum ;.<;tår i alla faU fast som clt 
faktum. Man kommer ick€ från det genom att 
vräka skuld€n på sina motståndare. Ni komm'a icke 
från d€t genom att i ooohärskad förbittring fara 
ut mot socialdemokratien och framställa den som 
roten och upphofvet tili aUt onclt som händer och 
sker och erkanruerligen till excesserna i Abo. Där
m€d öfvertyga ni iugen människa, icke f'ns er 
själfva. 

-N u gäller det för er att erkänna arbetarna som 
en medborgargrupp, rsom ha1r €gna intressen ·och 
rätt att göra dem gällande. Det gäller fÖr er att 
€rkänna Abo mili:s som en lagligen existerand-e 
Dch fungerande inrättnin•g och ge d•m de nödiga 
medlen för dess underhåll. Denna. själföfvervin
ndse borde .iu icke ;vara så svår, då man: betänker, 
att denna milis dock icke under det horgerliga 
samhällets fortbestånd kan bli till någon arbetar
nas klasskamporganisa,tion. Den är tvungen att 
förbli en neutral institution, m•m arbe>tarna äro 
nöjda med, att den dock icke står under en mot 
dem fientlig ledning. 

Det tillkommer .iu icke mig att gifva råd åt er. 
men nDg tror jag det skulle ligga i ert intresse att 
sluta upp med de öfversittarfasoner, som·ni preste
rat blott alltför m;ycket. Vilja ni kn;vta näfven, 
s'å knyt den i 'byxfickan. men icke inför arbeta.rnas 
·ll!äsa. Ty d-et bär sig icke lätl'gre. (Vasemmalta: 
Bra!) 

iEd. E l o r a n t a: Senaatin sisäasiaintoimitus
kunnan herra päällikkö on täällä luonut lyhyen 
katsauksen viime päivien tapauksiin Turussa. Sii
nä ei esiintynyt mitään uutta, jota ei ole sitä ennen 
saatu sanomalehdissä lukea. Ainoa mitä tämän 
yhte;yd(lssä oli herra sen.aattorilla sanottavaa, <'Jti 
se, että Turussa, porvarit eivät halua ryhtyä oou
votteluihin, ja se, että senaatti py,vtää tämä.n asi
an yht-eydessä eduskunnalta valtuuksia lujan aseel
lis-en järjestön muodostamisoon, jota 'tarpeen vaa
tiessa voitaisiin tuollaisissa tapauksissa käyttää. 
Sangen laiha selostus ja sangen kehnoja toimenpi
teitä vastaisuuden varalle. :Sen jälkeen senaatin 
herra puheenjohtaja vielä terästi sisäasiaintoimi
tuskunnan päällikön esittämää vaatimusta lujan 
aseellisen voiman luomisest~ tällaistcr. tn.pansten 
varalle käytettäväksi niin sanottuina rankaisu
retkikuntina työväkeä vastaan siellä, missä työvii
estö ryhtyy lakoilla ja muilla. sentapaisilla. kei
noilla ajamaan läpi oikeutettuja vaatimuk•ianFa. ' 

(Oikealta: Ryöstäimään ja. murhaamaan.) Senaa
tin herra puheenjohtajan lausunnon oleellinen si
sällys oli sama, minkä Yenäjän kuuluisa päämi
nisteri Stolypin-vainaja aikoinaan lausui toimin
ta·nsa ]JoliittisekSi ohj.eeksi, se on: ,,ensin rauhoi
tus ja .sitten uudistukoot". (OikeRlta•: Nykyisin 
.sosialistien ohj-elma.) :Tällaisella ohjelmalla -esiin
tyy maan hallitus aikana, milloin tarvittaisiit:t 
suuria ja syvälle käypiä nudist.uk:::ia mahdolHsim
rman nopeaan. (Oikealta: Eivät rosvot ruiistä vä
litä!) Sillä ·8€ seikka, ettei uudistuksia ol-e ajoissa 
saatu, on johtanut asiat sille kannalle, missä ne· 
nykyään ovat '6simerkiksi Turussa. Senaatin pu
heenjohtaja p-eloitteli meitä sillä, että ulkomaa
laiset tu]eva.t .ia mi~hittävät tämän maan, ellei 
rauhallisuus palaa> siellä Turussa ja muualla. 
hänen esitt.ämä,llään ja haluamallaan tasalla_ 
.Olen hiukan seurannut lausuntoja Ruotsin .;;ano
ma}ehdissä ja niiHen lausun-tojen välitse kuultaa 
sangen merkillisiä. ajatuksia ja tarkoituksia • 
. iotka viittaavat, että ulkomaalaisten suunnittele
malla Suomen miehityksellä on vaatijoita enem
män rajan tällä. puolella kuin Suomenmaan rajo
jen ulkopuolella. En tiedä, minkä verran maan 
nykyinen hallitus näistä tietää, mutta luultavasti 
ne ovat myös tulleet ·herrojen senaattorien korville 
ne sentapaiset toivomukset ja lausunnot, ja senaa
tille on tämä seikka kai verrattain hyvin tiedossa_ 

Mainitakseni vähän tapahtumista Turussa, sen 
lisäksi, mitä ed. Wiik täällä jo on asian johdosta; 
lausunut, on vt~häisen lähemmin kosketcltava llD

liisin aikaisempaa toimintaa Turussa. Poliisihl i
tos Turussa on ollut aina, voi sanoa, maan vanhoil
lisin ja erittäi•nkin,. mitäi tulee ~en kohtelunn työ
väkeä v.astaan, on se aina esiintynyt tavalla, joka 
on ollut Dmiaan herattämään kiukkua ja va:sta
rintaa s-ellaista järjestelmää vastaan. 

Alkaen surullisen kuuluisilta ibobrikoffivuo8il
ta kerääntyi sinne aineksia, joiden ainoa tarkoitus 
oli mustimman vanhoillisuuden palveluksessa 
esiintyen vastusta,a kaikkia vapaampia tuulahduk
sia ja ennen kaikkea käydä työväen kimppuun sil
loin, kun käskettiin. Sosialidemokraatti·en vaa
likokouksia Turussa l1ajoitettiin poliisivoimalla. 
Rauhallisena aikana, rauhallisia, lainsuojaamia 
vaalikokouksia lähti Turun poliisi -hajoittamaan 
ylempien käJskystä ja Turun vorvariston toivomuk
sesta. ,Jos pidettiin .i·okn juhla, silloin oli poliisi
Jmestari apulaisineen, konstaa,peleineeen ki~komas
•Sa puhujia alas puhujavalta. ja toisinaan raasta~ 
massa ·niitä pitemmä~llekin, ha.ioittamassa kokouk
.sia' .ia juhlia .i. n. e. ja yleellJSä esiiutytm ta mlla, 
joka muistuttaa vanhimpien a,i'kojen po1iisimen~t
telyä itfLpuolella Suomen rajaa. Yleisöön suhtautui 
poliisi aina ,<:ää.nnölliE:esti ylimie-lisen Yitki valtai-



Turun :kaupungissa tapahtuneet ryöstöt. 611 

sesti.- SiHoin ku111 sieltäpäin raastettiin Krestyyn 
mi-ehiä maa.n oikeuksien puoltamisPsta, oli poliisi 
.se'kä Turussa, että ·seiL lähipaikoilla- aina valmis 
käskystä menemään näitä· miehiä vangitsemaan ja 
pois kul.iettamaan; toisin sanoen aina valmis pal
·ve.lemarl'n mustinta taantumusta ja väkivaltaa. Tu
run kaupungin ka-duilla näyteltiin monta kertaa 
sa,ngen traagil'Tista. nä;vtelmä:ä. Milloin sattui väen
kokous. tai huomattavampi henkilö matkustamaan 
Turkuun tai pois tai mun tapaus, mikä veti väkeä 
liikkeelle, nähtiin poliisi, ratsain ja jalan, palja.s
tPtuin asein ryntäävän yleisön joukkoon katukäy
täville .ia yleensä esiintyvän tavalla, joka näytti 
sangen väkivaltaiselta, vaaralliselta ja törkeältä. 
Tällainen poliisijärjestelmä 'Siellä säilyi osittain 
jopa aivan viime päiviin asti. Sen esiintymisestä 
vDisi luetella kymmeniä, satoja esimerkkejä, jotka 
osoittavat sen, että poliisimenettely siellä ei ole ol
lut tarkoitusta-an vastaava, jos tarkoituksena pi
dettiin hyvän ja oikeudenmukaisen järjestyksen 
ylläpitämintJn. (Oikealta: Punakaarti sitä harjoit
taa .. ) 

Viimeisimpiä väkivaltatekoja, mitä Turun van
.ha poliisi suoritti, oli maaliskuun vHllankumous
päivinä. Sen jälk-een, kun Venäjällä, jo o'li pää
asiallisin v-allankumous suoritettu ja .mainingit 
siitä jo nlolhmeet Suomesnkin, niin Turussa, tur
kulaisen poliisin välityksellä vangittiin eräs suo- , 
mala-inen työmies ja veniilii.inen sotilas, jotka olivat 1 

tehneet sen suuren synnin, että olivat ilmoittaneet : 
työläisille, että nyt olisi syytä juhlia Venäjän va- 1 

:pauden voittoa. Nämä, siepattiin kiinni suomalais
.ten poliisien toimenpiteellä, suoraa päätä vietiin 
sotaoikeuteen ja tuomittiin 'hirtettäviksi. Illalla 
myöhään annettiin tämä hirttotuomio, aamulla piti 
tuomio panna täytänti.}ön, mutta sitä ennen ehti 
vallankumouksellinen matruusijoukko -pelasb
.maan nuo hirtettäviksi tuomitut. Ei ole ihme, jos 
kaiken tämän jälkeen, miti:L siellä on poliisin tahol
ia työväestöä vastaan tehty, vastenmielisyys van
'haa poliisijärjestystä Yastaan on aivan ylivoimai
.nen, voittamaton. 

Maaliskuun vallankumous meni siellä jotenkin 
vähin muutoksin, ainakin, mitä koskee poliisilai- , 
tosta. Työväestö oli silloin liian rauhallista, se jätti · 
,poliisilaitoksen liian vanhoilliseksi, a.ntoi ·armon 
käydä oikeudest-a ja antoi jäädä virkaan sellaisia
kin, joille kaikkein vähin rangaistus olisi ollut suo
raa päätä virasta erottaminen. Kun tuollaisia 
aineksia työväestön hyvänahkaisuuden takia jäi 
-poliisilaitokseen, oli siitä seurauksena, että se -pyr-
1ri esiintymään vanhaan tapaan. Sinne lähetettiin 
poliisimestari, .ioka antoi määräyksen poliiseille 
lähteä kadui.lle passiin sapelit sivuilla, aiva.n van
:haan tyyliin ja muutenkin TJYrkivät pa:lanttama.an 

sitä laitosta vanhalle pohjalle :e:li, niinkuin· senaat
tori sanoisl, ,Jai11iseUe kannalle". Ei tiedä, mitä 
tuosta toimenpiteestä oli,•i seurannut, jos se olisi 
saanut jatkua. Mutta Venäjän vaHanki:tmou1kselli
.set sotilaat siitä hermosfuivat, heitä ärsytti ·polii
sin esiintyminen sapeli sivulla .ia sanoivat: viekää 
sapelit kotiin, ne ovat a.ivan tarpeettoma:t. Poliisit 
tottelivat ja veivät sap·elit pois ottaakseen ne taas 

. esille nyt, sen jälkeen, kun senaatti ol:i;si saanut 
poliisilaitoksen ,lailliselle", sanoisinko vanhalle 
ryssäläiselle kannalle palautetuksi. ~ 

Kun tällä tavalla kävi, on luonnollista, ·että ku
mousliike ja vastenmielisyys poliisilaitosb. vas
taan alkoi kehittyä uudelleen. Kun sitten tuli suur
lakko, seurasi siitä, €itä Turun työväestö oli pa
kotettu ryhtymään perinpohjaisempaau uudistuk
seen poliisilaitoksen suhteen, tekemään siinä muu
toksia kansan valtaiseen suuntaan, niin pitkälle, 
ettei poliisilaitosta. voitaisi enää käyttää vanhoil
lisen . järjestyksen .pala.uttamiseen eikä myöskään 
työväkeä vastaan silloin, kun herrat niin tahtovat. 

Tätä puhdistusta ryhdyttiin sitten lakon jälkeen 
suorittamaan ja poli~silaitosta ei luovutettu enti
sille miehille, vaan alettiin siellä siivoaminen .ia 
otettiin tilalle uutta miehistöä. Suuri osa vanhoi8-
takin miehistä •ensin -palautui takaisin poliisilai
tokselle, mutta sitten kaupungin porvariston taho1-
ta lähteneistä kehoituksista poistui sieltä ja yritti 
aikaansaada vaikeuksia poliisilaitoksen eli ny
kyisen miliisilaitoksen uudelleenjärjestäimisessä. 
Asia oli kuitenkin hiljaisuudessa .iär.iest.;vmässä 
verratt-ain tyydyttävään suuntaan, siksi kunnes tu
li kysymys näiden miliisien palkoish. Kaupun
ginvaltuusto kieltäytyi maksamasta ja saman 
tempun on tehnyt myös maan hallitus. :Suomen 
senaatti ei ole •suostunut edes niitä palkkarahoja 
Turun miliisilaitokselle lä:hettämään, joita van
halle viralliselle poliisilaitokselle oli määrätty ja 
ennen lähetetty. Se tahtoi puolestaan joka tapauk
sessa tehdä tämän: uudistetun miliisilaitoksen toi
minnan mahdottomaksi, sillä mahdottomaksi kai 
tulee köyhien miliisie.n työskennellä siellä ilman 
palkkaa aikana, jolloin elintarpeiden hinnat ovat 
niin hirvittävän korkeat. 

Kun Turun työväestö oli kerta kaikkiaan päät
tänyt poliisilaitoksen 'siivota, niin se tavallaan tai 
pääasiassa palvellakseen sitä tarkoitusta jä.tti suur
lakon päätyttyä, muut pidätetyt vapautettuaan, 
eräänlaisiksi 'flanttiva·ngeiksi lää:1in kuvernöörin 
ja Turun poliisimestarin, selittäen, että jos senaat
ti määrää sinne kuvernöörin, jonka Turun ja ym
päristön työväestö hyväksyy, silloin he kyllä las
kevat nuo vangitut vapaiksi. On kai paikallaan 
tässä yhteyd·essä huomauttaa, kun herra sisäasiain
toimitusknnnan päällikkö täällii luki sanomalehti-
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referaa.tin, missä mainittiin työväestön asettaneen 
minut kuvernooriehdokkaaksi, etten minä tässä ' 
puhu omassa asiassani. (Oikealta: Kyllä se siltä 
tuntuu.) Herrat tietävät yhtä ·hyvin kuin minä
kin, että olen alun pitäJen tuosta tehtävästä kieltäy
tynyt ja selittänyt heille, ettei ole syytä muuta
kaan sosialidemokraattia sinne ehdotta.a. Kyllä : 
minä puolestani annan teistä herrat porvarit b
nelle tahansa sen paikan. (Oikealta: Minkä pai
kan?) Älkää yhtään pelätkö, että minä sinne 
tuli-sin menemään. Siellä ei nyt ole meikäläistä 
enemmän kuin siellä on teikäläistäkää:n !kuvernoo
riä ja Turun työväestö on selittänyt, ettei sen työ
väen tahtoa vastaa.n tule siellä kuvernööri paikal
laan istumaan. Eri asia sitt.en on, jakSiaako se pää
töksensä ajaa läpi, mutta. se sen tahto kuitenkin 
on. (Oikealta: Se on eri asia.) Mutta tuskinpa 
se senaatin toivoma ja jär_jestämä aseellinen kaar
tikaan toistaiseksi vielä pystyy tätä kysymystä 
asevoimaHa järjestämään. Näitä niin sanottuja 
ylimpiä paikallisia hallintoviranomaisia on siis 
Turussa pidetty pidätettyinä ( V1ankeudeksi sitä 
tuskin voi sanoa) siitä syystä, että saataisiin näi- . 
den virkamiesten kohdalla muutos tyydyttävään i 
suuntaan tapahtumaan. Herra·sluokkien taholta · 
on nimittäin annettu ymmärtää, että sillä hetkellä, 
kun ne pääsevät vapaiksi, he astuvat virkoihinsa 
ja Turun vanhai jaseeHinen poliisijoukko ~ulisi 
näiden herrojen johdolla. hyökkäämään työväestön 
kimppuun ja siten voisi syntyä aseellinen yhteen
otto näiden kahden voiman välillä. Senaatille on 
se moneen kertaan selitetty, samoin kuin Turun 
valtuustolle ja muillekin, että sinä hetkenä, kun 
tämä miliisikysymys tyydyttävästi järjestetään, 
ne rpidätetyt vapautetaan, ja sanottakoon se, omas
ta puolestani olen kehoittanut heitä .io ennen va
pauttamaan, sillä ei kai nuo kaksi miestä määrää 
vieisiä asioita. eikä ratkaisevasti voi niihin vaikut
taa, olkoot.he .sitten pidätettyinä tai vapaina. Et
tei yksin tämän poliisilaitoksen vanhoillisuus ja 
herrojen pyrkimys palauttaa se ikiV1anhaan ja ai
kansa eläneeseen muotoon ole tämän kuohunnan 
takana, mikä Turussa nykyään on vallalla, vaan 
Pttä siihen on muitakin ja yhtä painavia syitä ole
mR~ssa, sen tietää jokainen vähänkin näitä tapah
tumia vaikkapa kauempaakin seurannut. Tiede
tään esimerkiksi se, että siellä elintarvekysymys 
on ollut yhtenä painavana tekijänä tämän ·kysy
myksen tälle asteelle kärjistämisessä, ja kaupun
ginvaltuusto, joka nykyään on myöskin tekijänä 
tässä riitaky>symyksessä, se on vuosien kuluessa 
härkäpäisellä menettelyllään aikaansaanut niin sy
vän vastenmiBlisyyden työväenjoukoissa, ·että ne 
'ovat jo siitäkin 'syystä valmiit ajamaan tahtoaan 
tällä kertaa lävitse käytettävissä olevin keinoin, 

koska ne eivät voi vähääkään luottaa siihen, että 
kaupungin valtuusto tulisi tapojaan entisestään 
muuttamaan. Ja niinkuin viime päivien tapahtu
mat osoittavat, niin Turun valtuuston herrat eivät 
aio muuttaa vanhentuneita ja nykyisiin oloihin 
soveltumattomia tapojaan. (Oikealia: Ja työväki 
ryöstää!) 

Minulla oli tilaisuus jonkun aikaa seurata lä
heltä Turun kaupungin elintarvepolitiikkaa.. .Ää
rimäisellä työväen painostuksella saatiin jotain 
·aikaan, 'Sangen vahän. ,T yrkkä jarrutus aina oli 
vastassa ja kun piti ri-peästi toimia elintarvekysy
myksen järjestämiseksi, niin silloin porvarinpuo
lueitten taholta lähetettiin senaattiin kirjelmiä.,. 
joissa pyydettiin elinta,rpeiden rajahintoja km-o
tettavaksi. Siihen rajoittui heidän toimintansa 
pitkiksiajoiksi. Työväestö siellä yhtä paljon tai 
melkein enemmän kuin missään muualla .iätetti:n 
vaille yhteiskunnallisten järjestöjen suoj.wa, jä
tettiin suojatta kaikenlaisten trokarien ja elin
tarvenylkijöitten käsiin. Pienet palkat, huonot 
työansiot, kurja elintarvepolitiikka, kaikki nämä 
tvhdessä aikaansaivat ta,vattoman 'Pitkälle k~hitty
yää katkeruutta, joka katkeruus nyt ')Jurkautuu 
esiin niissä ilmiöissä, joita Turussa viime päivi
nä on nähty. Jos kaupungin valtuusto olisi ajois
sa ymmärtänyt hiukkasen järkevämmin suhtautua 
muuttuneisiin oloihin, niin olisi se helposti voinut 
ikokonaan välttää sen ri,stiriidan ja ne väikivaltai
lmudet, joita Turussa viime päivinä nyt on tapah
tunut. Se on selvä ja, va.rma a:sia, jonka jokainen 
Turun valtuustossa istuva herrasmies ti,etää, aivan 
niinkuin jokainen työläinen Turun kaupungissa 
ja muuallakin tietää. Valtuustolla ei siis ole ollut 
minkäänlaista halua ryhtyä asiassa aikaisemmin 
edes järkevään neuvotteluun. Joitakin yksityisiä 
porvareita siellä on ollut vähän järkevämpiä. Mai
IUitaan tässä joku ')Jäivä sitten esimerkiksi pastori 
Kareksen yrittä.ne·f'n aikaansaada neuvotteluja. Ne 
valtuuston taholta hylättiin. Herrat eivät ole 
halunneet riittävästi asemaa. ymmärtäen ryhtyä 
rauhallisella ta,~alla. asioita järjestämään. 

Kun sitten 'Turun kaupungin miliisit jäivät il
man palkkaa, oli siitä luonnollisena seurauksena,. 
että tämä milii<Silaitos ei voinut kovin pitkälle toi
mia ilman, että s·e olisi saanut tehtävästään tuloja. 
(Oikealt.a: 1;2 mi>lj·oonaa ryösti pankista!) ja siten 
elää. lile, niinkuin tunnettu, viime lauvantai-iltana 
ilmoitti ryht3rvänsä lakkoon siksi, kunnes tämä 
palkka-asia tule-e tyydyttävällä tavalla järj-este
tyks]. (Siitä on ilmoitettu hallitukselle ja, kaupun
gin vftltuustolle, ja nyt onkin sitten hallituksen ta
ho'lta päästy niin pitkällee. ·että meidän, ·sosialide
mokraattisten Turun eteläisen vaalipiirin edusta
jain nimenomaisesta kehoituksesta saatiin matku:s-
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tamaan tämän päivän ,-astaisena yönä sinne herra 
senaatt~ri Castren. Turusta ilmoittivat iltapäivällä 
puhelimella, että herra senaattori Turus.sa käydes
sään ei yrittäu:rt vakavasti mitään sovintoa-aikaan
saada,. vaan ta;vallaan pyrki esiintymään siellä sa
maan tapaan, kuin täälläeduskunnan edessä senata
tin puheenjohtaja - koul umestarina, kä.skijänä, 
komentajana. Siellä on lakossa työväenvapaustais
telussa kaJuvan muka-DJa olleita ja. olemassaolontais
telussa harmaantuneita miehiä. Eivät ne ole min
kää:n kourumestarin komennetta Yissai siHoin, kun ne 
ovat vakaumuksestaan lähteneet johonkin yhteis
kunnalliseen tehtävään mukaan. (Oikealta: Varas
tavat vakaumuks€staan ja ryöstävät. Se on kau
nista työtä!) Näin ollen ei myöskään sellainen 
esiintyminen, jota herra senaattorin kerrottiin siel
lä osoittaneen, ollenkaan osoittanut tarkoitusta 
saada sovintoa aikaan. En tiedä, minkä verran 
tässä väitteessä on perää, mutta olen taipuvainen 
sen uskomaan, päättäen siitä käsityskannasta, 
minikäi herrat senaattorit eilen illalla asiaa heille 
esiteltäessä tuntuivat omaksuvan. Heidän mieles
tään tämä asia olisi järjestettävä vain ylimielisi11 
huomautuksin, mutta vakava, sovitteleva työ 
heistä tuntui tavattoman vast-enmieliseltä. Aivan 
i'lamaten, kuin herroista senaattoreista on tuntunut 
tavattoman vastenmieliseltä laatia esitys uudeksi 
poliisilainsäädännöksi. Eduskunnassa kesällä teh
tiin asiasta alote. Se ,jäi loppuunkäsittelemättä. 
Nyt siitä on tehty uudelleen alote ja se on pari-ssa 
kolmessa päivässä käsitelty valiokunnassa ja tulee 
kai pian eduskunnassa ratkaistavaksi. Nyt senaa
tin taholta ilmoitetaan, että heilläkin on tekeillä 
joku lakiehdotus iiämän asian järjestämiseksi. 
Missä tarkoituksessa? :Siinäkö, että työnnetään 
hallituksen esitys nyt eduskuntatietä valmistu
vassa olevan eduskuntaesityksen tielle saadakseen 
sen puolivalmiina vielä .syrjäytetyksi (Va·sem- 1 

maita: Molemmat tapetaan!), .ia mahdollisesti sit- ' 
ten tappaakseen kummankin. Ja taas jäätäisin sen · 
vanhan seyu.iläis-bobrikoffilaisjärjestelmän puit
teissa toimivan järjestelmän varaan Puolivuosia 
valmistetaan senaatissa esitystä, josta tavallisen 
hallituksen komit-eoin-een luulisi voivan valmistaa 
esityksen vähintään kahdessa viikossa. Tämä vii
vytteleminen osoittaa, että hallituksella ei ole va
kavaa tarkoitusta poliisikysymyksen ,järjestämi
seksi uudelle olosuhteita vastaavalle kan-nalle. En 
tiedä, mikä tässä herroilla on takana, mutta jok1a 
tapauksessa kumminkin tällaisen käsityksen saa, 
kun näitä senaatin herrojen toimenpiteitä joutuu 
syrjästä katsomaan. Herrojen harrastuksilla tässä 
suhteessa tuntuu olevan sellainen luonne että koko 
Turun rettelöt ovat sekä oikeistoporvareille ia 
miksei keskustaporvareille senaattia m;;·öten väli-

kappaleena, kun pyritään tässä maassa luomaan 
aseellista, järjestettyä sotalaitosta pystyyn. (Va
semmalta: Oikein!) Te nähtävästi, senaattorit ja 
porvariedustajat yleensä, olette sitä mieltä, ettei ole 
tarpeellista Turussa aikaansaada sovintoa. An
natte niiden tapella ja käytätte sitä sitt€n portaana, 
kun pyritte ,lailliseen" sotalaitokseen ja. kun py
ritte saamaan tukea aina ulkomailta asti sotalai
toksen Suomeen perustamiseksi. Sanoisin mieli
piteenäni: tuollainen menettely on rumaa ja vahin
gollista ja tulee aikanaan kyllä kostamaan itsen,<;ä. 
(Oikealta: Ryöstöt ja murhat kyllä ne tulevat kos
tamaan!) Te ette silläJ ·virallisella. sotalaitoksella 
asemaa paranna, vaan pahennatte. Ed. Ahmavaara 
tietää hyvin, jos hän yleensä vähääkään ;ymmärtää 
yhteiskuntapolitiikkaa, että aseeliisin voimin ei 
maassa lopulli-sestikaan saada aikaan järjestystä, 
vaan yhteiskuntaolot .iärkeviksi ja oikeudenmukai
siksi jä:J,"jestämällä. Rasvoista puhuminen pitäisi 
teidän puolelta, herra Ahmavaara, jättää, sillä ed. 
Ahmavaara tietää, että meidän luokastamme 
kauvimpana tässä maassa suurimmat rosvot ovat. 
(Ylei.stä, ääuekästä naurua·.) Ne suurimmat ros
vot, joiden järje&'telmällinen, pitkäaikainen työ on 
luonut tilanteen, joka sitten laski pikku rosvot 
,saalistamaan sitä, mitä ehkä: on jonnekin jäänyt. 
Myönnän, että teitä asema jonkun verran •hermos
tuttaa, mutta teidän pitäisi myöskin ymmärtää, 
että tuollaisten välillisten keinojen käyttä:minen, 
sillä sellaiseksi tämä nyt näyttää muodostuvan, ei 
ole järjestetyssä yhteiskunnassa luvallista. Olot 
eivät teidän toimeupiteillänne, herrat, järjesty, jos 
ette toimintatapojanne muuta. Mitä tulee erikoi
sesti huligaanimellastuksiin viime päivinä, niin se 
sanottakoon ja -alleviivattakoon: Me emm-e huli
gaanit.ekoja hyväiksy. Me o1emme tuominneet n-e 
kymmeniä kertoja, me olemme niistä Yamittaneet, 
mutta myöskin sanoneet, ettemme iankaikkisesti 
pysty niitä hillitsemään, ellei oloja' paranneta. 
(Vasemmalta: Provokaattorit niitä järjestävät, 
Oikealta: Kiihoittamaan te pystytte!) 
~d. Ahmavaara, joka niin innokkaasti tätä asiaa 

näyttää seumavan, kai voisi antaa jonkinlaista 
selitystä siihen, mistä johtuu s-e, että todistettavasti 
viime lauV!antaiaamupäivällä jo Tampereelta, Hel
singistä ja kai osittain Viipurista asti ·oli Turkuun 
matkalla ;wsestettuja huligaaneja, silloin kun Tu
russa ei ollut mitään miliisilakkoa eikä mitään var
muutta siitä, että lakko syntyy. (Oikealta: Tilat
tuja 'bolshevikkejä!) Kun Turkuun on tuollaisi-a 
salaperäisiä, pimeitä aineksia kertynyt muualta, 
osoittaa se, että tässä jotakin hämärää on takana. 
(Oikealta: On paljonkin!) Herrojen sietäisi tätä 
puolta asiasta tutki-a ja kun sitä lähemmin tutkitte, 
niin luuHakseni te vähemmän täällä !siitä wsiasta 
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puhutte. Mistä m:w huligaanit ovat saaneet aseita? 
(Oikealta: Rahja niitä tuo!) 're tiedätte, ettäke
sällä, jolloin 1Suomessa ei mitään Rahja-nimistii i 
miestä liikkun1,1t, silloin ne etukau-punkien •huli- i 
g\aanit asestettiin hämäristä lähteistä. Te tie- · 
dät-te kaikki, ettii Helsingin huligaaneille annet- • 
tiin aseita käteen silloin, kun kunnallislakko täällä 
uhkasi. (Oikealta: Me emme tiedä!) Turun esi
kaupungissa kerrotaan, mitenkU huligaaneille il
mestyi a:-eita käsiin silloin, kun odotettiin kunnal
lislakkoa, .ia sosialidemokraattien taholta on aseita • 
-pois niiltä noukittu. Kun huligaaneja jotkut ·-pi- ; 
meät voimat asestavat, silloin melkein aina voi · 
väittää, että takana on voimia, jotka tarvitsevat 1 

asestettuja huligaa·ne.ia. ja ·että mitä on Turkua · 
kohti jo ennen lakkoa lähetetty, osoittaa, että ne 
olivat sinne matkalla sekasortoa halunneitten 
herrojen tieten. Turun miWsilakko julistettiin 
lauvantaina k :lo 10 illalla. Siihen mennPssä -p~det
tiin varmana, että sovinto saadaan aikSJan ja vasta , 
siitä lähtien levisi tieto sunnuntaina muualle. ' 

Nämä hä.märä-perUiset voimat yhdessä Turun esi
kaupungin :vimeim-pif•n aineksien kanssa nyt mel
lastavat, ja se sanottakoon ja alleviivattakoon, suu
resti qhingoittavat jär.iestyn,!en työv1iml toimin
ta-a ja pyrkimyksiä. Nuo tuollaiset rosvotyöt .ia 
huligaanityöt, joita Turussa on harjoitettu, ovat 
. tekoja, jotka kaikkein enimmän vahingoitta vai 
järjestynyttä työvälreä. Sillä niitä, voimia te herrat 
käytätte hyviiksenne "PUheissanne, sdit;yksissä.nne 
ulkomailLe ja ·eräänlaisia ulkomaalaisia voimia 
tilatessanne rauhoittamaan <Suomen työväikeä. Nuo 
huligaanimellakat hyödyttävät porvaristoa, muttn 
ne vahingoittavat sosialidemokratian. Siitä syystii 
olemme aina sellaisista teoista työväkeä varoitta
neet ja ne tuominneet. Tämänpäiväisessä ,Sosia
listissa" Turussa ·onkin .iulaistuna verrattain suo
rasukainen julistus, jossa huomautetaan, että tuo]-" 
laisia tekoja on koetettava estää ja kaikin mokomin 
on työväen pysyttävä erillään provokatooristen 
buligaanien väkivallanteoista. 

Eilen illalla herrat senaa:ttorit l·ausuivat, etHi 
Turun miliisin velvollisuus olisi ylläpitää järjes
tystä, vaikka eivät olisi "Palkkaa ·saaneet, tai sanoi
vat, eikö olisi sittenkin miliisin velvoUisuus yllä
pitää järjestystä? Huomautamme tähän: mahdolli
sesti teidän kannaltanne. Mutta ne ovat jo siellä 
saaneet olla viikon ilman palkkaa. Herrat senaat
torit eivät edelleenkään lupaa toimittaa :valkkaa, 
mutta sen sijaan suunnittelevat aseelLista järjestöä, 
jonka :lähettäisivät niiden selkään. Ja palkaksi 
siitä, .että miliisit suoj.eleVlat yksityistä ja yhteist-ä 
omaisuutta, sitten jäisivät :valkatta ja sen lisäksi 
saisivat ranknisuretkikuntia niskaansa. Tämä ei 
ole kovinkaan lohdullinen tilanne. Sellaisen ~ase-

man saavuttamiseksi ei kannata kovin.-paljon.tais
tel1a. Turun mi1iisi, vaikka on ~akossa, on lakko
aikana.koettanut. -pitää sentäiin vähän jär,iflstystä. 
Esimerkiksi viime maanantaita vasten aamulla 
tuli vähän rauhallisuutta, kun -poliisiauto miehis
töinePn Hlhetettiin liikkeelle ja :vakotettiin väki
valtaa harjoittavat huliga.anit lopettama·an ryöstö
jen te~emisen. Mutta kun kaupungin valtuusto ja 
Suomen senaatti eivät yritäkään edelleen 13Siaa 
rauhallisesti järjestää eikä näiden miliisien koh
tuullisiin --,-. minä samon kohtuullisiin -:- ·vaati
muksiin suostuta, niin on asema sellainen, kuin se 
on. Lakko jatkuu väkivaltaisuudet jatkuvat, 
herrat näyttävät olev·an tyytyväisiä, koska sitä 
tilannetta voidaan käyttää välika:v:val eena tnon 
lentävän, :vaikasia toiseen lähetettävän asestetun 
järjestön :vuolustamiseen, ja maan sotalaitohrn 
puolustamiseen ja mie1iala.n osoitteeksi ulkomaille. 
mitä täällii muka oikeastaan ta:vahtuu. Me emme 
hyväksy, kut·en wnoin. noita väkiva.Uantekoja, 
mutta me sosialidemokraatit sentään järkevinä ih
misinä knctamme ymmärtää, mistii. n10 johtuvat. 
(Oi'kealb: .Ja puolustaa!) Ja ymmärrämme, että se 
on olosuht-eiden nurinku6suus, joka. johtaa tuom
moisiin onnettomiin tuloksiin, .ia koetamme siinä 
suhteessa saada muutoksia edullisem:vaa:n, järke
vämpiiän suuntaan. Hermt porvarillisret eivät sitii 
halua eikä heidän asettamansa .sf:\naatti sitä halua . 
.Ja niin ollaan siinä, missä ollaan. Epäjärjestykset 
jatkuvat .ia epäkohdat säilyvät semmoisina kuin 
ne ovat, j.a herrat pyrkivät .palauttamaan {;-pä
kohtia nykyistä vielä :Pahemmiksi, niinkuin po
liisikysymyksen yhteydessä pyritään tekemään. 
Kuten jo ·sanoin, me koetamme näitä tapahtumia 
ymmärtää, vaikkemme voi niitä hyväksyä. (Oi
kealta: .Ja puolnstatte kuitenkin!) !Tässä maassa 
onkin kahdenlaisia ihmisiä, lukuunottamatta hull
gaaneja, jotka näitä väkivallantekoja tekevät. 
toisia, j.otka tapahtumia ymmärtävät ja koettavat 
niitä järkisyillä poistaa, ja toisia, jotka eivät niitä 
tapahtumia ymmarra. Ja niihin. jälkimäisiin 
kuuluvat ma<an nykyisen hallitu~sen jäsenet. (V a
·semmalta: Oikein!) 

Ed. Mikkola: Minun on hiukan täyclennet
tävä 'sitä kuvaa hävity·ksestä (Vasemmalta: Jonka 
on aiheuttanut yllytys), minkä senaattori Castrt'm 
antoi, niiden tietojen nojalla., joita olen ollut tilai
suudessa saamaan sekä Turussa ilmestyncistä sa
nomalehdistä että telefoonin avulla. Siellä on :vuti
puhtaaksi ryöstetty koko keskikaupunki ja. tär
keimmät vaUakadut. (Vasemmalta: Ja vielä ovat 
seMJattorit toivorikkaita.) SeHaiset liikekadut, 
kuin Linnankatu. Eer~kinkatu, Aura:katu, Venä
jän Kirkkokatu ja Humalistonkatu. jotka ovat 
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täynnä nykyaikaisia liikkeitä, erila,atuisia, ne ovat 
järjestelmällisesti myymälä myymäläitä käyty 
lävitse, rikottu näyteikkunat, tunkeuduttu niistä; 
sisään, kannettu tavarat ulos kadulle, josta sitten 
ryöstöjoukot, vaimot ja lapset ja kaikki, mitä lie, 
venäläisten sotami·es'ten auttamina ovat korjanneet 
tavarat taiteensa. On olemassa selvät todistuks·et 
siitä, että suuri joukko näitä ryöstettyjä tavaroita 
on viety kätköi:hin venäläiselle sotilasasemalle 
sekä venäläisiin laivoihin. Senaattori Castren sa
noi, että on pää1asiallisesti ruokatavarakauppoja, 
vaatekauppoja ja kenkäkauppoja ryöstetty. Mutta 
voin lisätä siihen, että on ryöstetty liikkeitä aivan 
ilman eroitusta ja etenkin ovat ryöstöt kohdistu
neet sellaisiin liikkeisiin, kuin tupakkakauppoihin, 
joista kaikkein hienoimmat tavarat ensiksi on 
viety, väkiviinaka.uppoihin, jotka eivät ole olleet : 
avoinna pitkiin :aik.oihin, tavarat k~m o_n _ _valtion' f 

lasimun takavanko1tu, kultasepänlhkkmsnn, kel- i 
losepänliik:keisiin ja yleensä sen laatuisiin kaup- i 
poihin, missä on luultu olevan arvokkaamp]a esi
neitä. Eikä tähän ainoa1staan ole ryöstöt rajoittu- i 
neet, vaan on kadulla kulkijoilta ryöstetty rahat, i 
sormukset naisten sormista j. n. e. Mikäli tähän f 

saakka on saa.tu tietää, 'lasketaan suoranaiset va~ : 
hingot tavaroissa 700,000 markkaan sekä ikku
nain särkemiset ainakin 100,000 markkaan. (Huu
toja vasemmalta: Sovinto olisi ollut paljon hal
vempi! Puhemies koputta.a.) Vahingot eivät siis 
suinkaan ole vähäpätöiset; mutta sittenkin turku- ' 
laiset itse, mikäli olen kuullut, aivan tyynellä : 
mielellä kärsivät nämä aineelliset tappiot, kun · 
heidän mielestään nyt on koko maalle - ei ainoas- ·, 
taan Turnlle, vaan koko maalle- selvinnyt, mitä 
oikeastaan kaikilla niillä vapaudenhuudoilla, 
joita tässä maas.sa on va.lla;nkumouksesta alkaen . 
kaiutettu, lopullisesti on t'arkotettu (Vasemmalta: 
Siinäpä se sanotaan!) ja mihin ne myös tähtäävät 
vastaisuudessa, sillä kaikki merkit viittaavat sii
hen, että Turku ei suinkaan ole muuta kuin ensi
mäinen, mutta se ei ole viimeinen kaupunki, jossa 
sama näytelmä tulee näyteltäväksi. (Vasemmalta: 
Lopettakaa jo sentään!) 

Tä.ällä lausui ed. Wiik ja sitä samaa laulua on 
täällä vasemmisto laulanut kaiken aikaa, että syy 
tähän ka.ikkeen on se, ettei sa,ada .parannuksia, 
että porvarit jarruttavat ja yhteiskunnalliset pa
rannubet jäävät toteuttamatta. Hän mainitsi yh
tenä esimerkkinä juuri 'kunnallislait, mutta k!lli 
nyt vielä vasemmistokin muistaa sen, että kun
nallislait hyväksyttiin jo ennenkuin suurlakko 
varsinaisesti oli alkanut. Ja silloin kun suurlakko 
oli loppunut, ei ainakaan kunnallislakien hyväk
symisen puutteen o'lisi pitänyt olla syynä näihin 
r:vöstöihin, sillä nyt ainakin ne ovat .io aikoja sit-

ten olleet vahvistetut. Sitten mainitsi ed. Wiik, 
että jumalaupillrkalakia ei ole vielä kumottu 
(Naurua eduskunnasta.) ja tämä plisi .siis semmoi
nen parannus, että jos olisi poistettu rangaistus 
jumalanpilkasta, niin luultavasti Turun ryöstöja 
ei olisi tapahtunut. (Naurua eduskunnasta, huu
toja vasemmalta, puhemies koputtaa.) Sitten ed. 
Wiik, samoin kuin Elorantakin täällä kertoi, min
kälainen se miliisi, herra Lundbergin miliisi, Tu
russa oikeastaan on. Minä tahdon sanoa, että on 
väärä sana kä;yttää ,miliisiä", sillä siihen sillä ei 
ole mitään oikeutta. Se on sosialistien punakaarti' 
ja minkä nimen se lieneekin itselleen ottanut, se 
ei asiaa muuta. Siinä suhteessa minun täytyy ker
toa vähän laajemmin, miten Turun poliisilaitos oli 
aikaisemmin järjestetty. Se ·oli järjestetty, kuten 
muutkin poliisilaitokset Seynin aikana, niitten 
lakien mukaan, jotka olivat voimassa, ja vallan
kumouksen ·aikana ensimäiseksi se poliisimestari 
ja ne miehet, jotka olivat olleet innokkaimmat 
Seynin järjestelmää toteuttamaan, poistettiin vi
roistaan ja kaupunginvaltuuston toimesta valittiin 
järjestyslautakunta, johon kuului enemmistö so
siaEsteja. Tämä lautakunta ott{ tehtäväkseen 
käydä läpi ja tutkia kaikki ne syytökset, joita 
yleisöllä olisi ollut tehtävänä poliisin aikaisem
paa toimintaa v·astaan, ja tämän tutkistelun jäl
keen 'kaikki entiset. tottuneet, kunnolliset poliisi
miehet, joiden .toimintaa vastaan ei mitään muis
tutusta havaittu, asetettiin uudelleen virkaansa ja 
kaikkien kuunolliseksi tunnustarua mies, luut
nantti Nikander määrättiin hallituksen toimesta 
poliisimestarintointa hoitamaan. Poliisilaitos 
toimi säännöllisesti j.a hyvin s·en jälkeen, kunnes 
sitten tuli suurlakko, jolloin se ilman muuta, 
ilman minkäänlaista syytä suurlakon nimessä 
syrjäytettiin kokonaisuudessaan aina etsivää. 
osastoa myöten ja SIJaan astui pyytämättä. 
herra Lundbergin puna,kaarti. Tämä punakaarti 
nyt ensimäisiksi teoi'kseen teki järjestyksen yllä
pitämiseksi sen, että vangitsi kuvernöörin ja po
liisimestarin ja pitää niitä vielä tänä päivänä luk
koj-en takana. Niitä on pidetty raastuvan arkis
tossa, kunnes nyttemmin lienevät siirr·etyt läänin
vankilaan. Minä luulen, että ei voida ihmetellä, 
jos Turun kaupunkilaisilla ei ollut niinkään ko
vin suurta luottamusta ·eikä toivoa tästä uudesta 
poliisilaitoksesta, joka ensimäiseksi tehtäväkseen 
teki ensiksi ·ed€ltäjänsä, kunnollisen miehen van
gitsemisen .ia vankina pitämisen ja toiseksi ylim
män päällikön, läänin kuvernöörin vangitsemisen. 
Ja lisäksi oli tämä teko sitä btalampi, kun lää
nin v .. t. kuvernööri, luutnantti Collan, koko sillä 
virka~ajallaan, jonka hän oli toimessaan vallanku
mouksen jälkeen, oli osoittautunut erittäin kyke-
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nevaksi ja kuunolliseksi mieheksi ja edistyspyrin
töjä. ja taloudellisia uudistuksia koko läänissä. har
taasti ajavaksi henkilöksi, henkilöksi, jolla oli 
koko läänin ehdoton ja yleinen kannatus. Todis
tuksena tästä. on sekin, että kaikkialla koko lää
nin kunnissa, nyt kun kuvernööri Collan on ollut 
vangittuna, on ·lausuttu mitä jyrkimpiä pruheksu
misia tätä toimenpidettä vastaan ja lähetetty lä
hetystöjä punaka·a:ciin 11uheille ja vieläpä uhattu 
väkivoimin, jos ei muu auta, lopulta tulla va-
1Jauttamaan kuvernööri. Lisäksi mainittakoon, 
että luutnantti Collan oli ensimäisiä upseereja Ve
näjällä, joka vallankumouksessa kaarteiueen aset-· 
tui kansan ja vallankumouksen llUolelle tsaarin 
sortovaltaa vastaan. 

Niinkuin sanoin, niin otti nyt herra Lundbergin 
punakaarti n·. s. vallankumouksen alusta järjes
tyksen ylläpidon Turussa haltuunsa ja se oli pi
tänyt sitä hallussaan ainoastaan noin 10 lläivää, 
kun se jo katsoi asiakseen ruveta kiristyksen 
avulla kaupungin viranomaisilta. vaatimaan lf2 
miljoonaa markkaa pa.lkaksi tästä. Eikä siinä kyl
lin. Kaupungin elintarvevaroja myös tämä oival~ 
linen järjestyslaitos väkivrullalla a·nasti 4 7,000 
markkaa. Näin o•li !kulunut ainoastaan muutamia 
viikkoja ja noin puoli kuudettasataa tuhatta mark
kaa jo tämä järjestyslaitos oli kaupungille mak
sanut. Pian sen jälkeen vaati sama laitos taas li- 1 

säksi 200,000 markkaa, jonka vaatimuksen se 
kumminkin ·sitten alensi, kuten täällä ·on mainittu, 
54,000 markkaan. Olkoon nyt kuinka hyvä jär
jestyslaitos :hyvänsä tämä · herra Lundbergin 
kaarti, niin on se kuitenkin myönnettävä ja sen 
kai sosialistitkin myöntävät, että se on verrattain 
kallis laitos. Suomen valtion ja kaupunkien koko 
IlOliisilaitosta varten on esimerkiksi nykyisen vuo
den menoarviossa arvioitu vaadittavan 8 miljoo
naa markkaa. Mutta Turun järjestyslaitos mak
soi 10 päivässä. lähes 1h kuudettasataa. tuhatta; 
markkaa, joka yksin Turussa tekisi vuodessa noin: 
18 miljoonaa markkaa. (Naurua eduskunnassa.) 
Jos samassa määrässä tulisi kaikissa Suomen kau
:r:mngeissa järjestyksenpito maksamaan, kuin tämä 
oivallinen Turun järjestyslaitos nyt maksaa, niin 
minä ·luulen, etteivät mitkään kuntain eivätkä 
myöskää·n mitkään valtion varat tähän tarkoituk
seen riittäisi, vaikka suuria tulojakin verotettai
siin kuinka paljon hyvänsä. (Vasemmalta: Onko 
ne kaikki varat käytetty miliisin hyväksi?) Jaa, 
lienee niitä annett~ myös joku määrä apulaisille, 
venäläisille sotamiehille. (Naurua.) 

Sitten täällä on puhuttu myös siitä, että tämä 
kaikki on porvarien provokatsioonia. Siitä puhui 
ed. Eloranta viimeksi. Kaikki nämä ryöstöt ja 
epäjär.iestykset, mitkä on tapahtunut, ne ovat 

muka p·orvarien provokatsioonia. Mutta minun te
kisi mieli kysyä, kuinka silloin, jos tämä. 1Jrovo
katsiooni on tullut porvarien taholta työväenasian 
vahingoittam~seksi, kuinka ei työväen sanomaleh
distö ole suuremmalla ponnella tarttunut asiaan 
ja koettanut tehdä sitä kaikelle työväelle niin sel
väksi •kuin suinkin, ja miksei se ole alkanut puna
kaarteineen, koko maasta, koottuine punakaartei
neen, marssia näitä porvarijoukkoja vastaan, jotka 
tällaisia provoka toorisia ryöstöjä tekevät. (V asem
malta: Hoita.kaa te omat j.oukkonne!) Mutta kun 
se vahingoittaa työväenasiaa. (Vasemmalta: Ei 
meillä ole niin paljo voimia, että kaikki voidaan 
estää.) 

Niin, vielä tänä päivänä, kuten sanottu, ovat 
läänin v. t. kuvernööri ja poliisimestari vankeina, 
.ia ed. Eloranta mainitsi, että. se on tietysti aivan 
luonnollinen te'ko,, että niitä pidetään panttivan
keina, ·että saadaan vaatimukset toteutetuiksi. Näi
hin vaatimuksiin on sanotta.va, että ne ovat olleet 
ei ainoastaan laittomia, sillä kunnan ja, valtion 
täytyy noudattaa voimassaolevaa lakia, kunnes 
uusi saadaan sijaan, vaan ne ovat myös kohtuut
tomia, sillä on huomattava,, että työväki Turun 
kaupungissa ei muodosta kaupungin ja yhteiskun
nan enemmistöä vaan tuntuvan vähemmilstön. Tuo 
vähemmistö tahtoo siis terrorisoida, sortaa, kau
pungin väestön enemmistöä, venäläisten pistimien 
ja huligaanien avulla ryöstää kaupunkia ja. pitää. 
virkamiehet vankeina ja toimia niin, etteivät muut
kaan virastot ole voineet toimia. Tämä, .ios mikään, 
on vähemmistön sortoa mitä törkeintä laatua ja 
oikeussortoa mitä ilettävintä Qajia. Ja sentähden 
on tultukin Turussa, samoinkuin epäilemättä täällä 
eduskunnassa ja koko ma!Lssa porvarillisissa pii
reissä täyteen vakaumukseen siitä,. että täAssä ei 
parannuksilla eikä myönnytyksillä eikä sovitte
luilla mihinkään päästä. Sillä kun on vastakkain 
kaksi asiaa, oikea ja väärä, järjestys ja epäjärjes
tys, rikos .ia toisten hyvä oikeus, niin silloin ei 
passaa mennä sitä rahalla ostamaan eikä myöskään 
sovitteluilla antamaan rikollisille perää. (Edus
kunnasta: Hyvä- ja, oikein-huutoja.) Turun kau
pungin ryöstetyt asukkaat ovat päättäneet kärsiä 
viimeiseen asti .ia ne loukkaukset, mitä sosialide
mokraattien alkuunpanemaita ja, vieläkin sen joh
dossa olevalta puna.kaartilta· ja sen toiminnalta se 
on osakseen saanut, ja se toivoo ja osaksi ·on jo 
näyttäytynytkin todeksi, että myös järkevämpi 
osa työväkeä ymmärtää tämän .ia liittyy niihin 
porvareihin, jotka tahtovat ylläpitää järjes
tystä, lakia, oikeutta ja persoonallista hengen
turvaa maass'a. (EduskunnatBta: Hyvä-huutoja.) 
Täällä senaatin puheenjohtaja syystäkin toivoi. 
että nyt .io nämä asianhaarat sekä ne vaarat. jotka 



Turun kaupungissa tapahtuneet ryöstöt. 617 
------------------------

näiden epäjärjestysten vuoksi uhkaavat maata, oli
sivat avann~et koko kansan silmät ja, siis myöskin 
vasemmis.ton näk~mään, mistä on kysymys, että 
koko kansa ja tämä eduskunta sen edustajana yk
simielisesti voisi ryhtyä tukemaan niitä toimen
piteitä, jotka tekevät hallitukselle mahdolliseksi 
kukistaa huligaanivalta. (Vasemmalta: Sotalai
tos siis!) Nyt on ed. Wiikin ja Elorannan pu
heista ja. myös niistä huudahduksista, joita ed. 
Walprus ja monet muut ovat tehneet, käynyt il
meiseksi, etteivät he tahdo millään ehdolla min
käänlaista järjestystä saada tähän maahan. (Va
semmalta ankaria vastaväitteitä ja huutoja. Pu
hemies koputtaa.) Se järjestyslaitos, jota ed. 
Airola on alottanut, ei se tällaiseen riitä, sillä en
ISin täytyy saada epäjärjestykset pois ja ne alat
teet, joita on tehty, voivat riittää ainoastaan sään
nöllisiin oloihin, mutta tarvitaan ylimääräisiä toi
menpiteitä saadakseen sellaiset epäjärjestykset, 
kuin nyt on, poistetuiksi. On käynyt ainakin tur
kulaisille täysin selväk:si, että kaikki ne valmiste
lut, joita on tehty, kaikki ne aseiden etsinnät, 
kaikki se viha ja par.iaus, mitä sosialistisessa s'a
noma1ehdistössä on ollut perustettuja suojeluskun
tia vastaan ja kaikki ne epäjärjestykset, joita on 
synnytetty, niillä on ollut aivan suunniteltu, yhte
näioon, määrålttyyn tarkoitusperään tähtäävä pää
maalinsa;. Ja tämä tarkoitusperä ei suinkaan ole 
ollut edistysmi~listen parannusten aikaansaami
nen, vaan se oi:t ollut yksinomaisesti terroriseerata 
yhteiskuntaa ja tulla siihen, mihin Turussa on 
tultu: Omaisuuden ryöstöön tai kukaties, niinkuin 
kauniimmin sanotaan, omaisuuden tasajakoon. 
Sillä tavalla tahtoo nähtävästi meidän vasemmis
tomme toteuttaa tässä malllSga sosialistisen yhteis
kunnan. (Vasemmistosta: Hävetkää, hävetkää!) 
En häpeä, kun on todistuksia niin paljon ja teidän 
päällenne tnlee lankeamaan se veri, joka on vuo
datettu, teidän vahingoksenne ne aineelliset va
hingot, joita on t.ehty, sillä la:ngat siihen, mitä on 
tehty Turussa, ne lähtevät Siltasaaresta. (Kes
kustasta ja oikeistosta: Hyvä-huutoja, vas·em
malta vastaväitteitä: Roskaa! Puhemies koputtaa. 
Vasemmalta: Kaikkea se kehtaakin!) 

Näin >Ollen ollaan ei ainoastaan Turussa vaan 
myöskin kaikkialla muualla maassamme jo var
ma'an tultu täyteen varmuuteen siitä, että niin 
välttämättömästi, kuin maan tila nykyisin vaatisi
kin kansan yksimielisyyttä,kuit~nkin niin kauvan, 
kuin se vasemmisto, .1oka täällä nyt on, ja nykyi
.set johtajat sosialistista puoluetta johtavat, on se 
yhtenäisyys ja yksimielisyys mahdoton. Sentäh
den on ainakin niiden, jotka tahtovat tähän maa
han sa'ada, järjestystä, jotka- tahtovat, että tämä 
maa voisi nyt, kun otollirset ulkonaiset olot pvat 

olemassa, saavuttaa täyden itsenäisyyden ja voisi 
kulkea itstmäisenä kansana kansakuntien joukossa, 
niiden ainakin täytyy tukea niitä toimenpiteitä 
sosialisteista huolimatta, jotkru hallituksen edusta
jat täältlä ovat maininneet olevan välttämättömiä, 
jotta vältettäisiin nälkäkuolema ja ulkomaalaisten 
sekaantuminen sisäisiin asioihimme. Ja minä voin
kin ilmoittaa herroille Airolalle ja muille. että 
pikemmin: kuin1 luultiinkaan toteutui se, josta se
naatin puheenjohtaja täällä varoitti, vierasten se
kaantuminen - herrat vas·emmistola~set eivät kai 
katso sitä vieraaksi sekaantumiseksi, mutta mei
dän oikeistolaisten mielestä se on sitä. - Ilmoi;. 
tettiin näet Turusta äskettäin telefoonitse, että 
uudet rykmentit venäläistä väkeä olivat ryhtyneet. 
.iär.iestyksenpitoon ja ajaneet huligaanit ja sosialis
tit pois kadulta, kun hämärän tultua ryöstöjoukot 
taas olivat alkaneet entisen mielityönsä, ensin 
ryöstäneet väkiviinakauppoja ja juopuneina sit
ten ryhtyneet ampumaan yksityisten asuntoihin 
ja ryös·tämään. ,Mi!liisin" taholta on ilmoitettu, 
että nyt tänä yönä porvariston perheet ja kodit 
tullaan ryöstämään, kun .io liikkeet on ryöstetty. 
(Vasemmalta: Jätettiinkö porvarit kadulle?) 

Näin ollen minä puolestani en voi muuta, 'kuin 
mitä hartaimmin kannattaa niitä toimenpiteitä 
joideu senaatin puolelta on ilmoi1:ettu olevan vält
tämättömiä meidän maamme ja kansamme suo
jaksi .sekä ulos- että sisäänpäin. Minä haluaisin 
mielelläni, että tähän välikysymykseen voitaisiin 
perustellusti vastata. Mutta kun kysymyksen sil
loin pitäisi mennä valiokuntaan ja se viipyisi yli 
.ioulq1oman, niin minä luulen, että hallitus voi 
tyytyä siihen, että me puolueryhmittäin ilmoittai
ISimme yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirty
misen sisältävän eduskunnan puolelta täyden tun
nustuksen ensiksikin hallituben toimenpiteille ja 
myöskin niille toimenpiteille, joiden hallitus on 
katsonut olevan välttämättömiä ennen kaikkea jär
jestyksen palauttamiserosi. Minä sentähden ehdo
tan, että ·eduskunta näin tavoin lausuu toivomuk
sen, että hallitus tekee kaiken voitavansa järjes
tyksen palauttamiseksi .ia tämän väkivaltaisuuden 
karkoittamiseksi .ia ulkonaisten vaarojen ·estämi
seksi ja että eduskunta täten siirtyessään yksin
kertaiseen päiväjärjestykseen antaa täyden luot
tamuksensa hallitukselle. 

Ed: C o 11 i a n d ,e r: Herr Mikkolas .andragande 
var så pass uttömmande, att det befriar mig från 
1stora delar af det jag här tänkte framföra, men 
jag kan, då jag till stund som är varit i tillfälle 
att fölia med denna frågas utveckling från det 
ögonblick, då den nu fängslade polismästaren till
sa,ttes under samarbete med representanter för soci-
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a1demokratiska partiet, hvars förtroende han så
lecles åtnjuter, eft.ers.om det var de, som önskade 
få honom tilll)olismästare, bestyrka att hans u-pp
gifter till alla delar öfverensstämma med verkliga 
förhållandet. Om d-e skador, som nu öfvergått 
Åbo samhälle, kan jag nämna, att i 20 affärer des
sa skador värderas till sammanlagdt ·1,070,000 
mark. De af föregående talare nämnda siffrorna 
voro sålunda något uncler det faktiska. beloppet. 
Därtill kommer att 40 a50 affärer ännu icke hafva 
uppgifvit, hvilka skador de lidit. Trots detta har 
A.bo samhälle ställt sig på den ståndpunkten, att 
tietta icke får vara för frågans bedömande afgö
rande, då det gäller återställandet af laglig ord
ning. Detta klargör bättre än hvarje bemötande 
det fula och oriktiga i den karakteristik magister 
"Wiik tillåtit sig af Åbo samhälle. Då det kommer 
från ett sådant håll som från magister \Viiks, 
kan denna karakteristik icke verka annorlun
da än motsatsen mot hvad talaren med den hade 
afsett, oc:h jag månde säga, att när han mot civil
chefen utslungade den r·entaf löjliga. beskyllning, 
som han inlad-e i ordet provokatör, d'å har han i 
och mecl detsamma också vederlagt största delen 
af sitt andragancle. 

I öfrigt, .iag kan med fara för ett par upprep
ninga:r rl'ock icke undgå att fästa uppmärksamhe
ten vid hans starkt b"etonafle forc1ran på att mili
sen skulle vara helt och hållet uti socialdemokra
ternas hand. Herr Mikkola har redan klargjort, 
att de utgöra en ringa del af Åbo samhälle, endast 
1 /~. Detta vore såhmda uppenba.rt förtryck från en 
minoritets sida och visar, i hvilken riktning. man 
går,'men dessutom vore det omöjligt att öfverläm
na ledningen af ordningsmakten åt personer, 'som 
p'å ett så oerhördt sätt hafva clragit smuts och 
vanära icke blott öfver sig själfva utan också öfver 
det parti, ·som jag hoppas dock icke skall komma 
att godkämna deras handlingssiitt. Det värsta med 
denna .ordningsml1kt, som ingenting annat är än 
röda gard.et, det värsta med den är, att cltm icke 
blott 11~.r underlåtit att upprätthålla ordningen, 
den har clessutom h i n d r a t ordningens u p p
r ä t t h å ll a n d e. 

När man kommcr med clet vanliga socia.ldemo
kratiskR ,vi ta.ga afstånd" och ,vi ansvara icke 
för" o. s. v., så kan man mot det ·ställa ett utta
l ande af ett till tusendetal personer uppgående 
medborgarmöte i Åbo, däri det protesteras mot 
våldsåtgärderna o. s. v., till hvilka:s anordnande 
omeclelbar anledning gifvits af den i staclen före
fintliga s. k. milisen genom att denna vid sin af
gång hotat a t t me d v å 1 d h i n d r a a 11 a 
å t g ä r d e r t i U o r d n i n g e n s u p p r ä t t
h å 1 l a n d e i s t a d e n. Detta är ett faktum, som 
ingen af herrarna från vänster kan komma ifrån. 

Den har hotat a.tt med va.penma:kt hindra ordnin
gens upprätthålla.nde. Hacle deu icke det gjort hade 
Åbo samhälles ordningsmakt haft alldeles ·till
räckliga meclel att uppträda emot de huliganhopar, 
som härja i staden. Och det .är <en sådan mili·s man 
vill att regeringen skall sanktionera genom att 
betala ut medel för densamma. Denna milis- ooh 
det har jag med egna ögon sett - uppträder den 
ena dagen som rödgardister med rödt band om hat
ten och deru andra dagen 'sätter den det omkring 
armen med ett litet teeken därpå, och då ll.ppträ
der den som ordningsmilis. Det är nog för myc
ket att begära att samhället skall hafva något som 
hälst förtroende för en sådan milis. Då guvernörs
aspiranten Eloranta höll sitt jungfrutal, sade han, 
att till guvemör i Åbo komme ing~m mot arbe
tarnas önskningar. Men jag kan också försäkra, 
a tt den milisen icke kommer att godkännas bland 
annat af det skälet, att den upprätthåller oordning 
i Åbo stad. 

Det vore ock:så annars mycket att säga ·Offi gu
vernörsaspiranten Elorantas andragande, men det 
jir alldeles nog att framhålla, att han lilisom tidi
gare herr Airola har visat en besynnerlig förtro
genhet med vissa dunkla makters anordningar. 
Han visste redan veckan innan den s. k. strejken, 
cl. v. s. revolten i Åbo, bröt ut, att röclgardister 
från 'rammerfors, Viborg m. fl. orter voro .-på väg 
till Åbo. En såclan känneclom kan vara farlig, då 
han öppet uttalar den, ty det visar, att han har 
stått dessa händelser alltför nära, och jag tror mig 
kunna försäkra, att skaU herr Eloranta sitta på 
guvernörsstolen i Åbo, så nog får han hafva om
kring sig bra många. rödgardister med rysk
japanska gevär, ty annars kan han icke nå den 
pasten. 

Åbo samhälle har nu stillsamt burit de lidanden, 
som huliganhoparna under leclning af röda gardet 
tillställt i staden. Men jag kan försäkra herrar 
sociatldemokrater om att skall detta fortgå, så 
kommer man icke att foga 'sig i cletsamma. Man 
har i det längsta velat visa tålamod, men man gör 
det icke i evighet, och då har från socialdemokra
tiskt håll clet broderkrig kommit till stånd. hvilket 
1herr Wiik ansåg vara fullt berättigadt. Man har 
låtit huliganer afväpna laglydiga medborgare, och 
man förstod icke då hvarför man med sådan ifver 
gjorde dessa vapenletningar. :M:en man begriper 
det nu. Man vågar icke gå mot ett ens bristfäl
ligt vä-pnadt samhälle. Man ville afväpna det
samma för att sedan kunna utöfva de våldsdåd, 
hvarom Åbo stad nu bäir ett så sorgligt vittnes
börd. 

För några ögonblick sedan torde det stora möte 
i Åbo hafva afslutats, där ele socialdemokratiska 
organisationerna hafva behandlat frågan om den 
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s. k. strejkens fortsättning, och enligt de uppgifter 
jag har, om de icke äro oriktiga, skulle man hafva 
beslutit att fortsätta strejken och vända sig med 
anhåHan om und-erstöd till socialdemokratiska or
ganisationer i öfriga delar af landet i syfte att få 
milisen erkänd. Skulle detta icke ske, borde sådan 
åtgärd vidtagas, som skulle leda till landtdagens 
upplösning. Det är sålunda sådana tankar man 
bär på. År min uppgift riktig, skulle detta med 
knapp ma.ioritet hafva kunnat genomdrifvas, me
dan förnuftiga element hade ansett, att man hade 
varit ·alltför tålmodig mot d-e rena huliganelemen
ten och att ordning måste eftersträfvas. Ja, en 
del talare hade till och med ansett a.tt det riktiga 
vore att, då man nu på ett eklatant sätt visat, att 
röda-gardes-milisen icke varit sin uppgift vuxen, 
öfverlämna till de borgerliga att själfva upprätt
lrålla ordningen. Hade detta förnuftiga förslag 
vunnit godkännande, kunde omedelbart ordningen 
i Åbo stad upprättas, och man hade då icke behöft 
vara med om den smäleken, att utlä:ndsk soldatesk 
skall komma och upprätthålla ordningen i en fin
ländsk stad. På vårt håll kan man icke annat än 
betrakta denna ryska militär såsom utländsk, och 
det var nästan som att. understryka senator Svin
hufvuds ord om att man måste befara utländsk 
inblandning, då denna inblandning kom. Och om 
man försöker göra gällande- hvi!lket ja.g ickoe be
tviflar att maru gör från< socialdemokratiskt håll 
- att här åter är fråga om ett utslag af provoka
tion, så kan det nämnas, att icke önska vi borgare 
ha någonting med den ryska .soldatesken att göra. 
Ingripandet torde nog hafva kommit från l:elt 
annat håll. Men för mig ha.r det icke .framstått 
som en uppgift att här på något sätt gå till rätta 
med det socialdemokratiska partiet. Den uppgif
ten har sannerligen icke intresserat mig. J ag fin
ner, att vi genomlefva så pass ödesdigra ögonblick 
i vår historia, att vi tvärtom borde, ·såvidt möjligt, 
strä:fva till samarbet.e och söka få åtminstone i 
någon form ett sådant tillstånd, och det synes mig 
som om det i denna fråga. icke vore omö.iligt a:tt få 
ett .visst samarbete med vänstern, ifall den har mod 
att öppet erkänna, att ett våldsregemente •som det 
i Åbo icke kan få fortgå. Man har mer och mer 
i Åbo kunnat iakttaga, hurusom plundringarna 
verkställts af allt sämre och sämre ·element, hvilka 
knappast något parti kommer <att erkänna såsom 
sina, utan man kan säga, att det är d-e rena förbry
tarelementen, som numera här.ia i Åbo stad. Då 
nu utv-ecklingen har gått i denna riktning, bordr 
det ligga nära HU hands att socialdemokraterna i 
stället för att försöka bortadvocera den del deras 
orga.nisationer tyvärr haft i de olyckliga händel
serna i Åbo, .skulle ärligt och öppet deltaga uti 

opinionsyttringa.rna mot det, ·som nu pågår, för
döma det liksom alla andra. måste göra det, och 
det är ju lätt att så göra, då man som sagdt icke 
mera vill göra gällande, att de, som de se!latSte ti
d·erna hafva plundrat i Åbo, skulle tillhöra partiet. 
Det borde sålunda i denna. fråga icke vara -omöj
ligt att komma till ett sa.mförstånd, och jag måst.e 
säga, att de talare, som kritiserat regeringen, bra 
litet betänkt, att den, om man ka.n göra någon an
märkning mot densamma, har visat kanske allt
för stor tålmodighet vid bedömandet af läget, den 
har alltför länge underha.ndlat för att på en still
sam väg uppnå resultat med personer af en sådan 
halt som titulus Lundberg i Åbo. J a.g förstår, 
hvarför regeringen så har gjort, och jag för min 
del ogillar detsamma icke, m-eru då det nu begäres 
att ordning och skick skall återställa:s, så är det en 
fordran, som är 1så naturlig, a.tt jag icke kan finna 
annat än att äfven socialdemokra·tern.a borde kunna 
utan reservationer förena. sig -om densamma, och 
om d-en det gör, ligger det nära till hands, att vi 
inom relativt kort tid skola kunua få frågan om 
vår ordningsmakt löst på ett förnuftigt sätt. 

Af -samma. orsaker som herr Mikkola ber också 
jag för min del att få förorda -en enk~l öfvergång 
till da.gordningen. Det vore nämligen icke tillfyl
lestgörande, ·särskilt för det sarnhälle, 'Som nu har 
lidit så hårdt, · om denna fråga skulle gå till ett 
utskott och där drunkna. för några. veckor framåt. 
utan den borde såvidt mö.iligt omedelbart afgöras, 
och jag vill hopas, att de ta.lare från vänstern, som 
efter mig hafva ordet, också .skola kunna vara med 
om att i sina tal gifva uttryck åt sin a.fsky för de 
dåd, som förekommit i Åbo tstad. 

P u he m i e s: Kun tänä yönä vielä on pidet
tävä toin-en istunto erityisten kiireellisten asiain 
tähden, täytyy tämä istunto lopetta.a.. Kuitenkin 
-esitellään: erin-äisiä asioita pöydällepantaviksi. 

Ed. Eloranta: Vastoin herra puh-emiehen 
ehdotusta minä ·ehdotan, -että tämän asian asialli
ne~ käsittely jatkettaisiin yhtäjaboisesti ]oppnun 
ash. 

P u h e m i e s: Sitä ehdotusta. ei oteta nvt tässä 
yhteydessä käsiteltäväksi. ·· 

Pöydällepanot: 

Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 1917 

koskevan hallituksen esityksen johdosta ya]mi.s
tettu valtiova.rainva.liokunnan mietintö n:o 6 esi
tellään ja pannaan pöydälle huomispäivän istun
toon. 
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V aitiolainan ottamista kulkulaitosrahaston 
tarpeisiin 

k<lskevan hallituksen' esityksen johdosta valmis
tettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7 esi
tellään ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi-is
tuntoon. 

V aitiolainan ottamista elintarpeiden hankintaa 
varten 

tarkoittavan hallituksen esityksen johdosta val
mistettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8 
esitelläå.n .ia pannaa.n pöydälle ensi täysi-istuntoon. 

Pääoma- ja kuponkisuostuunan suorittamisesta 
1918 vuoden loppuun 

laadittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9 ! 

.esitetään .ia pannaan pöydälle seuraavaan istun
toon:. 

Ehdotuksen laiksi mooseksenuskolaisista Suomessa 

sisältävä hallituksen esityksen johdosta laadittu 
perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3 esitetään 
.ia pannaan pöydälle elllSi täysi-i.stuntoon. 

Kansantajuisten tieteellisten luentojen 
avustamista 

tarkoittavan anomusehdotuksen johdosta laadittu 
sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2 esitetään ja 
pannaan pöydälle huomispäivän täysi-istuntoon. 

Seuraava täysi-istunto alkaa k:l·o 12,45 yöllä. 

Täysi-:iJstuDJto päättyy k :lo 12,5 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

livar Ahava. 
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k:lo 12,45 yöllä. 

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

Ensimäinen käsittely: 

1) Ehdotus valtiolainan ottamis·eota elin-
tarpeiden hankintaa varten ............. . 

Asiakirjat: Valtiovarainva]iJkunnari 
mietintö n:o 8; hallituksen esitys n:o 27. 

2) Ehdotus laiksi pääoma- ja kuponki-
suostunnaksi ......................... . 

A s i a k i r j a t: Valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n :o 9. 

3) Ehdotus valtiolainan ottamisesta kul-
kulaitosrahaston tarpeisiin ............. . 

A ·il i ·a k i r j a t: Valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n: o 7; hallituksen esitys n :o 22. 

4) Ehdotus laiksi moo•seksenuskolaisista 
Suomessa ............................ . 

Asiakirjat: Perustuslakivaliokun-
nan mietintö n:o 3; hallituksen esitys n:o 12. 

5) Ehdotus laiksi järjestyksenpidosta kau-
pungeissa ............................ . 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan mie
tinlt_ö n:o 3; ed. Airolan edusk. esitys n:o 16.-

Siv. 

622 

626 

627 

" 
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P u h e m i ei: Nimenhuudon sijasta merkittä
nee pöytäkirjaan lrusnäoleviksi ne edustajat, jopka 
olivat saapuvilla viimeisessä täysi-istunnossa. 

Välikysymys Suomen itsenäisyydestä y. m. 

Puh e mies: Esitellään ·ed. Sirolan y. m. väli
ky.symy·s, joka k.oskee senaatin suhdetta julkisuu
dessa näkyneihin esityksiin, että Ruotsin sotavä
keä mahdolli,sesti tuotaisiin Suomen alueelle ja 

että Ahvenanmaa luovutettaisiin Ruotsille sekä 
mitä senaatti on tehnyt saadakseen Venäjän ja 
muut valtiot tunnustamaan Suomi riippumatto
maksi tasavallaksi, mitä tuloksia saavuttanut tässä 
asiassa ja mitä aikoo tämän asian hyväksi lähei
sessä tulevaisuudes,sa tehdä. 

Kun asiasta keskustelutta on päätettävä, <mko 
välikysymyksen teko sallittava vaiko ei, pyydän 
e,sittää seuraavan äänestysehdotuksen: 

Ken sallii välikysymyksen tehtäväksi, äällJes
tää ,;jaa", jos ,·ei" voittaa, on välikysymys evätty. 

Tämän johdosta lausuu: 

Ed. S c h y b e r g s on: Jag beklagar att denna 
interpellation tag·es före redan vid detta plenum. 
Det har varit alldeles omöjligt att taga del af inne
hållet. J ag hemställer, huruvida icke talmannen 
finner det möjligt att uppskjuta föredr:agning·en 
till annat plenum. 

Puh e mies: ~eskustelua ei ole sallittava. 
Tämä asia pantiin pöydälle tähän istuntoon, niin 
että kaikilla on ollut tilaisuus saada siitä tieto 
ja kun keskustelua ei voida ·sallia, niin täytyy kai 
siitä äänestää. Hyväksytäänkö äänestysehdotus? 

Äänestysehdotus hyväksytään. 

Äänestys ja päätös: 

Ken sallii välikysymyksen tehtäväksi, äänestää 
,jaa", jos ,ei" voittaa, on välikysymys evätty. 

Äänestyks·essä annetaan 1-25 jaa- ja 45 ei-ääntä. 

Puhe m ies: Eduskunta on siis päättänyt 
suostua puheenaolevan välikysymY.ksen tekemi
seen. 
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Valtiolainan ottamista elintarpeiden hankintaa 
varten 

koskevan hallituksen esityksen n :o 27 johdosta 
v,almistettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 
8, joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, 
esitellään mainitun kysymyksen e n s i m ä i s t ä 
k ä s i t t e l y ä varten. 

Keskustelu : 

Ed. Kairamo: Aika, joka valtiovarainvalio
kunnalla on ollut käytettävänä näin suuren asian 
valmistamista varten, on ollut ilmeisesti liian ly
hyt. Tästä on muiden muassa seurauksena, että 
mietintö ei käsittele hallituksen esitystä muuta 
kuin osaksi. Mietintö ei lausu mitään siitä järjes
telystä, joka on pantu toimeen ja joka va·atii yksin 
monta milj.oonaa markkaa vuodeS'sa. Se ei lausu 
mitään niistä kaupoista, joita jo on tehty, onko ne 
katsottava edullisiksi vai ei. Mietintö ei myös
kään arvostele sitä hallituksen ilmoitusta, jonka 
mukaan voidaan odottaa useaan kymmeneen mil
joonaan nouseva tappio näistä kaupoista.. Kaikki 
nämä seikat jätetään syrjään. VaHokunta tulee 
ennen pitkää palaamaan niihin. Jriietintö asettuu 
sitävastoin erittäin suopealle kannalle kysymyk
·seen siitä, kuinka suuri laina nyt tarvitaan. Mie
tinnössä esitetään hyväksyttäväksi, että hallituk
selle annettai1siin valtuus ott,aa lisää luottoa ky
seessäolevaa tarkoitusta varten, mutta mietintö ·ei 
suoranaisesti vastaa hallituksen esitykseen, vaan 
on muodostanut loppupontensa, esittäen aina sa
taanmiljo.onaan markkaan asti hallituben käy
tettäväksi, lukuunottamatta nyt jo rpäätettyihin 
kauppoihin sidottuja varoja. Kuitenkaan mietin
n?ssä ei sanota, mitä nyt päätetyillä kaupoilla 
mkea,staan tarkoitetaan. V aliakunnassa onkin 
lausuttu oeriäviä mielipiteitä siitä, mitä näillä sa
noilla on ymmärr·ettävä. Muiden muassa on se 
kauppa, joka jo keväällä tehtiin vehnäjauhojen 
ostamista varten Amerikasta, valiokunnassa pidet
ty sellaisena, jota ei olisi luettava siihen, mitä 
on mietinnössä tarkoitettu. Mainitsen sen, en sen 
vuoksi, että itselläni olisi epäilyksiä tässä suh
teessa. Mutta hallituksen esityksen sanamuoto ei 
ole minunkaan mielestäni kaikissa suhteissa selvä. 
Olisi sen vuoksi ollut suotavaa. että valiokunta 
olisi. tarkast·i määritellyt, mitä se, lyhyesti muodos
tetmlla sanoiliansa tarkoittaa. Tämähän olisi ol
lut helppo tehdä. Mutta valiokunta ei ole ollut 
siihen halukas. Se on sen vuoksi tehty vastalau
seessa, jonka pyydän jättää suuren valiokunnan 

erityiseen huomioon. VastalauS"eesta käy soelville, 
että valiokunta itse asiassa ehdottaa hallitukselle 
myönnettäväksi enemmän rahoja, kuin mitä halli
tus itse on pyytän~yt. Ne varat, jotka ovat sidotut 
jo tehtyihin kauppoihin, nousevat kaikkiaan 222 
miljoonaan markkaan, tai jos eräs 13 miljoonan 
markan kauppa, niinkuin luultavasti on tarkoi
tettu, myöskin luetaan tähän, 235 miljoonaan 
markkaan. Kun tähän vielä lisätään 100 miljoo
naa markkaa, jotka valiokunta ehdottaa myönnet
täviksi, niin saadaan loppusumma ei 300 miljoo
naa markkaa, j.otka hallitus on 'PYYtänyt, vaan 335 
miljoon,aa markkaa. Tähän ei vastalauseen teki
jäin mielestä ole ollut riittävästi ·syytä, ja on vas
talaus·eessa sen vuoksi ehdotettu, että senaatin 
käytettäväksi hyväksyttäisiin tällä kertaa 50 mil
joonaa yli sen, mitä on sidottu entisiin kauppoihin. 
Näin saatu summa on tosin 15 miljoonaa pienempi 
kuin se, minkä hallitus on esityksessään pyytänyt. 
Mutta on otettava huomioon, että ensiksikin melko 
suuri määrä väkirehunkaupasta johtuvasta erästä 
on ajateltu suoritettava.ksi verrattain l}itkän ajan 
kuluessa, 6 kuukauden kuluessa, niin että valio
kunta nähtävästi, ·ennenkuin !tämä aika on kulunut 
loppuun, jo ehtii antaa lopullisen mietintön,sä asi
assa. Toi~eksi on luultavaa, että koska ainakin 
osa ostetusta tavarasta .io on saapunut Suomeen ja 
laskettu markkinoilJ.e, siitäkin. kertyy varoja, joita 
hallitus tietenkin voi tähän ta.rkoitukseen käyttää. 
Toivon siis, että suuri valiokunta ottaa huomioan
sa esittämäni asianhaarat, kun se määrää ot<'tta
van lainan suuruud·en. 

Senaattori K a 11 i o: Edellisen puhujan lau
sunnon johdosta . .ia silmäiltyäni tätä va~talausetta, 
jota hän suositteli suurelloe valiokunnalle hyväk
syttäväksi, pyydäni main,ita. että tässä on ereh
dyttävä tiedonanto siitä, ettähallitus olisi jo käyt
tänyt 20 miljoonaa markkaa siemenviljan ostoon. 
On kyllä päätetty, että 20 miljoonan markan ar
vosta ostetaa·n siemenvi,l.iaa., mutta lopullisesti ei 
ole vielä sidottu yhtään va.roja., vaikka on arvioitu 
siihen tarvittavan mainittu summa. Se on Dtettu 
taulukkoon arviomääränä, mutta. varoja ei ole käy
t"Bt~y, ja siinä suhteessa. tämä va~talause on l:'rrh
dyttävä. 

Ed. Gylling: On kyllä aivan totta, niinkuin 
ed. Kairamo äskeisessä puheenvuorossa sanoi, @itä 
valiokunnalla on ollut aivan riittämättömästi ai
kaa kysymyk,c;.essä olevan asian harkitsemiseen, ei 
täyttä vuoroka.utta., jolloin useita muita asioita on 
ollut harkittavina rinnan, ja S!e on aivan liian vä
hän niin suurta asiaa varten, josta nyt on puhe. 
Siitä syystä valiokunta on jättänyt kokonaan kä-
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sittelemMtä ne kysymyksen puolet, joista saattaisi' 
olla erimieltä, nimittäin kysymykset niistä tap
pioista, joita valtiolle näistä kaupoista johtuu, ja 
niistä menoista, jotka johtuvat elintarvetoimin
na:sta yleensä. Niistä aikoo valiokunta antaa vast'- : 
edes uuden mietinnön. Mutta sen sijaan valio
kunta on tässä lyhyessä ajassa voinut ottaa var
man kannan pää:kysymyksessä, nimittäin onko 
hallitukseHe tällaisia varoja annettava elintarpei
den o:stoon. Siinä suhteessa valiokunta yleensä 
on asettunut suop·ea,He kannalle .ia tahtoisin tie
tää, montako edustajaa tiilssä eduskunnassa on nii
tä, jotka eivät asettuisi suopea1le kannalle tätä 
tarkoitusta varten pyydettävää lainaa kohtaan. 
Ed. Kairamo kyllä on yksi niitä. Tähän nähden 
vaEokunta, vaikka olikin lyhyt aika käytettävänä, 
kun asia ilmoitettiin haUituben taholta. kiireelli
seksi, päätti antaa asiasta eduskunnalle ehdotuk
sen, sen lyhyen mietinnön, joka. nyt on voitu jakaa. 
Ed. Ka.iramo huoma•utti myös, että valiokunta 
tässä ehdottaa enemmän, kuin mitä hallitus on 
pyytänyt varoja käytettäväksi. Tämäkään ei pidä 
paikkaansa. Huomattava on nimittäin, että halli
tus pyytää oikeutta saada käyttää lainavaroja 300 
miljoonaan markkaan saakka kysymyksessäolevaa 
tarkoitusta varten, siihen luettuna kyllä aikais.em
min paät•etyt kaupat. Mutta siinä muodossa, kuin 
hallituksen esitys on, se sisältää, ·että jos joku 
kauppa niistä, jotka jo on päätetyksi i1lmoitettu; 
ei tulD aikaa·n, siitä säästetyt varat olisi käytettä
vissä uusiin kauppoihin. V aliokunnalla. kun ei 
ole ollut aikaa .ia ti•laisuutta harkita näitä kaup
poja yksityiskohtaisesti, on se jättänyt nuo vanhat 
kaupat kokonaan syrjään ja sen sijaan katsonut, 
että olisi kohdist·ettava. huomio siihen, että halli
tus lå'hituleva·na aikana saa riittävästi varoja vast' _: 
edes päätettäviä kauppoja varten. Entisistä kau
poista va·liokunta tulee uudelleen esittämään vas
taisessa !mietinnössä imielipiteensä. Tämä 100 
miljoonan markan määrä on ilmoitettu ri~ttävän 
uusiin kauppoihin täydellisesti, muita s·e ei ole 
enemmän vaan päinvastoin itse asiassa vähemmän, 
kuin mitä hallitus pyytää- ha.Uitus sa.a vähem
män marginaalin niin sanoakseni- mutta kuiten
kin riittävästi Slen tarkoituksiin. 

Ed. Kairalillon .ia hänen 'kanna.Hansa olleiden 
valiokunnan jäs·enten kannan käsittää kyllä, kun 
tietää, että he ovat sen elintarvepolitiikan kannat
tajia, jota pa;ri kuukautta tänä syksynä kokeiltiin 
ja jonka sur~eita tuloksia. on nyt niin monella ta
valla nähty, sen elintarvepolitiikan, joka nimen
omaan aJSettui sille kannalle, ettei elintarpeita o]e ' 
hankittava, niinkuin sanat kuuluivat- ,huligaa
neille" vrultionvaroilla. Huligaaneilla ta,rkoitetaan 
si.Jloin tietysti köyhälistöä. 

Ed. K i r v e s : Kun tätä asiaa käsiteltiin ei
len illalla va•liokunnassa. ja. kun ed. KairiMllo ja 
Nevanlinna olivat kaikkensa tehneet, ettei tätä 
asiaa olisi saatu käsitellyksi ennen joulua, ja kun 
vastustuksesta huolimatta päätettiin tuolia puhe
miehen huoneessa, että tämä otetaan esille ·ennen 
joulua. niin ed. Kairamo sanoi, -ettei huligaaneille 
anneta rahaa. Tahtoisin kysyä ed. Ka.ira.molta, 
tarkoittiko hän •huligaaneilla senaattia, vaiko tä
män maan nälkää näkeviä. Teen tämän kysymyk
sen nyt herra Kairamolle. Toivon, että hän tässä 
rehellisesti vastaa, mitä hän tarkoitti. En tahdo 
mennä kertomaan, mitä ed. Nevanlinna vastasi 
Kairamolle. Rän saa vastata. itse, mitä hän tar
koitti. Kunnioitan ed. Kairamaa ja Nevanlinnaa 
siinä määrin, että annan tunnustuksen, että he 
ovat osoitta.neet olevansa vastustajia. He ovat vas
tustaneet· tämän asian eduskuntaa·n saamista sekä 
puhumalla. että keinoUelemalla. Valiokunnassa 
meidän täytyi ~es~enä:mme sopia, että me an
namme puhua vain ed. Kairamon ja Nevanlinnan 
ja siten me saimme tämän mietinnön tänne . .Jos 
meidän kannallamme olevat olisivat· ruvenneet vas
taamaan ed. Kairamolie ja N evanlinnalle, niin me 
vielä .keskustelisimme tästä asiasta nytkin valio
kunnassa. Eikö se ole totta? (Eduskunnasta: 
On.) Olen aj~tellut, mitä varten ed. Kairamo ja 
Nevanlinna vastustavat tätä asiaa ja minun mi:e,. 

. leni tekee kysyä, mikä on syynä. Onko heillä 
viljaa myytävänä? Pelkäävätkö he, että ulko
maista viljaa tulee ja heidän· viljansa halpenee. 
.Jos he tätä pel'käävät, silloin nykyinen elintarve
päälEkkö Lavonius olisi arvannut aikana;an oik!ein, 
kun htin sanoi, että jos meidän maahamme tuo
daan viljaa muua.lta, niin meidän maassamme vil
.ianhinta. halpenee. Tätäkö ed. Kairamo ja Nevan
linna pelkäävät? .Jos teillä on viljaa, niin myy
kää. .Jos ei ole, niin älkää vastu stako, että saa
daan tuota sieltä, missä sitä on. Luulen, että tä
män maan kansa ja nälkää näkevät työläiset eivät 
ole ainoastaan siinä uskossa, että teillä ei olisi vil
jaa., kyllä ne uFJkova.t, että teillä on viljaa., ja kun 
ne saavat tämän teidän 'vastustamisenne tietää, 
niin ne tulevat vieläkin oenemmi:Ln vakuutetuiksi 
siitä. Sillä ei ed. Kairamo ole ilman vnjaa, ja 
sitä hänen menettelynsä osoittaa. Hän arvelee, 
että ·kyllä ne siNoin maksavat vaikka tuhat mark
kaa, hehdolta, kun eivät muualta saa. Tämmöiseen 
käsitykseen olen tullut ed. Kairamon ja N evan
linnan politiikasta. He saavat itse s·elittää, olenko 
oikeassa vai väärässä. Mutta tässä .. on myös huo
mattava toinen piirre. Saattaahan olla, että nämlf 
herrat ovat vastustaneet rahojen antoa senaatille 
sen takia, että sieUä on nyt herra Lavonius elin
tarveasioita hoitamassa, jota .Suometar ei ole ke-
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hunut. Nähtävästi suomalaisen puolueen miehet 
pelkäävät, että jos siellä ·jotain nyt tulisi. Kun 
sinne meni ratsumestari, nähtiin Suomettaren ke
huvan häntä maasta taivaaseen, että se järjestää 
asiat niinkuin he haluavat, ja totta s·e olikin. Se 
teki niinkuin he tahtoivat. Se ·ei välittänyt tä
män maan nälkäisistä ja viljavarastoista. Se an
toi palttua kaikelle. Se antoi ylittää hintoja mui
d{m, mutta kielsi sen elintarv•evaliokunnalta, ja 
sentään se oli :Suomettaren mieleinen mies. Siinä 
on myös yksi syy, minkätähden he tahtovat kiel
tää rahat huligaaneilta. 

Ed. N e v a n 1 i n n a : Jos vastalauseessa an
netut tiedot jo :Päätetyistä kaupoista ·eivät ole oi
kea.t, niinkuin maataloustoimituskunnan herra: 
pää.llikkö väittää, niin syy siihen valitettavasti 
on kokonaan hallituksen esityksen, joka, niinkuin 
ed. Kairamo jo huomautti, ei ole näissä kohdin 
tarpeeNisella selvyydellä kirjoit·ettu. Mutta jos 
niin onkin, että maataloustoimituskunnan päälli
kön ilmoittamat 20 miljoonaa markkaa eivät vielä: 
ole sidotut. niin se ei missään tapauksessa vaikuta 
mitään m~utosta siihen katsantota.paan, johon 
vastalause perustuu. 

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ei ole 
kyennyt o:soittamaan, että vastalauseessa tehty 
väite. että tämä valiokunnan ehdotus tietää enem-' 
män. myöntämistä, kuin hallitus pyytää, olist 
vaara. Halrlituksen esityhessä t8)hdotaan tietty 
summa, kaiken 'kaikkiaan 300 miljoonaa markkaa. 
Valiokunta puolestaan ehdottaa annettavaksi 100 
miljoonaa sen lisäiksi, mitä tähän asti on sidottu. 
Kuinka nyt nämä sidotut summa.t tahdota.ankin 
arvioida vähempään kuin 215 miljoonaan, ei niitä: 
mitenkään voi supistaa. Täällähän on saatu halli
tuksen taholta tietää, että ainoastaan tuota yhtä 
20 miljoonan markan erää ei siellä katsota. sido
tuksi. 

En voi vihdoin olla huomauttamatta siitä, eW:t 
mikäili minä validkunna:ssa asiaa käsitin, eivä~ 
ainakaan kaikki ne, jotka äänestivät valiokunnan 
ehdotuksen puolesta, olleet ta.rkoittaneet myöntää' 
enemmän, kuin hallitus pyysi, mutta siihen joka 
tapauksessa asiat menivät. Nähdäkseni olisi .perin 
omituista, .ios summaa lis1tttäisiin siitä, mitä hal
litus ehdottaa, varsinkin kun valiokunta nimen· 
omaan ilmoittaa .ia s·e muutenkin on eduskunnalle 
selviHä, että asiaa ei ole ehditty ollenkaan tutkia. 

Ed. S c h y b e r g s o n: Enligt statsutskottets 
ordförandes uppfattning vore all kritik i denna 
fråga kontraband därför att den gäller lifsmedels
anskaffning. J ag medgifver, att om något är af 
vikt, 8å är det denna fråga, men något lugn efter-

tanke borde man också i de:nna sak iakttaga, helst 
det går ut på 3 a 400 miljoner. Det förefaller, 
som om till exempel inköpet af kött från Sverige 
med en förlust af 4 mark per kilogram skulle 
vara ganska betänkligt, och summan af 60 miljo
ner, som betalats på förhand för ett spannmåls
parti, som icke har erhållits från Ryssland, likaså 
förskottsbetalningen till Amerika synes gifva an
ledning till någon kritik. Äfven på detta område 
måste man hushålla såvidt möjligt och icke strö 
ut pengar. Hvad beträffar senator Kallios upp
gift, att utsädesspannmål icke vore inköpt, så före
faller denna uppgift något egendomlig, då antalet 
kilogram i propositionen uppgifvits till11,700,000 
kilogram. Huru kan detta sammangå me<l att 
detta parti dock icke är köpt. J ag beklagar, om så 
icke är fallet, ty jag befarar, att, så som frosten 
i stora delar af landet drabbat rågen och med 
den våldsuttagning, som har ägt rum från rödgar
disters och andras sida, det lätt kan inträffa, att, 
om skörden i sommar icke är tillräckligt tidig, 
brist på utsädesspannmål kommer att uppstå. 

Senaattori K a 'll i ·o: Tämä hanituksen esitys 
on tehty yhtä suurella kiireellä ·kuin valtiovarain
valiokunnan mietintökin, niin että siinä Oll' kyllä 
hyvin suppea•ssa muodossa esitetty ne rahatarpeet, 
mitkä elintarvekysymyksen hyväksi katsotaan tar
vittavan. l'viutta kaikessa tapauksessa käy tästä 
selville pääpiirteissä ne tarpeet, jotka tähän asti 
on siellä joko päätetty tai suunniteltu suurimpia 
ostoksia varten. Tässä on mainittu amerikkalai
sen viljan hankinta ja se määrä on kiinnitetty jo
tenkin täyteen määrään, s~llä vilja on ostettuna 
Amerikassa meidän tilille ja esityksessä maini
tussa pankissa on avattu tili sitä varten. Tietääk
seni on noin 50 miljoonaa kiloa jo ostettuna ja 
myöskin rahat varattuna loppuostoa varten. 

Myöskin on eduskunnalle tunnettua, että ke
väällä ostettiin Venäjän hallitukselta 60 miljoo
naa kiloa viljaa a 1 markka. Siitä on saatu tä
hän asti 7,800,000 kiloa. Sitäpaitsi näinä päivinä 
on muutamia lasteja saapunut myös, jotka eivät 
sisälly tähän kilomäärään. Minulla ei ole aivan 
kumminkaan tarkkaa tietoa viime päivien tulosta. 
.Sinä, päivänä, jolloin esitys esiteltiin senaatissa, 
oli, kuten jo mainitsin, 7,800,000 kiola saatu. 

Mitä sitten tulee perunanostoon, oli miljoonan 
puudan kauppa tehtynä Virosta, mutta siitä ei ole 
saatu kuin toinen puoli, ja kun siitä jo on osa 
myyty, niin kuten tässä taulukossa on mainittu, 
ei siinä tule yht'aikaa olemaan kiinni enempää 
kuin noin 4 miljoonaa markkaa. 

Mitä sitten siemenviljan ostoon tulee, niin ed.el
li:nen puhuja ihmetteli sitä, ettei siinä ole varoja 
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käyt-etty, vaikka on jo esit~ksessä mainittu mää
rä, mikä summa ostetaan. Asia on selitettävissä 
siten, että on tehty arviomäärä, mikä ostetaan, ja 
annettu osuusliikkeiden Hankkijan ja Laborin toi
meksi viljanosto. Mutta näitä ostoja ei päätetä, 
ennenkuin vilja on tutkittu, onko se täysin sieme
neksi kelpaavaa, ja koska tutkimukset ovat aivan 
keskeneräisiä, niin viljaa ei ole otettu vastaan eikä 
niin ollen vielä myöskään sitä makS>ettu. Tästä 
johtuu, että ei ole tarvittu vielä varoja tätä var
ten. Tarkoitus on saada ostetuksi 11,700,000 ki
loa, mutta surubeni täyt-yy ilmoittaa, että ei 
ole saatu tarjouksia niin suureen määrään, kuin oli 
tarkoitus, vaikka mainitut osuusliikkeet ovat koet
taneet tehdä parhaansa. Eilen' jatkettiin ilmoi
tusaikaa tammikuun viimeiseen paivään, mutta il
moituksia on tullut siksi vähän, että näyttää san
gen epätoivoiselta, voidaanko edes saada sitten
kään ostaa tähän määrään asti. 

Elintarvehankkija Ruotsissa on taas ostanut 
tuon naudanlihanmäärän ja sitä varten on luot
toa otettu. Sen hinta on kyllä verrattain kallis, 
mutta ei" ole katsottu voitavan olla sitä ottamatta 
maahan, sillä vaikkapa tämä tuntuukin kalliilta, 
niin karjakannan säilymiseksi maassamme on se 
sentään tulevaisuutta silmälläpitäen taloudellisesti 
kannattavaa, ja siitä syystä on hallitus päättänyt 
tämänkin kaupan tehdä. 

Mitä toisiin kauppoihin tulee, niin ne ovat suun
niteltuja kauppoja. Siilinosto on kumminkin täy
tynyt nyt esityksen valmistamisen jälkeen no
peasti päättää, joten sekin on lopullinen. Mieli
hyvällä olen nähnyt, että valtiovarainvaliokunta 
on suosiollinen kaikkien tämmöisten toimenpi
teitten johdosta. Olisi ollut suotavaa, että valtio
varainvaliokunta olisi voinut ottaa asian koko laa
juudessaan käsiteltäväksi, niin että se olisi lausu
nut mielit'>iteensä myös jo tehtyihin kauppoihin 
nähden. Omasta puolestani mielihyvällä näen, että 
se on myötätuntoinen ollut tuleviin kauppoihin 
nähden, vaikka se ·ei ole katsonutkaan voivansa 
ajan vähyyden tähden koko asiaa perinpohjin 
käsitellä, vaan on eduskunnalle ehdottanut ainoas
taan tulevia ja keskeneräisiä kauppoja varten, joi
hin myös viljanosto kuuluu, varattavaksi 100 mil
joonaa, joka kyllä tarvitaan. 

Ed. G y 11 i n g: Ed. Schybergsonill~ vam 
tahtoisin huomauttaa, että •en suinkaan ole ollut 
sitä mieltä, että näitä kauppoja ei saisi kritisee
rata. En ole mitään sellaista lausunut eikä val
tiovarainvaliokunta ole sitä mieltä. Mietinnössä 
sanotaan nimenomaan, että valiokunnalla ei ole· 
nyt ollut lyhyen ajan vuoksi mitään mahdolli
imntta käydä harkitsE-maan n:vt jo päätettyjen 1 

kauppojen tarkoituksenmukaisuutta, ja valiokun
nan mietinnössä sanotaan vähän myöhemmin, että 
näin ollen täytyy valiokunnan mielestä kysymys 
kokonaisuudessaan jättää myöhemmin ratkaista
vaksi näissä suhteissa. Se pidättää siis itselleen 
näihin kauppoihin nähden nimenomaan harkinta
oikeuden. Sentähden se ei ole myöskään tahtonut 
sitoa tätä lainamäärää, j.onka se asettaa hallituk
sen käyt-ettäväksi, vanhoihin kauppoihin, vaan pi
tää sen erillään, ja minä luulen, että se on menet
telytapa, joka tässä on g:ikea. 

Ed. L u o p a j ä r v i: Sen johdosta, että ed. 
Kairamo ja Nevanlinna mioetintöön liittämässään 
vastalauseessa ja myöskin nyt täällä istunnossa 
antamissaan lausunnoissa ovat esittäne~t väitteen, 
että valtiovarainvaliokunta mietinnössään ehdot
taa myönnettäväksi niin suuren lainamäärän, että 
se nousee yläpuolelle sen, mitä hallitus on esityk
sessään pyytänyt, katson minä olevan syytä mai
nita erään seikan, joka on oleellisesti vaikuttar.at 
valiokunnan enemmistön mielipiteeseen ja valio
kunnan päätökseen. Kun asianlaita oli, niinkuin 
täällä on huomautettu, -siten, ·että valiokunnalla 
ei ollut riittävästi aikaa ryhtyä tätä kysymystä 
perusteellisesti käsittelemään, jos mieli saada ky
symys lopulliseen ratkaisuun, ennenkuin edus
kunta hajaantuisi joululomalle, ja kun valiokun
nassa tuli eri mieliä siitä, mitenkä hallituks·en esi
tyksessä esitetyt laskelmat ovat kä:;itettävät, niin 
ehdotettiin, että pyydettäisiin senaatin valtiova
ra.intoimituskunnan päällikköä [antamaan lähem
piä selvittäviä tietoja asiassa valio kunnalle. Ja 
kun valtiovarainpäällikkö saapui valiokuntaan ja 
häneltä saatiin kuulla lähempiä selvityksiä ja ni
menomainen ilmoitus, että jos valiokunta on tilai
suudes:;a tällä kertaa myöntämään vastaisia kaup
poja varten 100 miljoonan markan luoton, niin 
silloin voidaan asia saada järj.estetyksi, mutta vä
hemmällä summalla ei hän ainakaan voi ottaa 
vastuulleen asian onnellista järjestämistä. Tämä 
tiedoitus oli se oleellinen tekijä, joka vaikutti va
liokunnan kantaan tässä asiassa. Tämä keskustelu 
on minun mielestäni riittävästi osoittanut sen, 
ettei ole voitu ' valiokunnan jäsenten, enempää 
ed. 1K.a:iramon ja N•evanlinnan, kuin toiseltakaan 
taholta, tehdä laskelmia siitä, miten nyt myönnet
täväksi esitetty lainamäärä sopeutuu juuri tuohon 
300 miljoonan markan määrään, koska se riippuu 
niistä vaiheista, miten ennen tehdyt ja suunnitte
lun alaisena olevat kaupat tulevat järjestetyiksi. 
Minä sen vuoksi, samalla kun olen katsonut ole
van syytä tämän seikan mainita selvitykseksi val
tiovarainvaliokunnan päätöksen syntymiseen, toi
von, että suuri valiokunta tätä asiaa käsitelleöSään 
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katsoisi voivansa yhtyä siihen, mitä valiokunnan 
enemmistö ehdottaa. 

Ed. K a i r a m v: Olen kiitollinen maanvilje
lystoimituskunnan päällikölle siitä seikkaperäi
sestä tiedonannosta, jonka hän äsken teki ja joka 
todistaa, mitä minä muuten luulin tietävä'nikin, 
että hallituksen välipuhe Hankkijan ja, Laiborin 
kanssa itse asiassa sitoo 20 miljoonaa markkaa -
asiallisesti se sen tekee - ja -että siis v,astalause 
tässä on esittänyt asian oikein. - Sen lausunnon 
sisällys, jonka valtiovaraintoimituskunnan pääl
likkö maanantai-iltana antoi valiokunnan kokouk
sessa - kuulin minäkin sen - oli pääasiassa se, 
että hän ei katsonut voivansa tehdä uusia kauppo
ja elintarvepulan lieventämiseksi, ellei eduskunta 
sitä vartefl aseta hänen käytettäväkseen uusia ra
hoja, joita ei tähän asti ole sidottu. Sitä, summaa, 
jonka ed. Luopajärvi mainitsi, en minä puolestani 
sillvin kuullut, mutta kyllä erään toisen, melko 
pienemmän summan. Joka tapauksessa tämä on 
yksityinen tiedonanto, joka ei minusta paina lä
heskään sillä tavalla, kuin hallituksen virallinen , 
Psitys eduskunnalle. 

Ed. Neva n 1 i n n a: Luovun: 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Asia lä
hetetään s u u r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

2) Ehdotuksen laiksi pääöma- ja kuponkisuostumuut 
suorittamisesta 1918 vuoden loppuun 

sisältävä valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9, 
joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esi
tellään mainitun kysymyksen ensimäistä 
k ä s i t t e 1 y ä varten. 

Keskustelu: 

Ed. E s t l a n d e r: Ett mera hakvändt sätt att 
återupptaga ett ärende i landtdagen torde knap
past kunna utfinnas. Det enda, utskottet anför så
som skäl för att landtdage<n ånyo skulle upptaga 
frågan om denna skatt, är att landtdagen dagen 
förut har arböjt samma förslag. Någon annan 
motivering finnes icke, och ärendet blir så myc
ket märkvärdigare som det framgår att de med
lemmar af landtdagen, som i går voro ense om 
att förkasta skatten, nu äro ens·e om att genom 
sina företrädare i statsutskottet ånyo föreslå sam
ma skatt. Enligt min tanke föreligger här skäl att 
upptaga till undersökning, huruvida detia ärende 
ka,n ånyo på detta sätt komma, till behandling. 
Ty fallet är ju det att, då landtd~gen beslutit 
förkasta ett förslag om en kapital- och kupong-

skatt, nu ifrågavara;nde nya. förslag strider mot 
landtdagens beslut, och några skäl för att för
ändra landtdagens heslut hafva heller icke kunnat 
förehringas. Då ja.g säger, att detta beslut stri
der mot föregående heslut, så för'biser jag icke, 
att utskottet för skams skull höjt skattebeloppet 
från 5 procent tili 5 1h procent. Men icke förty 
anser jag, att här föreligger ett förslag, som står 
i hestämd strid till land~d'agens beslut ,af den 17 
innevarande månad. Ty beslutet innebär, att en 
kupong- och lra.pitalskatt icke skall uppbäras. Un
der den förra behandlingen hade det varit tillfälle 
att föreslå denna skatts förhöjning till 5 % pro
cent, hvilket nu tagits till förevändning för det 
nya förslaget. J a.g hemställer därför, att detta 
nya försla.e: alls icke måtte upptagas. 

Ed. K. R. Häkki ne n1: Sittenkun eduskull'ta 
toissapäiväisessä istunnossaan oli päättänyt hyl
jätä valtiovarainvaliokunnan mietintöön n:o 3 si
sältyvän lain pääoma- j a kuponkisuo s
t u n n a s ta vuodeksi 1 9 1 8 ja valtiovarain
valiokunnassa heti sen jälkeen ja johdosta tehtiin 
ehdotus lain uudestaan esittämisestä eduskunnan 
hyväksyttäväksi, äänestin minä sitä vastaan. Sa
moin vastustin prosenttimäärän kohoUamista 5 % 
prosenttiin. Kun eduskunta hylkäsi mainitun 
suostuntalain, tapahtui se muka siitä syystä, ettei 
eduskunnalla ollut tietoa, olisiko tämä vero lai
sinkaan tarpe-ellinen, kun tulevan vuoden ibudjet
tia ei oltu vielä käsitelty. Mielestäni olisi va
liokunta näin ollen voinut tehdä uuden ehdotuk
sensa korkeintaan vasta ensi vuoden budjettiehdo
tuksensa yhteydessä, jos tämä nimittäin osoittaisi 
kysymyksessäolevan suostunnan tarpeelliseksi. 
Kun en ole allekirjoittanut vastalausetta, olen hi
miin tahtonut ilmoittaa. 

Ed. S c h y b e r g s on: Det är ick~ trefligt, 
då lik titta. Vi hafva knappast sluppit det Man
nerska landtdagsspöket, och nu få vi ett nytt i 
kupongskatten. J ag förenar mig om herr Estian
ders yttrande. Förslaget borde alls icke kunna 
upptagas till handläggning, men om så emellertid 
sker, förbehåller jag mig att vid ärendets vidare 
behandling yrka på förslagets förkastande. Då 
kan också statsuskottets ordförande lära sig a tt 
man icke får leka. med allvarsamma saker. 

Ed. B j ö r k: Också jag ber att få förena mig 
om det uttalande, som här afgifvits af herr Est
lander, och skulle jag anse, att ifTågava.rande ut
skottsbetänkande icke 1borde remitteras tili he
.handling i stora utskottet. Jag anser att €n vidare 
behandling af förevarand€ ärende strider mot 
l and tdagsordningen. 
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Ed. A i r o l a: Kun edusku:Ö:ta on kieltänyt 
jonkun veron myöntämisen ha.llitukselle, on mi
nusta tarpeetonta, että eduskunnan puolelta teh
dään -ehdotus saman veron myöntämisestä. Mi
nusta on oikeampaa odottaa, että hallitus itse pyy
tää veroja, vaikka eduskunnassa oltaisiinkin sitä 
mieltä, että niitä olisi annettava. Siitä syystä 
minäkin voin yhtyä valtiovaraihvaliokunnan por
va~rillisten vastalauseessa olevaan ponteen. Jos
kaan en vastalauseen perusteluja hyväksy, niin 
hyväksyn ponnen, että mietintö ei antaisi aihetta 
toimenpiteisiin eduskunnan puolelta. 

Keskustelu asiasta julistetaan päättyneeksi. 
Eduskunta lähettää asian s u u r e e n v a l i o
ku ntaa n. 

3) Valtiolainan ottamista kulkulaitosrahaston 
tarpeisiin 

koskevan haHituk:s·en esityksen n :o 22 johdosta 
valmistettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 
7, joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, 
esitellään mainitun kysymyksen ensimäistä käsit
telyä varten .. 

Kesku,!ltelu: 

Ed. K a i r a m o: Pyydän saada kiinnittää 
suuren valiokunnan huomiot8J siihen ponteen, joka 
on liitetty to~seen vastalausees·een. ValioKunnassa 1 

on ollut voimakkaita virtauksia, jotka pyrkivät · 
tarkasti määrittelemään, mitä lainatyyppejä olisi , 

. hyväksyttävä:, ja sillä tarvalla sitomaan hallituk- ' 
sen käsiä. Tämmöinen pyrkimys ei mielestäni 
olisi ollut vaarallinen, koska, niinkuin a1sianym
märtäväiset kyllä tietävät, ne eivät suuresti kui
tenkaan vaikuta lainan tulokseen. Paljoa pahempi 
on se virhe, johon valiokunta, mielestäni on tehnyt 
itsensä syypääksi sen kautta, että rse ei ole tah
tonut vapauttaa nY't otettavan lainan obligatsio
neja ja kuponkeja v·erosta. Sellainen, kuin vasem
miston finanssipolitiikka nyt on, .ia minkälaiseksi 
s·e on osoittautunut viimeksi siinä asiassa, joka 
äsken lähetettiin suureen valiokuntaan pääoma
ja kuponkisuostuntaverosta, sellainen, kuin tämä 
finanssipolitiikka nyt on, se ei voi olla herättä
mättä ·epäilyksiä ja vastenmielisyyttä niissä pii
reissä, joista lainansaanti lopulta kuitenkin riip
puu, ellei saada takeita siitä, ettei eduskunta mieli
valtaisesti j.a ·oikullis·esti säätäisi veroja; jotka 
vaiht-elevat päivästä toiseen, milloin se on 5 pro
i'enttia, milloin 5 % % prosenttia, ilman, että va
s·emmisto katsoo tarvitsevansa tuoda esille ainoata
kaan sanaa muuttuneiden mielipit.eittensä selvit
tämiseksi. 

Ed. Ahma vaara: Pyydän vain ilmoittaa, 
mitä näihin perusteluihin sivulla 6 ponsilauseen 
jälestä tulee, että minä olen myöskin niiden kan
nalla, vaikka satunnaisesti olin valiokunnasta pois 
silloin, kun tätä käsiteltiin, joten a.rpa ratkaisi, 
että ne jäivät mietinnöstä pois. 

Keskust-elu julistetaan päättyneeksi. A·sia lä
hetetään suuren va.liokuntaan. 

4) Ehdotuksen laiksi mooseksenuskolaisista 
Suomessa 

sisältävän hallituksen esityksen n :o 12 johdosta 
valmistettu perustuslakivaliokunnan mietintö 
n:o 3, joka1 viime täysi-istunnossa pa!ltiin pöy
dälle, esitellään mainitun kysymyksen ensi
m ä i s t ä k ä s i t t e l y ä varten. 

Asia lähetetään k-eskusteluita suureen v a- ' 
l i o k u n t a a. n. 

5) Ehdotuksen laiksi järjestyksenpidosta kaupun
geissa 

sisältävän ed. Airolan y. m. tekemän eduskunta
esityksen johdosta valmistettu lakivaliokunnllJl 
mietintö n:o 3, joka viime täysi-istunnossa pan
tiin pöy.dälle, esitellään ma.initum ky-s.yniyk'sen 
e n s i m ä i s t ä k ä s i tt e l y ä . varten. 

Keskustelu: 

Ed. Neva, n linna: Valiokunnan mietintö 
on pääasiassa sama, kuin se alote, jonka. johdosta 
se on annettu. Ensinnäkin on se periaate molem
mille yhteinen, että kaupunkien .iärjes.tyslaitos, 
.ia mitä siihen kuuluu, on oleva: puhtaasti kun
nallinen asia. Minä en nyt tahdo käydä kiistä
mään tästä periaatteesta, sillä lainsäädännössä ei
vät periaatteet ole pääasia, vaan itse käytännöl
liset •säännökset. Mutta en voi kuitenkaan olla 
huomauttamatta, että on jokseenkin ·outoa mennä 
väittämään, että sellainen laitos, jonka päävelvol
lisuutena on ylläpitää oikeusturvallisuutta, olisi 
vieras valtiolle, jonka alkuperäisin tehtävä ·On 
.iuuri tämä. Viittaus entisyyteen ei tämmöisessä 
kysymyksessä todista mitään. On tunnettu asia,· 
että. alkuperäisissä olois•sa kaupunkikunnilla. oli 
iso joukko tehtäviä, .iotka myöhemmän kehityksen 
kautta ovat siirtyneet valtiolle ja. olennaisesti 
kuuluvat nykyaikaisen valtion tehtäviin. Onhan 
ainakin oikeuslaitoksen ylläpitäminen yleisesti 
tunnustettu juuri valtion 'tehtäväksi, ja kuitenkin 
tiedetään. että meillä vielä tänä päivänäkin van
hemman ajan jo voitetun kannan tä.hteinä on 
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asiain tila, jonka. mukaan kaupungeilla on erikois
asema myöskin oikeudenhoidossa omalla alueel
laan. Mutta tämä ei ole mitään, jota olisi kehi
tettävä, se on, niinkuin yleilsesti tiedetään, luon
nottomuus, anomalia, joka tulee häviämään niin 
pian kun niin monessa suhteessa vanhanaikuinen 
oikeudenhoitomme tulee uudistetuksi. 

·Mutb kuten sanottu, olkoon nyt tämän peri
aatteen kuinka tahansa, •siitä näkyy sentään laki
valiokuntakin ·olevan !Selvillä, että jotakin sanan
valtaa· täytyy valtioelimille anta3J kaupunkikun
tienkin järjesttyslaitosta määrättäessä, V aliokunia 
sanoo nimenomaan, että kuntien määräämisvalta 
tässä ei saa olla rajaton. Mutta valiokunta rajoit
taa ·sitä ainoastaan antamalla. valtiolle tarkastus
oikeuden. 'Tämä ei minun luullakseni riitä. On 
ainakin yksi kohta, jossa valtion täytyy saada 
suoranaista määräämisvaltaa kaupunkien järjes-

. tyslaitokseen, jos mieli yleensä ·saada mitään kun
nollista .iär.iesttyslaj.tosta kaupungeissa toimeen. 
Tämä kohta koskoo järjestyslaitoksen päällikön 
nimittämistä. Va:liokunta, jostsa suloinen yksi
mi-elisyys nyt, niinkuin viimekin valtiopäivien la
kivaliokunnassa, näkyy vallinneen, tietysti taas
kin ainoastaan sillä hinnalla, .että vasemmisto on 
sanellut päätökiSet oikeistolle, ehdottaa vasemmis
ton alatteen mukaisesti, -että :kaupungin valtuuston 
tuloo saada nimittää myös järjestyslaitoksen pääl
likkö. Mutta jos tästä tulee laki, niin olen vakuu
tettu, että saamme hyvin pitkäksi aja:kJsi sanoa 
hyvästi kunnolliselle järjestyslaitokselle kaupun
geissa. Sitä vastuunalaisuudentuntoa, .iota vaadi
taan sellaisen hen'kilön nimittäjiltä, voidaan odot
taa ainoatstaan, jos maan hallituks·ella on tämä 
nimittämisoikeus. Jos monikymmenpäinen edus
tuslaitos, sellainen kuin valtuusto, nimittämisen 
suorittaa, niin ei ole takeita siitä, että tämä nimi
tys tapahtuu tarpeellisella vastuunalaisuudentun
nolla koko yhteiskuntaa kohtaan:. Ja itse menet
tely, että valtuusto nimittää tällaisen toimihen
kilön, on luonnoton siitä syystä, johon jo viit
tasin, nimittäin siitä, -että tämän toimihenkilön 
päätehtävänä on juuri suorittaa valtion tehtäviä, 
nimittäin pitää huolta siitä, että oikelliSturvalli
suus säilyy. Hänellä on tietysti myöskin tehtä
viä, jotka ovat kunnallisia, ja, annettakoon mie
lellään valtuustolle .ioku vaikutusvalta myöskin 
nimittämiseen; mutta itse ratkaisev3J nimity,soi
keus täytyy olla maan hallituksella, jos tahdotaan 
todellakin kunnollista järjestysvaltaa. 

Tämän yhteydessä on tehtävä 'toinen muistutus 
lakivaliokunnan ja aiotteen ehdotn:sta vasta.an. Se 
nimittäin, että myös järjestyslaitoksen muun pääl
lystön nimittämisen täytyy kuulua jollekulle so
veliaalle valtion elimelle, jolta voidaan nimittämi-

---

sessä odottaa sitä vastuunalaisuudentuntoa, jo
hon olen viitannut. Sopivimmin kaiketi läänin 
järjestysvaUan korkein esimies, läänin maaherra, 
on oleva se, joka tämän muun päällystön nimittää. 

On vielä toinen kohta, jossa lakivaliokunnan 
mietintö yhdenmukaisuudessansa aiotteen kanssa 
nähdäkseni välttämättä vaatii muutosta. J ru se on 
yhtä tärkeä, kuin·ne, joihin tähän asti olen kosh~
tellut. Lakivaliokunta yh'tyy alotteeseen· siinä
kin, että kaupunkien järjestyslautakunnille voi
daan valtuuston päätöksellä antaa niin laaja. mää
räämisvalta, että tämän lautakunnan asiaksi tulee 
myöskin järjestysmiehistön ottaminen .ia. eroitta
miU.en. On ilmeistä, että jos tästä tulee laki, aina
kaan silloin ei mitään kunnollrsta järjestysvaltaa 
Suomen kaupunkeihin voida toivoa. Sillä jos puo
lue- .ia luokkanäkökohtien mukaan kokoonpantu 
lautakunta määrää poliisimiehistön, niin ·silloin ei 
voida toivoa, ·että tämä vaali tapahtuisi riittävällä 
vastuunalaisuudentunnolla. Eikä kuria ja jär
jestystä yleensä voida toivoa järjestyslaitokseen 
millään muulla hinnalla, kuin sillä, että järjestys
päällikkö yksin ottaa ja ·eroittaa järjestysmi·ehis
tön. Hän on velvollinen vastaamaan hallitusta ja 
yhteiskuntaa kohtaan siitä, että tämä miehistö 
täyttää tehtävänsä. Hän vain voi siis tuntea sen 
vastuunalaisuuden, joka on välttämätön miehistön 
valinnassa. Annettakoon valtuustolle mielellään 
oikeus laatia jär.iestyslautakuntain oh.iesäännöt, 
mutta laki on ehdottomasti korjattava niin, että 
siinä selvästi määrätään järjestyslaitoksen pääl
likön yksinasiaksi ottaa ja eroittaa järjestyslaitok
sen miehistö. Hyvin tarpeellits·ena1 pitäisin puo
lestani myös sellaisen muutoksen, ·että valtuuston 
tekemä järjestyslautakunnan ohjesääntö vaatii 
pätevän valtion elimen vahvistu'kts·en. 

Kun minulla kerran on tästä asiasta puheen
vuoro, en V·Oi olla tuomatta esiin vielä yhtä huo
mautusta. Meillä on nykyään parlamentaarinen 
hallitus, se on hallitus, .io.ka no.iautuu eduskunnan 
-enemmistön luottamumseen. Näin ollen pitäisi 
hallituksen .ia ·eduskunnan enemmistön kaikissa 
tärkeissä asioissa1 kulkea käsi kädessä. Nyt on 
saatu sanomalehdistäkilll lukea, että ha.llitus par
aika·a valmistaa eduskunnalle annettavaa esitystä 
.iuuri samasta asiasta, jota tämä alote ja mietintö 
koskee. Näin ollen olisi odottanut, että ne laki
valiokunnan jäsenet, jotka ·edustavat nykyistä 
hallitusta kannattavaa eduskunnan enemm~stöä, 
olisivat katson-eet parlamenta.ariseksi velvollisuu
dekseen, ennenkun 'kävivät tämän asian käsitte
lyyn, odottaa, kunnes hallituksen tulos,sa oleva 
esitys olisi ·ehtinyt eduskunnalle saapua, ja halli
tuksen kanta .ia yleensä se, mitä hallitus täSISä 
.iokaiselle haUitukselle erittäin tärkeässä. asiassa 
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lmtsoo välttämättömäksi. Hallitus olisi minun 
nähdäkseni kohtuullisesti 'V'Oinut tä'tä näiltä va~ 
liokunnan jäseniltä vaatia. Valitettavasti on edus
kunnassa jo ennen käynyt ilmi, että eduskunnan 
enemmistössä ei läheskään yleisesti käsitetä niitä 
vaatimuksia, jotka nuori parla.mentarismimme 
asettaa eduskunnan hallitusta kannattava1le enem
mistölle. Toivon, että aika opettaa. Jollei, niin 
meidän edus'kunta.vallastamme ei tule maalle 
onnea. 

Ed. A i r o 1 a: Kun toistamiseen tästä asiasta 
olen tehnyt eduskunnalle alotteen, niin olen lähte
nyt siitä, että järjestystä tässä maassa, niinkuin 
muuallakaan, ei voi ylläpitää minkäänlainen muu 
järjestysv·alta, kuin sellainen, joka nojautuu sel
vään ja tunnustettuun lakiin. Olen vakuutettu, 
että. järjestystä ei kykene ylläpitämään, ei punai
nen kaarti, eivätkä suojeluskaartit, olipa sitten ky
seessä sellaiset suojeluskaartit, joita perustavat 
yksityiset porvarilliset ryhmät, tai sellaiset, joita 
perustavat porvarit hallitusmahtinsa ja valtionva
rojen avulla, eivät yleensä minkäänlaiset lain ul
kopuolella olevat järjestysjoukkiot. Yhtä vähän 
minä uskon, että järjestystä voivat ylläpitää myös
kään mitkään ratsastavat kolonnat, rankaisuretki
kunnat, suunniteltakoon niitä erityisten kansalais
ryhmäin taholta tai hallituksen taholta, niinkuin 
nykyään kuulutaan tehtävän, päättäen senaa.tto
rien Castrenin ja Svinhufvudin lausunnoista, j.otka 
tässä illalla esiteltiin. Jos he laittavat jonkun 
aseellisen voiman, ilman että se nojautuu €duskun
nan hyväksymään lakiin, niin vaikkapa sen hei
dän aseellisen voimansa takana olisi eduskunnan 
porvarillinen enemmistö, ellei kuitenka•an ole la
kia olemassa, niin sellainen aseellinen voima, ol
koon se ratsastava tai omin jaloin liikkuva, olkoon 
sillä kivääreitä tai revolvereja, sapeleita tai patu
koita tai vaikkapa vielä lisäksi kuularuiskuja tai 
myös niitä pommeja, joita porvarit ovat koettaneet 
saksalaisten myötävaikutuksella tähän maahan 
tuoda, niin se ei kykene ylläpitämään järjestystä 
maassa ,se on vain omiaan nostamaan äärimäisen 
vasemmiston vastaansa, se on omiaan aikaansaa
maan tässä maassa täydellisen anarkian, kansa
laissod•an, sekasorron ja turmimi maalle ja kan
salle. Jos tahdotaan, että järjestystä voidaan 
maassa ylläpitää, niin ensimäinen edellytys on se, 
että järjestysvalta muodostetaan lain pohjalle ja 
nimimomaan vielä eduskuntalain pohjalle, eikä 
minkään sellaisen hallinnollisen asetuks·en, jom
moiseen täällä viime aikoina sekä hallituksen että 
porvar1llisten sanomalehdistön taholta on vedottu, 
mutta jonka laillisuudestakin on jo ollut, ainakin 
e~inäisiin asetuksen kohtiin nähden, eri mieltä. 

Ei s·ellaisen nojalla myöskään voida järjestystä 
ylläpitää,. 

'Tätä ei ole mielestäni tänä syksynä eikä viime 
kesänä ymmärretty. Tarkoitan, kun puhun viime 
kesästä, senaattori Serlachiuksen toimintaa, sillä 
hän siihen aikaan määräsi hallituksen politiikan 
tässä asiassa. Hallituksen taholta ei ole sitä ym- · 
märretty, lieneekö tahdottukaan sitä ymmärtää. 
Siitä syystä ei myöskään ole järjestystä aikaan
saatu. Aina kun hallitus on ryhtynyt johonkin 
toimenpiteisiin, oli sitten kyseessä Saksanmaan 
kaartin muodostaminen tai jos kaupungeissa, Tu
russa, Tampereella, Raumalla, tai jossakin muual
la oli: puhjennut 'levottomuutta, aina kun hallitus
vallan taholta on pyritty sekaantumaan asiaan 
sillä tavoin, että on pyritty hallitusvallan suun
nittel·eman järjestysvallan avulla sitä järjestä
mään, silloin on aina saatu aikaan pahennusta. 
Niin uskon kä;yvän vastedeskin. Sentähden täy
tyisi eduskunnan hylätä .ia tuomita se menettely, 
.iota senaatti on tähän asti noudattanut ja jota se 
tuntuu aikovan edelleenkin noudattaa. On sano~ 
tava, että mitään rankaisuretkikuntia ja rankaisu
retkueita, olivatpa ne sitten hallituksen puolesta 
järjestettyjä tai yksityisten kansalaispiirien toi
mesta järjestettyjä, ei ole hyväksyttävä. 

.Jos sen sijaan lähdetään muodostamaan järjes
tysvaltaa maassa siihen tapaan, kuin valiokunta 
on suunnitellut, niin silloin voidaan aikaansaada 
järjestysvalta, joka nojautuu lakiin ja myös la
kiin, jonka eduskunta on tunnustanut ja hyväk
synyt ja johon silloin kansallakin on enemmän 
luottamusta. Sellainen järjestysvalta nauttii kan
san keskuudessa suurempaa auktoriteettia .ia sii
hen luotetaan enemmän, sen toimenpiteitä ei käy
dä vastustamaan sillä ta voin, kuin tehdään sellai
sille joukkueille, jotka eivät ole tällaiselta poh
jalta lähteneet. Sentähden toivoisilJ., että suuri va
liokunta 'käsittelisi asian kiireellisesti ja myös, 
ettei se ryhtyisi muuttamaan tätä lakia, ei aina
kaan siihen suuntaan, kuin ·entisen keisari Niko
lain neuvonantaja ed. Nevanlinna täällä suosit
teli. Sillä jos se tehdään, niin tuloksena on, ettem
me saa mitään lakia. jär.iestyksenpidosta, ja edel
leen jää silloin tilaisuus anarkian rehoittamiselle 
ja kaikelle sille, mitä viime kuukausina on tapa.h
tunut. Toivoisin, ·että valiokunnan mietintö aina
kin pääpiirteissään jäisi muuttamatta suuressa 
valiokunnassa. En tahdo kajota mihinkään yksi
tyiskohtiin, niistä mielipidettäni lausuakseni. 
Tyydyn vain huomauttamaan ed. Nevanlinnan 
lausunnon johdosta, että valiokunnan p.orvaristo 
oli siksi varovainen, että s·e teki sen, mitä hän 
sanoi·, että niiden olisi pitänyt tehdä. Kun ne oli
vat yhdessä lukemisessa käyneet läpi minun aiot-
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teeni ja sen tärkeimmissä kohdissa hyväksyneet 
pienemmillä, toisarvoisilla muutoksilla, niin he al
koivat epäillä, että ehkä siinä sittenkin olisi koira 
haudattuna ja ettei sitä olisi ilman muuta hyväk
syttävä sekä lähettivät lähetystön senaattiin ky
symään, mitä siellä on tehty. Sieltä vastattiin, 
ettei a:;iassa ole päästy vielä tuota pitemmälle, 
vaan että se on aivan alkuasteillaan. Annettiin 
kuitenkin pitkänpuoleinen lakiehdotus sieltä va
liokunnan nähtäväksi. Se nojautui keväällisen 
poliisikomitean vähemmistön kantaan, olf siitä laa
jennus .ia huononnus ja valiokunta havaitsi, ettei 
siinä ollut yhtään kohtaa, joka olisi voitu tähän 
lakiin mukaan ottaa. Siinä suhteessa siis kvllä va
liokunnan porvaristo koetti olla varovain~n. 

Hallituhen esitystä emme voi jäädä odotta
maan. Järjestyslaitoksen aikaansaaminen lakiin 
perustuvasti on kiireellinen toimenpide ja kun 
minä olen vakuutettu siitä, ettei nykyinen halli
tus tahdo asioita sinnepäin johtaa, niin ei ole odo
tettava sen alotteita. Sen t-oimenpiteet tässä tar
koittavat aikaansaada tämän miltei valmiina ole
van lainsäädäntöasian karilleajamisen ja s·en jäl
ki?en tahtoisi hallitus järje:;tellä asiaa hallinnolli
silla määräyksillä, joille hankittaisiin ednsklmnan 
porvariston suostumus. Sellaisesta minä tahtoisin 
varoittaa niin hallitusta, kun eduskunnan porva
ristoakin ja teroittaa vielä mieliin, ettei ole yritet
tävä hommata järjestysvaltaa, joka ei nojautuisi 
eduskunnan hyvähymään lakiin. 

Ed. M i k k o l a: Vaikka olen suuren valio
kunnan jäsen ja olen siis sellaisena tilaisuudessa 
valiokunnalle 'esittämään ne näkökohda:t, jotklJ, 
olivat määrävinä valiokunnassa, tahdon kuitenkin 
niiden edustajien varalta, jotka eivät kuulu va
liokuntaan, mainita muutaman sanan. Ensiksi, 
niinkuin ed. Airola mainitsi, on asia kiireellinen, 
ja minä luulen puolestani, ettei siitä tule vaaraa, 
jos kaupunkien enemmistön käsiin, olkootpa ne 
mitä puoluetta tahansa, koko järjestyskysymyk
sen lopullinen määrääminen jätetään. Ja lisäksi 
on ulkomailta niinkin järjestystä rakastavassa ja 
niinkin järjestystä ylläpitämään kykenevässä 
maassa, kuin Englannissa, aivan selviä esimerkke
jä siitä, että poliisilaitos puhtaasti kunnallisena 
laitoksena kylläkin käy päinsä ja voi täyttää teh
tävänsä. Lisäksi, niinkuin ed. Airola mainitsi, 
tämä ei ole tapahtunut senaatin tietämättä, vaan 
on valiokunta saanut tietoonsa s-en ehdotuksen 
suunnitelman, joka senaatilla on, mutta valiokun
ta on harkinnut, että nykyisissä oloissa ja kiireei
lisyyden vuoksi on ehdotus perustettava s,en val
miina olevan esityksen pohjalle. 

Ed. A k e s s on: Hr Nevanlinna yttrade i bör
jan af sitt andragande, att han ·ej ville strida om 
principer, och dock utgjorde detsamma ingenting 
annat än ett angrepp mot den princip, på hvil
ken det af lagutskottet utarbetade lagförslaget 
b;ygger. Det kan icke vara hr Nevanlinna obe
kant, att den enväldiga styrelsens tilltag på 1600-
talet att tillvälla sig rätt.en att utnämna de kom
munala embetsmännen ledde till att i det när
maste tillintetgöra den municipala själfstyrelsen 
och åtminstone lyckats förvandla det förnämsta 
organet för sagda själfstyrelse, magistraten, till så 
godt som ett statsorgan. Vill man i fråga om 
ordningsväsendet ställa sig på grundvalen af den 
kommunala s.iälfstyrelsen, måste utnämningsrät
ten· beträffande ordningsmaktens befäl tillkomma 
de kommunala myndigheterna.; annars förblir ord
ningsmakten liksom hittills en statsinrättning, 
man må utstoffera den med hvilka kommunala 
grannlåter som hälst. Att åter en fara skulle 
föreligga däri, att ordningsmakten skulle ställas 
på kommunal fot, kan man med skäl ibetvifla, då 
man känner a tt den engelska polisen, som ju ej 
har namn om sig att höra till de sämsta, är en 
h. o. h. kommunal inrättning, anordnad i hufvud
sak just enligt de principer Jagförslaget innebär. 

De skäl, som kunna anföras för ordningspoli
sens öfverlämnande åt de kommunala myndig
heterna, gälla dock icke k:riminal- eller detektiva 
polisen. Detektiva polisens verksamhet är en del 
af straffjusticen. Också denna har ju tidigare 
varit partikularistisk, men · iden att rätten att 
straffa är ett statsintresse har vunnit allmän bur
skap och bestrides numera af ingen. Med rätten 
att straffa sammanhänger på det närmaste ord
ningen för utöfvandet af denna rättstra.ffproces
sen. Liksom derina numera allmänt erkännesvara 
en statsangelägenhet och sålunda bl. a. städernas 
urgamla särskilda jurisdiktion upphört och sbds
domstolarna blott utgöra ett led af den allmänna 
domstolsorganisationen, bör äfven allt .som hän
för sig till denna, till brottens uppdagande och 
rannsakan falla enbart inom statens kompetens. 
Det är på sådan grund jag ansett nödvandigt re
servera mig mot den uppfattning, som gjort sig 
gällande inom utskottsmajoriteten, att nämligen 
detektiva polis-en borde undandragas statsmakten 
och lämnas beroende af de kommunala myndig
heterna. 

Saken har d·ock äfven en annan, mera praktisk 
betydelse. Ifall detektiva polisen bibehålles så
som statsinstitution, kan staten vid organiserandet 
af densamma mera taga hänsyn till hela "landets, 
hela samhällets behof än hvad som blefve fallet, i 
händelse enhvar stadskommun vore tvungen att 
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vid sin ordningsmakt inrätta en särskild detektiv
afdelning. Organisationen hlir ändamåls-enligare 
och äfven manskapets utbiMning bättre. Det lig
ger onekligen i sakens natur, att staten har bättre 
resurser än de enskilda kommunerna att sörja för 
den sorgfälliga utbildningen af dugliga detekti
ver, som för en framgångsrik värksamhet och 
ernående af tillfredsställande resultat är aibsolut 
nöd:vändig. Men härtili kommer att, medan den 
egentliga ordningspolisens ver ksamhet med rela
tiv lätthet äfven i de mindre kommunerna kan 
ordnas tillfredsställande i enlighet med de lokala 
behofven, detta ingalunda alltid ä.r eller ens kan 
vara fallet med den detektiva polisen. Det har 
därför exempelvis varit vanligt, att medlemmar 1 

af detektiva polisen i hufvudstaden Dfta ut- . 
beordrats till landsorten för att efterspana 
brottslingar eller undersöka ibegångna brott, hvil
kas uppdagande öfvergått den lokala polisens för
måga. Detta har med lätthet kunnat ske under 
nnvarande förhåUanden, då polisen varit ·en stats
institution; men ifrågasättas kan huruvida Hel
singfors korumun framdeles vore villig att pä det- . 
ta sätt utlåna sinå detektiver tili andra orter, då 1 

underhållet Dch utbildningen af dessa ganska 
tungt komme att draibba kommunens skattskyl
diga medlemmar. 

l\fan har från vänsterhåll uttalat fruktan för 
att detektiva polisen i statens hand kunde komma 
att användas såsom ett politiskt verktyg af den 
art för hvilken den ryska ohranau gjort sig så 
beclröfligt ryktbar. Härtill kan för det första an
märkas a'tt den ryska ohranan Jik.aväl som d·en 
politiska polisen i andra lä~der icke ·är liktydig 
med detektiva polisen. Men dessutom ådagaläg
ga sagda farhågor, att man ännu icke kunnat tän
ka sig in i de nya förhållanden, som numeora ska; 
pa.ts i vårt land. Inom en stat •byggd pa en sa 
demokratisk gruud .som vår nu är och med all 
sannolikhet äfven i framtiden kommer att vara, 
kan det icke komma ifråga att regeringen skulle 
till den grad missbruka eller ens blifva i tillfälle 
att så missbruka statens institutione'r som ett 
användande af kriminalpolisen för politiska syf
temål skulle innebära. Men där·emot fö11eligger en 
annan, större och äfven mera. reel fara ~äri att 
detektiva polisen måhända ej är vuxen sm upp
gift och ej kan tillfredsställa de anspråk en ord
nad rättsvård ställer på densamma, - den faran 
nämligen, som inneli?"ger ~ uppk~msten a~ ~tt 
flertal privata detekhvbyraer. V1 hafva mtlll 
senaste tid varit förskonade härför, - detta sagdt 
utan att jag därmed vill yttra något ondt om de 

' 

privata detektiverna, soni under de senaste åren 
härstädes etablerats hufvudsakligen af vordna 
medlemmar af statspolisens detektiva afdelning, 
hos hvilka den ingrodda ansvarskänslah ännu är 
lefvande, - men får en längre tid förgå, under 
hvilken känslan af den officiella kriminalpoli
sens oförmåga att fylla sin uppgift får växa stark 
inom samhället, måste detta ovillkorligen l!)da till 
uppkoinsten af privata detektiver af annan kva
lite.t, 'hvilka ej skola draga sig för a.tt ·begagna de 
insikter af ofta intim och ömtålig art de under sin 
verksamhet komma. i tbesittning af till fr'äm.iande 
af egna egoistiska intressen. Erfarenheten från 
andra Iänder talar i detta afseende ett språk, som 
är skrämmande och ägnadt att gifva skäl till -ef
tertanke. 

Jag vågar därför uttala .förhoppningen, att 
stora utskottet skall vid sakens behandling ta.ga i 
öfvervägande och gifva beaktande åt den reserva
tion jag foga.t till utskottsbetänkandet. 

Ed. A r on en: Ed. Nevanlinnan moite laki
valiokunnalle siitä, ·ettei sillä olisi ollut syytä 
ryhtyä käsittelemään tätä kysymystä sen perus-) 
teella, kun hallituksella muka oli esitys asiasta 
tekeillä, on kokonaan aiheeton. Lakivaliokunnalla 
oli syytä, jopa velvollisuuskiJ1, ryhty~ tehdyn 
aiotteen perusteella asiaa käsittelemään, JOta vas
toin hallituksella,ei ollut pienintäkään syytä ryh
tyä laatimaan esitystä asiasta, josta. jo oli edus
kunnalle eduskuntaesitys annettu. Minun näh
däkseni hallituksen pitäisi seurata. jonkun verran 
tarkemmin eduskunnan työtä, jotta se tietäisi, mil
loin asiasta jo on alote tehty, ettei tarvitsisi kahta 
alotetta samast.a asiasta tehdä. 

Keslmstelu julistetaan päättyneeksi. Asia lä
hetetään s u u r e e.n v a l i o kun t a a n. 

Puhemies: Seuraava täysi-istunto pidetään 
tänä iltana k :lo 6. 

Täysi-istunto päättyy k :lo 2,55 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Ii var Aha va. 
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32. Keskiviikkona 1~ p. joulukuuta 

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

Kolmas käsitte.ly: 

1) Ehdotus laiksi edustajapalkkiosta vuo
den 1917 ·ensimäisillä ja toisilla valtio-
päivillä ............................. . 

A s i a k i r .i a t: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 8; perustuslakivaliokunnan 
mietintö n:o 2; hallituksen esitys n :o 8. 

Toinen käsittely: 

2) Ehdotus vll:ltiolainan ottamisesta elin-
tarpeid·en hankintaa varten ............. . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 10; valtiovarainva.liokunnan mie
tintö n:o 8; hallituksen esity.s n:o 27. 

3) Ehdotus laiksi pääoma- .ia kuponki-
suostun•nasta ......................... . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mi-e
tintö n:o 11; valtiovarainvalio.kunnan mie
tintö n :o 9. 

4) Ehdotus valtiolainan ottamisesta kul-
kulaitosrahaston tarpeisiin ............. . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 12; valtiovarainvaliokunnan mie
tintö n:o 7; hallituksen esitys n:o 22. 

5) Ehdotus laiksi mooseksenusko1aisista 
Suomessa. .. , ........................ . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 13; perustuslakiva:liokunuan mie
tintö n:o 3; hallituksen esitys n:o 12. 

6) Ehdotus laiksi tulojen ilmoittamisvel-
vollisuudesta 'lmnnarlisverotuksessa ..... . 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 14; laki- .ia talousvaliokunnan mie
tintö n:o 2; ed. Gyl1ingin y. m. edusk. esit. 
n:o 10. · 

7) Ehdotus laiksi .iärjestyksenpidosta kau-
pungeissa ........................... . 

k:lo 6 i. p. 

Siv. 

634 

" 

643 

647 

A. s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 15; lakivaliokunnan mietintö . n :o 
3; ed. Airolan edusk. esit. n:o 16. 

Ainoa •käsittely: 

8) Kulkulaitosrahastoa 'vuodeksi 1917 
koskeva hallituksen esitys ............. . 

Asiakirjat: Valtiovaraim•aliokunnan 
mietintö n:o 6; hallituksen esitys n:o 16. 

9) Kansanta.iuisten tieteellisten Luentojen 
avustamista tarkoittava: anomus·ehdotus .. 

A s i a. k i r j a t: Sivistysvaliokunnan mie
tintö n:o 2; ed. J.ohanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 55. 

Esitellään: 

10) Puhemiehelle valtiopäiväjärjestyksen 

Siv. 

43 § :n mukaan tulevaa korvausta koskeva 
valtiovarainvaliokunnan kirjelmä . . . . . . . . 648 

Pöydällepanoa varten 
• .e.sitellään: 

11) Sivistysvaliokunnan mietintö n :o 3 
maaseudun a'lkukoulunopettajain palkka
etujen parantamista tarkoittavain anomus
ehdotusten .iohdosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Eloranta, Holsti, Hänninen-W alpas, Kellosalmi. 
Kiviniemi, Mäkelä .ia Wuorimaa. 

. llmoitusaslat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä yksityisasiain ta
kia sa:a ed. Wuorima.a tästä illasta ·ensi lauvantai
aamuun. 
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Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen laiksi edustajapalkkiosta vuoden 
1917 ensimäisillä ja toisilla valtiopäivillä 

sisältävä hallituksen esitys n :o 8, jota on valmis
televasti käsitelty perustuslakivaliokun·nan mie
tinnössä ,n :o 2 ja. suuren valiokunnan mietinnössä 
n:o 8, esitel·lään kolma':rfte·e'n käsitte-
1 y yn. 

P u h e m i e s : Asian käsittelyä varten ehdo
tan seuraavan menettelyn. Ensin sallitaan asiasta 
keskustElllla, sitten tehdään päätös lippuäänestyk
sellä yerustuslakiva.liokunnan mietinnön ·ehdotuk
sesta, 'joka on pontena. mieti.nnön,. kolmannella si
vulla, eli että esilläoleva lainsäätämisasia käsitel
lään siinä järjestyksessä, kuin valtiopäiväjärjes
tyksen 60 § :n 2 momentissa on säädetty, se on kii
reeillisenä. Jos mainittu ehdotus hyväksytään, 
toimitetaan lippuäänestys lakiehdotuksen hyväk
symisestä tai hylkäämis-estä, mutta ellei asian ju
listamista· kiireelliseksi tapahdu, äänestetään, onko 
lakiehdotus jätettävä lepäämään ·vai hylättävä. 
-Lopuksi käsiteHä~):l, jos asia:~n julistettu kiireelli
seksi ja lakiehdot'\lS hyväksytään, se perustuslaki
Yaliolmnnan J;Uietinnön -~ s~vul1a ol·eva ehdotus, 
-että eduskunta hyväksyisi ja vahvistaisi puheena
nlevan lain. 

Ehdot.ettu menettely ·hyväksytään. 

Puhemies : Kirjallinen äänestysehdotus 
asian kiilleelliseksi julistamisesta luetaan. 

Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksy3· puheenaolevan e.hdotuksen asian 
kiireelliseksi julistamisesta, äämestää ,jaa" keu 
sitii. ei hyväksy, äänestää ,ei". Jos vähintään 
5/ 11 annetuista äänistä kannattaa. ·mainittua ehdo
tusta, on se hyväksytty, mutta muuten on se hy
Hitt;v. 

Äänestyksessä annetaan 187 jaa- ja 7 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päät-tänyt, että esilläoleva lain
säätämisasia käsitellään siinä järjestyks-essä, kuin 
valtiopäiväjärjestyksen 60 §:n 2 momentissa on 
määrätty, se on kiirMllisenä. 

Nyt toimitetaan lippuä,änes.tys lakiehdotuksen 
hyväksymisestä tai hylkäamisestä. 

Xänestys ja päätös: 

Ken ·hyväksyy lakiehdotuksen sella1sena, kuin 
se on t.ois.essa. käsittelyssä päätetty, äänestää ,jaa", 

---------------------------

joka ei sitä hyväksy, äänestää ,ei"; jos vähintäin 
2/a annetuista äämistä ovat jaa-ääniä, on se hyvä:k
sy.tty, mutta muuten on se hylätty. 

Äänestyksessä annetaan 180 ,jaa"- ja 15 ,ei"
ääntä. Eduskunta on siis ·päättänyt _hyväksyä 
lakiehdotuksen s·ellaisena, kuin s-e toisessa käsitte
lyssä on päätett;y. 

P u h e m i e ·": Sen jälkeen hyväksyttänee 
ponsi sivulla 2 siitä, että eduskunta hyväksyy ja 
vahvistaa puheenaolevan lain. 

'Ehdotus hyväksytään. 

Puhemies : Asia on siis loppuun käsit('ilty. 

2) Valtiolainan ottaminen elintarpeiden hankintaa 
varten. 

Esitellään suuren va-liokunnan mietintö n:o 10, 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t ,e 1 y y n siinä sekä 
valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n :o 8 va,lmis
televasti käsitelty hallituksen esitys n:o 27 valtio
lainan ottamisesta elintarpeiden hankintaa var
ten. 

Puhe m i ~es : Suuren valiokunnan ehdotus on 
sama, kuin valtiovarainvaliokunnan, mietinnössä 
n :o 8 oleva ehdotus. 

Suuren valiokunnan ehdotus hyväksytään kes-
1mstelutta. 

Puh e m i ·e s : 'Kun eduskunta kaikin, puolin 
on hyväksyny.t suuren valiokunnan ehdotuksen, 
julistetaan a:sia,n toinen käsittely päättyn.eeksi. 

3) Pääoma· ja kuponkisuostunnan suorittaminen 
1918 vuoden loppuun. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 11 
ja ot·etaan t o i se e n k ä s i t te l y y n siinä kä
sitelty valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n :o 9 
tehty ehdotus laiksi pääoma- ja kuponkisuostun
n-asta. , 

Puhemies: Suuri valiokunta. ehdottaa val
tiovarai·nvallio'kunnam asia:ssa antaman mietinnön 
hyväksymistä. 

Keskustelu: 

Ed. Ståhlberg: Kun eduskunta toissa
päivänä hylkäsi miltei samanlais-en lain pääoma
ja kuponkisuostunnasta, kuin valtiovarainvalio-
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kunta ja ·suuri va1iokunta ny.t ehd-ottavat, niin 
saa-ttaa hyvinkin oll111 epäilyksiä siitä, ·eikö nyt 
esilläolevan ehdotuksen hyväksyminen olisi vas~ 
toin ennen tehtyä päätöstä j~ ·eikö -ehdotusta siita} 
syystä olisi jätettävä käsiteltäväiksi ottamatta. 
Kun kuitenkin, nähtävälsti juuri siHä varalta. val
tiopäiväjärjestyksen säännösten kiertämiseksi, 
veromäärä lakiehdotuksen 1 § :ssä on muutettu ja 
kun valtiovarainvaliokunnan tehtäviin kuuluu eh
dottaa, miten varoja menojen suorittamiseen on 
hankittava, mikäli eivät väkinais-et valtion varat 
riitä, voidaa.n.kenties sittenkin pitää muodollisesti' 
mahdollisena valiokunnan nyt esilläolevan ehdo
tuksen käsiteltävä!ksi ottaminen. 

Mitä it.se asiaan tulee, on tämä ehdotus varsin 
ll_l:erkillin~n näyte ·siitä. järkiperäis-estä: .verotuspo:li:, 1 

tukasta, JOsta vasemmiSton taholta mm kernaasti 
puhutaan. Aivan heti sen jälkeen, kun vem on ' 
kokonaan hylätty, ehdotetaan ilman vähintäkään 
perusteina veromäärä korotettavaksi ennen ehdo
tetusta ja perustellusta määrästä, 5 prosentista: 
5 Y2 prosenttiin, ja tämä korotus pannaan koh
taamaan muiden muassa kaikkia säästöpankkien 
ja säästökassojen tilille kerättyjä pikkusäästöjä., 
sen sijaan kun tavallisesti paljon varakkaammille 
tulevat suuret oblig-atiooni- ja osaketulot pääste- 1 

tään ennen ehdotetulla 5 prosentilla. ·SeHaisen 1 

kohtuuttomuud·en välttämis-eksi ja. kun ennen eh- ' 
dotetun v•eromäär.än al·entaminen on sekä vähem
män arveluttavaa, kuin sen korottaminen,- että vä
hemmän ristiriidassa ennen tehdyn kokonaan hyl- . 
käävän päätöksen kanssa, niin ehdotan, -että vero- : 
määrä sekä ensimäis·essä että toisessa •pykälässä 
muutettaisiin 4 ·prosentiksi. Pääoma- ja kuponki~ 
vero on näet siksi oikeutettu, että olisi väärin suu-· 
ren verotarpeen aikana jättää, se kokonaan pois. 
.T os tekemäni, myös suuressa· valiokunnassa äänes
tyksenalaisena ollut ·ehdotus hyväksy.ttäisiin; täy
tyisi asia tosin lähettää takaisin suureen vaEokun
taan. Mutta jos täysi-istunto sitä varten keskey
tettäisiin esimerkiksi 1h tunniksi, olisi luullakseni 
mahdollista saada asia suuresta valiokunnasta ta
kaisin ja toinen käsittely päätetyksi vielä tänä il
ta-na ennen kello 1'2, niin että vero voisi lauvan
taina ennen joululoman a1kamista· tulla 'lopulli
sesti sääd-etyksi ja vahvistetuksi. 

Ed. P en n a n .en: Vasemmiston esiintyminen 
tässä verotuskysymyksessä on ollut sitä, jota 
.. Työmies" -lehden kirjoituksissa tavallisesti sano
taan kenkkuil-emis·eksi, ja on omiansa osoittamaan, 
minkä verl'ian perusteltuja olivat ne vasemmisto
edustajain hmsunnot, jotka tämän asian aikaisem
massa käsittelyssä siltä taholta esitettiin. Kanna
tan ed. StåMberg-in ehdotusta jå ainoastaan sillä 
edellytyksellä, että tuo ehdotus tulisi. hyväksy-

---'--------- ----- ------

tyksi, voin yhtyä nyt tähän jo kerran hylätyn ve
ron hyväksymiseen. Valtiovarainvaliokunnan oeh
dotus, joka yhdeltä osaltaan nostaa veroa siitä al
kuperäisestä ehdotuksesta, ·ei mielestäni tässä ti
lanteessa ole hyväksyttävä. Ei ainakaan sellaisella 
menettelyllä, mitä tälle asiall-e on osaksi tullut, 
voida päästä siihen, ·että kysymyksessäolevaa ve
roa korotettaisiin, pikemminkin on nyt mtmtävä 
siihen että vero kohtaa verovElvollisia hiukan 
alemmassa määrässä, kuin jos asia muitta mut
kitta- olisi suorastaan hylätty. 

· .Senaatt<>ri A r a järvi: Hallituksen ·esityks-et, 
mikäli ne veroja koskevat, ovat tulleet <eduskun
nassa pidellyiksi melko lailla vinoon meneväHä 
tavalla. Täytyy myöntää, että ·ed. Ståhlbergin te
kemä ehdotus, jos se eduskunnassa voi saavuttaa 
hyväksymisen, melkoisessa määrässä korjaa ta.
pahtuneita virheitä. Tämä korjaus olisi sitäkin 
tähdellisempi, kun leimasuostullinan käydessä sillä 
tapaa, kuin kävi, huomattavasti suuria tuloja näh
tävästi pääsee ilman veroa nyt .si>llä väliajalla, 
joka syntyy sen menettelyn taki81, jonka edus
kunta on omaksunut, Ei o'le n.imittäin ken-ellekään 
tuntematon asia se, että enemmän kuin suuri 
vaara on olemassa, että suurimmat •perintöverot, 
mitä tässä maassa koskaan -on ollut verotuksen esi
neenä, näht-ävästi nyt pääsevät ilman leimaveroa. 
Tästäkin syystä minun mielestäni ed. Ståhlberg-in 
ehdotus olisi hyväksyttävä, ko~ka siten, niinkuin 
sanoin, tulisi palio korjattua siitä, mitä. tapahtu
nu·t on. 

Ed. Horn b o r g: Den korta motivering, som 
ingår i statsutskottets betänkande n :o 9, utmärkrr 
sig genom ett slags grotesk humor. Det enda 
pasitivt uttalade motivet för d-et förslag statsut
skottet nu kommer fram med är, såsom här tidi
gare af andra framhållits, det faktum, att landt
dagen tidigare har afböjt unge'färligen •samma för
slag. Men dessutom ger sig utskott€t, d. v. s. ut
skottets majoritet, sken af att tro, att landtdagen 
fattat sitt tidig-are afböjande 'be.slut i frågan där
för, a.tt 5 procent icke ansågs vma ett lämpligt tal. 
Nu har man höjt det ti.ll 51f2 procent, och så bju
der man det ånyo åt landtdagen. Det är ju helt en
kelt -ett gyckel. Utskottets majoritet vet mycket 
väl, hvarför landtdagen tidigare afiböjde förslaget. 
Här kan man verkligen säga, att den högra !handen 
icke vet hvad d-en vänstra gör, och nog gör hela 
detta tilltag ett tydligt intryck af vänsterhändt
het. Det förefaller mig som om Jandtdagens vär
dighet --..:den värdighet den nu ändå kanske, trots 
allt, i någon mån lyckats bevara - kräfde, att 
förslaget utan vidare förka.stas. 
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Ed. E s t 1 a n d e r: För att söka upprätthålla 
en hälsosam grundsats nödgas också jag föreslå, 
att förslaget om denna skatt finge förfalla. 

Ed. W r e d e: För min del kan jag_fullt instäm
ma i de omdömen ang<å.end·e statsutskottets förfa
r·ande, som afgifvits af senator Arajärvi, herr 
Hornborg och andra. Utan tvifvel är statsutskot
tet, oberoende däraf, att ett förslag om ny skat.t af 
landtdagen förhstats, berättigadt att längre fram 
•komma in med förslag om godkännande af samma 
skatt, men ett sådant förslag förutsätter, att nya 
omständigheter tillkommit, hvilka äro af den be: 
skaffenhet, att de utvisa, att ett behof af skatt, 
som man förut icke vetat af, föreligger. Här ha 
icke några sådana nya omständigheter tillkommit. 
Det har icke varit möjligt, a!tt saken kunnat kom
ma i ett annat läge, då statsutskottet, omedelbart 
efter det landtdagen förkastat ifrågavarande skatt, 
föreslår den ånyo. Ett sådant förfarande kan 
icke heller jag stämpla atmorlunda än .såsom ett 
rent okynne. Vid sådant förhållande finner jag, 
att det hade varit riktigast, att la.ndtdagens ärade 
herr talman icke U'pptagit det nu föreliggande för
slaget till behandling i landtdagen. Den omstän
digheten, att skattebeloppet blifvit höjdt tili 5 % 
procent, inverkar enligt min tanke icke på saken, 
ty om landtdagen förut funnit, att •en 1skatt af 5 
procent icke är behöflig, så är det stridande mot 
detta be.slut, om landtdagen strax därefter beslu
t.er ;samma skatt till ·ett belo1Jp af 5 Y2 prooent. 
Då saken emellertid fått upl)tagas till behandling, 
kan icke heller jag komma till oannat resultat än 
att denna skatt bör af landtdagei1 afböjas. J ag 
förb::-håller mig att vid tredje läsningen framställa 
förslag därom. Ett sådant förslag, som framställ
des af herr Ståhlberg, vore nog sakligt riktigt, för 
den händ-elsc man öfver hufvud taget anser sig 
kunna gå in l)å den skatt, hvarom här är fråga, 
men då jag, på :skäl som jag anfört, ick·e anser 
dettavara möjligt, lnm jag icke heller biträda herr 
Ståhlbergs förslag. 

Senaaitori A r •a .i ä r v i: Minä puolestani 
en tahdo kieltää vapaaherra Wreden lausun
non periaatteellista oikeutusta' •enempää, kuin 
muittenkaan lausuntojen, jotka ovat annetut sa
'tna.ss.a mielessä, mutta, niinkuin edellis•essä lau
sunnossani viittasin, minulla on aihetta huoma
uttaa, että se seikka, •että eilen iLlalla tul:i hylä
tyksi leimavero ja s·en kautta ymmärtääkseni 
tuli useamman miljoonan ma.rkan verovähennys 
mahdolli.seksi, vaikkakin leimavero säädettäisiin 
.io ensi tammikuun loppupuolella edouskunnassa, 
niin tä:mä on mielestäni riittävä reaalinen aihe 

'• 

hyväksyä ed. Ståhlbergin tekemä ehdotus, koska 
sillä lailla voidaan täytyy s·e aukko, mikä leima
veron ·ehdotuks•en hylkäämisellä syntyy ja joka 
e\-ehdys .ei enää ymmärtääkseni ol·e muulla ta
valla korjattavissa. · 

Ed. R o se n q v i s t: J ag ber endast att få 
till protokolle·t an1tecknadt, att jag i stora ut
.skottet ställt mig på den statsutskotte:ts ·betä.n
kande åtfölja'llde .reservationens stånd:rmnkt och 
sålunda yrkat på, att utskottsbetänkandet icke · 
måtte föranleda å;tgärd f:rån land·tdagens sida. 
Jag har då utgått därifrån, att 'det finnes grund
sats·e·r, som icke :l)å uppoffras äfven ftör sto11a 
:l)ö.rdela.r. · 

Ed. Schybergson: Jag är skyldi•g att 
göra en rä:t:telse till mitt första yttrande i denna 
fråga. J ag sade, att ska.tten på kuponger och 
kapita1 drabbar i hufvudsak samma iklas.ser, som 
skatte'll på stor.a inkom.ster. Detta äg-er äfven 
si11 :riktiihet i fråga om kupongska,tten, i all 
synnerhet aktiekupnng·erna, hvilka till hufvud
sakHig de.l innehafva.s af dem, som äro intresse
rade i de åmdustr.ieU.a fönitagen och som i högs:ta 
g-rad drabbas a:f skatten på stora i·nkomster. Det
samma gäller äfven om kuponger på ob1iga.tio
ne:r, emedan de industrie11a bolag, som emitterat 
obligationerna, i de. fl.esta fall hafva åtagit s]g 
att beta1a kupongs'lmtter - innehafv.arna a,f 
obl.igat•ionerna und,gå d·en -, men det gä.ller där· 
emot icke om skatt.en på kapitaJ, enä·r ruepositio
ner och .spa.rkasseinsättningar vanligen göras af 
andra än de, som drahbas af skatten på stora 
inkoms·terna, och vi sko'la komma i:håg, att de, som 
i de flesta faU icke höra :till de kapi·talstarkaste 
i ekonomiskt afseende, dra.bbats tyngre än någon 
annan af kriget, emedan p1enningen gått nedåt i 
värde så att det Iilla kapital de möjli1gen äga, 
i]cke hafva köpvärde för hä~ften, kanske icke för 
tredjedelen af hvad de:t hade föl'c krige·t. 

Hvad :finanschefens yttrande beträffar, så viU 
jag fästa uppmärksamheten därvid, at.t genom de 
fö·rändringar, som landtda.g:en vidtog 'i fråga om 
skat·ten på stora inkomst·er, beotydliga hål fylMes. 
Sk.atten på stora inkomst•er i den dräkt, som 
l1andtdagen giifvit den, kommer att lämna sta.ts
verket 20 a 25,000,000 mera än om vi hade an
ta,gH regerirugens proposition. 

Ed. Kirves: Tääillä on kaivattu tähäu mie
t.i'llt·ölön Esäperus<telu:ia, mutta ne, jotka ovat kai
vanneet niitä, iietävät varsin hyvin, että meillä 
on ollut tällä kel'taa. niin vähän aikaa a:siaa käsi
teillä, ja että me olemme luulleet, ette·i otikeis-
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tossa painkään o.Ua tästä tretämättömiä i:liikä li
säselvittely.iä vaadittaisi; Se olotila, mi.hin on 
jouduttu tämänkin veron suhteen, ailieutuu siitä, 
et-tä meiltä kiellettiin tilaisuus saada harkita 
tätä. asiaa, tarvitaanko näitä veroja vai >Elikö, ja 
kJUn meiltä kiel1ettliin tällainen tilaisuus, niin 
meillä tietysti ei ollut muuta keinoa, kuin koet
taa lykätä tämän verolain vahvistaminen siksi, 
kun tiedämme, tarvitaanko n~it'ä vai ·ei. Nyt me 
Hedämme, että niitä tarvitaan. Olen saanut en
simäisen vedoksen bud.iettimietimnöstä ja tiedän 
nyt, e·ttä niitä tarvitaan. Minun mielestäni se 
väite ei pidä paikkaansa, ettei olisi uusia seik
koja. Yhtenä uut·e:na s·eikkan'a on se, että varoja 
'tarvitaan. Sitten täällä on myöskin vedolitu sii
hen, että puheenjohtajan eli o'lisi pitänyt. ·esittää 
täitä asiaa.' Pyydän vain huomauttaa, että 
mi:nus:ta näyttää, että eduskunnan puhemiehen 
olilsi aika jo heittää kuuntelemaata niitä neuvoja 
ja o'hjeit.a, joita oikeistosta annetaan. Ne ohjeet 
voivat tulla vaaraUisiksi, ne ova.t sitä jo olleet 
tavalla.alll, mutta voivat oUa sitä vielä en:emmän. 
Vielä on täällä huomautettu,.,että •tämmöinen 
menetteJy a.lentaa va,ltiopäivien arvoa. Tämä 
menettely ei alenna valtiopäivien arvoa kansan 
silmissä. mu:tta teridän menettelynne alentaa 
valtiopäivien arvoa kansan silmissä, ja jos 
sellaista menettelyä jatkuu, ettei milhi.nkään 
v.asemmiston vaa:timuksiin suostuta, niin siitä on 
luonnol,l~sesti seuraul~s,ena, että näiden valtio
päivien arvo mem.ee yhä alemmaksi, vieläpä 
arveluttavassa määrässä. Sitt·en täällä finanssi
päällikkö huomautti, että eilen hylätty vero oli 
sellainen, jonka kaut:ta valtio menetti huomatta
vat tulomäärät, nimittäin perinnöistä ja t•esta: 
ment.eista. Eräs hallituksen jäsen minulle täs.tä 
Minään päiväUä .io huomautti .ia minä pyytäisti·n 
nyt Hi.hän vastata. Minun mielestäni va~s·emmis
:toUa ei ole mitään syytä perintöyeroja ja t.esta
menttiveroja l)uolustaa, mutta sen vrron tällä 
kertaa hylkäwminen tietää sitä, että hallitus, 
senaatti ryhtyy toimenpiteisiin, jotta perintö- ja 
testamenttivero säädetään ·aivan erikoisena v-e
rona, erottamalla se .leimave!'osta, ja kun silloin 
:tulee kysymykseen meidäm veropolitiikkamme 
täytänt_öönpano, ·niin voidaan vasta katsoa, hyl-. 
kääkö vasemmisto sten veron vai hyväksyykö. 
Lu:onnoUisesti senkim 'hyväksyminen riippuu 
siitä menettelystä, mitä porvaripuolueet har.joit- 1' 

tavat. Mutta silloin on verotus kuitenkin :sillä 
lJOhjaUa, jolle v;asemmi:sto sitä taMoo, Ja toivoi- ' 
sin, että nykyinen finanssipäällikkö tekis.i tä:>sä ! 
tehtävänsä ja koettaisi saada perintö- ja testa- \ 
menttiveroehdotuksen piammiten eduskunnassa 
käsit&ltäväksi erityå,senä verona. 

Senaattori A r a järvi: Ed. 1Urveen lau
sunnon johdosta 'PYYdän huomauttaa, että sen 
jälkeen, kun kupon:kivero tuli• hylätyksi edus
·kunnassa, niin kymmenen minuuttia. myöhemmin 

. minulla olii puhe muutamren huomattavien 
vasemmistoon kuuluvien edustajien kanss~a ja he 
ilmoittivat, e.ttä huomenna tulee hy;lätty esitys 
uudessa muodossa eduskuntaa.n, ei brvitse olla 
finanssipäällikön huolissansa, että kuponkisuos
iunta silloin .tulee hylätyksi, ja vähän myöhem
min ,samana yönä ilmoitettiin, ett.ä mietintö on 
s1iilä valmis. Uusia näkökantoja ei minun mie
lestä;ni täUä ·välilll voinut kenellekään ilmestyä. 
Mitä taas tulee pe:cintövel'oon, johon ed. Kirv·e.s 
kiinnitti huomiota, niin, mikäli minä olen saat
ta1llll't huomata, Leimaveron hylkäämiseen ei 
ainak,aan ole julkisuudessa tuotu syyksi sitä, 
että •esitys on tullut ha.llirt:uksen puolelta. siinä 
muodossa, kuin se tullut ,on, eå.kä vasemmis·tolla 
·enemmän aikaisemmin, kuin tälläkään kertaa, 
ole ollut mitään halua hylätä leimaveroa siitä 
syystä, vaan päinvastoin minä muistaUJ lrikai
semman työn ajalta vaHiova.rainvaliokunnassa. 
että leimaveroasetus nimenomaan juuri siitä 
syy,stä. tuli hyväksytyksi, että siinä oli perintö
V·ero mukana. Onko nyt kanta muuttunut, sitä 
minä puolestani arinakin epäilen. Mutta s~nottu 
ei ti.etys1ti tiedä .sitä, etteikö olisi pa·l~on parempi, 
että p1eriil:töjä koskeva os~a leima-asetuksesta 
ol~si todeUakilll e•rillä.än. Sitähän on hallituksen 
puolelta aikaisemmin ·esitettykin, vaikka asia ei 
ole voinut kehittyä sille asteelle, että eduskunta 
puolestaan olisi sen silloin hyväksynyt. 

Ed. A 1 k i o: Viime kerralla, kun vasemmisto 
hylkäsi tätä asia.a koskevan veroehdotuksen, oli 
minulla tilaisuus huomauttaa siitä, 'että sogiali
demokraattilllen ryhmä tässä eduskunnassa sillä 
tavalla taasen ker.ran osoitti ajavansa kapitalis
tien etuj,a. Sillä kerralla huudahd·eltiin vasem
miston imolelta vastamuistutuksia tätä minun 
tekemään'~ huomautnsta vastaan. Mutta tällä 
keri!u1. pyydän palata asiaan ja huomautta.a siitä, 
kutka nyt puolustatvat tämän veroh hylkää
mistä. Eivätköhän ne ny:t tällä kertaa ole ·kapi
taliste.ia? SosialisteiUe tämän yhteydessä tah
toisin huomauttaa vanhasta totuud;esta , että 
mitä ihminen kylvää, .sitä hän saa niittää. Juuri 
sosialidemokraatit ova.t :täällä siis valmistaneet 
sen tilam't·een, joka tärllä kertaa tekee nähtävästi 
ilme.is,es;ti hyvink:Jin va.aranalalis·eksi, josko tätä 
veroa ollenkaan voidaan kan:taa. Ja sellaisemi 
siis minä mui·stutan siitä, että kun seuraaval•la 
ker.ralla tulee täUacimen asia, ei ole sosrialistieu 
hyvä ruveta ,kenkkuilemaan". 
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Ed. Paavolainen: Jo valtiovarainvalio
kunnassa ,}ukruduim niihin jäseniin, jotka ehdot
tivat esitettäväksi edus;kunnalle, ettei valiokunnan 
mi-etintö antaisi aihetta ·toimen:pit·eisiin eldns
kunnan puoleJ.ta. Johdonmukaisesti tulen nyt
kin kannattamaan sitä mie1ipidettä. 

Pyytäisin samalla huomauttaa eräästä käy
tänuöllisestä seikasta. Kun jo tänä vuonna on 
kannettu 5 prosentin vero talletuksista, niin ov;:tt 
pankit - ainakin säästöpankit maalla - näin 
vuoden lopulla' aikamaHa päättää tilikirjojansa 
ehtineet jo laskea tallettajille veroa 5 prosenttia 
heille hyvitetystä korosta. Jos nyt suostutaan 
valiokunnan ehdotukseen korottamalla vero 51 1;2 
prosenttiin tai suostutaan ed. Ståhlbergin ehdo
tukseen alentamalla 4lf2 prosenttiin, niin tulevat 
pankit saamaan paljon ansaitsematoutu turhaa 
työtä. Heidän täytyy käydä muuttamaan kirjo
jansa ja vähentämään tahi lisäämään puolella pro
sentilla kaikilta koronsaajilta veroa. Tämmöinen 
toimenpide eduskunnan puolelta ei olisi toivottava. 
Se tuJee herättämään .suuttumus;ta kaikissa 
pamkkipiireissä sekä myöslcin tulee tekemään 
tämän eduskunnan jo ennestään kylliksi nauret
tav:a'n päätöks,en ja huopanksen &inne ja tänne 
vieläkin naurettavammaksi. 

Ed. H ä n n i ne n- \V a l p a s: Lakiehdotuk
sessa leimasuostunnasta oli eräitä sellaisia koh
tia, joita vastaan eduskunnan täysi-:irstnnnossa
kin teMliin hyvin räikeäHä ta"valla huomau
tuksia. Nehän oliv&t niitä kohtia, joil1a mitä 
vähä:varai,simmilta kansa1aisilta t~hdottiin nyl
k·eä veroa. Tottaha,n .sellaiset kohd<wt tekivät 
koko lainkin meidäm tahollamme os~t.tain vasten
m~ells·eksi. Mitä I>e:rintöveroon tu.lee, niin on 
hyvin muodotauta yhd~stääkääin nilin suurta 
v·eroa muuhun leimaveroon, toi!Sten ,pikkuverojen 
joukkoon. Pitäisi kemankin päästämän S<iihen, 
että lakiehdotus I>erintövemsta esitettälisiiiil eril
lisenä. Jos se o1iJSi tä:U&kin kertaa ollut eri.Ui
senä, niin luu,1•e•n, että vasemmiston ta1J.olta oli1si 
annettu a;inakin sen mennä lävitse. Lausuisin 
sen eväsf.vkse•n, et•tä haHitUJS vastedes laittaisi 
ne erilleen. · 

·Pääoma- ja kui>onkiverotuslai•n käs·ittelystä 
on esitetty huomautus, että kun eduskunta ker
mn jo oli tehnyt päätöks,en asiassa, ei .so:pi.si nyt 
uudelleen ottaa. aSiiaa käs:iJteltäväksi. V. J :n 
69 §:n 1 momentti on kuite1nkin pääasiaS'sa t.Uir
koimettu ehkäisemää.n, että eduskunia ei teki.s i 
se1laisia päätöksiä, joiden käytäntöönpanemiiil.e'll 
olisi ristiriitaista. Kun yksi lakiesitys on hy
lätty, niin silloin ei sille alalle ole saatu lakia. 
V rult.iopäivrujä.rjes·tyksessä ei ole missää•n kohti 

määrätty, kuinka pitkä väliaika täytyy olla, 
ennenkuin toisen lakiesityksen siitä asiasta saa 
:tehdä. Kun sellaista määräy,stä ei ol·e olemassa, 
nun saa toisen tehdä vaikka jo tunuin päästä, 
eikä sii,tä tehty uuså laki tule riS'tiriitaan min
kään toisen lain ka:nssa, kun ristiriitaiiSta lakia 
kervan ei ol·e olemassa. On jo kulunut monta 
kertaa yksi tunti, siis 'kyllin pitkä ai'ka, 'Elttä voi
daan te:hdä uusi 'lakikin tästä asiasta. Puhemie
hen menettely, kun hän on sallinut asian ot•taa 
käsiJt,eHäväksi, on ollut siis täysi·n valtiopäivä
järjestyksen mukainen. 

Ed. A i r o 1 a: Siinä, mrtä tätä lakiehdotusta 
va.staan on esitetty, on mieJestäni yhtä .ia toiS'ta 
varteenotettavaa. Minunkaan mie,estäni ei ole 
ollut ,ai'hetta tälla.isen laki1esityksen esittämiseen 
silloin, kun hallitus ei ole varoja pyytänyt, ja 
ilmoitan tässä asiassa yksityisesti olevani toista 
mieltä, kuin ne, jotka vasemmistossa ovat mie
lensä lausuneet, ja minun mielestäni tämä 1aki
e hdotus olisi hy lä ttä vä. 

Ed. K a ll i o: Kieltämätön tosiasia on. että 
täs.sä on kyseessä erehdyks.en paikkaaminen, 
jonka vasemmisto on tehnyt, mutta kumminkin 
on se katsottava s·eHais,eHa tavalla tapa1htune•e·n, 
että korjaus on mahdollimm täällä esiUe ottaa 
ja siitä syystä myöskin yhtyisi·n kannattamaan 
n~itä. jotka katsovat mahdoHiseksi &siaa vielä 
käs~tellä. Ed. Airola tässä äsken sanoi, että 
:hallitus ei o~e muka pyytänyt tätä I>ääoma.- ja 
kuponkiveroa. Kyllä se oli hal'lituksoen esitys, 
jonka ed. Airola täällä puolueensa mukana pari 
päivää sitten äänesti. nurin, niin että hallituksen 
miielii>,id.e ei ole ednskunna:ll>e tuntema.ton. Mitä 
ed. Paavolaisen mielipiteeseen tule,e, että tätä 
olisi vastustettava siitä syystä, että se on vasten
mielinen ~olleki•n pa.nk~nhoitajaJil.e, niin olkoon 
s'anottuna, ettei sel'la],nen syy k1elpaa perus.te
luilksi. 

Ed. Pennanen: Pyysin vielä puheimvnoroa 
edl. Paavolai•se•n lausunnon .i·ohdosta. Sillä käy
trunnö.Uisellä ha.italla, johon hän viittasi, ei mi-e
lestäni ole paljo merkitystä .T os tämä vero koko
naan jätettäisiin kantamatta, niin 'säästöpank-

. k'wn ki•r.iani>itä.iillä on m~lk<e,~n sama työ edlf'ssä 
poistaassaan veroa, kuin muuttaessa 5 prosentista 
4 prosenttiin. On vahän uutt.a laskemi~ta ,rain. 
jos vero alennet.taisiin 5:stä 4:,iään. 

Ed. K a i r a m o: Kun pääoma- ja kuponki
suostuutu viime maanantai-illan täysi-istunnossa 
hylättiin, tapahtui se siitä syystä, kuten vasem-
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miston puolelta ilmoitettiin, ettei oltu riittävästi 
osoitettu, tarvitaanko tätä suostuntaveroa tämän 
vuoden budjettijärjestelyä varten vai ei. Tästä 
huolimatta oli valtiovarainvaliokunnan puheen
johtaja, joka juuri aiheutti tämän hylkäämisen, 
heti sen jälkeen joku tunti myöhemmin valmis 
ehdottamaan ehdQtuksen uudistamista eduskun
nalle, huolimatta siitä, eitä minkäänlaista lisä
selittelyä asiassa ei ollut' tapahtunut. Ja kun 
seuraavana aamuna valiokunnassa ehdotettiin, että 
ryhdyttäisiin selvittä!hään budjettia, niin vasem
misto esteli sitä sillä perusteella, ettei ollut muka 
otollista ryhtyä budjettia valmistamaan, -ennen
kuin kuponkisuosiunta on ensin selvitetty. Mi
nusta ei voi juuri voimakkaammin todistaa pu
huneensa perättömiä, kuin menettelemällä tällä ta
valla. Tuntuu kuin vasemmisto nyt kerrankin 
olisi huomannut iskeneensä kirveensä kive-en. Pa
remman puutteessa keksitään nyt semmoinen seli
t:vs leimasuostunnan hylkäämisen puolustamiseksi, 
että olisi pitänyt olla erityinen perintöverolaki, .ia 
vakuutetaan, että jos sellainen olisi ollut olemassa, 
silloin vasemmiston menettely olisi ollut toinen. 
.Jos tämä väite pitää paikbnsa, niin olisi vasem
misto ollut velvollinen valtiovarainvaliokunnassa 
~elvästi ilmoittamaan kantansa. Mutta todelli
suudessa se ei ole niin tehnyt. Ainoastaan lie
västi on viitattu siihen, että perintövero olisi mie
luummin eroitettava leimasuostuntalaista. Mutta 
mitään uhkaa, mitään vaatimusta siihen suuntaan 
ei ole siellä esitetty. Kun näin on tapahtunut, 
niin on vaikea parhaallakaan tahdolla uskoa nii
hin syihin,. joita muiden muassa ed. Kirves ja 
Hänninen-W alpas ovat esittäneet. Olen allekir
joittanut valtiovarain'vali~kunnan mietintöön lii
tetyn vastalauseen, mutta pyydän as.ian laatuun 
nähden saada kannattaa ed. Ståhlibergin tekemää 
ehdotusta. Tahdon kuitenkin samalla ilmoittaa, 
että ellei tätä ehdotusta hyväksytä, tulen äänestä
mään sen ehdotuks~:m puolesta, jonka ensiksi esitti 
ed. Hornborg. · 

Ed. L u o p a j ä r v i: Valtiovarainvaliokun
nassa olen äänestänyt tämän uuden aiotteen esille
ottamisen puolesta. Tämän olen tehnyt siitä 
syystä, että olen katsonut tämän veron tarp-eelli
seksi ja ·olen myöskin sen puolesta äänestänyt 
eduskunnassa. Samana minä kuitenkin katsoin 
velvollisuudekseni valiokunnassa huomauttaa jyr
kässä muodossa siitä sopimattomaata menette
lystä, johon sosialistien eduskuntaryhmän jäsenet 
olivat tehneet itsensä syypäiksi äänestämällä nu
rin tämän veron, koska heidän taholtaan kuiten
kin katsottiin tosiasiallisesti tarpeelliseksi tämä 
wro, jota todistaa se, että he ryhtyivät uuden 

alatteen tekemiseen samassa asiassa heti sen jäl
keen, kun kysymys oli saatu nurin äänestetyksi. 
Se tavattomasia ajan lyhyydestä johtuva pakolli
nen kiireellisyy:S, joka tämän mietinnön valmista
misessa on ollut, on luonnollisesti vaikuttanut sen, 
että valiokunta kokonaisuudessaan, sekä ne, jotka 
ovat olleet tämän alatteen tekemisen kannalla, 
että ne, jotka alatteen tekemistä vastustivat, ovat 
tämän mietinnön sisällön hyväksyneet siinä muo
dossa, kuin se nyt eduskunnalle esitetään. Kun 
tätä uutta lakiehdotusta on moitittu pääasiassa 
sen vuoksi, että lain ensimäisen pykälän mukaan 
säästöpankkeihin ja muihin talletuslaitoksiin pie
niä säästöjä keräävät vähävaraiset kansalaiset 
joutuvat raskaamman veron alaisiksi, kuin lain 
toisessa pykälässä mainitut suurempien säästö
j.en tekijät, niin tämä laki sen vuoksi on sopima
ton koska tulee raskaammin koskemaan vähäva
raisia veronmaksajia, kuin kykenevämpiä, suu
rempia tuloja omaavia ka.nsalaisia ja kun siinä 
samassa yhteydessä on tehty se muutosehdotus, 
että veroprosentti alennettaisiin 1 § :ssä 5 lf2 pro
sentista .ia toisessa pykälässä 5 prosentista 4 pro
senttiin, ja kun sen lisäksi olen saanut tietää, että 
ellei tätä ehdotusta tässä muodossa tultaisi hyväk
symään, niin silloin riittävän suuri vähemmistö 
tulee asettumaaTh kokonansa tämän lain hylkää
misen kannalle, joten kävisi sillä tavalla, että tämä 
vero .lopultakin jäisi saamatta, ja ainakin vaa
ranalaiseksi, niin näistä syistä minä katson,olevani 
velvollin-en valitsemaan kahdesta pahasta vähem
män pahan ja äänestämään 4 prosentin puolesta. 

Ed. K u u s i n e n: Jos ed. Airola tosissaan vas
tustaa tätä veroa, niin sitä vielä jonkun verran 
voisin · käsittää, sillä ed. Airo}a tietääkseni on 
nykyisen senaatin vastustajia. Mutta mitenkä 
on selitettävissä se, että äärimäisessä oikeistossa
kin istuvat miehet vastustavat tätä senaatin pyy
tämää veroa. Senaatti on py;yiänyt 5 prosenttia 
pääomasta ja kupongeista, mutta oikeistosta vas
tustetaan kokonaan tämän veron myöntämistä. 
Vieläpä on joku maalaisl'iittolainenkin asettunut 
tinkivälle kannalle ja .uvannut ainoastaan 4 pro
senttia. Ja mikä on kaikkein ihmeellisintä. oli~i 
luullut, että ainakin ed. Ara.iärv1 olisi nykyisen 
senaatin uskollisia kannattajia ja että hän siis 
puolustaisi hallituksen esitystä, siis ainakin 5 pro
senttia. Mutta hänkin nyt tinkii sitä neljäksi. 
Jos ed. Ara.järvi pitää oikeutettuna ainoastaan 
4 prosentin veroa, niin hänen olisi pitänyt jo pari 
viikkoa sitten ,sanoa finan:ssipäällikölle, ·että piste
tään -esitykseen 4 prosenttia eikä 5'. Me sosialis
tit emme ole oikeastaan nykyisen hallituksen kan
nattajia, vaan pikemmin vastustajia, mutta kun se 
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ehdottaa vaikka.pa veroa, joka on oikea ja koh
tuullinen, niin me kannatamme sitä, emmekä edes 
riitele puolesta prosentista sinne tai tänne. Jos 
hallitus on pyytänyt viittä prosenttia, niin voimme 
antaa vaikka 5 %. Eihän tässä auta riidellä puo
lesta prosentista, niinkuin jonkun juutalaisen 
pankkiirin narinkassa. Toinen juttu on luonnol
lisesti leimavero. Siitähän on, kuten tunnettua, 
jo pitemmän aikaa meidän puolestamme esitetty 
se vaatimus, että perintövero olisi erotettava 
muista leimoista. aivan ·erilleen; sitäpaitsi muissa 
leimoissa on meidän mielestämme aina ollut epä
oihutettu.ia veroja, eivätkä herrat ole suostuneet 
pienimpään'hän myönnytykseen meidä11 korjaus
ehd·otustemnie johdosta. Ensi kerralla, kun tulee 
erityinen perintövero käsiteltäväksi, toivottavasti 
senaattori Ar.ajärvelle saadaan myönnetyksi oikein 
hyvä perintövero. -- Kun tämä pääoma- ja ku
ponkivero oli viime kerralla esillä, ei sitä so
sialistien puolelta hylätty sen takia, että veroa 

. olisi pidetty vääränä, eikä myöskään sen takia, 
ettei ollut tiettyä, tarvitaanko varoja, vaan 
ainoastaan sen takia, ettei tietty, mihin tarkoituk
seen näitä varoja tarvitaan ja tultaisiin käyttä
mään. Ja kun porvarien puolelta ei suostuttu tätä 
asiaa lykkäämään budjetin käsittelyn yhteyteen, 
jotta nuo tarkoitukset olisivat tulleet samalla ker
taa selvitetyiksi, silloin kyllä meidän puoleltamme 
ehdotettiin esitys hylättäväksi, mutta huomautet
tiin jo samalla kertaa, että tullaan yhtä kyytiä 
tekemään nusi alote tästä asiasta. Ja nyt se on 
tehty. AnnPtaan nyt hallitukselle'vapaamielisesti 
tämä vero. 

Ed. P a a v o l a i n en: Väärinkäsityksen vält
tämiseksi pyydän senaattori Kallion lausunnon 
johdosta 'mainita, että minä en ole väittänytkään, 
että mainitsemani käytännöllinen seikka olisi pä
tevä syy hylkäämiseen. Päinvastoin mainitsi'n, 
että kann·atan mietinnön vasta1ausetta, sekä yhdyn 
-ed. Hornborgin esittämään mielipiteeseen. 

Ed. W ä i n ö Jokinen: Oikeiston taholta 
on tässä asiassa puhuttu vasemmiston ,kenkkui
lusta". Minusta nähd€n Qn vasemmiston tarkoi
tuksena ollet saada lykätyksi tämän asian kolmas 
käsittely siksi, kunnes tulee nähtäväksi jonkinlai
nen esitys tulo- ja menoarviosta. Vasemmisto on 
sen tarkoituksensa saavuttanut. , Jos menettely, 
jota on käytetty tämän tarkoitu'ksen saavutta
mista varten, on käynyt hiukan mutkikkaaksi, ei 
syy siitä suinkaan ole vasemmiston, vaan koko
naan oikeiston. 

Ed. Hultin: Edustajien W alpas-Hännisen ja 
Kuusi:;;en lausunnot ovat mielestäni omiansa rau-

----------------------------------

hoittamaa.n niitä, jotka asian tässä vaiheessa ehkä 
aikovat hylätä nyt kysymyksessä olevan suostun
nan. Nuo lausunnot sisältävät nimittäin viittauk
sen siihen, että valtiovarainvaliokunta ehkä tulee 
herättämään uudestaan kuolleista myös leima
suostuntaveron. Sopiihan lakiehdotuksesta jät
tää pois sirkusten, varieteen ja elävienkuvien pi
lettien verotuksen, niin asia voidaan jälleen ;uutena 
ottaa esille. Jotta tämä kävisi mahdolliseksi 'ja 
asian jouduttamiseksi ehdotan, että tämä pitkäksi 
venynyt keskustelu nyt lop\tetaan. 

Ed. Niukkanen: Tämä lakiehdotus tarkoit
taa suurimmalta'osaltaan sellaisten tulojen verot
tamista, joita lmnnallisverotus ei voi tavata. Ei 
myöskään suurten tulojen vero, joka kannetaan 
kunnallisverotuksen pohjalla, käsitä näitä tuloja. 

.Kun oikeisto on kerran hyväksynyt suurten tulo
jen veron, niin ei minun mielestäni sillä pitäisi 
olla minkäiänlaista syytä asettua tähän veroon 
nähden hylkäävälle kannalle. Ei myöskään se, 
että vasemmisto täällä teki itsensä syypääksi sii
hen tyhmyyteen, mihin teki, anna oikeistolle va
pautta tehdä itseänsä syypääksi samaan tyhmyy
teen. Vasemmistokin kun on jo katunut ja tehnyt 
parannuksen tässä asiassa. 

.Senaattori A r a järvi: Ed. Kuusisen lei
kinlaskuun pyydän huomauttaa, että hän ystä
vineen on ollut vaikuttamassa . muiden muassa 
siihenkin, että sellainen vasemmiston kannalta 
luultavasti koko lailla suotuisa ja tuottava vero, 
kuin vekselivero, on tullut hylätyksi ja arvatta
vasti ei ole tullut ,hylätyksi siitä syystä, ettei niitä 
varoja vasemmisto hallitukselle myöntäisi, olkoon 
hallituksessa kuka tahansa, vaan se ·on tapahtu
nut sen taitamattoman asiainhoidon takia, .ioka 
nyt on veropolitiikassa ta'Pahtunut, jota ei voi ku
kaan kieltää, sillä ei selvää tosiasiaa sovi kieltää. 

Ed. J u u tila i ne n: Pääväite vasemmiston 
puolelta, minkä vuoksi he eivät voi käsiteltävänä 
olevia veroja myöntää, on ollut se, etteivät he ole 
muka tietäneet, onko valtiolla menoja. (Vasem
mistosta: Ei!) · Sitä on aina väitetty ja viimeksi 
tänä iltana. Olisi heidän sopinut katsoa vaikkapa 
omaa puolueohj-elmaansa ja sen nojalla· myöntää 
hallitukselle nämä verot sekä sitten ryhtyä vaa
timaan vaikkapa niitä aikoja luvattuja 3·60 mar
kan vanhuuseläkkeitä työväestölle. Kyllä kai nii
hin olisivat uponneet ne varat, mitä hallituksen 
kassoihin olisi jäänyt, vaikkapa nämä verot olisi 
myönnetty. (Vasemmalta: Ette te anna niitä. 
Puhemies koputtaa.) Maalaisliiton ohjelmassa on 
nii.n paljon uudistuskysymyksiä, että niiden toteut-
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t.amista riittäisi, vaikka nämä verot olisivat kym
menkertaiset. 

Ed. Hänninen myöskin on tuonut esiin sen syyn, 
minkä vuoksi leimaverosuostnnta hylättiin. Se on 
johtunut siitä, että eduskunta ei suostunut jättä
mään sirkuksia, varieteita ynnä muita huveja va
}Jaiksi leimaverosta. Sen vuoksi he jättivät 12 % 
miljoonan markan veron niinkuin kaivoon. Nekin 
rahat olisi voinut minun mielestäni ottaa valtiolle 
.ia lisätä vaikkapa työyäestön vanhuusvakuutns
rahastoon. 

Ed. Hänninen- W a l p a s: Ed. Niukkanen 
kääntää viisauden t.yhmyydeksi. Se on jo melkein 
.ioka tilaisuudessa hänen, erikoisalansa. Hän saisi 
vaikka patentin, että saisi sitä edelleen jatkaa. 
Ed. Kairamon lausunnon johdosta täytyy huo
mauttaa: eikö ed. Kairamo ole seurannut asian 
käsittelyä valtiovarainvaliokunnassa ja eduskun
mm istunnossa? Kymmenen sosialistia teki valtio
,·arainvaliokunnassa ehdotuksen, että leimasuos
tunta-asetuksesta poistettaisiin 3 ja 13 §. Suuren 
valiokunnan kaikki sosialistit äänestivät kolmatta 
pykälää pois. Eduskunnan täysi-istunnossa oli 
siitä puhe. Siis asia on meidän taholta täydelleen 
esitetty. Sit~hän ei voi millään ruotiivilla kieltää. 

Mitä pääoma- ja kuponkiveroon tulee, niin siinä, 
niinkuin ed. Luopajärvi mainitsi, verotetaan to
sin liian varattornia henkilöitä. Henkilöt, jotka 
sijoittavat. pari tuhatta markkaa pankkiin, menet
tävät jo muutamia markkoja. Huomautin suu
ressa valiokunnassa, että ne henkilöt tarvitsisivat 
kineästi sellaiset varat voileivän ostamiseen taval
lis~na aikana ja nykyään saadakseen silakoita. 
Minun nähdäkseni tämäkään verolakiehdotus ei 
ole mieluinen sentähden', ·että siinä ei ole vapau
tettu ihan köy hirnpien ihmisten säästöjä, vaan 
niitä verotetaan suhteellisesti yhtä hyvin, kuin po
hattojen, .ioille eivät vähät rahat merkitse yhtään 
mitään. Kun näyttää siltä, että hallitusta kan
nattavat puolueet eivät halua s.enaatille rahoja, 
niin olen melkein tullut sille tuulelle, että äänes-

. tän tätä pääoma- ja kuponkiveroa vastaan. Hoita
koot halliiustniolueet asiat vaikka ilman rahoja! 
Eiväthän ne verot, mitä myönnetään tänä istunto
kautena, tulle työvä€n vanhuudenvakuutuksen 
rahastoon, siitähän voi olla melkein varma. T·ehän 
aiotte tuhlata ne sotalaitokseen ja jumala ties mi
hin. Täytyisi olla oikeistossa ja maalaisliiiossa 
toisenlaisia edustajia, ennenkuin saataisiin van
huusvakuutus tyydyttävällä tavalia järjestetyks1. 
Ja kun suhteet oikeistossa ovat sellaiset, niin pi
täisi vasemmiston taholta oikeastaan kiristää, että 
te ette saisikaan käytettäväksi liikaa kansan va
roJa. Kun näyttää, että te tulette saamaan jo 

liikoja varoja, niin pitää kai ottaa ·huomioon tuo 
seikka silloin, kun tulee kysymys valtiolainain 
myöntämisestä, ja ruveta kieltämään valtiolainoja 
eikä sallia teidän velkaannuttaa monen sukupol
ven ajaksi korvia myöten tätä valtiota. 

Ed. L u o p a j~ r v i: Ed. Kuusisen lausunnon 
johdosta minä vain uudestaan pyydän saada 

. huomauttaa, etten suinkaan ilmoittanut puoltavani 
enkä puolla tämän veroprosentin alentamista nel
jäksi siitä syystä, että en tahtoisi tätä veroa kan
nettavaksi niin suurena, kuin se oli eniSin ajateltu. 
Mutta olen tehnyt sen siitä syystä, kut-en ilmoi
tin, että en antaisi tilaisuutta niille, jotka nyt 
mahdollisesti haluavat käyttää sosialistien viime
kertaista tahdittomuutta hyväkseen, äänf't;tää nu
rin tätä veroa ja siis kokonansa. vapautua tästä ve
rosta siinä nimessä, että vero muka koskee liian 
raskaasti vähävaraisia pikkutallettajia. Mitä tu
lee sitten ed. ',Valpas-Hännisen viimeksi esittä
mään htusuntoon, niin koska minuUa tässä on ti
laisuus, pyydän saada vain sen johdosta todeta, 
että hänen mielrpiteensä muikaan täytyy tässäkin 
yhteiskunnassa, samoin kuin muinoin Roomassa, 
antaa suurille kansanjoukoille leipää ja huvituksia, 
antaa leivän ohessa sirkusta ja variet-eeta, jotta 
he olisivat tyytyväisiä, ja että tämä tarkoitus, 
mitä huvituksiin tulee, saavutRttaisiin, :,:illoin ol
laan valmiit uhraamaan 12 1;2 miljoonan markan 
tuottoinen le-imaveromäär1i. 

Ed. Kirves: Pyydän huomautta.a senaat
tori Åra.iärveUe, että minun väitte•e•ni oli aivan 
oikea siinä, eWi sain lisä1:ietoja. Kun tämä asia 
o.1i ensi kerran esillä, valtiovar.a.inva:lio.kun:nan 
pu1heen.iohtajan ehdotuksest1a, niin minä äänestin 
sitä vastaan ja monet meidä:n ryhmämme jäse
n~stä. ään1esti'vät sen puolesta hyvin epäröivässii 
mielessä. Niillä ei ollut asiat Eoelvillä. Selvä 
kanta otettii1n va·sta seuraav-ana. päivänä, jolloin 
oltiin tietois.ia siitä, että vero tarvitarun. MitH 
sitten tulee ed. Kairamon huomautukseen, ·ettii 
me emme o.lisi halukkaita eri,Sftämään leima-, 
perintö- ja testamenttiveroa, niin minun täytyy 
sanoa, että valtiovara.invaliokunna.s.sa meidän 
puol•eltoa perusteltiin va;ltiovma.invaliokunna'll 
mietinnön 19 § :ää sillä, että me ,haluamme odot
taa halEtubelta erityistä ehdotusta ,leima- ja 
perintöverosia. Sitä va.rten 19 § tuli .s.ena;seksi, 
että sen voimassaolo kestää va~n huhtikuuhun 
a;sti ja tätä va~a.an ed. Kairamo pani va.s:ta
laus·een. 

Tämmöinen on asiantila. En tiedä. t.ahtooko 
ed. Kairamo tal'koilt~ksella täal'lä johtaa edus-
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kunnMl Jasell!a harhaan, va.i onko hä.ne,1lä mm 
huono muisti. 

Muuten minun täytyy !huomauttaa, että meiHä 
va.s.emmis·tossa on ollut aina se päämäärä, että 
me pyrimme Vlieromaan niitä veroartikkelei•ta, 
joilla verotetaan köyhälistöä, ja sitä täällä on 
t.akaa aje1ttu. Se on oike·astaan' edu.skunnan por
varillisen enemmistön syy, että~ämä leima vero
mietintö on tullut hylätyksi. Olen täällä jo kerran 
tätä ennen J)Uheenvuorossani huomautita,nut, <että 
t·eidän on meidän vaatimuks.iamme .enemmän 
otettava huomioon, kuin tähän asti, jos te tahdot
te asi·oilta adaa niin, että ne tulisiva.t,Suomen kan
san hyödyksi. 'Täs::.äkään siis ei ole meidän 
temppuilumme syynä, vaa1n se on teidän härkä
päisyyte<nne BYY. 

Ed. Kuusinen: Kyllä se on totta, mitä ed. 
Walp.as huomautti, ·että tämä vero on pikkus1en 
liia,n raska.s kaikkein prienimmiUe säästäjiJle, 
mutt.a .ios •nyt .iol1ai1n on vain pari tuhatta. mark
kaa säästössä, niin ei se vero tee kuin 5112 mark
kaa, eikä siUä saa nykyään eaes silakoita. (Va
SJeiillmalta: Saa såJlä jonkun kapJ)alee.n, saa jo'l1-
kun hännän ainakin. Puhemit::s koputtaa.) E1.
dottaisin ed. Wa·lppaa.He ,sellaista kompromiss.ia, 
että myönnetääm tämä nyt yhdeksi vuodeksi. 
Seuma:vana vuonna voisi 1telhdä alemman •astei
kon p~enemmille säästöå:llie. Mutta ei pidä nyt 
heittää lasta pois pesuveden mukana, niinkuin 
sanotaan, ei pidä se.n puolen prosentin takia, mitä 
tässä on lisätty, :;yystä, että se koskee pienempiå
kiln säästäjiä, kokona:a.n vapauttaa nii<tä, joilla on 
säästössä miljoona tai viis•ikin miljoonaa. 

Yl·eiskeskustelu julistetaan päättyneeksii. 

Puhemies: Yle:·skeskustelun kuluessa on 
tehty, paitsi nmutosehdotuksia 1 ja 2 §:ään, 
myöskin ehdotus, että ,]akiehdotus saisti raueta. 
Tämä viimeksimainittu ehdotus otetaan sitten 
huomioon, kun asian yksityiskohtainen kä'3ittely 
on päättY'nyt. 

Siirrytään yksityi•s<kohtaiseen käs,it tely;vn. 

1 § :stä ei enää aiheu6.u keskustelua. 

P u he m i e s: Tähän .pykälaä:n on ed. Stå'hl
berg tehnyt muutosehdotuksen, jonka mukaan 
1 § tuE.si näin kuuluvaksi: ,Kun talletus-, pää
oma-, säästökassa-, juokste<Vall~, konttokurantti
tahi muulle seHaiselle tiliHe yksityis- tai säästö
pamkkiin p·annuista rahoista maksetaan tai hy
väksi kilrjQitetaan korkoa, •niin on vero, vastaava 

nel.iää prosenttia asianomaiselle hyv.itet;rsbi:i. ko
rosta, valtiovaraston hyväksi pidätettävä". Tätä 
ehdotusta on ed. Pennanen kannatta.nut. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

K·en hyväksyy suu1.1en va.1iokunnaon ehdotuk
·Sen tässä kohden, ääne.stää ,jaa"; jos ,•ei" voit
taa,, on ed. Ståhlber,g-in ehdotus hyvä!ksytty. 

Äänestyksessä annetaan 9~ jaa- .ia 95 ei-ääntä. 

P u h e m i e s: Eduskunta. on siis päättänyt 
hyväksyä 1 § :n ed. Stånlbergin ehdotuksen mu
kaiseksi. 

2 § :stäkään ei enä:ä aiheudu keskustelua. 

Puh e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ed. Ståhlberg ehdottanut 2 § :n ensimäi,sen koh
dan näin kuuluva.ksi: ,Kun korkokuponki, joka 
kuuluu sellaiseen obligatsioonilainaan, josta ma:k
seban korkoa Suomessa, tahi osinkokuponki kuu
luva se1laisen osakeyhtiön liikkeeseen laskemaan 
osakkeeseen, joka tarkoittaa pankki- tai teolli
suusliikkeen harjoittamista, rautatie- tai muuta 
yritystä, joutuu maksettavaksi, niin on vero vas
taava neljää prosenttia kupongin arvosta valtio
varaston hyväksi pidätettävä". Toinen momentti 
on muuttumaton. Tätä ehdotust,a on• ed. Pe1manen 
kannattanut. ' 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

• 1änestys ja päätös: 

· Ken hyväksyy 1muren valiokunnan ·ehdotuksen 
tässä kohden, äänestää ,ja•a"; .ios ,ei" voittaa. 
on ed. Ståhlnergin ehdotus hyväksytty, 

Äänestyksessä annetaan 98 jaa- .ia 96 ei-äänrl:ä. 
Eduskunta on siis tässä kohden päättänyt. hy
väksyä st1uren va·liokunna·n ehdotuksen. 

3 § hyväksytään muuttamatta sekä samoin jär
.iestänsä keskustelutta §:t 4-6, alkulause .ia 
otsikko. 

P u h ·e m i e s: Vastoin suuren valiokunnan eh
dotusta on ed. Hornborg ~d. Estlanderin kannat
tamana yleiskeskustelussa ehdottanut, että laki
ehdotus saisi raueta. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 
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Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy lakiehdotu~sen sellaisena, kuin 
se nyt on päätetty, äänestää ,jrua"; jos ,ei" voit
taa. on ed. Hornborgin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Ed. 
Hornborgin ehdotus siis on hylätty. 

P n he m i, e s: Kun eduskunta ei muuttamat
tomana ole hyväk.synyt suuren. valiokunnan ehdo
tusta, palautetaan asi'a V . .T :n 57 § :n mukaisesti 
s u u r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

1 

,4) Valtiolainan ottaminen kulkulaitosrahaston tar-
peisiin. · 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n :o 12 
ja otetaan t o i se e n k ä s i t t e 1 y y n siinä sekä 
va.lticivarainvaliokun:qan mietinnössä n :o 7 val
misteleV'asti käisitelty hallituksen esitys n :o 22, 
joka koskee valtiolainan ottamista kulkula:itosra-
hasto~. tarpeisiin. · 

P u h e m i e s: .Suuren valiokunnan ehdotus on 
sama, kuin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä 
n :o 7 on ilmoitettu. 

Keskustelu: 

Senaattori A r a j ä r v i: Eduskunnalle jättä
mässään mietinnössä hallitus on osoittanut kul
kulaitosrahaston vahvistamiseksi tarvittavan 200 
miljoonaa markkaa, ja se ymmärtääkseni on vä
hin määrä, millä voidaan tulla toimeen se aika, 
jota hallitus on ajatellut. Valtiovarainvaliokunta 
on katsonut sopivammaksi ja suuri valiokunta 
myöskin on sen puolestaan hyväksynyt, että raha
asioita yleensä, tätä niinkuin muitakin, hoidet
taisiin vain noin kuukausittain ja otettai>.iin taas 
katsottavaksi, mitä silloin tarvitaan. VaHiova
rainvaEokuntnan mi1etilntöönl liitetyssä va.stalau
seessa ja sen perusteluissa kyllä nä:kyy, että t;:imä 
m-encl.tely valiokunnan lflnemmistön ua arwutta
vasti myös eduskunnan enemmistön puolelta. ei 
ole puollettavissa, mutta kun olosuhteet nyt ovat 
sellaiset, 'kuin ne ovat, niin täytynee eduskunnan 
kaikista huolimatta omata se kanta, ·että on tyy
dyttävä pyrkimään ottaa 120 miljoonan markan 
laina, vaikkei kukaan saatt~ne •kieltää, että kah
densadan miljoonan lainatarve todella on ole
massa. Jo viime kesänä, kun valtiovarainvalio
kunta .ia eduskunta harkitsi kulkulaitosrahaston 
tilaa, havaittiin 12;5 miljoonan markan laina 
vält.tämäitömäk.si, ja sen jälkeen kulkulaitosra
haston asema ei suinkaan ole pa·ra.ntunut, vaan 
suure&sa määrässä huonontunut. 

Tätä minä en ole tahtonut lausua siitä syystä, 
että haluaisin tehdä toisen ehdotuksen tai pyrkiä 
hedelmättömästi ajamaan toisenlaista ehdotusta 
-eduskunnassa lävits-e, mutta sietää tulla eduskun
nan pöytäkirjaan merki·tyksi, että vastaisuus on 
osoittava, mikäli minä saatan ymmärtää, että käy
täntöön otettu menettelyta,pa ei ole taloudellisesti 
edullin-en .Suomen kansalle. 

Ed. G y ll i n g: V altiovarain·va.Jiokunnan ih
dotus 120 miljoonan markan lainan ottamisesta 
nyt tällä kertaa perustuu, ainakin mitä vasemmis
toon tulee, joka on myötävaikuttanut päätöksen 
muotoon, siihen, ettei tällä kerfaa ole tahdottu 
ottaa enempää lainaksi, kuin mikä on aivan vält
tämätöntä, .ia. jättää harkinta siitä, onko vastedes 
otettava laina, ensi vuoden budjettijärjestelyyn. 
On nimittäin meidän puolelta katsottu erittäin 
tärkeäksi, ettei oteta binana muuta, kuin mitä 
muut-en ·ei saada •kokoon, mutta mahdollisimman 
paljon otetaan veroilla. Sen vuoksi, ettei kapitalis
tien onnistuisi tyydyttää lainavaroilla verota.r
vetta, joka suurimmaksi osaksi on syntynyt sota
aikojen tappioiden, huonon hoidon ja kaikenlaisten 
hui.i.austen: kautta, vyöryttää se sillä tavalla, kan
san maksettavaksi vastedes, olemme me tahtoneet, 
mikäli meidän voimistamme riippuu, vaikuttaa 
siihen, että ainakin suhteellisesti iso osa, ehkä 
suurin osa, saataisiin verojen kautta otetuksi ta- • 
kaisin niiltä väestöluokilta, jotka ovat sota-ajasta 
hyötyneet. Pidättääksemme tämän mahdollisuu
den ensi vuoden hudjettijär.iestelyssä, olemme me 
pienempää lainasummaa ehdottaneet ja valiokun
nan enemmistökin on harkinnut, että se riittää. 
Kulkulaitostoimituskunnan päällikkökään ei ole 
voinut kieltää:, ettei tällä. tultaisi hyvin toimeen, 
saataisi suoritetuksi ne suuret ylimääräiset työt, 
jotka hätäaputöiden muodossa nyt lähiaikoina 
ovat suoritettavinä. Pyytäisin, kun minulla on 
puheenvuoro, ehdottaa, että eduskunta päättäisi 
valiokun•nan ehdottaman ponnen tila.Ue hyväksyä 
sellaisen ponsimuodon, joka <'ln ehdotettu ensimäi
se.ssä vastalauseessa. 

:Ed. N e v a n 1 i n n a: Rohkenen ehdottaa, että 
eduskunta päättäisi tehdä mietinnön perustelui
hin sen muutoksen, jota toisessa vastalauseessa 
ehdotetaan. Eroitus tämän ehdotuksen ja valio
kunnan mietinn9n välillä on ensinnäkin siinä, 
että vastalauseessa tunnustetaan oikeiksi ne perus
teet, joilla hallituksen esityksessä osoitetaan, että 
ku}kulaitosrahaston lähimmän a.jan rahantarve 
todella nousee noin 200 miljoonaan markkaan. 
Nämät s•yyt ovatkin nähdäkseni pätevät. Tietysti 
voi asettua sille kannal~e, että kulkulaitosrahaston . 
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ja muiden valtion varojen välillä ei ole tarv~s teh
dä eroitusta, vaan että kulkulaitosrahastoon voi-

, daan siirtää ylijäämävaroja sikäli kuin niitä val
tion muissa niin sanotuissa rahastoissa esiintyy. 
Näin on usein todella menetelty ja voi siihen jos
kus ollakin aihetta. Mutta on kuitenkin jo valtion 
kirjanpidon selvyyden ja oikeuden kannalta. suo
tavaa, että ne menot, jotka kuuluvat kulkulaitos
rahastoon, todellakin tämän rahaston varoilla 
suoritetaan. Kulkulaitosrahastolla ei olekaan 
sellaisia tarpeita, joihin nähdäkseni olisi kohtuul
lista käyttää verovaroja. Sen tarpeet ovat en
sinnäkin rautateiden liikeniteen ylläpitäminen; 
sen pitää tapahtua rautateiden omilla tuloilla. 
Valitettavasti ei nyt ole asianlaita niin, mutta se 

·on anomalia, luonnoton tila, joka on S'aatava kor
jatuksi. Edelleen on kulkulaitosrahastolla meno
ja uusiin yrityksiin kulkuneuvojen, nimenomaan 
rautateiden alalla, ja nämä ovat vuorostansa tar
peita, jotka ovat luonnollisemmin tyydytettävät 
toisenlaisilla varoilla kuin verotuloilla. Näin ei 
mielestäni ole mitään syytä asettua sille kannalle, 
että rahaston tarpeita ei olisi rahaston omilla va
roilla tyydytettävä. Mietiutö kuitenkin tavallaan 
asettuu tälle minusta hylättävälle kannalle, kun 
siinä muiden muassa viittaillaan siihen, että se 
kurssitappio, joka rautateille on syntynyt kulu
van vuoden kuluessa ruplista, ehkä olisi sopivim
min jät.cltävä niin .sanotun valtiorahaston kannetta
vaksi. EdeUeen eroaa puoltamani vastaluase ,siinä, 
että se jättää hallitukselle avonaisen vallan me
netellä niinkuin asianhaarat voivat vaatia sopi
muksenteossa Suomen Pankin kanssa niistä rupla
valuutoista, joista mietinnössä puhutaan sivulla 3' 
ja toisessa V;lstalauseessa sivuilla 7 ja 8. Mitä 
tulee perusteluihin, niin ovat tässä pääeroavaisuu
det vastalauseen ja mietinnön välillä. Kun tällä 
kertaa olen kosketellut vastalauseen ehdotusta ai
noastaan, mikäli se koskee mietinnön perusteluita, 
niin voinenkin rajoittua tässä yhteydessä tähän. 
Mutta minun sallittanee sa.malla tehdä toinenkin 
ehdotus, nimittäin ponnen edellistä johtolausetta, 
oikeammin sivulla 4 mietinnössä olevaa ensimäis
tä kap.paletta koskeva. Pyytäisin ehdottaa, että 
tähän kappaleeseen tehtäisiin se muutos, joka toi
sessa vastalauseessa ehdotetaan sivulla 9 olevassa 
ponnessa, ja .ioka tietää, että eduskunta lausuisi, 
että uuden lainan obligatsioonien ja kuponkien tu
lisi olla Suomessa verovapaita. Periaate, että vis
sit arvot täten etukäteen vapautetaan verosta, ei 
ehkä ole kaikkein miellyttävintä laatua. On epäi
lemättä parempi, jos tämmöiset operatsioonit voi
daan toimittaa ilman, että 'tämmöisiä poikkeuksia 
säädetään. Ne ovat kuitenkin olleet meiHäkin ta
vall'isia, ja kaikesta päättiien ovat nykyiset olot 

----------~------------------------

sitä laatua, että meidän valtiomme täytyy esiin
tyä tässä kohden jokseenkin nöyränä, jos se tahtoo 
saada rahantarpeensa lainamarkkinoilla tyydyte
t~·ksi. Olen kuullut päteväitä taholta nimenomaan 
ilmoitettavan, että tämän lainan menestymiselle 
veronvapauden takuu· on hyvin tärkeä, ja niin ol
len en puolestani rohkenisi ottaa vastuulleni, etten 
olisi koettanut tehdä, mitä olen voinut, jotta vero
vapaus tulisi myönnetyksi. 

Ed. P a a v o l a i n e n: Olin sitä mieltä va.li()
kunnassa tätä lainakysymystä käsiteltäessä, että 
olisi esityksen mukaisesti valtuutettava hallitus 
ottamaan 200 miljoonan markan laina kulkulaitos, 
rahaston vahvistamiseksi, koska valiokunnan eh
dottama 120 miljoonan markan laina ei riitä, kuin 
pariksi kuukaudeksi ja on ryhdyttävä jo ensi vuo
den alkupuolella hommaamaan uutta la:inaa. Pe
rusteeksi täHe mielipiteelleni pyydän huomauttaa, 
että kulkulaitosrahaston bilanssin, vuoden 1916 
l!Jpussa, mukaan tarvitaan varoja ei ainoastaan 
viime vuoden vajauksen peittämiseen lähes 8 mil
joonaa markkaa,, vaan myös vuonna 1915 otetun 
30 miljoonan markan suuruisen lainan ja valtio
rahastosta annetun 27 miljoonan suuruisen kassa
lainan suoritukseen. Nämä kolme erää jo tekevät 
lähes 65 miljoonaa ·markkaa. Täimän lisäksi hal-

. lituksen esityksessä ilmoitetaan tarvittavan kas
savaroja 30 miljoonaa markkaa etupäassä. siitä 
syystä, että tarvera'hastotilit ja etumaksut ova.t 
viime vuodesta kasvaneet monilla kymmenillä 
miljoonilla markoilla. Vielä esitetään esityksessä, 
että kun valtionrautateiden tulot ovat kertyneet 
melkoiselta osalta ruplissa kurssin 266 2/ 3 mukaan 
ruplalta ja rautateiltä kannetut sotaverot ovat 
myös kertyneet saman kurssin mukaan ruplissa~ 
on kurssieroitus kuluvalta vuodelta arvioitu 22 
miljoonaksi markaksi. Jo näin laskien on lai
nan tarve lähes 120 miljoonaa markkaa, siis se 
summa, jonka suuruiseksi valiokunta ehdottaa 
lainan otettavaksi. Mutta kun hallitus on ollut 
pakotettu lmlkulaitosra'haston taloutta varten 
ottamaan tilapäisiä vekselilainoja, 100 miljoonan 
markan edestä, jotka kaikki >eräytyvät maksetta
viksi ensi vuoden alkukuukausina, viimeiset maa
liskuun kuluessa, niin on selvää, että myös ~näi
den suoritukseen tarvitaan rahoja. Ja mikä olisi 
ollut luonnollisempa&, kuin ottaa yhdellä k,ertaa 
niin suuri laina, että myös nä:mä v·ekselivelat olisi
vat tulleet maksetuiksi. Näin oUen olisi valiokun
nan pitänyt ehdottaa eduskunnan valtuuttamaan 
hallituksen ottamaan 200 miljoonan markan suu
ruinen laina. Kun niin ei kumminkaan ole tapah
tunut, niin olen ainoastaan tahtonut tuoda esille 
eriävän mielipiteeni valiokunnan mietinnön suh-
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teen ja pahoitteluni siitä, ettei suuri valiokunta 
·ole perusteluiksi hyvä:ksynyt ed. Nevanlinnan 
esiintuomia perusteluita. Kannatan ed. Nevan
linnan ehdotuksia. 

Ed. R o o s: Af herr Nevanlinnas uttalande 
framgick, att tili statsutskottets hetänkande n :o 
7 finnas bifogade tvenne reservationer. I det 
svenskspråkiga betänkandet, som har blifvit ut
tleladt, saknas emellertid dessa res·ervationer. J ag 
vill icke göra något särskildt yrkande med an
ledning häraf, men jag har ansett mig böra an
märka härom o<lh framhålla, att det under sådant 
förhållande är omöjligt att ingå i pröfning af 
dessa reservationers innehåll. 

T a l m a n ne n: Med anledning af ldgm. Roos' 
anmärkning iber jag att få delgifva, att i mitt 
exemplar förekommer :hvardera. 

Ed. Hu r m ~vaara: Valiokunnan enemmistö 
ehdottaessaan tässä mietinnössä hallitukselle val
tuutta kysymyksessä olevan valtiolainan ottami
seen, ei sano mitään siitä, millaisiHa ehdoilla lai
nan saa ottaa. Valtiovarainvaliokunnan sosia-

• listiset jäsenet ovat siinä suhteessa olleet eri mieltä' 
ja päättäneet ehdottaa, että olisi .edes määrättävä: 
se korkein korkoprosentti, mitä lainasta saa si• 
toutua maksamaan. Sen vuoksi me olemme vas
talauseessa ehdottaneet, että valiokunnan ehdot
taman ponnen tilalle hyväksyttäisiin näin kuu
luva ponsi: 

,että eduskunta valtuuttaa hallituksen kulkulai
to.sraha.ston vahvistami<Hiksi ottamaan 120,000,000 
markan ·suuruisen kuoletuslaina·lll viidenkymme
nen vuoden maksuajal'la .ia korkeintaan 5 prosen
tin korolla". --Kannatan ed. Gyllingin tekemää 
ehdotusta. 

Ed. I1e h o kas: Luovun, 

Ed. Bäck: J ag begärde ordet af samma an
ledning som herr Roos. Först nu fingo vi det 
exemplar af utskottets hetänkande, i hvilket de 
antydda. reservationerna ingå. Det torde dock 
hlifva i:nöjligt för oss att hinna genomläsa reser
va'tionerna. 

Ed. Rosenqvist: Jag hegärde ordet med 
anledning af ·herr Roos' anmärkning, som ju är 
riktig. I det exemplar af hetänkandets svenska 
upplaga, som utdelades i går aftse, ingå icke re
servationerna, men det exemplar, som utdelades i 
stora utskottet i dag på morgonen, :innehåller nog 
dessa reservationer. Nu först däremot efter det 

anmärkningen gjotts har ett svenskt exemplar, 
innehtllande nämnda reservatiöner. här utdelat.s. 

Ed. P a a s ö ne n: Edustajat Kairamo ja Ne
vanlinna ehdottavat vastalauseespaan, että mietin
nön 4 sivun ensimäisen kappaleen toiseen lausee
seen lisätään sanat: ,minkä ohessa lainan obli
gatsioonien ja kuponkien tulisi olla Suomessa ve
rovapaat". Tämän johdosta on minun huomau
tettava, että jaoston laatimassa ehdotuksessa nä
mä sanat olivat, mutta sen jälkeen, kun asia tuli 
valiokunnassa ensimäiseen •käsittelyyn, herrat 
Kairamo ja Nevanlinna ehdottivat nämä sanat 
pois sieltä. Kun asia tuli toiseen käsittelyyn va-

~liokunnassa, ehdottivat herrat, ·että nämä sanat 
otettaisiin mietintöön .. Mutta kun valiokunta oli: 
ensimäisessä käsittelyssä näiden herrojen ehdmuk
sen mukaan nämä sanat poistanut, ei niitä enää 
toisessa käsittelyssä otettu mietintöön. Sen jäl
keen herrat ilmoittivat tekevänsä vastalauseen. 
Tuntuu niinkuin olisi tämä vain tarkoituksella 
tehty, että saataisiin syy tehdä mietintöä vastaan 
vastalause. 

Ed. S c h y ib e r g s o n: Herrar Kairaroos och 
Nevanlinnas reservation är enligt min tanke 
grullldad på goda ·skäl. J ag påminner mig, att de 
italienska statslånen på 1870- och 1880-talen icke 
innehöllo någon försäkran om att kupongerna 
skulle vara skattefria., och Italien tog sig däraf 
anledning att äfven på statens kuponger lägga 
ända till 15 :prosents skatt, hvilket hade tili följ'd, 
att dessa dbligationer i hög grad sjönko i värde. 
Sedan dess är det allmä:n kutym att statsobliga
tionerna tillförsäkras skattefrihet och de priva.ta 
ohligationernas utgifvare föribinda sig att erlägga 
den skatt, som kan komma i fråga. Annars 
ha obligationerna. icke afsättning. Hvad beträf
far nu ifrågavarande obligationslåns S'lutbelopp, 
anser jag, att det hade varit lyckligare, om vi ge-

--nast hade beslutit oss för 200,000,000. Ty för 
hvarje dag som går, blir penningemarknaden mer 
ansträngd. Till det institut, dit jag hör, ingick i 
dag en underrättelse från Stockholm, att räntan 
där 'hade stegrats till 8 1;2 :i>rocent, och i och med 
freden, låt :så vara en separat. fred, komma de 
utländska. förhållandena: i detta afseende att in
verka äfven ·:på oss. För hvarje dag, som går 
kommer det att blifva svårare att anbringa dett;:t 
obligationslån. Jag kan icke underlåta att an
märka, att om den Mannerska landtdagen anta
git lex Tulenheimo och ohligationslånen på grund 
häraf hade realiserats redan då, så hade vi kun
nat göra det till många miljoner ibilligare än nu. 
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Ed. Luopa. järvi: Valiokunnassa tätä ky
symystä käsiteltäessä olin yhdessä maalaisliiton 
toisten edustajain kanssa sillä kannalla, että ne 
perustelut, jotka nyt sisältyvät toiseen vastalau
seeseen, olisivat tulleet valiokumia:n mietinnön pe
rusteluiksi vastaavalta osalta. Eräitten porva
rillisten valiokunnan jäsenten poissaolon vuoksi' 
kuitenkin kävi sillä tavalla, että nämä peruste
lut eivät saaneet valiokunnan enemmistöä taa.k
sensa ja niin ollen valiokunnan mietinnön perus
telut saivat nykyisen muotonsa. Kun nyt on 
kuitenkin käynyt tällä tavalla, ja koska loppu
tul>os lainasummaan nähden joka tapauksessa on 
sama, niin puolestani en: ka,tso tarpeelliseksi yh
tyäsiihen, että nälmä perustelut tulisivat nyt muu-
tetuiksi. ~ 

Mitä sitten tulee siihen ehdotuks'flen, joka täällä' 
tehtiin vasemmistosta, että tämän lainan korko
prosentti määrättäisiin, niin puolestani pyydän 
saada uudistaa sen, mitä jo lausuin, kun tätä ky
symystä evästettiin suureen vaJi.okuntaan, että 
olisi·aunettava mahdollisimman vapaat kädet hal
litukselle tämän lainan järjestämisessä. Ja siitä 
~yystä olen sitä mieltä, eiltä tämä laina päätet
täisiin siinä muodossa. kuin valiokurtnan mietin-
tö.ön liittyvä ponsi sisältää. . 

·Ed. Pa.asonen on täällä huomauttanut siitä, mi
tenk~ ed. Kaira1fio ja Nevanlinna muuttivat mie
lipiteensä kaksi kertaa aivan päinvastaiseksi oman 
itsensä kanssa. Kun heidän taholtaan tätä vii
meistä mielipiteenmuutosta ei mielestänr perus
teltu siinä määrässä, että se olisi kyennyt ku
moamaan heidän aikaiS'emman perustelunsa, niin 
en puoloel;>tani ol·e katsonut enemmän valiokun,
nassa, kuin nytkään, olevan syytä mennä tällais
ten ii.kkinäisten mi•elipiteenmuutosten mukana. 
Sen vuoksi tässäkin suhteessa jäisin vaiiokunnan 
mietinnön taakse. 

Ed. Gylling: I.1ausuisin vain ed. Schyberg
soniHe, että tämä laina olisi saatu paljon helpom
malla viime kesänä, jolleivät porvarilliset senaat-, 
torit olisi venäläisten kanssa vehkeilleet eduskun
taa. vastaan ja olleet mukana eduskuntaa hajoit~ 
tamassa. Si1loin olisi kyllä säästetty monta mil
.]oonaa. 

Keskustelu julistetaan päälttyneeksi. 

P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. 
Gylling ·ed. Hurmevaaran kannattamana ehdot
tanut, että valtiovarainvaliokunnan mietinnön 
sivulla 4 oleva ponsi muutettaisiin sellaiseksi, kuin 
se on saman mietinnön sivuHa 5 olevan vastalau
seen ponnessa. Kutsun tätä ed. Gyllingin ehdo-

tukseksi. Sitä paitsi on ed. Nevanlinna ed. Paa
volaisen kannattamana tehnyt perusieluihin kaksi 
eri muutosehdotusta; toinen niistä ehdotuksista 
on saman mietinnön sivulla 6 olevassa vastalau
seessa oleva ponsi. Kutsun tätä ed. Nevanlinnan 
ensimäiseksi muutosehdotukseksi. Niinikään on 
ed. Nevanlinna ed. Paavolaisen kannattamana eh
dottanut vielä sellaisen muutoksen perusteluihin, 
joka löytyy saman mietinnön sivulla 9 olevassa 
ponnessa. Kutsun tätä ed. Nevanlinnan toiseksi 
ehdotuks.eksi. 

Selonteko myönnetään oik·eaksi. 

P u h e m i e s: Kun nämä ehdotukset eivät ole 
keskenään vastakkaisia, lienee niistä äänestettävä 
kustakin erikseen valiokunnan ehdotusta Tas
taan. 

Ehdot'8ttu menettely hyväksytään. 

• 
Åänestykset ja päätös : 

1) Ken h;yväksyy suuren valiokunnan ehdotuk
sen tässä kohden, äänestää ,jaa."; jos ,ei'' voit
taa, on ed. Gyllingin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis siinä kohden päättänyt hyväksyä 
valiokunnan ehdotuksen. 

2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdo
tuksen tä.ssä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on ed. Nevanlinnan· ensimäinen ehdotus 
hyyäksytty. 

Äänestyksessä annetaan 111 jaa- ja 82 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päätt,änyt tässä lmhden hyväk
syä valiokunnan ehdotuksen. 

3) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ·ehdotuk
sen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,·ei" voittaa, 
on ed. Nevanlinnan toinen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 91 jaa- ja 104 ei
ääntä . 

Puhe m i e s: Eduskunta on siis tässä k~hden 
päättänyt hyväksyä ed. Nevanlinnan toisen eh
dotuksen. 

Puh-e m i ·e s: Kun eduskunta ei ole kaikin 
puolin hyväksynyt suuren valiokunnan mietin
töä, lähetettänee asia takaisin sanottuun valiokun-
taan? · 
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Asia menee takaisin s u u r e e n v a l i o k u n
t aan. 

5) Ehdotus laiksi mooseksenuskolaisista Suomessa. 

E8itellään suuren valiokunnan mietintö n:o 13 
ja otetaan t 0 i s e e n k äJ s i t t e r y y n siinä sekä 
'.P-erustuslakivaliokunnan ~ietinnöss~ n:o 3 val
mistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 1~, 
joka sisältää ehdotuksen laiksi mooseksenuskolal
sista Suomessa. 

P n he m i e s: Ensiksi sallitaan yleiskeskus
telu, minkä jälkeen lakiehdotus käsitellään kohta 
kohdalta. 

Keskustelu: 

Ed. Päivä ns a l o: Pyytäisin ehdottaa, että 
eduskunta. palauttaisi mietinnön valiokuntaan, an
taen valiokunnalle tehtäväksi laa:tia lakiehd?tu~
sen niille perusteille, jotka. ehdotetaan ens1mä1-
sessä vastalauseessa. 

Ed. Kai 1 a.: Tervehdin puoles~ni mielihy
vällä käsiteltävää lakiehdotusta. On tunnlllStet~ 
tava että juutalaiset ovat eri maissa tuottaneet 
suuria vaikeuksia kansallisessa .ia yhteiskunnalli
sessa elämässä. Tämä asianhaara on johtunut 
osittain uskonnol-lisista syistä, kun nimittäin juu
talaisia on vääränskoisina vainottu, osittain ta
loudellisista ;syistä, kun juutalaisilla on; ollut eri
lwinen liikekyky, erikoinen kyky rikastua mones
tikin toisten kustannuksella.. Joka, tapauksessa on 
historian kuluessa osoittautunut, että .milloin 
joku kansa on juutalaisia, -erikoisesti va~nonnut, 
silloin ovat juutalaiset yhä enemmän enstyneet 
muista kansan,luokista .ia. muodo~tuneet vaaralli
seksi ainekseksi yhteiskunnassa. Sitävastoin kun 
juutalais·et ovat saavuttaneet yleiset inhimillis·et 

·ja yhteiskunnalliset oikeudet, sam~s.sa on myös
kin · niiden vaarallisuus kadonnut Ja ne ovat se
•kaantuneet enemmän tai vähemmän muiden jouk
koon. 19-vuosisadalla 011 kehitys yleensä kulke
nut Euroopan sivistysmaissa. siihen suuntaan, että 
juutalaiset ovat saavuttaneet yhtäläiset yhteiskun~ 
·nalliset oimeudet, kuin muutkin kansalaiset. Näin 
on käynyt Englanmissa, Ranskassa ja Ruotsissa. 
ynnäi muissa maissa, ja yl,eensä on huomattu, että 
samassa määrä8Sä, k~in he ovat sa~vuttane~t .?äi~ä 

1 
oikeuksia, on myös.km vasta:kohta1suus he1dan Ja 
muiden kansanainesten välillä vähen;tynyt. Mutta 
missä antisemitismi on ollut huomattavan voima
kas: niinkuin esimerkiksi !Saksassa, siellä ·ovat 
juutalaiset enemmän eristäytynoot, kuin muualla 
:ia siellä on heidän vaikutuksensa myöskin' ollut 
-enemmän vahingollinen, kuin muualla. 

Minä puolestani tunoon tyytyväisyyttä. huom~ 
tessani, että lakiehdotuksessa tahdotaan JUUtal&
sille antaa täydet yhteiskunnalliset oikeudet. En 
tahtoisi, kuten vastalauseessa ehdotetaan, näitä 
oikeuksia antaa yksinomaan niille juutalaisille, 
jotka. nykyään Suomessa ~leskelevat, vaan myös 
niiJ.le jotka tänne vastaisuudessa. tulevat. On 
kyllä' yleensä ollut se pelko vallitsemassa, ,ett.ä 
jos meillä juutalaiset saayat täy~et kansala'ISOl
keudet, niitä rupeaa VenäJältä päm tavattomass~: 
määrässä tänne tulvimaan, joten niistä tulisi suuri 
vaara yhteiskunnaJ.liselle elämälle. On kuitenkin 
toivottavaa, ·että samassa määrij.ssä, kuin Venäjällä 
tulee vapaat ja vakaantunoot olot, samassa mää
rässä myöskin juutalaiset siellä tulevat saavutta
maan sellaisen aseman, ettei heillä ole mitään 
syytä pyrkiä tulvimaali tänne s.uomeen päin. 
Joka tapauksessa minä ka.tson meidän maamme 
ja kansamme kannalta. alentavaksi, jos me ru
~eamme asettamaan juutalaisia johonk~~ erikoi~ 
asemaan. Jos niin käv]si, että myöntälsimme ai
noastaan niille .iuutalaisille täydet kansala~oi
keudet, jotka. nyt ovat täällä, niin olisi me1llä 
uusi .iuutalaiskysymys jo muutaman vuoden pe
rästä sillä varmastikin tänne saapuisi vuosien . 
kulu~ssa uusia tulokkaita ja tulisi jälleen vai
keaksi suoritua. niistä, jolleivät he voisi saada 
täällä kansalaisoikeuksia. Näin ollen juutalais
kysymys olisi taas jonkun ajan perästä uudestaap. 
esillä. Minulla on se usko Suomen kansan voi
maan, että se jaksaa kestäru :sen :kilpailun, mikä 
mahdollis-esti juutalaisten puolelta sille on t.uleva. 
Näi11 ollen minä hartaasti toivon, että valiokun
nan ehdotus tulee sellaisenaan hyväksytyksi. 

iEd. Ingman: Kun suuren valiokunnan on 
saatava kaksi mietintöä valmiiksi ja eduskunnan 
on ne käsiteltävä vielä ennen k:lo 12, ruiin omasta 
puolestani luovun ehdottamasta vastalausetta 
ään-estyks·en alaiseksi. Toivon, että ne, jotka. ovat 
samalla kannalla, myöskin luopuisivat sitä eh
dottamasta. Kaikkein vähimmin on minusta nyt 
aikaa ryhtyä peria.atteelliseen keskusteluun. 

Ed. Anton Huotari: Ed. Päivansalo on 
täällä tehnyt ehdotuksen, .ioka perustuu· ed. In,g
manin vastalauseeseen, jossa peloitellaan juuta
laisvaaralla. Kuitenkin oru tosiasia., että nykyi
nen aika parhaiten on' osoittanut, että pahimpia 
juutalaisia eivät ole suinkaan ne, jotka tunl1US
tavat moos,eks-enuskoa. M.eillä on yhtä hyvin vaara 
pelättävänä niiden ,juutalaisten" tahol~a, jot~a 
kiskomista harjoittavat v~elä pa.hemmm, kmn 
mooseksenuskolaiset. 

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi. 

8B 
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Yksityiskeskustelu : 

1-5 1§ :t, alkulaus-e ja otsake hyväksytään jär
jestänsä. ktlBkustel n tta. 

P u he m i ·e s: Kun ednsknruta on kai'kin puo
lin hyväksynyt suuren valiokunnan ehdotuks-en, 
julistettanee a:sian toinen kä.sittely päättynooksi? 

Troinen käsittely julistetaan päättynooksi. 

Puheellivuoron saa.tnaa.nl lausun 

Ed. K n lle r v oMan n·e r: Pyydän ilmoittaa 
suuren valiokunnan .iä:senille, että suuren valio
kunnan kokous on tässä hno11100ssa .sen jälkeen, 
kun istunto on julistettu ·kesk•eytety ksi. 

P n he mies: V arataks-ooru snnr.elle valiokun
nalle tilaisuuden käsitellä ne asiat, jotka sille ovat 
lähetetyt, keskeytetään istunto k:lo ll:oon.' 

Täysi-istunto keskeytetään k :Jo 10,20 i. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

k:.lo H i. p. 

Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittaminen 1918 
vuoden loppuun. 

·Esitellään suuren valiokunna.n mietintö n :o 11 a 
ja otetaan iatknvaan t o i s e e n k ä s i t te l y y n 
siinä ja saman valiokunnan mietinnön n:o 11 kä
sitelty, valtiovaJ"ainvalioknnnan mietinnössä n:o 9 
tehty ehd·otus laiksi pääoma- .ia kuponkisuostnn-. 
nasta. ' 

Ed. Manmer lukee ääneen suuren valiokunnan 
mietinnön n :o 11 a. 

P u he m i e s: Kun suuri valiokunta ei ole eh
dottanut muutoksia siihen, mitä eduskunta on toi
sessa käsittelyssä päättänyt, vaan puoltannt sen 
hyväksymistä, niin eduskunta, päättäen pysyä te
kemässää.n päätöksessä, .iulistanee asian toisen kä
sittelyn päättynooksi. 

Hyväksytään. 

Valtiolainan ottaminen kulkulaitosrahaston 
tarpeisiin. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o 12 a 
.ia otetaan jatkuvaan t o i s e en k ä :s i t te 1 y y n 
siinä sekä saman valiokunnalll mietinnössä n :o 112 
j31 valtiovarainvaliokunnan mietinnössä n:o 7 val
mistelevasti käsitelty hallituks-en esitys n:o 22, 

joka koskee valtiolainan ottamista kulkulaitosra
haston tarpeisiin. 

Ed. Manner lukee ääneen suuren valiokunnan 
mietinnön n:o 12 a. 

P u he m ies: Kun suuri valiokunta ei ole eh
dottanut. muutoksia siihen, mitä eduskunta on 
päättänyt toisessa käsittelyssä, vaan puoltanut 
sen hyväksymistä, niin eduskunt.a, päättäen pysyä · 
tekemässään päätöks-essä, julistan·ee asian tQisen 
käsittelyn päättynooksi. 

E n .s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s Ingman 
ryhtyy johtamaan puhetta. 

E n s i m ä i n en vara p u l; e m i ·e s: Päivä
järjestyks-essä olevaa kuudci.ta, seitsemättä. kall

- deksatb ja yhdeksättä asiaa ei tässä täysi-istun
nossa esitellä. 

10) Puhemiehelle vatiopäiväjärjestyksen 43 § :n 
muyan tulevaa korvausta 

kosktwa valtiovarainvaliokunnan kirjelmä esitel-
lään. ' 

Siihteeri lukee: 

SUOMEN EDUSKUNNAN 
Valtiovarainvaliokunta. 

Helsingissä, 
joulukuun 17 p:nä 19117. 

N:o 20. 

Suomen Eduskunnalle. 

ValtiQvarainvaliokun:ta saa Eduskunnalle kun
nioittaen ilmoittaa, ·että V aliakunta Valtiopäivä
järjestyksen 43 § :n 4 momentin mukaisesti Edus
kunnan päätettäväksi ehdottaa Eduskunnan Pu
hemiehelle 2,500 markan kuukautisen määrärahan 
niiden kulujen korvauks·eksi, joita hänellä on val
tiopäiväin aikana. 

Valtiovarainvaliokunnan puolesta: 

Edvard Gylling. 

Sulo Vuolijoki. 

Keskustelu: 

Ed. M ä k i: Ehdotan, että ·puhemiehen palkkio 
määrättäisiin 1,500 ma.rkaksi kuukaudelta. · 

Ed. J. Kohonen: Pyydä'll kannattaa ed. 
Mäen tekemää ehdotusta. 
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Ed. Luo p aj ä r v i: Puh~mi~h~He maksettava 
korvaus on aikais~mmin ollut 2,500 markkaa kuu
kaudessa. Kuru tätä kysymystä 'kä:si~ltiin viime 
valtiopäivillä, jolloiru oli eduskunnassa sosialide
mokraattinen en~mmisi9 .ia myös siitä puoluoosta 
valittu puh~mies, päätti sanottu enemmistö puhe
miehen palkkion 1,500 markaksi kuukaudelta. 
V a.ltiovarainvaliokunnassa silloin, äänestivät maa.
laisliiton ~dustajat siellä yhdessä toisten porvari
puolueitten edustajain kanssa palkkioksi 2,500 
markkaa kuukaudessa sen perusteella, että aikai
semminkin asianlaita oli sillä tavalla ollut. Ne 
jäsenet, jotb maalaisliiton edustajista nyt ovat 
olleet saapuvilla valtiovarainvaliokunnassa tätä 
kysymystä käsiteltäessä, ovat äänestäneet saman 
määrän puolesta .samalla perusteella, kuin aikai
semminkin. Mutta siihen katsoen, että sosialide
mokraattinen eduskuntaryhmä silloin, kun heillä 
on ollut oma mi-es eduskunnan puhemieh-enä, on 
tämän korvauks-en määrännyt 1,500 markaksi kun
kaudessa, ja kun s-en ~yhmän taholta myöskin nyt 
€hdotetaan korvaus samaksi määräksi, minä pno:. 
lestani katsou, että tähän esityksoon olisi -edus
kunnan suhtauduttava myönteisesti. Omasta puo
l-estani, .ios olisin nyt ollut valiokunnassa saapu
villa tätä kysymystä krusiteltoossä. olisin silloin 
jo yhty11Jyt tästä ·syystä tähän määirään. Kun li
säksi ottaa huomioon s-en seikan, että edustaja
palkkio nyt on tullut määrätyksi näiltä valtiopäi
viltä korkeammaksi, kuin s-e on ollut aikais-emmin, 
niin, vailkka onkin toiselta puolen myönn-ettävä, 
että puhemiehen palkkion suuruuden pitäisi olla 
jollain tavaUa kuvastamassa sitä ·eclesvastuullista 
ja. edustavaa asflmaa, .ioka puhemiehellä eduskun
nassa on, kuitenkin, koska tois-elta puolen on syytä 
ottaa huomioon, että palkkio alemmankin ehdo
tuksen mukaan tulee jo siksi huomattava, että to
delliset menot puhemiehelle tulevat korvatuiksi, 
minä puolestani yhdyn siihen esitykS€-en. joka 
täällä on tehty, että tuo palkkio o1isi L500 mrrrk
kaa kuukaudessa. 

iEd. H ä 11 n i n e 11- W a l p a s: Viime valtio
päiväin aikana pitivät arvoisat herrat oikeiston 
edu.sta,jat 25 markkaa liian suutena' palkkiona 
kansanedustajille. Tämän vuocl·en nykyisillä val
tiopäivillä ovat he katsoneet, että 900 markkaa 
kuukaudessa, 30 markkaa päiväs·sä, olisi ainakin 
riittävä. Kun oli kysymys 10 markan myöntä
mis-estä kalliinajan takia lisää, niin nosti se sillä 
taholla kovaa va:Starintaa. Samat herrat nyt eh
dottavat eduskunnan herra puhemiehelle edustaja
palkkion lisji.ksi 2,500 markkaa kuussa, siis kai
kestaan he ehdottavat eduskunnan herra puhemi-e
helle 3,700 markkaa kuussa. Näin hoe tek-evät, 

kun on .ioku arvohenkilö kysymyksessä, mutta kun 
.ioku työläinen sattuu ol·emaan kansanedustajana, 
he pitävät suurena skanda.alina, että sellaiuen saisi 
900 markkaa. 

Keskustelu julistetaan päättynooksi. 

Ensi mä i ne n varapuhemies: K-eskus
telun a.ikana on vastoin valtiovarainva.liakunnan 
ehdotusta. ed. Mäki ehdottanut, että puhemieh~n 
pa.lkkio määrättäisiin 1,500 markaksi kuukau
dessa. Tätä ehdotusta on ed. Jalo Kohonoen kan
nattanut. Kutsun tätä ·ehdotusta ed.· Mäen ehdo
tuks.eksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

liänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunuan ehdo
tuksen, äänestää ,jaa,"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Mäen ehdotus hyväksytty. 

Aänesty.ksessä annetaan 77 .raa- ja 111 ei-ääntä. 
Eduskunta on .siis päättänyt ed. Mäen ehdotuksen 
mukaisesti määrätä puhemiehen palkkion 1,500 
markaksi kuukaudessa. 

Pöydällepa.not: 

11) ~[aaseudun alkukoulunopettajien palkkaetujen 
parantamista 

tarkoittavieru anomusehdotusten johdosta ~hty si
vistysvaliokunnan mietintö n :o 3 esitellään ja pan
naan pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

12) Åpulantojen· maahansaanuin aikaansaamista 

tarkoittavan anomusehdotuksen johdosta' tehty 
maatalousv.alio'kunnan II osaston mietintö n :o 1 
esitellään .ia pannaan pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

Seuraava tä;ysi-istunto on huomenna torstaina 
k:lo 6 i. p. 

Täysi-istunto päättyy k:.lo 11,50 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 



,, 
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33. Torstaina 20 p. joulukuuta 

Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

Ainoa käsittely: 

1) Varojen o&ottamista kansanopetusta 
varten vuodeksi 1917 koskeva hallituksen 
esitys .......................... ' ..... . 

Asiakirjat: Valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n:o 5'; hallituksen ·esitys n :o 17. 

2) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 19117 
koskeva hallituksen esitys ............. . 

Asiakirjat: Valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n:o 6; hallituksen esitys n:o 16. 

Kolma& käsittely: 

3) Ehdotus laiksi eräänlaisen omaisuuden 
käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeukselli
sissa oloissa 2 p :nä kesäkuuta 1917 anne
tun lain 14 § :n m nuttamisesta t.oisin 1nm1 u-
vaksi ........... · ...................... . 

A s i a k :U r j a t: Suur-en valiokunnan mie
tintö n:o 9; elintarveasiainvaliolmnnan mie
tinnöt n:t 2 ja 2 a; ed. Tokoin ja. W atasen 
edusk. esit. n :o 24. 

E~sit.ellään: 

4) Ehdotus, että ·eduskunta päättäisi vah
vistaa ja. julkaistavaksi määrätä seuraavan 
lakiehdotuksen: Laki Korkeimmasta Oikeu-
desta ........ · ....................... '. 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 9; ed. Airolan ja Kullervo Man
uerin kirjoitus. 

5) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
vi&taa ja julkaistavaksi määrätä seuraavat 
lalåehdotnkset: 

k:lo 6 i. p. 

Siv. 1 

652 i 

655 

a) Laki Korkeimmasta Hallinto-oikeu
desta; 

b) Laki 20 päivänä heinäkuuta. 19-06 an
ootun Vaalil·ain 13 ja 16 § :n muutta:mi8€1sta; 
sekä 

c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irt.o
laisista ja niiden kanssa menettelemisestä 
annetun a;setuksen 9 '§:n muuttamisesta .... 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 10; ed. Airolan ja· Kullervo Mau
nerin kirjoitus. 

6) Ehdotus, että edu&kunta päättäisi vah
vistaa ja voimaansaatettavaksi määrätä seu
raavat lakiehdotuhet: 

a) Laki mooseksenuskolaisista Suomes
sa; ja 

b) Laki Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
7 §:n muuttamisesta ........... :· ....... . 

Asiakirjat: Perustuslakivaliokunnan 
i kirjelmä n:o 4; ed. Kullervo Manneriri 

658 

y. m. anom. ehd. n:o 4 ................. . 
7) Maan sotalaitoksen voimaansaatta

mista ja ~ibyksien antamista kansanmiliisin 
aikaansaamiseksi koskeva ed. Mikkolan 
y. m. anom. ehd. n:o 4. 

8) K·ertomus valtiovarain tilasta vuosina 
1913-1915 ......................... . 

Ainoa käsittely: 

9) Erinäisiä ehdotuksia elintarv.ekysy-
myksen järjestämiseksi ............... . 

Asiakirjat: Elintarveasiainvaliokun
nan mietintö n:o 1; -ed. Airolan ja Kullervo 
Manuerin kirjoitus. 

10) Määrärahan myöntämistä kansakou
lulasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoit-
tava anomusehdotus ................... . 

Asia k i r .i a t: Sivistys·valiokunnan mie
Hntö n :o 1; ed. Latvallau y. m. anom. 
ehd. n:o 44 .ia ed. Lanton y. m. anom. e4d. 
n:o 45. 

Siv. 
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11) Ka.nsantajuisten tieteellisten luento
jen avustamista tarkoittava anomus·ehdotus 

A s i a. k i r .i a. t: Sivistysvaliokunnan mie
tintö n :o 2; ed. J 01hanssonin y. 'm. anom. 
ehd. n:o 55. 

12) Maaseudun alkukoulunopettajain 
palkkaetujen parantamista tarkoittavat ano-
m\lsehdotukset .. · ..................... . 

Asia k i r .i a t: Sivistysvaliokunnan mie
tintö n:o 3; ed. Alkion y. m. anom. rehd. 
n:o 39; ed. Walkamari y. m. anom. ehd. 
rr:o 4; ecl. Hedbergin anom. ehd. n:o 41. 

13) Apulantojen maahansaanuin aikaan-
saamista tarkoittava anomuehdotus ....... . 

A s i a k i r j a t: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n :o 1; ed. Kairamon 
anom. ehd. n :o 66. 

Siv. 

. Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Arajärvi, Björk, Eloranta., Holsti, Kiiskinen, Ki
v~nen, •Kuusinen, Mä1kelä, Talas, Wekara ja \Vno
rmen. 

Ilmoitusasiat: 

Vapa.utusta eduskuntaty·östä yksityisten aswm 
vuoksi saavat ed. B.iörk tästä päivästä ensi vuoden 
ensimäiseen täysi-istuntoon, ed. Bergroth ja. ed. 
Yrjö Mäkelin ensi periantain ja lauvantain istun
no1sta, ed. Wekar& tämän vHkon istunnoista, ed. 
Kuja.la tämän iHan istunnon alkuosasta. ,. 

Lisäys päiväjärjestykseen. 

Puhe m i •e s : On ilmoitettava, että ulkopuo
lella täJmä päivän päiväjärjestystä käsitellään ed. 
Mikkolan ja muitten välikysymysasia sen asian 
jälkeen, joka on kolmanneksi määrätty päiväjHr
.iestykseen. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Varojen osoittamista kansanopetusta varten 

koskevan hallituksen esityksen n:o 17 johdosta 
valmistettu valt1ovail'ainva1iokunnan mietintö 
n :o 5, joka maanantaina tämän kuun 17 päiväna 
pantiin pöydälle, esitellään mainitun kysymyksen 
a i n o a ta k ä s i t te 1 y ä varten. 

P u h e m i e s: V aliakunta tekee ehdotuksensa 
mietinnön sivuilla 8, 9 ja 10. Ellei yleiskeskus
teiua haluta, ryhdyttänee ehdotusta käsittelemään 
kohta kohdalta. 

Kohdat 1--10. esitellään Ja hyväksytään jär
jestänsä keskustelutta. 

11 kohta, määräraha maalaiskansakoulujen jat
kokursseja varten (rajaton siirtomääräraha) 
150,000 markkaa, aiheuttaa seuraavan 

Keskustelun: 

Ed. P a a v o V i r k k u 11 e 11: P;yydän saada 
kiinnittää eduskunnan huomiota erääseen kohtaan 
tämän maal!a,iskaJUisa~lmulujen ,jarl:kOikursseja. var
ten myönnettävän ~äärärahan perusteluissa. 

Se esiintyy hallituksen esityksen sivulla 7 ja 
valtiovarainvaliokunta on sen sellaisenaan hyväk
synyt. Hallitus ;ilmoittaa lnäiss:ä, perusteluissa 
muun muassa, että tämäln vuoden syyslukukauden 
alusta on kurssien palkkio, joka nykyoloissa oli 
kohtuuttoman pieni, vastaten i2 markkaa~ itun
nilta, 'koroitettu 50 prosentilla, ja luulee hallitus 
voivamsa ilmoittaa, että n:ämä koroi<tetut paJ:kkiot 
ovat vaikuttaneet elv;yttävästi kurssien pitämi
seen. Kuitenkin on asianlaita niin. ·että koulu
toimen ylihallitus on tämän vuode:ri syyskuussa 
hrullitukse1le ·esittäJnyt., että; tämä prulkkio koroi
tettaisiin 100 prosentilla, huomauttaen, että 2 
marli'an tuntipalkkio saatettiin kyllä toistakym
mentä' vuotta. sitten pitää ri<iWivänä,mutta jo muu
bma. vuosi sitä oru pidetty varsin• niukkana, ja 
varsinkin nykyoloissa se on niin kohtuuttoman 
pieni, että se olisi kaksinkertwiselksi koroitettava. 
Ei 50:11!kään prosentin koroitus ole. omiaursa lisää
.mään kainsa;koulunopetta.ia.n harrastu&ta tähän va
paaehtoiseen ja yhä tärkeämmäksi käypään kan
sanopetustyöhön. Tästä koulu'hallituksen esityk
ses-tä huolima.tta on ballitn;;: koroittanut nämä 
palkkiot ainoastaan 50 prosentilla, mutta tästä 
osittaisesta, 'koroituksesta ei liene ollut sitä tulosta 
jatko-opetuksen elvyttämiseksi, minkä hallituk
sen perustelujen sanamuodosta saattaisi päiittää. 
Päinvastoin on tunnettua, että ·tämäru koroiiuksen 
niukkuus on kansakoulunopettajapiireissä herlilttä
nyt, ja syystä herättänyt, suurtf~- tyytymättö
myyttä, joka myöskin viime .aikoina on julikisissa 
la.usunnoissa. tullut ilmi. Niinpä on Suomen Dpet
tajay hdisty ksen keskushallitus äskettäin tehnyt 
senaatiin anomuksen jatkokurssien palkkion ko
roittrumisesta. kouluhallituksen esittämään mää
rään ja kouluhallituskin lienee hiljakkoin uusinut 
tämänsyksyisen esityksensä. Se seikka, että hal
lituksen -esityksessä on mainittu palkki-o koroi-
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tettu ainoastaan 50 % :lla, lienoo ollut syynä sii
hen, että senaatissa ei ole katsottu voitavan ottaa 

, asiaa uudelleen käsittelynalaiseksi. 
Mutta jos tämä palkkiokysymys saapi jäädä 

tälle. kohtuuttomalle . kannalle, lienee odotetta
vissa, että kuluvan lukuvuoden kuluessa ei saada 
jatko-opetusta maalaiskansalwul uissa lainkaan 
·käyntiin. .T os sitävastoin eduskunta nwt lausuisi 
htsovansa kohtuulliseksi kouluylihallituksen 
esittämää aikaisempaan pa.lkkioon verraten 100 
prosentin. koroitusta, niin va:rmoonkin jo joululo
man aikana aJettaisiin suunniteltuja jatkokurs
seja järjestää, ja. ne pääsisivät kohta alkavan ke
vätlukukauden alusta hyvään kulkuun. Pyydän 
tässä y·hteydessä huomaut;taal, että 100 prosentin. 
yhtä'vähä:n kuin 50 prosen.tin, koroitus ei vaikut~. 
mitään itse tämän, vuonna 1917 tarvittavan mää. 
rärahan suuruuteen, koska tämä määräraha. tar
vitaan edellisinä lukuvuosina jo toimeenpantujen 
jatkokurssien palkkioitten suorittamiseksi. Tun
nettua .näet on, että lukuisat, jopa sadat opettajat 

' ovat pitkät ajat saaneet palkkiota odottaa vuosia 
sitten suoritetusta työstä. Niistä kursseista taas
kin, jotka. ma.hdomsestir rtän.ä syksynä on a.loitettu, 
tai ,ioita tullaan toimeenpanemaan ensi kevätluku
kauden kuluessa, suoritetaan pa.lkkio vasta sen 
jälkeen, kun ne ova.t pidetyt, si:is ens.i vuoden• 
määrärahasta. 

Sen nojalla, mitä minulla on ollut kunnia esit
tää, pyydän ehdottaa, että valiokmman mietinnön 
sivulle 4 lisä.ttäisiin 10 kappaleen jälkeen näin 
kuuluva lause: ,11. Määräraha maalais
k a n s a k o u l u j e n j a t k o k u r s s e j a v a r
t en. Koska hallituksen syyslukukauden. alussa 
1917 päättämä .iatkokurssipalkkiroiden koroitus 
50 prosentilla on nykyoloissa kovin vwhäinen eika 
ole riittänyt va~kuttama.an. elvyttävästi j•atkokurs
sien toimeenpanoon, katsoo eduskunta hyväksyt
täväksi kouluhallituksen esittämää 100 prosentin 
1mroitust.a". 

Ed. W a l k a m a: Pyydän kannattaa ed. Virk
lmsen tek-emää ehdotusta. 

Ed. K o k k o: Huomautukseksi hallituksen esi
tykseen, kun siinä sanotaan, että tämä 50 prosen
tirn ikoroitus olisi vaikuttanut -elvyttävä.sti jatko
kurssien toimeenpanemiseen, pyydän saada mai
nita, että lukuvuonna 1911-1912, jolloin vii
meksi säännöllisissä oloissa pantiin jatkokursseja 
toimeen, toimi 372 jatkokurssia, joissa oli 8,269 
osaoottajaa. Sittenkun hanitus lalkkautti tämän 
sivi.stysmääräraha:n, n~in että opett.ajat eivät enää 
saaneet pa·lkkioita•, -jäi liki 400jatkokurSISit mak
sa.ma.tta. Vaikka sitten tuli tietoon, että tänä 

. 
vuonna tultaisiin soomalan ja:tkoknrssipa.lkkioita, 
kun paLkkio oli ·pieni, syntyi jatlwkuresilakko. 
Kouluylihallitus oli kyllä päättänyt puoltaa 4 
markkaan jatkokurssipalkkion opetustuntia koh
taan, mutta kun oli tullut tietoon, että hallitus 
tulee ehdottacrnaan varin 3 ma.r'kka.a. tunn,ilta, niin 
on taas jonkinlainen pysähdys tullut näiden jat
kokurssien toimeenpanemisessa. Tämä seisahdus 
on sanomattoman suuri vahinko vapaalle valistus
työlle, sillä monissa paikoin maaseudulla ne ovat 
melk·ein ainoat til.ruirsuudet, joissa kaniSannuorisoUe 
opetetaan säännöllisesti määrätyitä tieteellisiä ja 
taloudellisia aineita. Että nämä kurssit uudes
taan virkoisiva.t toimintaansa, pyydän l>ämpi
mä:sti saada kannattaa ed. Virkkusen ehdotusta. 
siis 4 markkaa opetnsrtuntia kohti. . 

· .Senaattori S et ä l ä: Ha:llitus on puoJ.estansa 
kyllä ollut _tietoinen näiden jatkokurssien merki
tyksestä, .ia tahdon lisätä, että on erittäin vali
tettava asia, että näitä kursseja pitkien aikojen 
kulu-essa. on vain vä1hässä määrin pidetty. Pää
syy, mi·n~kä vuoksi kurssit ovat jääJneet pitä
mättä, on tieiienkin ollut se, että niistä ei lähinnä 
edellisinä vuosina ole mitäärn ma.ksettu, vaan kurs
sien pitäjät ovat saaneet turhaan odottaa palk
kiota työstän1sä. Se koroiiius, jonika ·senaatti, 
oikeastaan vasta tämän esityksen yhteydessä, on 
saattanut esittää, ei tietysti ole vielä kerinnyt mil
lään tavaHa vaikutt:a!a !kurssien elvyttämi•seen, jo
ten siis ei suinkaan voi tämän mukaan vielä ar
vostella lisäyksen vaikutusta. Minulla puolestanl 
ei kuitenkaan ole sitä vastaan mitään sanottavaa, 
jos eduskunta: Jratso~si nyt ehdotetun komituksen 
myönnettäväksi. · 

Ed. K a i r a m o : Krusirlläoleva mietintö · on 
yksi niitä harvoja, joissa ei huomaa mitään vas
ta.lausetta. .Siitä jo käynee selville, että valtio:
varainvaliokunta. ei ole taht.on.ut osoittaa välinpi
tämä.ttömyyttä tai kylmäkiskoi-suutta näitä kurs
seja. kohtaan. Valiokunta on yksinkertaisesti ol
lut sitä mieltä, että näin myöhäiseksi kun. aika 
on kulunut, tällä määrärahalla. ei enää olisi käy
tännöllistä merkitystä, jos 1se otetaan kuluvan 
vuoden budjettiin. Se on varsina.inen syy, min
kätähden. täJmä tärkeä twrve ei ole saiallut sijaa 
valiokunnan. mietinnössä. Nähtävästi ei tule ole

. maa;n mitään estettä, että niilmä kurssit ·ensi vuo-
den budj.etissa otetaan riittävästi huomioon, ja 
ymmärtääkseni olisi sellainen määräraha, jota ed. 
Virkkunen ehdotti, enemmän paikallaan tulevan 
vuoden, kuin kuluvan vuodeni budjetissa, jossa se 
ei enää ehdi mitään vaikuttaa. 
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Ed. Gylling: Ed. Virkkusen tässä ehdot
tama. asia ei ole ollut valtiovarainvaliokunnan tie
toon saatettu miltään taholta. Olisi ollut syytä, 
et-tä se olisi esitetty asian lähetekeskustelussa tai 
muuten saatettu valtiovarainvaliokunnan harkit
tavaksi. Mutta koska itse asiassa ed. Virkkusen 
ehdotus tuntuu perin . kohtuulliselta, niin minä 
puolestani katsoisin, ettei eduskunnalla tuollai
seen lausuntoon, vaikka aivan näin valmistamatta, 
olisi syytä asettua vastustavalle kannalle. Va
lita:n vai.n, ·ettei sitä ole ennen esitetty. 

Senaattori Kallio: En ole saanut muuta, kuin 
kerran kuulla ed. Virkkusen ehdotuksen•, mutta 
siinä on ~rusteltu asia ikäänkuinsinä'tavalla, että 
senaatin päätös olisi ehkäissyt näiden kurssien toi
meenpanoa .io tänä .syksynä. En voisi 'Sellaista pe
rusteina hyväksyä, sillä en usko sen olevan syynä 
tähän. Syy on si•inä,että kun moneen vuoteen näitä 
ei ole mak&ettu, niin se .on lamauttanut innostusta 
tällä alalla. :Minulla ei ole niin 1huono käsHys 
opettajista, ·kuin ed. Vi:rkkusella, että nä:mä kurssit 
yksistää:n olisivrut pitämättä sen johdosta, onkö 
3-4 markkaa tunnissa palkkiota, vaan pääasia on 
se. <että. ne saavat siitä palkkion. On myöskin huo
mioon otettava, ·että kansakouluasetuksen muis
taakseni 1212 §:ssä opettajien v·elvollfsuud.eksi jo 
ilman palkkiota kuuluu tämä velvollisuus. Tällii 
en kumminkaan tahdo sanoa, ett·ei olisi asiaa edis
tettävä palkkioita maksamalla, kut-en hallituskin 
on tehnyt. Mutta. sellaista perusteina -en katsoisi 
voi•vani hyvä.ksyä, joka sisäHyi ed. P. Virkkusen 
perusteluun. 

Ed. P a a• v o V i r k k u n e lli : Pyydän huo
mauttaa sen johdosta, mitä ed. Kallio tiilillä lausui, 
että koul'utoimen ylliha~litus on1 pi1änyHätäopetta
jien toivomusta palkkion koroittamisesta niin koh
tuullisena, että se jo kaksi kertaa on siitä tehnyt 
hallitukseUe esityksen. Erityiset opettajajärjestöt 
ovat, niinkuin äskei&essä lausunnossani ja mainit
sin, hallituksen puoleen kääntyen, anoneet, että 
hallitus ottaisi täanän koul uyliha.llituksen esityksen 
hyvään huomioonsa. Mielestäni jo nämä tosisei
kat todistavat, että a,sia todella on kipeä ja että 
se on järj·estettävä ·ehdottamallani tavalla. Minä 
pidän tätä opettajien toivomusta niin perin koh
tuullisena, että minun kannaltani katsoelit ei voisi 
olla muusta 1kysymystakään, kuin että se otetaan 
v~rteen, etenkin kun nykyiset olot otetaan huo
mioon. 

Keskustelu t.ästä 11 kohdasta julistetaan päätt;v
neeksi. 

P u ·h e m i e s : V as>toin valiokunnan ehdo
tusta. tässä ·kohden on ed. Paa.vo Virkkusen ed. 
W alkaman kannattamana ehdottanut, -että. va.lio
kunnan mietinnön 4:nelle sivulle lisättäisiin 
10:nen kohdan jälke·en näin kuuluva lauselma: 

,11. Määrärahakansakoulujen ja t-· 
k o kursseja varten. Koska hallituksen 
syyslukukauden alusta 1917 päättämä jatkokurssi
palkkion koroitus 50 prosentilla, on nY'kyoloissa ko
vin vähäinen ·eikä ·ole riittänyt vaikuttamaan el vyt
tävästi jatkokurssien toime-enpa.noon, katsoo -edus
kunta hyväksyttäväksi kouluylihallituks·en esittu- . 
mää 100 prosentin !koroitusta". 

.Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

•Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdo
tuksen tässä kohd-en, äänestää ,j.aa"; jo~ ,ei" voit
taa, on ed. Paavo Virkkusen ehdotus hyväksytty. 

Ääri·estyksessä ovat ei-äänet voitolla. Edus
kunta on siis 'Päättänyt tehdä sellaisen lisä.ykS€n 
kuin ed. Poovo Virilclrunen on ehdottanut. Tällä 
lisäyksellä 11 kohta hyväksytään. 

Puhemies: 12:n kohdalla esitetty mätirä
raha on poistettu. 

'13-15 kohdat hyväksytään erikseen k?Skus
telutta. 

Puhemies: Esitellään 16 kohta: Määräraha 
kansanlastentarhain kannattamiseksi (rajaton 
siirtomääräraha) 200,0:00 markkaa. 

Ke§!kustelu: 

Ed. H u l t i n: Valiokunta ehdottaa määrärahan 
köyhien kansakoululasten ravinto- ja vaatetus
avuksi koroitettavakisi 150,000 markasta 1,000,000 
markkaan. Tätä perus•tella·an sillä, minkä me kaikki 
ti.edrumme, että ravintoaineiden hinnat ovat suurmat
tomassa määrässä kohonneet. Mutta saman perus
taen tulisi vaikut-taa myös lmnsa.nlastentarllain 
määrärahan koroiitamis·een. Näissä lastentar
hoissa on nimittäin tapana antaa lapsille yksi 
ruoka-ateria päivässä. Monessa lastentarhassa 
·ei sitä tänä syksynä ole voitu antaa syystä, että 
varat eivät ole· siihen riHtäneet. Ehdottaessaan 
kansakoululasten ravinto- ja v.aatetus•wvuksi tar
koit.etun: siirtomäärärahan •koroittamista, valio
kunta huomauttaa, ettei ensi vuoden ra:hasääri1ö 
heti vuoden alusta ehdi valmistua. ~Sama ·seikka 
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tekee tar-peelliseksi jo kuluvan, vuoden budjetissa 
koroittaa tämäkin määräraha:, joka ~kin koskee 
ravinnon hankkimista niille pikkulapsille, jotka 
käyvät kansanlastentarhoissa. Ehdotan, että pu
heena'Oleva määräraha koroitetaan 200,000 mar
kasta 300,000 markkaan. 

alkuosa, sivut 1-6, sitten kulkulaitosrahaston m~
not sivuilla 6-39 ja siinä sivuilla 32 ja 33 olevat 
ponnet sekä laskelmat sivuilla 47 ja 48, vihdoin 
kulkulai•tosrahastou tulot sivuilla 39 ja 40 ja las
kelmat sivuilla 46. 

Ehdotettu menettely hyväks;yiään. 

Ed. L ö t h m a n: Pyydän kannattaa ed. Hulti- 1 Yleiskeskustelussa ei kukaan halua puheen-
uin tekemää ehdotusta. · vuoroa. 

Keskustelu 16 kohdasta julist•etaan päätty
nreeksi. 

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
tässä kohden on -ed. Hultin-ed. Löthmanin kannat
tamana ehdottanut, että määräraha tässä kohden 
koroitettaisiin 200,000 markasta 300,000 mark
kaan. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ~hdo
tuksen tä-ssä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,·ei" voit
taa, on ed. Hultin,in ehdotus hyväJksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla.. ·Edus
~mnta on siis •päättänyt tässä kohden hyväksyä ed. 
Hultinin 'ehdotuksen. 

17-25 kohdat ·esitellään ja hyväks;ytään jär
jestänsä keskust·elutta. 

P u he m i e s: Aikaisemmin •tehdyn päätöksen 
mukaisesti, jonka mukaan wiiäräraha 16 kohdalla 
koroitettiin 200,000 ma,r:kasta 300,000 markkaan. 
lienee •loppumäärä 18,.200,000 koroite-ttava .ia mää~ 
rättävä 18,300,000 markaksi. 

liiyvätksytään. 

Puhemies: Valtiopäiväjärj-estyksen 63 § :n : 
mukaan ovat näin tehdyt päätökset ehdollisia. i 

2) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 1917 

koskevan hallituksen esit;vkfJ-en n:o 16 johdosta 
valmistettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o 
6, joka tämän kuun 18 päivänä 'Pantiin pöydälle, 
esitellä.än mainitun kysymyksen ra i n o a t a 
k ä si t t e 1 y ä varten. 

Puhemies: Asian esittelyn ja kä-sittelyn 
olen ajatellut sellais:eksi, että ensin sallitaan yleis
keskustelu ja sitten ryndytään erikoiskäsittelyyn. 
Erikoiskäsittelyssä esitellään •ensin mietinnön 

Yksityisko-htainen käsittely. 

Osa sivulta 1 sivulle 6 hyväksytään keskuste
lut-ta. 

. Kulkula~tos~~has~on. menot. alkaen sivtJ-lta 6 
•sivulle 39 Ja sunä s1vmlla 32 Ja 33 olevat ponnet 
,s-ekä laskelmat- sivuilla 4 7, ja 48. 

Keskustelu: 

Ed. P a a s on e n: Pyytäisin ehdottaa, että va
liokunnan mietinnön sivulla 7 oleva viimeinen 
kappale, j-oka alkaa sanoilla: ,Valiokunta ei tahdo 
epäillä esityksessä olevain lisäysten tarpeelli
suutta", poistettaisiin mietinnöstä. :Sitten samalla 
ehdottaisin, että mietinnön ,sivulle 15 ensiinäisen 
kappaleen jälkeen lisättäisiin toisessa vastalau
seessa sivulla 51 oleva kappal·e,joka a.lkaia sanoilla: 
,Tämän vuoden ensimäisien valtio'Päivien j. n. e." 
sekä vielä samalle sivu-lle myöskin ensimäisen kap
paleen jälkeen vastalauseen sivulla 52 oleva kap-
pale. ' 

Puhe m i e s: Saanko kysyä edustaja Paaso
s·elta, tark;oititteko kaikkia niitä kolmea muutosta, 
jotka ovat vaS!talause'es·sa, _vai ainoastaa-n kahta? 

Ed. P a a.s o n'e n: Kyllä minä niitä kaikkia 
tarkoitin. 

Ed. Anna l a: Pyydän kannattaa ed. Paasosen 
tekemää ehdotusta. Minua kummastuttaa, että 
valtiovarainvaliokunnan porvarilliset jäsenet ovat 
tahtoneet valiokunnassa ottaa mietintöönsä täl
laisia kohti1a., kuin sivulla 7 ja samoin sivulla 15, 
ensimäinen 'kappale. .Jokaisen kai pitäisi tie
tää, joka jonkun verran ·on seurannut aikaai1sa, 
että rautatieläiset tämän sodan aikana ovat eläneet 
tavattoman epäedullisissa oloissa. Heidän pa:lk-

. kansa on normaaliaikoinakin ollut tavattoman 
niukka, niin että he hädintuskin ovat toimeentul
leet. Ja nyt sodan aikana palkkaa on kohotettu. 
tavattoman hitaasti. Palkankoroitusanomuksia 
kun on tehty, ovat ne viipyneet niin- kauvan, ennen~ 
kuin koroitusta on hiukkasenkaan myönnetty, että 
kun koroitusta on vähän saatu, niin se ei ole enää 

SJ 



656 'l'orstaina 20 p. joulukuuta. 

likimainkaan vastannut sitä ·elintarpeid·en hinnan- 1 

nousua, joka. sillä välin on tapa;htunut. J oka.isen, 
joka on hiukankin seurannut rautatieläisten elä- ' 
mää ja harrastuksia, pitäisi huomata, mitä on 
vaikuttanut 'tämä rautatieläisten huono taloudelli
nen ·asema rautati·eläisten siveel.liseen ta;soon. On 
tavattoman vaarallista koettaa antaa. hallitukselle 
varoitus etukäteen, ·etter ha!llitus sais·i rautatieläis
ten palkkoja. koroittaa. Vaikkakin valiokunta 
kyllä myöntää, että palkankoroitukset ovat. olleet 
tarpeellisia; mutta sittenkin se tahtoo antaa täl
laisen varoituks·en. 

Ed. J o h a n s s on: J ag afstår. 

Kes\ustelu tästä kohdasta. julistcbnn päätty
neeksi. 

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ed. Paa'Sonen ·ehdottan'Ut sellaisi·a muutoksia, 
kuin on toisessa vastalauseessa ja j'Otka ovat seu
raavat: 1 :ksi se, joka on merkitty numerolla 1 
sivuUa; 50; kutsun tätä ed. Paasosen ensimäi
seksi ehdotuks-eksi. 'Sen jälkeen hän on ehdotta
nut sel,larrsen muutoiksen, kuin on vastalauseessa 
mietinnön sivulla 51 n :o 2 kohdalla: Kutsun tätä 
ed. Paasosen toiseksi ehdotukseksi. Edelleen on 
ecl. Paasonen tehn\Yt sellaisen' muutosehdotuksen, 
kuin on toisessa vastalauseessa mietinnön 51 si
vulla tai ~i'keammin sivulla 52 n:o 3 kohdalla. 
Kutsun tätä ed. Paasosen kolmanneksi mnutos
ehclotukseksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Näistä ehdotuksista lit>nee kus
takin erikseen äänestettävä valiokunnan ehdotusta 
vastaan? 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös: 

1) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan 'Chdo
tuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,.ei"' 
voittaa, on ed. Paasosen ensimäinen ehdotus hy- 1 

väksytty. ' 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. 

'2) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan·ehclo
tuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on ed. Paasosen toinen ehdotus hyväk
.~.vtty. 

Äänestyksessä ovat jaa.-äänet voitolla. 

3) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdo
tu~en tässä kohden, 'äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
vo1ttaa, on ed. Paasosen kolmas ehdotus hvväk-
sytt;r. · 

Äänestyksessä annetaan 102 jåa- ja 82 ei-ääntä. 

·Eduskunta on s1iis pääJttänyt hyväksyä vru1io
kunnan ·ehdotuksen tässä osassa. 

P u h e mies: Esitellään kulkulaitosrahaston 
tulot sivuilla 39-44 ja laskelmat sivulla 46. 

Keskustelu: 

Ed. Kairamo: !fietinnön sivulla 42 ensi
mäisessä kappaleessa ehdottaa valiokunta, että 
uusia tariffikoroituksia ei olisi pantava toimeen 
ilma,n eduskunnan hyväksymistä. Koska mieles
täni ei voi olla eduksi rautatieasiain hoidolle. 
että seHai,set yksityiskohdat, 'kuin uudet tariffit~ 
e~ite~ään eduskunnan harkittaviksi ja hyväksyttä
viksi, en~en~uin ne astuvat voimaan, pyydän 
saad'a ens1mäilsen vastalauseen mukaisesti ehdot
taa, että mainittu kappale hyväksyttäisiin näin 
·kuuluva,na: ,Tariffien: koroituksien suhteen va
liokunta katsoo asiakseen lausua, että niitä ei 
yleensä ole toimeenpantava eduskunnan mieltä 
kuulematta". :Saattaa olla ehkä eri mieltä, onko 
edes tälllai.nen asiain esittäminen eduskunna-lle 
välttämätön, mutta en ole tahtonut omasta nno
lestani esittää mitään eriävää mielipidettä ;iitä, 
mitä valiokunnan vähemmistö on hyväksynyt. 

Ed. Koti 1 a: Pyysin puheenvuoroa kannat
taakse.ni ed. Kairamon tel~emä,ä ehdotusta. Olin 
vali·okunnassa. myöskin sitä mieltä ja äänestin .~en 
puolesta. :Mitä ed. Kairamo jo ehdotuksensa. pc
rusteluiksi tässä on maininnut, on kyllä täy3in 
paikallaan, mutta tämfiln liswksi täytyy meidän 
ottaa huomioon, että kun eduskunta ei säännölli
sissä oloissa luultavasti tule olemaan koolla kuin 
korkeintaan 4 kuukautta vuodessa, tuntuu jok
seenkin sopimattomalta, että j·okaisessa. yksityj
. sessä tapauksessa täytyisi eduskunnan nimen
omaan h y v äJ k s y ä, ennenkuin tariffien. muu
toksia saisi panna käytäntöön. Kyllä minun ym
märtääkseni tässä aivan riittää, jos sanotaan, 
ettei niitä yleensä olisi toimeenpantava i l m a n 
e d u s k u n .n a. n m i e l t äi k u u 1 e m a t t a, 
eikä noin yksityiskohtaisesti tarvitsisi edus3run
na.n hyväksyä jokaista eri tapausta. 

Ed. 0 r!: t e 1 i n: J ag- ber också att få understöda 
ldg-m. Kairaroos utt.alande, så myc'ket mer som i 
§ 57 '8Jf det försla.g- till reg-ering-sform, som i pro-
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position lblifvit lämnadt åt landtdagen, .framhål
ltls, att landtdagen skulle äga enli.gt densamma 
rätt att fastställa de allmänna grunderna för afc 
gifter, som sk-ola erläggas vid järnvägar o. s. v., 
och icke fastställa. själfva tariffen. Om landtda
gen nu skulle godkänna utskottsbetänkandet i den 
form, hvari detsamma föreligger, så skulle den 
redan fastställa ett förhållande, som sedermera 
måS'te rifvas upp genom den nya regeringsformen, 
för så vidt den antages i den form den har i pro
positionen. 

Ed. A h m avaa r a.: Pyysin puheenvuoroa 
myöskin kannattaakseni ed. Kairamon ehdotusta. 

Ed. Nevanlinna: Se periaate tässä kysy
myksessä, joka on saanut ilmaisun uuden halli
t.usmuotoehdotuksen 57 § :ssä ja. johon eräs arvoisa 
puhuja jo on viitannut, on minunkin, nähdäkseni 
tässä kysymyksessä ainoa oikea, voisipa melkein 
saul!Oa. ainoa. käytännöllisesti mahdol'linen. Se 
on se, että eduskunta harkitsee ja vahvistaa. ne 
yleiset perusteet, joiden mukaan maksuja on kan
nettava muiden muassa. rautatiellä. Valiokun
nan ehdotuksen voisi kuitenkin-käsittää niin, kuin' 
olisi tarkoitus, että eduskunnan hyväksyminen 
vaadittaisiin tariffeille semmoisenaan, siis kai
kille niiden yksrtyiskohdille, joita. eduskunta tus
kin kuitenkaan on sovelias päättämään. Näin 
ollen on mielestäni sitä suurempi syy, että eclus
lnmta hyväksyy ed. Ka,iramon ehdotuksen. 

Ed. G y ll i n g: Ensimäisessä vastalauseessa 
ehdotettu sanamuoto sisältää, että tariffien muu
toksia ei yleensä saataisi panna toimeen edus
kunnan mieltä kuulematta. Si1s ·erioomaisen väljä 
sanontatapa.; siinä olisi mieltä kuultava, mutta 
ei välttämältt.ömästi noudatettava, j.a sitälkin vain 
yleensä. Mielestäni eduskunnan oikeus, mitä ta
riffeihin ja valtion omaisuuclen hoitoon tulee, täy
tyy välttämättömästi saada tunnustetuksi laissa. 
On nimittäin otettava huomioon, etHi uudempi 
valtiotalous kehittyy siihen suuntaan, että suuri, 
kasva.va osa valtion tulotaloutta perustuu juuri 
valtion oman liiketoiminnan alalta saatuihin tu
loihin. Niin on meillä asianlaita huomattavassa 
määrässä ollut, vaikka sodan johdosta liikeyritys
ten tulot ovat tulleet verrattain pieniksi. Tässu 
on siis itse asiassa kysymys hyvin tärkeästä it
severotuskysymyksestä,, peri•aatteesta, sa·a:ko edus
kunta itse määr1itti, vfli jätetäänkö hallituksen 
sala'kähmäisesti hoidettav!!ksi tämä kysymys, vai 
annetaanko hallituksen, jossa porvaristo on val
lassa, tämä asia järjestää sillä tavoin, että valtion 
rautateitten, muiden mua.ssa li:i!kelaitosten, hoito 

muodostuu enemmän tai vähemmän välilliseksi 
verotusmuoddksi. Ei ole mitään mahdotonta 
eduskunnalle yksityiskohtaisesti käsitellä ja päät
tää ta.riffeista ja täHä on se hyvä puoli, että saa
daan estetyksi kaikki sellainen salajuonittelu ta
riffimaksuista, joka muuten helposti saattaa 
päästä vallalle. Mielestäni on hyvin suuri paino 
pa.ntava valiokunnan lausunnoHe sen takia, että 
vastoin sitä esitystä, joka koskee Suomen valtio
talouden itsehallinnon periaatteita ja joka on 
eduskunnalle annettu, nimenomaan teroit-etaan it
sev·er.otusoikeuden periaatetta. 

Ed. S c h y b e r g s on: Det förfarande. som 
föreslås i Tdgm. Kairamos reservation, är, :såsom 
ldgm. Neva:nE,nna, riktigt allJmärkte, det enda pra.k
tiskt möjliga. Vi kunna vara öfvertygade om 
att äfven om landtdagen inskränker sig till att 
träffa afgörande om grunderna för järnvägsta
riffen, så kommer det att upptaga. många af landt
dagens sammanträden. 1Så olika som intressen.a 
äro mellan stadsbon och landsbon, mellan socia
lister och agra.rer, komma "vi i hvarja händelse 
att få rentut oändliga debatter i denna fråga. 
Och den, som litet helst haft att göra med järn
vägstariffen med dess hundratal och tusental 
skilda poster, skall veta, att vi i denna tvåhundra
mans- och kvinnofö~samling komma till rena orim
ligheter, om vr skola, diskutera hvarje enskild 
punkt. Då vi betänka, att hvarjc plenum kostar 
landet 8,000 mark och anJtaga:, att järn:vägstari.ffen 
skulle upptaga 20 sammanträden, och för mindre 
kan det knappast gå, blir det 160,000 mark, och 
troligen bli besluten dessutom aHt annat än 
fiffiga. 

'AUt detta bestyrker min uppfattnin,g, att ldgm. 
Nevanlinna hade rätt, dä han sade, att ett för
farande sådant som ldgm. Kairamo föreslog ä,r det 
enda praktiska. 

·Ed. K i r v e s: Tä!mä tariffilausunto tuli va
liokunnan mietintöön sen takia, että saatiin tie
tää hallituksella olevan suunnitelman tariffien 
koroituksesta. nykyisestään 50 prosentilla., ja kun 
tällainen tiedonanto tuli valiokuntaan, ei luonnol
lisestikaan voitu jättää sitä huomioonottama:t:ta. 
Täällä ed. Nevanlinna huomautti perustuslaista 
.ia hallitusri:modosta, joiden: suhteen hän näkyy 
olevan erikoistuntija, mutta jätti mainitsematta, 
että siellä myös mainitaan Suomen kansan itse
v·erotusoiikeudesta, josta hän vaikeni, mutta mi
nun mielestäni ei olisi mitään syytä siitä itseve
rotusoikeudesta luopua. Jos ed. NevanEnna ja 
muut ensimäisen vastalauseen aUekirjoittajat tah
toisivatkin luopua tästä oikeudesta, niin minä' 
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kuitenkin rohkenisin toivo·a, että eduskunnan kes
kusta, maalaisliittolaiset etupäässä, olisivat mei
dän kanssamme tämän mietinnön kannalla, sillä 
ovathan he ennen osottautuneet olevansa näissa 
a~sioi:ssa eduskunnan: oikeuksien puoltaj1a. 

Mitä sitten .tulee ed. Schybergsonin lausun:toon, 
että tästä tulisi kallis!J:a, lystiä, jos eduskunta, pi
dättää itselleen kokonaan oikeuden tariffien hy
väksymisel!ln, on minun vain huoma.utettava, että 
ed. Schyhergson ja ne, jotka ovat hänen kannal
laan, tahtovat tulkita tätä asiaa mahdollisimman' 
epäedullisesti kansanvaltaisiin virtauksiin nähden. 
Minä sentähden toivon, ettei tälle mietinnölle an
neta virkavaltaisuuden leimaa. 

Keskustelu julistetaan päättyneek:si. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. 
Kairamo ed. Kotilan kannattamana ehdottanut, 
että m1etinnössä sivulla! 42 ensi-mäisenä oleva 
kappale saisi seuraavan sisällön: ,Tariffien koroi
tuksien suhteen valiokunta katsoo asiakseen lau: 
sua, että ni~tä ei yleeilsä ole toimeenpa:nrtava. edus
kunnmJJ mieltä kuulematta". 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Åänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdo
tuksen tässä kohden, äämestää ,jaa"; jos ,ei" voit
taa, on ed. Kairamon ehdotus hyvä!ksytty. 

Aänestyksessä annetaan 104 jaa- ja 80 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt tä·ssä kohden hyväk
syä valiokunnan ehdotuksen. 

Puhe m i e s: Kun muita ehdotuksia ei ole teh
ty, hyväksynee eduskunta tämänkin osan mietin
töä. 

Ehdotus h;yväksytään. 

Puhemies: Tämänkin mietinnön käsittelys
sä tehdyt päätökset ovat ehdolliset. 

Puheenvuoron sa;at;uaan lausuu 

Ed. G y 11 i n g: Sikäli kuin minä huomasin, ei 
puhemies nimenomaan esittänyt sivulla 45 
valiokunn>an mietinnössä olevaa osaa, joka 
seuraa tulo-osan jäilkeeru ja joka. jatkuu 
sivulle 46. Siinä kyllä pääasiassa on sBl
laisia asioita, joissa valiokunta t.ekee työjärj.es
tyksestään selkoa, mutta myöskin toisessa kappa
leessa sivulla 45 sellainen huomautus, joka koske€ 

tärkeää kysymystä. Siinä valiokunta katsoo vält
tämättömäksi ,ilmoittaa odottavansa, ~että hallitds 
on kiinnittävä mitä vakavinta huomiota •valtion 
rautateiden tulo- ja menoarvion häiriytyneeseen 
tasapainoon ja viipymiilttä ryhtyvä tarmokkaisiin 
toimenpiteisiin sen palauttamiseksi, sekä aikanaan 
esittämään asian vaatimat toimenpiiteet eduS'kun
nan hyväksyttäviks", siis lausunto, jolla on ver
rattain kauvaksi karutava merkitys ja joka siis 
e~kä sietäisi tulla n[menomaan hyväksytyksi. 

P u h e m i e s: Minä katson, että tämäkin osa 
mietintöä sisält.yy viimeiseen, mutta voitanee siitä 
Brikseen päättää. 

Puhemies: Kenties eduskunta tahtoo hyväk
syä sen osan mietintöä, joka on sivulla 45 ja ja.t~ 
kuu sivulle 46? 

Tämäkin mietinnön osa hyväksytään. 

3) Ehdotuksen laiksi eräänlaisen omaisuuden käy
töstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 
2 p :nä kesäkuuta 1917 annetun lain 14 § :n muutta-

misesta toisin !':nuluvaksi 

sisältävä ed. Tokoin ja \Vatasen tekemä Bdus
kuntaesitys n :o 24, jota on valmistelevasti 
käsitelty elintarveasiainvaliokunnan mietinnössä 
n :o 2 ja 2 a sekä suuren valiokunnan mietinnössä 
n:o 9, esitellään kolmantee.n käsitte-
1 y y n. 

P u h e m i e 5: Ensin sallitaan asia;,sta keskus
telu, sitten t,ehdään päätös lippuäänestyks·ellä e11li
tarv·easiainvali-oku:tma:n ehdotuksesta, joka. on pon
tena mietinnön 3 sivulla, eli että esillä oleva lain
säätämisasia 'käsitellään siinä järjestyksessä, kuin 
valtiopäiväjärjestyksen 60 §:n ~ momentissa on 
säädetty, s·e on kiireellisenä. Jos mainittu ehdo
tus hyväksytään, toimitetaan lippuäänestys laki
ehdotuksen hyväksymis-estä tai hylkäämisestä. 
Mutta ell-ei kiireelliseksi julistamista tapahdu, 
iäänestetä:än, onko lakiehdotus jäävä lepäämään 
vaiko hylättävä. Lopuksi esitellään, jos asia on 
julistettu kiireellis~ksi, ja la:kiehdotus hyväksytty, 
se eEntarveasiainvaliokunnan mietinnön 2 sivulla 
oleva ehdotus, että eduskunta· hyväksyisi ja vah
vistaisi puheenaolevan lain. 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Ku'kaan ei pyydä puheenvuoroa. Lu€Jaa~ 
kirjallisesti laadittu ä.änesiysesitys. 
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Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy lJUheenaolevan -ehdotuksen asian 
kiireelliseksi julistamisesta, äänestää ,jaa"; <ken 
sitä ei hyväksy, äänestää ,·ei". Jos vähintään 5

/ 6 

annetuista äänistä kannattaa mainittua ·ehdotusta, 
on se hyväksytty, mutta muuten on -ehdotu;; lJ;y. 
'iätty. 

Äänestyksessä annetaan 17-3 jaa- ja 16 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis 'Päättänyt, että esilläoleva lain
säätäruisasia käsitellään siinä järjestyksessä, kuin 
valti-opäiväjärjestyksen 60 § :n 2 momentissa on 
sääd-etty, s. o. kiiteellisenä. 

Sen jälkeen luetaan hyväksyttäväksi seuraava 
äänestysesitys. 

.i\äD.estys ja päätös: 

Joka hyvä:ksyy la:hehdotuksen s'eHaisena, kuin 
se t.ois·essa käsittelyssä on päätetty, äänestää ,.iaa"; 
joka ei sitä <hyväksy, äänestää; ,;ei". Jos 
vähintään 2 / 3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on 
lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hy
lätty. 

Äänestyksessä annetaan 168 jaa- ja 18 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä lakiehilo
tuks·en sellaisena, kuin se toisessa käsitt-elyssä on 
päätetty. 

Lakiehdotuksen kolmas käsitt-ely jå.listetaan 
päättyneeksi. 

Puhemies: Vielä'tahton-ee eduskuutn hyvä~(
syä sen ehdotuksen, joka löytyy ponnessa elintar
veasiainvaliokunnan mietinnössä 2 sivulla ja tar
koittaa: että eduskunta hyväksyy ja vahvistaa 
seuraavan lain? 

Ehdotus hyväksytään. 

Puhemies: Asia on loppuun käsitelty. 

Turun kaupuugiiSa tapahtuneiden rylistlijen 

johdosta. tehty -ed. Mikkolan y. m. tekemä väliky
symys ja -sen johdosta anrnettu vastaus esitel
lään käsittelynalaiseksi. 

P u h e m i e s: Keskustelua asianomaisen se
naattorin vastauksen johdosta jatketaan. 

• 

1 

Keskustelu: 

·Ed. J- u u t i 1 a i n· en: Laina laista. yhteiskun
tajärj-estystä ja -kansalaist€'lll lou<k'kaa:maltt.omuutta 
vastaan tähdätyt -epäjärjestykset, joita Turussa on 
näytelty, ovat ilmauksia siitä laajasta järjestel
mällisestä anarkiasta, jonka. alaiseksi meidän lain
wlainen yhteiskuntamme on tänä syksynä joutu
nut. Joutuu aivan ·pakoSita. kysymään, mikä on 
järkyttänyt meillä laina>lais·en yhteiskurutajärjes
tyksen, mikä -on saa:ttanut voimattomaksi maan 
perustuslait. jotka turvaavat tämän järjestyk
semme ja -kansalaisten loukkaamattomuuden. 
Meillä ei ole turvaa ny.t, ei liioin millakäi,i;n <kan
salaisvapa:udella. Vuosisaioja rakennettu maan 
laillinen järjestys on joutunut muutamissa. kuu
kansissa näkymättömiin•. Vallitsevan anarkian 
huippukohtana on :pidettävä Turun epäjärjestyk
siä. Ne ovat kapinaa laillista yhteiskun1taa. vas
taan. J o'ku järjestö, niin •sanottu m~liisi, on nous
sut kapinaan .Suomen lai-llista eduskuntaakin vas
taan. Eduskunta on asettanut sen ha-llituksen, 
jolta turkulainen' miliisi, nojaten huligaanijouk
koihin, on koettanut kiristää, itRelleen virkapaikat 
ja aineellisia etuja, jotka lakien mukaan kuuluvat 
lailliselle järjestysvallalle ja. kun eduskunnan aset
tama haUi:tus ei ole ;sii'hen voi-nut suo.stua, on hal
litusta, mi-k&li kävi ilmi sena.attori Castrenin lu
kemista sähkösanomista, uhruttu Turussa toimeen
pantavilla epäjärjestyksiHä, jopa verilöylyi-llä
kin. Ja 'samalla, kun on uhattu, on myös annettu 
tietää, että jos senaatti, sittenkun epäjärjestyk
set olivat jo alkaneet, suostuu näiden :kiristäjien 
vaatimuksiin, niin puolessa tunnissa palautuu 
rauha Turussa. Tämä siis osoittaa, että ryöstöjen 
toimeenpanijat olivat niiden hallittavissa, jotka 
ahdistivai maan hallitusta taipumaan heidän lait
tomiin vaatimuksiinsa. 

Olemme lukeneet usein k-ertomuksia, kuinka 
suurissa maissa ja niiden suurissa kaupungeissa 
n;modostuu salaisia jä;rjestöjä, joita kutsutaan mil
'loin milläkin nimellä, ,Mustakäsi" j. n. e. Ne 
lähettävät jollekin yhteiskunnan jätsenelle uhka
vaatimuksen, e-Mä määrätyn ajan sisällä on toi
mitettava sen ja sen verran rahaa siihen ja siihen 
paikkaan, muutoin -ei ule hänen henkensä ja lonk
kaamattomuutensa turvattu. Samoissa kerto-. 
muksissa usein nähdään, että on vangittu j-onkun 
varakkaan :perheen jäs•en ja sitten jonkun a:jan 
perästä 1lähetetty salainen tieto, •että siellä on tämä 
panttivanki, ollen määrätyHä hinnalla sieltä lu
nastettava. Turussa esiintyy .tälJainen kiristys 
suuressa mittakaavassa. Sieltä ·ki!.sin yritetään 
Suomen 'lailliselta hallitubeHa. kiristää varoja ja 
ilmoitetaan, että lainmukainen ja lai>llisesti ase-
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tettu kuvernöÖri ja polii•S'imestari ovat panttivan
kein-a eikä niitä enn,en vapauteta, ennenkuin noi
hin vaatilmuksiin myönnyi;ään·. Edelleen ilmoittaa 
Turun lakossa oleva miEisi, joka on tunkeutunut 
lail·lisen poliisin tilaHe, ryhtyvänsä asevoimaHa 
torjumaan, ettei .laimnen .poliisi saa a;stua epäjär
.iestyksiä estämään. Lakossa oleva miliisi siis 
lopettaa la:kkonsa'kin siinä tapauksessa, että se 
haluaa käydä laillista järjestysvwltaa. ehkäise
mään, jos tämä ryhtyisi ·kansalaisten henkeä ja 
omaisuutta suojarumaa~n hyöikkääjiä vastaan. Edel
leen, ilmenee tässä menettelyssä niin äläretön edes
vastuuttomuus, eUei sen ääwiä näy. Kuka tatkaa, 
että ne ryöväykset, joita Turus~a on toimeenJpan
tu, ja. ne louk'karukset, mitä siellä on kans·alaisten 
omaisuutta ja kotimuha;a va•staan tehty, voidaan 
edes sovitt>aa vetämällä rikokselliset la-in kouriin. 
Nämä rikokselli,set ·suojautuvat nimettömien jär
jestöjen taakse ja järjestöt :taas as·ettuvart näitä ri
koksellisia: suojelemaan. Ei olisi ·luullut, että mei
dän maassamme, jossa. on, niinkuin jo alussa mai
nillsin, vuosisatainen 1laillinen järjest~s, kansan
valtaisempi järjestys, kuin missään muualla maa
ilmassa, nousevat jotkut edesva;stuuttomat piirit 
meidän oikeusjärjestystämille 'kumoamaan ja että 
ne löytävät puoltajia itseHeen kan:saneduskunnas-
sakin. ' · 

Kuitenkin on aivan turhaa luulla, etrtä laki olisi 
meidän ma;assamme kuollut. Lait •ovat edelleen 
voimassa, ja ne valvovat meidän yhteiskuntaam
me, eikä y.hneiskuntamme voi ·kauvan olla ilman, 
että se saattaru lai't ja lainalaisuuden voimaan, 
ma'ksoi se mitä maksoi. 

Näitä epäjärjestyksiä, sanon kapinoita, on koe
tettu puolustella sillä, että muka maan toiset kan
sanluokat eivät myönny työväestön oikeutettuihin 
vaatimuksiin. Tämäntapwinen vetoaminen ja väit
täminen on valheeliisin perusta, mitä kos·kaan 
voidaan jonkun ta·pathtuman tueksi esittää, Epä
järjestys ja ana.rkia on pa1inautunut jo niin s;y
välle yhteiskuntaamme, ettei se valheellisilla sel
vittelyillä enää ole tor.iuttavissa. Siinä on kat
sottava totuutta suora,an silmiin. Jo mainitsin, 
että maas·sa on pa;lautettava järjestys, m'a:ksoi mitä 
maksoi. Sitä vaatii isänmaan kohtalo, sitä vaatii 
kansalaisten hengen .ia omaisuuden turvaaminen. 
Ja aivan varmwa on, että meidä.n yhteiskuntamme 
kykenee luomaan maahan järjestyksen ja järjes
tysvallan. Ei olekaan tällä hetkellä sen yhtei
sempää vaatimusta tässä maassa, kuin saada ai
'kaan laillinen järjestys, 'lait voimaan ja kunniaan, 
niin erttä ne turvaav•aJt jdk'ikisen Suomen kansa-. 
laisen loukka,amattomuuden, niin ylhäisen kuin 
alhaisen. Se vaatimus on aivan y,leinen ja se vaå
timus kohdistuu ennen kaikkea tähän eduskun~ 
ta.an. 

Kansamme odottaa, että eduskulllta korkeimman 
vallan omaavana täyttää kansan yksimielisen 
toiveen. En voi uskoa, että sellainen onnettomuus 
meidän kamsawmme kohtaisi, ettei kansan valit
sema eduskunta yksimielisesti palauta maahan 
järjestystä. Jos tämä eduskunta osoittautuu niin 
voimattomaksi ja uljin kykenemättömä:ksi, ettei se 
sitä tehtävää kykene täyttämään, niin se silloin 
huonosti täyttää tehtävänsä ja varmaankin yhteis
kunta ·on pakotettu siUoin menemään sivu tästä 
kykenemättömästä eduskunnasta ja luomaan mui
ta teitä järjestyksen tähä.n maahan. (Vasemmalb: 
Sääty·eduskunta py.S/tyyn, vai?) Mainitsin, että 
jos eduskunta ei siihen kykene, se täytyy muuten 
tehdä. En usko, että tässä eduskunnassa on sellai
sia edustajia, jotka uskaltavat asettua sitä vaati
musta vastaan, että maahan on luotava järjestys 
ja järjestysvalta. (Vasemmalta: Kansanvaltai
nen.) Ehdottomasti 'kansanvaltaoinen, mutta sel
lainen, että se tottelee maan lakia ja maan ha1 ii
tusta eikä mitään nurkkakuntia. Ei saa ilmes
tyä mikään henkilö Turkuun tai muualle, joka 
asettuu eduskuntaa ja hallitusta sekä maan lakeja 
va1staan nojautumalla huli·gaaneihin. (Hyvä!) Mi
tä tässä turha puhe hyödyttääkään. Emme voi 
enää ja.tkaa. sitä levä!peräisyyttä, mitä jo kuukausi
määriä on jatkettu, mikäli se koskee järjestyks~n 
maahan palauttamista. Tämän maan kansalais
ten eteen, olkoot ne keitä hyvänsä, kuulukootpa .ne 
mihin luokkaan hyvänsä, on asetettava ratkaista
vaksi, tahiovatko he asettua lainalaisen ;yMeis
kunnan taakse vai anarkian taakse. Kun tämä. 
ratkaisu viedään jokaisen Suomen kansalaisen 
eteen, niin silloin tuskin tänne monta jää, jotka 
kannattavat anarkismi- ja ryöstövaltaa. Erikoi
sesti tämä ratkaisu on ·saatettava maan työtäteke
vän väestön ratkaistavaksi, sillä anarkia on hei
dän 'keskuuteensa P'eloitta vasti levinnyt. (V asem
malta: Nälkä synnyttää anarkiaa! Puhemies ko
puttaa.) Täälllä ei vielä ole sellainen nälkä. (Va
S'emmalta: Te ette tiedä sitä.) Meidän maamme ei 
vielä ole ollut sodan jaloissa eikä muutenkaan 
semmoisessa tilassa, että millään syyllä voitai
siin puolustaa niitä anarkistisia tekoja, joita täällä 
on tehty. Elintarvekysymyskin on järjestettävä 
elintarvelain mukaan ja semmoisen järjestysval
lan kautta, joka noudattaa lakia siinäkin kohdin. 
Ryöstö on kaikkein huonoin keino siinäkin. 
Täällä maassamme ovat työväentalot, jetka suo
malainen työmies aatteelleen innostuneena on ra
kentanut ja joiden kanttia hän toivoo vapautta, 
veljeyttä ja tasa-arvoisuutta saavansa, muuttmi€et 
arsena.aleiksi, joissa on kiv'äärivarastot, ja vanki
laiksi. Niihin väkivaHoin raahataan tutkima~tta 
ja tuomitsematta Suomen kansalaisia. Näitä 
vankiloita ja arsenaaleja on kaikkialla maa'"Sam-

• 
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me. ,Ta ~iten on sosi~lidemo~raatti~en puolue j?~~ 1' 

tunut v01mattomaks1 ~tnark1an torJUmiseen. Mma: 
koetan uskoa asian olevan näin puolin. Ja kun 
s~ on joutunut voimattomaksi, kun an!lrkia on sen 1 
jalkoj~n alle, niinikuin laava., virannut, :täytyy yh
teiskunnan tulla mainitulle puolueelle avuksi sillä 
tavoin, Pttä tämänkin puolueen jäsenten ·eteen on 
vietävä ratkaistavaksi, tahtovatko he saada maa
han lwillisen tilan yhtymä1l1ä luomaan laillisen 
järjestysvallan vaiko anarkian. Ja \kun tämä 
ratkaisu sille asetetaan, niin silloin pääsee sosia
lidemokraattinen puolue liikkeelle, ja se toivot
ta.va.sti kykenee silloin myös· karistamaan pois 
ne li.at, mitkä sen lippuun ovat nyt ta:hraantuneet. 
(Vasemmailta: Ei ole si,inä likaa!) Kyllä siinä 
pesemistä on, jumala pa,ratkoon. (Vasemmalta: 
PeSJkää oma puolueenne!) :Sillä 'ennen kaikkea työ
väen ja työtätekevän luokan vuoksi maassamme 
tarvitaan laillinen järjestys, ja niiden edut yhtä 
hyviu, kuin muittenkin kansalaisten, sitä vaativat, 
samoin kuin sitä, että eduskunta ja hallitus hoi
tavat maan asioita eikä joku huligaaneihin nojau
tuva diktaattori, niinkuin Turussa on tapahtunut. 
Yleensä kaikki •hallitukset tarvitsevat järjestyi'
valtaa maata hallitessaa.n. Sosialidemokraattien 
taholta on erikoisesti sopivissa ja sopimattomissa 
tilaisuuksissa syytetty nykyistä hallitusta, että se 
pyrkii luomaan järjestysvallan maahan, ja syy
tetty, että se käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. 
Tässä asiassa sopisi sosialidemokraattien puhua 
vahän hillitymmin, sillä niin sanotuUa ,punai
sella senaa.tilla", jonka sosialistinen puolue aikoi 
panna kokoon, oli myöskin amnestian ohella oh
jelmassaan järjestysvallan luominen. Se järjes
tysvalta, jonka he aikoivat valtiolle palkata, jos 
olisivat maan hallitukseen tulleet, harjoitti sa
man aikaan praktiikkaa maassa, ja se esiintyy nyt 
epävirallisena Turussa epäjärjesty,sten toimeenpa
nijana. Pyydän huomauttaa, että ,punainen se
mmiti", ottaessaan ohjelmaa.lllsa. järjestysvaUan 
muodostamis-en jo muodostuneest'a kaartista, ku
kistui itse sen ohjelma.n eteen. Siihen jyrkästi 
katkesivat ne neuvottelut, jotka. tarkoittivat ko
koomus·hallituksen muodostamista eduskunnan 
vasemmistoryhmien kesken. (Vasemmalta: Täällä 
ei ole kuin yksi sellainen! Puhemies: Ed. Hän~ 
nisellä ei ole puheenvuoroa, minä kutsun järjes
tykseen.) Sen vuoksi minusta s·opisi heidän pu
hua hillitymmin syytellessä nykyistä hal'litusta. 

Ehdotan, että eduskunta siirtyy päiväjärjestyk
seen huomauttamalla, että maahan on luota.va lail
linen, lakia suoja'ava järjestysvalta kaikista uh
rauksista huolimatta ja myöskin kaikista esteistä 
huolima.tta. Sekään seikka, että vaikkapa tässä 
equskunnassakin olisi sellaisia jäseniä, jotka aset-

tuisivat hallituksen pyrkimyksiä vaikeuttamaan, 
ei saa estää järjestysvallan luomista ja maan la
kien voimaan saattamista. 

Tu.rkulainen yhteiskunta, joka on nähnyt sel
laisen kauhun.näy.telmän, jota se ei missään ta
pa.uksessa ole voinut odottaa, ei ainakaan odotta
nut, että se tulisi sieltäpäin, mistä se nyt tuli, 
on kuitenkin jaksanut tyynesti kestää tuon al
haalta- ja sisältäpäin. tuHeeru raa'an sorron yhtä 
tyynesti, kuin Suomen yhteiskunta on kestänyt 
samantapaiset hyökkäykset, kun ne ovat tulleet 
ulkoapäin. Se seikka, että turkulainen yhteis
kunta on turvattomuuden ja kauhujen keskelläkin 
luottanut vain lailliseen järjestykseen, lain pää
seväln Suomessa takaisiin kunnias1Ja11leen, osoittaa, 
että meidän yhteiskuntamme kykenee maahan pa
lauttamaan järjestyksen ja turvaamaan tämän 
kansan olemassaolon. 

Ed. E s t 1 a u d ·e r: Det tillstånd af upplösni.ng 
och förfall, hvari V'årt s•a.mhälle nu oofinner sig-, 
utgör i viss mån den indirekta frukten af de se
naste årens 'ryska förlryck och det direkta resul
tatet af eu främmande soldatrsks inblandning i 
våra angelägenheter. Men· denna anarki härrör· 
iän högre grad af den medvetna och sedan länge 
planlagda pol.itik, 'som det sosialdemokratiska par
tiet i vårt land, utom som inom la.ndtdagen, full
följt och ännu fullföljer. Redan omedelbart -efter 
d·en förändring händ·elserna i vårt land undergingo 
i samba.nd meili marsrevolutionen i Ryssland fram
trä!dde de otvetydiga teclmen af denna partiets 
politik i och med våldsamma strejker å landsbyg
den såsom bakgrund för yrkandet i landtä.agen på 
8-timmarslag samt ·a.nordnandet :af tvång mot koru
munala myndigheter i ·ett flertal .städer i ·och för 
genomdrifvaride af de nya kommunallagarna. · 

I samband därmed eft·ersträfvade partiet att 
med hot och pock få i sina händer polisma.kten, 
hvilket ocksa dess värre till stor Jel lyckades till 
följd af svaghet och handfallenhet 'På flere lhåll 
samt på vissa håll åter ruågon sorts oklar föreställ
ning om, a.tt sådant vore ·ett nödvändigt ll"ekvisit 
vid en sant demokratisk revolution. Att den revo
lution af V'år statsförfattning och V'årt samhälle, 
som åsyfta.s; iuga.lunda är i djupare mening demo
kratisk, utan tvärtom medvetet syftar till klass
hegemoni och komme att leda till ett hos oss 
kanske ·aldrig förut förspordt klasstyranni, torde 
småningom blifva klaral'e och uppenbarare för allt 
vidare kretsar af medborga.re. 

Allt s.edan våren har sosialdemokratiska. parti
ets politik noga a.nslutit sig till d-en utveckling-, 
som den ytterliga socialismen. i Ryssland tagit. 
Sa.mtidigt ha.r en ·energisk verksamhet bedrifvit~ 
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för UIJpställand-e - som komplettering till den ; 
socialdemokratiska milisen ti. städerna - af beväp
nade s. k. röda garden. Härvid visade sig den 
antydda nära samverkan med de ryska social
demokratiska ytterlighetsmännen och de ryska, 
hä~ förlagda truppernas m-est förvildade ·element 
vara utomordentligt gifvande, på sätt de,sista da
garnas händels·er alltjämt ådagalägga. 

·Sålunda utrustadt och understödt af s•ådana 
bundsförvanter har partiet känt sig starkt nog att 
skrida till nya fortsatta försök at ernå sitt syfte
mål: att upphäfva sig till ·envåldsmakt inom sam
hället, stödjande ,sig på dessa med ryska vapen 
försedda hopar, hvilka anlita brandskattning, ut
pressning och pli:mdring för besoldandet och un
derhållet af sina styrkor. 

. Situationen nådde sin kulmen i den s. k. stor
strejken, ,som afsåg att sönd·etbryta statens och 
kommunernas organisation och utgjorde ett syste
matiskt våldförande af samhället samt :ledde till 
föröfvand-et af vidriga, kallblodiga mord och andra 
illgärningar. . . 

Det såg ett ögonblick ut s"om om socialdemokra
tiska partiet skulle ryggat tillbaka för de mörka 
krafter, det själft genom flitig upphetsningsverk
samhet med herådt mod satt i rörelse (Vasemmalta: 
Det är lögn!) men dessa betänkligheter, som 
gåfvo sig uttryck i halfva, slingrande, motbju
dande undskyllningar, öfvervunnos nästan strax. 
Ånyo upptog vederbörande tidningspress sin förra 
uppgift; ånyo hörd·es .i landtdagen hot om våld 
mot både landtdag och styrelse. Och snart utto
gos nya sieg på den en gång beträdda. bana·n. Emot 
dessa öppna fönsök tili skräckvälde, emot d~tta po
litiska parti, som ohöjdt vädjar till makt mot rätt 
och våld mot lag, samt tag.er blodsutgjutelse •och 
grofva förbrytelser med i räkning·en bland sina 
,utomparlamentariska kampmedel", står L. 0. 
maktlös liksom .ock styrelsen är dei, då äm bets
och tjänstemän misshandlas och fängslas, myndi.g
heter och domstolar hindras i sin verksamhe1-. Det 
har sofistiskt frågats hvad vi egentligen ha att 
förebrå socialdemokratiska -partiet för. Samhället 
förebrår, nej, anklagar detta parti att uppresa sig 
mot det, som i hvarje ·samhälle äfv.en det mest 
demokratiska måste vara det. högsta, 'sa:mhällets 
lagliga representation och den rättsordning-, sorn 
genom densamma i laga former antagits. Det är 
mot denna landtdag och d-en samhällsmakt landt
dagen företräder, som :socialdemokratiska partiet 
riktai s.itt hot och hetsat sina hopar. 

Denna interpella.tion har framtvungits af situa
tionens allvar för att visa a.tt landtdagsmännens 
medkänsla och uppmärksamh-et följa medburgarna 
i deras kamp mot våldsmännen. Regeringens för-

klaring och meddelande .sy·nas mig i betraktande 
af närvarande sa.kläge tillfredsställande. Landt
dagen måste göra hvad möjligt är för att under
stöda r-egeringens. bemödanden. Landtdagen bör 
uttala. ·sitt förtroende för s·enaten~ men landtda
gen bör ock därjämte uttala, att den pålägger det 
socialdemokratiska. partiet och särskildt dess re
pr·esen:tanter inom landtdagen ansvar för det till
stånd af förvildning inåt och af svaghet utåt, som 
nu råder och ·hval'På något slut icke ännu kan 
ses och som just nu, då Finland bereder sig att 
söka vinna •erkännande för sin själfständighet hoB 
öfriga kulturfolk, vållar vårt land :mer ondt än 
r.ågonting och äfv·entyrar dess framtid, -- liksom 
clet kommer hvarje hederlig medborgare att rodna 
af skam och ·blygsel ·och förbittri.ng. Landtdagen 
bör inför folket som imför utland-et göra detta parti 
och dess ledare - från hvilka partiet ej tagit af
stånd - ansvariga •e.i blott för denna politik, utan 
ock till en dryg del för de Kains-dåd, rsom begåtts 
mot det egna samhället, för den J udas-gärning, 
som föröfvats mot fosterlandet. (Ed. Walpas: Ni 
själfva äro ansvariga därför!) J ag förordar enk€1 
öfvergång till dagordningen. 

Ed. Relander: ,Siitä vastauksesta, jonka 
hallituksen sisäasiainpäällikkö, ·senaattori Castren 
täällä toissapäivänä antoi Turun tapahtumien 
johdosta tehtyyn välikysymykseen, käy mielestä
ni kyllin hyvin selville, minkätakia siinä taiste
lussa, jota Turussa viime päivinä on käyty, ei 
ainakaan toistaiseksi ole päästy minkäänlaiselle 
S'ovittelutielle. Syy on ollut yksinkerta:iJsesti se, 
että Turun lakkolaiset tinkimättömästi vaativat 
vastapuolelta sekä hallitukselta sellaisia toimen
piteitä, joihin ei mikään oman arvonsa tunteva 
h-enkilö, vielä vähemmän koko ma·an hallitus, voi 
ryhtyä. Silloin kun lakkolaisten taholta vaadi
taan puolueperustealle ra.kennetun järjestysvallan 
laillistuttamista, siis järjestelmän käytäntöön ot
tamista, joka ilmeisesti johtaa ennemmin tai myö
hemmin kansalaissotaan, kun vaaditaan, että so
vitt.eluiljin on ryhdyttävä kokonaan välittämättä 
siitä, että lakkolaiset ovat tehneet valtion paika1-
list.en virastojen toiminnan mahdottomaksi, van
g-inneet hallituksen pajkallisen edustajan, läänin 
maaherran j. n. e., kun samalla ilmoitetaan, että 
jos lajllinen järjestysvalta ryhtyy järjestystä pa
lauttamaan, .siis muun muassa suoranaista ros
vousta ehkäisemään, tulevat lakkolaisten joukot 
tällaista toimenpidettä asein vastustamaan, sil

.loin -ei asian kärjistymisest.ä voi syyttää halli
tusta. Tällaisissa merkeissä ojennettua soviimon
kättä e1 mikään kunniallinen hallitus voi pu,ri~
ta:a. 
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Pyysin oikeastaan puheenvuoron ed. Wiikin 
aikaisemmin antaman lausunnon johdosta. Tässä 
lausunnossa, kiinnitti huomiota erilmisesti se 
kohta jossa ed. \Viik kosketteli sosialidemokraat
tisen ~duskunta.ryhmän suh-tautumista Turun ta
pahtumiin. Ed. Wiikin lausunto pohjistui siihen 
käsitykseen, ett.ei S'osialidemokraattinen edus
kuntaryhmä voi tehdä mitään muuta järjestyksen 
palauttamiseksi Turussa, kuin antaa ohjeita por
vareille. Ei kukaan voi vaatia, niin kuuluivat ecl. 
Wiikin sanat, ,että sosialidemokraattinen edus
kuntaryhmä pettäisi turkulaiset puoluetoverinsa 
kehoittamalla heitä lakkotaistelussaan antamaan 
perään ja luopumaan vaati~uksista.an. 9nko ~ä_mä 
tosiaankin ed. Wiikin käs1tys as1assai' OllSlko 
se sosialistisen toveruuden pettämistä, jos sosiali~ 
demokraattinen eduskuntaryhmä. hnomauttaisi tur
lmlaisille tovereille, etteivät kaikki heielän vaati
muksensa ole oikeutettuja, ettei 1ole mahdollista 
millekään hallitukselle niitä 'kaikkia hyväksyä' 
ia että tällaisista Yaatimnksista olisi puolue- ja 
tässä tapauksessa koko maan etua silmäUäpitäen 
luovutta.va? Ei suinkaan! Olen vakuutettu siitä, 
että sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä täyt
täisi velvollisuutensa puoluettaan ja puoluetove
reitaan kohtaan, jos se turkulaisille sosialisteille 
suoraan sanoisi, että sen mielestä olisi sovittelujen 
alulle saamiseksi nyt heti virastojen toiminta '!'u
russa saatava mahdolliseksi ja tässä mielessä 
muun muässa läänin maaherra ja poliisimestari 
vapautettavat. (Vasemmalta: s-e on sanottu 
niille.) Ed. Wiik huomautti kyl.lä, että p~ras 
Yaltti turkulaisten sosialistien käsissä on hmdän 
lakkotaistdussaan maanerran ja poliisimestarin 
IJanttivankeina pito. Uskon kuitenkin, että täl
lai3ta väitettä ei ed. Wiik ole tehnyt täysin vaka
vassa mielessä. Jos tällaisten yksityisten henki
löitten piinaaminen vankilassa ol'isr todellakin 
turkulaisten lakkolaisten paras taisteluvaltti, sil
loin täytyy sen asian, jota. sosialistit lakolla aja
vat, olla sellainen, ettei sitä asiallisesti voida puo
lustaa. 

Kun minulla kerran on puheenvuoro, en voi 1 

k~kona~~p .:'~~kenemalla sivuuttaa ed. Colliand~~i~ 1 

toJssa}Jaivana antamaa lausuntoa. Tahdon snta , 
vain lyhyesti saa,da sanotuksi, että se mielestäni 
oli hyvä lausunto .ia eritoten siinä suhteessa hyvä, 
että siinä oikeiston taholta täysin rehellisessä 
mielessä tarjottiin tässäkin sovintoa vasemmis
tolle. 

Ennenkuin lopetan }Juheen vuoroni, kehoiitaisin 
Yasemmistoa tarkoin harkitsemaan tähänastista 
kantaansa järjestyskysymyksessä ja sitä tehdes
sään ottamaan huomioon, dtä meidän kansamme 
valtava enemmistö tahtoo rakentaa itsenäisen 

· Suomen lujan sisäisen järjestyksen vankalle poh..: 
jalle. Se on järjestyskysymyksessä samalla -kan
nalla· kuin maan hallitus. 

Ed. Koti 1 a: Tästä asiasta on jo niin paljon 
puhuttu pitkin ja poikin, etten tahdo tällä kertaa 
ryhtyä pitempään lausuntoon tässä kysymyk
sessä. Tahdon heti aluksikin saada sanotuksi, 
että hallituksen edustajain toissailtaisessa istun
nossa antamat lausunnot tyydyttivät minua pää
asiallisesti. Mutta kun täällä on äskettäinkin va
semmiston taholta eräässä välihuudahduksessa sa
nottu, että nälkä tuo meille ana.rkia.a. tullessaan, 
niin tahdon muutamaila sanalla katsella, luoda 
lyhyen viittauksen siihen ,anarkiaan", mitä on 
tuolla Pohjan perulmilla. mitä on tuolla etäisim
missä sisämaan hallanarimmissa kunnissa, joissa 
on, minä voin sen vakuuttaa teille, tänäkin päi
vänä kumminkin nälkä painama•ssa. suuremma;ssa 
määrässä, kuin näissä. kulntuskeskuksissa, niin
kuin Turussakin ja monissa muissa kaupungeissa. 
,Jos te menette katselemaan, kyselemään näiltä 
nälkämaan kansalaisilta, mitenkä he vastaavat tä
hän kysymykseen, joka. nyt täällä meillä on kä
siteltävänä, jos te käskette heidän panna kätensä 
svdämelle ja vastata siihen rehellisesti, mitenkä 
hce katsovat, että isänmaan n:v kypäivien hyvin
v·ointi .ia tulevien päivien kohtalot voisivat parhai
ten meille onneksi muodostua,- jos nimittäin me 
kokonaisuudessa sitten :sen vastauksen mukaan 
toimisimme, minkä nämä nälkämaan kansalaiset 
antaisivat -. niin se vastaus kuuluisi, että h e 
vaativat ·j ä r j e s t y s t ä, he vaativat sitä, 
että ,silloin kun me pidämme tässä maassa suuria 
kansalaiskokouksia, joissa koetetaan säännöstellä; 
meidän vähäisten elintarpeittemme kulutusta, niin 
että niistä vähistä varoista, mitä meillä on, riit
täisi kaikille vähänkin antamista, niin he vaati
v.at, että sillqin täytyy tämän maan hallitukse~, 
tämän maan eduskunnan antaa kannatuksensa ]a 
voimaKas tukensa kaikille sellaisille toimenpi
teille, jotka tarkoittavat järjestyksen ylläpitä
mistä ja tämän elintarpeiden .iaonkin säännöllistä 
toimittamista. Sillä he myöskin tietävät, että 
mitä enempi meillä epäjärjestyksiä aikaansaa
daan, sitä enemmän ennen kaikkea ne kansalaiset, 
joittenka elintarpeet ovat korttien varassa, sitä 
enemmän ne kansalaiset juuri saavat tästä tilan
teesta kärsiä. 

Meillä tällä kertaa on jotenkin epätoivoinen, 
mutta samalla myös hyvin lupaava tulevaisuus 
edessämme. Epätoivoinen siinä merkityksessä, 
että elääkö meidän kansamme yli tämän talven, 
leivtin puolesta, elintarpeiden ]Juolesta, ja kyke
neekö se kestämään kaikkia niitä kärsimyksiä, 
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joi~ elintaJ;peidenkin puute tuo IlJ.eiUe tvlles~?a[\,n; 
epfutoivo~qi)Jil vielä ~?Unä,kin, :\iykene~k;ö meiMn 
kansamme täl'lä kertaa· saaVll_ttamaaJ;J, niitä laa
jempia kansallisia oikeuksia, jotka näyttävät nyt 
meille tarjoutuvan. Muttru se on myöskin lupaavn 
siinä merkityksessä, että jos meidän kans.amme 
suurella yksimielisyydellä ja etenkin Suomen 
kansan-eduskunrtå yksim1elisesti tahii<lO pyrkiä sii
hen laajempaan its-en~isyyteen, johon- meille on 

- tie avautunut, niin se on siksi lupaava tämä aika, 
että me voimme jot-enkin varmuudella sanoa, että 
meillä on suuret mahdollisuudet edessämme. l\-Iei
dän on joko otettava tämä itsenäisyytemme vas
taan s-ellaisena, kuin se näyttää meille tarjoutu
van, t-ai sitt-en työnnettävä se pois luotamme. ;Ja 
ellemme me t.äällä Suomen kansan eduskunnassa 
tahdo antaa lwnnatusta niille pyrkimyksille, joita 
meidän hallituksemme suunnittelee sisällisen jär
jestyksen palauttamiseksi ja meidän its.enäisyy
tem:nW saavuttamiseksi, ellemme tahdo tarjota 
auttavaa, v-oimakasta kättämme hallituksell-e 
näissä kysymyksissä, niin meidän itsenäisyysaja
tuksemme se käsitetään vain tuulentupana, jota 
ei ajatellakaan todellisuudessa saavl1ttaa. 

Täällä on jo hallituksen vastauksessa myöskin 
huomautettu, että ulkoapäin on meille oliut lu
vattuna -elin tarpeita; mutta niiden saami~en en
sim,äisenä ehtona ja edellytyksenä on se, että 
ti.i(ällä .iärjestys pa.lautuu ja eHä voidaan taata, 
että namä elintarp-e-et tulevat todella puutteenalai-1 
sUle jac;Jttaviksi. Kun tä.mäkin tieto hallituksen 
taholta tuodaan esiin, ja se tieto vierii sanomaleh
distön kautta maamme etäisimpiäkin koJkkia 
myö~en, niin me voimme olla varmat siitä, että 
sieltä tulee meille taasenkin tieto ja vastaus, että 
tällaisia mahdollisuuksia on myöskin ennen kaik
kea -otettava huomiooru .ia suhtauduttava, .asioihin 
sillä tavoin, että sellaiset mahdollisuud~t eivät 
jäisi saavuttamattomiin. Sillä vaikka ne. kaikki 
hyvät järjestelmät, mitä meidän maassamme kur
.iuud~n lievent~iseksi koet-etaankin nyt matkaan
saattaa, vaikkapa ne kaikki hyvin onnistuisivat, 
kyllä sittenkin meillä tulee puute ja kurjuus ole
maan siksi uhkaava, että kysytään todellakin 
kansan kuntoa, jos se jaksaa ensi satoon saakka 

' kuunolleen elää. 
Kun tapahtuneen epäjärjestyksen tueksi esi

tetään sitä, että 'on nä-lkä, ulkonais-et olosuhteet 
niihin pakottavina syinä, niin' kyllä täytyy kan
san psykologiaa kokonaisuudessaan tutk;ia näiden
kin henkilöiden ja ennen kaikkea ka.nsanedus
tajien, joiden on etukädessä vastattava maamme 
nykypäivien elämäst.ä ja tulevilsista koht?-loista; 
kyllä meidän täytyy tutkia kansamme käsityksiä 
ja mieliph,eitä. vähän laajemma1takin, kuin ainoas-

t.aan wuutamien suurempien paikkakuntien t;yö
läispiirei%~ä ja etten sanoisi yleensä, huligaa.nien 
keskl,lu(lefltl),, sillä meillä on t~s;i.aankin Supll}.en 
kaUJsan ~erveesti ajat-televa suuri, enemmistö, joka 
tahtCf>.O au,ta~ täy~llisen tunnustuksensa halli
tuks-en laillisille toimenpiteille. Mutta ellei tämän 
tu~ustu~sen kautta sa:ada. . asi,oita korjatt1iksi, 
niin minä pelkään, että kaikista vastoinkä:ymi
sistä huolimatta tämä kansa on nouseva p1uolus
tamaan niitä laillisia oikeuksiaan, niitä laillisia 
vel'voituksra, joita kansan koko1,1aisuudessaan on 
e(lis~ti;äyä. Ja sillqin jos meillä kan'Sjtllinen elä
mä tosiaankin siihen vie, niin siitä ei voi olla 
kenellekään kansalaisell-e hyviä ja hyödyllisiä 
seurauksia. 

1\riinä siis toivon, että meidän eduskuntamme va
semmistoedu:sta.iat asettaisivat kätensä sydämel
leen ja kysyisivät itseltäau, mitä minun on tehtä
vä, että Suomen kansa,lle ka,ikkein parhaimmat 
päivät voitaisiin tuoda ja k'aikkein parhaiten voi
taisiin meidän sisällistä ja ulkonaista itsenäisyyt
tämme edistää? Ja ellei tähän kysymykseen saada 
täällä ~du,s:\iunnassa ja koko Suomen kansan l-aa
jemmissa piireissä suurempaa. kannatusta ja yksi
mielisempää vastausta, kuin m.itä tähän asti vielä 
on näyttäytynyt, niin minä p·elkään, että tulevai
suudessa vielä lisäksi maamme historiankir,joit
tajat tulevat ankaran arvostelun heittämään mei
dän kansamme ja etenkin tämän eduskunnan nis
koille. ·Minä uskon ja olen siitä jokseenkin Ya
kuutettu, että jos meidän kansamme noiden si
sällisten eripuraisuuksien paina.mana ei pääse sii
hen toivomaamme laajempaan its-enäisyyteen, niin 
uskon, että tulevien sukupolvi-en tuomio lepää 
meidän hartioillamme, ja meistä sanotaan, että 
meillä oli ~uuret mahdollisuudet käytettä'Virnäm
me,. mutta IUC emme taht<Oneet emmekä olleet val
miit niitä mahdollisuuksia. käytt~mään! 

Ed. Kokko: Näiden Turun ryöstöjen yhie3·
dessä on monta kertaa huudettu, -ett11 ryöstöihi.n 
on ollut syynä kansan nälkä. Samoin myö" lak
koviikolla tehtyjä ryöstöjä ja, kauheita murhia 
puolustettiin sillä, että nälkäinen kansa -etsii ruo
kaa, mistä sitä p.arh.ait.en saa. Mutta Turun ryös
t.Öt -eivät suinkaan ole tehdyt sella~sessq, tarkoituk
sess·l,l, nimittäin leivän vuoksi, koskapa 1sieltä. tul
leid-en viestien mukaan on saatu tietää, -että on 
ryöstetty tupakka-, väkijuoma-, kulta- ja kellose
pänliikkeitä, vaat-etus- ja. kenkäkauppoja., ylelli
syystavaroitRJ ja si]s sellaisia, joita ei suinkaan näl
käinen kansa välttämättömästi tarvitse. Ryöstä
miserr on siis täytynyt tapahtua pelkässä varaste
lemisen tarkoituksessa ja ilke;ydessä. rriedämme
hä:n sanomaleht-iuutisten perusteena, ·että satojen-
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tuha~en markkojen arvosta on säretty kallisar- f irti. Tämä irtisanominen on jo· tapahtunut niin 
voisia. näyteikkunoita ja· sen sellaista. Niistä ei · ·suuressa määrässä, että hfl lunlevat voivansa ru
nälkä päkene. Sitähäri ei voisi ,ihmetelläkään, veta kannattamaan omaa sa.nomalehteäkin. Ei
jos roistoväki ja huligaanit tekisivät ilkeydessään hän pitkää aikaa ole siitä, kun eduskunnassakin 
vaiilika ·minkälaista väkivaltaa, murhia ja säu-emi- semmoisen näytenumeroa jaettiin. (Vasemmalta: 
siä., sillä sehän kuuluu heidän luonteeseensa, mutta On niitä ennenkin ollut! Porvareita!) . Olkoonpa 
sitä täytyy ihmetellä, ·että n;teidän vasemmistossa vain, että ne sosialistit tul•ev8Jt porvarillisiksi, en 
olevat edustajat, jotka eivät tietysti voi lukeutua minä sitä ollenkaan ,paJheksu, kunhan he vain so
sellaisiin joukkoihin, nehän ovat työvä-en kerma- sialisteista luopuvat ja paheksuvat a.narkiaa; eivät 
ja kulttuuriväki, kuinka he voivat sellaista puo- he silloin pahempaan päin mene, ,i'Os porvareilrsi 
lustaa. Sillä kun täältä puhujapaikalta ovat por- muuttuvat. (Huutoja eduskunnasta.) Tälla.inen 
varilliset tuominneet tällaisia tekoja, on vasemmis- }ohkeileminen ja porvareihin liittyminen, niinkuin 
,tossa kaikenlaisia huudahduksia sinne väliin lähe- siellä tun.n.utaan huudahdettavan, sekin kyrn\ te
tetty1 huudahduksia, joilla on tahdottu todistaa, kee l·opun vähitellen tällaisista mellakoista, m'U'tt.::-, 
että nuo porvarilliset paheksuessaan ovat tehneet mf:illä ei ole aikaa odottaa sitä hiljaista rauhan
heidän mielestään väärin. Sosialidemokraatit ovat tuloa, .iokru tämän lohkeilemisen kautta. tapahtuisi, 
ta.htoneet mielensä sillä tavoin ilmaista, että taval- vaan minun mielestäni olisi hallituksen pikaisesti 
laan ryöstöjä kannattavat. Esimerkiksi, kuu· ed. ryhdyttävä sellaisiin tekoihin .ia toimiin, ja millä 
Mikkola puhui, niin ed. Airola huudahti, että por- hinnalla tahansa, että saataisiin tällaiset kanheat 
vareille olisi tullut paljon lmokeammaksi, jos olisi- teot mitä pikimmin lopet.etuiksi. .Tos ei hallitu<s 
vat antaneet 54,000, kun nyt ryöstöt kumminkin asetu väkivaltaisuuksia, estämään ja ryhdy kaikkiin 
ovat nousseet miljooniin. Samanlaisia .ia mön2n- voimakeinoihin, niin tämä palo voi levitä vielä suu- • 
laisia muita samaan tapaan käypiä välihuudah- remmaksi. Eilisiltana ja tänään tuLi tieto rauhal
duksia on muillekin 1mhh.iille tehty,aivan niinkuin lisesta Joensuun kau1Jungista, että sinne pikkui
nytkin minullekin, jotka vain ilmaisevat, että va- seen Joensuun kaupunkiin oli lähetetty venäläisiä 
semmistossa kannatetaan tavallaan tällaisi~ ryös- sotamiehiä, jotka ovat siellä mellastaneet ja ampu
töjä ja murhia. (Vasemmalta: Törkeää valetta!) neet pankkien, maistraatin ja seurahuoneen ovet 
Ei se millään: tavalla YRletta voi olla. koskapa ja ikkunat .ia tehneet kaikenlaista kauheaa väkivai
siellä vasemmalla on 'Turun tapahtumia aivan pu- taa. Siis se on merkki siitä, että tällainen palo 
hevuoroissakin kannatettu. Ryöstöihin ·On sanottu leviää, ja se kiireMii sitä suuremmalla voimalla 
olleen syynä ei ainoastaan nälkä, vaan myöskin, ryhtymään ankariin toimenpiteisiin sen estämi
kuten ed. ,V,iik puhui, että syynä kansan ryös- seksi. Jos ei hallitus tällaiseen ryhdy, niin voi 
tämishaluun on ollut se, että kansalle ·ei ole an- kansa mennä omin lupinsa. järjestysvallan edelle, 
nettu sen pyytämiä oikeuksia. Muiden muassa aivtm niinkuin ed. J uutilainen jo sano!, ja. silloin, 
ed. Wiikin mielestä oli kyllin pätevänä syynä se, jos se tapahtuu sillä tavalla, ei se tietysti tapahclu 
että Jumalan pilkkaamisesta rangaistusmääräyksiä järjestyneesti, vaan siitä voi tulla myös toiselta 
ei ole rikoslaista poistettu. 8e hänen mielestään puolenJ pahoja seurauksia. On sii<> kiirehdittävä 
siits oli kyllin pätevä syy tällaisen ryöstämisen .iär.iestysa·siaa, !Sillä kan•sa ei suinkaan ristissä kä
kannattamiseen. Jos nyt onkin tällaisia 'kauheita sin tule ·odottamaan, mitä Turun cliktaattoripääl
rikoksia ja ryöstöjä ollut ja kansa on siitä joutunut likkö Lundberg tulee määräämään, mitä häm tah
kärsimään, niin minä uskon, että sillä on päinvas- too aika.ansaada ja mitä hän tahtoo kansaltamme 
taisetkin ja sangen suuret ja hyvätkin seuraukset ruveta kiristämään. 
sillä sanotaan, että Jraikki paha palvelee Jumalan 
hyviä tarkoituksia. Uskon, että voi niin käydä, 
jos sosialistinen eduskuntajärjestö, sosialistiset 
edustajat .ia yleensä järjestynyt työväestö tällai
sia ryöstöjä hyväksyy ja kannattaa, niin ne kan
nattavat ,<;illoin samalla ri-ehumista heidän puo
lueensa haudalla. Suomen ka'nsalla. on toki vielä 
siksi luja usko hyvään ja niin ankara tuomitsemis
voima, että se tällaisen, tulee tuomitsemaan niin 
ankarasti, kui11 suinkin. Onhan ollut näkyvissä jo, 
että kansa asettuu ankaran tuomion kannalle, kos
kapa edistysmielisemmät ja järkevimmät sosialis
tit ovat tämän johdosta sanoutuneet puolu~estaan 

Ed. II ä r m ä : Täällä ed. J uutilainen mai
nitsi äsken, että tähän maahan pitäisi sooda jär
jestys, maksoi mitä ta:hansa: Me sosialidemokraa
tit olemme va1miit ensimäisinä hyväksymään tä
män lausunnon, sillä m~hän olemme siihen rehelli
sesti pyrkineet. Meillä on ero ainoasta.an siinä 
asiassa, että me sosiwlidemakraatit käsitämme, että 
ainoastaan kansanvaltaiseHa jär,iestykseHä voi
daan rrvuha ja järjestys tähän maahan pa.lauttaa. 
Oikeisto, porvaristo, on sitä mieltä, että se voida.an 
palautta.a ha,rvainvallalla. Siinä ainc>ilsta·aJJ. on 
ero a.s1assa. Tällä kertaa ·tämän järjestyksen pa-
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!auttaminen T.urussa maksaisi rwhassa niin pienen 
määrän, ·että siitä ei ensinkään kannata puhua. ·: 
Mutta toiselta puolen näihin vaatimuksiin liittyy , 
myös p()lliisilaitoksen kansanvaltaistuttaminen. ! 
Ja kansanvatltaisuus se on .porvaristolle niin kipeä l 
paikka, että se antaa enrnen huligaani,en ja roisto- ' 
jen hävittää yhteiskunnan omaisuutta miljoonien 
arvosta, ennenkuin ·se puuttuu asiaan ehkäistääk- ' 
seen nämä sillä ainoaUa 'keinolla, jolla. ne voidaan ! 
ehkäistä, mmittäin :,palauttama:lla kansanvaltai
nen järjestys tähän maahan. 

. Täällä eduskunnassa on useasti huomautettu 
porv~aristoa siitä, mihinkä sellainen politiikka joh
taa, sellainen edesvwstuuton jarrutuspolitiikka, 
jota porvaristo heti eduskunnan lrokoonnuttua al
koi harjoittaa. EllJilJen marraskuun ,suurlakkoa sitä 
aivan vakavasti varoitettiin ·sekä vaHemmiston että 
keskustan taJholta. Me muistamme vielä kaikki 
ed. Rentolan kaamean, osittain valitettavasti jo 
toteutuneenkin lausunnon, kun 'hän mainitsi, että 
porvaristo harjoittaa sellaista politiikkaa, että se 

' tulee vielä kylpemään veressä, ennenkuin tämä 
vallankumouskausi ron tloppunut. (Oikealta: 
Kuinka. käy sosialistien?) Minä en tiedä. Tämä 
ei ollut sosialistien lausunto. Se oli maalaisliitto
laisen taholta a.nnettu, joka ei ainakaan ole so
sialisti. (Va<semma:lta: Papin puhe!) 

Nämä varoitukset, jQita on annettu sekä vasem
mistosta että keskustasta sekä sopivissa että sopi
mattomiSisa ·paikoissa 1ovat kuitenkin kaikuneet 
kuuroi<Ue korville. Ne on l·einiattu uhkauksiksi, 
joilla on tahdottu porva.ris;toa peloittaa ja taivuttaa 
myönnytyksiin, ja ne on ·sivuutettu ylimielisesti. 
Porvaristo ei tahdo ymmärtää vallankumouskau
den muuttuneita olosuhteita ja sen :luomaa tilan" 
netta, vaan menettelee aivan niinkuin ei mitään 
olisi tapahtunut, jarrutuksella estli!en edistystyön 
silloin, kun 'koko maa huutaa uudistuksia, joilla 
yksin,_ nimiHäin uudistusten toimeen:panCJllla, voi
taisiin järjestys tähän maahan saada. Nyt sitä
vastoin, kuten täällä on useat kerrat huomautettu, 
vallankumous yhä jatkuu j.a se tulee varmasti jat
kumaan niin kauvan,kunnes porvaristokin ymmär
tää, mihinkä toimenpiteisiin muuttuneet olosuh
teet sen pakottavat. (Ed. Juutilainen: Ei vallan
kumous, vaan ana.rkia). V a:llankumous johtaa 
anarkiaan. Juutilainen ei voi hillitä kauvan kiu
saantuneita kansanjoukkoja., paremmin kuin so
sialidemokraatitkaan voivat niitä hillitä silloin 
kun niiden olosuhteet kärjistyvät niin katker1ksi 
ja kurjiksi, että niiden on ehdottomasti lähdettävä 
liikkeelle. Näissä joukoissa on aina s•ellaisia huo
no.]a huligaaniaineksia, jotka eivät kuulu ,sosiali
demokraattiseen pa.remmin kuin porva.rilliseen
kaan puolueeseen, jotka tekevM sellaisia tekoja, 

joista eivät ainakaan sosiaJidemobaati:t ol.e vas
tuussa.· (Eduskunoo'8ta.: Puolessa tunnissahan te 
lupa~sitte palab.ttaa järjestyksen.) Turussa olisi 
voitu puolessa tunnissa .palauttaa järjestys, jos 
hallitus ja. Turun porvaJristo olisi taht-onut. 

Miksikä tli!mä vallankumous sitt~m tällä kertaa 
vyöryy Turussa voimakkaammin kuin muualla? 
Turkuhan on kautta aikain tunnettu sellaiseksi 
paikkakunnaksi, jossa työväenliike ja järj.estäyt.y
minen on ollut huonompi, kuin muissa paikkakun
nissa. Ainakin ulospäin tällä kertaa näyttää :kuin 
työväestö olisi siellä levottomampaa, :kuin muualla. 
Minä turkulaisena. tahdon lyhyesti kosketella niitä 
sei'kkoja, jatka käsitykseni mukaan ovat vaikutta
noot, että val1lan1kumouskausi Turussa on muodos
tunut niin levottomru:Wsi. 

Ne syyt, jotka Turun työväestön viimeaikaiseen 
liikehtimiseen ova.t vaikuttaneet, ovat aivan luon
nolliset jälkeen s:en moni'kymmewvuotisensort-okau
den, jonka alaisena työväestö siellä on saanut elää. 
Turussa tietääkseni on rikkain, vahvin ja ylpein 
porvaristo, kuin missään muualla Suomessa, oi
keita. vanhan ajan viikinkejä, sellaisia herrasmie
hiä. joille ei työväestön •esityk1set tähän asti ole 
merkinneet mitään. TyöväJestö, kuten .io sanoin, 
on ollut huonosti järjestynyt, se ~ei ole voinut siiLi 
ponnek.kuuclella esittää vaatimuksiaan, •että ne oli
sivat tulleet huomioonQ1Jetuiksi. Elinkustannus
ten kaHeuteen nähden on Turku kalleimpia paik
kakuntia Suomessa. Työväestön asema kautta ai
kain on ollut mahdollisimman kurja. Kun alkoi 
sota ja maataJloustuottaja.t yhtyivät kiinteiksi' jär
.iestöiksi tarkoitu'ksella poistaa kilpailu markki
noilta ja nostivat elintarpeitten hintoja määrää
mättömän korkdksi, silloin rteollisuuspaikoissa 
Turun työväesiölle luettiin Siperiaan karkoitus
uhkia ja kuolemantuomion uhkia, jos he vaan 
uskaltaisivat ryhtyä toimiin palkkojensa nostami
seksi. (Oikealta: .Se on valhe!) Kun työväestö 
näistä julistuksista huolimwtta, jonka. palkat alkoi
vat painua alle nälkärajan, oli pakoitettu esittä
mään palkkavaatimuksia, silloin nämä turkulaiset 
herrat tehtailijat toivat teollisuuslaitoksiinsa vie
raan maan sotaherrat yhdessä silloisen Turun 
kaupungin poliisimestarin, herra Ståhlen ka!lBsa, 
jotka sitten työväestöHe lukivat näitä Siperiaan 
:karkoituksia. ja. :kuolemanrangai~tusuh'kia. Viim2 
kesän kuluessa olin tilaisuudessa aivan läheltä · 
swraamaan näitä työväen palkka:kysymyksiä Tu
russa, ja siellä oli useilla teollisuusaloilla useita 
arumattityöläisryhmiä, huomioon'otta.en palkat 
vie~ä viime kevätkesänä, 60-115 penniä tunnilta. 
Kun vertaatte näitä palkkoja nykyisiin tavatto
man kalliisiin elinkustannuksiin .ia vertaamm ~ 
vielä niitä sirhen; että Turku, kuten jo san,()in, on 
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kalliimpia :paikkakuntia Suomessa - (Oikealta: 
Se on kaikkien halvimpia!) Ei missään tapauksessa, 
muistaakseni olen lukenut tilastoja, jois-sa Turku 
olisi kolma}l.nella tai neljänn·ellä tilaNa. (Oikealta: 
Ei ole!) Se kokemus, mikä minu!Jla on näissä, 
olen· nimittäin viime kesänä liikkunut Turus·sa ja. 
Hämeessä ja milloin missäikin ainakin maaseu
dulla, Turku on luettava. kalli~mpien' paikkojen 
joukkoon. (Oikea1ta: Teidän mielestänile!) Kun 
niin <Qn, ei ole e111sinkään i.'hme, ~ttä työväestö sil
loi~,. kun vähä:n· vapaampi aika koittaa, ryhtyy 
1iikehtimään. Jos verta~tte Helsingin työläis·ten 
palkkoja Turun työläisten palkkoihin, vaikka elin
·kustannukset olisivat ha:lvemmat, on suhde pai
koissa kuitenkin ollut siksi erilainen, että jos :siellä 
1sattuisi olemaan elinkustannukset halvemmat, ku
ten te väitätte, jota en usko, niin sittenkääin ei ole 
ihme, jos työväestö lii.'kehtii. Kaupunginvaltuus
tolle nama yksityiset teollisuudenharjoi1tajat 
esittivät vaatimuksen, että ka,upungin töissä on 
maksettava vielä 10 prosenrbtia vähemmän palkkaa 
kuin yksityisten töissä. (Oikealta: Hätä:a:putöissä!) 
Kau:punkj. teettää vain hätä;apu1öitä. Tätä vaati
musta valtuusto auliisti noudattikin. .Ja kun te 
vain, herrat Mikkola ja: Colliander muistuttelette, 
minkälaisia ~ausuntoja te olette Turun kaupungin
valtuustossa antaneet, millä t!l!valla te olette työ
väestön esityksiä ja palkka!kysym;y1ksiä kohdel
leet (Oikealta: Kooka!), aivan yhtenään, ainakin 
koko sodan ajan. (OikeaJta: Valhe!), niin ei tei
dän tarvitse 'kummeksua, jos työväestö on tällä 
kel"taa levoton. Jos tahdotte muistella, mitä Tu
run kaupungin vaHuus1ossa olette lausuneet, ne 
ova:t sanomalehdistössä ja valtuuston pöytäkirjassa 
tavattavissa. (OikeaJta: Ei ole, herra kuv'E't11Ööri!) 
Samalla kun lausuin, että se ·ei ole ensinkli,än ih
meteHävää, että työväestö siellä on 1levoton ja lii
kehtii, tahdon mainita, etten ensinikään tarkoita. 
niitä cyöstö,jä ja tihutöitä, .ioita Turussa on tapa):l
tunnt, siHä niiden kan1ssa ei .iärj.esi.yneellä työ
väestöllä ole, eikä s·aakaan olla, mitään tekemistä. 
Vielä viime 'kesänä val·tuusto ei tahtonut tunnus
taa työväenjärjegtöjä työväestön iedust.a.iiiksi ja 
kaikki ne esityks:et, pal'kankoroituspyynnöt, työ.t
tömyyshädän lieventämiset, joita järjestöjen puo
lesta työväen nimes·sä tehtiin,, tulivat hylät;yiksi. 
Näistä pienistä pa•lkoista, niiden luomista tavat
toman pienistä elämismahdollisuuksista, siitä yli
mieli\<lyydestä, jolla kaupungin kunnallisviran
omaiset ovat työväestön varutimu'ksiin suhtautu
neet, kuin myöskin kurjasta elintarvekysymyksen 
järjestelystä johtuen ovat siellä työvä{•stön mielet 
tavattoman katkeruuden va•llassa. Tämä katke
ruus puhkesi ensi kerran n. s. kunnallisen suur
lakon muodo;s!sa. jolloin· valtuusto edesvastuutt.o-

masti hy lkäisi vakinaisen palomiehistön niin pie
net ja kohtuulliset vaatimukset, että paikkakunnan 
kaikkien ·porvarillistenkin sanomalehtien mielestä 
ne olivh.t arvan oikeutetut. Eikö oHut? (Oikealta: 
Ei!) Olihan! Tällä toimenpiteellä valtuusto 
'kruunasi aikais-emmat :t~on:sa, jättäen koko kau
pungin tu·len vaa.ralle alttiiksi. Työväestön kiih
tymys vaJtuUJSt@ menettelyä vrustaan oli hyvin 
suuri ja ne toimenpiteet, joi.'hin silloin lakkdko
mitea ryhtyi, nimittäin pidättämällä valtuusher-. 
rat istuntos-aliin, olivat väJlttämätön· teko, jos tah
dottiin ·pelastaa. heidät joutumasta raivostuneen 
ka.nsanjoukon käsiin. Tämän toimenpiteen näistä. 
pidätetyistä useat tunnustiva.tkin. Ja 'siHoilsella 
lakkojohd·olla oli •täysi ·työ säilyttää rauha1lisuus 
edes siinäkin mitassa, ·kuin se säilyi, kllll edesvas
tuuttomat :porvarishuligaanit tekivät voita.vansa 
saadaks-een epäjärjestystä ·syntymään. (Ei!) 
Kyllä ne tekivät. Niitä pidätettiin pitkin katuja 
aivan yhtenään si·itä, että revolveri kourassa pyr
kivät saamaan pogromeja •ai'kaan. (Va.lhe!) 
Lakko päättyi sitten erinaisillä ehdoilla, joissa 
työväestölle luva,iltiin suhteellinen edustuts vaJ
tuustossa. (Se on va1lhe!) Silloinenr ·senaattori 
Tokoi oli siellä sopimuksenteossa 1äsnä ja hän 
kai voi tämän todist3!a. Kyllä niissä ehdoissa oli 
myöskin sellainen kohta. Se oli silloisissa. sa.no
malehdissäkin sanottu, että .työväestölle •luvataan 
suhteellinen edustus va:ltuustoon. (Eduskun.n~RSta 
huutoja. Puhemies: Minä pyyd.än huomauttaa, 
että ed. Härmällä on puheenvuoroi ei·kä · k-enellä
kään muulla.) Onko tätä lupausta täytetty? Ei 
ole. Kesän kuluessa sosialidemokraateille tarjot
tiin sieltä ka'ksi paikkaa. Onko tämä porvariJSton 
suhteeHisuui.ia. Jos niin on., niin a.inakaa.n työ
väestö ei ole siihen tyyty.väinen. Elintarvekur
juuden yhä lisäänty.essä puhkesivat levottomuudet 
uudestaan n. s. voijupakan yhteydessä. Siellä oli 
työväestö jo useamm!l!n viilron ollut ilman voita. 
Tässä ei tietysti olisi mitään pahaa, eikä se muu
ten olisi niin ärsyttänyt, sillä kyHä:hän työväestö 
on tottunut olemaan i:Jman ennenkin, mutta :Kun 
tähän yhtyi vielä huhuja, että Valion kellareissa 
löytyi voita suuret määrät, suuremmat, kuin kos
kaan ennen, ja kun nämä ·huhut yhä varmenivat, 
;jättivät teollisuustyöläiset useissa paikoin työ
paikkanlsa ja lähtivät näitä ·varastoja tarkasta
maan. Ja kyllä näitä varastoja löytyikin. (Oike
alta: Valtion. varaiStoja.) Löytyi voita sekä juus
toa, josta osa oli jo pidätetty siellä varastossa niin 
kauvan että se oli pilaantuniUtta. (Oikealta: Se on 
vaJhe!) Myöhemmin selvisi, että tämä O:li Yill
•tiolle ostettua tavaraa. Mutta. olkoon kenen ia
hansa, silloinkull' tälla,isena elintarvepulan ·aikana 
pidetään varastoissa eHntarpeita niin kauvan, että 
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ne siellä mältänevät, on se rikollista, ja antoo se n.ettely kiihdytti edeHäma.initun kysy111yksen 
aihetta heräittämään oikeutettua suuttumusta ja ohella työväestön mieliä. Kun työväestö sai olla 
kiihtymystä kansanjoukoissa. Siellä. torilla 'kie- useita päiviä ilma-n leipää ta1 useiden tunetien odD
ritteli sellaista pj'laantunutta juust1Qa hyvin pail- tusten jälkeen sai millt'ei rwvinndksi kel)J'a.ama
jon. Koska elintarvelautakunta ei niitä !suostunut . tonta kauraleipää, jaettiin elintarv·elaiäakun.nassa. 
jaJmmaan, vaikka sitä siihen pyydettiin ja vaikka varakkaille 'lupalippuja, joilla he vastoin elin
senaatin antaman l u vankin mukaan ölisi niitä voitu tarvelakia ja· senaatin antamia ohjeita oikentettiin 
200 astiaa siellä jakaa, ryhtyi kansa:, joita jo kaksi <tavaroiden hankintaan ja. oma.varaistalouksien pe
päivää oli petetty lupauksilla voin jakamisesta, rnstamiseen. Maaseudulla alkoi h:Hlitön kilpai,lu 
itse tuohon epätoivoiseen tekoon ja jakoi itse itsel- trokarien kesken, jotka näiUe omavaraistalouden 
1eEm voita. Ja täSISä tilaisuudessa olivat parempi- luvan saaneille hankkivat .elinlirurpeita, ja hinnat. 
osaiset aivan ·sama:l!la tavalla osallisina, kuin työ- kohosivat huimaava1sti. Elintarpeitten tulo kau
läisetkin, sikälli kuin he vaan ·olivat tilaisuudessa pun:kiin ja työläisten elämismahdollisuudet ,kävi
lähelle pääsemään. Ja se sama poliisi, jota herra · vät entistä huonommiksi. Mielet olivat n·iin 
Mikkola tääl·lä kiitteli tii.stai-i,Ltana, se sama po- i kiihtyneet, että yleinen vaatimus oli ryhtyä pai
liisi järjesti vielä jonotusta voin tasaajille. Sitten ! kaUiseen 'kunlllallis:lakkoon, jolla pa1rotettaisiin 
seurasi ju<tun jälkinäytös. Viranomaiset va.ngitsi- : vallanpitäjät oikeudenmukaisempaan menette
vat 6-7 työläis:tä, jotka eivät olleet vähää-kään ; <lyyn. Ainoastaan ammatiijärjestöjen rtoimi.kunnan 
sen syyllisempiä, 1min ne tuhannet muutkaan, ' välityksellä 'Sawtiin paikallinen 'suurlakon puh
jotka ol.ivat juttuun s€!kaantuneet .ia joita ei kos- keamin!Cll sillä kertaa estetyksi, kos:ka sieltä il
ka:an aiottu eikä olisi voitukaan kaik~.:ia saattaa moit~ettiin, että joka '}laikasta ympäri maata saa
syytt.eeseen, mutta näi1ä onnettomia, vMtaan, jotka : pui tietoja., että koko maan työväestön esiintymi
oli va.littu porvarist.au luokkaoikeuden uhreiksi, [ n<en oli väHtämäJtön, elleivät omistavat luokat 
jatkui oikeudeiJJk:ä;vnrti kummastuttavan hitaasti. · suostu luopumaan rikoiksellisesta1 politiikru~aan 
3-4 kuwkau<tta saivat he virua tut.kint.ovankilas- elintarvekysymyks-en alalla. Myöskin huomau1et
sa, eikä vi·eläkään mitään päätöstä ollut toivotta- takoon, että järjestynyt työväestö vaati Turun 
vissa. Tämä mene.ttely kiihdytti :työväestön mie- kaupungin siHoiJSen elintarvelautakunnan johtajan 
liä tavattomasti, sillä työvfuestö nä!ki siinä por- asetettavaksi rikosoibudelliseen syytteeseen, ko~
variston luokka1mston. J.uttu päättyi, kuten tie- lm hän elintarvelakia .ia senaatin antamia määrä
detäån, si,ten, että venäläiset sotilaat sekaa:ntuivat yksiä rikkomalla antoi varakkaihin kansan}nolt
asiaan, vapauttivrut tu<tkillltova,ngit, ilmoittamalla, kiin kuuluville henkilöille tilaisuuden näitten oma
että va11ankumous ei salli, että kylläiset i:uomihe- varaistalouksien perustamiseBn .ia sillä 1 a valla va.i
v:at nälkäitsiä. Työviilen suuttumusta. ja kiihlwa keutti jo ennestäJäinkin huonoja työväestön elämis
näiden ta.pausten aikana lisäsi vielä se, että oi- mahdollisuuksia. Samaan aikaan myöskin julki
keuspaika1la, jossa 'näitä syytettyjä tu<ilkittiin, oli suuteen tulleen silloisen ·proltur::w ltorin Svinhmf
sivuhuoneen ravintolassa .iuopuneita laMarikaar- vudin kirjelmästä huolimatta, jossa käskettiin ryh
trlaisia PllliDput nätkyvissä. Haulivat tietysti tuo- tymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin dintarv~lain 
dut sinne oikeuden suojarosi, mutta ainakin rau- ' rikkojia vastaan, ei kuitenkaan tästä huolimatta 
hallisia ihmisiä he häiritsivät. (Oikea.lta: Se on vielä tänä päivänä ole häntä vastaan syytettä nof'
valhe1Jta,!) Se ei ole valhetta, siihen voidaan tuoda tettu, eikä ryhdytty toimenpiteisiin häntä va,<;taan, 
todistuksia niin paljon kuin hwlutaan. Järjesty- vaikka järjestöjen taholta on sitä pyydetty. 
nyt työväestö, vaikka se tuomitsikin nämä voi- Sitten kokoontui eduskunta. Kansa odotti, että 
ryiistöt työväestölle vahing1oHisina menettelyta- se kiireBllisesti ryhtyisi varsinkin rempallaan olc
poina ja ryhtyi järjestö erinäitsiin toimenpiteisiin vatt. €lintarvekysymystä järjestämään. Mutta 1m
niitä järjestön jäseniä vasta•an, jotka olivat olleet lui useita viikkoja, jolloin porvaristo puuhaili 
tässä voi,tasauksessa, niin järjestynyt työvä•estö omissa puuhissaan, eikä mitään positiivista työtä 
ei kuitenkaan tuominnut sitä tekoa, jolla venäläi- tehty. Vasemmiston esitykset, jotka tarkoittivnt 
set sotilaat vapauttivat nämä s;vytet;vt. Sillä työ- asian rauhallista ratkaisua, hylättiin. Tällä me
väestön oikewstajunta sanoi. että näiden uhreHrsi nettelyllä sai porvaristo syntymään marraskuun 
va1ittujen vangittuua: pitäirnin.en ei ollut oikein sil-. suurlakon, jonka aikana s·e työväestön painostuk
loin~ ·kun tuhannet muut yhtä syylliset -tai sy;yi:- sesta oli pakotettu tekemään pieniä myönn:ytyk
tömät olivat vapa,ina .ia koska omistavien luokkien siä. Olen tahtonut kosk€tella näitä aikaisempia 
rikoHiuen menettely oli kansanjouko<t tällaiseen tapahtumia senta'kia, että ne luovat pohja.n. joiden 
tiJanieeseBn saatta.nut. Omistavia luokkia suosiva. valossa viime päivien Turun tapahtumia on arvo,.:
e1intarvelakia rikkova €'1intarvelautfllkmman me- teltava. ·Vuos:Ukausia jatkuneet soilo, alhaiset pa.]-
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kat, anastajaluokki'en ylimielinen kohtelu ja var
sinkin sodanaikainen rikollinen menettely elih
tarv·ekysymyksen a'la.lla, minkätakia työväestö on 
saanut tarpeettomia lisäkär'simyksiä,. siinä ne to
delliset pohjavoi:inat, jotka nyt mieliä Turussa, 
niinkuin muuallakin, kuohuttavat. Se, että työ
vä-estön vaatimukset tällä kertaa erikoisesti koh
distuvat poliisilaitoksoon, johtuu siitä, :että työ
väestö polii"silaitoksessa on aina tottunut näke
mään sen taantumuksen personoidun ölemuks·en 
häikäilemättömän toimeenpanijan, joka kullakin 
oorralla vallassa ollessa on työväestöä sortanut. 
Maaliskuun; vallankumouksessa :nämä laitokset 
puhdistettiin kansansorta.i~sta. Niin ei käynyt 
Turussa. Täällä ·ed. Mikkola ti1staina mainitsi, 
että järjestyslautakunna.ssa, joka. asetettiin ja jon
ka tehtävä oli ottaa miliisimiehistö takaiSin palve
lukooen, oli sosialidemokraattinen enemmistö. Lo
pun >herra Mikkola jätti mainit>sematta. Senaattori 
Castren myöskin mainitsi, ·että marra:skuun suur
lakko. pyyhkäisi tämän jå!rjestyslautakunnan. 
Valitettavasti hä,nkin oli . 'saanut vääriä tietoja, 
joita sitten oli pakotettu eduskunriaUe totena. la;te
lemaan. Tosiasia on, että tämä järjestyslautaklm
ta jc hajosi aikaisin kesälllt 'siitä •syystä, että por
varilliset edustajat siitä poistuiv11;t. ISyyksi mai
nitsevat he sen, että eräs sosialideriwkra:attineri lau
takuni:J:an jä:sen oli ollut torilla pidety·ssä kahsa
lai:Skokouksessa. siht€-erinä. (Oikealta: Vai kokous.) 
Se oli kyllä kokous, joka oli syntynyt sen voi.ili1m
ka.n yhteydessä. Siinä kokouksessa ei mitään rikol
lista tehty. .Suomen kansalaisilla ori oikeus ko
koontua ja Suomen kansalaisilla on myös oikeus 
tällaisissa julkisissa kansa.laiskokouksissa ryhtyä 
sihteeriksi. ·SosialiclemoLraattien jiirjestyslauta- : 
kuntaan ;yksin jäätyä, he eivät ole olleet ;päätös
valtaisia eivätkä siis myöskä.än voineet toimia. 
Sosialidemokraa.ttist~t::n jädestöj.en kehoituksista 
huolimatta eivät porvarilliset ole suostuneet täyt
tämään tätä järjestyslautakuntaa, jotta se olisi voi
nut toimia, ja se hajo>Si rpqrvarien poistuttua juuri 
siihen aikaan'" kun mitä tärkeimmtit tutkimustoi
menpiteet poliisilaitoksen miehistöön nähd·en oliRi 
ollut tärkeä suorittaa. (Ed. Mikkola: N·e olivat jo 
suoritetut.) . Miks'ei ed. Mikkola maininnut iätä 
s'eikkaa ollenkaan? Miks'·ei maininnut etles oiko
malla senaattori Ca.s;f;renin tekemää .erehdystä, ettei 
sitä va&emmi·st.on taholta olisi tarvinnut tehdä. 
Työväenjärjestöjen vastalauseista huolimatta, jot
ka vastalauseet saatettiin pöytä;kirjanotteclla polii
silaitbksen tietoon, tähän poliisilaitokseen hyväk
syttiin la:k•onrikkur€ita y. m. työvä>elle syvästi vas
tenmielisiä henkilöitä, jotka jo aikaisemma1~ « toi
minnallaan olivat osoittaneet, että he olivat aivan 
mahdottomia tl:Wlaiseen ede•vastunlliseen t(Jimctm. 

Täällä ed. Mikkola tiistaina lausui my'öskin, .että 
tämä miliisilaitos toimii hyvin ja lnl.nnoili.&esti. 
'Mahdollisesti se on totta. 'Minäkin ol'in siellä ei.·ää
liä iltana näkemäsSä, että se toimii kunlö.olli~~sti. 
Mielet kun olivat tavatt.oma.sti kiihtyneet tsentäkia, 
että nämä muutamat henkilöt olivat voijlitun ta
kia vangitut .ia kun työväestö meni katker'åa niiel
tään ja vastalausettaan ·esittäm.ääii :PoliiiSilaitoksen 
edustalla; hyökkäsivät 'herra :Mikkolan kiittätttät 
kunnolliset miliisimiehet, ratsupoliisit •ai vankuin 
vanhan ajan hunnit tatä rauhallista mieltäoS'öit.Hl
vaa joukkoa vAstaan. (Oikealta.: Se on valhe!) 
Minä seisoin sillalla ja katselin. (Ed. Uiklwla: 
Minä seisoin myös.) Siellä työväestö pakeni, kun 
ratsupoliisit hyökkäsivät sitä vastaan. (Oi.keaita: 
Sekin on valhe!) TyöväestÖllä 'fii ollut mitään pa
hoja tarkoituksia. !Se •ei mitenkään esiintyn;v-t är
syttävästi, jotta sellainen esiintyminen poliisien 
puolelta olisi tarvinmtt tapahtua. ·Minit myörl.iiän 
kyllä, että siinä poliisilaitoksessa oli paljon ed-elly
tyk!siä, jotta siitä olisi syntynyt se kmi.uollinen, 
teidän luokka.eduillenne 'mahdollisimrhan toUele
vainen ja kuulilllinen poliisilaitos. Työväcl>tö ei 
voi kuitenkaan tällaista hyväksyä. 'Varsinkaan 
vallankumouskautena se ·ei voi sallia, ettii nykyi
nen poliisilaitos entisen taantumuksellis'eJi poliisi
la:itoksen tavoin taistelee työväestön oikeutetthja 
pyrkimyksiä vastaan. Sentähden on se tällä ker
taa ·tehnyt sen Turussa, minkä hifian työväestö jo 
muualla maaliskuussa t.tlki, nimittäin ottanut mi
liisilaitoksen haltuunsa.. Ha1litriksen t!i.hcilta ei 
kuitenkaan ta.hdot.a tätä :i:hiiiisilliitosta ttmnhs.taa 
eikä ma;ksa.a. sen mi€histöUe lJalkJkaa, jonkatak i,1 
miehistön on täytynyt turvautua tuohon idnöilan 
taisteluvälineeseen. mikä työväestöllä on, nimit
täin lakkbon. Sillä ~iköhän se ole ecl. :M'rikkölan
kin mielestä kohiuutm;J.ta, että jollekin lahtarikaar
tille, jonka olemassa{ilon laillisuus on aivan yhtä 
kyseenalaista kuin Turun miliisin. että sille toi
mettomalle joukolle maksetaan pall~kaa ja sitävas
toin kielletä.äri sitä 'maksamasta miliif:'il1e .. jOka 
täyttä.ä tehtävänsä ja toimii kunnollisesti. Tliiilä 
ainakaan senaattori Caslrenilla, jo:ka EJsitti halli
ltuksen suhtautumista Turun tap~htumiin, ei ollut 
mitään ronistuttamista ;tämän miliisin toiniilita:t 
vasta.an, niin kauvau kun se oli toimessa, eikä ed. 
Mikkolallakaan ollut mitään sl.tä va.staaii, n'iin
kauvan, kun .se toimi. (Ed. Mikkola: Oli.) ~e 
vangitsi Turussa tavattoman paljon suuria rikolli
sia, joita ei ed. Mikkolan mielestä kunnollinen po
l:iiJsilaitos kyenn;yi vangitsemaan. (Va.seriimalia: 
Se oli vissiin pahasta. Melua. Puheinies kop11t
taa.) Kun ottaa vielä huomioon nykyisen vallan
kumou:ksell:Usen ja tavattoman levottoman tilan
teen, niin sitä kummalliS<emmaHa tuntuu pofva-
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ri.ston menettely, j-olla se miliisin palkan kielsi ja 
syöksi kaupungin 1sen hävityksen alaiseksi, missä 
se viime päivinä on ollut. Sillä ei voitane lukossa 
olevan miliisin syyks-i lukea niitä huligaanitekoja 
ja ryöstöjä, joita mu~sta kaupungeista. saapuneet 
ammattivarkaat ovat yhdessä paikkakunnan huli
gaanien kanssa harjoittaneet. Nämä kauhunta
paukset olisi voitu kaikki välttää ja järjestys säi
lyttää niin hyvänä, kuin se tällais·ena aikana voi 
minkään poliisilaitoksen alaisena säilyä, jos halli
tus olisi osottanut pikkuisen ymmärtämystä ja ·so
vinnonhalua. Eräässä sähkösanomwssa, jonka se
nMttori Castren viime tiistaina luki, mainittiin, 
että jos hallitus suostuu maksamaan miliisin pal
kat tehdystä työstä, niin vangitut kuvernööri ja 
poliisimestari heti vapautetaan ja mil~isi edelleen 
hoitaa tehtävänsä. Ettei hallitus tähän suostunut, 
osoittaa m1elestäni lyhytnäköistä ja turmiollista 
politiikkaa .ia on sentähden hallitus vastuunalai
nen niistä epäjärjestyksistä ja ryöstöistä, mitä Tu
russa on viime päivinä tapahtunut. Paikkukun
nan miliisi ja järjestynyt työväki ei ole niistä 
va.stuussa. (Oikealta: On.) Sillä ne eivät ole ol
leet niissä mukana, (Oikealta: Ovat!), päinvastoin 
ovat tehneet voitavansa saadakseen. sovinnon ai
kaan ja epäjärjestyksen välteiyksi. Hallituksen 
taholta ei ole tositeolla pyrittykään sovintoon. Vii
me maanantai-iltana, kun tilanne Turussa oli ää
rimmäisen kärjistynyt, sieltä !Soitettiin ja selitet
tiin tilanteen vakavuutta ja pyydettiin saada puhu
tella senaattori Svinhufvudia. Minä pariin kertaan 
pyysin senaattoria puhelimeen ja keskustelemaan 
Turussa vallinneesta tilanteesta, mutta hän ei 
suostunut tulemaan. ilmoitti vain, ettei asia kuulu 
hänelle ja ettei hänellä ole siinä mitään Panotta
vaa.. (Vasemmalta: Hävytöntä.) Kun näin halli
tuksen esimies suhtautuu tietoisena siitä, mitä Tu
russa tapahtuu, näihin tapahtumiin, osoittaa se, 
eiltei ole tahdottukaan todent-eolla sovintoa. (Va
semmalta: Oikein! ProvokatsiDonia! He hyväksy
vät ne silloin.) Kun ~sitten senaattori CaJStrenin 
kanssa lähdin tiistaiyönä Turkuun, lähdin "iinä 
hnrskaassa uskossa, että senaatt.ori pyrki neuvotte
lun kautta järjestämään asioita. Tässä kuitenkin 
petyin, sillä mitään neuvotteluja 'J)yynnöistäni 
huolima.tta ·ei yritettykään senaattorip. taholta. 
Pi€nen ajan esitelmöityään siitä, mitä kaikkia 
sähkösanomia hän oli Turkuun lähettänyt, oli hän 
valmis sieltä lähtemään. Uudistetuista nyynnöi;,
täni, huomautettuani tilanteen vakavuudesta, lu
pasi hän, jos nyt .sattuisi jonkun valtuusmiehen 
siellä näkemään, puhumaan asiasta. Mitään ehdo
t'!lsta ei hän .kuitenkaan paikallista milii8ila itosta 
edustaville henkilöille tehnyt. Myöhemmin ilmoitti 
hän puhelimella miliisilaitokseen, että mitään neu-

votteluja ei tule. (Ed. Mikkola: Rosvojen kans
sa.) Herra Mikkola käyttää mielellään sanaa ros
vo. Niitä on vähän joka paikassa niitä rasvoja, 
jos siitä tahdottaisiin puhua. Tämä, ctt.3i hen~a, 
senaattori pyrkinytkään tarmokkaasti neuvotte
luja aikaansaamaan, •se jonkun verran kummastutti 
minua enkä sitä ymmärtänyt, ennenkuin täällä is
tunnon kestäessä, kuin juttua käsiteltiin, ja jälkeen 
ed. Mikkolan puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, 
että asiat luistavat hyvin ja Turun porvaristo on 
toivorikasta. Kun ei va<au seuraisi pettymystä . 
.Siellä tiistai-iltana pyydettiin miliisiä estämään 
rosvotekoja, johon miliisi suostui, lähti •automo
hiilillä kiiresti estämään ryöstöjä. Miliisin sieltä 
pa:laiiessa Arsenin~kadulla ympäröi suojelusokaai-
ti -.en tahdo heistä käyttää rumempaa nimitystä 
- kotiinpalaavan miliisin ja alkoi tulen, poliisika
marin auto ammuttiin käyttökelvottomaksi. Mi
liisimiehet tietysti vastasivat tulella tuleen. Seu
raus oli, että suojeluskaartilais·et pakenivat T·ornin
mäkeen, jos.ta sitten ammuskelivat kaupungille ia 
jonka sitten miliisimiehet luultavasti yhdessä 
puna:kaartilaisten kanssa piiribtivät ja van
gitsivat siellä muutamia henkilöitä. Minä en 
tiedä, mitä ·ed. Mikkola tuolla toivorikkaudella tar
koittaa, .tarkoittaako thän, että kun näiden kysy
mysten annetaan jatkua, annetaan epäjärjestysten 
kehittyä, että sillä tavalla saadaan eduskunta suos
tumaan siihen, että hallitukselle a.11netaan oikeus 
laillistuttaa, virallistuttaa tuolla•isia p:orvarillisen 
sanomalehdistön suosittelemia 'J)oliisikouluja, kuin 
Saksan maalla on, tai luul•evät.iw he saavansa 
siten kiireemsesti sotalaitoks·en aikaan vai 
tarkoittavatko, ·että ruv·eiltaisiin luot.tamaan lah
tarikaartilaisiin, jommoisia, 'Turussa on. Mutta ei 
ainakaan se ·ensimäinen edesottaminen, johonka 
nämä Turussa ryhtyivät, ei se ole om·iansa syn
nyttämään kovinkaan .painon toivorikka.utta, niin 
että jos se toivorikkaus; josta ed. Mikkola puhui, 
perustuu niihin, niin kyllä se sitten on heikolla 
pohjalla. 

Ja kun viielä ottaa huomioO!ll ed. Elorannan 
maini:ts.eman seikan, että pastori Kares oli tar
.iouitunut maanantaina ru'peama.an •neuvottelui
hin, mi,k;ä tarjous miEisin puolelta hyväksyttiin
Icin, mutta .ios•ta hän J>'Orva.ri.en taholta ,sai hyvin 
paljon mieli7Jahaa. kärsiä, ·ettei ollut halukas ~itä 
yriltysltääm uudistamaan, nii,n nama seikat 
lmmoarnat.tomasti <?Soittavat, eUei porvariston ja 
ha:lhtuksen taiholta ole y.rite!ttykään ·eikä sallit
tuka;an ·asiam kulkua rauhallisilla k~einoilla jär
jestää. Niin ollen va:statkoon pona.ri•t t€ostaan 
älköötkä sysätkö edesvastuwt.a työväestön ja 
edluskunm:an vasemmiston kannettavak.si. ,Jos 
nämä ryöstöt olisivat aiheutuneet ,Työmies"--leh-
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den kiihoitukses.ta, niin samaa tapaa seuraten 
ei tässä maassa olisi ainoatak·aan sosialidemo
kraattista työläistä elossa, ci a:llnakal8lll ,Turussa, 
siksi perin ärsyttävää on porvarilehtien kirjoi
tustapa ollut, jolla se on työläi,siä mustannut. Tai 
ehkä saamme kiittää ainoastaan teidän luokka
etujanne, jotka edellyttävät työläisilen olemasSa
oloa, joilta teidänkin olemassaolonne olisi mah
dollinen, siitä, että .tässä maassa vielä on työ
läisiä oleiillassa. Senaattori Castren täällä mai· 
nitsi myös, -että herra Lundberg olisi maanantai
iltana ilmoittanut, ettei hän voisi mitenkään 
saada ·.iäT.ies•tystä rui,]mam, vaikka sovinto pa1au
tuisikim.. Minull-e ;herra Lundberg ilmoitti aiva.n 
toistla. Hän nimittäin ilmoitti, että he ainakin 
puolen ~tnnnin kuluessa tulevat •saamaan rau
hallisuuden ;palautetuksi, jos vaan täällä saadaan 
asiat järjestetyiksi. 'Tämän minä myös ilmoitin 
tuolla huoneessa, jossa silloin luu'ltavasti kaikki 
senaattorit olivat läsnä. Ed. Mikkola tahtoo 
mielellään käyttää niitä ,Turun Sanomien" esittä
miä vaiheilta, jotka ,Turun Sanomat" jo itsekin 
ovat 'aikaa si'tten peruuttallleet, .nimittäin siitä 
rahamäärästä, jonka Turun m.iJ.iisi!laitos -'*1i 
niiden järjestyskustannusten peittämis-eksi, 
jotka suurlakon aikana syntyivät, kun ·ed. Mik
kola mainitsi, että kai ne antoivat niistä o.san 
-avustajilleen sotamiehille. ,TU>run Sanomat" 
ovat tämän aikaa sitten levittämämsä valheen , 
myöntämeet perättömäksi. Herra Mikkn:la tahtoo j 

käyttää sitä edelleen. · 
En tahdo tässä yhteydessä lähteä kuva:Llema,an 

siitä sanoiln kuvoomatonta hävitystyötä, jonka 
a.laieeiksi Turun kaUIPunlci on viime päivien huli
garunimellastuben ja ryöstön ·tähden joutunut. 
Mainitsen vaan, että ihmiset siellä ollessaan 
itk'ien ~yysivät apua omai:suute.nsa suojaami
s~ksi cyöväystä vastaan. Hal.litus, joka olisi 
voinut järjestää ·a.s~at, ei .si,tä tahtonut, sosiali
d•emokraatit eivät sitä voineet. Sitten olisi kyllä 
miliisimiehistö voinut sen järjestää, ,olisi saanut 
rauhallisuuden aikaan, jos vaa.n hallituksen puo
lelta olisi tahdottu todenteolla tehdä sovinto. 
Koska tämän jutun samoin kuin muiden v:iiJme 
a~koim.a ta}Ja;htuneiden levo!ttomukstilen takia ovat 
täällä eduskunnassa porvarillis-et edustaja.t, sa
moin kuin heidän s·anomalehdistönsäkin, tahto
neet mustata työväiteä ja lykätä .sy-yn :ta.}Ja.htu
mista sen niskaan. tahdon mitä jyrkimmin torjua 
sellaiset väitteet. Sosial:idlelllokraabtiseUa jär.ies
tyri.oollä työväellä e] oloe }Jienintä;kään osuutta 
niis.sä rotistontöi.s,sä, .ioita viime aikoina on tapah
tunut tässä maassa. Täällä ·eduskunnassa e.i 
yksiikään ·sosialidemokraatti nouse hyvä.k.symään 
nä,if"å ryöstö.iä, .ieita on tapahtunut eduskunnan 

enemmistön ja •hallituks-en politiikan takia. 
(OHmaHa.: Entä herra Härmä?) Herra HäTmä 
sanoi, että ne taloudelliset olosuhteet j,a sorto, 
jonka porvarist'o on aikaansaanut rikolli:sella 
menettelyllään, se synnyttää vallankomouks·elli
sen lilikkeen .ia s·en mulmna on aina sellaisia huli
ga.ani- .ia anarkjstiaineksi.a, ,joiden teois·ta ei 
sosia.Edemokratia vastaa. Näiden tietoisesti 
valheellisten syytösten tarkoituksena, joissa. jär
jestynyttä työväkeä on syy;t,etty, on saada työ
viilenliike hajalleen ja pirstotuksi, jotta se h-eik
kenilsti. ja olisi 'helpom}Ji sitä hallita. TahdOtn 
näiden syytösten torjumiseksi esittäiä otteita 
·Sanoma·lehtild.rjoituksista ja varoitu!ksista koko 
v'allan!kumouskauden kestäJessä, koska niis•sä käy 
· ilmli järj.e'Sty.neen työväen suihde tapahtumi~n 
Turussa. Heti marraskuun suudakon "PUhjettua 
.ensimäisenä pä.ivänä oli ,Sosia.liisti:ssa" julistus, 
jossa muun muassa epä(järje.styksien välttämiseksi 
ja tällaisten pogromien ·syntymisen ehkäisemiseksi 
kielletään ihmi1siä liikkumastoa kadulla yöllä, ja 
sitten sanotaan: ,Jokainen, joka rikkoo tätä mää
räystä vastaan, tullaan "Pidättämään ja rankaise
maan vallankumouksen lakien mukaan. Saman
laisten rankaisumääräysten uhalla on päihtynt:e
nä esiintyminen ja kaikenlainen ilkivalta kiel
letty muinakin, kuin edellämainittuina. vuorokau
d-enaikoina. Turussa 14 palVa marraskuuta 
1917. Turun sosialidemokraattisen kunnallisjär
jestön johtava komitea". Järjestyksen hyvänä 
säilymiseksi a.ntoi }Jiirineuvosto julistuksen, jossa 
sanotaan: ,Jär]estyskaartit on -edelleen pidettävä 
kunnossa, niitä on vahvistettava, tarkastettava, 
poistettava huonot ainekset pois joukosta. Vallan
kumouklsBlliset komiteat on edelleen pidettävä pys
tyssä, niitä ei sa·a hajoittaa, niitä on vahvistettava, 
niiden toiminta såännösteltävä, kaikki ·epäluotetta
vat ainekset armotta rpoistettava•t". Edelleen kirjoi
tetaan ,.Sosialistissa" 21}Jäivänä marraskuuta 1917 
suurlakon loputtua pääkirjoituks-essa, jossa bpah
tumia selostetaan s·euraavaan tapaan ja kirjoi
tuks-en lopussa sanotan: ,Siks] on meidän pidet
tävä rivimme lujina., rintama ehjänä ja järjestys 
pyhänä". 22 päivänä marraskuuta julkaisee toi
mitusvaliokunta tiedonantolehdessä harkitsemat
tomia tekoja vastaan juliistukisen, jossa sanotaan: 
,Toiminta harkituksi. Viittamalla: t:vö,·äen 
vallankumouks-ellis-en keskusneuvoston j~listuk
sessa ann-ettuihin käytämnöllisiin neuvoihin sunr
lakko-toiminnassa. kehoitetaan yleisöä ta.rkasti · 
seuraamaan siinä annettuja ohjeita. Jokaisen yk
sityisen henkilön on esiinnyttävä harkitusti. Kai
kenlainen yltiöpäinen käyttäytyminen on kiel
letty ankarasti. Epäjärj.estysten aikaansaaminen 
on asiallemme vahingoksi. On pysytettävä elämä 
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rauhallisena, ka.ikkea turhaa liikehtimistä on väl- . 
tottävä." 23 päivänä marraskuuta 19117 ,Sosia- 1 

li:sti\Ssa" ·on pääkirjoitus, joss-a sanotaan: , Viime 
päivinä on kieltämättä tapahtunut melko paljon 
sellaista, jota ei sosialidemokratian kannalta mi
tenkään käy hyväksyminen, niin vallankumouk
sen pyörteissä kuin on elettykin. Järjestyneen 
työväen tulee käydä taiste]ua kapitalistista jär
jestelmää, mutta ei yksityisiä henkilöitä kohtaan. 
Yhteiskunnalliset epäkohdat ovat, löydettävissä 
kapit.alistisesta tuotantojärjestelmästä ja vallitse
vasta harvainvallasta. Kapitalistinen yhteiskunta 

. on semmoisenaan suuri epäkohta. eikä sen epäkoh
dan olemassaolosta voida syyttää sitä tai tätä yk
sityistä kapitalistia. Valitettavasti ei työväen
lu{)kka nyk;ris:een mennessä ole vielä ennättänyt 
siinä määrin kypsyä, että se kykenisi yhteiskun
nallisen vallankumouksen suorittamaan ja asetta
maan inhimillisen yhteisedun ylevän aatteen yh
teiskunnalli~en .elämän johtavaksi va.llitsevan riis
ton ja omanvoiton pyynnin tilalle. Tämän suurla
kon aikana sielläJrtäällä sattuneet ykisityisten porva
rien vara.ttoman omaisuuden pirstomiset ja anastuk
set, tarpeettomat pahoinpitelyt y. m. sellaiset ovat 
ilmiselviä osoituksia siitä, kuinka kan:kana sosiali
demokratiasta eräs osa köyhälistöä vieiä on. Jär
jestö.fen rivei1ssäkin on monia työläisiä, .rotka. e!vät 
saata eroittaa järjestelmää yksilöistä ja jotka pitä
vät alhaista persoonallista kostoa paljon lähem
pänä tarkoitusperänä, kuintyöväenluokan yhteisen 
~~;siaDJ ajamista. Jokainen tarpeeton · väkivallan 
työ, jokaioon ilman pa.kkoa ann·ettu isku, kohdat- ' 
koonpa •se vaikka porvariakin, on karhunpalvelus 
sosia.lidemokratialle. Se, mik:ä on vastoin inhimil
listä oikeuskäsi·t;vstä, on myöskin va•stoin sosiali
d-emokratiaa, sillä sosiaHdemokratia on suuri 
ihmisyyden ja oikeuden aate sen kauneimmassa 
merkitymsessä." Edelleen samassa ·kirjoituksessa 
sanotaan: ,Mutta silti myönnet·täköön, että työ
väen järjestöihin on päässyt pujahtamaan huonoja 
aineksia, joiden teot eivät suinkaan ole olleet so
pusoinnussa työväen suurlakkoliikkern tarkoi•tuk
sen kanssa ja. joi·ta tekoja. jokaisen valistuneen 
-sosiailistin tulee ankarasti paheksua." 25 päivänä 
marraskuuta piirineuvosto antoi julistuksen, jossa : 
m. m. sanotaan: ,Samalla vakavas.ti varoitamme , 
kajkenlaisesta. ilkityöstä ja omaisuuden hävittä- 1 

misestä. Jär.iesty.s on pidettävä mahdollisimman 
eheänä, kaikki provokatooriset teot ehdottomasti 
estettävät ja 1:arkoin noudatettava nii·tä määräyk-. 
siä, joita vallankumouffis,ellisen keskusneuvoston 
.ia. piirineuvostojen taholta tullaan antamaan." 
Puoluekokouksemme päätöksessä. joka 28 päivänä 
marraskuuta oli .iulaistuna [ehdissä ja . .iossa puo
lueen kanta nykyisen a.j.an tapahtumiin osoitetaan, 

lansutaau m. m. seuraavaa:· ,Sosialid.em6kratia 
pyrkii toteuttamaan suqret historia.lEset tkhtä
vänsä kaikilla kansa.n oike'udentuntoa vaståk\rilla 

_keinoilla ja vaa:tii työväellekin oikeutta, li\in muu 
ei auta., myös ase kädessä puolustaa, itseä.nsä ases
tettuja viholQisia vastaan. Mutta sillöin, 'kun työ
väki on pakotettu ·esiintymään ase kä·d'essä; on 
rlidettävä kiinni siitä, että väkivaltaa ei käYtetä 
muuta, kuin väkivaltaa vastaan. Aserttomia 5ekä 
niitä, va.staaJi.., jotka itse eivät väkiva.ltaail tur
vaudu. ei saa väkiva1taa käy·ttää, eikä missään 
tapauksessa sen enempää väkivaltaa, kuin on tar
p-een työväkeä vastaan esiintyYän väkivallan miir-

-ta.miseksi. Tästä yleisestä ~äännöstä poikkeavaa 
aseellista toimirutaa puoluekokous ei hyväk-sy. 
Murha·t, ryöstöt .ia muut anarkistiset ilkityöit so
sialidemokra.tia tuomitsee. Katalana her.iana on· 
torjuttava porvarien valheet, että suurlakon 
aikana tai sen jällkeen sattuneista ra.äoista anar
kis·tisista teoista on annettu edesvastuu sösiälide
rnokraatti ... "Clle puolueelle tai puolueen järjestöille 
taikka työväen va.llankumoukselliseUe .keskusheu
vostolle, s~llä nämä ovat juuri' koettaneet .estää 
sellaisia tekoja." · 

·3 päivänä joulukuuta Turun järjestyskaartin 
ylipäällikön kehoituk•sessa, joka kehoitus on an
nettu Turun .iär.iestyskaarlille, sa.notaan: ,Käs
ken .komppanianpäälliköitä tarkoin pitämään sil
mällä, ettei pääse tulemaan riveihin epäluot:eita
via aineksia ja .ios on .io päässyt, niin ön ne heti 
poistettava" _: nä~llä -epäluotettavilla. hen.kiiöillä 
tarkoitetaa.n henkilöitä, jotka. liitt;vvät .iädestöi
himme tarkoituksella saada provosf'eratuiksi nämä 
joukot harkitsema.ttomiin t-ekoihin ja siten .näillä 
harkitsemaiitomilla teoilla, tuottaa työväen'liikkeel
lemme vahintkoa. E~elleen, sanotaan tässä julis
tuksessa: ,J o'kaisen on ehdottomasti töteltava ja 
DJondatetta·va päällikköjensä komentaa .ia maä
räyksiä uha1la, että jokainen omavaltainen teko 
tullaan rankaisemaan siten, että erotetaan .ionkos
tamm-e ja pidetään vastusta\ianamme." 

tAmmatti.iär.iestön toimikunta. .ia puoluetoimi
kunta Y'hdessä antoivat maan työväestölle 10 päi
vänä joulukuuta 19'17 ju\listuksen, jossa sanotaa.n: 
',Suurta seka-annusta ja häiriötä onkin tuottanut 
se, että suurlakkoaikana .ia sen myöhäisemmissä 
jälkiselvittelyissä enemmän •tai vähemmän edes
vastuu-ttomat henkilöt, työläisryhmät ja erinäiset 
työväen jär,iestyskaartiU> osastot ovat ryhtyneet 
oma,päise.en toimintaan, vieläpä vastustaneetkin 
edellämainittujen: keskusjär.ies·tö.ien päätöksiä . 
T:vöriitain sovittelemineti .ia .suurlakon jälkiselvit
telyjen suorittaminen on käyrtyt toisin. paikoin 
a.ivaDJ toivottomaksi, kun h:vvä:ksytt:v.iä sääntöjä 
.ia. edustajakokousten päätöksiä sekä keskustoimi-
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kuntahi .ia valtuutettujen näihin sääntöihin perus- asti, kunnes senaatti suostuu laillistuttamaan 
tuvia ohje~ta ei aina ole nouda.tettu. Tälllainoen me- kaupunkimme miliisilaitok&en. ·Tämän .iälkee.n tä
ne1Jtely on työväenjärjestöjen puolelta ankarasti män kuun 14 päivänä pidetty Turun ·sosiallidemo
tuomittava. Työläistoverit, te, .ioille työväenliik- kraattisen kunnallisjärjestön kokous päätti vaa
keen: menestys on kallis, tällainen ha.iaamrus ei tia senaatin myöntämään: varoja miliisimiehistön 
saa pitemmaUe jatkua. On muistettava, että työ- palkkain maksamiseen vielä käyttämättä olevista 
väki €i taistele pienten ryhmä>etujtm, vaan koko Turun entisen polii•silaitoksen tämän vuoden mää
t~·övruenluokan puole::;ta. ~\ina ja .ennen kaikkea rärahoista. Samalla. järjestö ilmoitti olevansa ha
näinä his·toria1llisina hetkinä on mielessä pidettävä, lukas va'litsemieD>Sa edustajain kautta neuvottele
että työväenliike on ehjä kokonaisuus, jonka maan sena&tin ja valtuuston edustajien kanssa mi
edessä. ryhmäetujen .ia vielä eoommän> persoona- . liis~laitoksen järjestämisestä. Tänään iltapäivällä 
etujen on ehdottoma<Sti väistyttävä. Jokainen teko, i puhelimitse antamassaan vrustauksessa senaatin 
joka ei perustu edellämainittujen järjestöjen sään~ i edustaja, sisäa~iaintoimituskunnan päällikkö, se
töihin ja. edustajakokouksen päätöksiin, on pidet- ! naattori Castren jyrkästi ilmoitti, ettei senaatti 
·tävä työväenliikettä vahingoittavana .ia sellaisena myönnä vaadittu,ia varoja, ilmottaen :samalla, että 
tuomittava.. Sellaisiin tekoihin •syylliset jäsenet · se on kaupunginvaltuuston asia, jos se tahtoo va
ovat järjest.öistä eroitettavat. •S.osialidemokraatti- roja myöntää. 'l'ämä senaatin edustajan vastaus 
sen puolueen ja. ammattijärjestön ·alaisten järjes- ilmoitettiin va.ltuuston puheenjohtajalle, joka 
>töjen on'ta.rkoin valvottava. että heidän jäsenensä taas puolestaan jyrkästi kieltäytyi ryhtymästä 
kaikiS!sa toimissa pysyvät uskollisina .iär.iestö- asian johdosta mihinkään toimenpiteisiin varojen 
jensä säännöi!Ue .ia päätöksille. Puoluelehdistön on myöntämis-eksi. Vielä yritettiin usean kerran 
jatkuvasti vastustettava puoluetta ja ammattiyh- saada. senaatin sekä valtuuston puheenjohtaja t.ai
distysliikett.ä vahingoittavia pyrkimyksiä ja te- puma.an ja ~amallla vakavasti huomautetti"in vaa
koja sekä teroitettava rnic•liin sisäiilen kurin kun- rasta .ia seurauksis-ta, mitkä saattavat aiheutua 
nioittamista". siitä, että ellei järjestyslaitoksen ylläpitämiseksi 

13 päivänä joulukuuta 1917 .iärjestyskaartille . tarvittavia varoja myönnetä. mutta kaikki yri
ocsoitetussa julistuksessa kartin ylin johtava toi- 1 tyk:set saada herrat myöntämään a.sian sovinnol
mikunta tiedoittaa mnun muua'Ssa seuraavan: lisen järjestyksen jäivät tulol}settomiksi; Herro
,Järjestyskaartien kullakin vaikkakunnalla on .ien härkäpäisyyden seurauksena oli miliisilakko. 
tarkoin otettava selvää kaartiin liittyneistä .iiise- Kun Turun järjestynyt· työväestö on päättänyt 
nistä .}a. niiden sopivaisuudesta järjestyskaartien hinnalla millä tahansa pi·tää kaupungin järjestys
jä:seruiksi huomioonot.tamalla sääntöjen 2 § :ssä : laitoksen käsissään siihen asti, kunllels koko maan 
oleYat määräykset. ,Jos huomataan kaartiin kuu- i ~ärjestyslaitoksen kysymys tulee.Iainsäädännöllistä 
Juvan jäseniä, jotka toiminnallaan aiheuttavat ; tietä uudelleen järje,tetyksi .ia kun miliisimiehistö 
vahinkoa järjestyskaartin tarkoitukseUe j·a samalla on jo yhden viikon toiminut .iärjesty,c;:;laitoksen pal
jär.iestyneen ·työväen ylempien orga.an.ien hyväk- v~luksessa ilman palkkaa eivätkä asianomaiset 
symiin päätöksiin perustuva1le luokkataistelulle, virastot kaikista sovinnollisista yrityksistä huoli
ovat sellaiset jäsenet heti kaarteista erotettavat". matta suostuni;ot myöntämään tarvittavia varoja, 

Kun miliisilaitos Turussa, sentähden ettei sille katsoi vallankumouskomitea ja järjestysvalio-
maksettu palkkaa. työstänsä, 'J)akotettiin lakkoon, kunta tänä ilta.na 'pitämässään yhteisessä kokouk
selosti se tapa.htumia seuraavrusti: ,Turun .iär- sessa olevansa pakotetut käyt.tämään järjestyneen 
jestynyt työväki on tehny•t kaiken voitavansa työväestön ja kaikkien rehellisten kansalaisten 
saadakseen kaupunginvaltuuston ja maan halli- hyväksymää taistelukeinoa, lakkoa, toinen tois
tu'ksen sovinnolli-sta tietä tunnustamaan ja lail~ . tall!sa tunnu:stamaa.n ka.upunkiimme nykyisen mi
listuttamaan kaupunkimme nykyisen, miHisilai- i liisilaitoksen 1sekä myöntämään vaJ'O.iR .sen yllä
toksen sekä: myöntämään varoja miliisin · miehis- ! pitämiseksi. Edellä esitettyjen syittrm pakotuk
tön pa.lkkaukseen, mutta mitkään sovitteluyrityk- sesta alkoi siis Turussa miliisilakko tänä iltana 
set eivät sena.atin enempää kuin valtuu~tonkaa.n k:lo 10, joten mainitun kellonl;vömän jälkeen ei 
taholta ole johtaneet suotuisiin tUiloksiin. Työ- .iär.~stynyt .työväestö vastaa järjestyksestä, ei 
väen sovitteluyritysten viimeisimmät vaiheet yleisön eikä omaisuuden turvalEsuudesta kaupun
Tämän kuun 1~ päivänä pitämässään kokouksessa gissa eikä mistään muusta tämän ><t>kä Vflltnns
kanpungilllvaltuu:sto röyhkeäisti hylkäsi vallan- ton herrain .ia hallitusherrajn aiheuttaman lakon 
knmouskomitean ja järjestyslantakunnan yMei- haitallisista seurauksista siih-en asti, kunnes mai
sesti esittämän pyynnön saada kaupungilta varoja nitut herrat suostuva.t m~·öntämään varat miliisi
mi1iis1miehistön palkkain rna.ksamisek;si siihen laitokselle sekä r:vM.Ymään neuvotteluihin Turun 
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so:sia.lidemokraattisen kunnallisjärjestön esi•ttä
mäin vaatimusten pohjana. Kaikki edesvastuu 
järjestyksenl)idon lakkaamisesta sekä tämän laJmn 
mahddllisista seurauksista lankee senaatille ja 
valtuustolle. Samalla kun ·edetläesitetyn tef'mme 
kaupungin väestölle tunnetuksi, "lmomautamme, 
että kaikki yritykset lakon rikkomisesta, yritet
täköön:pä sitä miltä taholta tahansa, tule~ järjes
tynyt työväestö joukkovoimallaan ehkäisemään. 
Turussa. joulukuuu 15 päivänä k:lo 10 i'l:la.Ua 
1917. Turun kaupungin milii.sijärjestyslauta
kunta. Turun sosialidemokraattisen kunnallis
.iär.iestyksen asettama vaUankumouskomitea." 

·Turun sosiaalidemokraattisen kunnallisjär.iestö.n 
kokouksen: päätöksen johdosta, jossa, kokouksessa 
suurella äänten fmemmistöllä "Päätettiin, että vi
mstot saatetaan käyntiin, kirjoittaa ,Sosialisti" 
10 päivänä joulukuuta '1917: ,,Päätöstä, että hallin
nolliset viranomaiset tullaan panemaan jälleen 
käytiin, on t.ervehdittävä mielihyvällä ja. sopi
vaan aikaaTh tulevana toimenpiteellä. Ei kukaan 
toivo sen hartaammin, Jiuin työväki, että läänissä 
saataisiin aikaan järjestys, että onneton ·seisaustila 
saataisiin: lopetetuksi ja asia ratkaistaisiin koko 
Turun .ia Porin [ää.niä tyydy·ttävällä ta.valla .. 
Työväestö on yrittänyt koko suurla.kon jälkeisen 
ajan järjestää oloja, mutta sen on tehn~t tähän 
asti mahdottomakJSi porvarien itsepintainen vasta
rinta. Se ei ole tahtonut myöntää työväestön oi-

1 keutetuille vaa.timuksille oikeutta. Nyt porvaris- · 
tolla ei liene mitään tekosyytä olla ·enää esteenä 
lai1liste!lJ olojen pailautumiselle. Olemme sitä 
mieltä, että kunnallisjärljestön olisi pitänyt va
pauttaa s·ekä läänin ent.inen kuvernööri Collan että 
entinen poliisimestari Nika!lJdoer. Entisiin virkoi
hinsa eivät ne pyrkine ja mitä hyötyä t.uollaisten 
herrain syöttämisestä on kun1nan kustannuksella. 
Työväki, joka tuntee .ioukkovoimansa, voi minä 
h·etkenä hyvänsä valvoa, etteivät virkaherrat pääse 
ollenkaan vehkeilemään. ·Katsolraamme, onko hei
dän kauniissa 1upauksissaan totta takana .. " Vielä 
olisi mainittava ·Turun piirin sosialidemokraat
tis~m piirineuvaston kokouksen päätös .ia lausunto, 
.iossa kaikki tuollaiset epäjärjesty.kset ja ana.rkis
tiset teot kielletään jyrkä•sti ja jostsa ·kehoitetaan 
rauhallisuuteen ja laillisten olojen palauttami·seen. 
OI.en tahtonut näitä sanomalehtileikkeleitäi lukea 
juuri sentähden, että täällä sekä oikeiston taholta 
että porva.rillin1en sanomalehdistö aivan! yhtenää.n 
syyttää järjestynyttä työväes·töä .ia työväestön 
sanomalehdistöä niiden epäjärjestysten aikaansaa
misesta . .ioita viime päivinä on tapahtunut. Kui
tenkin koko \·a.llahlkumouksen aikana on näissä 
;;anoma.lflht.ileikb•loe.issä, .ioiia olen esittänyt että 
työväenjä,rj.estöjen taiJOlta samoin knin t;vö-

väen sanomalehtien taholta on jatkuvasti, yhtä
mittaisesti pyritty rehellisesti .iär,}estämään asioita 
rauhallista· tietä. Ja siitä, etteivät kaikki porva
rillisetkaan ole sillä kannalla, kuin oikeiston ta
holta esitetään ja että teidänkin joukossanne löy
tyy 'henkilöitä, jotka rehellisesti, peittelemättö
mästi uskaltavat tunnustaa, teidän politiikka.nne 
viheliäisyyden, sen onneHomuudeu, mihin sellai
nen ed~stystä jarruttava politiikka. johtaa, jota te 
olette harjoittaneet, siitä todistuksena tahdon esit
tää osia herra Ritavuoren alustuksesta Edistys
mielisten kln:bissa, koska .siinä kuva:stuu, että -tei
dänkin ~ivät kaikki hyväksy sitä menettelytapaa, 
jota te olette harjoittaneet. (Eduskunua.sta: Ne 
on jo kerta luettu!) Kyllä kai se on opiksi teille, 
jos·luetaan toinen kerta. Tässä alustuksessa muun 
muassa mainJ:ifitiin: ,Sosialistiselta ta.holta har
joitettu kiihoitustyö ei olisi voinut johtaa senta
paiseeu rikolliseen joukkokäsitykseen kansan .Poh
jakerrosten puolelta, mikä viime päivinä on ollut 
ha v.aittavissa, ellei kansamme poh.iakerroksiiia 
todella olisi oikeutettuakin tyytymättömyyttä 
vallitseviin oloihin, eUei porvarilliselta iaholta 
harjoitettu politiikka monesti· olisi ollut sellai
nen, ettei .se ole ollut omiaan symnyttämlilin luot
tamusta :siihen, että ·epäkohtia. todella tahd1Yt.aa.n 
perin,pohjin korjata. Me tiedämme kaikki t.orp
parikysymykseru vaiheet, kuinka kauvan sitä on 
viivytelty ratkaisematta, kuinka itsepintaisesti 
siinä on pidetty kiinni vaUi'hsevista oloista, jotka 
kuitenkin maassamme ovat räikeämmät, kuin mis
saan muussa maassa. Vain mitätön prosentti 
maalaiskuntien perheistä omistaa omaa maata. 
Valiava osa on torppareita tai Hlattomia. Myön
nytyksiin on oltu vallmiita vain silloin, kuin ulko
naiset olosuhteet ovat :suorastaan pakottaneet 
myönn~tyksiin, kuten edellisen suurlakon jälkeen. 
1914 vuoden valtiopäivillä, jolloin· porvarit olivat 
enemmistönä, ei saatu aikaan edes viideksi vuo
deksi eteenpäin kohdistuvaa väliaikaista lakia. 
Tämä :saatiin aikaan va.sta seuraavilla valtiopäi
vitl~ä, jolloin sosia.listit olivat enemmistönä. ,Ja 
kuitenkin täytyy kaikkien tunnustaa, että tuol
lainen laki on aivan välttämätön. Kunnallislaki 
hyväksyttiin aikanaan eduskunnassa. Mutta ai
v:an yleisesti on porvarillisissa piireissä toi vottn, 
ettei se tulisi va.hvistetuksi .• Ta nämiil toivomukset 
kai vaikuttivatkin sen, ettei se vahvistusta saanut. 
Tämä johti siihen, että eduskunta. viime \'t~ltio
päivil.Iä va.llankumouksen .iälkeen . .io:Uoin porva
reihin nähden oli .ionkunlainen pakkotila olemas
sa, joutui hyväk,symä.än vielä 'enrtis-estää:n pal.ion 
ra.dikaaJisemman kunnallislain: .Sen .i1ilkeen muut
tuivat olot taas porvareiille edullisemmiksi, valtio
päivät hajoitettiin ja heti ryhd:vttiin puuhaama.3n 
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ra.}oittavia muut-oksia sekä tähän kunnallislakiin 
että samoilla valtiopäivillä hyväksyttyyn lakiin 
kahdeksan tunn.in työpäivästä." Sekä edelleen: 
,,Olen tahtonut vain edellisen kautta osoi,ttaa, että 

. porvarilliselta taholta aivan ilmeisesti on harjoi
tettu sellaista politiikkaa, että reformeihin, sellai
siin, kuin sosiahstit ova,t vaatineet, yleensäkin on 
ryhdytty vain silloin. ·kun on ollut pakko edessä 
ja että pakon vähetessä usein heti Olll ryhdy·tty 
perääntymään. Tämä ei ole voinut olla politiik
kaa. ei &ellaista poHtiikkaa, job synnyttäisi luot
tamusta. Oikein tai väärin, on :se antanut sosia
listeille sen käsityksen .ia.· pitänyt sitä käsitystä 
vireillä, että porvarei1ta ei saada mitään, jos ei 
heidän ole pa.kko siihen myöntyä ja että jos tah
too jotakin aikaansaada, on porvareita kiristet
tävä aina silloin, kun siihen tilaisuutta on. Viime 
aikoina on siihen lisäksi tullut uusia syitä. Viit
taan vain ·elintarvekysymykseen. Viime kevännä; 
kun meillä oli kokoomusha;llitus, tehtiin ainakin 
jotakin tämän kysymyksen ratkaisemiseksi. Mutta 
st>n jälk•een, kun sosiali1stit erosivat senaatista ja 
-eduskunta ha.ioitettiin, tehtiin tuskin mitään. 
Mistään sosialidemokraattisesta järjestelmästä ei 
·kai ole ollut puhettakaan. Hallitubelta, joss:;t 
sen jälkeen, kun sosialistit siitä erosivat, ·On ollut 
vain mtiuiamia jäseniä, ei tosin, p:a;ljon voinut 
vaatiakaan, .ia uuden hallituksen aikaansaamisesta 
€i ollut toiveita ennen eduskunnan kokoonkutsu
mista. Suureksi tappioksi maalle olikin, että se 
kriitillisenä aikana näin kauvan oli, ilman 'halli
tusta. Muilta on huomattava, ettei kuulunut jul
kisuudessa tuskin ainoatakaan .sanaa porvarilli
s€ilta taholta, joka olisi paheksunut eduskunnan 
hajoittamista, ettei kai pantu kortta ristiin hajoi
tuksen estämisek!si, niin •että päinvastoin sosialis
teihin kohdistuvalla ivanaurulla ja. tyydytyksellä 
vastaanotettiin eduskunnan hajoitus. Kun sitten 
uusi eduskunta kokoontui, ryhdyttiin aluksi toi
miin ikäänkuin näitä päätöksiä, jotka edellisessä 
eduskunnassa olivat t-ehdyt määräen-emmistöllä
kin, ei olisi ollut ol-emassakaan." :M:inä uskon, että 
on sopivaa. [opet.taa. juuri tällaiseen lauseese-en, 
jossa teidän omat 'miehenne arvostelevat teidän 
vahinkoa tuottavaa politiikkaanne. 

Senaat•t.ori K a 11 i o: Minulla ei ollHt tarkoi
tusta pyytää puheenvuoroa tässä asiassa. Mutta 
edellinen puhuja, ed. Härmä arvost·eli a.sioita sillä 
tavalla, että katson muutamalla sanalla kummin
kin olevan syytä· koskettaa hänen lausuntoansa, 
samalla kun valitan, että senaatin .sisäinasiaintoi
mituskunnan päällikkö ei ollut kuul-emassa ·niitä 
kieroja perusteluita, joita puhuja käytti hallituk
sen suhteesta nykyisiin Turun tapahtumiin. 

Puheenvuoroni aiheutui pääasiallisesti niiden pe
rustelujen johdosta, mitä ed. Härmä tässä käytrti 
niistä syistä, jotka ovat aiheuttaneet nykyisen olo
tilan. Hän johti syyt. kesällisistä Turun tapahtu
mista, jolloinka Turussa anarkistis·esti ryhdyttiin 
ryöstämään valtion omistamia voivarastoja, ja 
kuvasi ·valtion hankinnan sillä tavalla, että sen 
kautta oli tahdottu vain hätäännyttää työväen 
asemaa tä:ssä maassa. Niiden voivarastojen tar
koitus oli aivan päinvastainen. •Siihen asti oli 
jaettu säännöllisesti voita joka viikko kaikissa 
Suomen kaupungeissa. Mutta kun hallitus tiesi, 
että syksyllä ei tule niin olemaan, kun tuotanto 
vähenee, niin ryhtyi se varaamaan juuri pula.kautta 
varten varastoja, joi:sta olisi kansalle ja juuri puut
teenalaisille jakaa. Tämän kaukonäköisen suun
nitelman oli •silloisen elintarvepäällikön, •sosiali
demokraattisen senaattorin Väinö VuDlijo-en rh
dotuksesta senaatti yksimielisesti hyväksynyt. 
.Siis ne varastot olivat vallan päinvastaisessa tar
koituksessa, kuin puhuja tahallaan tahtoi täällä 
asian esittää. Ne ei:vät olleet mätänemistilassa, 
kuten hän sanoi. .Sanomalehdissä kerrottiin ke
sällä, että torilla ja turuilla oli ajellut juustoja, 
joitten oli sanottu olevan mätänemistilassa silti. 
että niissä oli homepilldmja, niinkuin aina on 
juustoissa, joita täytyy kuukausittain :hoitaa kel
lareissa kehittääkseen ·ne sill.e asteelle, jolloin ne 
kauppaan lasketaan. .Siis tällaista oli •se mätäne
mistila, josta ed. Härmä luullakseni vastoin Pil
rempaa tietoaan esitti. Mitä vieHi noihin voiryiis
töihin tul·ee, niin on mainittava. että ne :<lkoivat 
siellä aivan anarkisesti, jolloin r_vöstettiir.. ia 
jaettiin 9·3 dritteliä ilman edestä kansalle, ja hä-peä 
sanoa, poliisikin oli ollut osallisena niissä jaoi,ssa 
jo ennenkuin täältä tuli lupaus sen 200 drittelin 
jakamisesta, jo·tka päivää myöhemmin ol~si muu
tenkin jaettu. Se määrä oli jo voilaboratoriossa 
otettu jakolistalle. 

Mitä sitten nykyisiin Turun tapahtumiin tul.ee. 
niin puhuja sanoi, että miliisi siellä oli toiminut 
kun n. o 11 i :s 1e s t i ja :oli:si :sentäh<1en myöskin 
ollut kohtuullista, että sille olisi hallituksen puo
lelta maksettu palkka. Mutta tässä on kummin
kin huomioonotettava se, ·että se miliisi oli astu
nut anarkisesti tehtäväänsä ja poistanut sen jär

. jestysvallan, jonka hallitus oli sinne as.ettanut. 
Se oli läänin ylimmän poliisivalvojan, kuvernöö
rin pi.stänyt telkien taa, samoin kuin 'rurun po
liisimestarinkin, ja onhnn silloin kohtuutonta, 
että miltään 'hall~tukselta vaaditaan 'Palkkaa sel
laisilLe joukkioille, jotka. juuri olivat suistaneet jär
jestysvallan, jonka hallitus oli asettanut. Tällai'Sta 
tekoa ei voida pitää kaikin puolin hyväksyttä
vänä, niinkuin puhuja tahtoi esittää. On suoras-
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taan törk·eä sellaimm s,yyte hallituksen suhtautu
misesta Turun tapahtumiin, joihinka edellinen 
puhuja johtopäätöksillään taht.oi pyrkiä. Hä:n 
jotenkin suoraan väitti, että hallituksen t.oimen
piteet ovat olleet provokatoorisia. Hän luki sano
malehtileikkeleitä täällä, joita on osaksi 'jo kol
masti täällä ennen luettu, joissa sosialidemokraat
tinen puolue on kyllä osittain asiallisesti arvo3iel
lut väkivallantekoja ja jopa niitä jossain mää
rässä tuominnutkin. ja hän ·tahtoi näillä sanoma
lehtileikkeleillä, jotka ·olivat toisissa oloissa kir
joitetut, todistaa, että Turun työväen jär jostöillä 
ei ole mitään tekemistä noitten ryöstöjen kanssa, 
jotka Turussa nyt ovat raivanneet. Mutta kuinka 
voidaan tästäl perinjuurin puhdistautua, kun sa
malla hetkellä puhuja itse todistaa, että Turun 
työvälenjär.}estö, ainakin sen luottamu;;ota nauttiva 
miliisi, olisi puolessa tunnissa voinut järjestyksen 
palauttaa ja estää nämä ryöstöt, estää teot, joit;1 
tä;ytyy jokaisen kunniallisen kansalaisen pyrkiä 
estämään, jos yhteiskunnassa sellaista ilmestyy. 
Hän lausui nim€11Dmaan, että työväenjärjestö oli 
päättänyt pitää käsissään poliisilaitoksen hinnalla 
millä hyvänsä. Siis täytyy kai tästä tehdä se 
johtopäätös, että miliisi oli ·sen luottamusta nautti- . 
va järjestysvalta ja sen olisi ollut tällä hetkellä 1 

astuttava ryöstöjä vastaan. Kun se olisi sellaista 
kuntoa osoittanut, niin silloin olisi se m;yöskin 
voinut vaatia yhteiskunnallista luottamusta, mutta 
ei sillä hetkellä, jolloin se kädet ristissä katsvi, 
kun tällaista raivoa vastuuton joukko harjoitti i 
yhteiskunnassa. Päinvastoin esitti hän työväen
järj.estön suhteen lakkoon sillä tavalla, että joukko
voimalla päätettiirn estää, jos joku lakkoa yrittäisi 
ehkäisemään. Eikö .se ollut silh:lin välillistä kan
natusta teoille, joita hekään eivät voi hyväksyll. 
paremmin kuin kU'kaan kunniaUin.en yhteiskunnan 
jäsen? Mutta meidän täytyy ajatella, että yhteis
kunnan etu vaatii raU'haa ja meidän täytyy tällai
sistakin oloista koettaa päästä säännöllisiin oloi
hin, ja sentähden minä uskallan toivoa, että sosiali
demokraattinen puolue puolueena juuri nouseD 
tuomitsemaan tällaisia tekoja ja koettaa tehdä 
kaiken voitavansa ja. käyttää Yaltaansa silloin, 
kun se voi sen niin vähällä tehdä, että voi puo
lessa tunnissa tällaiset tärkeät teot estää, jos sillii 
kerran hyvää tahtoa siihen on. (Vasemmalta: 
Maksakaa miliisin palkat.) Palkoista voi neuvo
tella silloin, kun järj.estys on mallikelpoinen ja 
kun myös yhteiskunnan kunnialliset jäsenet saa
vat nauttia. kansalaisvapautta ja yhteiskunnan 
turvaa eikä niitä : pidetä telki,en takana syyttä-

. mästi, niinkuin Turussa nykyään kuvernööriä 
y. m. pidetään. Minusta se on kekäleen pesemistä, 
kun koetetaan puhdistautua tällaisesta teosta. jota 

täytyy, kuten sanoin, kaikkien tuomita. ja toivon
kin, että eduskunta sen kumminkin lopuksi yksi
mielisesti tuomitsee ja tekee kaiken tehtäväns.:'i, 
minkä se voi, jär.iestyksen saamiseksi tässä maa~
sa. 

· Ed. Välisalmi: 'rältä paikalta on monta 
kertaa sanottu, että vallan-kumous yhä vielä j.a,t
kuu. Siinä puheessa li{;)nee kyllä perää. Jo roel
kein koko sodan ajan on useissa paikoin maail
ma'lsa esiintynyt merkkejä vallankumoukse1li'S81Sta 
liikkeestä. ·Sitä on tapahtunut Saksassa, lujan jär
jestyksen ja. kurin luvakussa maassa. Ovathan 
.siellä vasemmistososialidemokraatit jo melkein so
dan alusta. saakka käyneet luonteeltaan aivan val
lankumouksellista taistelua sotaa vastaan. Sa
manlaista on ollut Ruotsissa ja on muuallakin. 
Venäjän kevääl.linen suuri vallankumous antoi 
tietysti uutta virikettä vallankumouksellisellle 
mieliaJalle maailmassa. Eikä sitä voine .kieltää, 
etteikö täällä Suomessakin olisi ollut havaitta
vissa vaJlankumouksellista kuohuntaa.. Mi.ksikä ei 
täällä, koska sellaista paloa on tapahtunut vielä
kin lmnsanvaltaisemmissa ma,issa, kuin tämä mei
dän maamme on. 

V allankumoukseUisen kuohunnan valossa me 
ymmärrämme myös sen :Suurlakon, .ioka mar.ras
kuussa tapahtui. Työväes·tön kumouksellisen voi
man täytyi jol[ain ta.voin purkautua ja .se pur
kautui suurlakkoon. Porvaristo oli osaksi sauo
malehtikirjoituksissa, osaksi täällä Bdus·kunuassa 
osoittanut, että se aikoi ryhtyä edistystä .ia uudis
tuksia jarruttamaan, .ia. silloin työvoostö turvautui 
tuohon va.rmimpaan .ia ain·a käytettävissä olevaan 
aseeseensa, suurlakkoon. VaUankumouksellisena 
liikkeenä on suurlakko hyvin ymmärrettävissä, 
eikä sitä v8JStaau sel:laisena ole mitään, muistutta
mista. Mutta on otettava huomioon, että suur
lakk(} meillä ei pysyny.t kokonaan selvänä val
lankumoukselli.sena .ioukkoliikkeenä, selviä pää
määriä tavoittelevana luokkatietoisen köyhälistön 
liik.keenä, vaan sattui sen kulutlssa tapauksia, 
jotka epäilemättä mitä syv-immin olivat omian:sa 
loukkaamaan ihmisten oikemlentuntoa. 

Venäjällä, jossa vallankumous alkoi niin suu
rin •toivein, on se sittemmin 'monina. ajankohtina 
muuttunut jokseenkin selväksi sekasorroksi, anar
kiabi . .iär.iestyksettömyydeksi, jossa ei ole lain
kaan voitu hallita niitä aineksia, .iot.ka käsittäJvHt 
sanalla va.Uankumous murhaa. ryöst-öä ja. yleensä 
kaikenlais•ta väki.vaJltaa. Tämän esimerkin ei olisi 
luullut kulkeutuvan meille, mutta osittain kum
minkin niin kävi. Onhan meillä niin erilaiset olot. 
kuin Venä.iällä, ollaanl1an meillä Venäjästä edellä 
mm paljon, rUei olisi luullut kaiken sen, mikä 
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Y enä,j},i,tlä oli välttämä,ttömyys, siirtyvän täuoo. 
V ~n~jä,lil.ä on valli~ut a~~:arkw~ pitkät ajat. Siellä 
·e~. v~lla}\~Un;lOU;&ta har,joitti hallitus täydel
listä' a.na:~;kiaa ja tapahtui vain V'allankumouksen 
ka,uttl!, siirto hallituks-en. anarkiasta kansan an~
ki~. (Vasw:malta: Niin meilläkin tapahtm!) 
Niin ta.whtuikin. Työväestön mukaan oli tart
tuU.iit s~orima.isia rikolilisia ain~ksia, jotka kulki
vat 'omia teitään. lakkojohdoota mitään. välittä
mät~.. Monill~ suurlakon aikaisille ilmii;iille on 
minun a!nakin mahdotonta löytää tyydyitävää 
selitystä vallankumouksen taus·taa vas.taa.n. Ne 
olivat konnantöitä, pysyvät sellai:sina ja ovat jyr
kästi tuomittavia. (Eduskunnasta hyvä-huutoja.) 

~untui kuitenkin siltä, että suuTlakon jälkeen 
elämä" alkaisi taas asettua rauhallisiin uomiin;;a, 
että p~täisiin. ta,a.sen .ionkuulaiseen• järj~stykseen 
ja e~tä 'huumaantuneet mielet tasaautuisivat ja 
malttuisivat k;urin ja. järj-estyksen puitteisiin. 
Niin tapa}ltuikin mtllkein kaiklrialla. Turku vain 
siinä ~uhteessa teki poikkeuksen ja sangen surulli
sen ppi~kwksen. tS.uudakon aikana vangittiin 
sieUä kuvernööri ja poliisimestari ja. näitä on yhä 
edelloon säilytetty pidätettyinä, siitä huolimatta, 
ett-ä suurlakko a~oja sitten on julistettu loppu
n~]f.Si .. Samoin on mieHenkiihkoa Turussa yhä 
edell~~ tiittäuy;t. Myönnän kyllä, että porvaris
tossa on suuri syy siihen, että näin on: ta.pahtunut. 
Jos porvaristo ei olisi ollut niin- its.ep.äin·en ja olisi 
ajoissa ryhtynyt neuvottel~maan tilanteesta Tu
russa, miin tulos tällä hetkellä olisi toisenlainen. 
Syyrtä -lieruee hallituksessakin. Sittenkun kerran 
halQitll:f> oli .saatu, niin olisil;tan se voinut niin pal
jon antaa perään ylpeyddleen, että oli·si lähtenyt 
uhka~vaa, yhä suuremmaksi käyvää vaaraa tor
jumaan. 

Olkoon: niinkin. Mutta sittenkään minä en jaksa 
nähdä mitää;n järjellistä syy-tä siinä·, että näitä 
kahta virkamiestä yhä edelleen vangittuina säi
lytetään. Tääl-lä on sa,nottu, ·että koko Turun 
porvaristo on. työväestöä vastaan. Jos kerran. niin 
on. niin kai Turun työvä.estö vielä olisi jaksanut 
sietää nämä kaksi porvaria lisäksi. Eikä Olle lain
kaan: san9ttua, että juuri nämä kaksi olisivat ol
leet ne pahimmin härkäpäiset. Ehkä olisi ollut 
myÖs m/],>hdollista, että he, päästyään pakollisesta 
vankeud<()sta vapaiksi, olisivat vielä suostuneet 
ottamaan virkaeronkin ja lä:htemään sellaisista 
paikois.ta, joissa he oliva't tulleet va-ste11mielisiksi. 
Mutta, intohimot .olivat kiiht;vneet molemmin puo
lin, .ia täh~n nyt on tultu. 

~utta Turussa on tapahtunut paljon pahem
paa;k;in, kuin tämä juuri maimitseman,i seikka. Mi
nun <iD, tarpeetonta ruveta tässä toistrurriaan kaiK
kea, sjtä surk€utta. mitä kulttuurikehtomme on 

saanut kokoo. Kaikkihan se on jokaiselle tunnet
tua.· Todettava. vain on, että Turku on ollut täy
delli~n hävityksen alai,sena. Siellä on riehunut 
ennen kuulumaton rivous .ia rosvous. Siellä ei o~ 
säästetty mitään, mikä on joutunut rikollisten kä
siin. Siellä ovat kansalaiset olleet vailla omai
suuden ja ehkä - en vo~ va-rmasti sanoa --'- ruu
miillisen kos~kemattomuudenkin turvaa. Täällä on 
sangen -laajasti et:sitty psykologisia syitä näihin 
tapahtumiin. Ne syyt ovat kai olemassa. Mutta 
toiselta puolen minun turkulai:s·et lJUoluetoverini 
ovat kertoneet ja on siitä maininnut Turun sosia
lidemokraattinen 1-ehtikin. ettei .siellä ole nälkää 
sammuttaakseen ryöstetty, vaan on ·suora.sta.an 
ryöstetty ryöstämisen ha.lusta ja hävitetty hävit
tämisen ha.lusta. Siellä· on vallinnut täydellinen 
van-dalismi. Siellä ovat olleet - ovat turkulaiset 
kertoneet - edesvastuuttomat ainekset liikkeellä, 
.iotka ovat yleensä ot-taneet sen, mitä on käsiin. 
sattunut, ja rikkoneet sillä sen, mitä ovat suinkin 
ehtineet. 

Näiden tapahtumien sauotaa.n johtuvan siitä, 
että Turussa syntyi miliisila;kko. Niin kai olikin 
(Va.se.mmalta: Ei suinkaan!), että nämä tapauk
~t juuri silloin ilm~nivät, kun Tnru-ssu miliisi
'la~ko syntyi, kun ei ollut järjestysvaltaa ole- . 
massa,, siitä ei päästäne mihinkään, ja minusta on 
tämä miliisilakko käsittämätön. En voi tietää, mi
•ten.kä hyvilll Turun miliisilaitos on• toimiuut, mall
dolli:sesti a.ivan1 moitteettomasti, olen vielä taipu
va.in-en uskomaankin, että niin on ollut asianlaita. 
Mutta minä en voi sittenkään ymmärtää - niin 
hyvin, kuin minä käsitänkin lakon ja niin hyvin, 
kuin minä tiedänkin, miten hyvä ase se on' palk
kataistelus.s-a-- en voi sittenkään ymmärtää, onko 
tarpeellista, pitää niin järk'ä:htämättöm.ästi kiinni 
lakkopäätöksestä, että täy-tyy allltaa mennä vaikka 
koko kaupungin maan· trusaJlle saada,kseen1 osoittaa, 
mihinkä järjesty.s'"allan puute vie. Muistan, kun 
viime keväänä syntyi useissa paikoin maatyöläis
ten lakkoja, niin silloin. me sosialidemokraatit, 
meidän piiritoimikuntamme ja yleensä järjes
tömme, ·koetimme 'selittää lakkolaisille, että karja 
ainakin on' ruoki-ttava, sillä jos se jätetään• ruokki
matta, niin tu-lee tehdyksi rikoslainalainen teko. 
Kun Turun· miliisi ryhtyi lakkoon. ja vaikka oli 
todellakin vaa.ra, että koko kaupunki menee maan 
tasalle, .ia vaikka saa,ttoi olla sangen' ilmeistä. että 
ihmishenkiäkin joutuu vaaraan, niin ei Turun mi
liisi hievahtanut. Siinä snhtoossa minä en voi per
soonallisesti hyväksyä Turun miliisilakkolaisten 
menettelyä. 

Sekä jo aikaisemmin sumlakon :vhte:vdessä sat
tuneet rikolliset teot että nämä v'i·imeiset Turun 
tawthtumat osoittavat minusta. että tässä maassa 
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lö:rtyy rikollinen aines, .ioka uhkaa koko yh<teis-
1 

kunta.mme mi:lne:st.ystä. 'Sellainen aines on saatava 
juuri~ttua pois, sillä kuka takaa, etteivätkö Tu
run tapahtumat uusiudu .tänään taikka huomenna 
.ia uusiudu, jos mahdolHs.ta, vielä suuremmalla 
voimalla, kuin 'Turussa. Minusta ei nyt tässä enää 
auta syytellä toisiaan, i:likä tall"vitse enää ha~ea 
psykylogisia syitä näille tapahtumilk Jos me 
·tahdomme vähänkään .iärkeämme käyttää, niin ne 
syyt me ymmärrämmi:l. Eihän ·tulipalonkaan ta
pahtues8a ruveta kysdemään, mistä tuli on syt
tynyt tai kuka on :sen .sytyttänyt, vaan ryhdytään 
sitä epäilemättä sammuttamaan, niin sosialistit 
kuin porvaritkin. Ja minun nähdäkseni on täJssä 
nyt keksittävä keino tällaisten tapahtumien uusiu
tumisen "'llralle. Ei pidä jättää tätä karusaa tur
vattomaklsi rikol<li:sta mellastelua vastaan. Minun 
luullakseni on ainoa pelastus voimaka,s järjestys
valta (Hyvä! Hyvä!), mutta sen ·täytyy olla 
kansanvaltaisen, s-e ei saa. tulla minkäänlaisiksi 
rankai:suretkikunniksi, sillä niillä ei näitä ta
pahtumia saada lakkaamaan, eikä voida estää 
niiden uusiintumista. Ne ovat provoseerausta, 
ja minä 01len kuullut, että tällaisia rankaisuretkiä 
aiottaisiin, mutta pitää tulla kansanvaltruiselle 

·pohjalle perustettu niin kokoonpantu järjestys
valta, että siihen voivat kaikki kansank-errokset 
luotba. että :siihen saa luottamuksen myös Suo
men työväestö. Ja täällähän on tä;ssä , eduskun
nassa käsittelyn alaisena uusi asetusehdotus polii
sitoimen hoidos-ta kaupungeissa. >Sitä pitäisi kii
rehtiä, ei pitä~si vitkastella sen1 kanssa; siitä saa
daan se pohja,, jolle Suomen .iär.iestyslaitos on pe
rustettava, :sellainen .iär.iestyslaitos, joka ehdotto
masti pystyy saamaan tässä maassa järjestyksen 
aikaan. (Eduskunnasta: Oikein!) 

Ed. R o o s: Det bjuder mig a:lltför mycket 
emot a.tt ingå på bemötand·e af de uttalanden, 
hvilka gjorts från vänsterhåll. De hafva också 
delvis redaru ställts i rätt belysning, nu senas1t af 
senator Kallio, och komma väl att ytterliga.re be
;Iysas af dem, hvilka lefva:t närmare förhållan
dena i Abo. J ag ka.n därför inskränka mig till 
några få ord. 

Det allmänJla rättsmedvetandet inom vårt folk 
har på det allra d.iupaste blifvit kränkt utaf de 
terroristiska våldsdåd, hvilka hafva öfvergått Åbo 
samhälle. Och detta kränkta rättsmedvetande 
fordra.r ovillkorligen satisfaktion, och landtda.gen 
karu för närvarande gifva denna endast på det 
sättBt, att landtdagen enigt och kraftigt utta:lar 
sitt ogillande och fördömande af dessa våldsdåd.. 
Di:ltta är la.ndtdageru:; ovillkorliga :sky.ldighet, 
hvilken den utan a1t•t svika sin plikt mot folket 

och l!mdet icke får uraktlåta att fylla., ooli jag 
kan icke a.nnat än hoppas, att landtdagen åtmin
:stone i denna fråga skall uppträda enigt. 
J ag ser ·en underpani härpå uti det utta
lande, som :senast gjordes af ldgm. Väl~a.lmi . 
Våldsdåden i Åbo hafva väl i första hand gått 
öfver de borgerliga samhällsmedlemmarna, men 
di:l träffa samhället i dess helhet och således äfven 
de arbetande .ldassema, ty det ä:r en omutlig 1ag, 
att där käruslan av trygghet för:s.vinner, där lifvets 
normala gång rubbas, där arbetsron störes och 
mö.ilighet f.ör näring och handel icke längre före
finni:ls, där upphör företagsamhet-en, där drager 
sig ka.pitalet tillbaka, där stanna de industriella 
verken och a.rbetsplatsern& blifva toma, och föl.i
den af allt detta blir ovi>llkorligen, att arbetarna 
blifva utan arbet-e och utkomstmöjligheter, hvaraf 
ovillkorligen föl.ier elände och brist i :spåren. Sam
hället är en lefvande organism', hvars fortbestånd 
och förkofran bero dära.f, att alla. dess olika lem
mar och organ uppfyilla sina. skyldigheter och ut
föra det värf, som åligger dem, men då en del af 
dessa organ icke blott s.iälfva. svika sin plikt, utan 
äfverr genom våldsamt ingripande omö.iliggör de 
öfriga organens funktioner, där lider hela orga
nismeru, där hotas hela. samhället med undergång. 
Detta är ett obestridligt fa.ktum, en orubblig san
ning. Jag vågar uttala det hoppet, att deUJl.a 
enkla sanning måtte, med de kända genomsorg
liga föret.eeJlserrua. i Aho för ögonen, behjärtas af 
alla. folkkhvsser i vårt land, och att härigenom 
känslan af samhörighet åter skall vakna inom a:lla 
folklager och alla och enhvar allva.rligen vilja 
sträfva till att uppfylla sin plikt. Och då skall 
vårt folk kunna fylla sin plats inom de fria, s.iäilf
ständiga nationernas led och utföra .den mission, 
som folkslagens Gud har gifvit detsamma.- Jag· 
förordar enkel öfvergång till dagordningen. 

P u he m i e s: Ennenkuin annan puheenvuor01i, 
ilmoitan, että tänä iltana suoritetaan keskustelu 
asiasta.loppuun, mutta mi~ään äänl8stystä tai pää
töstä ei tehdä. 

Ed. E 1 o J.' a n t a: Minulla ei ole pa.ljon Ji,sät
tävänä sii·hen, mitä jo tämän asian aikais1emmin 
esillä ollessa sen johdos·ta lausuin. Mutta kun 
ed. Mikkola :samaJla kertaa käyttämässään pu
hee~nvuorossa vetosi ,e,rikoiseslti siihen, ·että Tu
run mi"lii,si1a.itos nykyisessä kokoonpa•nossaan on 
laiton .i.a sitä ei si!itä syystä voi missään tapau:k
s•essa hyväksyä, niin on syytä s1en johdesta herra 
Mikkolalle huomauttaa, että tässä maassa on ole
massa muultakin nlii<n sanottua epälaiUista, jorrka 
kumminkin 'heJ'II'a Mikkola on valmis :ilman muu
ta byväks~määJl. Tiedetään, että mei'11ä on ha:l-
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litus myöntänyt suuria summia varoja as•eellisen 
porvarikaartin järjestämiseen, joka kaarti sellai
senaa,n .e•] ole mil'lään laiHa taQn.istettu. Se on 
täy,sin lai1Esta>mat1on, puoleksi salai1nen järjestö, 
jota vailtion vaToi:Ha on tuettu. Mutta herra .Mik
kolalla ·ei ole s1en suhteen ollut mitään muuta, 
kuin 'kiitettävä·ä sanottavana, vielä senkin jäl
keen, vailkka samantapaitsen kaartin yksi joukko 
on Turussa lähtenyt ·hyökkäämään miliisiä vas
taan silloin, kun milii'Si on ollut rosvojoukkoja 
h.illits•emäs.sä. Herra Mikkolan ,laillitnen oma
tunlto ei ole ollenkaan soimanuut 'häintä ~ill'l'oin, 
kun b.•än on ollut hyväksymässä noita porvarien 
järjes:tämiä, valtion va.roilla yHä:pidettäviä lait
tomia järj-estöjä. (Oi'lma:lta: En oie koskaa.n ol
lut.) Ette ole koskaan ollut, sanotte, mutta ette 
ole koskaan niitä vwstaan julkisuudessa nous·seet, 
joi!en olette ne ai,nakin vaitiollen täydeUee·n hy
väksyneet. 

Ed. .Juutilainen ihmetteli täällä, ~tä meillä 
on olemassa vanha, satoja vuosia vanha oikeus
ja yhteiskuntajär.iestys, ·niin että mitä .ihmettä 
tässä oik·eastaan kapinoidaan. Herra .J uutilainen ei 
näy ymmärtävän, mikä •eroitus on vuosisatojen 
taka!ll·a oltetViUa tapa:htumilla sen aja·nkohdan 
kanssa, jossa nyt elämme, ja että siitä lähtien, 
kun vuosisadat ovat kuluneet, on tapahtunut 
pa1j.on sel'lai'Sta, joka. va·aHs.i ehdottomasti muut
tamaan myös yhteiskuntajärje~ystä lakeineen 
.ia laitoksineen muuttunei:tten olojen mukais:eksi. 
Ja juuri se seikka, että nämä herrat niin into
himoisesti piltävät kiinni siitä ikivanhasta, on 
y'hte~nä suurena syynä siihen, ettei meillä päästä 
eteenpäin a.skeltakaan muuta, kuin sen v~erran 
kuin kansanjoukot pys,tyvät kehi·tystä eteenpäin 
viemään jowkko.iensa. painoUa. 

Sitten herra. Mikkolan viimeksi tästä asiasta 
antamassa laus,unnossa on toi,nen kohta, job.on 
erityisesti huomio kii1ntyi. Se oli SP, jos&a hän 
mainitsi, että pogromeja on tulossa muuallakin. 
Jos herra Mi1kkola on siitä varma, niitn hä'll 
myöskin tietää, millä tavalla niitä pogrome.ia 
oikein valmistellaan. Kun muis~taa mi·nkälaisia 
menettelytapoja käytti V enäjä.n vamha tsaari
hallitus, niin tietää, .että yhtenä tärkeänä t-eki
jänä sen toiminnassa oli pogromien järjestämi
nen, sinä lhallitus ja va:llassaol~va luokka halli
tuksineen tarvitsivat pogromeja määrättyä tar
koiltusta va.rt·en. En ta·htoisi näitä ehdottomasti 
ritnnastaa, mutta jos herra Mikkolan tiedona.n
n:oissa, että sellaisia on tu'lossa muna1lekin, pitää 
pwikkansa, niin aina1ki:n jonkinlaista henki1siä 
jehteyttä .näidten välillä on, nimittäin Venäjän 
va.nhan hallituksen ja meil'lä nyt es·iåintyvien 
pogromien vä:liHä. Ihmettelen muuten, ikuin:ka 
ed. Mikkola oli miliisilakosta Turussa ja niåstä 

kauhuntapahtumista olevinaan 'Pahoillaan. Ed. 
Mikkola on täälhi eSiittänyt ehdotuksen sotalai
toksen voimaansaattamisesta .ia sitä tarkoitusta 
tuo Turun mella.kka on erinomaisen hyvin pal
vellut. Se on palveliut sen porvarillisen aSieelli
sen jä1:iestön muodostamistarkoitus1ta, joHe 
tä1Hlä senaati<n: ta:holta on nyt pyydetty tukea 
tämän· asian yhteyde,ssä. Ed. Mikkolan ·p~täisi 
oHa e~rittäin: kiitollinen siitä tila.nteesta, mikä 
Turussa on ollut vallallta, koska se on ollut kaik
keiln voimakkaå·n tekr.iä v:Uemään eteenpä>in 
·11äoon ja. hallituksen yhteisiä pyyteitä aseelllis
ten .iär.iestöjen työvä-estöä vastaan muodostami
sessa. Intoi:lu kai its:e as·iassa onkin tavallista 
ulkokultaisuutta, jonka taakse peittyy se ilo, että 
nHn on käynyt ja että hänen alotteensa QiU tuol
lai•sista teoiJsta saanut voimakasta yllytystä 
eteenpäin. 

Milii.silakko ja pogromit ovat kaksi eri asiaa. 
iKun miliis·~lakko syntyU., :pä.ä,S'ivät irti mel1asta
maa1n ne a.inekset, jotka jo piit·emmän ajan 
kuluessa pesiytyivät esikaupung€issa ja muualla. 
Ne kyllä ovat y:ritelleet ennenkin: ja luultava.t!lti 
ne tulevat vielä jälkeenkinpäin yrittämään. 
Mut:ta mitään erikoista tekitiää ei miliiSiilakko 
nii,cl.en i1limiöiden synnyttämisessä muodostanut. 
Se ai·noastaau teki mahdolliseksi nii1lle :päästä' 
irti, mutta ne syyt, .iotka siihen joMivaJt, olivat 
oltemassa jo ennen .ia niiden syiden a~kaa·nsaa
mista on erityisellä innolla kehittänyt ja kiihoit
tanut ·ed. Mikilwla. 'SamanlaiseHa häikäi1emäJtiö·
myydellä .ia ju~keudella, .iol'la häm tääillä edus
kunnassa hyökkäsi vasemmiston kimppuun ja 
tY'öväkteä vastaan, samanlaisena häilkäHemättö
myydiellä herra Mikkola on my:öskin 'hyökännyt 
työväestöä vastaa.n Turussa. Turun valtuustossa 
isttuess•aam ja yhtenä sen vaikutusvaltais·emmista 
henkil•öis•tä on ed. Mi}{1kola aina cillut ensimäi'llen 
vastustamassa työväestön oikeutettuja vaati
muksia. (OikBalta: .Se on valhe!) Olen istunut 
ed. Mikkolan kanssa .eräässä Tm1Un vaLtuuston 
asettamassa toimikunnassa ja tiedän; minkä
.lR~ista se toiminta on ollut. 'Sill'Oin kun oli kiire 
ja elintarveasiat rempallaan, ei päästy minne
kään, ei mitään ratkaisevia askeleita herra Mi•k
kola uskaltanut siellä ottaa. Mutta kun sitten 
tuli, niinkuim. esimerkiksi kerran sa•ttui, joku 
venä:läin~n sru:uriruhHnas Turkuun, nii,n kyllä 
herra Mikkola (}li valmis hommaamaan vaHuus
toa .kokoon nopeasti ja juhlapuvussa pyrki sitä 
vastaanottamaan :sama:lla ai.kaa, kun: elintarve
lautakunnassa pitä käsiteltämän pulmallisia 
e1Hntarvejuttuja. Silloin ei Mikkolalta niihin 
riittänyt ai1kaa, oli muuta tehtävää hel'lroilla. 

Jos ta'htoo saada hyvän läpileikkauksen Turun 
valttuustosta, joka on yksi suurimmista syylli-
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sistä Turun l!evottomuuksiin, tarvitsee tutustua 
vai·n siJihen esriintymisee:n, jota ed. Mdclmla 
edtuskurunass•a täJrnän asian yhteydessä on esittä
nyt. Herra Mikko:la antoi niin hyvän 1äpi,Jeik
kauksen Turun valtuustosta, että l)arempaa 
kuvaa ei voi siitä saada. Törkeää hyökkäämisrtJä 
tYlöväkeä vas·taa.n, häikäilemätön aseellisten jär
jestöjen muo.do.sbmishalu, mutta myöski1n h~i
kärilemäoon halu vastustaa oikeutettuja uudls
tttksia ja yhteiskunnallisten olojen paranta
mista. Tää.llä jo ed. Härmä huomautti si·jjtä, 
kuilnka porvarrillilsten sanomalehtien menettely 
Turussa on .suunnattoman suuressa määrässä 
kiihoittanut työväk·eä menettelemään siten, kuin 
se on meneteHyt. Ed. Mikko:l.arn esiintymvnen 
tämän asioo yhteydessä ltääJllä on myös omiaan 
vaikuttamaa.n sramaan Olnnet:tomaan suuntaan. 
Olojen ymmä.rtämättömyys, jyrkkä takaisin
päin vanhaan jävj·estelmään pyr'kiminen kuvas
tuu h€rra. Mikkolan harrastuksista. Ja sellaisilla 
harrastu:ksiUa ei saada rauhallisuutta sy.nty
mäJän, siitä voidaa.n ol~a k3iikki varmoja. Tar
vjtaan uudistuksia, ja uudistuksria täytyy koet
taa ,saada nop.e:aan. :MUJtta silihen te ette py·ri, 
vaan sen sijaan muodos•tamaa.n voimaa, jo:lla te 
siten kurjuuteen joutuneita työväenjoukkoja 

, rankaJisisitte. Herra Mikkola huomautti, etttä 
Turun levottomuuksista lankeaa vastuu vasem
mistolle, ja se veri huutaa muka kostoa tyv
väestöHe. Uska.llan heitttää nuo huomautukset 
ta:kaisin 'herra Mi!kkolalle ja saooa, että herra 
Mikkola.l'la on raskas osuus sirhen, että Turussa 
tällä kertaa nuo levottomuudet alkoivat, että 
heiTa Mikkola on tehnY!t voitavaillsa estääks·ensä 
siellä jär:kevät uudistukset, ja s·iitä syystä siellä 
nyt on levotonta, ja jos tässä kenen niskoi'l'l1e 
t;u,lee nyt veri asetet<tava.ksi, niin kyllä kai sil
loin kulkee siinä suhteessa etuma.isena h>erra 
Mikkola. (Vasemmalta.: Oikein!) 

Ed. W r e d e: J ag har icke begärt ordet för 
att bemöta de yttranden, som från socialdemokra
tiskt håll här afgifvits, yttranden, i hvilka man 
försökt öfverskyla de i Aibo begångna våldsdåden 
med tal om demokrati och fåvälde, om reformer 
och reaktion och annat dylrkt, som har med saken 
ingenting att skaffa, yttranden, hvi·lka öfver huf
vud präglats af fullkomlig brist på uppfattning om 
hvad ett lagbundet samhälle innebär och en lika 
total brist på all samhällssolidaritet. J ag vill en
dast anmärka, att man icke därigenom gör sig fn 
från skuld för utbrott af hat ocrh lidelser, hvilka 
man genom upphetsande pressuttalanden dag efter 
dag och år efter år framkallat och underblåst. 
J ag bör dock, då jag nämner detta, göra ett un-

dantag för det ;yttrande, som afgafs af hr Väli
salmi och som visar, att på detta håll också kan 
finnas känsla för samhällskrafven. Det vore blott 
önskligt, att en sådan uppfattning skulle vinna 
mera spridning. Jag vill därför icke heller Yi
dare uttala mig om orsakerna tili det som skett. 
Efter de uttalanden, som här gjorts af hrr Mik
kola, Golliand,er och ~Estlander och andra, har jag 
öfver hufvud taget icke mycket att tillägga i sak, 
men jag har trott mig böra särskildt betona en 
synpunkt, som måhända icke blifvit här tillräck
ligt framhållen. 

J ag her att få göra detta genom att uttala mitt 
fulla erkännande för den hållning, som under 
dessa sorgliga händelser intagits af landets rege
ring och jämväl af Aho samhälle. Det har sagts 
på vänsterhåll, att plundringar och V'åldsdåden 
omedelbart hade upphört, om man blott gått in på 
de fordringar, som framställdes af den så kallade 
milisen i Åbo. Dessa fordringar gingo som bekant 
ut på, att denna så kallade milis skulle legalise
ras och att åt densamma skulle utbetalas stora 
penningebelopp. Enligt min tanke hade det va
rit alldeles omöjligt såväl för regeringen som för 
Aho stad att gå in på dylika fordringar. Dels 
äro dessa af d·en beskaffenhet, att det icke är möj
ligt att bifalla till dem, dels har den så kalla.de 
milisen i Åbo uppträdt på ett sådant sätt, att man 
icke gärna ens kan s!krida till underhandlingar 
mred densamma. Denna 1så kallade milis har fängs
lat ·ordningsmaktens högsta organ på orten, har 
begått åtskilliga andra brottsliga handlingar, och 
med dess goda minne hafva slutligen de senaste 
röfverierna och våldsdåden i staden föröfvats. Att 
ingå på dess fordringar skulle således innebära, 
att såsom ordningsmakt skulle legalii'>eras en 
brottslig sammanslutning och vidare att samhäl
let med penningar skulle köpa sig fritt från ban
diters plundringar och våldsdåd. På sådana vill
kor kan en samhällsmakt icke gå in, så länge 
den vill representera ett lagbundet samhälle. Det 
kan ju inträffa, att den, som råkat i röfvarhänder, 
icke har någon annan utväg, än att köpa sig lö,o, 
därifrån med pengar. Detta kan vara berättigadt 
i fråga om ensiklda personer, ehuru det också då 
leder till befrämjande af röfveriet, men i fråga 
om samhället är sådant icke berättigadt. Det 
skulle nämligen innebära ett fullkomligt öfver
gifvande af rättsståndpunkten, och detta gör man 
aldrig ostraffadt. Det skulle också i praktiken 
leda till raka motsatsen mot hvad man åsyftar, 
ty att gå in på sådana fordringar skulle endast 
framkalla nya utpressningi'lförsök på samma ort 
och på andra orter, såsom också i själfva verket 
skett. J ag måste därför räkna senaten och chefen 
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för dess aivilexpedition till stor förtjänst att icke 
hafva gått längre i beredvillighet tili uppgörelse 
llied Åbo lliilis än de gjort. Och hvad beträffar 
Åbo sallihälle får jag lof att säga, att det är rent 
af upplyftande att se, huru detta sallihälle hellre 
underkastar sig lidanden och förödelse än det gif
ver vika för våldet. U r en sådan ståndpunkt, Olli 
den också för ögonblicket lliedför svåra följder, 
skall en bättre ordning slutligen uppväxa, lliedan 
därelliot, Olli landtda.gen, regeringen eUer Åbo 
sallihälle gåfve efter för den s. k. lliilisens oblyga 
fordringar, llian kunde vara säker på, att dylika 
fordringar skulle efter några dagar fralliställas 
däT ooh fralliställas rundtolli i hela 1and·et och 
penningeutpressningar öfverallt äga rulli. Håller 
man blott fast vid rättt;ståndpunkten, såsolli ett 
lagbundet sallihälle bör göra, så lliåste förr eller 
senare, hvilka lidanden än må föregå detta, anar
kin slutligen kunna nedslås och den lagliga, rätts
liga ordningen åter kollillia till väldet ooh trium
fera. 

Det är i hufvudsak detta jag velat frallihålla. 
Men visserligen är det nödvändigt, för att ord
ningen skall kunna återställas, att regeringen llied 
all energi använder de kraftigaste med-el, solli stå 
till buds, för att skapa en så stark ordningslliakt 
solli möjligt och llied den nedslå brottet och okyn
net. Vi hafva hört af regeringens frälliste llian 
för ett par dagar sedan, att regeringen har för 
afsikt att så förfara, och jag tänker, att landtdagen 
kan vara öfvertygad Olli, att så också kollimer att 
ske. Detta är också nödvändigt, om icke detta 
samhälle skall gå under. Finlands regering och 
landtdag hafva förklarat landet själfständigt, llien 
får anarkin fortfara och tillväxa, kollillier denna 
själf!ltändighet aldrig att förverkligas. Vi hafva 
också att upptaga kallipen lliot en hotande hun
gersnöd, llien Olli vi icke kunna bekällipa anarkin, 
kunna vi icke heller bekällipa hungersnöden, ty 
det är anarkin, solli är svåraste hindret för dess 
öfvervinnande. Det närvarande tillståndet i lan
det är förödllijukande både för regeringen, som 
saknar fysiska lliaktlliedel att bekällipa brottslig
heten, och ännu llier för landtdagen, SOlli förkla
rat sig för innehafvare af den högsta statslliakten, 
llien icke har lliöjlighet att uppfylla ens de mest 
elellientära fordringar, solli lliåste ställas på stats
lliakten i ett ordnadt sallihälle. Landtdagen kan 
elliellertid, ::,åsolli jag nällinde, nied tillförsikt 
räkna på att regeringen skall göra hvad i lliänsk
lig förlliåga står för att få laglig ordning åter 
införd i landet. Denna uppgift är utan tvifvel 
und('r nuvarande förhållanden svår, ja, ytterst 
svår, nien den är tillika den viktigaste uppgift, 
solli nu föreligger, ocJh en uppgift, hvars fullgö-

rande utgör ett lifsvillkor för landet, ooh regerin
gen kan därför också vara försäkrad Olli, att de 
belliödanden den kollillier att göra. för vinnande 
af detta syftelliål skola vinna landtdagens under
stöd. 

Jag upprepar ännu, att Olli llian vill köpa fred 
för tillfället genolli otillbörliga eftergifter ooh 
lJenningeutbetalningar, så kan llian vinna endast 
en tillfällig 'fred, för ögonblicket och på en enda 
ort, llien förvärrar sjufaldt tillståndet öfver huf
vud. Det är helt andra och kraftigare lliedel, SOlli 
lliåste användas. J ag ber att få uttala fullt för
troende till att regeringen skall veta att förstå 
situationens kraf och använda alla lliedel, solli stå 
till buds, och förordar därför enkel öfvergång till 
dagordningen. 

Ed. S c h y b e r g s o n: I likhet med den före
gående ärade talaren har jag icke heller behof af 
att ingå i belliötandet af alla andraganden, från 
vänsterhåll till förlliån för den s. k. lliilisen i Åbo. 
Men ett undantag bör jag dock göra beträffande 
herr Wiiks andragande. Det innehöll nälliligen 
ett påstående, solli ännu icke har blifvit bemödt, 
men bör bemötas, att nälliligen Åbo sallihälle vore 
ett af de värsta solli öfver hufvud 'taget kunn~ tän
kas i detta land. Och han anförde såsolli källa 
•en bok af författaren Adolf Paul. J ag har hän
delsevis för ett antal år tillbaka sedan stiftat be
kantskap med boken därför ait de skildrade hän
delserna åtlliinstone delvis förlagts till ett gods, 
llied hvars förvaltning jag hade att skaffa under 
·ett antal år. J ag kan försäkra, att den miljö, 
uti hvilken herr Paul, då ännu icke förfailtare, 
utan något slag~s jordbruksar!'endator, och 'haus 
bok rörde sig, var sådan, att det verkliga Åbo, 
denna donatorernas stad, s'åsom äfven herr Wiik 
kallade d·en, icke hade något slags beröl'ing llied 
den. Det kan vara nog Olli den saken. 

H vad sedan beträffar herr Lundbergs s. k. 
lliilis, så <ber jag att få fästa uppmärksamheten 
vid en omständighet, solli icke tidigare under dis
kussionen frallihållits. När lliilisen i Helsingfors 
i somras gjorde strejk, så gick allt fortfarande 
sin jämna gång. Strejken varade n'ågra veckor~ 
Olli jag icke lliisslliinner lliig, och allting var som 
förr U:tan att afsaknaden af polis gjorde sig sär
skildt känrnbar, snarare tvärtolli. Nu därelliot, i 
sallillia ögonblick solli den Lnndbergska polisen 
strejkade, utbröto oroligheterna, plundringarna,. 
röv·erierna. Finnes det icke ett sallillianhang lliel
lan de ·bägge företeelserna? Måst-e illan i~ke anse 
strejken hafva varit en signal, nästan en uppllia
ning tili hvad solli sedan skedde. (Oikealta: 
Riktigt!) 
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Herr Wiik har sagt, att man icke gärna lämnar 
från sig en så.dan maktställning, som man vunnit, 
och att d€11 Lundbe.rgska milisens -partivänner 
inom landtdagen därför icke kunna taga afstånd 
från den. Men det har redan sagts, att äfven om 
denna milis skulle re:presentera arbetarna i Åbo, 
och det gör d€ll s;vnbarligen icke, då åtminstone 
halfva antalet är mot den, så representerar den 
för ing.el del Abo samhälle. Den har vidare, s'å
som landtdagsman Härmä framhöll, tydlig@ bru
tit mot de förhållningsorder, som det sosialdemo
kratiska ·pa.rtiet har gifvit. Den är sålunda på 
intet sätt att betrakta såsom folkelig ens i den 
bemärkelse 80m sosialismen tager detta ord, d. 
v. s. broholmsfolkelig, utan d·en är en ho:p af ett 
hundra.tal män med vapen i hand, hvilka beslu
iit sig för att tyrannisera och terrorisera sam
hället. Jag hade väntat mig, att ick-e en -enda 
af de sosialistiska talarena skulle hafva tagit 
denna själfvalda röfvarhop i försvar eller talat 
om dess höfdings goda hjärta, och annat sådant, 
såsom herr Wiik gjorde, utan jag hade väntat mig, 
att partiet såsom 'en man •hade uttalat sin för
kastelsedom öfver d.essa dåd, som väl icke ens 
för sosialismen själf kunnat vara önskvärda. 

Hvad har resultatet 'blifvit? JQ, att den rysh 
militären öfvertagit ordningens handhafvande i 
Abo. Detsamma hände här i Helsingfors vid 
det beklagliga up-pträdet vid Hagnäs hallar 1906, 
då äfvenså rysk militär uikommendemdes för att 
göra slut på oordningarna. Det lyckades också 
då. En kosacktrupp behöfde enda.st komma till 
stäUet för att den tidens Lundbergska rtrupper 
ögonblickligen •skulle skingra sig. Det väclde 
stor ovilja på borgerligt håll att den ryska mili
tären blef anlitad. Och likvisst skQla vi komma 
ihåg, att vi då obetingadt erkände den ryska 
riksmakten och enligt gällande lag var vår md
ningsmakt berätt.igad, aii då .polisen icke för
m'ådd·e upprätthålla ordningen, tillkalla militär 
till dess hjälp. Men huru förhåller d-et sig nu? 
År det icke under nuvarande ändrade förhållan
den en outplånlig skam att det blef nödvändigt 
att låta rysk militär öfvertaga ordningens u-pp
rätthållande, låt så vara att det lyckligtvis icke 
har skett på tillskyndan af finsk myndighet eller 
finsk man, utan på yrkande af härvarande ut
ländska konsuler. 

Herr Välisalmi har sagt, a:tt vi icke skola skylla 
på hvarandra. Herr Wiik sade detSamma, ehuru 
hans andragande sedan utgjordes af idelibeskyll
ningar emot de borgerliga. J ag skulle vilja i 
.detta afseende förena mig med herr Wiik och 
naturligtvis ännu hellre med herr Välisalmi. 
.Hvad tjäna alla d·essa beskyllningar till? - Rvad 

ligger det för vikt på en utredning af de :ps;yko
logiska orsakerna till det passerade? J ag har 
en alldeles särskild anledning att undvika att 
ingå härpå. - Ty jag kan nämna, att för ett 
år tillbaka, då jag vid ·ett besök i Stockholm 
sammanträffade med en af våra politiska f•lyk
tingar där och det bloef frlåga om, huru förhål
landena skulle gestalta sig vid fredslutet i Ryss
land, så blef svaret: ,anarki" och i Finland: 
,också anarki". Anarkin är en följd af kriget, 
af revolutionen i Ryssland, af allt det, som där
med sammanhängt. Vi ilmnna med skäl, såsom 
jag redan förut i annat sammanhang framhållit. 
anse d-en för den egentliga. syndalbocken. Men det 
lekande med elden, hvartill vänsiern gjort sig 
skyldig (Vasemmalta: Högern också!) har utan 
tvifvel i :hög grad ibidragit till att d·essa föret.eel
ser blifvit så svårartade. 

M-en, som sagdt, vi skola icke skyl'la på hvar
andra. Vi skola se på företeelserna sådana de äro, 
och vi skola framför allt icke förtvifla om vårt 
folk, såsom det numera blifvit så vanligt till och 
med på finskt håll. Detta folk är väl ick-e så 
mycket bättre än andra, såsom vi tidigare trodde, 
men ·det är väl icke heller så mycket sämre än 
andra, såsom vi nu börja befara, utan det är 
som folk mestadels, och jag ville tillägga, att ett 
folk, som i hundra år varit förenadt med det 
ryska riket, med dess brist på ordning, kunde 
stå mycket lägre än vårt folk det gör. Vi tfå 
vara tacksamma för att under d·essa hundra •år 
förvildning€n icke varit större och rättsbegrep
nen dock under normala förhållanden varit s:å 
pass stadgade, som de varit och ·som, vill jag 
hoppas, de i en framtid åter skola blifva. 

Men ehuru jag sålunda vill söka im förkla
ring af dessa föret-oolser, äro d·e så ödesdigra, så 
fadiga, att botemedel mot dem måste utfinnas, 
och i detta afseende har jag förmånen att få förena 
mig med herr Välisalmi, •som uttryckligen fram
höll, att en stark ordningsmakt göres oss alla be
hof. J ag kan nämna att ja:.g, då jag aflägsnad·e 
mig från det plenum, ·då frågan senast förevar, 
hörd-e i trapporna. uttryck sådana som atlt några så
dana händelser SOm dessa till, {)Ch sosialismen vore 
förlorad. J ag fäste mig icke s!å mycket härvid. 
Jag vet, att socialismen är en så lifskra'ftig före
teelse, att icke ens sådana tilldragelser som dessa 
•kunna göra slut på den. Det är med den som 
med allt annat här i världen. Den lefver sina 
50, 60 år, och s'å kommer någon ny -ism, som 
träd.er i dess ställe. Men låt så vara, att den 
icke härmed har f1ått dödsstöten, så ha.r den dock 
blifvit försvagad. Utan att nu iala om foster
landskädek och e.ndräkt och sådant, som på vän-
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sterhåll har någon klang, och med hållande på 
den intressesynpunkt, som i stället nu värderas 
högst, kunna vi säga att d.et ligger i allas vårt 
intresse, i de borgerligas, men kanske ännu mera 
i socialisternas, att la.g och ordning här upprätt
hålla.s och en stark ordningsmakt .iu förr\ dess 
hellre fås till stånd. 

I dagens tidningar har nämnts, att underhand
lingar mellan den s. k. milisen i Åbo och rege
ringen hafva ägt rum, och t.ecken ha1fva under 
detta plenum tydt på, att de allt ännu fortsättas. 
Det är sålunda för tidigt att yttra sig om rege
ringens slutliga hållning, men jag vill lwppas, 
att den icke har förändrats, och under sådana för
utsättningar kan också jag rösta för enkel öfver
gång till dagorclningen. 

Ed. A n t o n H u o t a r i: Tänä myöhäisenä 
hetkenä en tahdo pitkältä vaivata eduskuntaa. 
Pyydän vain saada .lausutuksi, että sellaiset ta
pahtumat, joita Turussa on nähty, ryöstöt ja ki
ristykset, eivät ole hyväksyttäviä, ja että niitä 
täytyy tuomita. Yhteiskunnalla täytyy olla kei
noja, joitten avulla se suojelee itsensä sellaisten 
tapahtumien uusiintumiselta. En tahdo lähteä 
pohtimaan niitä syitä, jotka ovat vieneet tällai
siin tapahtumiin, mutta ta:hdon lausua, että ne, 
.iotka ovat tällaisia tekoja aiheuttaneet, eivät suin
kaan ole ajaneet sillä sosialidemokraattien eikä 
työväen asiaa, vaan niitten syitten täytyy olla ko
konaan toiset. Me emme tiedä, kenenkä asiaa aja
vat ne, jotka tällaisia tekoja ovat toimeenpanneet, 
mutta siitä minä olen vakuutettu, että se asia ei 
ole kansan syvien rivien asia. On otaksuttavissa, 
että noissa tapahtumissa täytyy olla myöskin 
mustia voimia mukana, sillä muuten ei voisi sel
laisia tapahtumia ajatella mahdollisiksi. Niitä 
täytyy ol'la, koska, kuten aikaisempina aikoina 
olemme nähneet, sellaisia mustia voimia on käy
tetty itäisen rajamme takana taistelussa työväes
tön pyrkimyksiä vastaan ja osittain myöskin mei
dän maassamme. :Minulla on luulo, että tässä ol
laan tekr:misissä osittain samanlaisten voimien 
kanssa, sillU mihinkäpä olisivat jääneet ne tais
telukeinot, joita kansan viholliset aikaisemminkin 
ovat käyttäneet. Sellaisille mustille voimille Bpäi
lemättä ovat hyödyksi tällaiset tapahtumat ja ru
mat teot, joHaisia olemme nyt Tmut>sa nähneet 
tapahtuvan. Sosialidemokraattien täytyy niitä 
tekoja paheksua. 

Toisaalta on kaikkein tärkeintä tällä hetkBllä, 
millä tavalla saataisiin ·estetyksi tälla.isten tapah
tumien uusiutuminen ja leviäminen. Nähdäkseni 
ei asiasta päästä tulokseen sillä. että syytelJään 
toisiaan, vaan tä~·tyy jotakin tehdäkin asiassa .• ra 

-----------------~----------------

mielestäni on asiassa hyvään tuloheen pääseminen 
helppoa, kun kaikki yhteisesti yhdymme ajamaan 
sellaisen kansanvaltaisen järjestysvallan luomista, 
joka nauttii yhteiskunnan luottamusta. Siitä on 
olemassa ehdotus täällä eduskunnassa, valmis laki
ehdotus. Sitä asiaa olisi jo aikaisemmin pitänyt 
kiireellisemmin ajaa. 

Täällä on sanottu, ettei voida luottaa mihinkään 
luokkajärjestysvaltaan. Se ehdotus ei perustu mi
hinkään puoluevaltaan, vaan nojaa kunnalliselle 
pohjalle, ja kun nyt uusien kunnallislakien kautta 
kaikki kansankerrokset pääsevät vaikuttamaan 
kunnallishallintoon, niin pitäisi meillä olla niin 
paljon luottamusta tähän luomaamme uuteen jär
jestyheen, että me annamme myös järjestysvallan 
hoitamisen näille kunnallisille elimille. Sitä tietä 
luul~m päästävän siihen tulokseen, että jä.rjestys
valta jälleen alkaa nauttia yhteiskuntamme luot
tamusta, ja silloin ·ehkä pä.ästään myös sellaisista 
tapahtumista, joista täällä niin paljon on puhuttu. 

Lisäksi täytyy minun muistuttaa, että nyt, kun 
tällainen tulipalon aika on, kaikkien kansalaisryh
mien tulisi tarkoin harkita tekojaan. On kuitenkin 
näkynyt sanomalehdissä uutisia, jotka viittaavat 
päinvastaiseen. On nimittäin näkynyt eräissil 
työnantajapiireissä suunniteltavan työsulkuja sil
loin, jos jotain levottomuutta alkaa ilmetä. Jos 
sellaiseen toimintaan lähdetään työnantajain ta
holta, niin minä uskon, että se ~n öljyn heittä
mistä tuleen, ja minä pyytäisin vakavasti varoit
taa sellaiseen keinoon tarttumasta. Sillä jos se 
pannaan käytäntöön, niin epäilemättä se vie Yain 
uusiin ristiriitoihin, ja silloin ei ole toivoakaan sen 
rauhan ja järjestyksen palaamisesta, .ioka rauhalli
selle yhteiskuntakehitykselle on välttämätön ja 
joka on välttämätön myös sille eclistystyölle, jota 
tämä kansa odottaa. Toivon, että tässä kysymyk
sessä eduskunta asettuu sille tielle, jonka kautta 
on luotavissa yhteiskunnan luottamusta nauttiva 
järjestysvalta, ja sen avulla toivottavasti päästään 
sellaisiin oloihin, ettei meidän tarvitse näin moni
tuntisia keskusteluja epäjärjestyksistä täällä edus
kunnassa pitää. 

S€naattori Setälä: Haluan saada lausua 
iloni siitä. että tänä iltana on kuulunut sel
laisia lausuntoja, kuin ed. Välisalmen ja myös 
viimeisen arv'Oisan puhujan. 

V~imeinen puhuja viittasi mustiin vo1mnn, 
mutt'a meidan täytynee sanoa, että jokainen hir
muvalrt:a, oli'pa se musta tai punain.en hirmu
valta, näyttää käyttävän hyvin samantapaisia 
keinoja. Me olemme nähneet, mitenk& punainen 
hirmuvalta yhtä hyvin, kuin mustakin ensimäi
seru'J, keinona käyttää vapaa.n .sanan tukahuttn-
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mista. Me olemme nähneet, mitenkä nämä kum
-paisetkim ensimäisinä keinoinaan käyttävät jär
jestysvallan turmelemista. Me näemme sa:mat 
menetelmät: kotietsinuät, kuulustelut, van~itse
miget ja vihdoi·n me näemme tuonkin yhteisen 
keinon, -pogromin, hyökkäyksen kansalaisten 
henkeä ja omaisuutta v.astaan. Ni•in, pogromia
kaan ei poliisi koskaan itse pantl toimeen, mutta 
poliisi s·eisoo katselija.na, se ant.aa sen tapahitua. 

Eihän sui•nkaan sosialidemokratia tämänta
paista m1s.saan tapauksessa voi hyväksyä. 
Kuinka voisi semmo~nen puolue, jonka tunnus
sanana on: aseet pois kansainvälisissä tais
teluissa, kuinka se saattaisi hyväksyä kansa
laisten asestautumista toisiansa vastaan? Kuinka 
saattaisi semmoinen puolue, joka y:b.ä •edelleen 
vaatii vapa.utta, veljeyttä ja tasa-arvoa, kuinka 
se saattaisi vaatia vähemmistövaltaa: harvain
va.liaa? Kuinka saattais'i puolue, joka vaatii 
kansanvaltaista järjestystä, kuinka se saattaisi 
vaatia semmoista järjestys-tä, jossa vähtJmmi:s
töllä olis·~ valta käsissään? Sehän kai ainakin 
kansa.nva1taa.n kuuluu, että kansalaisten enOOJ.
mistö hallitsee, eikä vä'hemmi.s,t.ö, mutta hallit
see sillä tavalla, että vapaus ja tasa-arvo val1it
.see. (Vasemmalta: Ei se niin hallitse.) 

Eihän pitäi,si sosialidemokratian myöskää:n 
voida ka11nattaa sifä Turun ·niin sanottua mil'ii
siä, .ios•ta. nyt on -puhe. Tuleehan meioän muis
taa, -että se asevoimalla on ottanut haltuunsa 
järjestys'vallan, että stl on vanginnut virkamiehiä, 
että se on kiristyk~>eHäl it.selleen ha·nkkinut 
500,000 ma.rkkaa. Se on ottanut Turussa järjes
tysvalla;n huolekseen ja vieläpä estänyt kaikktJa 
muuta järjeRt.ysva.ltaa. Totta kai sen näin ollen 
täytyy olla vas•tuunailainen järjestyksestä. Ni1in, 
se on kyllä vaat·inut palkkaa siitä, se ei ole tyy
tynyt saamiinsa 500,000 markkaan, mutta pitäi
sihän olla jonkun verran epäkainoa vaatia mak
sua .ia palkkaa semmois,esta työstä, johon itse on 
tunkeutunut kenenkään pyytämättä. Tämähän 
on semmoi:nen vallankumous, jdka rtahdotaan 
tehdä toisen ma'ksulla. Nilmlai I kerrotaan 
ktlrran kysynee.n eräältä suoma:la.iselta hovimie
heHä, jommo:isia sii'hen aikaan vielä oli, tokko 
oli luultavaa, että Suomen kansa haluaisi tehdä 
ka-pinaa. Johon rtämä liuka;s hovimies vastasi: 
,kyl'lä, teidän majesteettinne, jos teidä.n majes
teettinne kä:skPe .ia itse maksaa kaikki kulut". 
Tässä nii1nikään tahdotaan te;hdä va1lan1kumous 
nriid~n maksul1a. joirta vasta.an w tehdään. On 
ollut omituista se, mitä tänä iltana on uSieampia 
kertojf!, huomaut-ettu, ,että Turun miHisimiehist·ö 
olisi voinut % .tunnin kuluessa kaikki rau'hat.to
mundet lopettaa, mutta ei ole sitä tehnyt. Tämän-

päiväis·is.sä sa:nomalehdissä kerrotaa.n - en tiedä 
lieneekö oiJkern - että huligaani:t vaativat, elttä 
miliisille on maksettava nuo palkka.rahat, muu
ten he, huligaanit, ryöstävät Suomen Pa;nkin! 
Onha.n siis omituista yhiteyttä huligaanien ja 
tuon miEisin vä.Ullä (Vasemmalta: Porvarien 
juttuja; Puhu.i·a.: mwhdollisesti; Puhemies koput
taa: Herra Walpas.Jlännisellä ei ole puheen
vuoroa, se on s~enaattori .Setälallä!), mutta a.iva•n 
viimeiset telefonitiedot kertovat tämän lisäksi 
- en tietys·ti voi taata ·niiden luotettavaisuutta 
- että parraillaan tapahtuu ryöSitöjä, joissa 
miliisi itse on mukana. 

On syytetty hallitusta ja on syytetty turku
laisia siiltä, ettei ole tahdottu ryhtyä minkä!än
lai!Siin neuvotteluihin tämäm: miiliisin kanssa. 
Tahidon huomauttaa, että neuvottelut kuitenkin 
aina ovat .rauenneet sii'he.n, että niiu sanotun 
mi!lriisiiU puolelta on vaadittu, 1että ennakolta ou 
suostuttava kaikkiin ehtoihin, mitä siltä taholta 
asetetaa!ll. Se on o'llut huono alkuperustus ·neu
vottelui'lle. Vaadittiin määrätyn raJhasumman 
maks•amistta. Mutta oliihan kokemus edelliseHä 
kerralta osoittanut, että 500,000 markan maksa
minen ei vapauttanut Turun kaupunkia ryöstä
misestä, vaa:n päinvastoin olisi ilmeisesti ollut 
hyvin paljoa vii•saampaa jo a.lussa helttäytyä 
mruksa.mas.ta, kOS'ka ryöstö kuitenkin tuli lopulta, 
vieläpä pienemmän summan vuoksi. Ja. nyt, kun 
VIielä tämän päi'Vä•n kulrnessa neuvottehtja on 
yriil;etty jatkaa, nii<n .ne ·niiyttävät .raukeava:n 
siihen, ettu, vaaditaan sosialidemokraateille 
'ehdotonta enetmmistöä siinä komirt.eassa, joka 
asioita jär.iestelisi. Eihän tämä ainakaa.n ole 
mi:tää.n •kansanvaltaista menettelyä, kun vähem
mistö] k~ vaaditaan ratkaisu valtaa. enemmistön 
0i. . 

1Sovi•nnon hinnaksi on vaadittu Turun niin 
sa•notun miliisin lai,llistusta ja palkkaa semmoi
seUe miliisille, joka ei ole käsittänyt, että jär
jestysvalta ei milloinkaa.n ole oikeutettu t.eroe
miiiin lakkoa. Onhan tämä miliisi suorastaan rik
konut yksinkertaisimma·n ei ainoas.taa:n kansa
lais- vaan i h m i s velvollisuuden, kun se ei ole 
ryhtynyt auttamaan hetkenä, jolloin lähimäise.n 
omaisuus ja henki ou ollut vaarassa. Se on 
asettanut, niinkuin monasti ·on huomautettu, 
meidät semmoisen häpeän alaisiksi, että vieraan 
on täytynyt osoittaa, mi'hin ihmisv.elvoUisuus 
vaatii, kun toinen on hädänalaisena. Venäläisen 
sotajou1wn on täytynyt ryhtyä hilliltsemään 
suomalaisten ke.skillläistä hurjiistelua. Turun 
niin sanottu mi'liisi ei ole ymmärtänyt, että 
kaikiiSit.a vä.himmi•n on oikeutta tehdä lakko sem
moisina hetkinä. jolloin kansa 'kokonaisuudes-
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saan ~aistelee olemassaolostaa:n sekä vierasta val
taa vastaan, että myös n.älkää vastaan. (Vasem
malta: Olisitte a·nbneelt ruokaa silloin.) 

Tää:l'lä on koeteHu ivata .srtä v-aatimusta, ,e,ttä 
tarviltaan rauhaa, jotta voitaisiin s,aalda aikaan 
uudistuksia. Mutta pitäisihän kuit·en'kin jokai
sen myöntää että on olemass'a joi•takuita oikeus
valtion yksi,;k·ertaisimpia edellytyksiä, joita il
ma•n ei~ät edl{ls mitkään reformit, ·ei eläminen 
ylipäänsä, ole mahdollinen. Tärtyyhän olla 
omai,suuden, heng-en ja persoonaU1sen loukkaa
mattoml\uden turva, jotta yhteiskunta ylip•äänsä 
voilsi pysltyssä pysyä. 

!Syytä näihin tapahtumiitn on etsitty kaukaa, 
meidlän :0lt·eiskunnallisista oloista.mme. Olkoon
pa, että ·niissä on syytä, jokainenhan meistä t~e
rt:ää että :niissä o.n korjaamis-en varaa, mutta JO
ka.i·~en myös tietää, ett.ei nykyiseen 'huligani,s
miin oloe ,syynä yhteiskunnalliset e:pä!kohdat. Me 
tiedämme myös, että mei>Uä on edte!Ssä ma:bdol'li
suuoot tehdä reformien työtä. Mei1lähäm on 
ecluskunota, .i·oka on valittu yleisen äänioikeuden 
perustuks·ella. Meillä ei ole edes ensimäistä ka
maria, jonka ylivaltaa. vas•taan Ruotsissa tätä 
nykyä taistella.an, mutta tarvits,emat1a ollenkaan 
ryhtyä s•emmoisiiln k·einoihin, joifb.in tääUä on 
r:v·hdytty. Meillä on vasta hyvä:ksytty lmnnal
iislaki, joka on 'epäilemälttä maailman :ka.nsan
valtaisimpia, samalla aikaa kuin Ruotsissa rau
hallisin keinoi•n taistellaan semmoista lmnnaHis
lakia vastaan, joka sisältää 40 ääneen päättyvä:;n 
ääniasteikon, ja me tie-dämme, että nykyinen ml
nrsterisltö, jossa on muka,na sosialidemokraatteja, 
Branting etunenässä, on ohje1ma:ksteten asettanut 
vain .semmoisen kunnallisen äänioikeuden .saa
vuttamisen, jonka muikaa·n jokaisella veroa m~k
savalla on yksi ääni. (Va..semma1ta: Brantuug 
on porvari!- Keskustasta: On Valpaskin.) Joka 
tapauksessa .meilliä on edistymisen ma;hdtollisUlU
d.elt. Se, mikä eduskunnan päätöksiä on tä'hän 
asti es·tä:nyt toteutumasta, valta ulkoapäin, on 
nyt poissa; meidäm v.elvollisuuttemme on vain pic. 
tää huolta siitä, et.tä Sle pysyy poiss·a, mutta sitä 
ei p~d:etä poissa semmoiseUa tavaHa ja sentapai
silta tapa!htumima, jotka nyt meitä kai•kkia ovat 
.iäl'kytltäneet. .. 

Toivoisin, että eduskunta saattaisi yhtyä nu
hin a.iatuksiin, joita edustaja Välisalmi on tuo
nut esiin. Siinä pitäisi olla semmoista, jossa me 
kaikki löyltäisimme yhte]sen pohjan työl·lemme. 
Pitäisihän meidän ennen kaikkea. voida osoittaa, 
että me todellakin o1emme valtiota muodostava 
ka.nsa, jos :ine kerra.n yrittämme itsenäisen ka.n
san a.semaa vaatia. 

Ed. R o s.e n q v i s t: Här om aftonen diskute
racle vi fråg:m om ett folks rättsmcdvetande, des:,; 

humaniteismeclvetande kau och bör reagera mot 
hån och gäckeri af andras religiösa öfvertygel.se. 
I dag hafva vi stått och stå inför en betydhgt 
enklare fråga, nämligen den, om ett rättssamhälle 
äger rätt att r.eagera moi ·ett hänsynslöst öfver
trädande af och ett hänsynslöst förakt för rätts
ordning·en, mot Vlåldsdåd, och röfverier åS värsta 
slag. Att en sådan fråga alls behöfver uppst.ällas 
och diskuteras i en lagstiftande församling är 
förvisso något upp- och nedvändt, lika upp- och 
nedvändt som om man till en kongress af mate
matiker skulle hänskjuta frågan, ·om två gånger 
två vterkligen under alla förhlållanden är fyra. 
Emellertid synes liian här !ha:fva hyst tvekan, om 
frågan, huruvida rättssamhäll~ äger rätt och 
plikt att skydda och U!)prätthålla rättsordningen, 
verkligen alltid kan besvaras jakande. Hr Wiik 
har i sitt anclragande häromdagen synbarligen 
kommit till ett nekande, åtminstone ti:ll ett vil
korligt svar l>å nä:mnda fråga. Han erkände 
visserlig·en behöfligheten af en ordningsmakt i 
samhället. Han förklarade, att Åbo stad i sin 
milis äger en förträfflig sådan, men man var icke, 
mente han, berättigad, vare sig från kommuneus 
eller från r,egeringens sida, att fordra att denna 
ordningsmakt. skulle inskrida mot huliganuppträ
den och röfverier. Detta kunde nämligen ske en
dast på eit vilkor, på det vilkor att kommun och 
stat först böjde sig för denna s. k. ordningsm.a;kt, 
böjde sig för dess fordringar och tillmötesgmge 
dess utpressningsförsök. Blott detta skedde, kunde 
nämnda ordningsmakt en half 1iimme dlärefter in
skrida mot röfvare och plundrare, och ordningen 
vore d'å återsiälld. Och detta enkla medellbeteck
nades af talaren såsom ,erkännande af arbetarena 
slåsom en samhällsmakt", &åsom ,ett tagande af 
situationen sådan den är" o. s. v. 

För denna af rödgardister sammansatta •S. k. 
ordning.smakt, hvilken för några veckor. sedan af 
ett vapenlöst och försvarslöst samhälle genom 
våldsdåcl, utf.örda med stöd af ryska vapen, ui
pressade en half miljon, skulle nu kommun och 
r·egering böja sig och lägga yttermera nagra tio
taltus-en mark till de redan utpressade. På denna 
•enkla väg skulle, enligt hr Wiik, Abo åter bli 
ett rättssamhälle. Och detta kallas att erkänna 
arbetarena såS{)m en samhällsmakt. Vi s. k. bor
gare hafva ett annat namn för -dylikt. Vi säga, 
såsom hr Mikkola häromda.gen sade: ,Här . stå 
mot hvarandra rätt och oräit, lag ooh våld, rätt 
och lag köper man ej med penga.r." För oss vore 
Wiiks enkla medel till .sa:mhällsordningens åter
ställan-de ·en neslig eftergift, för en hänsynslös, 
på all moraHsk halt utblottad terror, ooh vi hafva 
redan i skolan lärt oss, att man icke bör för en 
ärtsopl)a sälja sin förstfödslorätt. 
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Det innebär också ett groft vanställa.nde a.f de 
verkliga förhållandena, då man, såsom här från 
fl.era håll skett, vill göra troligt, att här är fråga 
om någon kamp m o t eller f ö r arbetarena och 
deras intressen. Arbetarena behöfva lika väl som 
andra samhällsrnedlemmar en sarnhällsordning. 
Åfven de behöfva en regering, sorn häfdar rätts
ordningen helgd och sorn ick·e böjer sig för terro
ristiska utpressningsförsök. En regering, sorn 
skuU.e beträda en dylik väg, s.kulle förlora all 
auktoritet inorn sarnhället. 

I spetsen för Finlands nuvarande regering står 
den man, sorn under tsarväldets mörkaste tid stod 
klippfast genternot det våld, det förtryck och den 
moraliska ruttenhet, sorn då reste sig upp mot 
Firrlands folk och som drog den monarkiska 
principen i smutsen. Det gäller för samrna man 
och hans regering att nu liksom då hä:fda oför
gängliga grundsatser, att stå modig och fast gente
mot tyranniet och t·errorn ne d i f r å n, från mora
liskt förvildade hopar, hvilka begagnande sig af 
fosterlandets försvarslösa siällning och med stöd 
af en främmande odisciplinerad soldatesk, medels 
de mest förkastliga medel söka genomdrifva sina 
cgoistiska planer och afsikter oeh som sålunda 
i sin tur nedsmutsa såväl socialismens som demo
kratins fana. En ·eftergifven,het nu vore icke 
mindre förkastlig än den var då, och den regering, 
som köpte en tillfäl1ig fred och .ett skenbart lugn 
med uppoffrande af grundsats·er, utan hvilka ett 
ordnadt sam!hälle icke kan finnas, skulle förlora 
all aktning bland samhällets såväl ordningsäl
skande som ordningen öfverträ.dande skaror. I 
den förvig.sningen, att f. d. prokurator Svinhuf
vuds regering icke skall beträda en sådan väg, 
förenar jag mig med dem, som yrka en enkel 
öfwrgång till dagordningen. 

Ed. A h m a v a a r a: (Vasemmalta: Haukkuu 
nyt oikein!). Suomen eduskunta on aivan vasta 
julistanut Suomen itsenäiseksi tasavallaksi ja 
tämä päätös on tietysti otettu suurella ri·emulla 
va.staan kaikkialla maassa ja se olisi otettu vielä
kin suuremmalla riemulla, jos teot ja tositoimet 
·eduskunnan puolelta myös olisivat osoittaneet, että 
se todella pyrkii tähän suuren päämäärään. Mutta 
kun seuraa eduskunnan keskusteluja, olipa kysy
mys minkälaisen järjestysvallan kokoonsaami
sesta tahansa ulkonaista ja sisäistä vihollista vas
taan, niin silloin t.oiset liitelevät pilvissä ja hake
vat hyviä hengettäriä, joiden nojalla kansa muka 
kyllä tul.ee toimeen ilman mitään aseellista tur-
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vaa. Ja kun nämä sa.mat heDJkilöt samassa hBn-~ 
genvedossa sanovat olevansa realipolitikkoja, niin 
tuntuu jo melk€in naurettavalta. Toiset .taas kat-

sovat, että kaikki järjestys on pa.hasb, se kun 
muka on kansanvaltaa vastaan, on sitä kansanval
lan nimessä vastustettava. Onhan ni:tä kyllä 
ennenkin ollut .sellaisia haaveilijoita. iotka ovat 
uskoneet hyviin hengettäriin ja muihin olioihin, 
olihan eräskin hallitsija, joka meidänkin kohtaloi
himme paljon vaikutti, joka halveksi voimallista
kin vihollistaan niin, että odotti va·in, että enkeli 
Gabriel tulisi häntä pelastamaan. Hän kummin
kin pettyi ja historia, puhuessaan tästä hallitsi
jasta, sanoo häntä idiootiksi. Kaukana tästä ha.a
veilusta eivät ole ne tässä eduskunnassa, jotka 
luulevat, että koko ihmiskunta on nyt tullut sem
moiseksi, ettei se tarvitse enää; mitaän voimakei
noja. Kun ·samaan aikaan, jolloin me näemme 
surullisia kokemuksia maassamme, !kokemuksia, 
joita tämä kansa ·ei koskaan vielä ole nähnyt eikä 
kuullut, nimittäin, että jä.rjestetyt rosvokaartit 
kulkevat ympäri maata, murhaavat ja pahoinpi
televät kansalaisia ja hävittävät niiden omai
suutta, kun samaan aikaan puhutaan järjestys
vallan tarpeettomuudesta, niin ei silloin todella 
enää voi jaksaa näiden ajatllsjuoksua käsittää. 

Ne teot, joita viime kunkausina maassa on ta
pahtunut, ovat olleet todella niin surulliset, että 
olisi odottanut, ettei tässä eduskunnassa löydy yh
tään edustajaa, joka ei heti niitä ankarasti tuo
mitse. Mutta valitettavasti on a~lia aivan toinen. 
Täällä tuntikausia kulutetaan siihBn, että koete
taan hakea pehmikettä noille roistoille, koetetaan 
maala,ta, kuinka juuri yhteiskunta on syynä kaik
keen ja olot ovat muka sellaiset, että kaikki se, 
mitä nuo heittiöt ovat tehneet, on täysin oikeu
tettua. Ja kuitenkin samat puhujat lopuksi va
kuuttavat, etteivät he hyväksy noita murhia ja 
ryöstöjä. Mitä tällaisesta moraalista on sanot
tava? Se on surkeaa moraalia se. 

Kun on haettu täällä syitä ja PBhmikkeitä noille 
kansan kaikkein huonoimmille aineksille, joita 
valitettavasti kaikissa sivistyskansoissakin on, .ia 
niitten tekoja koetettu tällä tavalla lieventää ja 
pehmitellä, niin minäkin aivan lyhyesti vi·ittai
sin muutamiin ilmiöi'hin, joista nämä teot saavat 
selityksensä. 

Jo pitemmän aikaa on meidän maassamme ol
lut etupäässä niiden taholta - minä en sano, 
ettei muultakin taholta sitä ole kuulunut - jotka 
sanovat tässä maassa muka kansanvaltaa ajavansa, 
yleinen lakien ja oikeusjärjestyksen halveksimi
nen. Näitä hyveitä on pilkattu, ne on tehty usein 
naurun alaisiksi kansanjoukoissa. Lain kunnioi
tusta ja lainkuuliaisuutta on pidetty jo aivan 
joutavana. Tällä tavalla on kylvetty sellainen 
anarkia, mitä nyt saamme nähdä. Sillä niin plan 
kuin joku kansa luopuu lainkunnioituksesta, kun 
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se luopuu siitä, mitä kansa·n oikeusjärjest;ys ja 
laki vaatii, niin on seuraus anarKia. ·Ei ~.;;iinä 
löydy mitään väliast,etta. (Vasemmalta: Miksi se 
luopuu?) Se on juuri tämä lain halveksuminen 
ja -polkeminen, jota on vuosikausia saarnattu, joka 
on n;yt hedelmäni>ä kantanut. (Vasemmalta: Miksi 
niitä poljetaan?) Tuulta on kylvetty ja myrskyä 
saadaan nyt niittää. Minä myönnän, että ed. 
W alppaalla on syytä ehkä enemmän, kuin kellään 
muulla täällä eduskunnassa tässä asiassa olla levo
ton. Mutta minä en tahdo kuitenkaan nyt tässä 
ruveta syyttelemään sitä, €ttä työväenjärjestöt 
suorastaan olisivat Turussa sen enempää, kuin 
muuallaka.an kehoittaneet ryöstöön, mutta niiden 
johtajain toiminta yleensä on johtanut siihen. 
Tuon muutamia esimerkmejä juuri tästä. Täällä 
on sanottu, mihinkä asti tällä tiellä järjestynyt 
työväki Turussa on mennyt ja mitä se on sallinut 
tehtävän. Tämä juuri osoittaa, ettei ole enää pal
jon ra.iaa siihen, että toinen ryhtyy ryöstöihin, 
sillä tässä mllitussa -i'lmenee jo anarkiaa, lain 
polkeminen ja. laillisen yhtei-skuntajärjestyksen 
rikkominen. Täällä ovat sosia,lidemokraattiset 
puhujat myöntäneet, ·että Turun kuvernöörin ja 
poliisimestarin vangitseminen on tapahtunut työ
väenjärjestön päätöksen ja harkinoon mukaan, 
ja on sanottu, että niitä ei missään tapaubessa 
vapauteta, €nnenkuin kaikkiin vaatimuksiin on 
suostuttu. Laiton vangitseminen yksityistä kan
salaista kohtaan on jo törkeätä ja aina moitittavaa, 
ja kun tsaarivallan aikana harjoit-ettiin tämmöisiä 
laittomia va.ngitsemisia, niin, kunniaksi olkoou, 
vasemmistolehdetkin niitä tuomitsivat ankarasti. 
Mutta nyt, kun vangitaan laillisia virkamiehiä, 
jotka kansa on asettanut virkoihinsa lailli.;;;essa 
järjestyksessä, ja piddään niitä vangittuina Yiik
koja .la kuukausia, niin onhan tämä jo niin tör
keätä lain-rikkomista, että tämä lähentelee ja on 
jo oikeastaan täydellistä anarkiaa. Mutta ei tämä 
vielä riitä. On sanottu täällä myöskin, että työ
väki Turussa on ottanut poliisilaitoksen haltuunsa 
eikä aio luovuttaa sitä laillisille hal-tijoille. Taas
kin siis jul:Kea laiton teko, se on väkivaltaa yhteis
kuntajärjestystä vastaan ja ana.rkiaa. Täällä on 
tänä ·päivänä -ed. Härmä vakuuttanut. että työ
väki Turussa on täydellisesti hyväksynyt s-en en
nen kuulumattoman rikoksen, että venäläiset, 
muukalaiset sotamiehet tulivat ja ryöstivät oi
keud-en edestä rosvouksista syytetyi-tä henkilöitä, 
uhaten tuomareita hengen menettämisellä, .ios vä
hänkin yrittävät vastustaa. Onko tämä mitiiän 
muuta, kuin anarkiaa? Ei tämä ole mitään lie
vempää, kuin sekään, että toinen ryöstää ihmi- l 
sen omaisuutta. Ja tämä on sanottu tapahtun€en 
Turun jä.rj·estyneen työväestön tahdosta (Ed. 1 

Härmä: En sanonut!) Niin on Härmä sanonut. On 
surullista, että näin on tapahtunut, mutta totuus 
on sanottava. Jos oman maan kansalainen t-ekisi 
näin tärkeään rikokseen its•ensä syypääksi, että 
oikeuden ed€Stä riistäisi syytetyn pois, ilman että 
sitä saa tutkia ja tuomita, on se sangen raskas ri
kos. Mutta että muukalainen sotilasmahti tulee 
ryöstämään ja se saa kiitokse.nsa suomalaiselta 
järjestyneeltä työväestöltä, se on jotakin häm
mästyttävää. On vedottu va.llankumouk&een .ra 
täsiä haettu syytä ja -sanottu, ettei vallanlmmouk
sessa muuten voi ollakaan, mutta, hyvät ystävät, 
ei suinkaan kenen'kään päätarkoituksena ja pyrki
myksenä ole vallankumous. Eihän se voi olla 
muuta, kuin keino, jolla pyritään parempiin oloi
hin. Ei suinkaan meidän iänkail~en pidä ihaila 
sitä, että on vallankumouksen aika. niinkuin on 
useissa lausunnoissa sanottu. 1\IIeidän täytyy 
päästä v-allankumouksesta laillisiin yhteiskunta
oloihin. Vallankumous on oikeutettu hyvin usein ja 
se on ollut nytkin '()ikeutettu, mutta jos pysähdym
me -siihen, emmekö pääse vallankumouksesta edem
mäksi, niin •emme ole mitään voittaneet, vaan lm
dotamme kaiken sen, mitä on vallankumouksessa 
saavutettu, ja vielä kenties paljon -enemmän. 
Vielä on sanottu, että Turun järjestynyt t~,ö
väestö ei ole luvannut väkivaltaa käyttää, kuin 
vississä rajoitetussa määrässä ja järjestöjen käs
kystä, mutta ei yksityisen henkilön. Tämä taas
kin todistaa sitä lain polkemista, mitä edellisetkin. 
Mikä oikeus on jollakin kan.salaisryhmällä vä
hemmistönä eikä edes enemmistönä tarttua asei
siin laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan ja 
omaa kansaansa vastaan? Ei sitä pyhitä sekään, 
että työväenjä:rjestöt valtuuttavat tähän kat.alaan 
tekoon. Se on yhtä tuomittavaa, kuin sekin, että 
yksityinen tekee tätä. Se on kansan oikeutta ja, 
kansanvaltaa vastaan tähdätty. Ja harjoitdta
koon sitä minkä järj-estön nimessä tahansa, on sö 

tuomittava ja v~elä ankarammin tuomittava, että 
se on oikein järjestetty, oikein tarkoituksellisesti 
kansaa vastaan tähdätty. (Vasemmalta: On sota
kin järjestetty.) Sota. on toista, se on kansain
välistä taistelua, mutta ei suinkaan sotakaan o1e 
ihailtavaa, en luulisi vasemmiston.kaan sitä ihai
levan. Kun vielä tähän lisään, että eräJS, en 
tiedä hänen titt-eliään, titulus Lundberg, joka 
näkyy olevan johtomiehiä näissä punakaar
tien toimissa. Turussa, on sanonut, että kyllä jär
jestynyttä työväkeäkin on ottanut ryöstöihin osaa. 
mutta hän selitti niidBn motiivina, etteivät ue 
olleet ryöstäneet saadakseen tavaraa, vaan saa
dakseen vaatimuksensa perille. On tämäkin kau
nis keino: ryöstetään toisen omaisuutta, jotta toi
nen olisi pakot-ettu taipumaan mihinkä tahansa. 

SS 
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Tuo herra Lunc:1berg kuuluu kai järjestyneihin 
ja hän selittää tällaista. Kyllä tämä on jotain 
todella surkuteltavaa. On viitattu siihfon, että 
tässä on provokatsioonia ja mustia voimia. ,Ja 
niitä on, siihen minäkin yhdyn. Sillä ei•;ät suin
kaan ne ole valkeat voimat, jotka tällai::;ta har
joittavat, enkä usko työväestöstä niin pahaa, että 
se olisi sellaisiin toimiin ryhtynyt, ellei sitä olisi 
eksytetty. Se on va.lmistettu !työvåleln [eiris'sä 
valheellisilla uskotteluilla, kuinka sitä muka uha
taan muiden kansalaisten puolesta. Uskon, että 
tässä on musta käsi idästäkin mukana. Kaikki 
ne surkeat tapahtumat, mitä venäläisen sotaväen 
puolelta on tapahtunut täällä, osoittavat, ettei 
siellä ole provokaattoreista puutetta. Siellä ovat 
varmaankin mustasoinialaiset mukana, samat, 
jotka tsaarivallan aikana koettivat . eksyttää, 
surkea kyllä, kansanjoukkoja tämmöisiin tekoi
hin. Se on minun uskoni, että .nuo samat voimat 
myös liikkuvat täällä. Ja sitä enemmän pitäisi. 
järjestyneen työvii.len ryhtyä näitä mustia, pimeitä 
V6imia ja murhatekoja vastaan. (Vasemmalta: 
Niitähän he vastustavat!) 

On sanottu, että porvarit eivät tahdo rauhaa, 
ne muka tahtovat jatkaa tätä. No on sekin us
kottavaa, että porvarit niin vähän välittävät omai
suude-Staan ja hengestään, että antaisivat- jatku
vasti ryöstää ja murhata. Hyvät ystävät, älkää 
ny:t tällaista tuoko täällä esille. Sillä se -ei mahdu 
pimeimpäinkäin kansalaist-en päähän tuollainen 
uskottelu. Se on vain sangen huono puolustus, 
joka pilaa kolw teidän asia.nne, ei'kä teillä ole 
parempaa puolustusta. On puhuttu paljon har
vainvallasta, ja kun tässä maassa koetetaan saada 
voimaan järjestetty hallitus, rriin vasemmiston ta
holta väitetään, kuinka harvoille tahdotaan jättää 
valta j. n. e. Tahtoisin tästä harvainvallasta 
päästä P<;>is sitäkin enemmän, kun harvainvalta 
on kaikkein huonompain kansanainesten kädessä, 
niinkuin se nyt on joutunut. Tämä on pa)hinta 
harvainvaltaa, kun sitä harjoittaa musta sakki, 
joka on pi-eni, kuin pisam mel'eSsä Suomen kan
saan nähden; siitä huolimatta se harjoittaa terro
ria kansaa vastaan. Tästä kaikkien surkeimmasta 
harvainvallasta on meidän päästävä irti keinolla 
millä taha,nsa, sillä muuten me hukumme. (Va
semmalta: Turun valtuustosta myöskin.) On sa
nottu, ettei hallituksen puolelta ol-e tehty mitään. 
Minä yhdyn tähän, vaikka toisessa. tarkoituksessa. 
Se on juuri valitettavaa, että meidän hallituksel
lamme vi-elä tähän asti ei ole ollut keinoja, millä 
ehkäistä tä,llai:sia vallattomuuksia. Mutta ~edus
kunnan velvollisuus on hallitukselle antaa keiMt, 
millä se saa tässä maassa kansanvallan turvatuksi 
.ia kans~nvallan myös jatkumaan tässä maassa .ia 

voi-ttamaan anarkistit ja murhamiehd. Meidän on 
annettava hallitusvallalle niin voimallinen järjes
tyskunta, että se pystyy tuka'huttamaan tällai:set 
surulliset ilmiöt, joista nyt on puhe. (Vasemmalta: 
Stolypinilla oli sellainen! Mutta se hävisi lo
pulla! Puhemies koputtaa.) Minä katson puo
lestani, että hallituksen velvollisuuson-ja minä 
olen vakuutettu, että samaa mielipidettä on suurin 
osa Suomen kansasta, olen sen matkoillakin kul
kiessani kuullut - kansalla on se vaatimus, että 
hallituksen ja ·eduskunnan pitää ;yksissä toimin 
saada tähän maahan niin luja järjest;ysvalta, 'että 
tällaiset surkuteltavat ilmiöt loppuvat, - .ia minä 
uskon, että nykyinen hallitus käyttää kaiken voi
(mansa luodakseen tällaisen järjestysvallan. Toi
voisin, että ·eduskunta antaisi siihen tarvittavat 
varat, olkootpa. ne vaikka suuriakin, sillä kysy
mys on niin suurista eduista .ia arvoist-a, että siinä 
ei auta kitsaileminen. ·Toivoisin, että 'eduskun
nassa heitetään pois kevyet ivat ja vastustuksen
teko, kun on kysymys järjestysvallan voimaan
saattamisesta, 'sillä nämä viimeiset päivät, joita 
va:semmistonkin puolelta on surkuteltu, ovat osoit
taneet, että me olemme velvolliset kehoittamaan 
hallitusta luomaa.n mahdollisimman lujan .iärj·es
tysvallan, niin että se kykenee pitämään järjes
tyksen täällä pystyssä. (Va,semmalta: llarjoitta
maan porvaripolitiikkaa.) 

Ed. M i k k o l a: En minä aikonut tässä a.siassa 
enää käyttää puheenvuoroa, koska viime kerralla 
sanoin jo sen, mitä minulla on siitä sanottavaa, ja. 
lisäksi siitä syystä, että minä en odottanut, että 
puheellani voisin vähimmälläkään tavalla vai
kuttaa ainakaan vasemmistoon tai sen kantaan 
asiassa. (Vasemmalta: Mi-täs valehtelee niin pal
jon!) Mutta minun täytyy siitä huolimatta pyy
tää puheenvuoroa oikaistakseni niitä lukuisia vää
riä esityksiä, joita Turun kaupungista kotoisin 
oleva ed. Härmä toi esille, kun oli kysymys Tu
rusta ja Turun nykyisten olojen syistä. Yhtenä 
syynä mainitsi ed. Härmä sen, että Turussa työ
väen palkat yleensä ovat sellaisia nälkäpalkkoja, 
että se on saattanut työväeDJ epätoivoon. Minä 
luulen, ~että ed. Härmä' tässä suhteessa erehtyy. 
Sillä kaupungin elintasoon verraten, sen suhteessa 
elintarpeisiin minä luulen, että Turku työväen 
palkkoihin nähden kykenee kilpailemaan minkä 
muun paikkakunnan kanssa tahansa. Se siis ei' voi 
olla varsinaisena syynä siihen, mitä nyt Turussa 
on tapahtunut. Ed. Härmä mainitsi myöskin, että 
valtuusto on Turussa päättänyt kaupungin työ
väen pitää · alhajsemmalt.a palkalla, kuin mit-ä ne 
saavat tehtaissa. ja yksityist1:m töissä. Tämäkään 
tieto ei pidä paikkaansa, sillä kaupungin varsinai-
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sella työväellä on aina.kin yhtä suuret palkat, kuin 
yksityisten työnantajienkin työväellä. Mutta se 
on totta, että valtuusto myönsi niille työläisille, 
jotka ovat • pakotettuja käyttämään kaupungin 
hätäa.putöitä, joihin kaupungin täytyy antaa sel
laisia töitä, jotka ·eivät ole tuottavia, näistä töista 
maksaa jonkun verran alhaisemman palkan, kuin 
vakinaiseHe työväelle tai yksityisten töistä mak
setaan, mutta kuitenkin niin riittävän, että koh
tuudella pitäisi työläisperheitt,en myöskin noilla 
hätäapupalkoilla tulla toimeen. Minä pyydän 
tämän lisäksi ma.inita vielä, että Turun kaupunki 
on uhrannut juuri hätäwputöihin nyt kulumassa 
olevan vuoden kuluessa vermttain suuria summia. 
~e lueta·an sadoissatuhansissa ja luultavasti, en-

. nenkuin ensi talvi on lopussa, nousevat ne useihin 
miljooniin, sillä niin on työväki ahkerasti käyttä
nyt tätä tilaisuutta, että niissäkin paikoissa., missä 
työtä olisi ollut saatavissa, työläiset. ovat lä,ht.eneet 
Yakinaisista paikoista pois ja käyttäneet hyväk
seen kaupungin hätäaputöitä. Sitten rpuhui ed. Här~ 
mä, että porvarillinen sanomal·ehdistö on käyttä
n;d kiihoitusta ja tämän kiihoituksen aiheuttamaa 
osaltaan myöskin olisi se kuohunta, mikä Turussa 
nyt val·litsee. Tämän väitteen vääryYiS on milloin 
tahansa todistettavissa, sillä lukekoon ken tahansa 
:porvarillisia lehtiä, niin sellaista yllytystä ja kii
hoitusta ne eivät sieltä löydä. Sen sijaan on asian
laita aivan toinen, mikä;li tulee ~aupungissa il
me.styvään sosialid·emokraa.ttiseen 1lehteen ,Sosia
listiin" ja siellä myöskin laajalti ruotsalaisiin pii
reihin levinneeseen ,Arbetet" -lehteen. Varsinkin 
siit-ä asti, kun nämä uskalsivat jota.kin puhua -
sillä viime maaliskuuhun asti ne noudattivat kaik
kein tarkimmalla huolella kaikkein äärimmilleen
kin meneviä sortovallan määräyksiä, eivätkä us
kaJtaneet sanoa mi·tään, eivät ed·es senkään verran, 
kuin porvarilliset lehdet puhuiv81t - käyttivät 
nämä lehdet kaikkia mahdollisia tilaisuuksia ja 
erityisesti juuri elintarvepulaa hyväkseen kiihoit
taakseen lukijakuntaansa niin suureen tyytymät
tömyyteen, kuin suinkin, kaikkia, oloja ja kaikkea 
järjestystä sekä kaikkia virasto.ia vastaan kaupun
_g-issa. Siitä ovat todistuksina näiden lehtien omat 
palstat, joihin minulla tällä kertaa ei ole tilai
suutta tietysti muuta kuin viitata. Sitten mai
nitsi ed. Härmä, että Turun kaupungin valtuusto, 
silloin kun viime kevännä valtuusto oli vangit
tuna ja piiriiettynä ja useita vuorokausia pid·ettiin 
vankina, kun sen johdosta sitten lopulta tu:li so
vinto, silloin muka annettuja :lupauLia valtuus
ton paikkojen myöhemmäs·tä täyttämisest-ä ei ollut 
porvarillisten puolelta täyt.etty. Mutta sekään 
väite ei ole totta, siNä sopimuksessa sanottiin ni
menomaan, että. sosialistit saavat paikkoja, mikä1i 

niitä tulee avonaisiksi ja. kaksi paikkaa tulikin 
silloin avoimiksi. Nämä tarjottiin mollemm~t, 
mutta. työväestö ei huolinut niistä. Nyt j-oulu
kuun vaaleissa tarj-ottiin kaikki a.vona.isiksi tulleet, 
paitsi varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan pai
ka.t, mutta työväestö kieltäytyi niitäkin ·ottamasta 
vastaan. Kun ·kunnallislaki oli edelleen voimassa. 
ei suinkaan va-ltuuston vallassa ollut antaa enem~ 
män paikkoja, kuin niitä oli vapa.ina. (Vasem
maHa: Olisitte eronneet jarruttamasta!) Sitten on 
ed. Härmä myös aivan väärin kertonut sen kuu
luisan voijupakan .ia sitä seumnneen oikeuden
käynnin. Asia oli sillä tavalla, että samana het
kenä, kun voiryöstöjä alkuunpantiin täällä Hel
sin~ssä, samana :k,eUonlyömänä kokoontui Tu
russa elintarvelautakuntaan suuri määrä kaupun
gin työläisnaisia ja vaati voita ja sokeria. Nämä 
naiset, joihin sitten myöhemmin liittyi muutakin 
väestöä, saattoi 'Turun anarkistihommista tunnettu 
herra Hyrskymurto sitten työväentalolle ja siellä 
tehtiin päätökset ja vaatimukset, mutta sillä ker
taa ei vielä .päätetty tehdä ryästöjä, vaan .idku 
'Päivä myöhemmin kokoontui sama joukko, lisät
tynä Raunistulan, Nummenmäen ja muitten esi
kaupunkien väestöllä, joka piti kaupungin to
rilla suuren kokouksen, jos:sa kaupungin poliisi
komitean yksi jäsen, talonomistaja HeHsten, sosia
listi, oli sihteerinä. Se torikokous päätti ruveta 
ensin tutkimaan elintarvevarastoj•a ja sen pä-ätök
sen jatkona oli sitten, että kaupungin ja. Valion 
huostassa olevat vaUion voit päätettiin ensinjakaa 
alemmasta hinna•sta, kuin mitä rajahinta oli, mutta 
sitten katsottiin edullisemmaksi, että ne on paras 
jakaa ilm!Useksi ja kaikille, jotka silloin tulivat, 
täytettiin, kelle helmat, kelle 'liiMt, kelle peruna
kassit. voita niin pa1ljon, kuin suinkin voivat kor
jata ja kulett.aa mukanaan, mfkäli se ei kuumassa 
päivänpaisteessa sattunut ·sulamaan. Näin tapah
tui tämä kansanvaltainen ryöstetyn voin jako. 
(Vasemmalta: Mikä surkea kuva nälästä!) 
Ei se ollut nälkä, joka sii·hen vaikutti, sillä suu
rimman osan nämä voinryöstäjät myivät 15 mar
kasta kilon taas ·porvareille. (Vasemmalta: 
Ostaakseen silakoita!) Porvarit nimittäin jäi
vät kokonaan ilman voita ja täytyi päinvastoin 
heidän ostaa silakoita, kun kaikki voi ryös·wttiin. 
(Vasemmalta melua.) Kun tämä voinryöstö oli 
tapahtunut julkisen ·ko'kouksen. päätöksen :nojalla, 
ja se ali oHut valtion ja elintarvelautakunnan voi
ta, .ioka ryöstettiin ilmaiseksi ja. jaettiin kelqe sat
tni, etupäässä esikaupun'kien asukkaille, niin oli 
kaupungin järjestyslaitdksen pakko ryhtyä tutki
maan asiaa ja tutkittiin:kin kaikkia niitä hen·ki
löitä, jot.ka. poliisi tunsi tai sai tietoonsa, siHä seu
rauksella, että toiset van~Pttiin, toiset vangitse-
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mattomina kutsutt.iin teoistaan vastaamaan oikeu
tef)n. Tutkinno;;:sa havait.tiin, että näitten joukossa 
oli suuri osa entisiä rangaistusvankeja, ehdo11i
seen vapaut.een laskeituja vankeja, mutta myös 
suuri joukko sdlai:s1a, joitten ta,s'lmssa oli Turun 
työväenyhdistyksen jäsenkortit. Ja näitten van
gittujen ja oikeuteen kutsuiitujen asiaa raastuvan
oikeus tutki pari eri kertaa tai ehkä kolmekin. 
Mutta se, että ne olisiva·t kuukausimääriä olleet 
tutkintovankeud~ssa, se on myös luettava herra 
Härmän väärien tietojen joukkoon. (VasemmaHa: 
Ei se ·ole väärä!) Mutta kun asia oli kypsynyt 
päätökselle, hyökkäsi jou1kko asestettuja merisoti
laita oi:keuden istuntohuoneeseen, vapautti s·iellä 
nämä vangitut, ryösti oikeuden ja yleisen syyttä
jän asiakirjat ja suuren työläisjoukon s·aattamana 
riemukulussa nämä vapautetut sitten kuletettiin 
työväen talolle. (Vasemmalta: Niin se oli leh
dissä!) Ja mm se oli todellisuudessakin! 
Ed. Härmän väite, että olisi tilaisuudessa 
ollut juopuneita 1poliisimiBhiä vartioimassa, on 
niin perätön tieto, kuin joku tieto konsanaan 
perätön voi olla. Ed. Härmä mainitsi myös, että 
järjestyneel'lä työväe>'töllä ei saa olla mitä.än teke
mistä ryöstöjen ja muitten vä&ivaHantekojen 
kanssa. Sitä minä;kin tahtoisin· aivan kernaasti 
uskoa ja toivoa, että asia niin olisi. mutta. ikävä 
kyllä täytyy minun mainita muutamia esimerkkejä 

. jotka osoittavat, että asia todellisuudessa ·tällä ker
taa nyt on päinvastoin. On huomattava nimittäin, 
että herra Lundberg, Turun n. s. miEisin eli oi
keastaan punakaartin päällikkö, on sosialidemo
kraattisen ,Arbetet" -lehden taloudenhoitaja ja mi
Eisi]'läällikkönä on kai vastuussa yhdessä Turun 
työväendärj€Stöjen ka.nssa aina:kin siitä laittomasta 
teosta, joka sisältyy kuvernöörin ja poliisimesta
rin laittomaa.n vaiigits-emiseen ja. niiden laitto
mrusti ja syyttömäst~ .io toista 'kuukautta vankeina 
pitämiseen. (V a.semmalta: Onko hän ryöstänyt 
myös?) 'l'ulemme siihen pian. Minä en tiedä, onko 
herra Lundberg ollut mukana eräällä retkellä tä
män viikon alussa, jossa harjoitettiin tätä nyttem
min joka. yö tavllllliseksi tullutta tointa, ryöSJtää 
kaupungin kaduilla, ja jossa tätä ryöstöä koetti
vat estä!ä eräät suojeluskuntaan kuu<luvat jäsenet, 
kuitenkaan siinä onnistumatta. Mutta silloin, kun 
nämä suojeluskunnan jäsenet olivat pahamassa 
saapui poliisi!lluto ja sanomalehdissä ainakin oli 
kerrottuna, että autossa oli mukana herra Lund· 
berg ja he vangitsivat nämä miehet ja pahoinpite
livät heitä veriin asti vangittaessa ja poliisivanki
'laa.:a 'ku-l,j.etettaessa, jonka jälkeen luovuttivat ne, 
kuten a.inakin sanomaJlehdissä on ma.inåttu, venä
,]äisen sotaväen huostaan. Se ei ole S'UOranaiJSta 
ryöstöihiJl os.aaotta.mista. }futta. ryöstöihin osaa-

ottami:sta sen sijaan on se, mitä toissapäivänä ta
pahtui Turussa leipuri ja kauppias Elloren myy
mälää ryöstettäessä, Uudenmaan kadulla. Sinne 
oli huligaanijoukko kokoontunut ja a.lkanut r;yö;;
tötyönsä. :lYiutta sinne oli myöskin tullut Ilari
kolmekymmentä suojeluskunta.laista .estämään tätä 
ryöstöä. Nämä suojelluskunta:laiset 01livat as€Ste
tut browningeilla ja laukasivat yht.eislaukauk&en 
ilmaan, joruka jälkeen kivääreillä as·estetut huli
gaanit, pelkureina, kuten tavallisesti, hajaantuivat. 
.1\{utta nämä menivät ilmoittamaan ,lakossa" ole
vall'e miliisille asiasta, sillä seurauksella, e.U.ä po
liisiauto, asesiettuja miliisimiehiä mukana, saa.pui 
paikalle ja rupesi ampumaan, ei ryöstäjiä, vaan 
suoj-eluskuntmlarsia, jotka olivat !lljaneet ryöstäjät 
pakosaUe. Suojeluskunta,Jaiset asettuivat ketju'hi 
kadulle ja ampuivat browningeillaan niin paljon, 
että poliisiauton - en tiedä oliko herra Lundberg 
siinä mukana - täytyi lähteä pakosalle. Mutta 
se ei sopinut polii,siva•llan arvoon, että se näin jou
tui tappiolle, ja. se mmi ja ha:ki venäläistä wta
väkeä apuun ja venäläinen sotaviiiki taas vuoros
taan karkoitti suojeluskuntalaiset. 

Tänä i'ltana soit-ettiin minulle Turusta - luo
tettava henkilö sen teki, mutta on hän voinut tie
tysti erehtyäkin -että tänään siellä ova·t alkaneet 
vanhaan ·totuttuun tapaa.n ryöstöt uudelleen ja 
että klo 11 ajoissa ~Halla ensiksi saa.pui ~Standard
n~misen hotellin edustalle poliisia.uto, siinä kuuTa
ruiskuja ja joukko milliisimiehiä mukana, jotka 
rupesivat ampumaan hotellia., ja sen jälkeen meni 
joukko toimittamaan muka elinta.rpeiden tar'ka.s
·tusta. Kun tämä tarkastustyö oli toimitettu, siir
tyivät he :lähellä olevaan Korkeala-veljesten lei
pomolii>kkeeseen ja poliisiauton kuularuilskuineen 
ollessa portin edessä meni 60 mi1liisimiestä, muuta
mia merisotilaita ja huligaaneja 'läpi koko 'liik
keen, tehden siellä puhdasta jälkeä. Minä tahtoi
sin kysyä vielä, eikö tämä ole osanottoa ryöstöön; 
ja onko tämmöinen järjestysvaHa paikrullaan ;ia 
onko tämmöisellä järjestysvalla!lla valtaa tulla 
vaatimaan senaatilta palkkaa järjestyksen ;dlä
pidosta? 

Muuten senaatt-ori1 Setälä jo mainitsi sen, jota 
minä aioin tuoda esille, nimittäin kysymyk&e·n 
lakosta ja missä lakko on oikeutettu. Minä roh
kenisin olla sitä mieltä ja toivon, että sosialidenw
kraatitkin sen hyväksyisivät ja koettaisivat saada 
sitä yleisesti tullJlustetuksi periaatteeksi, nimit
täin, että sellaisissa asioissa, kun on kysym;yk
sessä hengen ja omaisuuden turvaaminen, lähim
mäisen auttamiruen, silloin kun siVd. oikeudetto
masti loukataan tai kun on kysymys ·tulipalon tor
jumis€Sta tai muusta sellaisesta yhteis·kunnaU.i
sesta vaarasta~ joka kohtaa lä!himäistä, niin sil-
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loin ei ole oikeutta tehdä la.kkoa. Viime kevännä 
tapahtui Turussa palomiehistön lakko. Ja niin' 
pian kun miehistö oli ryhtynyt lakkoon, syntyi 
useita tulipaloja eri osissa kaupunkia ja vääriä 
häly;yi;yksiä tuontuostakin, ja missä tulipalo syn
tyi, osoi·tti myöhemmin tapahtunut tutkimus, että 
ne kaikki oli'Vat murhapoltt·oja; ei saatu selville 
kutka olivat nämä toimeenpinneet, mutta kaikissa 
tapauksissa todettiin, että ne olivat murhapolttoja, 
jotka tapahtuivat seuraavana yönä heti .sen jäl
keen, kun palomiehistö oli julistanut lakon. Nyt 
kun tämä n. s. järjestysvalta Turussa, herra Lund
bergin miliisi tai .punakaarti tai mikä se nyt lie
nee, kun se oli julistanut lakon alkavaksi klo 1;2 10 
illalla ja julistanut sen jo päivälehdissä, kokoon
tuivat esikaupunlki-en ja kaupungin huiigaanit 
käytiälmään tilaisuutta hyväkseen ja alkoivat 
ryöstöt ja sillä tavoin se alkoi. Miliisi oli olevi
naan lakossa, mutta se ei ollut lakossa silloin, kun 
se ryhtyi tämän ryöstäjäjoukon tarkoituksia edits
tääikseen vangitsemaan rauhallisia, syyttömiä, 
r:vöstöön osaaottamattornia kansalaisia ja. suojelus
k'Untalaisia. 

Täällä on huomautettu myöskin siitä, että olot 
kyllä tulevat ·paremmi'ksi, kunhan S'aadaan uusi 
järjestyslaki, ja tässäkin on aivan väärin ta.hdottu 
syy, ettei sitä nyt jo saatu, pa.nna porvarien nis
koille. Tietysti.. (Vasemmalta: Mi:ksi se seisoo 
suuressa valiokunnassa?) Lakiva'liokunnan sosia
lidemokraattiset jäsenet voivat vakuuttaa sen, että 
porvarilliset jäsenet eivät suinkaan sitä lakia ole 
valiokunlllassa jarruttaneet, vaan kaikella kiireellä 
koettaneet saada. sitä valmi~ksi ja va.lmistuikin se 
niin pian, että se olisi saatu tällä istuntokaudella 
loppuun käsitellJ(ksi eduskunnassa, jos .ni.mi.ttäin 
ed. Gylling ei olisi· toimittanut suureen valiokun
taan tämän lain edelle kiireellisenä lakiehdotusta 
tUJlojen ilmoitusvelvollisuudesta. Suuressa valio
kunnassa minä tein nimenomai,sen huomautuksen, 
että tämä jäJrjesiyslaki pitäisi saada välttämät
tömästi edelle tätä tu•lojen ilmoitusvelvollitsuutta, 
mutta siihen ilmoitti puheenjohtaja, että se on 
mahdotonta, koska i'lmoirtusv,elvollisuuslaki on ju
list.ettu kiireelliseksi, ja nyt tapahtuu, että yhtä 
vä:hän laki ilmoitusvelvollisuudesta, kuin laki jär
jestyksen pidosta kaupungeissa ehtii ennen joulua, 
siis uudeksivuodeksi valmistua. (Vas-emmalta: 
Kenen syy?) Yhtenä syynä tait-aa oUa se, että 
tulojen ilmoittamisl<aki oli ruiin va.illinainen, että 
siitä korjaamallakaan ei tahdo saiida kunnon ka
lua. (Vasemmalta.: KOBtatte estää sitä valmisrtu
mast.a.) 

·Minun täytyy vielä, ennenkuin lopetan, ilokseni 
myöskin merkitä se tosiasia, että va&emmistossa 
on kumminkin tä.nä iltana esiintynyt ka:ksi edus-

tajaa, jotka ovat suoraan ja. ~elvään ·sanoneet aja
tuksensa ja suoraan tuominneet ne rosv·oteot, 'lait
tomuudet ja anarkian, joita tässä maassa on ta
pa.htunut ja Turussa erityisesti. Kaikkien tois
ten nuotti sitävastoin on ol'lut sitä tavaHista: ol
laan paheksuvinaan a~siaa, mutta tehdään se sel
laisessa muodossa., että ainakin oman puolueen 
jäsenet tulevat siihen käsitykseen, että se on sel
laista ·paheksumista, josta kansan keskuudessa 
sanotaan, ,vi·e sinä, minä vikisen, ole vievinäs 
väkisin". (Vasemmalta: Häpeä!) En, sillä. se on 
minun varma vakaumukseni, sen käsityksen minä 
olen saanut ja sen käisityksen täytyy myöskin olla 
oikean, koska varsinkin ed. Välisailmen ja. osabi 
Huota.rin lausunnot sekä asiaUisuudessa että näi
den syiden ymmä.rt.ämisessä, olematta mitään por
varillitSia puheita, 'kuitenkin n:Uin jyrkästi sekä sä
vyltään että sisällöltään erosivat muiden sosia
list~en puheista. (Huutoja eduskunnassa. Puhe
mies koputtaa. Puhemies: Ed. Räuninen-Walpas 
ei ole sa.a.ll!Ut puheenvuoroa. Ed. Eloranta: Minä 
pyysin kummink·in.) 

Ed. W i i k: J ag begärde ordet för att konsta
tera ett par fakta. Elli mängd händels<er, som här 
blifvit omnämnda, ha. blifvit belysta. på helt 
olika sätt från olika håil, icke blott sålunda, att 
olika åsikter i princip uttala:ts, utan också att 
olika uppgift.er i sak ha meddelats. Detta visar 
enEgt min tanke, aM här förefinna.o; saker, som 
mer äu väl behöfva en opartisk undersökning. -
För det andra: De.t ha.r blifvit konstateradt, att 
under de excesser, som för ett par nätter sedan 
försiggin.go i Åbo, aflossades ett mycket stort 
antal .skott ur coltpistoler, och vid något till
fälle, då personer, Wlhörande den borgerliga 
skyddskåren, blefvo häktade, befunnos de inne
hafva dylika pistoler. Några coltpistoler finnas 
icke i milisens eUer röda, gardets händer, icke 
heller den ryska. militären innehar sådana.. Men 
tidiga.re, då ett antal skyddskårister Hllfånga
togos i Loimaa, befunnos de innehafva dylika. 
Vidare: Häromdagen utfärdades af mi,litär-en i 
Åbo ett påbud, a.tt ingen matros finge röra sig 
på gatorna efter kl. 9 om kvällent utan att vara 
försedd med ett särskildt tillstånd. En person, 
iförd matrosuniform, blef häktad, emedan han 
utan sådant till.stånd an,träffades på gatan efter 
kl. 9. Denne man befanns icke kunna. ett ord 
ryska., men talade däremot finska. Han skickades 
-till Helsingfors för undersökning, och det be-

. fanns, att han hade tillhört härvarande borgerliga 
skyddskår, blifvit häktad under storstrejken och 
frigifvits efter det han undertecknat en förbin
delse att icke vida.re tillhöra. en sådan kår. 
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Dessa fakta synas mig styrka det påstående ja.g 
gjorde, att här föreligga omständigheter, som i 
hög grad tarfva en opartisk undersökning, och 

· ja.g understöder förty det förslag, som i sådant 
syfte blifvit framlagdt. Ja,g vågar till och med 
hoppas, att detta försla.g enhälligt shll bli god- · 
kändt, ty ingen vill väJl g€nom att motsätta sig 
detsammw draga öfver sig risken att bli ansedd 
såsom en, den där fruktar sanningen. 

Ed. T o k o i: Minä en tahdo tässä asiassa olla 
monisanainen. Pyydän vain saada lausua sen 
käJsityksen, että tämä Turku näyttää tulevan kai
kill-e harllituksille sellaiseksi murheenlaaksoksi, 
joka. tuottaa. hyvin paljon vaivaa. Viime kesänä, 
niinkuin muistetaan, silloiselle hallitukselle myös 
Turku tuotti aika pa.ljon vaivaa ja vastusta. 
Kuitenkin me onnistuimme silloin; hyvällä tah
dolla jär.iestämääJn asiat siten, että silloinen suur
lakko saatiin lopetetuksi ja vangitut valtuuston 
jäsenet va1pautetuiksi yösydännä .siitä vankeu
desta, jossa he olivat olleet .io pari kolme päivää. 

Täällä senaattori Svinhufvud lausunnossaan 
mainitsi, että hyvä järjestys on itsenäisyytemme 
välttämätön eht-o. Tä:mä senaattori Svinhufvudin 
lausunto ei ole mitään uutta, vaan olen minä sa
man aja,tuksen lausunut tältä samalta paikarlta 
jo ennemmin ja yhtä selvästi ja pyydän edelleen 
myös sen lausunnon takana seisoa.. Minun mie
lestäni juuri hyvä järjestys on meidän olemassa
olomme välttämätön ehto. Olen myöskin lausunut 
sen käsityksen, että jollemme me voi pitää jär
jestystä tässä maassa yllä, voi tulla vieras, joka 
pitää järjestystä .ia perii tästä ylläpid-osta. ehkä 
Eian kalliin maksun. Siitäkin syystä Turussa ta.
pahtunoot epäjär.iestyks·et, vandalismi on- minun
kin mielestäni ankarasti tuomittavat. Mutta se on 
tuomittava toisastarkin syystä. Se on tuomittava 
siitäJ syystä, että se on myöskin meidän työväen 
vallankumousliikkeen pahin vihollinen. Vallan
kumouksen, voidakseen olla menestyksellinen ja 
voidakseen saada. sil-le YJleisen kannatuksen ja 
tunnustuksen, täytyy myös kyetä turvaamaan 
yksityisen omaisuuden ja yksityisen hengen ja tur
vallisuuden. Siihen ovat vallankumoukselliset kai
kissa maissa pyrkineet ja siihen on myöskin Ve
na,]an vallankumouksellinen työväki pyrkinyt. 
Sen vuoksi ovat nämä väkivaltaisuudet ja tämä 
vandalismi Turussa vielä kaksin kerroin masenta
via. Merkillis.tä kui•tenkin on, että tä.mä vandalismi 
·tulee ihan kuin tilattuna sellaiseen aikaan, jolloin 
täällä meidän maa,ssamme yhä enemmän ja. enem- · 
män kasvaa vastustus ja kaikin keinoin pyritään 
vastustamaan sitä työväen' vallankumouksellista 
liikettä. .ioka tarkoittaa tämän maam virkamies-

kunnan ja yleensä koko tämän maan yhteiskun-ta
laitoksen enemmän kansanvaltaistuttamista, kuin 
mitä se vielä tällä hetkellä on. 

Minä en tahdo viipyä pitemmältä näissä asi
oissa~. Tahdon vain tuoda esiin vielä erään seikan. 
nimittäin sen, olisiko hallituks.elle ollut mahd-o~ 
touta, jos s~llä todella olisi ollut hyvää tahtoa, 
saada asiat .iärjestet;)liksi niin, että nämä levotto
muudet, jotka. siellä ovat tapahtuneet, olisiva.t 
tulleet estetyiksi. Minä olen tämän viime vuoro
kauden aikana; koettanut saada syntymään .wvit
telua hallituksen ja Turun työväenjärjestön vä
lillä .ia olen saanut nä:issä yrityksissäu-i tietää 
ainakin ne perussyyt, .ioissa. erimielisyydet ovat. 
Tärkein perussyy, tärkein: erimielisyys .ia tärkein 
riidan(l.rihe on kuitenkin sitä laatua, että ymmär
tääkseni sen poistamin,en ei olisi ollut hallituk
selle mahdoton, jos todella olisi ollut hyvää tah
toa. Tämä lakko ei olisi syntyn\Yt, jos työväestölle 
olisi taattu se. mitä tässä maassa jo yhdeksäs3ä 
kaupungissa työväestölle on taattu, nimittäin se, 
että heillä on enemmistö .siinä .iär.iestyslauta;kun
na.ssa, joka huolehtii järjestyksenipidosta kaupun
gissa, ja että tämä järjestyslautakunta saa ottaa 
ja eroittaa miehistön ja samalla, että tämän jär
j-estyslautakunnan ehdotuksesta myös nimitehän 
järjestyspääillikkö. Tämä; on ollut Turun työväes
tön niitä vaatimuksia, joista se tinkimättömästi 
pitää kiinni. Muista kohdista olisi ymmärtääkseni 
sovinto ollut mahdolliruen saada. Tähän ei kui
tenkaa:n ole tahdottu suostua sen vuoksi, että se 
loukkaisi ta:as hallituksen käsityksen mukaan 
toisten kansanluokkain oikeuksia .ia. näin ollen 
tulisi työv-äestö etuoikeutettuun asemaan muiden 
luokkien rinnalla.. Kuitenkin työväki 'v-äittää, 
että Turussa' työväki edustaa 60 prosenttia Turun 
kaupungin väestöstä, joten jo tällä perusteella 
työväestöllä pitäisi olla oikeus tähän järjestys
lautakunnan muodostamiseen. Toiseksi he sano
vat, että kun he ottavat myös vastuull-een järjes
tyksen ylläpidon ja he tahtovat olla vastuus~a 
kunnall-e siitä, että he järjestyks-estä pitävät huol
ta, niin he ottavat silloin niin raskaa.n velvollisuu
den niskoilleen, että senkin seikan pitäisi antaa oi
keuden muodostaa enemmistön. He eivät tahdo 
antaa porvarist.olle enemmistöä järjestyslautakun
nassa sen vuoksi että heitä on niin useasti ennen 
näissä kysymyksissä petetty .ia he ovat aina saa
neet katkerasti katua lyhyt.näköisyyt.tänsä ja sitä. 
että ovat liian herkkäuskoisesti us:konoot porva
riston lupauksiin, ja nyt tässä <tapauksessa. eivät 
aio antaa itseään vetää nenästä. Niinkuin tiede
tään, maaliskuun vaHankumouk.sen jälkeen .iär
.iestyslait.oksen ylläpito muodostettiin sille peruB
teell-e, että annettiin jä.rje.styslautakunnille jär--
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jest.yben ylläpitö, joihin työväenjärjestöillä oli 
oikeus valita vähintäin puolet edu.stadista. Tällä 
tavalla muodostettiill' järjestyslaitos Turussa al
kuaan sillä tavoin, -että siellä oli 4 työväen edus
tajaa. ja 3 porvariston . Tämä näytti mahdolli
selta tulla toimeen tällä tavoin, vaikka työväestö 
olikin enemmistönä. Järjestyslautakunta siellä 
hävisi ja on uudestaan tahtonut pwlauttaa sille 
kannalle, kuin maaliskuun vallankumouksen jäl
koon .illl saada muodostetuksi siellä edelleen enem
mistön. Olisiko hallituksella Qlllut mahdollisuutta 
- epäilemättä olisi ainakin se voinut vaikuttaa 
siihen, että Turun kaupungin valtuusto olisi 
myöskin siihen suostunut. Mut.ta olen huomannut 
ikäväkseni sen tosiasian, että hal'lituksella ei ole 
ollut rohkeutta, eikä todellista haluakaan saada 
tätä kysymystä tällä tavoin jär.iestety.ksi. Toi
selta puolen siltä on puuttunut voimaa järjestää 
tätä kysymystä toisella tavalla ja sen vuoksi tämä 
kysymys on jäänyt rempalleen ja tulokset ovat 
olleet surulHset, joita meidän kaikkien täytyy pa
heksua .ia joiden johdosta. meidän täytyy yksi 
toisensa perästä nousta lausumaan mielipahansa 
ja vastalaus.eensa. Minä siis toivoisin, cltä hallitus
samalla kun s·e tahtoo todella palauttaa tähän 
maahan järjestyksen, palauttaa sen sillä tavoin, 
että se todella tyydyttää myös krunsan työtäteke
viä luokkia sillä kansanvaltaisella tavalla, johon 
ed. Välisalmi täälrlä viittasi, sillä minä rohkenen 
olla sitä mieltä, että muulla tavoin järjestyksen 
luominen tässä maassa ainakin nykyään vie vielä 
suurempiin onnettomuuksiin, kuin missä tällä het
keHä olemme. 

Senaattori C a s .t r e n: En katso asiakseni 
va,stata kaikkiin niihin syytöksiin ja sal.aviit
tauksiim, joita keskustelun kuluessa on lausuttu 
hallitusta vastaan. Ne jMäJn niiden omaan ar
voonsa. Mutta täällä on tehty eräitä väitteitä 
suhtaut.umisesltani näihin kyseenalaisiin tapah
tumi~n, jotka vaativat jonkinlaista Vl!lstausta. 
Tääl'lä ovat monet puhujat muun muassa esittä
neelt ka.nt!llni sovitteluiihin nähden ja syyttäneet 
sen takia hallitusta siitä, että hall:i:tus olisi ollut 
siinä suhteessa vll!Stahakoinen. Olen jo viime 
kerralla esiintyessäni kertonut, että jo toiminta
aika·ni alussa eli 28 päivänä viime mar:raskuuta, 
jolloin herra Lund'berg tovereineen kävi lähetys
iönä luonani, esitin sovitteiuja ja neuvotteluja 
asiasta pidettäviksi. Herra Lundbergkaan ei 
vastustanut niitä silloin, vaa-n piti sellaitsi'a ,suo
tavana. Parin päivän kuluttua eli 30 päivänä 
&amaa kuuta lähetin sähköteitse ehdQtuksen so
viilteluista. Mutta, niinkuin lukemastani vas
taussähkösanomasta kävi ilmi, va.stattii·n seuraa-

va;na päivänä, ettei edes ryhdyttäisi meskustelui
hin vang-ittu.ien henkillöj.en vapaJUtltami,sesta, ellei 
miliisiä laillistuteta ja kuvernöörinvirkaa täy
tetä sillä tavoin, kuin lähetystö pöytäkirjan mu
kaan oli vaat~nut. Pitkin matkaa tehtiin näiJhin 
sovittelruehdotuksiin herra Lund!bergin puolesta 
semmoi.Jsia mahdottomia vaatimuksia, nimittäi·n 
vaatimuksia milrisin ehd{)ttomas:ta la~llisrtutta
misesta ja sen palkkain suoriHamisesta, ·etten 
voinut nii'hin suostua.. 'Sil!lä mitä olisi siUoin 
jäänyt .sovilttelu:n varaan, jos olisi·n kaikkiin vaa
timuksiin suostunut( Sillo'inhan olisi asia tullut 
neuvoilteluitta vaatd,ittuun suuntaan suoriterl:uksi. 
Sähklösanomista, joita viime kerralla tää:llä jul
kilu:Un, kävi siis ilmi, että olen te1hny;t ai'llakin 
kaksi ehdotusta sovitteluihin ja esittän\Yt vielä 
poh.iankin niille, menn'tln siinä niin pitkälle, että 
sitä toiselta- puolen on jo pidetty liiallis~ma myön
tyväisyytenä. Myöskin on tääl,lä moitittu sitä, 
etten ole itsekohtaisesti käynyt paikalla, ennen
kuin vasta tapahtumien jälkeen. Olin puolesta.ni 
alkua.ankin sitä mieltä, ettei tuollaisista pulwluis
ta olisi asialle .suurtakaan ·hyötyä, ja varmistuin 
tuossa mielipiteessäni niiden keskust·elujen kautta, 
joita minulla oli sosialidemokraattisen puolueen 
eturivinmiesten kanssa; ja joissa he valittelivat, 
että heillä itselläänhän ei oHut mitään valtaa 
tovereihirusa. ja heidän menettelyynsä nähden Tu
russa. Ja he lausuivatkin suoraan minulle, ettei 
heidän mielestään olisi mitään hyötyä käynnis
täui ja ·esiintymisestäni siellä. 

Ed. Tokoi mainitsi vastikään. että hatllitus oli 
asettunut maltittomalle kannalle sovi·tteluissa, 
luopumatta sellaisista vaatimuksista, jotka hänen 
mielestään oliva.t kohtuullisia, esiirutuoden sem
moisena sen, että olin ehdottanut kuusmiehisen 
neuvottelukunnan eli neuvottelukunnan, jossa 
kummalta1kin puolen olisi kolme jäsentä. Vasta 
·tänä iltana on tehty huomautus tuota järjestelyä 
vastaan. Seuraavana päivänä, sen jälkeen, kun eh
dotukseni olin tehnyt, :suostui siihen Turun kau
pungin valtuusto, .ia sosia1lidemokraattisen puOilue
.i.är.iestön ja vallankumouskomitean puolesta vas
tattiin myöskin, että. heidän puoles.taaDJ oli -edus
tajia tuohon lautakuntaan valittu, eikä mainittu 
sanaakaa.lll siitä, että itse kokooni)anoa vastaan 
olisi mitään muistuttamista. Ainoastaan esiin
tuotiin ennen mainitsemani ehdot miliisin lail
Estuttami.sesta ja palkkain suorittamisesta. Vasta 
tänä iltana, niinkuin mainitsiru, on minulle tehty 
esitys siitä, että tuo lautakunta olisi toisin ase
tettava, ·että sen jäseniä pitäisi: olla joko seitsemän 
taikka viisi luvultaan, josta enemmistö, siis neljä 
tahi kolme jäsentä, olisi annettava työväenjärjes
töille ja vähemmistö, kolme t-ahi kaksi jäsentä, 
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pcrvarillisille puolueille. Muuten olimme herra 
Tokoin kanssa tänä päivänä molemminpuolisten 
myönnytysten kautta jo sopineet neuvottelujen 
pohjasta,. Ettei sovitieluihin ryhdytty, riippui 
siitä kieHeisestä vastauksesta, jonka herra Tokoi, 
ilmoituksensa mukaan, puolenpäivän aikaan sai 
Turusta. Myöskin on mainittu, että olisin esiin
tynyt käskevrusti herra Lundbergiä va.staan. Ym
märtääksen,i olen kuitenkin esiintyny<t täysin so
piva.sti ja kohteliaasti hwntä vastaa1n,. <Sen kyllä . 
myönnän, että maanantaina, pogromi-iltana., sil- · 
loin, kun väkivaltaisuud-et ja ryöstöt oliva,t alka
neet, pyysin painolla ja vaatimalla, että hänen oli 
annetta.va järjestyskuntansa toimia., koska hän 
oli ajanut asian semmoiseen umpikujaan lakon 
kautta, ettei mitään .iär.iestyskurutaa kaupungissa 
ollut, ja koska hän suoraan minulle oli ilmoitta
nut, että hän a.sevoimin tulisi vastustamaan, jos 
entinen tai joku muu järjestyskunta 'tulisi asiaan 
ryhtymään. Silloin minä tosiaankin vaadin hä
oon esiintymistään ja huomautin hänelle, kuinka 
suuren edesvastuun hän otti pääll€en kielteisellä 
menettelyllään. 

Turussa käyntini on ed. Härmä esittänyt ta.
valla, joka, ei minun ymmärtääkseni ole totuuden
mukainen. Mennessäni hänen kans.saam· hra Lund
bergin luo miliisikontto'riin kohdeltiin minua 
siellä töykeästi, etten sanoisi kouriintuntuvasti. 
Ja kun minä ilmaisin siellä matkani, samoin kuin 
ed. Härmänkin matkan ta.rkoituksen, joka oli tulla 
tiedustelemaan tilannetta; Turussa, rauhoittamaan, 
mikäli voisimme, mielialaa . .illl saatta:maan kum
paakin puol~ta, sekä työväenjärjestöä ja miliisiä 
että porvaripuolueita, sovitieluihin ja neuvottelui
hin, miin sain minä aika ripityksen juuri herra 
Hä.rmältä. Hän kääntyi nimittäin minun puo
leeni herra Lundbergin ja hänen sta.abinsa läsnä
ollessa ja sanoi, että minun pitäisi tietää, että 
porvarillistlt ·ova~t yksinomaan syypäät siihen 
asiaintilaan, missä oltiin, ja teroittaa mieleeni ja 
ilmaista sekä ha,llitukselle että porvareill-e, että 
heidän syynsä oli tilanne ·kaupungissa se, 
että siellä levottomuuksia oli syntynyt ja 
tulisi syntymään, kuin myös, että ainoa keino pe
lastumiseen oli se, että minä hallituksen puolesta 
heti lupaisin ,]äpia.iaa kaikki milii.sin vaatimuk
set. Ed. Härmän esiintyminen tli suinkaan ollut 
neuvotteluihin ja sovitteluihin kehoittava:, joskin 
hän sanoi sitä kan.rtaa. a.iava,nsa. Päinrvast<>in. 
Vastoin otaksumista.ni toimi hän siis päinvastai
seen suun-taan, josta minun tilaisuudessa täytyikin 
hänelle huomauttaa. Ed. Härmän esityksessä oli 
monta muutakin. erehdyttävää kohtaa, muun 
muassa se, jossa hän sanoo yksin<>maa.n ha.llituk
sen syyksi, ettei sovintoa ole aikaansaatu, hallitus 

kun fli olisi muka suostunut suoritta.maan miliisin 
palkkaa. Mutta sellaista ehtoa yksinään ei ole 
koskaan tehty. Aina on ollut, paitsi palka:nsuori
tusta, eht>Olla myös se, että miliisi ol'isi laillistu
tettava. Molemmat nämä vaatimukset on aina 
esitetty sovittelun: ehdoksi. Ainoa kohta, joka. on 
toisarvoiseksi asiaksi siirretty, on kuvernöörinvi
ran täyttäminen, josta on luvwttu keskustella. Se 
on herra Lundbergin puolesta ollut ainoa myön
nytys. Olen puolestani tullut siihen käsitykseen 
.ia olen edelleen sitä mi-eltä, että. haHitus on koet
tanut tässä asiassa tehdä kaikkensa .ia aikaan
saada sovittelua., mikäli mahdollista, mennen 
myönnytyksissään niin pitkälle, että jos vain toi
selta. puolen olisi ollut hyvää; tahtoa sovittelujen 
aikaaDJSaamiseen, niin ne olisivat ehdottomasti 
syn,tyneet. Ymmärrän kY'llä, että herra Tokoi ja 
monet muut sosialidemokraattisen puolueen jäse
net, nekin, jotka katsovat voivansa vaatia halli
tukselle vankkaa ja. tehobsta järjestysvaltaa, 
hyvän .ia omaksutun tavan mukaan antavat jon
kinlaisia letkauksia: hallitukselle, vaikkakaan, 
'luullakseni, ainakaan tässä tapauksessa ei olisi 
ollut siihen aihetta .. 

Ed. Colliand-er: Jag ka;n icke för min del 
und~rlåta att 1>eklaga, att en prerson i den ställ
ning, som förre senator Tokoi dock intager, till
låtit sig en så försåtligt ful insinuation, som den, 
att ana.rkin i Abo kommer som beställd i det ögon
blick, då regerin.gen försöker få frågan om ord
ningsma:kten geruomförd. En person i en mycket 
oansvarig ställn.ing bn tillåta sig något sådant 
utan att v'Bdervåga hva:rje skymt af anseende, men 
jag hade sannerligen icke väntat det från herr To
kois sida. 

Herr Tokoi förbigick i sin korta relation på ett 
mycket behändigt sätt utpressningen a.f 500,000 
mark och glömde att ända· tili stund som är frå
gan om utpressn.in.gen af yttermera 54,000 mark 
var den väsrentliga. Då jag personligen varit i 
ti<llfälle a.tt deltaga uti de förhandlingar, som på
gått, känner jag väl till lilem och vet ookså, att 
hit:tills denna uipressning var' d-en · väsentligaste 
stötestenen. för en bilä:ggn.ing af konflikten. N u
mera sk.iuter herr Tokoi vid und,erhandlinga.rnas 
fortsättande fram frågan om a:tt socialdemokra· 
terna måste få fyra plaJtser af sju. Detta är en 
nyhet, som icke i förmiddags betonades a.f herr 
Tokoi. Den har nu kommit fram. Herr Tokoi har 
sålunda icke i sin. relation förfarit ärligt. 

Då man med den hänsynslöshet, som herrar so
cialdemokrater, tyvärr, i Åbo hafva. utvecMat, 
br skäl att befara., att ordn.ingsmakten komme 
att sammall!Sättas af de element, som dels uti ett 
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ödesdig-ert ögonblick streikrut, dels förklarat sig 
med våld komma att hindra ordniugens upprätt
hållande och d<els aktivt deltagit i pogromerna., så 
må man förstå Åbo samhälle, om det under inga 
villkor kan godkänna det alldeles oberä.ttigade 
kraf. som af förra senator Tokoi uu skjutes i för
grunden. Det vore liktydigt moed att gifva sank
tion åt de dåd, som nu öfvergått samhället, och 
det .skulle i detta. samhälle mottaga.s, ifaltl under
handlarnaJ godkände detta, med ett skri af för
bittring öfver att någonting sådan.t kunnat komma 
till stånd. J ag måste .säga, att jag beklagar att 
i ett ögonblick, då man redan hade hoppats, att 
en uppgörelse i godo kunde komma tiH stånd, en 
sådan fordran .som denna skjutes fram, genom 
hvilken vidare förhandlingar antagligtm omöjlig
görats. 

Ed. E 1 o r a n t a: Herra Mikkolan lausunnon 
johdosta minllln on sanottava, että jos, niinkuin 
väitetään, juristin ensimäinen perusohje on: kiellä 
kaikki, kiellä viimeiseen asti, niin voinee sanoa: 
Herra Mikkola on kai sitten tuon ohjeen perusteella 
ensimäisiä juristeja tässä maatssa. Hänen !lausun
tonsa. sisälsi pelkkiä sofisme.ia, vääristelyjä ja 
uhkui edelleen vihaa vasemmistoa kohtaan, mutta 
mitään asiaJlista ja asiaan va,ikuttavaa :siinä ei 
vähääkään ollut. Senaattori Setälä täällä; kun on 
ollut puhe useainkin puhujain lausunnoissa siitä, 
mistä johtuvat nämä meHakat, niitten syistä, viit
ta·si siihen, että nykyinen a.iankohtar, jolloin täy
tyy kohdistaa voimat ulospäin, ei ole .sopiva radi
kaali:sille muutoksille täällä kotimaassa. Tuo on 
se sa.ma väite, iota. on veisattu jo vuosikymmeniä 
ja jonka varjossa on pyritty vastustamaan kaikkia 
järkeviä ja syvälle käypiä uudistuksia. Ne samat 
väitteet on kuultu aina. Jo vanhojen säätyva.Itio
päivi-en aikana. kuultiin samoja väitteitä. Yleis.tä 
äänioikeutta ajettaes:sa va,stustettiin sitä sillä, että 
nyt ei ole aika sellaisille uudistuksille, koska täy
tyy puolustaa ma:an oikeuksia venäläisyyttä vas
taan. Siitä .saakka ne ovatt vuosi vuodelta toistu
neet ja toistuvat <edelleen .ia niitä käytetään sel
laisena tekosyynä, jonka taakse verhotaan todel
linen ta.rkoitus, vanhoillisuus ja vanhojen olojen 
viimeiseen sa,akka- ennallaan säilyttäminen. 

:Mutta kun tämä: keskustelu nyt lähenoo lop
puaan, niin minun mielestäni tässä olisi syytä 
esittää, mikä on minun kantani menettelytapaan 
nähden a.sia:ssa sitä edelleen k-ehitettäessä. Täällä 
ovat huomauttanoot ed. Mikkola y. m., ,että yksin
kertainelll päiväjärjestykseen siirtyminen tässä 
a.siassa riittäisi. Minun mi-elestäni se ei riitä. 
Eduskunna,lla täytyy olla oikoeus .ia täysi v-elvolli
suus ottaa. mahdollisimman tarkoin selville ne 

syyt, joista ovat johtuneet nämä suuret ja surul
liS'et levottomuudet. Seru vuoksi minun mielestäni 
olisi, jotta eduskunta saisi näistä seikoista mah
dollisimman tarkat tiedot, ennenkuin se a:siassa 
mitään lopullisesti päättää, tämä asia alistetta.va 
valiokuniTllan tutkittavaksi ja käsiteltäväksi, ja 
niiksi perusteiksi, joitten perusteella tämän käsi
tykseni lausun, mainitsen, että olisi sa:atava sel
vill<e, mitä ja minkälaisissa- oloissa koehittyn<eitä 
kansalaisjoukkoja on ollut osallisina käsiteltävänä 
olevissa Turussa tapahtuneissa ryöstöissä: .ia hävi
tyksissä; mitkä syyt heitä ovat .iohbneet niin epä
toivoisiin rikoksiin, ja miten voitajsiin vastedes 
ehkäistä sellaisia tekoja, syntymästä. Ja sen 
vuoksi tämä asia olisi minun mielestäni lähetet
tävä vlliliokuntaan, .ia kaska lakivaliokunnassa on 
käsitelty ehdotusta, uudeksi poliisijärjestykseksi. 
niin minun mielestäni täJmäl asia myös oleellisesti 
kuuluisi lrukivaliokunnan käsiteltäviin a,sioihin. 
En tahtoisi siitä kuitenkaan vielä erikoisemmin 
ehdotusta tehdä, koska tääMä puhemiehen ilmoi
tuksen mukaan kai tulee tilaisuus -ehdotusten te
kemis,een, sen jälkeen kun keslmsrf:.elun tämä vaihe 
on päättynyt. 

Ed. Sir o 1 a: Ed. Ahmavaara täällä julkilau
sui oikeiston sisimmän .ajatuks·en pukien sen sa
noiksi, että meidän nyt on vihdoin ,päästävä val
lankumouksesta". Suomen porvaristo on saanut 
va-llankumouks·elta paljon. Ensinmä se sai Suomen 
kansan mukana keväällä vanhan lailli:muden, se 
on puoli vuotta nauttinut Kerenskin hallituksen 
apua uudistusten jarrutuksessa; vi!hdoinkin se tä
män vallankumouksen ·edistymisen kautta on ol
lut tilaisuud·essa, koko eduskunnan mu:kana, kat
somaan Suomen tulleen itsenäiseksi, ja nyt se ed. 
Ahmavaaran suulla katsoo voivansa häväistä koko 
vallankumousta. ·Minä panen tämän merkille. 

Tämän vallankumouksen yhteydessä on mei
dänkin maassamme esiintynyt yleistä kuohun
taa, ja ed. Schybergson on koettanut salonkiko
söörin taituruudella laskea siitä l-eikkiä. Hänen 
leikinlaskunsa on ollut paljon sen ymmärtäimy.stä, 
mutta se on ollut senlaatuista ymmärtämystä, 
mrkä ilmenee ylhäisissä ra'J)peutuvis•sa luokissa, 
joilla on jonkun V<erran selvää käsitystä, mutta 
puuttuu toimintakykyä. :Sen sijaan, ·että ed. 
Schybergson käyttäisi älyänsä tällaisten seikko
jen s·elvittämiseen, hän jättää hallitukselle vallan 
palkata rauhoitusretkikuntia-. 'Tähän samaan 
tunnustukseen ovat porvarilliset eduskunnan ryh
mät järjestänsä yhtyneet. Senaattori Set-älä puhui 
paljQn ,valtiota muodostavista" kyvyistä, siitä, 
kuinka ·Suomen kansan pitäisi sellaista osoittaa. 
Samalla k-ertaa tämä hallituksen jäs·en osoitti niin 
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alkeellista yhteiskunnallista käsitystä. että todel
lakin käy selväksi, kuinka vähän ,valtiota muo
dostavia" ominaisuuksia siinä hallituksessa on. 
Hänelle voisi lähettää 25 pennin lentokirjasia, 
että hän oppisi ymmärtämään, millä tavalla so
sialidemokratia suhtautuu sellaisiin porvarillis
ten vallankumousten tunnussanoihin, kuin ,va
paus, veljeys ja tasa-arvoisuus". Hänelle pitäisi 
pitää alkeellisia luentoja siitä, kuinka ei ole sopi
vaa vetää tisiin esimerkiksi niitti vaillinaisia 
uudistuksia, joita joissakin toisissa maissa nor
maalioloissa saat.etaan kansalle tarjota. Tokihan 
hänen hallituksen jäsenenä täytyisi käisittää, että 
kunkin maan olot ovat sellaisia, kuin ne ovat ja 
että hallituksilta ei kysytä, mitä he niisiä sano
vat, eikä sitä, voivatko he sanoa jonkun asian 
olleen niin tai näin, vaan kysytään heiltä, 
millä tavalla he ovat maan a·siat hoitaneet. Tässä 
Turun tapauksessa on todettava, että hallitus ei 
ole ottanut vastaan sitä järjestysvaltaa, jota on tar
jottu, vaan aiheuttanut miljoonien vahingon. Se 
hallitus on sen kautta lausunut tuomionsa. TiäUe 
asialle ei myöhempi historia tule uhraamaan mon- 1 

ta riviä. Se tulee vain sanomaan, että anarkiaa 
ilmeni eräässä Suomen kaupungissa. Se tulee 
myöskin toteamaan, että sellaista siellä kaupun
gissa täytyikin syntyä, koska se oli Suomen van
hoillisin, taantumuksellisin paikka.. Tuollaisessa 
taantumuks.ellisessa 11aikassa myöskin löytyvät 
ne ainekset, jotka tällaiseen ovat ottaneet osaa. 
Mikäli täällä on porvarillistenkin taholta ilmoi
tettu, on siihen ottanut osaa muiden muassa esi
kaupunkien väestöä. Kuten tiedetään, kokoontuu 
suurkaupunkien ·esikaupunkeihin J)aljon sellaisia 
aineksia, joiden keskuudessa elint!lso on hirvitt.ä
v>än alhainen ja sivistys samanlainen. Sieltä ko
hoavat tämäntapaiset ilmiöt, ja jos siinä kaupun- 1 

gissa ei ole kykyä ']Juhdistaa tällaisia esikaupun
keja todellisen yhteiskunnallisen uudistus- ja 
sivist,yön kautta, niin ne jonakin hetkenä esiin
puhkeavat. Toiseksi voidaan todeta, että tällai
sina sota-aikoina on koottu suuriin asutuskeskuk
siin 'maaseudulta irtainta väestöä tavattornai 
määrät. Niiden asunto-olot ovat olleet kauhistut
tavat. Ne ainekset eivät ole voineet joutua edes 
työväenjärjestöihin, järj~styneen työväenliikkeen 
valistavan vaikutuksen alaisiksi, ja useinkin ovat 
ne talonpoikaista alkuperää. Eräs tämän edus-

1 kunnan talonpoikaisia isäntiä on minulle kuvan
nut viimeaikaisia työväenrettelöitä ja hän on 
sanonut todenneensa, että ne hänen töissä olleet 
työläiset, jotka eivät tahtone-et alistua nouda,tta
maa:n sovittuja työe<htoja, olivat useimmat hävin
neitä i8äntiä ja sentapaisia maalaisy ksilöllisiä 
aineksia. 

Tur11ssa näyttää järjestynyt työväestö myös
kin olevaru kumouksellista, kumouksellisempaa, 
kuin muissa Suomen seudui:ssa. 'Tämäkin saa 
riittävän selvityksensä sen taantumuksen kautta, 
jota tämän kaupttngin vallanpitäjät ovat, noti
da,ttaneet ja joka siinäkin ilmenee, että ne ovat 
kieltäytyneet hyväksymästä sellaista tosiasiallista 

- järjest;vsvaltaa, joka olisi tämän miljoonantappion 
voinut estää. 

Samoin kuin täällä toverini Tokoi, valitan minä
kin sitä, että tämän kaupungin kumouksellinen 
järjestysvalta eräänä hetkenä katsoi voivansa an
taa porvarillisten nähdä, miltä kaupunki näyttää 
silloin, kun ei pidetä järjestystä. Minä valitan 
sitä kumoukselliselta. kannalta, koska ~tällä kai
kella on tuotettu kaikkein enimmin sosialidemo
kraattiselle kumoukselle vahinkoa. Mutta sellaista 
väitettä, kuin on tehty, ettei niillä olisi oik·eutta 
t;ehdä lakkoa~ vaikka heidän työtänsä ei ole 
korvattu, ~ sitä vastaall! voi esittää sangen pai
navia seikkoja. 'Tämä eduskuntakin on antanut 
niille hyvän esimerkin. Silloin, kun 'Suomen kan
san asema oli kaikkein vaarallisimmillaan, teki 
tämä ·eduskunta lakon. Täällä oli suurlakon 
aikana erittäin tärkeätä, että sotilas-, tavara- ja 
elintarvejunia kulki, mutta •eräs joukko valtion 
virkamiehiä teki silloin lakon provoseeratakseen 
vt>näläisen sotaväen tai muiden puolelta liikkeen 
tätä lakkoa vastaan. He kieltäytyivät virkavel
vollisuuksistaan erittäin vaarallisena •hetkenä. 

On erilaisia keinoja lopettaa <epäjärjestys maassa 
ja eri seuduilla. Nykyisenkin olotilan: aikana 
oli·si esimerkiksi eräitä mahdollisuuksia päästä 
eteenpäin toistaiseksi. Mutta. ei siitä päästä yksi
nään sillä ed. Välisalmen suosittelemaila -poliisi
laillakaan. Se oli•si hyvä apu järjestyksen pidossa, 
mutta siinä tarvitaan muutakin, tarvitaan todel~ 
Hsta aseman ymmärtämistä ja asioita ymmärtävää 
sovitt.elua ja järjestelyä silloin, kun tapaukset 
ovat kärjistymässä. Me olemme t-äällä ·edeltä
päin monta kertaa selostaneet, että· semmoisia 
tapauksia. .saattaa tulla, koska meillä on sosiali
demokratian hyvä selitystapa, joka jotenkin var
masti sanoo, mitenkä tilanne maassa k<ehitty;\·. 
Meitä ei ole uskottu. Tapaukset ovat tulleet. ja 
ne ovat skandaali maalle. 

Toinen järjestyksen pitämista.pa on se, jota ed. 
J uutilainen suositteli, s. o. valkoi•sen terrorin. 
rauhoitusretkikuntien ta.pa. :Minä panen erikoi
sesti merkille, -että huomatakseni 'POrvarillisten 
puolueiden puhujien joukossa on tuskin muita, 
kuin ed. Juutilainen, joka on tässä yhteydessä 
viiauttanut valtiokaappausta. Hän on sanonut, 
että tässä on luotava järjestysvalta, vaikka tästä 
eduskunnasta huolimatta. ;Minun !tekisi mieli ed. 
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J uutilaiselle luennoida hieman historiaa, 'mutta 1 

voisihan sen t-ehdä yk>sityisestikin. Panen· Jtui
tenkin merkille erään seikan: kun 1848 Ranskan 
vallankumous alkoi kallistua taantumukseen päin, 
niin pantiin ·siellä vasemmi:stoa lähinnä oleva 
puolue sitä vasemmistoa kukistamaan; pikkupor
varisto huligaanien ja porvarilliskaartilaisten 
avulla löi työväen veriin Pariisin kaduilla. Sit
t,en sen pikkurporvariston ja. 1talonpoikain porva
ristolle antamalla as·evoimalla se porvaristo löi 
pikkuporvariston, •sen jälkeen suurporvaristo 
pienemmän porvariston, kunnes lopuksi tuli N a
poleonin sotilasdiktatuuri, joka ajoi koko oou
kunnan pois. Silloinkin vasemmistoa läJhinnä 
oleva puolue ja ne kaikki muut järjestöt ·esiin
tvivät aina ,järjestyksen" nimellä. Suurella voi
~alla huutaen järjestystä iski rpikkuf)orvaristo 
työväen kimppuun ja f!uurporv•aristo pikku
porvarien kimppuun j. n. e. Tämä näyttää ikään
kuin •ennustukselta ja ed. J uutilainen voin·ee 
ehkä joskus todeta, että kehitys saattaa sinnepäin 
lähteä. 

On kolmaskin keino pitää järjestystä. Sitä ei 
ole tä!ssä maa.ssa koetettu kuin pienessä leikki
muodossa. Se on kumouksellinen järjestys ja 
se saattaa myöskin tulla kysymykseen. •Se saat
taa tulla kysymykseen silloin, jos ·ed. Juutilai
sen ehdottelemia menettelyta.poja täällä mvetaan 
noudattamaan. Jos eduskunnasta huolimatta, 
s. t. s. ka.appaustietä, porvarillis·et, edustaja J uuti
laisenkin ryhmän suostumuksella, järjestelevät 
rankaisuretkikuntia ja sentapaisia, niin voi en
nustaa, että soe tulee kalliiksi. Minä ·en tiedä, 
voiko tämän maan työväestö tilanteen kehittyessä 
ajautua siihen, että se koettaa tai voi toteuttaa 
kumouksellisenkin järjestyksen; minä vain totean, 
että se olisi kolmas laji järjestyksenpitoa. 

Meidän puolelta on nykyisin esitelty, millä ta
voin sitä ensimäistä tapaa noudattaen voitaisiin, 
niin kuin olot nyt ovat, 1>äästä eteenpäin. Mutta 
s·en ehtona on kansanvaltainen uudistuminen läpi 
koko yhteiskunnrun linjojen, sitten torpparien va
pauttaminen y. m. seikkoja, joita ilman ei tässä 
maa'ssa voida puhua ,oikeusvaltiosta" <edes por
varillisessakaan mielessä. 

Muutaman viikon päästähän pidetään yleiset 
kunnalliset vaalit. Sen uuden järjestyslain mu
kaan, joka on valmistettu täällä, on sen jälkeen 
valtuustolla valta valita järjestyslautakunta kau
punkiin. Turkulaist·en herrojen tarvitsisi ·siis 
sieiää sitä iarjottua jär.~stysvaltaa ttoisiaiseksi 
ainoasiaan ja ,saisimme <>lla .ioienkin varmat; että 
järjestys py·syisi. Todennä.köisesti ei tulisi täl
laisia miljoonahävityksiä, eikä skandaalia. Ei 
myöskään tarvitsisi pelätä uhkaa rankaisuretki-

kuntien takia, kun ei niitä laitettaisi. J\iutta oi
keiston puolelta väitetään, että tuo kansanvaltai
sen järjestysvallan vaatimus on aivan mahdoton. 
Sekin asia jää; historia.n tutkittavaksi ja minä 
ennustan, että ed .• Juutilainen on silloin myöskin 
oleva tuomiolla. 

Mutta minun mielestäni eivät eduskunnan kes
kustelut tule olemaan laisinkaa·n tärkeimmät asia
kirjat tässä asiass.a. Tämä asia olisi tutkittava 
läpeensä. Muissa maissa, semmoisi,ssa ,oikeus
valtioissa", kun sattuu tällaista - sillä sattuuhan 
niissä vanhoissa ,sivistysmaissakin" ja sattuu 
useinkin, ·että jossakin nurkassa pääooe tuli liik
keelle - niin siellä on kuitenkin päästy jo niin 
pitkälle, että se tuli sammutetaan ja ruvetaan 
asioita tutkimaan. Parlamentit asettavat parla
mentaarisia tutkija'komisiooneja, jotka ottavat 
tällaiisen a1sian perinpohjaisen käsitt.elyn alaiseksi, 
tutkivat sen yksityiskohdat, pyytävät lausuntoja 
kaikilta asianymmärtäjiltä ia niiltä, jotka ovat 
lausuntoja halukkaat a.ntamaan, saadakseen kai
kinpuolisen valais·tuksen asiaan ja sitten nämä ju:I
kaistaan mietintöinä. 1Sellaisia tutkimuksia on 
pantu toimeen tämäntapaisista ilmiöistä monissa 
maissa ja ne ovat olleet hyvin valais·evia .. · Meille 
sosialidemokraateille tälla·inen tutkiminen saat
taisi olla hyvin mielenkiintoinen. Se •sattukoon 
mihinkä jarjestöön tai järjestön jäseniin tahansa, 
sattukoon porvareihin tai työläis·iin tai muihin, 
sattukoon tähän eduskuntaan ja sen hallitukseen 
- tosiasian täydellinen toteaminen on kuitenkin 
pääasia. Ja kun on tää'llä paljon puhuttu siitä, 
kuinka suuri skandaali tämä asia on ulkomaihin 
nähden, niin minun mi·destäni olisi kovin kum
mallista, jos ulkomailla porvarillisten ooesvas-

tuuttomat . edustajat 'saisivat, kun kysyttäisiin, 
selittelyihinsä lisäksi vastata, että eduskunta ei 
tätä asiaa oie tutkituttanut; se O'n vain kuunnel
lut moninaisia selityksiä siitä ja sitten siirtynyt 
yksinkertaiseen päiväjärjestyks·een. Se olisi mi
nun nähdäkseni tässä asiassa sentääm kaikkein 
suurin .skandaali. Sen, takia minä yhdyn ed. Elo
rannan ~hdotukseen, että kun tulee päiväjärjestyk
seen siirtymisestä päätettäväksi, eduskunta päät
täisi lähettää asian valiokuntaan. 

Ed. Härmä: En tiedä, sa.a•ko sellaista. pu
heentapaa täällä käyttää, mutta kyllä minä. sil
loin, kun oo. Mikkola puhui täällä, hiljaa sanoin 
edustajatoverilleni: kyllä tuo mies osaa rehelli
sesti valehdella. Pyysin puheenvuoroa korjatak
seni muutamia. virheellisiä lausuntoja, joita äskei- , 
sen ilausurutoni johdosta on tehty. Ahmavaaralie 
tahtoisin ensinnäkin huomauttaa. etten ole sano
nut, että vangittujen vapauttaminen tapahtui jär-

• 
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jestyneen työvoon tahdosta. Minä ainoastaan sa
noin, että työväen yleinen oikeustajunta ei tuo
mitee sotilaitten tekoa, vaikka se tuomitsee sitä 
tekoa, joka ta.pahtui voianastukse.ssa. Sanoin, että 
työväestön oikeuskäsite piti väärä:nä sellaisen van
gitsemisen, että ainoa:staan muutamia syytettyjä 
pidettiin kuukausimääriä vangittuina, kun toiset 
syylliset olivat va.paina. Myös Ahmavaaralle. tah
don huomauttaa, kun hän porvarilehtien va1heit
ten mukaan referoi Lundbergin puh-etta: Ei Lund
berg ole sellaista sanonut Turun ipalokunnanta.
lossa, mitä porvarilehdet väittävät. Hän on 
ainoa:sta.an sanonut, että jos kävisi ilmi, että on 
järje.styneitä työläisi-ä:kin ollut viime päivien ta
pahtumissa mukana, niin .se on syvästi vaJitettruva 
asia, sellainen häpeä. 

Mikkolalle tahtoisin huomauttaa, etten sanonut, 
-että valtuusto olisi erityisellä päätöksellä varmen
tanut 10 prosenttia alemman .palkan kunnan 
töissä, kuin: mitä yksityiset maksavat. Minä 
ainoastaan sanoin, että yksityiset esittivät vaati
muksensa ja valtuusto ,sitä auliisti totteli. Myös 
tunnustan sen, että tä:llä kertaa. viime päivinä val
lankumouksen tai oikeastaan pakotuksen avulla 
on työvä:ki saanut palkkoihinsa jonkun verran .ia 
huomattavia.kin korjauksia, mutta ne ovat ainoas
taan työvä-en joukkovoiman pakotuksesta saadut 
.ia aivan nyt pa.riil viikon aikana. Samoin herra 
Mikkola: 'sanoi minun valehdelleen: sitä voijuttua 
selostaessani. Hän myös selosti sitä. Mutta minä 
en huomannut mitään muuta erilaisuutta kuin 
ainoastaan sen, että hä.n sanoi, -ett-ä vang~tut -eivät 
olleet kuukausimääriä vangittuina. Kui,ten:kin 
hän loppupuolella puhe.tta sanoi, että: sotilaat 
vapauttivat nämä tutkintovangit. En aivan tar
koin kuullut, mitenkä se oli ja. mite.n Mikkola sen 
lausui, mutta ellei olisi oHut mitäån vangittuja, 
niin miten ruiitä voi vapauttaa.. Mikkola; on ky.Uä 
juristi .ia- oli.si hauskaa kuulla, mitenkä juristit- se
littävät tällai-sen kohdan. Myöskin tahtoisin huo
mauttaa, kun hra Mikkola sanoi, että miliisiauto 
tuli estämään suojeluskunta:lai:sia ja ampumaan 
niitä silloin, kun nämä koettivat estää ryöstöjen 
tapahtumista. Aivan ·totuudenmuka-ista kuitenkin 
on, että tämä milisiauto palasi nahkuri V ar.io
sen liikehuoneustosta, .ios:sa par'aikaa ryöstöä 'suo
ritettiin ja johon sit-ä oli avuksi pyyd·etty, ja pn
luu:matkalla kadulla suojeluskunta 1sen ympäröi 
.ia a-lkoi ampua. 

Myöskin herra senaattori sanoi, että minä ripi
tin häntä Turus•sa. Minä aivan ykisi-nkertaisesti 
selitin .sen tilan häneHe, mikä Turussa vallitsi, 
.ia myös selitin: sen, että ainoa keino pikaisen rau
han saamiseksi on, että milii:simiesten palkat taat" 
taisiin, ja myös painostin erityis-esti sitä seikkaa, 

että neuvotteluihin olisi ryhdyttävä. Herra se
naa.Uori kai, jos hän olisi tää:llä, tunnustaisi, että 
minä nimenomaan pyysin kaupungin pormesta
riksi kutsuttua hen:kilöä myöskin todistamaan sen, 
että minä pyysin herra .senaattoria toimimaan sii
hen suuntaan, että neuvottelut saa-ta>isiin aikaan, 
joissa senaattori hallituksen edustajana, muutama 
neuvotteleva porvari vrultuuston edustajana ja 
työväestö miliisilaitoksen edustajana olisivat tä
män välirauhan tai .sopimuksen, mikä siellä mah
dollisesti olisi saatu, v•armentarueet. Minä en en
sinkään ·esittänyt mitää.n va,atimuksia. Pyysin 
ainoa:staan n-euvotteluja., joiden perusteella olisi 
rauha voitu saada, koska pelkäsin, että seuraavan 
yön tapaukset mahdolli,sesti menevät ohi niiden 
tapahtumien. jotka siellä jo edelli,senä yönä olivat 
sattuneet ja jotka olivat kyllin kauheita, jotta sel
laisia ei olisi voinut toivoa uusiutuviksi. Kvllä 
minä .seuraavana päivänä ,Uudessa Aura~sa" 
luin, että porvarit olivat kieltä11100t hänet ryhty
mästä sovintoneuvotteluihin. se on valitettavaa 
sellainen. Mutta sittenkin mielestäni .ios joku y-k
sityinen ryhmä kieltäytyy neuvotteluihin ryhty
mästä, niin uskon, että hallituksen -edustaja, koko 
yhteiskunnan edun nimessä, ei saisi ottaa tällaisia 
r;y;hmäin vaatimuksia huomioonsa, vaan toimia sen 
mukaan, kuin koko yhteiskunnan etu vaati: 
kaikkien kansanluokkien rauhoittamista . 

cEd. J u u t i l a i n ~ n: Mielihyvällä totean sen, 
että kaksi vasemmistoryhmään kuuluvista edus
tajista. on mielestä,ni va.kuutta;vasti ilmoittanut, 
että he eivät lähde Suomen lainalaist-a yhteiskun
taa uhka·avalle anarkian tielle vaan laillisuuden 
tiel•le .ia sen vuoksi on hyviä toiveita, että tämä 
eduskunta voi tyydyttää Suomen kansan tä:llä het
kellä: suurimman toivon. järjestyk.sen palauttami
sen. 

Keskustelu siitä asiasta, jota välikysymys kos
kee, julistetaan :päättyneeksi. 

Puhemies: Päiväjärj-estyksen 31 §:n mu
kaan esitän eduskunnan hyväksyttäväksi päivä
järjestykseen .siirtymisen, jonka 1sananmuoto on 
seuraava: Kuultuansa annetun selityksen, edus
kunta siirtyy päivä.iärjestyks~n. 

Keskustelu: 

,Ed. E l o r a n t a: Vastoin puhemiehen ehdot
tamaa päiväjärjestykseen siirtymismuotoa ehdo
tan eduskunnan päätettäväk-si seuraavaa: Koska 
eduskunnan mielestä on tärkeätä saada· selville 
1) mitkä jru minkälaisissa oloissa kehittyneet kan
sanjoukot ovat olleet osallisina kä:siteltävinä ole-
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vissa Turussa t.apahtuneissa ryöstöissä ja hävi
tyksissä, 2) mitkä syyt heidät ovat johtaneet näi
hin epäJtoivoisiin rikoksiin, 3) miten voitaisiin 
vastedes ehkäåstä sellaisia. tekoja syntymästä, 
päättää edu.skunta lähettää asian lakiv,aliokun
taan. 

Ed. H ä r m ä: Pyydän kann&ttaa ed. Eloran
nan tekemää ehdotusta. 

Ed. E s H a n d e r: Jag hem:ställer. att vote
ring icke i denna sa.k skulle ske på detta. plenum, 
i öfvereru;stämmelse med hwd herr talmannen 
s.iälf meddelade tidigare. 

Puhemies: Inte är det meningen heller. 
- Ei olekaan tarkoitus nyt toimeenpanna äänes
tystä tästä. 

Ed. J u u t i l a i ne n: Kysymy~n:i tarkoitti 
samaa. 

Keskustelu päiväjärjestykseen siirtymisestä ju
listetaan päättyneeksi. 

Seuraava täysi-istunto pidetään tänä päivänä, 
perjantaina, k :lo 1 päivällä. 

Täysi-istunto päättyy k :lo 3,05 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Aha.va. 



,. 



34. Perjantaina 21 p. joulukuuta 
k :lo 1 päivällä. 

Päivä.järjestys. 

I 1m o i t u k s i a: 

Esitellään: 

1) Ehdotuksen Suomen rahasta 9 päivänä 
elokuuta 1877 annetun lain 6, 10, 11 ja 
16 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi si-
sältävä hallituksen '8Sitys n :o 26 ......... . 

2) Pä1väjärjestykseen siirtyminen 'I'urun 
kaupungissa tapahtuneita. ryöst.öjä koskevan 
väli kysymyksen johdosta ............... . 

3) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
vistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraavan 
lakiehdotuksen: Laki Korkeimmasta Oikeu-
desta ............................... . 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 9; ed. Airolan ja Kullervo Man
uerin kirjoitus. 

4) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
Yistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraavat 
lakiehdotuk8et: 

a) Laki Korkeimmasta Hallinto--oik-eu-
desta; · 

h) Laki 20 päivänä heinäkuuta 1006 an
netun Vaalilain 13 ja 16 § :n muuttamisesta; 
s-ekä 

c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irto
laisista ja niiden kanssa menettelemisestä 
annetun as·etuksen 9 § :n muuttamisesta .... 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kir
jelmä n:o 10; ed. Airolau ja Kullervo Mau
nerin kirjoitus. 

5) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
Yistaa ja voimaansaatettavaksi määrätä seu
raavat lakiehdotukset; 

. a) Laki moo&eksenuskolaisista Suomes
sa; Ja 

h) Laki Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
7 § :n muuttamisesta ................... . 

Asiakirjat: Perustuslakivaliokunnan 
kirjelmä n:o 4; ed. Kullervo Manuerin 
y. m. kirjoitus. 

6) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vah
Yistaa sekä voimaan saatattavaksi · ja heti 
voimaan astuvaksi määrätä tämän vuoden 

Siv. 

702 

" 

703 

710 

" 

·Siv. 
ensimäisillä va.ltiopäivillä hyväksytyn lain 
20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtio
päiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 § :u muutta
misesta toisin kuuluviksi. . . . . . . . . . . . . . . . 71J.2 

A s i a k i r j a t: Perustuslakivaliokunnan 
kirjelmä. n:o 5; ed. Kullervo Manuerin 
y. m. kirjoitus. 

7) Maan sotalaitoksen voimaansaatta-
mista ja esityksen antamista kansan~iliisin • 
aikaansaamiseksi koskeva ed. Mikkolan 
y. m. anom. ehd. n :o 4. . . . . . . . . . . . 713 ja 7t60 

8) Kertomus valtiovarain tilasta vuosina . 
1913-1915 ......................... . 

Ainoa käsittely: 

9) Erinäisiä ehdotuksia elintarvelwsy-
mu'ksen järjestämiseksi ............... . 

Asiakirjat: Elintarveasiainvaliokun
nan mietintö n:o 1; ed. Airolan ja Kullervo 
Maunerin kirjoitus. 

10) Määrärahan myöntämistä kansakou
lulasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoit-
tava anomusehdotus ................... . 

Asiakirjat: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n:o 44 ja ed. Lanton y. m. anom. ehd. 
n:o 45. 

11) Kansantajuisten tieteellisten luento
jen avustamista tarkoittava anomusehdotus 

Asiakirjat: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Johan.,sonin y. m. anom. 
ehd. n:o M. 

12) Maaseudun alkukoulunopt::ttajain 
palkkaetujen parantamista tarkoittavat ano-
musehdotukset ....................... . 

Asiakirjat: Sivistysvaliokunnan 
mietintö·n:o 3; ed. Alkion y. m. anom. ehd. 
n:o 39; ed. \Valka.man y. m. anom. ehd. 
n:o 40; ed. Hedbergin an'Om. ehd. n:o 41. 

13) Apulantojen maahansaauin aikaan-
saamista tarkoittava anomusehdotus ..... . 

Asiakirjat: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n:o 1'; ed. Kairamon 
anom. ehd. n:o 66. 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Arajärvi, Bergroth, Björk, Eloranta, Holsti, Kai
ramo, Kiviniemi, Lohi, Louhivuori, Y. Mäkelin, 
Mäkelä, Pehkonen, P·eumkoski, .Setälä, Sundblom, 
Talas, Vekara ja V./ uorima.a. 

llmoitusasiat: 

Vapautusta -eduskuntatyöstä yksityisten asiain 
vuoksi saavat ed. Sundblom tämän ja huomispäi
vän täysi-istunnoista ja ·ed. Paasonen tämän illan 
istunnon loppuosasta ja. huomispäivän ajaksi. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

•
1) Ehdotuksen Suomen rahasta 9 päivänä elokuuta 
1877 annetun lain 6, 10, 11 ja 16 § :ien muuttami

sesta toisin kuuluviksi 

sisältävä hallituksen esitys n:o 26 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, piiJättäen käsit.ellä esilläolevan ehdo
tuksen sillä tavoin, kuin valtiopiiiväjärjestyksessä 
on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esityksi-stä, 
lähett-äisi asian p a n k k i v a J i o k u n t a a n. 

Ehdotus hyväksytään. 

2) Päiväjärjestykseen siirtyminen Turun kaupun
gissa tapahtuneita ryöstöjä koskevan välikysymyk

sen johdosta 

esitellään. 

Puhemies: Kun asia viimein oli käsiteltä
vänä, julistettiin keskustelu annetun vastauksen 
johdosta päättyneeksi. Sen jälkeen puhemies työ
järjestyksen 31 §:n mukaan esitti eduskunnan hy
väksyttäväksi päiväjärjestykseen siirtymisen, jon
ka sanamuot-o oli seuraava: kuultuansa annetun 
selityksen, eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen. 
Tätä vastaan on ed. Eloranta ed. Härmän kannat
tamana ja flsittämillään perusteilla ehdottanut, 
että eduskunta päättäisi lähettää asian lakivalio
kuntaan. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

P u h e m i e s: Pyydän tämän johdosta esittää 
eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan äänestys
esityksen: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen äänes
tää ,jaa", jos ,ei" voittaa, on ed. Elorannan '!lhdo
tus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 95 Jaa- ja 87 el
ääntä. 

Puhemies: Eduskunta on siis päättänyt hy
väksyä päiväjärjestykseen siirtymisen, jonka sa
namuoto on seuraava: kuultuansa ann·etun seli
tuksen, eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen. 

Pu·heenvuoron saatuaan lausuu 

•Ed. Hänninen- \V a 1 p a s: Asiasta oli erit
täin pitkä keskustelu. Siinä esitettiin paljo 
asiaa valaisevaa, mutta itse tapahtumain syyt jäi
vät osaksi epäselville. Myös jäi epäs·elville, kutka 
oikeastaan olivat toimeenpanijoita ja. järj.estä.Tiä. 
Porvarien taholta esitettiin •koeskustelun kuluessa 
mitä pöyristyttävimpiä valeita, syyttäen sosiali
demokraatt-eja. Asian sillä ·kannalla ollen olisi 
eduskunnan pyhä velvollisuus ollut järj:estää tut
kimus, että olisi saatu selville, mitenasiat oikeas
taan olivat. Kun porvaripuolueet eivät ole suos
tuneet siihen, pyydän minä panna päätöstä vas
taan vastalm1seen. 

P u he m i e s: Ed. Hännisen la usunrupn johdos
ta pyydän huomauttaa V. J:n 68 §:n määräyk
sestä, jossa sanotaan, että joka ei yhdy tehtyyn 
päätökseen, on oikeutettu pöytäklrja!an ilmoitta
maan eriävän mielipiteensä; älköön kuitenkaan 
sellainen ilmoitus aiheuttako enempää keskus
telua. 

Ed. C o 11 i a n d e r, Då ldgrp. \Valpas tillät8 
att. yttra sig, ehuru det icke var på sin plats .... 

P u h e m i e s: Diskussion till!åtes icke. -- KN
'lmstelua ei sallita. 

Ed. Kullervo Manner: Pyydän ilmoit
taa yhtyväni ed. W.al'ppa.an perusteltuun vasialau
seeseen. Ja herra puhemiehen äskeisen ilmoituk
sen johdosta pyydän ilmoittaa, että katson puhe
miehen selityksen valt.iopäiväjärjestyksestä vää
räksi, mikäli se selitys ed. W alppaa&een kohdis
tui. 

·Ed. S. Häkkinen: Pyydän myös yhtyä ed. 
Walpas..,Hännisen tekemään vastalauseeseen. 

Ed. A i r o 1 a: Ilmoitan myöskin vastalauseeni 
ja teen sen erityisesti siitä syystä, että hallituksen 
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selitys on niin ylimalkainen ja epäselvä, että siitä 
ei käynyt ilmi ollenkaan se, mitä hallitus aikoisi 
tehdä. Ainoa, mikä siitä kävi selville, oli se, 
että hallitus tahtoisi järjestää jonkun vahvan 
aseellisen voiman, mutta siitä ei käynyt selville, 
olisiko se voima esimerkiksi se venäläinen sota
väki, joka Turussa on esiintynyt, vaiko se Sak
s'anma.an kaarti, vaiko joku lakiin perustuva jär
jestysmahti, vaiko joku muunlainen voima. (Pu
hemies: K·eskustdua ei sallita pitemmälti.) En 
minä ole keskust·ellutkaan, vaan ilmoitan, millä 
syyllä panen vastalauseen, ja. pyydän, että puhe
mioes ei häiritse silloin, kun minä puhun. 

Ed. K o r h o ne n: Minäkin pyydän ilmoittaa. 
vastala useeni. 

Ed. Anna 1 a: Pyydän yhtyä ed. Walpas
Hännisen vastalauseeseen. 

Ed. Mäki: Minäkin pyydän yhtyä ed. Wal
pas-Hänni.sen esittämään va.stalaus·eeseen. 

Ed. K u ja l a: Pyydän myös yhtyä ed. \Val
pas-Hännisen va.stalauseeseen, koska sitä pidän 
aivan oikeana. · 

Uusia hallituksen esityksiä. 

p u h e m i e s: oonaatin jäsen on pyytänyt ti
laisuuden tuoda asiakirjoja. 

Eduskuntaan saapuu s-enaattori P ·e h kone n 
protokollasihteeri Albu~chtin seuraamana, lau
suen: 

Kunnioitettava Herra Puhemies! Arvoisa Suo
men Eduskunta! Suomen hallituksen määräyk
S<en mukaan on minulla kunnia Suomen Eduskun
nalle jättää seuraavat hallituksen esitykset, ni
mittäin: 

n:o '2·8, esitys ehdotuksineen laiksi säästöpan
keista; 

n :o 29, .esitys erityisen työkyvyttömyys- ja 
vanhuusva.kuutusrahaston p-erustamisesta. 

P u h e m i e s: Nyt ;jätetyt •ehdotukset tulen 
esittämään eduskunnan käsiteltäviksi. 

3) Esitellään eMotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa .ia julkaistavaksi lmäärätä: seuraavan 
lakiehdotuksen: 

Laki Korkeimmasta Oikeudesta. 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan kirjelmä n :o 9, 
ed. Airolan ja Kullervo Manuerin kirjoitus. 

•P u he m ies: Kun asia viimein oli käsiteltä
vänä, ehdotti ed. Aronen ed. S. Häkkisen kannatta
mana, että eduskunta päättäisi asian kirjelmään 
liitetyn vastalauseen mukaisesti. 

Keskustelu: 

Ed. W r e d e: För min del får jag föreslå, a tt 
landtdagen ville godkänna lagutskottets för:>lag 
och således besluta, att ifrågavarande lagförslag 
icke måtte stadfästas. 

Ed. K u u s i ne n: Ne, jotka tahtovat, ettei tätä 
lakiehdotusta vahvistettai<si, v-etoavat ,siihen, että 
nykyinen senaatti on antanut asiasta uuden e§oi:
tyksen, joka on kokonaan toisilla perusteilla, ja 
niinhän on kyllä tapahtunut. Mutta kun tässä 
on kysymys kahdesta eri periaatteesta, niin sie
tänee vielä ennen ratkaisua tulla lyhyesti ma:i•ni
tuksi, minkälainen ratkaisu nyt esillä on. 

Ennen oli keisarin ja suuriruhtinaan nimitet
tävinä Korkeimman Oikeuden jäsenet. Nyt se 
nimitysoikeus on ·eduskunnaHa, koska eduskunta 
käyttää korkeinta valtaa •Suomessa. &naatti tah
too, että se oikeus otettaisiin· eduskunnalta pois. 
Kenelle? Ehkä senaatine itselleen tai pre&iden
tille. Se ei täysin käy selville. Senaatin esi
tyksessä käytetää:n sanamuotoa ,hallitukselle", 
mutta vielä ei ole päätetty, minkälainen hallitus 
Suomessa tulee olemaan. :Tämän lakiehdotuksen 
mukaan, jonka eduskunta viime kesänä hyväksyi, 
jäisi Korkeimman Oikeuden jäsenten nimittämi
nen ·Senaatin talousosaston asia.ksi, mutta ilen olisi 
ennen nimitystä kysyttävä ehdollepanosta edus~ 
kunnan lausuntoa. 

Ennen oli asianla·ita myös niin, että senaatin 
oikeusosaston jäsenet nimitettiin kolmeksi vuo
deksi kerrallaan. Nykyään on asianlaita aivan 
samoin. Nykyäänkin ne ovat nimitett.ävät kol
meksi vuodeksi kerrallaan. Senaatti tahtoo e.si
tyksessään, että heidät nimitettäisiin kerra..;;;saan 
elinijäkseen. Se on siis kerrassaan kumousta. jota 
senaatti ·ehdottaa tähän asti vallinneeseen a.siain-
tilaan. Siinä lakiehdotukses·sa, jota nyt tahdo" 
taan vahvistettavaksi ja jonka eduskunta viime 
kesänä hyväksyi, siinä taa1s on sisältönä, että 
korkeimma.n tuomioistuimen jäsenet valittaisiin 
v·iideksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin että 
voidaan valita uudeUeenkin samat jäsenet·, jos 
vaan heitä vastaan ei ole oikeutettua moitetta il
maantunut. 

Jos vähän lähemmin tarkastaa sitä erotusta, 
mikä on ol·emassa senaati•n ·nyt antaman esitykt>en 
ja _eduskunnan viime kesänä hyväksymän lain 
vähllä, niin huomaa vidä pari tärkeätä seikkaa. 

90 
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Senaatin nvt antaman esit:vhen 2 §:ssä sanotaan, 
että Korkeimman Oikeude~ jäs-enet nimittäisi hal
litus ,Korkeimman Oikeuden ·esityksestä"; sii's 
saman Korkeimman Oikeuden es,ityksestä ja il
meiseBti myös 1sen esityksen m u k aan. Viime 
k-esänä. kun silloinen ~senaatti antoi asiasta ehdo
tuks-en eduskunnalle, oli siinä 'käytetty toise<n
laista sanamuotoa. 1Siina sanottiin, dtä Korkeim
man Oikeuden. jäsenet nimitettäisiin ,Korkeim
man Oikeuden siitä tehtyä esityks-en". Sana
muoto ei siis kovin paljoa 'poikkea, mutta poikkeaa 
jonkun verran ja sisältää sangen tärkeänkin eroi
tuksen. Viime kesänä kyllä kuultiin täällä. että 
silloinkin -alkuaan senaatille valmistettu ehdotus 
oli sisältänyt samanlaisen sanamuodon, j.ofia. ny
kyisen senaatin ehdotuksessa tässä kohden on 
kä;ytetty; sen lienee valmistanut -eräs nykyisen 
oikeusosaston jäseniä, mutta silloinen senaatti ei 
hyväksynyt sitä sanamuotoa, vaan ta;htoi jättää 
hallitukselle toki harkintavaltaa sen ehdollepallo
esityksen suhteen, jonka korkein tuomioistuin 
tulisi tekemään. N ;y kyiselle senaatiJle 1sitä vas
toin ·on kelvannut juuri sellainen sanamm)to, 
jota viimek·esäinenkään senaatti ei tässä kohden 
hyväksynyt. Nyt senaatin esityksen mukaan 
ei jäis-i hallituk&elle edes mitään valits·emisvaltaa. 
KorkPin Oikeus itse esittäisi aina vastaisuudessa 
jäsenensä ja hallitus olisi ainoaJstaan leimasin, 
j{)ka painettaisiin Korkeimman Oikeuden tästä 
tekemän esityksen aHe. Kesällä oli Suomella 
korkeimpana. hallitusvaltana, sikäli kuin se tun
nustettiin niiden porvarilli;:;:ten pnoldta, jotka nyt
kin kannattavat senaatin tästä asiasta tekemää 
esity.<otä, venäläinen hallitus, Venäjän hallitus. 
Silloin olisi siis sille jätetty edes harkintavaltaa 
korkeimman tuomioisturmen jäseniä nimitet- 1 

täessä. N~·t ei jätettäisi suomalaiselle hallituk
s-elle edes mitään harkintavaltaa tässä asia:ssa. 
Näyttää siis kuin ,senaatti ei oikein luottaisi it
s-ernsä tai ei a~inakaan luottaisi valtansa ikuisuu
teen. 

Viim-e kesänäkin eduskunnalle jätetyssä senaa
tin -esityksessä oli Korkeimmalle Oikeudelle pidä
tetty r,:angen :muri valta. Nykyisen senailtin 
tätä asiaa koskevassa esityksessä, sen 4 §:n mu
kaan, on se valta yhtä suuri, mutta se on lausuttu 
epämääräisemmi,n. Tarkoitan Nityisesti 4 §:n en. 
sirnäistä kohtaa. jossa sanotaan, ·että Korkeim
man Oikeuden käsiteltäviksi kuuluvat ,ne oikeus
hallintoa koskevat ja muut asiat, jotka :Korkeim
malle Oikeudelle on uskottu". Siinä on ·Metysti 
tärkeimpinä asioina oikeuslaitoksen alalla esiin
tyvät virkanimitykset. Niistä ei lllyt ole ·esit.yk
sessä mitään erityisesti mainittu eikä mitään eri
tyistä pois jätetty, vaan on tahdottu jättää asia 1 

jonkun verran epämääräisyyden vanan, kaiketi
kin siinä mielessä, että jos hallitus joutuisi edus
kunnasta riippuvaksi, niin voitaisiin jättää Kor
keimmalle OikeudeUe ylipäänsä 'kaikki virkani
mitykset oikeuslait{)ksen alalla. 

3 §:ssä nykyisen senaatin esityksessä on erit
tä,in huvittava. -eroitus verrattuna viimekesäisen 
senaatin a:siasta a1ntamaan esitykseen. 3 §:n 
4 kohdassa nyt senaatti ehdottaa, että syytteet 
virkavirheistä olisivat Korkeimman Oikeuden tut
kiUavat ja lopullisesti ratkaista,vat sikäli, kuin 
on kysymyksessä ne virkav,irheet, ,joita virkalliSa 
toimituksessa on tehnyt hovioikeud·en presidentti 
tai jäsen taikka/ korkeimman hallinto-oikeuden 
p11esidentti tai jäsen". Viimekesäisen senaatin 
·esityksessä oli tässä mukana myös Korkeimman 
Oikeuden jäsenten virkavirheet. Nyt on jätetty 
Korkeimman Oik,euden jäsenet virkavirheistään 
'kokonaan laillisen edesvastuun ulkopuolelle. Nyt 
ei ole määrätty minkäänlaista tuomioistuinta 
heitä virkavirheistä tuomitsema-an. iViimekesäi
nen senaatti ehdotti. -ja se oli kyllä! kummallinen 
ehdotus sekin,- että !Korkein Oikeus saisi tuomita 
itsensä .ia omat jä:senens'ä tekemi,stään virkavire 
hei·stä, jolloin arvattavasti tuomio taval'lisesti olisi 
tullut olemaan verrattain - suopea. Mntta ~"htä 
kummalliselta näyttää 'sentään sekin, että Korkein 
Oikeus, jonka, jos minkään, tulisi olla kumminkin 
tointensa lailli,suudesta vastuunalainen edes jon
kinlaisen laito'k,sen edessä, vapautetaan siitä koko
naan, että annetaan ·sille valta kokonaan astua 
laillisen edesvastuun ulkopuoleHe. 

Senaa.tin esitymsen 1'6 § sitten kruunaa tämän 
esityksen luonteen. ,Siinä näet sanotaan, että sa
mana päivänä, kun tämä laki astuu voimaan, ,lak
kautet-aan s-enaatin oikeusosasto ja astuvat sen 
varapuhE:'€njohta.ia (si,is sen nykyinen varapuh€€n
johtaja) ja jäsenet sekä virkamiehet (siis sen ny
kyiset jäsenet ja virkamiehet) vastaaviin toimiin 
Korkeimmassa Oikeudessa". Ja kun sen jälkeen 
näillä samoilla henkilöillä tuHsi vastedes olemaan 
esitysoikeus kaikkiin täytettäviin toimiin kor
keimmassa tuomioistuimessa. ja n~illä henkilöillä, 
jotka nämä taas olisivat esittäneet ja saaneet 
niihin toimiin, tulisi olemaan ehdoton esitysoikeus 
kaik:Jr,iin myöhempiin toimiin tässä virkalaitok
sessa, niin kyllä täytyy sanoa julki sama nimitys, 
mitä siitä käyt-ettiin jo viime kesänä silloisen ·se
naatin esityksen johdosta, nimittälin, että tässä 
·tahdotaan tosiaan luoda Suomeen todellinen intia
lainen kasti oikeutta hoitamaan .ia kansaa tuomit
semaan. 

Suomi on jo nyt ylipäänsä ilmankin tunnetusti 
virkavallan luvattu maa. Ei voine kukaan kiel
tää, ettei täällä olisi virkavalta itsenäisempi kuin 
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uSBimmissa muissa nykyaikaisissa mai&sa. Tämä 
koskee •luonnollisesti -erity•isesti hallintovirkava:l
taa, joka verrattwna esimerkiksi Ra.nskan oloihin 
on äärettömän paljon itsenäisempi. Se on todelli
nen valtiomahti, ja täydellä syyllä on sanottu, että 
se on tässä maassa .io tä<hän'kin asti ollut en ·S i
m ä i n e n v a 1 t i o m a h t ·i, huolimatta keisa
rista ja eduskunnasta. Kun nyt vahvistettaisii<n 
ainakin yhtä itsenäiseksi ja riippumattomaksi val
tiomahdiksi hallinnoHisen virka.vallan rinnalle 
myös tuomiovirkavalta, niin täytyy sanoa, että 
jO'S sellainen suuri taka-askel tulisi täällä ·sääde
t.yksi, silloin saattaisi tässä maassa säätää halli
tu::>muodon minkälai•seksi tahansa, joka tapauksessa 
täällä oEsi taantumus niin pitkäksi ajaksi aina 
turvattu, kuin tuon virkavallan itsenäinen asema 
olisi voimassa. 

Ed. Sirola kuvasi viime kerralla, kun tämä asia 
oli eduskunnassa esillä, miHaisiin väärinkäytök
siin Yhdysvalloissa on johduttu oikeusvirkavallan 
itSBnäisyyden takia. Yhdysvalloissa nyt kum
minkin on Korkeimman Oikeuden jäsenten nimit
tämiseen nähden oh~massa oikeastaan jonkun ver
ran oikea tapa sii<nä suhtressa, ~ttä siellä nimite
tään Korkeimman Oikeuden j!äsenet eduskunnan 
toisen huoneen suostumuksella, siis aivan niin 
kuin meidän eduskuntamme viime kesänä hyväk
symän lain mukaan tapahtuisi. Yhdysvalhvin 
Korkeimman Oikeuden jäsenet näet nimittää pre
sidentti senaatin, se on sikäläisen ylä!huoneen, 
suostumuksella. Mutta mistä johtuu niiden vir
ka valtaisuus siellä? Luonnollisesti ·etupääs·sä 
siitä, että heidät nimitetään eliniäkseen, juuri 
niinkuin senaatti täällä nyt tahtoo. Kaiken ka:a
sanvalta,isuuden perusehto virkavallan •suhteen 
on se, että virkamiehiä lakata.an nimittämä.stä 
eliniäkseen ja heidät valitaan m ä ä r ä a j a k s i. 
Kunnollliset virkamiehet voidaan sitten valita 
uudestaan •aina määräajan kuluttua. vaikkapa si
ten tulisivat istumaan - ja niin pitäisikin kun
nollisten virkamiesten istun - koko elinikänsä, 
mutta se on aivan toista, kuin että heidät suoras
taan nimit~tään eroittamattomiksi. 

Oikeuslaitoksen alalla muutenkin, jos missään, 
on m~illä kehittämisen varaa, jotta kansan itse
hallinto-oikeus tu'li:si jonkunkaan verran siih-2n 
Yaikuttamaan. Siinä on kehitettävä ·oikeuden
käyntijärjesty~sen muutosta siihen suuntaan, että 
kansan it&ehallintoelimille tulisi vaikutusVI!l.ltaa. 
On myös mahdollisimman pian kehitettävä täällä 
rikosasiain käsitt-elyä varten kansanvaltainen 
jurylaitos. . Mutta ennen kaikkea- on tärkeätä, 
että tulee päätetyksi sekä tässä asiassa että yli
päänsä uutta hallitusmuotoa säädettäessä virka
mif'sten valits·eminen määräajak&i, niin tuomio-

laitoksen 'kuin hallinnonkin alalla. Siinä mielessä 
puolustan käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 
nyt va'hvistamista, vaikka kyllä olen sitä mieltä, 
että jos se ei tulisikaan nyt vahvistetuksi, ei tämä 
asia silti tule tällä kertaa vielä lopullisesti rat
kaistuksi. 

Senaattori S e t ä l ä: Päiäeroituksena viime ke
sänä hyväksytyn lakiehdotuksen ja hallituksen 
nyt antaman esityksen välillä on se, että hallituk
sen e&it;ys sisä.ltää sen, että Korkeimman Oikeu
den tuomarit nimitetään eliniäksi ja ovat siis 
toime&sansa riippumattomia. Riippumattoman 
ylimmän oikeuden aikaansaaminen on aina 
1865 :stä asti esiintynyt semmoisena tarkoitus
peränä, johon Suom~n kansaneduskunta yhä edel
leen on pyrkinyt. ·Tässä ei ole tietysti silmä
määränä ·suinkaan se, ·että tuomarit oHsivat niin 
turvatussa. asemassa lmin suinkin, vaan että oi
keudenhakijat olisivat niin turvatussa asemassa 
kuin suinkin, että yhtä hyv•in alhainen kuin yl
häinen voisi saada oi'keutta, kun tuomari ei ole 
sovt'ltaessaan lakia riippuvainen ei alhaalta eikä 
ylhäältäpäin tulevista määräyksistä. 'Tämä on 
pääa:sia: lmn v·iime kesänä tehty lakiehdotus jät
tää ylimmän oikeud~n tuomarit riirppuvai&een ase
maan, olisi se jätettävä vahvistamatta. Minusta 
on tarpeetonta ryhtyä ollenkaan yksit;vikohtai
sest.i puhumaan niistä muista asioista, joita edel
lisen puhujan lausunto koski, sillä sillä tavalla vi
ritettäisiin keskustelu, joka kuuluu vasta hallituk
sen ·esity.ksen käsittelyyn. Useat tehdyistä muis
tutuksist.a perustuvat ilmcisesti väärinymmärryk
seen. Jos esimerkiksi :sanotaan, että Korkeim
man Oikeud~n jäsenten nimitykset tapahtuvat 
,Korkeimm;an Oikeuden" esityksestä tai ,Kor
keimman Oik1mden t-ehtyä siit·ä esityksen", niin 
tässä on puhe vain puhtaasti sanamuodollisesta 
kysymyksestä, sillä kummallakaan sanontata
valla tieten'kään ei ol·e tarkoitus sitoa nimittäjän 
kä.&iä. Eräät muut erovaisuudet riippuvat siitä, 
että samalla kertaa on annettu esitys hallitusmuo
doksi, joka. muutamissa kohdin täydentää Kor
keimman Oikeuden suhd-etta maan muuhun ·ha.l
lintoon. Sellainfm asia, kuin Korkeimmon Oikeu
den va.stuunalaisuus, on ajateltu järj€stett.äväksi 
toi&een tapaan kuin aikaisemman <hallituksen esi
tyksessä. Niinkuin sanottu, keskustelu hallituk
sen nykyi&en esit;y1rsem ja viime ke:säinä tehdyn 
ehdotuksen eroavaisuuksista ei kuulu tä,hä.n, vaan 
tulee vasta uudelleen esille. Mainitsemani pää
eroavaisuus on minusta jo riittävä siihen, että edus
kunnan viime kesänä tekemää päätöstä ei ole vah
·;istettava. 
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Ed. S c h y b e r g s o n: Liksom senator Setälä 
vill jag framhålla, att det, som ldgm. Kuusinen 
här framfört, hör ti,ll behandlin:gen af regeringens 
proposition, när den förekommer, och ja.g tycker 
därför, att 1ldgm. Kuusinen hade kunnat bespara 
oss den långa lit.anian. Vi ha annat att göra nu 
än att höra på hans liångdragna jamande. 

Ed. Wrede: I anledning wf de anmärknin
gar, som gjorts mot lagutskottets förslag, då frå
gan första gången var :före, af ldgm. Sirola, och 
denna gång af ldgm. Kuusinen, ber ja·g att få 
yttra några ord. Ldgm. Sirola gaf en omständlig 
·skildring af· de olägenheter, som enligt haru; för
menande i N ordamerikas Förenta Stater följt 
däraf, att unionsdomstolens medlemmar tillsättas 

· på lif.stid och äfven i öfrigt hafva en synnerli
gen sjä:lfständig ställning. Förhållandet är emel
lertid sådant, att de af hooom påpekade missför
hållandena, såvidt de öf.ver lmfvud existera, huf
vudsakligen härröra dä:raf, att ändring .a,.f Förenta 
Staternas konstitution är förenad med :så stora 
omgångar, att sådan ändring praktiskt taget är 
omöjlig. För att belysa detta ber ja.g att få an
föm, att ett sådant tillvägagående vid stiftandet 
af lag, som afviker från grundlag, hvilket hos 
oss äger rum och be.står däri, att :sådan lag kan 
stiftas, ·blott det sker i den ordning som för stif
tande af grundlag är stadgad, icke kan förekomma 
i Förenta Staterna, utan att där fordras att kon
stitutionen först måste ändras. Då denna konsti
tution nu är omkring 150 år ga.mmal och någon 
afvikelse från dess stadganden i lagstiftningsväg 
icke kan, ske, är det ju gifvet, att ett svårt band 
därmed lägges på ,lagstiftningen, och då till högsta 
domstolen:s uppgift hör att se till. att utfärdarle 
la.gar icke strida mot konstitutionen, •blir följden, 
att denna domstol kommer i flera fall att för
klara lagar, som antagits af kongressen, ogiltign. '· 
Men orsaken tHl detta missförhåHande ligger icke 
däri, att oafsättlighetsprincipen är tillämpad på 
denna domstols medlemmar, utan i det förhållan
det med afseende å kon.stitutionen, som där äger 
rum. 

Det torde för öfrigt icke kunna påvisas, att n:l
gonstädes olägenhet dära:f uppstått, a,tt domsto
larna intaga. en oberoende ställning, men å andra 
sidalli finna vi, om vi taga i betraktande förhål
landena i länder, där domstolarna varit beroende, 
såsom i England und~r Jrukob II:s tid, att dom
stola:rna där blifvit medel för befrämjande af för
tryck ooh tyranni. Detta förtryck har visserligen 
i sådana fall mest utgått från monarken, men 
samma förhållande äger upl)€nbarligen rum, om 
det är ett aHsmäktigt parlament, som begagnar 

sig af domstolar, hvilka äro beroende af dem. 
Den kan då också a.nvänd·a d-em till utöfvande af 
fi)rtryck. 

Här ha också åheropats exempel från .Schweiz. 
Där äro verkligen förbundsdomstolens medlem
mar till:sa.tta på viss tid af förbundsförsamlirugen. 
Men Schweiz har så många andra garantier för 
·den medborgerlig.a friheten, hvil<ka garantier hos 
oss alldeles saknas, att någon nämnvärd olägen
het, :såvidt mig är bekant, icke häraf uppstått. 
AHdeles säkert kan .iag icke säga det, emedan jag 
icke n:ärma.re känner förhål,landena där, men dessa 
g>arallltier, såsom att där är rådande tvåkammar
system, r·eferendum o. s. v., finnas icke här. Dess
utom är d·et att märka, a.tt denna domstol i 
Schweiz har en ytterst •begränsad kompetens. 
Den har hufvudsakligast att döma i frågor a.n
_g-ående edsförbundets rätt och kantonerna.s rätt 
och tvister mellan kantonerna och enskilda. per
soner eller s.iälfva ed:sförbundet. Brottmål falla 
under dess kompetens ·endast på grund af att pa:r~ 
tm·na öfverlämna saken. tiH dess afgörande. så att 
den i dessa fa:ll fungrrar såsom en skil.iedomstol. 
Detta Bxempel från 'Sshweiz. som här åberopatl'. 
är alltså icke tillämpligt i Fin1land. Öfver huf
vud är det ;vtterst vanskligt att draga slutsatser 
för ett land af förhåJlanden i ett annat land. 

Det kan. emellertid uta,n fara för misstag påstås 
vara en aHmänt erkänd kon.stitutionell grundsats, 
att tillvaron af oheroen:de dom.stolar, af domstolar. 
som äro oberoende af såväl regBring ·som repre: 
sentation. utgör ett ytterst värdefullt och i de 
flesta fa.U oum bärligt villkor för skyddande af 
den medborgerliga frihetBn. Om man från d-enna 
synpun:kt tager i hetra·ktande det lagförslag, om 
hvars faststä1lande nu är fråga, så finner man. 
att det icke sknlle förbä:ttra det närvarande till
ståndet med afseende å hög'lsta domstolen i Fin-
1 and, hvilket. såsom sena.tor Setälä anförde, re
dan under 50 år betra:ktats så>som otilHredsstäl
lande. utan tvärtom försämra rletta tiHstånd. 
Högsta domstolens medlemmar ·skulle tilJ.;;ättas 
på viss tid, såsom de hittills hafva tillsa.tt-s. men 
ntom denna beroende ställning, hvaröfver man 
med skäil ha:r klag-at. oaktadt det icke kunnat på
visas. att de på dBnna grund låtit sig påverka af 
regeringen, .skulle cl-e ännu komma i beroende af 
folkrepres-entationen. Det skulle bli ett dubbelt 
heroend€, i stället för ett enkelt. Genom att an
taga detta hl:rfiirs]ag- skulle vi icke taga ett steg 
framåt, utan ett steg ti1lbalka. 

I :samband därmed kan .iag icke underlåta att 
-erinra om, huru landtdag>en för icke länge sedan 
~tadfäste en lag angående rättegångsfullmä:ktige. 
hvilken helt säkert kommer att medföra bety-
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dand-e skada för rättsskipningen i landet. J a.g 
anser, att våra förhållanden, ehuru i gruncLen 
sunda, ändå ickoe äro sådana, att vi hafva råd att 
fördärfva dem på alla möjliga hål,l och den ena 
g-ången efter den andra. Det kan ju nu vara nog 
med att det nämnda lagförslaget gick igenom. Vi 
må därför låta högsta domstolen, om vi, såsom 
jag förmodar, icke kmma få till stånd någon för
bättring beträHande densamma, åtminstone blifva 
sådan den nu är, och icke ytterligare försämra 
densamma. Vi komma annars, då endast inkom
petensen får föra talan vid lag~s.tiftningen, därtill, 
att vi smånringom fördärfva alla våra institutio
n:er. Rättsskipningen är dock en af statens vikti
g-a;,ste uppgifter, och då m.an fordrar oberoende 
domstola.r, gör man det ingalunda för att be
främja eru angenäm stäHning för domarna, utan 
för att trygga; den medborgerliga friheten, denna 
frihet, som är en så stor nagel i ögat för våra 
s-ocialister. 

Hvad sedan beträffar den proposition i frågan, 
.som ·öfverlämnats till denna landtdag, hör frågan 
därom icke till detta sammanhang. J ag upprepar 
mitt förslag, aM landtdagen,, med godkännande 
af lagutskottets skrifvelse, ville :})esluta. att icke 
stadfästa lagförslaget. 

Ed. A i r o 1 a: Ehdotan, että eduskunta päät
täisi hyväksyä lakivaliokunnan kirjelmään liit
tyvän vastalauseen. Samana käytän tilaisuutta 
kiinnittääksen~ eduskunnan huomiota siihen ou
toon asiaintilaan, että tä:ssä maassa tä:llä kertaa 
ei ole olemassa mitään laillisessa järjestyksessä 
kckoon.pa:ntua. korkeinta tuomioistuinta, vaan että 
meillä korkeimmassa. tuomioistuimessa jäseninä 
istuvat henkilöt, joita ei ole laillisesti toimiinsa ni
mitetty ja jotka siis eivät ole laillisia !tuomareita 
eikä heidän, se on senaatin oikeusosaston, antamat 
tuomiot ja päätökset ole la.in,voimaisia., eikä ketään 
vdvoittavia. Senaatin oikeusosaston jäsenten ni
mittäminen on enoon ollut keisarin ja suuriruhti
naan asia. Sen jälkeen, kun eduskunta on korkeim
man valtiovallan käyttäJmisen ottanut omiin kä
siinsä, on se eduskunm,an a;sia. Kumpikaan ei ole 
näitä herroja tuomareiksi nimittänyt, vaan heidät 
on nimittänyt virkaan erä.s laitos maan ulkopuo
·lella, jota on sa.nottu Venäjän väliaikaiseksi halli
tukseksi, mutta jota laitosta. Suomen perustuslait 
eivät tunne eivätkä myönnä si.lle yhtään mitään 
toimivaltaa täJssäJ maa;s:sa. 'Tästäkin 'syystä olisi 
tärkeätä, että eduskunta, hyväksy.en lakivaliokun
nan kirjelmään liittyväin vastalauseen. vahvistaisi 
kyseenalaisen l~ain, jotta tälläkin alalla saataisiin 
laittomuus korjatuksi, asiat jälleen lailliselle to
lalle, ja saataisiin laillinen korkein tuomioistuin, 

joka voisi antaa laillisia tuomioita. Toistan eh
dotukseni, että hyväksyttäisiin lakivaliokunnan 
kirjelmään liit-etty vasta lause. 

·Ed. S. Häkkinen: En maJta olla lausu
matta paria sanaa ed. Setälän lausunnon johdosta. 
Hän mainitsi ntimittäin tuettavan sillä kansalais
ten oikeutta, jos nimitetäJän elinkaudeksi korkeim
mat tuomarit. Oli,siko todellakin siitä niin suuri 
oikeusturva, että sitä voitaisiin esittää tuomarien 
eroittamattomuuden 1)erusteeksi? Jos kau.alaisten 
oikeustunto on niin heikko, että: ,sen tuskin tar
vitsee e'linkaudeksi nimittää henkilö johonkin 
luottamustoime.en, olkoot sitten minkälaatuisia 
hyvänsä, ei häntä sillä saada tekemään oikeutta. 
Olen sitä mieltä, että nimitettäköön kansalainen 
vuodeksi tai kuukaudeksi tai vaikkapa päiväksi 
johonkin luottamustoimeen, jossa kansa'laisille 
täytyy jakaa oikeutta, niin hän tekee sitä, jos 
hänellä on oikeudentuntoa. Mutta. se mies, joka 
ei lyhyeksi aj,aksi nimitettynä tee oikeutta kan
salle, ei too sitä, vaikka hän ikuisiksi ajoiksi ni
mitetään. En voi hyväksyä semmoista perustetta 
ikuiselll nimittämisen puolesta. Mitä täällä: sitten 
sanottiin, että ed. Kuusinen on tässä asiassa lau
sunut jotakin semmoista, mikä ei ole ollut tar
peellista tämän asian yhteydessä, niin minusta 
hän lausui niin asia.llisia näkökohtia tämän a:sian 
käsittelyssä. että se valaisee tätä a.siaa., ja pyydän 
saada yhtyä hänen lausuntoonsa. Muuten en voi 
olla. huomauttamatta siitä epälo:iaalisuudesta, 
mille tämä eduskunta asettuu entistä ,eduskuntaa 
kohtaan sillä, että ehdotetaan hylättäväksi täl-
1aioon laki, jonka entinen eduskunta on suurella 
äänten enemmistöllä jo hyväksynyt. Olen kuullut 
täällä eduskunnassa lausuntoja jo ennemmin, 
.ioissa on v,edottu siihen, että myöhemmän edus
kunnan täytyy olla Jojaalinen entistä eduskuntaa 
kohtaan käsitellessään niitä asioita, jotka entinen 
eduskunta jo on päättänyt. Nyt tältä samalta 
puolelta, nimittäin oikeistosta, tehdään sellainen 
väite. ettei sitä tarvitse ·ottaa huomioon.. Kun 
eduskunta viime istuntokaud-ella päätti niin va
paamielisen. lain, kuin tämä kysymyksessä oleva 
laki on. 111iin kyllä minä luulen, että lojaalisuus 
entistä eduskuntaa kohtaan vaatisi tätä eduskun
taa pysymään siinä päätöksessään. Ehdotan, että 
lakiehdotus vahvistettaisiin. 

Ed. H ä n n i n en - W a 1 p a s: Oikeiston ta
holta lausutut mielipiteet ovat kerrassaan huvit
tavia.. Siellä kuvitellaan, ettäJ on olemassa ehkä 
.ionkunlainen hegeliläinen ikuinen. oikeuskäsitys, 
ja toiseksi, että tuomarit ovat ikäänkuin jumalia, 
jotka noudattavat ja toteuttavat kaikessa sitä 
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pyhää .ia muuttumatonta. oikeutta. Tällaiset kä
sitykset joutavat museoon, sillä ne ovat niin van
hanaikaisia. Uusiaikaisten tutkimusten) mukaan 
tunnustetaan, että ihminen, kuuluipa mihin ryh
mään tahansa, on pääasialEsesti riippuvainen siitä 
elinkeskustasta:, johon hän kuuluu. Kun tuoma
rit, jotka aiotaan nimittää elinaikaisiksi, kuulu
vat anastajaluokkaan, niin ovat he ensiksi riip
puvaisia: anasta.ialuokan mielipiteistä. Anastaja
luokan keskuude·ssa on ·eri ryhmiä. toiset edusta
vat maaoopitalisieja., toiset teo1lisuuslmpitali.steja 
.i. n. e. Eri vivahdukset voivat kuvastua meikä
läisissä puolueissa. Siis voi olb erilarisia oikeus
kä.sitteitä ruotsa.laisella puolueella, eril·aisia. nuor
suomalaisdla puolueella ja. erilaisia suomettare
laisella puolueella osittain, vaikka ne pää•asialli
sesti käyvät yhteen. Jos tuomarit tulevat josta
kin näistä puolueista, niin tulee sen puolueen kan
na.k.si muuttunut oikeuskäsitys vaikuttal;llaan 
myös tuomioihin. Lakipykä:lät ovat niin l·aajoja, 
että niitä voi tuomioita: tehdessä venytellä puo
leen ja toiseen. Siis tuomarit tulevat elinkeskus
tasta saamansa mielipiteensä mukaan vääntämään 
oikeutta .ia useimmissa ta.pauksis:sa, mikäli työ
läiset tul<:wat ky,symyksoon, vääntävät ne työläis
ten vahingoksi. Kysymys ei voi olla riippumatto
mish tuomareista, sillä sella1sia ei ole olBmassa. 
Ne ovat abstraktisia ihmeitä, joissa ei ole lihaa 
eikä luuta. Kaikki tuomarit ova.t riippuvaisia. 
Kysymys on vain siitä, mistä ne tahdotaan riip
puvaisiksi. Porvaripuolueet tahtovat riippu
vaisiksi omasta puolueestaan, osakeyhtiöis
tään, trusteistaan ja sen sellaisista. Se on meidän 
mielestämme harvainvaltaa, sitä voidaan myös 
sanoa anarkismiksi, ei se ainakaan ole kansan
valtaa. Me haluaisimme myös jonkun verran saada 
vaikuttaa tuomareihin, .ia: kun meillä ei ole muuta 
keinoa, kun ei voida a.settaa. omia luokkatuoma
reita, niinkuin porvarit asettavat, niin tahtoisin, 
että me saisimme eduskunnan kautta kansanval
tai.s€l.la. tavalla vaikuttaa tuomar€ihin. Tästä siis 
pääasia:ssa on riita, siitä pääasiassa riita, ovatko 
tuomarit yksinomaan anasta.ialuoka.sta riippuvai
sia .ia niitten oikeutta ajavia, anasta.iien luokka
oikeutta. toteuttavia, vai tuleeko niitten olla kan
sanvallan kontrollin alaisia. 

Ed. S i r o l a: Ed. W re<lelle pyydän huomaut
taa, etteivät Yhdysvaltain perustuslait anna yli
oikeud€ll€ oikeutta julistaa perustuslainvastaisiksi 
kongressin säätämiä lakeja, ja nimenomaan täl
lainen oikeus kiellettiin p€rustuslakikonventsio
nissa, mutta se on sen aikojen kuluessa anastanut 
itselleen juridisen tulkinnan kautta suurmaan
omistajain ja suurkapitalistien hyväksymisellä. 

Lausunnollani halusin varoittaa tämän eduskun
nan niitä aineksia, jotka vielä nimittävät itseään 
kansanvaltaisiksi, olemasta luomassa sellaista oi
lmuslaitosta, joka vuosikymmeniä täällä tulkitsisi 
ja vääntelisi lakeja sitäkin kel1itystä vastaan, jota 
he mahdollisesti itse vielä maan kansanvaltaisen 
kehityksen mukana saattavat joutua ajamaankin. 

Ed. Schyhergsonille ja Setälälle huomautan, 
että nyt juuri on kysymys hallituksen esityksestä, 
sillä jos meidän ehdotuksemme täällä hyväksy
tään, niin hallituksen esitys tulee tarpeettomaksi. 
Sitä täytyy siis arvostella. Ja joka tapauksessa 
meidän on tlllut huomauttava, että jos €i haluta 
ottaa tällaista siistiä la1kia Korkeimmasta. Oilteu
desta, niin me emme voi myöskään laskea läpi 
hallituksen esity lrsen tapaista lakia. 

Ed. H a a ta ja: Kun lain vahvistaja harkit
see, onko joku laki vahvist€ttava vai ei, on hä
nen luonnollisesti ensinnäkin harkittava kysymys
tä, onko laki tullut aikaan siinä lainsäädäntö~är
jestyksessä, joka sellaisen lain säätämisestä on voic 
massa, ja sitten on harkittava kysymystä, onko 
laki sisällöltään sellainen, että sen aikaansaami
nen todella on maalle ja kansalle otollinen. IM:itä 
tulee lainsäädäntöjärjestykseen tässä tapauksessa. 
niin viime valtiopäivillä perustuslakivaliokunnan 
porvarilliset jäsenet puolueisiin katsomatta asian 
lainsäädäntöjärjestyksestä annettuun lausuntoon 
liittämässään vastalauseessa asettuivat sille kan
nalle, että tällainen laki on saatava aikaan siinä 
järjestyksessä, joka perustuslain säätämisestä on 
voimassa, ja tämän kantansa he pätevästi vasta
lauseessaan perustelivat. Valiokunnan sosialidE·
mokraattinen enemmistö asettui toiselle kannalle. 
Yaikka heillä ei ollut tämän kantansa tukena yh
tään lakimiestä. Myöskin eduskunnassa porvaril
liset puolueet yleisesti asettuivat sille kannalle. 
joka perustuslakivaliokunnan mainitussa vastalau
seessa esitettiin. Näin ollen siis viime valtiopäi
villä esiintynyt kanta, että tällainen laki olisi sää
dettävä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, ei 
ole eduskunnan nykyisen enemmistön kannan mu
kainen, ja en voi ymmärtää, -että eduskunnan ny
kyinen enemmistö siis voisi katsoa, että tämä laki 
on syntynyt siinä järjestyksessä, kuin tälla.isen 
lain aikaansaamisesta on voimassa. Myös tämän 
lain sisältöön nähden on tuotu päteviä huomautuk
sia, joihin tahdon ainoastaan viitata. Puolestani 
tulen kaiken tämän perust€ella siihen tulokseen. 
että tämä laki on jätettävä vahvistamatta. 

Ed. K u u s i ne n: En puutu nyt tähän peru6-
tuslaillisuuskysymykseen, mutta pyytäisin tehdä 
vielä pari huomautusta toisten lausuntojen joh-
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dosta muille eduskunnan jäsenille, jos ed. Schy
bergson sen sallii. (Vasemmalta: Hän on nukku
nut huonosti.) Ed. Wrede ja Setälä lausuivat, että 
pyrkimys tuomioistuinten riippumattomuuteen on 
täällä vanha pyrkimys, ja senaattori Setälä sanoi 
vielä, että se on ollut Suomen kansan eduskunnan 
pyrkimys. Siinä on mielestäni osaksi totta ja 
osaksi perätöntä. Lähinnä se on ollut Suomen 
taantumuksellisten porvarien pyrkimys. :Mutta se 
on ollut yleinenkin -pyrkimys sikäli, kuin on ollut 
kysymys vapauttaa tuomioistuimet hallitsijan vai
kutusvallasta. Ed. Wrede on siinä oikeassa, että 
milloin tuomiovalta on ollut erityisesti riippuvai
nen monarkin va*lmtusvallasta, on siinä esiinty
nyt pahoja väärinkäytöksiä. Tunnetaan sitä täällä 
Suomessakin, eikä esimerkkejä tarvitse hakea ko
vinkaan vanhoilta ajoilta. Siinä suhtees:;a luulen, 
että hyvin suuri enemmistö Suomen kansasta on 
yksimielisesti vaatinut korkeimmalle tuomioistui
melle riippumattomuutta monarkin vallasta. Mutta 
esitettyjä muistutuksia ei voida perustella päte
västi silloin, kun on kysymys siitä lausunnon an
tamisesta .ia vaikutusvallasta, mikä tulisi kansan 
eduskunnalle. Ei ed. \V redekään voi kai tosissaan 
väittää, ettei kansan eduskunta tässä maassa aina 
tulisi puolustamaan kansalaisva.pautta, josta hän 
pelkäsi, että se joutuisi muka vaaraan, jos edus
kunta saisi vaikutusvaltaa korkeimpaan tuomio
istuimt'en. Eduskunta tulee aina olemaan tässä 
manssa kaikkein vahvin ja varmin kansalaisvap:lll
den turvaaja. - Sveitsin oloista vapaaherra 
Wrede tosin puhui sangen varovasti. Luulen, että 
hänkin pohjaltaan, kuten hyvin monet vanhoilliset 
kirjoittajat, on tyytyväinen siihen Sveitsin 'kor
keimpaan oikeuteen, sillä se on jokseenkin van
hoillinen, mikä johtuu siitä, että siellä on edus
kunnan enemmistö kovin vanhoillintm. Jos siellä 
työväenliik€ saa jonkun verran enemmän jalansi
jaa, niin €distysmielisempään suuntaan muuttuisi 
oikeuden hoitokin. Mutta ed. Wrede liioitteli kai 
siinä, että Sveitsin korkeimman tuomioistuimen 
valta on niin rajoitettu kuin hän mainitsi. Kyllä 
se on jonkun verran enemmän rajoitettu kuin 
meillä, mutta ylipäänsä se täyttää kaikki kor
keimman oikeuden tehtävät, varsinkin sinä lai
toksena,johon kaikki jutut vedotaan ja valitetaan, 
ja mitä muita tehtäviä varten korkeinta oikeutta 
yleensä on olemas:;a. Mutta tämä kysymyshän tu
lee kai esiin lähinnä sitten, kun tuloo ,käsit€ltä
väksi hallitusmuodon säätäminen. 

Ed. Anni Huotari: Yhdyn niihin, jotka 
ovat ehdottan-oot, että lakivaliokunnan vastalause 
hyväiksyttäisiin. Olen koko ajan· odottanut. että 
oikeistossa nyt naisasian ajajat nousivat kannatta-

maan vastalausetta, jonka mukaan laki h;yväksyt
täisiin. Viime kesänä, kun esitys oli lakivaliokun
nassa esillä, saatiin poist€tuiksi ne rajoitukset, 
jotka oli asetettu naisten pääsylle Korkeimman 
Oikeuden virkoihin. Hallituksen esityksessä ne 
ovat taasen esillä. Kun meidän ryhmämme vä
heni, ei ole nyt minkäänlaisia toiveita, että nais
tenkuun vapautusta ajettaisiin. Minä kyllä tie
dän, ettei tämä laki vielä muissa suhteissa naisia 
vapauttaisi, mutta kun sitten tulee toinen laki, 
jolla naisille myönnetään pääsy virkoihin, niin 
tämä laki ei enää oli:;i est€enä. 

Ed. Annie F u r u h j e 1m: J ag ville med 
anledning af hvad den senaste ärade t.alarinnan 
yttrat, säga, att min ståndpunkt åtminstone i den
na fråga är, att jag icke kan ställa kvinnosaken 
framom frågan om domares aafsättlighet. Denna 
ståndpunkt har jag också omfattat vid senaste 
landtdag. 

Ed. V u o r i s t o: Kun näitä jo viime valtio
päivillä päätettyjä ja hyväksyttäjä lakeja tässä 
muutama päivä takaperin lähet€ttiin valiokuntaan 
.ia meidän taholta silloin osoitettiin, että tarkoitus 
oli lähettää ne valiokuntaan tapettaviksi, niin var
sinkin k€skustan taholta silloin jyrkästi vastustaen 
torjuttiin tätä väitettä; ja sanQttiin, että niin ei 
ole laita. Nyt me huomaamme, että valiokunnassa 
maalaisliittolais€t ovat jo olleet näiden lakien. tap
pamisessa mukana. Ja minä pyydän panna mer
kille sen lopullisen äänestyksen, joka asiassa tulee 
tapahtumaan, eikö koko keskusta silloin tule toi
mimaan näitä lakiehdotuksia ja entistä vakuu
tuksiaan vastaan. 

'Ed. Hu 1 t i n: Toivon, että kun hallituksen 
esitystä käsitellään lakivaliokunnassa valiokunta 
korjaa sen vääryyd·en, mikä siinä naisia kohtaan 
on tehty. 

Ed. Hän n i n en- W a 1 p a s: Eihän ruotsa
lai:;essa eduskuntaryhmässä olekaan naisedustajia, 
siellä on ainoastaan ,landtdagsmannia". Se selit
tää ed. Furuhjelmin lausunnon. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u he m ies: K€slmstelun kuluessa on ed. 
Aronen ed. S. Häkkisen kannattamana ja vasttoin 
lakivaliokunnan !ehdotusta ehdottanut, ~ttä €dus
kunta päättäisi vahvistaa ja 1 päivänä! tammikuuta 
voimaanastuvaksi määrätä Suomen eduskunnan 
30 päivänä heinäkuuta 1917 hyväksymän lain 
Korkeimmasta Oikeudesta. · 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 
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Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy lakiv·aliokunnan ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Arosen eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 97 jaa- ja 89· ei-ääntä. 

Puhe m i e :;: Eduskunta on siis valiokunnar:. 
ehdotuksen mukaisesti päättänyt, että' kyseenalai
nen lakiehdotus jätetään vahvistamatta. 

4) Esitellään ehdotus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja julkaistavaksi määrätä seuraavat 
lakiehdotukset: 

a) Laki Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta; 

b) Laki 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetu.n V aa
lilain 13 ja 16 § :n muuttamisesta; se:kä 

c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irtolaisista ja 
niiden kanssa menettelemisestä annetun asetuksen 

9 § :n muuttamisesta. 

Keskustelu: 

Ed. A r on .en : Ehdotan, attä. eduskunta 
päättä~si la)kiva.Jliokunnan kirjelmään liitetyn 
vastalaus·een mukaisesti va:hvistaa käis~llä olevat 
la'kiehdotui{]s•et. 

Ed. W r e d e : På hUJfvuds.akH~en ena!handa 
skäl som i fråga om näst föregående ärende ber 
jag få äfv.an heträffande detta förorda. att landt
dagen ville, i öfverensstämmelse med lagutskot
tets försLag, besluta att lagförslaget ic~e måtte 
stadfästas. 

Ed. La u t a s a l o: Kannatan ed. Arosen te
kemää ehdotusta. 

Ed. H a a ta .i a: Pyydän saada kannattaa ed. 
W red·en ehdotusta. 

Keskustelu juli-stetaan päättyneeksi. 

· P u h e m i ·e s : Keskustelun ·kuluessa on ed. 
Aronen ed. Lautasalon kannattamana .ia vastoin 
va:liokunnan: ehdotusta ehdottanut kirjelmään 
liitetyn vastalaus!een mukaisesti, että eduskunta 
päättäisi vahvistaa ja 1 päivänä tammikuuta 1918 
voimaanastuvaksi määrätä esilläolevassa kirjel
mässä mainitut 1la~kiehdotukset. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy lakivaliokt~nnan ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Arosen 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä a.nnetaan 96 jaa- j.a 84 ei-ääntä. 
Lakivaliokunnatn ehdotuksen mukaiBesti on edus
kunta ·siis päättänyt, että kysymyksessäoleva 
lakiehdotus jätetään vahvistamatta. 

5) Esitellään ehd·otus, että eduskunta päättäisi 
vahvistaa ja voimaansaatettaviksi määrätä s·eu
raa va t !lak~ehdotukset: 

a) Laki mooseksenuskolaisista Suomessa; ja 

b) Laki Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 § :n 
muuttamisesta. 

Keskustelu: 

Ed. K u ll e r v o M a n n e r : Ehdotan, 
·että eduskunta päättäisi vahvistaa kysymykseS<Sä
olevaJt ~ait. 

Ed. H o i k k a: Kannatan ed. Maunerin teke
mää ehdotusta. 

Ed. 8 t å h l b e r g: Kun vielä tä!Ssäkin ·täysi
istunnossa on vaadittu viime valtiopäivillä h:y
väks;ytyn moos•eksenusko'laisia koskevan lain vah
vistamista, täytynee kosketella niitä syitä, joiden 
tähden se -ei ole niin tarkoituksenmukainen kuin 
perustUJSla'ki valiokunnan ny kyisel·le edU'skunnalle 
annetun esityksen johdosta. ehdottama ja myös
kin eduskunnan jo kahdes.s1a käsittelyssä hyväk
symä lakiehdotus samasta asria:sta. 

Nyt esillä olevassa a•ikaisemmassa lakitehdotuk
sessa 5 § :S<sä moos~ksenuskolaisten avioliitto on 
jär_i.estetty ainoastaan siihen asti, kun siviiliavio
Eittolaki tulee voimaan. Nyt tuo laki on jo an.
net1m 2 päivänä viime marraskuuta ja määrätty 
noudatettavaksi tulevan vuoden alusta. Koko 
mainirttu mooseksennskolais1ain pykälä olisi siis 
jo alusta al'kaen kuolleena syntynyt. Se ei voisi 
olla voimassa kuin jonkun päivän, tuskinpa sitä
kään, kun tässä laissa on edellytetty määrättä
väkså: ·erityinen voima.antu:lopäivä, arvatenkin 
tuonnempana mainitun lain julkaiS<emisesia. Niin 
ollen ei kannata paljon puhua >siitä, että itse sään
nöskin olisi tullut ristiriitaan kirkkolain kanssa, 
kun avioliitto mooseksenuskolairsen ja ·luterilaisen 
välillä olisi voitu solmita myöskin :luterilaisella 
vihkimisaltlä, mutta kirkkolain muka.a'Th se ei olisi 
ma,hdomsta. 



Mooseksenuskolaiset ja 0. K:n 17 ,1. 7 §. 711 
----~--------------------

Käytännölli&l:!sti tärkeämpi seiklka on sitävas
fuin, että siviiliavioliittolain voimaantuloajasta, 
tulevan vuoden alusta, lähtien jäisi mooseksen
wskolaisten avioliitto tä!llä lai1llla kokonaan järjes
tämättä. Yleinen sirviiliavioliittolaki toos ·ei voi 
täysin tarvetta tyydyttää ·eikä ·Saata mooseksen~ 
uskolaisia täysin tasa-arvoisiksi muiden kanssa. 
SiUä kun ·siviiliavioliittolaissa säädetääm, että 
avioliiton saa solmia joko vihkimisen kautta sen 
muk.aan, kuin 1aissa. on siitä säädetty, taikkia si
viiliviranomwisen ed·essä, niin sellaisena vihkimi
senä ei voi•tane pitää avioliiton· solmimista moo
seksenuskolaisten uskonnollisten menojen mu
kaa.n, joista ei ole Suomen l>a:.issa mitään säädetty. 
Ja. sitäpaitsi koko s\viiliavioliittolaki ·ei ole so
veUettava ikreikkalais-,katolisen uskonopin tunnus
tajiin eikä V:enäjällä kirjoissa oleviin henkilöihin. 
Sellaisilla pitäisi kwitenkin, mikäli Suomen laJista 
riippuu, olla mahdollisuus menoo laissa järjestet
tyyn aviol:Uittoon 1si<Hoinlkin, kun toinen tai molem
mat aviokumppanrut ovat mooseksenuskolaisia. 

Viime valtiopäivillä hyväksytyssä laissa. moo
seksenuskolaisista ·ei näiden todistuskelpoisuutta 
ole järj·estetty, vaan• sitä va.rten on hyväksytty 

, eri,tyinen Ja'ki Oikeude!illräymiskaaren1 17 luvun 
7 § :n m uUJttamisesta. PykäläHe tuli kuitenkin 
muistutuksista huolimatta viime VlwltiO'Päivi!Hä 
annetu'ksi nii·n onneton san,amuoto, että siinä jo 
säädettäessä on hakasilla merkHty kumottuja. ja 
muutettuja kohtia. ' 'Tämwkin muodollinen luon
nottomuus saadrua1n asiaa vähääkään haittaamatta 
vältetyksi, jos huomenna kolmannessa kä.sitte-
1 yssä hyväksytään • perustuslaJkivaliokunn:m eh
dottama :laki moose'ksenus'kolaisista ja anne1Jaan 
nyt va•hvis~tettavaksi :ehdotetun 1laki>ehdotu'ksen 
raueta .. 

Ed. V ä i n ö J o k i n e u: Lakiehdotuksen nyt 
vahvistamises'ta! olisi ky~lä se seuraus, että moo
seksenuskolaiset voiswa;t mennä avioliittoon vain 
siinäJ järjestyksessä, kuin 1laissa siviiliavioliitosta 
säädetään. Minun nähdäksenå. ei tästä kU:itelllkaån 
olisi mitäiiln haittaa, koska .mi,el~estäni on pyrit
tävä siihen, että ka•itkki muutkin avioliitot solmi
taa•n siviiliviranoma~sen ·edessä. .Sen pienen hai
tan, josta edellin,en puhuja huomautti ja joka. kos
kisi -kreikkalaiskatolisen uskon-tunnustajia, mikäli 
niistä tässä yl}teydessä on puhe, korv:a1a se suuri 
etu, että laki tästä asiasta ed. Mannerin ehdotus 
hyväksyen nyt saadaan varmasti aikaa.n, kun 
täillä hetkellä sen sijaan on epätietois.ta;, kuinka. 
lopulHsesti 'käy sen lain hyväksymiseu ja voi
maansaatta.misen, joka eduskunnassa vielä on kes
ken käsittelyn. 

Mitä sitten tul,ee Oi'keudenkäymis!kwaren 17 lu
vun 7 pykälän muuttamista koskeV!aan lakiehdo-

tukseeu, niin on totta, ·että siinä on muodollisesti 
jonkwn verran :muistuttami:selle sijaa. Mutta siinä 
suhteessa ei toki lain vahvistamis~esta sellaisena, 
kuin se viime eduskunna-SSa• hyväJksy;ttiiiJl, koidu' 
mitään 'käytännölilistä haittaa. Lain tekstissä 
esiintyvät hakaset, joista edelliuen pu•huja mai
nitsi, jältettiin viime kesämä la;kiehdotukseen !kai 
jonikinlaisiksi ,muistoiksi" sUloisesta hallituksen 
esityksestä, jossa nämä hakaset olivat ja. jonka 
perusteel:la laki laadittiin. 

Ed. K u 'll e r v o M a n n e r: Ed. Joki!nen jo 
mainitsi, eiltei ole takeita siitä, twleeko perustus
'la'kiva;liokunnan näillä vailtiopäiviUä 'lajwti:ma eh
dotus la>i.ksi moos~ksenuskola.isista :vahviste1Juksi. 
Päinvastoin on syytä pelätä, että niin .ei kävisi. 
Eduskunnassa. on tiettävästi melkoinen määrä jä
seniä, jotka tässä asiassa ovat sil,lä ·kalllnaHa, ettei 
oli,si suotavaa, .ettäJ ·eduskunta hyväksyisi s~eUai
sille perusteille rakennetun lain, kuin minkä pe
rlliStuslakivaliokunta on aaaltinut. Perustuslaki
valiokunnan mietintöön liitetty vastalause osoit
ta'l. sen. Kun tarvitaan, jotta. tämä laki tulisi 
uäiillä va•ltiopäiviillä ~opullisesti kiilsHellyksi ·ja 
hyväksytyiksi, suuret määräenemmistöt, niin vei• 
vat ne1 jotka rtässä asiassa ovat vanlioi,lllisia, juu
tala1ista kansallisuutta yli.päämsä vihaava:l1a ja 
vierovaHa kannalla, käyttää tilaisuutta hyviilk
seen sen jäl,keen, kun eduskunta on hylännyt nyi 
esillä olevan ehdotuksen, ·estääksensä asian kii
reel'liseksi juEstamis·en ja siten perustuslaUrivalio
klllnnan ~ehdottaman l,ain, lopumsesti hyväksy
tyksi tulemisen. 

Ed. Ståhlberg: Viimeisen puhujan epäi
lykset eivät voine olla paikkaansa-pitäviä, koska 
puheenalainen Iaki; hyviilksyttiin. edus·kunnassa 
tois,essa käsittelyssä ilman: ä:änestyostä. 

Ed. K u tll e r v o M a n' n e r: Ed. 'Ståhlbergin 
·huomautuksen johdosta; saanen vastata, että äänes
tysehdotusta. vasta;lawseentekijä väJltti rtekemästä 
sentaJkia, että tärkeät raha-asiat s~lloin vawtivat 
eduskunnan ajan, ja jos äänestykseen olisi ryh
dytty, niin aika oli:si ,ehkä .muihin ~tehtäviin tullut 
täpäräksi. En ole niin luottavainen kuin ed. 
Ståhlberg. 

R!eskustel u julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m ies: Keskustelun 'kuluessa on ed. 
Manner oed. Hoi'kan kannattamana. ja vastoin pe
rustuslakivaliokunnan ehdotusta ,ehdolttanut, että 
puheenaolevat Ia.it vahvistettarnsiin. 

Selostus myönnetään oikeaksi. 
91 
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Äänestys ja päätös: 

l.{er1 hyväiksyy perustuSilak.ivwliokurman ehdo
tuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittta.a, 001 ·ed. 
Manuerin ehdotus hyvaksytty. 

Ää:nestyksessä ova:t jaa-äänet voitotll:a. Edus
kunta on siis päiLttänyt valipkUJnna.n ehdotuksen 
mukaan, ettei puheemoleva>a lakiehdotusta vah-
visteta. · 

6) Esitetään perustuslakivaliokunnan kirjelmä 
n:o 5 ja ehdotus, •että .eduskunta päättäisi vahvis
taa sekä voimaansaatettalVwksi ja. heti voima.an• 
astuva·ksi miLäirätä tämän vuoden ·ensimäisillä val
tiopäivillä hyväksytyn 

Lain 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun V al'tio
päiväjärjestyksen 32, 46 ja 51 § :n muuttamisesta 

toisin kuuluviksi. 

Keskustelu: 

Ed. W r e d e: J ag ber att få biträda den af 
lQ.gm. Estlander til'l grundlagsutskottets skrif
velse fogatde reservaJtionen, som går mt på, att 
landtdagen ville besluta att icke stadfästa 1s·enaste 
landtdags besfut angålende ändrad ly·delse af nu 
ifrågavarande pruragro:fer i L. 0. Ja.g gör det icke 
blott på d·et skä:l, .som af reserva.nten anföres, uta.n 
äfven på den grund, att jag icke kam godkänna 
innE>~~llet af första :stycket i den af landtdagen be
slutna 32 § L. 0. 

Ed. A 1 k i o: Pyydä.n ehdoilta·a, että eduskunta 
perustuslakivwliokunn·an ehdOituksen mulffia.n vah
vi<Staisi tämän lain. 

'Ed. E s t 1 a n d e r: Landet har för närvarande 
en regering, som är ut.sedd af fol:krepr:esentatio
nen och beror af de.ss förtroend'e. Vid sådant för
hålland-e synes dcl niig som om det vore i ömse
sidigt intresse, ått landtdagen för hehåndlingen 
af viktigare äre[lden läte initiativet bero •af vege
ringens propositioner och .sålunda behandlade 
dessa ärenden i samband m-ed de initiativ af ena
handa slag s-om från densamma tillställts landt.
dragen. Med åheropande af detta skäl, som utgör 
en närmare utveck'ling och kompletterimg af hvad 
.tag · i min reservation har anfört, ber jag att få 
aberopa densamma och samtid·igt också antyda 
att jag vid .detta ärendes ihehandling ~ landtda~ 
gen s•ena·ste sommar r.eservationsvi:s ,anmällle min 
skiljaktiga åsikt ibeträffande innehållet af § 32 
hvars ändring här är i fråga. ' 

Ed. J u u tila i ne n: Yhdyn ·ed. Alkion lau
suntoon, ·että tämä laki vwhvistettais·iin. 

Ed. W ä i n ö Jokinen: Nykyinen senaatti 
kyllä pyrkii nimittäytyniäOO ,haHitukseksi" ja 
muut-enkin esiintymään jonkunlaisena mahtina 
eduskunna'n ylä'Puolella. Toivoa kuitenkin saat
tanee, ettei eduskunna,ssa olisi monta, jotka aset
tuvat ainakaan ·sille kannalle, ·että tämä senaatin 
mielimä 'as-ema 'estäisi eduskuntaa vahvistamasta 
jotakin tarkoituksenmukaisek,si katsomaansa laki
ehdotusta yksinomaan sillä '])erusteella, että •Se
naa.tti on tehnyt tai •aikonut tehdä jonkin uuden 
ehdotuksen sama.ssa asiassa. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhe m i e•s: Keskustelun kuluessa on ed. 
W r·ede -ed. Estlanderin ka;nnatt>amana ja vastoin 
perustuslakivaliokunnan ·ehdotusta ehdottanut, 
että eduskunta päJättäis•i olla vahvistamatta viime 
eduskunnan päätöstä valtiopäiväjärjestyksen 3·2, 
46 ja 51 pykälän muuttami•s-esta toisin kuulu
viksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Xänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdo
tuksen, äänestää ,jaa''; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Wreden ·ehdotus hyväk.sytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla· edus
kunta on 'siis päättänyt hyväksyä 'Perustuslaki
valiokunnan ehdotuksen. 

Puh e m ·ies: Täysi-istunto keskeytetään nyt 
k:lo 6:een. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. P •e ura. koski: Minä pyydäJn -eduskun
nan valitsijamiehiä jäämään tänne päättämään jä
senten valit~·~mis-esta siihen valiokuntaan, jonka 
eduskunta v11 meksi on päättänyt valittavaksi. 

Täysi-istunto keskeytetään k :1o 4 i. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 
k:lo 6 i. p. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyöstä yksity•iasiain ta
kia tämän päivän istunnon loppuosasta ja lauvan-



Sotalaitoksen voimaansaattaminen. 

tain istunnosta s·aavat edustajat J,a.lo Kohonen, 
Hanna Kohonen, Salo ja A. Mäkelin. 

P u h e m i ·e s: Valitsijami~hiltä on saapunut 
kirjelmä, ·joka luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Eduskunnalle. 

Eduskunnan valitsijamiehet ilmoittava•t täten 
kunnioittaen, että Eduskunnan kuluvan joulukuun 
17 päivän istunnossa asetetta vaksi pätätettyyn va
liokuntaan, jonka tehtäväksi annetaan valmistaa 
eduskunnan sille lähettämiä .Suomen kansainvä
lisiä suht-eita koskevia asioita, on vaEts·i.iamies
ten kokouksessa valittu 

j ä s ·e n i k s i: ·ed. Hänn:in·en, ·Sirola~ Gylli~g, 
Kuusinen, E. Huttunen, Y. Mäkehn, Salm, 
K. Manner, Ingman, Nevanlinnan, Lagerlöf, 
Alkio, \Vuorimaa, \Vrede, Estlander, !Ståhlberg, 
Mik:Kola; •sekä 

v a r a j ä s e n i k •s i: kahdeksan ·ensinmainitun 
tilalle ed. Toimi, Wiik, V. Jokin€n; 

edustajain Ingmanin, N·evanlinnan ja Lager
löfin tilalle ed. Pullin€n, Haataja; 

edustajain Alkion ja Wuorimaan tilalle ed. Re-
lander; ·. 

edustajain \V red·en ja Estlanderin tilalle ed. Ro
senqvist; ja 

edustajain Ståhlbergin ja Mikkolan tilalle ed. 
Erkko. 

Helsingissä, joulukuun 21 päivänä 1917. 

Suomen Eduskunnan valitsijamiesten puolesta: 

J. Oskari Peurakoski. 

Anton Huotari. 

Puheenvuoron 8aatuaan lausuu 

Ed. Wr·ede: Nyt valitun valiokunnan van
himpana jäsenenä pyydän valiokunnan jäsl:lniä 
kokoontumaan heti, kun tämä istunto keskeyte
tään, tälllä päivänä, hallitu'ksen 'huoneeseen. 

7) Maan sotalaitoksen voimaan saattamista ja esi
tyksen antamista kansanmiliisin aikaansaamiseksi 

koskeva ed. Mikkolan y. m. anomusehdotus n :o 4 
esitellään. 

---------------------

P u h e m i e s: .Silloin kun asia aiemmin oli 
käsiteltävänä, ilmoitettiin, että puhemiesneuvosto 
ehdottaa asian lähettämistä perustuslakivaliokun
taan. Ed. Johansson ed. Härmän kannattamana 
on ehdottanut anomusehdotuksen hy1ättäväksi. 

Keskustelu: 

Ed. A r o k a 11 i o: Aikomukseni ei ole :pitkälti 
ja.tkaa. lähetekeskustelua tästä 'anomu:s·ehdotuk
sesta, joka jo on niin kauvan ollut pöydällä. Mer
kitsen kuitenkin muutamilla samoilla anomuks·en 
tekijöistä eriävän kantani. Maan sot•a:laitoksen 
voimaansaattamista olen pakot·ettu vastusta-' 
maan seuraavista syistä: 

1 :ksi, ·koska periaatteessa olen pakollista ruse
velvollisuutta vastaan, tämä pakollinen asevelvol
lisuus kun pienissäkin 'kansoissa ylläp·itää sotaista 
henkeä ja helfJoittaa sotaan ryhtymistä ja sotien 
käymistä. Ilman pakollista asevelvollisuutta ei 
ny'kyinenkään ·sota olisi voinut jatkua niin kauvan 
kuin se on jatkunut. 

2:ksi, koska pa:kollinen asevelvollisuus on kan
samme valtavalle enemmistölle vastenmieliuen 
ja suuressa määrässä aiheuttaa nuorison maasta 
poismuuttamista. 

3:ksi, koska kaikki sotilasvoimaan 'perustuva 
toiminta tänä aikana, tänä ajankohtana ·enemmän 
vahingoittaa kuin 'hyödyttää maatamme. 

4 :ksi, koska vähäinenkin, edes jossain määrin .. 
kykenevä, sotavoima tuottaa maalla suuria me
noja., joihin meillä •ei ole varaa ja joita voidaan toi
sella tavalla monin verroin hyödyllis·emmin käyt
tää. 

Pakollista as·evelvollisuutta. ei 
olisi miel·estäni nyt eikä vast'edeskään ajateltava. 
Pakollisen kansanmiliisin kysymyksenkään rat
kaisulle t ä m ä a i k a ·ei ole suotuisa. Tällä en 
tahdo väittää, etteikö vastais~na aikana olisi vält
tämätöntäkin järjestää maamme puolustu'kseksi 
jonkinlaista, osaksi Sveitsin miliisin mukaista 
sotaväkeä, jonka tehokkuus pääasiallisesti olisi 
perustettava yksityisissä ampumaseuroissa lsaavu
tettuun tarkka-ammuntataitoon. Mutta, kut•en jo 
sanoin, tämä aika ei ole s·opiva tähänkään. Minun 
mielestäni olisi suorastaan valtiollinen virhe nyt 
ryhtyä minkäärrlaisiin sotilashankkeisiin, olivatpa 
ne perustetut mil'le pohjalle tahansa. Sellaiset 
meidän rikkinäisissä oloissamme ja nälän uhatessa 
nykyää1n ainoastaaan huonontaisivat sisäi·stä ti
lannettamme ja. 1särkisivät yhä enemmän rinta
maamme uloskinpäin. Suomen ta•savalta on syn
tynyt ilman aseellista voimaa Venäjän vallan
kumouksellisen kansanvaltaisen liikkeen kautta 
.ia ilman aseita se ny:t tässä ajankohdassa on pys-
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tyssäkin pidettävä. Olosuhteita hyväk~emme 
käyttäen ol'i;si mi-elestäni asioitamme n~ a.wtt~.va 
sellaisella taitavuudella, ·et;t,ei tämä oto'llmen a1ka 
pääse meitä sivuuttamaan ja etteivät kotoiset riidat 
tule meille ylivoimaisiksi. Mitä väilemmin olisi 
saatava Venajältä siellä määrä!ävän >hallituksen 
kautta olkoonpa se sitten mikä tahansa, tunnustus 
Suome~ tasavallan riippumattomuudesta, jonka 
edellytyks-enä luonnollisesti olisi oleva .Suomen 
täydellinen puolueettomuus Venäjään, niinkuin 
muihinkin ulkovaltoihin nähden. Jos sitten !Suo
men itsenäisyys ja puolueettomuus tulee ;Europan 
suurvaltoi·en puolelta tunnustetuksi, ei Venäjän 
pääkaup~nkia nykyisenkään sodan aikana uhka.a 

'mikään vaara. Eikä Saksa voisi ulottaa sotatOI
miaan puolueettomaan Suomeen. Venäläinen 
sotaväki vapautuisi h-eti lähtemään maasta pois 
häiritsemästä olojamme täällä ja ku'luttamasta 
vähiä elintarvevarojamme. Suomelle avautuisi 
kauppatiet sekä itään että länteen ja etelään. Myy
mällä teollisuustuotteitamme, varsinkin puuta ja 
paperia, voisimme ostaa viljaa ~sekä Venäjältä 
että keski-Europasta. :Nälänuhka saatettaisiin 
tällä tavalla paljon pienemmäksi ja olisi olemas
sa hyviä toiveita voida kokonaan se väittääkin. 
Samaten tehtaamme, joita nyt uhka.a työnseisaus, 
saisivat työtä yltäkyllin, ja sillä tavalla työnsei
saus userlla alonla täysin torjuttaisiin. Talou
dellinen pulamme tulisi kaiken todennäköisyyden 
mukaan ·onnelliseen suuntaan ratkaistuksi, mikä 
tähän aikaan olisi kaikkein tehokkain keino ra.u
han ja levoll:Vsuuden palautt.amisebi maahan. 
Tähän pää:määrään päästäksemme olisi nyt maam
mekaikki vmmat koottavat yihteen. Nykyisen 
vallankumouksellisen liikkeen etualalle ajamiin 
kansanvaltaisiin kysymyksiin olisi tämän ohessa 
suhtaudutta'va oikealla ymmärtämyksellä, 'niin 
että päästäisiin onnellis·esti yli :t,ä:män kriitillisen 
ajan. 

Suomen riippumattomuus ei ole asevoimin saa. 
vutettavissa eikä säilytettävissäkään. Toisel
lai,sia voimia ja yksimielisyyttä ennen kaikkea 
siihen nyt tarvitaan, ja ne ovat meidän valintava
rassamme. Voimmeko tehdä oikean valinnan, 
siihen ~ntaa aikanaan vastauksen tämän eduskun
nan toiminta ja tämän eduskunnan lainsäädäntö
työ. 'Tästä riippuu myös sisäisten olojemme jär
jestä:minen ja rauhan palaaminen maahamme. 
(Vasemmalta: Oikein!) Jos lisäksi nälkäisille voi, 
taisiin saada leipää ja jos kunnalliselle pohja'lJ!e 
perustuva laki vahvasta järjestysvallasta saatai
siin aikaan, jonka. takana on yksimiel·inen edus
kunta, silloin, ainoastaan silloin, olemme turvatut 
ja paremmin turvatut kuin pakoUisesti kokoon
pannun aseelEsen sotaväen suojaamina. (Vasem-

malta: Hyvä- ja Oikein- huutoja. Yks·i reh-ellinen 
pappi Suomessa.) 

Ed. K u ja l a: Minunkin täytyy yhtyä niihin, 
jotka ·ehdottavat hylättäväksi ed. Mikkolan _ano
muksen, koskeva sotalaitoksen voimaansaatta
mista. Sen takana piilee. mielestäni 'lahtarikaar
tien perustuslaillis·tuttamisyritys. Meidän maam
me muuten kuuluu niihi.nJ maihin, jotka tunnus
tavat kristinoppia .. Sen perustees,sa on jyrkkä "taip
pamiskielto, joka lapsiHemme opetetaan pienestä 
alkaen. Ja ,rauha maassa" kuuluu sen periaat
teisiin ja pa.ri 'Päivää on enää aikaa siihen, kun 
taas maan kirkoissa julistetaan ,rauha: maassa ja 
ihmisil,le mielisuosio". Tuntuu kohta·lon ivalta, 
että juuri joulunaattopäivinä on Suomen eduskun
nalla vuonna 19'17 käsiteltävänä kysymys 
ammattimurhaajalaitoksen heukiiwherä ttämisestä. 
Mutta tarkemmin. ajat,eltua :siinä ei mitään lu{)n
notonta ole. Sillä historia osoittaa·, että huoli
matta näistä uskonnonki.nJ perustei,ssa, löytyvistä 
peria,atteista ovat taloudelliset tekijät määrän~ 
neet, että sotalaitokset ovat sikäli kehittyneet, 
kuin kapitalismi on kehitty:rcyt, huolimatta siitä, 
onko maa· kristillinen vai ~ei kristillinen. Vieläpä 
on taloudellisten etujen ristiriitojen, jopa haHitsi
jahuoneitten välisten vehkeiJyjen ja etujen tähden 
käyty 'sotia, jotka on verhottu uskonnon vaippaan. 
Ristiretket, keskiaja.n luokkasodat, 30-vuotin-en 
sota, useat siirtomaasodat ovat siitä hyvin selviä 
todistuksia. 

Mutta pääasiassa ha1uaisin kosketella ,sitä ras
kasta militarismin taakka.a:, minkä alla maan kan
sat huoka·ava.t. Sillä tämä kysymys mielestäni ei 
ole yksin kansallinen eikä yksin :suomalainen, 
mutta- kansainvälinen. Kaikkein ensimäisenä 
esiintyy niissä ta.ppioissa, mitä ihmiskunta, Suomi 
siihen mukaan luettuna., osaltaan on sodis·sa kär
siä saanut, ihmisuhrien lukumäärä. Perin tark
koja tilastoja 'siitä kylläkään ei {)le, mutta muiden 
muassa eräs ranskalainen CamiHe Flammarion 
esittää;,. että 300 vuoden .aikana olisi sodissa. sur
mattu läihes 20 miljoonaa ihmistä. Siihen ei 
sisälly vie,lä maailm~nsodan uhrit, joissa eräitten 
laskelmien mukaan on ta·pettu 6,400 ihmistä, 
raajarikkoisia ruhjottu noin 4,000 paikkeilla ja 
haavoitettu 18,000 paikk-eilla joka. päivä. Nämä 
ovat välittömät uhrit. Tähän eivät sisä:lly ne vä
lilliset uhrit, mitkä ovat :sodan seurauksi,s:t.a me
nettäneet henkerusä ja kärsimään joutuneet. Ne 
ovat vallan laskemattomia 'summia. (Vasemmalta: 
Ne on liian pieniä numeroita.) Nämä murhatut 
ihmiset, keitä ne ovat? Ne ovat työväenluokkaan, 
talonpoika.isväestöön kuuluvia'. Ne ovat olleet aina 
n~itä ja ovat nytkin. Sillä bikkien maitten sota-
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a-setuksissa. on säilytetty harraskaisille :etuoikeu
tettu asema.. · Ei niiden tarvitse sotarintamaan 
mennä. Ne saa•vat kaukaa katsella, kuinka työ
läisiä teurastetaan, kuinka työvoimaa,, tuottavaa 
voimaa tuhotaan, kuinka siten tuotannolliselta 
työltä hävitetään voimia. Rahalliset ta.ppiot :suo
rastaan valtion menoina ovat myö.s niin: huikeita, 
että vallan paikkansapitäviä numeroitru n~istä on 
vaikea saadakaan. Niillä: numeroilla, mitä niistä 
sa:atavissa. on, niillä on :se paha vikru, että ne mo
nessa suhteessru ovat liian alhaisia. Eri maiden 
sotala'itokset, niidtm yl,läpito on pääasiallinen val
tion menoerä kaikissa maissa. Ne :summat, jotka 
militarismi eri maissa vuosittain nielee, ovat niin 
suuria, niin huilreita, että va1lan päätä huimaa 
niitä ajatellessa. Niiden summien rinnalla ·ovat 
vähäpätöisiä ne summat, joita on käytetty yleen.sä 
kansan ·hyväiksi, niihin tarkoituksiin, mitkä todella 
bnsa.lle hyötyäJ tuottais:ivat. Mutta kapitalistiset 
valtiot eivät tietystikään ole sitä pitäneet sil
mällä, mikä kansalle olisi edullista, vaan sitä, 
mikä olisi sille luokalle edullista, minkä taht.o8i. 
toimeenp.anevana voimana. hallitukset es.iintyvät, 
ja s·en vuoksi on empimättä kaikissa maissa myön
netty sotameno toisensa jälkeen. Saksalainen 
Bismarck sanoi aikanaan: ,a:seellinen rauha on 
pysyvä sota" ja ne menot, jotka •eri maiden sota
laitokset vuosittain nielevät, ne kyllä tä:män lau
seen todistavat todeksi. Sotalaitos mamsoi 1908 
.Japanissa 191 miljoonaa markkaa, Turkissa 
12'5 miljoonaa, Romaniassa 45 miljoonaa, Ser
biassa .20 mrljoonaa, mutta• Venäjällä se on kor
kein. 1,300 miljoonaa, Espanjassa 182 miljoonaa; 
suurimmista valtioista vielä mainit~kseni: Poh
.iois:-Amerikan Yhdysvallat 275 miljoonaa. M·ai
nittakoon tässä sivumennen, että Amerikan mili
tarismi maksa~' vuosittain 1;100 miljoonaa dolla
ria, siis Suomen rahassa se viisikertaistutettuna, 
kuinka suuri :summa siitä; jo nous:eekaan. Sak
sa·ssa nämä menot nousevat 1,2:63 miljoonaan, 
Ranskassa 1,003 miljoonaan, Iso~Britaniassa 1, 750 
miljoonaan markkaan. Asukasta kohti nousevat 
nämä summat 3 :sta 20 markkaan vuod.essa. Kor
kein on tässä kohden Saksa, jonka jokaista asukas
ta kohti militarismi maksaa 20 markkaa. Suomessa 
ei tältä vuodelta ol:e numeroita sentähden, että 
Suomessa ei ollut sotalaitosta. Mutta maksoim
mehan mB tältäkin vuodelta :s.otmniljoonat venä
läiseHe militarismille; oli:han meilllä siinä uhria 

.kyllin. 
Sotalaitokseen ·Europan vaJ,Jat uhraavat monta 

vertaa enemmän kuin ne uhraavat .sivistyksen hy
väksi. Tässä muutamia numeroita, mitkä osoitta.
vat sitä suhdetta, mikä vallitsee militarismin hy
väksi uhrattujen va;ltiomenojen ja kasvatus- ja 
sivistystarkoitu-kseen uhrattujen valtion menojen 

' 

välillä. Jokaista henkilöä ja mal'irokaa kohti si
vistyst8irkoitu~siin uhrattujen valtion menojen 
rinnalla uhraavat seuraavat eri valtiot sotalaitok
seen henkilöä kohti seuraavat summat: Englanti 
4 markkaa, Ranska 4: 50, Yhdy:svallat 1:50, 
Sa~sa 3 markkaa, Itävalta 3: 50, Tanska ja 
Ruotsi 2 markkaa, Italia 9 markkaa, Belgia 2 
mar.kkaa, siis se pieni maa, joka nyt on hävitetty, 
se uhrasi 2 markkaa militarismille, Sveitsi 50 pen
niä (alhaisin on siis <Sveitsi, jos<sa on miliisi), 
Venäjä 11 markkaa, siis 1/ 11 sotamenoihin ver
rattuna vain Venäjältä on riittänyt valistustarkoi
tnksiin. S'ikäili kuin ,sotamenot ovat lisääntyneet 
on myös eri maiden valtiovBlat lisääntyneet. Noin 
3·2 eri valtion velat tekivät vuonna 1908 lähes 
20,000 miljoonaa markkaa. Niistä oli Suomella 
silloin 140 miljoonaa markkaa. Henkilöä kohti 
tekivät valtion velat ·3.2 valtiossa 9 markasta 1,.338 
markkaan henkilöä kohti. Suomessa oli valtiovel
kojen määirä 49 markkaa henkilöä kohti. Kiinan 
valtiovelka, joka on alhaisin, on· 9 markkaa hen
kilöä kohti, Australian: 1,338 markkaa, siis kor
kein määrä henkilöä kohti. Suomen m'iJitarismi 
maksoi erään tilaston mukaan niinä 20 vuotena, 
kun se oli voimassa, silloisten ·elantosuhteiden mu
kaan noin 150 mil.ioonaa. Se ei ollut täyttä 5,000 
miestä, vaikka asetuksen mukaan olisi pitänyt 
siihen määrää nousta. Kun sitten vuonna. 1899 
ha'llitus esitti, että vakinainen väki olisi ollut li
.sM.tävä 12,000 miBheen, .laskettiin niiden menojen 
silloin nousevan 10 miljoonaan markkaan,. silloin 
oli niin alhaiset elanto- ja olosuhteet, että nyt 
täytyisi vähintäin tuon summan kymmenker
ta.istuttaa, jos olisi puheena 12,000 miehisen vaki
nais•en armeijan saattamiset'lta sotapalveluk.seen. 
A~tuksenmukainen määrä 5,000 miestä merkit
sisi sen mukaan, mitä se silloin maksoi, noin 
70-80 milj.oonan menoerää; siinä ei vielä tar
vitsisi olla raskasta asestusta, ei linnoituksia eikä 
muita, ainoastaan vakinainen sotaväki asestuk
sin<een. Sen lisäksi ovat reservit. Nämä numerot 
eivät ·ole lopullisia eivätkä' täydellisiä, reserveistä 
minulla ei ole numeroita esitettävänä, mutta l'e
servinähän oli noin 20,000 miehen suuruinen 
joukko, joka kävi myöskin harJoituksissa 6 viik
koa vuosittain. Perustusla:kikomitea laskee halli
tusmuodossa esitettävän sota.voiman v·oitavan 
saada kuntoon 30,000,000:n vuosimenoUa, mutta 
sitä ei voi pitää edes alimpana määränä verrat
tuna niihiri olosuhteisiin:, mis.sä tällä hetkellä 
elämme. Vielä mainittakoon, että noin parissa
kymmenessä vuodessa Saksan militarismi ma.ksoi 
16,000 miljoonaa. markkaa. 

Näistä harvoista tässä esitetyisiä numeroista 
voi saada aa.vistu·ksen jo puhtaa•sti ra.hallisista 
menoista, mitäi valtiot uhraavat mi'lit.arismin hy-
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väksi. Sen lisäksihän tulee vielä muita menoja, 
muiden muassa, työtappio. Suomen sotalaitos, jos 
5,000 miestä olisi vakinais·ena sotapalveluksessa, 

'laskettuna 300 -päiivän mukaan, olisi se 1,500,000 
työpäivää. Silloin laski valiokunta 1877-78 vuo
den valtiopäivillä työtappion markaksi päivältä. 
Sekin täytyisi nyt kymmenkedaistuttaa; siis 
5,000 miehen aikaansaama. työta,ppio, kun ne oli
sivat poissa sotapalveluksessa tuotannollisesta 
työstä, ·olisi määrättävä 15 miljoonaksi markaksi 
vähimmässä tapauksessa. · Korkein 1909-14 
vuosien välillä lakoissa ja työsuluissa me
netettyjen työpäivien summa oli 45-450 tu
hatta työpäivää. Jos otf:taan korkein luku 450,000, 
minkä katsoisi jonakuna vuonna ~yöväenluokan 
menettävän työsuluissa .ia -lakoissa, siis .työ·sei
sauksissif yleensä, se ei olisi vielä läh€.s 1 /P. siitä 
työtappiosta, mikä militarismin vuoksi vähintään 
syntyisi, vaikkapa sekin kymmenkertaistutettai
siin, niin, että la-skettaisiin 10 markkaa työtap
IJioksi päivältä. 

1\fainittakoon vielä, että Suomessa on kärsitty 
työtappiota nyt sodan aikaan, 20,000 miestä las
ketaan tehneen työtä keskimäärin 3 vuotta, siis 
900 päivää .iokai,sta 20,000 mi·estä kohti on syn
tynyt Suome3,sa työta.ppiota. Laskekaa 10 mar
kaksi miehen päivätyötappio, kuinka suuri summa 
siitä tulee? (Vasemmalta: Kuinka suuri se on?) 
Minä -en ole täs·sä tilaisuudessa laskemaan, mutta 
siit11 tul-ee niin hirvittävä luku, että kauhistuttaa 
,sitä laskea. On kyllä neljättä vuotta tehty pat
teritöitä Suomessa ja pyhät ja aret eräinä aikoina, 
ja on ollut enemmänkin kuin 20,000 miestä, mutta 
on ollut vähemmänkin, jotenka vähimpänä mää
ränä voi pitää 20,000. miestä, jotka ova1t Suomessa 
sotatöitä tehneet .ia :loittoen työtappio pitäisi siis 
olla todellinen nä.in laskettuna eikä liian suuri. 

No niin. Ruotsin militarismi vaatii 13 miljoo
naa työpäivää. vuodessa, 'Siis 13 miljoonan työ
päivätappio, 13 kertaa .enemmän kuin kaikki 
Ruotsin sulut ja työseisauks€t yhtenä vuonna yh
teensä. Japanin militarisrhi vaatii 912 miljoonaa 
työpäivää vuodessa', Saksan militarismi vaa.tii 
200 miljoonaa työpäivää j. n. e., niitä lukuja voisi 
jatkaa' vaikka kuinka pitkälle, mutta, nämä· riit
täkööt osoittamaan, kuinka. suuri kans•allillfln työ
tappio täs·säkin tu1ee, osoittamaan, kuinka· paljon 
valmisteit.a voitaisiin valmistaa! näinä työpäivinä. 
Työtappio.n lisäksi täytyy ottaa myöskin huo
mioon se hävitys, mikä syntyy sotavarustu:~ten 
.iohclosta .ia metsien hävityksenä, joista jo ennen 
on mainittu. Ja se raaka-ainetappi.o, mikä ta
pahtuu sotav.arustuksia valmistellessa, sekin on 
huomioon otettava. Mainittakoon vain yhd'estä 
ainoasta a:setehtaasta, Kruppista, miten paljon 

siellä vuosittain raaka-ainetta tuhlataa,n sota
aineitten valmistukseen: rautaa 1 milj.oonaa ton
nia, hiiliä ·1,500,000 tonnia, koklsia 1,500,000 
tonnia, malmia 2,255,000 tonnia. Eikö näillä 
määrillä raaka~ainetta voitaisi ihmiskuntaa ääret
tömän paljon hyödyttää? Tätenhän se juuri muut
tuu kansainväliseksi tämä sotakysymys, koska 
nämä ainoat aineet, muista puhumattakaan, voisi
vat Suomeakin suuressa määräss!ä hyödyttää, esi
merkiksi sit-en, että näitten tavaroitten hinta ale
nisi .ia niitä olisi runsaammin käytettävissä, ellei 
kapita-lismi pääsisi suuremmassa määrässä niitä 
mereen upottamaan, kut€n se on tehnyt kahvin 
ja muitten aineitten kanssa silloin, kun niiden 
hinnat ovat alenemaan pyrkineet. Senpätähden 
ei ole ihme, että asetehtailijat ova:t valmiit veh
keilemään .ia yrittämään keinotekoisestikin aikaan
saada sotia silloin, kun niidenkin teollisuustuo
ta.nnon alalla syntyy liikatuotantoa, jotta sodissa 
taas sitä hävitettäisiin ja taas he saisivat valmis
taaks€en uwsia sotavaru~uksia ja taa1s uusia rik
kauksia koota. Onhan Saksassa. tehty paljastuk
sia, miten asekapitalistit ovat vaikuttaMet huo
mattavasti vä-lillisesti soti:en syntymiseen. Nehän 
leikkivät·maan kansojen kohtalolla, aivan niinkuin 
meilläkin 1sotalaitoksen henkiin herättämällä, 
Lucina Hagmanin sanojen mu1kaan on aikomus 
leikkiä tällä kansa.lla, tämän kansan pohjakerrok
si ll a, kuten kissa hiirellä. Ja kuka se on sitten, 
.ioka nämä rasitukset pääasia,ssa. kantaa? Lucina 
Hagman kir.iaseSisaan sa.noo, että ne joutuvat kan
san alempien kerroksien kannettaviksi pääasiassa. 
Se pitää paikkansa, sillä melkeinpä useimmissa 
maissa ovat verotusolot sillä kannalla, että kan
san pohjakerroksilta. tulli- y. m. sellaisten joka
päiväisiin dintarp€isiin kohdistuvien verojen 
kautta militarismin hyväksi 'suurimmat summat 
kootaan. Muiden muassa 1909 pantii.ru SakJsassa 
toimeen. eräis 50() miljoonan verotus, joka jakaan
tui kansankerrosten keske.ru siten, että 7 /r~. siitä 
joutui t.yöväenja.ta.lonpoikienkannatta.vaJksi. Muut 
vallanpitäjät saivat 3

/ 7 kannettavakseen, maan
omistus päl:isi vallan vapaaksi. Samaan suu.rutaan 
n{:; ovat käyneet verot meillä kuin muuallakin ja 
:.•entähden pitää valtiolainojru lisäksi ottaa, kun 
omistava luokka ei ainoastaan tyydy siihen, että 
se köyhälistön pojat omien etujensa vuoksi tahtoo 
surmata tappotantereiile ja sotien välillä anastet
tuja omaisuuksia suojel·emaan, vaan :se haluaa ne 
viulut vielä maksattaa ja. maksattaakin ne kansan 
pohjakerroksilla. Kun meilläkin sotalaitokses
tamme olll kysymys .ia.kun, jonkun oik-eistoedusta
jan kanssa siitä tulee puhe, niin he eivät löydä 
muuta perustusta sille, kuin että tarvitaan sitä 
,sisäistä: järjestystä vartfln". Sanoisivat sen suo-
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remmin: ,sisäistä vihollista" ,varten, siHoin 1soen 
luokkaluonne vähätietoisimmillekin paljastuisi. 
Muuten historian esimerkeillä voidMn militaris
min luokkaluonne todistaa ja se voidaan todista,a 
militarismin kolmonpanostakin. Kaikissa maissa
han pääasiassa työväenluokalla. on raskain taakka 
siinä kannettavan.a. sekä itse asevelvollisuutena 
että työnä, että myöskin maksuna. Jos asetetaan 
kysymykseen, minkätähden työväenluokan nuo
risossa on erf maissa niin suuri määrä ammatti
murhapukuun pukeutumaan haluavia, niin sille 
saa vastauksen katsomalla kouluoloja. Nykypäi
vien maailmassa kapitalismin ja kirkon holhouk
sen alaisena olevan koulun täytyy kasvattaa mi
litarismihenkeä .io lapsiin. Vaikkapa. katkismuk
sBDJ 5 käsky tappamisen kieltääkin, niin täytyy 
opettajan selittää, että sodassa. on murha luvalli
nen, ja kaikkia mahdollisia murhaa ihailevia kir
joja käyttää, kouluoppilaillensa. Onhan meilläkin 
historian opetukse:Sis:a syyn .ia senranksen laki, ta
loudelliset syy.t jätetty syrjään ja vain kerrottu 
lapsille, kuinka . kruunaamattomat ja kruunatut 
murhaajapäälli,köt eri maissa ovat mikä enemmän, 
mikä vähemmän saaneet pahaa ja. hävitystä naa
purimaissa. aikaan, .ia sellaisektsi tulemisen ihailua 
on meidän maamme lapsille opetettu. Ja onhan 
meillä. ollut tuo militarismin korkea v·eisu, Vän~ 
rikki' Stoolin Tarin,at pääasiallisena ·oppikirjana 
myöskin kouluissa näihin asti, kirja, joka asettaa 
,SYen Dufva" runoSis.a Suomen ka.nsan siihen a,se
ma.an, ettei siitä ole kuin kanuunan ruuaksi. 
.. Pää huono oli, mut't' sydän paikallaan." Sen 
sydän oli paikallaan, kun se hullupäi.senä lähti 
:vksin tappelemaan ryssiä vastaan ja tappamaan 
itsensä. Sellaisia tarvitsee militarismi kaikissa 
maissa kantam.aan teurastajamanttelia.' 

Rauha~liike on melkein yhtä vanha kuin sota
la.itos, sillä aina ·on kaikissa maissa sodasta kärsi
vien keskuudessa rauhanliikbitä esiintynyt. 
RauhanEikkeitäi esiinrtyy .tänä päivänäkin, esi
merkiksi löytyy porvarillisia rauhanyhdistykisiä 
ja -seuroja., jotka hyvinkin kaunista, .sydäntälii-

._·kuttavaa rauhanaatteen kieltä puhuvat, ja voihan 
olla rehellisiä tarkoituksiakin näillä filan:troo
peilla, mutta heidän äänensä jää huutavan ää
nek,si korvessa niin kauvan,. kun kapitalismia on. 
Niin kauvan ei rauhasta kysymystä voi olla j.a 
niin kauvan. kun kapitalismi on, niin .sen eduiHe 
on välttämätöntä. että on mi1itarismia olemassa 
sen etujen turvaksi ja uusien etujen valloittami
seksi, ja siitä: seuraa, että kaikkina ailmina ja, täl
läkin hetkellä todellisen rauhanaatteen a.jajia vai
notaan maasta maahan ja kaupungista ka.upunkiin 
ja rauhan ja rakkauden Kristus riippuu tällä het
kellä verta vuotavana ristinpuU!ssa maailman im-

perialismin koirien imiessä sen veristä ruumista. 
Sel1ainen .on tällä hetkeHä asema. Todellinen 
rauhanaate löytää vastakaikua köyhälistön pll
ri.&sä. J aettakoon rauhanpalkintoja niin, J;JaJjon 
kuin hyvänsä, tehtäköön korulau,seita vuorenkor
kuiset kasat, rauha on yhtä kaukana tänään kmn 
huom@na, kuin 1700 vuotta .sitten, ellei löydy 
toista tietä, jota kautta rauha on saavutettava. Se 
tie on kansainvälinen sosialismi. Sen tien alku
asteella on nyt jo Venäjän köyhälistö. Se on suo
rittanrut sen historial'lisen työn, että se on suu
rimmassa maailmans·odassa saanut rauhanneruvot
telut vakavalle alulle, ja. on toden'näJköistä, että 
g.en historiallisen: työn hedelmä on kauvemmas 
kantava kuin kaifuki rauhanfraasit yhteensä, mitä 
kaikkien yläluokan filantrooppien keskuudessa on 
maailmane kylvetty. Täisti,i työstä voisikin sitä 
ihailla, vaikka ei 1sitä ihailua oikeistossa haluta, 
mutta köyhälistön täytyy sitä ihailla. Se on vain 
todistus siitä, että ennen eivät sodat lakkaa, en- . 
nenkuin on kapitalismi kukistettu, .ia siten sodan 
vaara poistettu; sosialismi on rauhan turva. Sii.s. 
va.sta silloin, kun kansainvälinen sosialismi on 
voitossa. siHoin astuu köyhälistön majesteetti 
valtaistuimelle .ia silloin julistaa se maan kansoille 
rauhaa maassa. ei korulauseena, mutta todellistiu-
tena. · 

.p u h e m i e ,s : Ennenkuin puheen vuoroa anne
taan .seuraava},}e puhujaUe, esitellään kirjel;mä, 
.ioka on saapunut. senaatista . 

Rautatietariffien korotul'l. 

Sihteeri lukee: 

S u o m e n Ed u s k u n n a ll e. 

Ne erittäin suu11e.t menojen lisäyks.elt, j'öita 
Suomen valtion rautatiet sotavuosina ja ~.rsiiJI
kin kuluvana vuonna ovat saaneet kestää. mYön
nettyjen palk·a·nkorotus:ten .ia tarveaineiden kal
listumisen vuoksi ja jotka menojen lisäykset ei
vät enää V'iime aikoina ol•e tuUeet korvatniiksi 
samass•a suhtee,ssa kohonneiden tulojen kautta, 
ovat arv-eluttavassa määrin järkyttäneet val~ion 
muta"bei·den taloudellista a,s.emaa da matkalin 
saaneet sen, että rautatieliikenne .i·o kuluvalta 
vuodelta, erinäisistä tariffikorotuksista huoili
matta, todennäköisesti tuottaa tappiota., ajattel.e
mattakaan mitään korkoa pääomalle. 

Kuluvan vuoden arkana ovat ili.en!kilö- ja ta
varaliikennetariff1it valtion .nauta:teiillä muutetut 
:kahdesti. Vuoden alussa olivat voimas:sa vuo
den: 1897 tariff]t erruil'lä Senaati·n maaliskuun 9 
paiväm:ä 1916 päättämillä muutoksilla ja l!isäyk
s:il'lä. Senaatin ]Jäätöksellä helmikuun 13 päi-
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'vänä. 1917 koratetti in sitiJen näitä ta.ri1fif,ej a ta
varaliikenteessä 10 :llä % , sekä henkilöliiken
teessä 20:lla. o/o:lla. Vii.Jme lokakuun 1 päitvästä 
alka.en taas nuodatetaan .tariffeja, jotka Senaatin 
päätöksen mumaisesti edellisen elokuun 24 päi
vä.ltäl ovat l'asketut s~ten, että vuoden 1897 tarif
iilt ovrut 'korotetut matkustajaliikenteessä 100:Ua 
o/o:lla ja tavarali•i:kentees·sä 60:lla o/o:lla. 

Jotta voitaisiin suunnil'leen arvostella vuoden 
1918 liikennetuloja, on laskelmien perustaksi 
otettu viime lokakuun liikenne, kosk,a siinä par
haiten kuvastuu vuoden jälkimäisen puoliskon 
aikana ta.pahtunut liiikenteen keskimääräinen 
vä'he·ntyminen j.a nykyiset koro:tetut t&I"i:fifit sa
moinkuin kalliista ajasta liikenteen hoidolle 
aiheutuneet tuntuva;t lisäyksetkin silloin jo oli
vat voitmac&sa, jota11a•iltsi ·nykyinen luonnollisempi 
ruplakurssi silloin ~uli käytäntöön. Laskemalla 
ViUodien 19118 li:i!kennetulot taHä :pob,j,alla, saa
daan tu1oksebi m:oin 150 milj.oonaa markkaa. 
AiOO"kaam. korkeammiksi ei vuoden T9118 tuloja 
voida nykyisten tariffien mukaan arvostella, 
·koska liil>Jenne kuluvan vuodien koko jälkimäi
sellä p'llidliskolla on ta;sais,es.ti vähentynyt ja sitä 
vähenemi~stä yhä ja:tkuu, ilman eitä kohoami~s,ta 
ainakaan talven kuluessa voitaJnee odottaa. 

Miltä ta.as vuodtm 1918 me,noi'hin tulee, a~rvioi
daan ne vähintäin 220 miljoonaa markaksi, 
mihin summaan s~säl,tyy · my~öskin k·aikilla. osas
toilla vi:r1ka.i:liJjoiUe rnYJönnetty kahli!i1n.a;janlisäys, 
;Yhteensä: 5>6,750,000 , markkaa. Paitsi tätä 
[isäysrtä paikoissa on me.no.i,en ka,svamiseen vielä 
·vaikuttanut ta.rveaJi•neid•en, vars:i,nkin p.ol ttopui
den, koneöljyn .ia muiden voite,luai.neiden sekä 
·l'lautatarpeiden ja kaikkien muide·nkin li.~kkuvwn 
kaluston korjausMihin tarvittavien aineiden 
suunnaton ka:Ilistumi:nen. Sitä paitsi on huomaJt
tava että koko sota~a.jan. liikarasitus, joka ·ei edes 
my.öntän:yt s'äiilnnöllistä kunnoss.apitoa, nYJt vai
kuttaa sen 'eipäedulliiSen, kun korjaustyöt ova.t 
aitä suuremma:t nykyis.en;ä kalHina aik13!na. 

Esril]ntuodu:illa la.skuperuste·i'Ha dli.si niin muo
doi,n ilman tari'ffikoroi:tU:ksia ainakin noin 70 
miLjoonan markan suu:ruinen ta:ppio odotetta
vissa lukuunottamatta rauta:fleihin kiimnitetyn 
pääoman korkoa. Tämä •tappio on sopivilla kei
noitlla :koetettava .s~aada e-st~etyksi, ja olisi taUöin 
lähimpänä .ia nykyisin aiDJOina tehokkaina kei
·noina turvaudiuttav.a tariffien korottamiseen. 

On selvää, et1tä ta;dffien korotustakin on vaa-o
vaisuud·ella ·toimeeniJantava. Kokemus kotr- ja 
nlkomaalta osottaa, että liian korba·t tar.i':f'fit 
osaltansa vaikuttavat liikenteen vähenemistä: ja 
siten aikaansaavat päinva.staista kuin mitä noiiden 
korotuksema todellisuud'6ssa on tarkotettu. Toi-

siaaJ.ta on hnoma,tta.va, että en~tiset vuoden 1897 
tariffit olivat alhaisemmat kuin melkein missään 
muussa maa·ssa .ia että ny.tkin suooitellut pro
sen!ttim.ääräiset tariffikorotu:kset eivät vastaa 
puoltakaan meno.ien pro.sentillista. nousua. 

iEdelläiesitetystä näkyy, että valtion rautaJtiet 
tarvitsevat vuonna 1191:8 pyörein luvuin noin 
50 o/o tulo.ie~n lisäyksen, jotta menot ed:es toden
mäköises,ti s~aataisii1n peit.etyiksi ja suoranaiset 
ltaprp1ot valtetyiiksi. Tämä lisäys saatane.e, mi
käH nykyisiin epä.säännöllisiin oloihin p·erustu
win laskelmiin voidoo..n luottaa, kohottamaUa 
rautateiden nykyisiä •tari:tfeja noin 50:llä o/o:lla. 

Kun ei valtiontalouden .etu.i·en mukaisena voi
tane :pitää, etrtä va.ltion suurin 1iikeyi'litys tuottaa 
tappiota, .ehdottaa hallitus eduskuntaa suostu
maan siihen, 

e·ttä Hallitus :korot~taa ·rautat·eiden tari'ff~ja 
siten, että rautateiden itsensä kannattavaisuus
periaatetta niin paljon kuin mahdollista. n<>uda
tetaan. 

'S'enaati;n päätöksen mukaisesti Kulku:laitos
t,en .ia ylleist,e.n töiden Toimituskunnan 

pä.äni:kkö: 
.Talmar Castren. 

K. J. Flodström. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehd:ottaa, että 
asia lähetettäisiin vai tiovarainvaliokuntaan. 

· Ehdiotus hyvaksytääm. 

Puhe m i ~e s: Es11:el'lään halEtu'ksen esitys 
n:o 28. 

Ehdotus laiksi säästöpankeista. 

,Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, 
päättäen käsi:tel'lä esilläolevan esiltyksen sillä 
tavalla. kuin valtiopäiväjärjestykses-sä on sää.
d:etty keisarin .ia ~suuril'illhti!naa•n esityksestä, 11ä
'hettäisi asian pankkivailiokuntaa.n. 

Ehdiotu:s hyväksytääJn. 

Puhe m <i ~e s: Esi,teUään edelleen hallituksen 
esitys n :o 29. 

Erityisen työkyvyttömyys- ja vanhuusva<kuutus
rahaston perustamisesta. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläiolevan esi
.tylksen sillä tav·oin, kuin valtiopäiväjärjestyk
~sessä on sää:detty keisarin ja .suurirnh'1Jinaan ffii
tyksistä, lähettäis'i asian valtiovarainvaliokun·· 
ltaan. · 

Ehiliotus hyväksytään. 
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kos·keva 

Keskustelu jatkuu: 

Ed. A. M ä k e :1 i n: Minä en ole puolestani 
paldon tä:mäin eduskunna-n kallista a-i'kaa kulutta
nut ja Hmoitan ·etukäteen .n,ytkin., -etten kovin -kau
van teitä 'kiusaa.. (Eduskunnasta: Hyvä!) Asia 
on kuitenkin minuHe niin uutta~, uutta ja vanhaa, 
uutta. sen vuoksi, että täs,sä nyt kyseessäolevassa 
asiaJSsa. herätetään ne muistot mirnussa, jotka jo 
·ovat aivan ruvenn.eet unohtumaan. Minä Henen 
vksi niistä harvoista tässä edus'kunrnassa-, jolla on 
~l'lut kunn~a saada tämä kasarmisivistys .. (Va
semmalta: Huono kunnia!) Kun täällä ovat useat 
puhujat viitannoot, onpa kirjoitettukin, tuon ka
sa~rmrkasvatulksen sivistävästä vaikutuksesta, 
lwnoo minul:la syytä muutamin sanoin tuohon 
puuttua. Kasvatus täällä kasarmissa on kahden
laista, ruumiiJHilsta ja. henikis!tä. Ruumillisessa 
kasvatuksessa etupäässä koetetaan. ruumista 
muokkaiHa reippaaksi, notkeabi ja voimak
kaaksi. Täss~ ruumiillisen hsvatuksen harjoitu.s
välikappal<eina käytetään kiväärejä, pistimiä, sa
peleita, revolve1.1eita, heinäsäkkejä, ihmisenkuvia 
j. n. e. Nämä opetusvä:lineet eivät tietenkäi:Ln he~ 
räiä kohta a:lussa. mitään suurta kunnioitusta ali
nakaarr niis.sä hen1kilöissä, ·jotka kova,sti kauhis
tuvrut kaikkea teurastll!sta. tSiel:lä 'esimerkiksi, 
ma.ilnitakooni !muutamia bpetnsmetoodeja, asete
taan heinäsäJk_lki doi<ttenJkin pylväitten väliin ja tä
hän heinäsäJkkiin pitäJä alkaa opetelila pistämääm. 
Ka:twkwa.s, eihäm kapitalistisessa yhteiskunnassa, 
joka on: tieteelli:sesti ja. taiteellisesii va1istunut, 
kelpaa se, .että 'kylmää terästä sohaisisi lämpi
mään ihmisruumiiseen kovin rumasti, vaan se pi
täiä käydä hyvin taiteelHsesti. Asetetaan kädet 
niin:, jalat .iustiin ,niin, polvi suora<ssa. rinta ul
kona .i. n. e., että se vain on: hyvin kaunista. Li
säksi nlå:ililä ruumiiUisiHa harjoituksilla harjoite
taan: marsseja., ampumisia j. n. e. Nyt voisi joku 
arvella ja on sanottu'kin, että onhan täillä.'kin 'kas
vatukseMa 'kui:t,enkin hy_gieentinen merkitys. Mi
nun täytyy, hyvät ystävät, sanoa, että sekin häi
PYY ·kokonaan mi:litaristis·ta. taustaa vastaan. Sillä 
kaiken tämän harj-oituksen talkana, olkoon se kuin
ka kaunista, kuinka ai:sti'kasta. taha.nsa, 'kaiken 
til!män taka.na nn se, että op,pii ta:ppa.maan ihmistä 
ka.uniisti. 

Mutta sotaväessä ei tyydytä ainoastaan, ruu
miillisiin harjoituksiin. Siellä myös harjoitetaan 
henkistä minää ja kehitetään sielulilisi& lahjoja. 
·Tästä ma.initsen ensisijalla: :kirjaston, Pata.ljoo
na..sa oli :kir.ia:sto .ia mitään muita kuin siinä kir-

.iastossa ol-evia kirjojru ,ei itlman komppanianpääl
likön :lupaa ·siellä saanutkaan lukea. Tämä kir
jasto ei suinikruan ollut maailman ens~luokkaisin. 
Sotahistoriat, ha:llitsija.in sulkuluettelot ja roska
roma.anit aina ,Montekriston kreivistä" ll!nikirjoi
hin saakka. 'Täilltai:s·el'la. kirja-Uisuudella ei suin
kaan, hyvät ystävät, kovin· pruljon si·elua kehitetä. 
Täillaisella kirjallisuudeHa tu:ka:hutetaan kaikki 
pai-empaan kirja<llisuuteen pyrkivä/t. vietit. Sano
malehtiä ei saanut :lukea, ·ellei kapteeni, komppa
nian päällikkö, ollut antanut -siihen lupaa. Ja sii
hen aikaan, kun minä olin Uudenmaan pataljoo
nassa, ei saanut siihen ·ensi komppaniaan tulla 
muuta kuin Uusi Suometar. 'Tätä saivaJt -pojat lu
kea, mikäli se jouti 100 mi,ehen käsiitn, yks.i ainoa 
:lehti. 

Sisäharjoituksissa oli toisena tekijäillä tavalli
nen kuulus'telu, jossa istuttiin, niinkuin oppilaat 
penkissä, .ia vää:peli tai joku plutoonan päällikkö 
kyreli, kuinka pojat tuntevai velvollisuutensa. 
Tässä harjoituksessa taas etupää;ssä piti oppia 
tuntemaan ylhäisön arvot, piti oppia tullltemaan, 
mikä on minkin suuren: prosentin virkaherra. 
Mutta lisäksi sielllä pi,ti tuntea, mitä on tehtävä 
missäkin tilaisuudessa. 

Minä mainitsen teille erään hyvin kuvaava.n 
opetustunnin tuosta sisäharjoi,tuksesta. Tämän 
mainitsen sitä suuremmal~la syy'llä, kun minun 
tietääikseni tätä ei ole ennen Suomessa julkisuu
d-essa mainittu. Ei a:inakaan !kaikkea-. Yksi puo<li 
tästä esimerkistäni on mainittu, mutta kokonaan 
salassa on toinen puoli. 1'894 trulvella oli Helsin~ 
_gissä suuri työttömyys. Arukara talv], kova näl
kä ratsitti työväkeä. Työväestö, mikäli minä. muis
tan, monta eri kertoo oli pyytänyt Helsin_gin va'l
tuustolta työtä, että se työllään olisi saanut jon• 
kun pennin ja. peruneii!Jlä ostaa leipää. Valtuusto 
ei uskonut, että työväestöllä oli: nä&:ä, se ei näh
kääs ollut vielä nähnyt kenenkään kadutlla loi
kovan. Mut~ta' nälkä lisääntyi. Työväestön täy
tyi ryhtyä! toimimaan omin päin. Täällä Hilsnäole
vat sen' !kai muistanevat. Työvä~estö meni s~Hoin 
kauppahalliin kauppatorille, otti omin lupinensa 
sieltä syötävää, vei kotiinsa, söi, antoi va!imdl
lensa ja lapsiHensa. .SiHoin huudettiin alllarkiasta. 
Se oli kauhea;ta. :Si:ll-oin 'Poliisivoima olli riittä
mätön ~eSttämääm tuota, mutb herroilta ei puut.tu
nut siHoin voimaa. Pa·taljoonasta komennettiin 
yksi komppania sotaväkeä joka vuorokausi ha1-
!lin varalta. Tästä juuri ei ole julikis·eS'ti h'aasteltu. 
Tä!mä komppani1a sota,väkeä JJidettiin niin kotona, 
että sillä· vuoroka.udema ei pää;stetty yhtään 
miestä 1lomalile. Sen piti olla aina vrulmiina, koska 
herratt t~elefoonilla kilkattaisivrut komppaniaa teu
ras.tamaan työväkeä. Tämän tapauksen aikana si-

92 



720 .Perjantaina 21 p. joulukuuta. 

säharjoituksissa 'tehtiin esime:r1kiksi näin. Aliup
seeri kyHeli joliakin oppi'larulta., että jos meidät 
nyt käsketään tuonne .työväestöä rauhoittamaan, 
mitä te teette? Jaa, me teemme siiä, mitä pääl
likkö käskee, tuumi mies. Se on tehtävä, mutta 
.ios päällirokö käskee ampumaan? Jaa., sitten täy
tyy ampua .. Mutrtla jos siellä joukossa. on teidän 
isänme, veljenne, ·sisarenne ta:i muu tuttavanne, 
mitä siHoin on tehtävä, alllmutte'ko silloinkin? 
Muistan poja.n, kun hän painoi päätään alas ja 
sanoi: juu, me ammumme silloinkin, jos pääl
likkö käskee. Eikö 'oo ole kauheata opetus.ta? 
Tuossa isä, joka on kaikkensa pannut liikkeelle 
saada:kseen poja.stansa. mi·ehen, tuossa äliti, joka 
on hyvät ja huonot ·kärsinyt lapsensa 'kanssa, 
koettanut kaikin keinoin saada siitä kunnon ih
mistä. .Ja kun siitä nn tullut. kunnon ihminen, 
reipas nuorukainen, voimakas mies, silloin pitää 
hänen ta.ppaa oma isänsä ja äitinsä, jos kapita!lis
min edut vaativat .ia kapitalisti käJSkee. Täillaista 
on siellä, hyvät ystälvät, henkinen kasvatus. 

Tässä mainitsemasS'ani esimerkissä on vielä 
erä•s julma. puoli, ilkeä puo'li. Silloin kun tällä 
lailla miehiä op.etettiin ja, kun ne oli komennettu 
aina vuorokauden vara1lle, niin sotilaat .ei väli saa
neet ·puhua ulkopuoleHa ka:sarmia siitä, he eivät 
saaneet puhua siitä kaupungilla tut~avillensa. 
Tämän asian minä olen selittänyt jälkeenpäin it
selLeni kahdella eri tavalla. Oli mahdollista, että 
porvaristo piti tätä tekoa niin ilkeänä, ettei se siitä 
suonut ul1kona puhuttavan, piti sitä niin rumana, 
että halusi sen sala:ta. Se on asian toinen puoli. 
Mutta toinen puoli saattaa o!JI:a se, että asia piti 
pitää salassa s€ll vuoksi, ettei työväestö huomaisi 
pitää vamansa, vaan uudistaisi vielä tekolllsa, me
nisi uudelleen itul()nne kauppahalli~n ja, tori!lle. 
Jos tämä jrulkimäinen ajatus on oikea, niin minun 
täytyy sanoa, että tuo teko oli varsin pirullinen. 
Kätkettiin ne julkeat ajatukset toivossa, että 
joukko, osaamatta · vaaraa pelätä, menisi uudel
leen, jotta saataisiin siitä muu>ta.mia kymmeniä 
edes, tai ehkä muutamia satoja pyyhkäiS'tä pois. 
_Tämä ·on painunut .niin syvä:lle minun si·eluuni, 
vaikka onkin jo 21 vuotta kulunut, kun tuosta lai
toksesta pääsin, nii·n minä va:rsin usein, varsinkin 
näin :luokkataistelun a~kana muistan tuon teon. 
Siitä syystä minä en ·kos'kaan odota, että porva
risto pa.l.iastaisi lmik'ki vehkeensä . .ia olisi rehelE~ 
nen ruissaan a:siassa. Se on sotaväessä saadun 
kwsvatuksen voima, joka minuun ·on vaikuttanut. 
Työväestö ei kuitenkaan· uudis:tanut silloin tuota 
menoansa kauppahaniin eikä torille sen vuoksi, 
että Helsingin kaupunki rupesi silloin rwkenta
maan satamarahJa. Tässä satamaratarakennuksella 
sai työväki työtä ja hiukatn leipää. Työpaikat, 

mikäli minä muistan, eivält o'lleet verraten kor
keat, jopa sanoivat, että alilll palkka oli 75 penniä 
päiviilssä. Mutta vaikika palkat ·olivatkin noin 
kurja,~ pienet, työv.äestö kuitenkaan ·ei enää uudis
tanut tuota tekoa, ei uudistanut sen vuoksi, että oo 
sai hiukan l·eipää. 

Minun täytyy nyt tässä muistuttaa eräästä 
seikwsta ja kysyä varsinkin oi:keistolta ja 'keskus
talta : 1mka kiihoitti siHoin tuon Helsingin työ
väestön, siJ!läJ silloin ei Helsin.gissä ·eikä koko 
Suomessa oHut sosia.lidemokmatteja, ·ei tiedetty 
Siltasaaresta yhtään mitään. Kuka kiihoitti sil
loin työväes•töä? Se oli nälkä, joka silloin kii- · 
hoitti. Työväestö oli silloin vielä niin a:lkuperäi
sessä tilassa, f!ttä se ei tahtonutkaan vielä mitään 
uudistuksia, kun s·e vaa.n sa.i 1leipää ja vaikkapa 
vain 75 penniä päivässä, niin se oli tyytyväinen. 
Täällä ed. Mikkola mainitsi erään toisen a1sian 
yhteydessä. että uudistukset, valtiolliset uudis
tukset rivät riitä sa;amaa.n rauhoitusta maassa ai
kaan. Pyydän vakuuttaa, että ne kyllä riittävät, 
.ios näitä uudistuksia annetaan riittävässä mää
rassa. Mutta ne eivät ri.itä silloin, jos edellisillä 
valtiopäivillä niitä annetaan ja. jä!lkimäisillä val
tiopäivillä niitä otetaan. Silloin eivät uudistuk
set mitääln a!Uta. Ja me sosialidemokraatit teemme 
kaiken voitava.mme siihen, ettei 'kansaa enää tyy
dytettäisi yksistään leivällä, vaan että se ymmär
täisi myös vaatia. va.ltiollisia oikeuksiansa. 

Ed. Salin tääHä tämälll wsian yhteyd·essä mai
nitsi, että sotamiehil'lä ei sa.a olla mitään peri
aatteita. Pyydän tähä.n lisätä, että sotamies ei 
saa myöskään •pitää i·tseään ihmis:enä., puhumat
takaan p:eriaa:tteista. Itse ole:n_ ollut tilaisuudeSsa 
näkemään, kun .ioku nuori luutnantti sanoo sota
miehelle: .,sinä ol·et aasi". Kun sotamies ei tuo
hon va.sta:a, luutnanltti uudistaa: ,sinä olet aasi". 
-,Ymmärrän, herra luutnantti."-'- Puhumatta
kaan sii•s siitä, että se saisi edes pitää m~elipi
teensä ja järkensä, mutta. sen täytyy tunnusta·a 
itsensä aasiksi, jos vaan käsketään. 

Kasarmielämä sitten yleensä, sil'loin 'kun pojat 
ovat vapaat har.ioiiuksista, onkoha.n, se sitten edis
tävä,ä, onkohan se kehittävää ja. kaunista? Ei, 
kaukana siitä.· Siellä vaHitsee mitä raakamaisin 
elämä, rivot puheet., raa'at laulut, illlhoittavat lei
kit ovat 'bikki ylimpänä siJ.loin, kun on hiukan
kin vapaata aikaa. Tämänlaista laitostaka ed. 
l\fikkola y. m. ha:lnais}vat vieläkin Suomeen pe
rustaa? (Va,oommalta: Juuri samaa.) (Oikealta: 
Pikkusen muutettuna.) Jos ruäiin ·on, niin minun 
täytyy sanoa, ·että s]lloin namä herrat itse ovat 
tavatfltoma.n paljon taa:Illtuneita, 'koska he vielä 
tuommoista suunniUelevat. (Vasemma1lta: Se 
on niiden ihanne.) Voimmehan nyt väittää, ~tä 
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nykyaikainen opetus on jo Eihkä toista, ehkä .siellä 
ei enää tuoHai.st.a -opeteta. Sanon ta!lls, että jos 
nyt on opetus toisenlaista, jos siellä nyt annetaan 
vapaampa:a o·p·etusta ja jos siel'lä avataan tiedon 
portit auki, perustetaan kirjastot hyvät j.a anne
taan va,paasti lukea, jos. siellä opetetaan sisähar
.ioituksiakin inhimillisemmin kuin ennen, niin 
minä sanon, että sellaisella sotajoukolla te ette tee 
yhtään mitään. Jos sotajoukoUa halutaan jota
kin tehdä, niin sen täytyy ennen kaikkea olla tie
t1tmätöntä, sen ·täytyy ·ennen kaikkea ol'la raaikaa 
.ia va.s,ta silloin sillä on se merkitys, mitä ka.pi
ta.listisessa yhteiskunnassa sotaväellä tarkoite
taan. Niin pian kun se rupeaa asioita itse ajatte
lemaan omalta kannaltaan, niin se voisi sanoa: 
,en min~i tapa äitiäni, en minä tapa isääni, sillä 
eiväthän ne ole mitään pal1aa tehneet,· eiväthän 
ne muuta kuin ottavat leipää nälkänsä sammutta
miseksi", ja silloin ei kapitaEsti voisikaan tuota 
sotavä1keä avuksensa käyttää. Olen muuten varma 
siitä. että jos meillä olisi ollut. sota!laitos, ellei 
tuo kunlu diktaattori Bobrikoff olisi sitä aikoi
naan hä vitt.änyt. niin meillä ei olisi uudistuksia 
niin paljon kuin meiNä nyt on. Puhumattakaan 
siitä. että meillä olisi 8 tunnin työpäivä, kunnal
lislaki. mutta minä menen niin pitkälle, että tus
kin meillä olisi tätä yksi:katna.rista eduskuntaa
kaan, .ios meillä olisi suoma.lainen sotaväki. Sillä 
aina silloin. kun joukot olisivat tulleet tyytymät
tömiksi, aina silloin, kun sosialidemokratia olisi 
pannut toimeen mielenosoitu'ksia y.m. tyytymät
tömyyden i:hnaisu.ia, sillo~n olisi sotaviiiki pitänyt 
työvä!keä kurissa, ja, se olisi ajettu koreasti ko
tiansa. En minä nyt väitä, että tuo olisi kovin 
pitkälle onnistunut, mahdollisesti ehkä nyt jo olisi 
täytynyt jotakin uudistusta saada, mutta. aika 
paljon sillä olisi voitu jarruttaa. uudist.uksia. 
Mutta sitä .samaa toivotaan ,s•otajoukoilta nytkin, 
vi•elä sama tarkoitus sillä on: pitää kurissa tyy
tymättömät joukot. (Vasemmalta.: Ihan kuin Ve
näjällä ennen.) 

Ed. Ren•tolla· tääillä <tämän asian yhteyd-essä 
viittaili käsiään ja sanoi, että .sos~alidemokratia 
.ia sosialid·emokraatit eivät ole oikeita puhumaan 
sotajoukkojen vastaan,fElttä niillä on muka veri
set kädet. (Keskustasta: Aivan niin.) Ed. Ren
tolaU.e y. m. porvaristolle minä pyydä:n s~anoa, etta 
minulla on aivan verettömät kädet, niin verettö
mät, etten ole vielä va·rista ampunut, niin veret
tömät, etten ole vielä t·eurastukseen julennut ru
veta, mutta silloin olisi ·ehkä .täytynyt siihen ru
veta, jos Helsingin työväestö vielä yritti haillei
hin, ja ehkä minulla nyt ei olisrka.a.n verettömiä 
käsiä. Mutta nyt ne ovat ja minä voin sen vuok·si 
vapa:ailla omallatunnolla va:stustaa 'kaikkea veren
vuodatusta. 

Lisään tähän, että en hyväksy myöskään sitä 
verenvuodatusia, jota huligaaruit tekevät, että se 
verenvuodatus on myöskin viera,sta järjestyneestä 
sosialidemokraattisesta työväestöstä. Se verenr 
vuodatus, jota me tuomitsemme ja jota te yritätte 
meidän pääillemme vyöryttää, olll puristettu työ
väestöstä. julki ja srtä puristusta jatkuu teidän 
taholtanne vi€lä tänäkin päivänä kaikenlaisilla 
kiihoituksilla ja yllytyksi:llä. Niinkin rauhalli
nen mies 'kuin minä, kun •toisinaan ·lukee porvaril
lista lehteä, niin hert,oopa sappi kuohahtamaan. 
Silloin esimerkiksi, kun ed. Mikkola puhui ·täällä 
erään toisen asian yhteydessä, koski minuun niin 
pahasti, että yritin huutaa, mutta en saanut ääntä. 
Suutuin niin pahasti sen vuoksi, kun niin hävyttö
mwsti vasten naama·ru valehtelee mies. (V asem
malta: Minä sain .huudettua.) Niin, oli hyvä, 
että joku sai. 

Herra. Mikkola toivoo ra.uhoittavama Suomen 
kansaa sotaväellä. E-d. RentoJa taas a,rveli, että 
~otavä,keii ei tarvitakaan. Tarvitaan: vain pam:P:PU, 
semmoinen vain pikkuinen pamppu, jolla vähäisen 
ropsutellaan tuota roskakansaa selkään, siUähän 
se rauhoitetaan. Ed. Mikkola ~auhoittaa lyijyllä 
ja kylmällä terä:kseHä, toinen pampulla. Minun 
täytyy sanoa., että Suomen työväestö, ·ei varsin
kaan sosialidemokraattisesti valistunut työväestö 
ole enää' mikään koira, että se pampnnantajata 
hyväilee. Va:kuutan teiHe, että sitä ei pampuill.a 
saada luopumaan uudistusva.atimuksistaan, va
kuutan myös teiHe, ettei siUe tepsi enää kyllmä 
teräskään eikä lyijy. Ainoa, millä työväestö ja 
sosiahdemakraattiset järjestöt voidaan - ei py
säyttää vaan heikentää, niiden luokkavastakohtia 
hiukan himmenrtää, ovat uudistukset eikä mit
kään muut. Mutta 1kapita.Iistisessa yhteiskun
nassa, niin meillä kuin muuallakin ei tunneta rau
hattomuuden syiHe muuta lääkettä 'kuin pamppu. 
pistin ja 'lyijy. Mitään muuta lääkettä ei kapita
listinen yhteiskunta tunnusta. mellastelijoille. 

Minulle voida.a,n sanoa, että' onhan niitä uu-dis
tnksia saatu, ja. niin varsinkin maalaisliiton ta
hoHa on minulle täällä lämpiössä sanottukin . 
,Olettehan te saaneet uudistuksia, 8-rtuntisen työ
päivälain, · kunnallislait y. m." Sanoin: kyllä 
niitä on saatu uudistuksia, mutta nämä uudistuk
set tu1levat liian hilo.ia.a. Nykyaikainen kehi·tys 
men,ee moottori'Veneellä edellä ja uudi,stukset tulla 
ketkuttava.t soutuveneellä jälessä. Näiden väli se 
levenee yhä vaan. Emme väitä, ett-ei uudistuksia 
ole saatu, mutta niitä on saatu liian pienessä mää
rässä, ne rinnastettuina nykyaikaisen· 'taloudellisen 
ja HeteeHisen kEJhityksen kanssa.. Kyllä me niitä 
olemme s,a,a:neet, mutta 11iitä me myös yhä ·edel
leen tarvitsemme, ennenkuin vähänkään on toivoa 
yhteiskunnan rauhoittumisesta. 

• 
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Olen muuten a.jwtel1lut itsekseni, ·että minun on 
vähän hauska n:ähdä:~ mitenkä ·ed. Mi'kkola y. m. 
pys·tyttävät uuden sotaväen. Täällä on sanottu
en kertaa sitä ·enää -pitkälti, vaan mainitsen 
vain - että maan sosialidemokraattinen nuoriso 
ja maan sosia1idemokra1attiset järjestöt tekevät 
ka~kkensa estääikseen tuon sotajoukon muodostu
masta.. Vakuutan teille, että teidän yrityksenne, 
perustaa· meidän maa.hamme tuo vanha sota
joukko laskee uutta viiniä vanhoihin leileihin. 
Minä vakuutan teiUe, että se ·epäonnistuu, •se murs
·kautuu kuin muuankuori koron alla. Ainoaksi 
keinoksi jääpi teille silloin muodostaa. vrukinainen 
sotaväki värväyks·en kautta. No hyvä! Siilloin 
te rupeatte värväämään tähän sotajoukkoonne hen
kilöitä. Mutta te ette saa sinne mitään muuta 
kuin sitä huonointa ainesta. T·e saatte sinne sitä 
ainesta, jota te olette nyt 2,_3 päivää haukkp.
neet. T·e saatte sinne juuri niitä huliga:aneja, 
jotka paraikaa mellastavat,' vanhoja. Bobrhlwffin 
aikuisia urkkijoita ja Bohriko.ffin aikuisia polii
seja. Kwka:an kunnon ihminen ei myy itseään 
rahrusta enää kapitali!sti•en teurasta.ja:ksi. (Vasem
malta: Niistä ne tykkääkin. Puhemies koputtaa.) 
Tunnustan. että ne niistä tykkäävät, mutta sanon, 
että se on vaarallisin sotalaitos, mitä olla saattaa, 
sillä se tosi·aankin on va1lmis tappa:maa:n kenen ta
hansa, se on valmis tekemään mitä tahansa, se on 
valmis sokeasti tottelemwan käskijöitänsä. Ja 
tämmöisestä sotajoukosta Herra meitä varjele! 

Herrat luovat uutta ~S-uomea, niinhän tämänkin 
asia:n yhteydessä on mainittu. Ky>llä minun täy
tyy ·sanoa, että uuden Suomen luominen -tältä tietä 
on täydellisesti ·epäonni,stunut. Ei •enää pimityk
sellä saada uutta Suomea nousemaan. Pimirtyk
sel'lä ei voida a·ntaa uudelle maamme vailtiomuo
dolle sitä arvoa, minkä sen pitäis·i sa.ada. Mutta 
toista olisi, jos herrat rupeaisivai täällä eduskun
nassa esiintymään· seHaisiHa anomu:ksil'La., 'että ne 
amoisivat :koululaitoksia, että ne uhrai•sivat nuo 
30 miljoonaa ma,rkkaa enltisten EsäJksi kou~uihin, 
opetusvälineisiin j. n. •e.•, että ponn~:i.steHsivat kai
kessa saada jokaisen ,Suomen kansalaisen tietä
mää.n., mikä on hyvä, mikä paha. Sillä laiHa mi
nun kä,sittää'ks.eni 1luotaisiin: uutta Suomea. Toi
sin sanoen kaikki t.elkeet edistyben ti~ltä pois, 
koulujen ovet auki, maiksuttoma:t opetusväEneet, 
kaikille kansalaisiilile koulunkäynti yhtä helpoksi 
kuin se on ·tähän asti ollut rikkaiden porhojen· 
pojil1e. Silloin 1uoda3Jn: uutta Suomea ja si:Hoin 
tosia>ankin luodaan sitä ta.va.Ua, jota ulkomailla
kin täytyy kunn~oittaa enempi kuin sitä, että me 
nyt suunnittelemme murhajoukkoja. Vielä toissa
iltana täällä eduskunnan ravintolassa tuntuivat 
oikeistala.iset !hlUiavan: ,Miekkaa ei tarvita, kun.-

toa vain." ·Toivoisin, että te pysyisitte tämän 
lempi:runoilijanne ja ~empirunonne säkeissä. Paitsi 
kuwtoa ja, tarmoa, tarvitaan nyt- myöskin hiukan 
uhrauksia, ei taloudellisia uhrauksia niin suuresti 
kuin valtio~oikeud.eHisia uhrauksia, joiden kautta 
työväestö rupeaa saa:ma3!n taloudel'lisia voittoja. 
Niitä nyt tarvitaa'n eikä soltalaitosta. (Vasem
ma-lta: Hyvä!) . 

Ed. N i u k k a n •e n: Täällä tämän kysymyksen 
ollessa ensi kertaa käsillä jo muutamat puhujat 
huomauttivat siitä, että kun maailmassa jokin kan
sa ·on tahtonut saavuttaa itsenäisyyden ja saada sen 
turvatuksi, on sen täytynyt olla valmis kantamaan 
myöskin siitär johtuvat velvollisuudet. Ennen 
kaikkea on siinä täytynyt olla 'sen verran kuntoa 
ja ryhtiä, että se on kyennyt ruse käd·essä puolu~
tamaan vapauttan·sa. Maailmanhistoria ei tunne· 
sellaista tapausta, että jokin kansa olisi saavutta
nut itsenäisyytensä ja pysynyt itsenäisenä niin 
helpolla, kuin täällä useat niin sanotut rauhan
enkelit kuvittelevat nyt !Suomelle käyvän, nimit
täin, että täällä vain laadittaisiin itsenäisyyden 
turvak,si .ionkunlaisia paperilLe pamtuja itsenäi
syysjulisiuksia. Se oli muistaakseni ed. Kuusinen,_, 
joka kerran täällä eräässä lausunnos:sansa sanoi 
mahdottomaksi ja järjettömäksi, ·että pieni Suomi 
ensimäisenä, silloin kun mitkäan muut maat .ia 
mahtavatkaan valtiot .eivät vielä ola siihen ryh
tyneet, lähtisi muodostamaan sosialistista ihanne
yhteiskuntaa. Olen ed. Kuusisen kanssa tässä 
aivan samaa mieltä. Sellaisen yrityksen kävisi 
varmastikin ,samoin kuin aikoinaan siinä suhteessa 
erään sosialismin esitaist>elijan yrityksille kävi, 
nimittäin, että kaikki hänen muodostamansa yh
dyskunna.t menivät järjestänsä konkurssiin. Eikö 
tässä ka.nsallisen vapaud·en puolustamiskysymyk
sessä asia ole aivan sama? Eikö se ole yhtä järje
töntä, että pieni, vaatimaton Suomi l-ähtisi yksi
nänsä esiintymään itsenäisenä ja valtiona toisten 
itsenäist·en valtioiden joukossa, sellaisena, että 
sillä ei olisi minkäänlaista seUaista valtion 1käs
kettävis.sä olevaa fyysillistä voimaa, johon aina
kin toistaiseksi kaikkien näiden toisten valtioiden 
itsenäisyys juuri perns'f!u. Kyllä olen sitä. 
mieltä, että jos meidän t.oimenpi'teemme tämän 
itsenäisen •Suomen tasavallan rakentamiseksi ra
joittuisiva.t siihen, kuin täällä useat, muiden 
muassa ed. ArokaHio, ovat lausuneet, n~in tämä it
senäinen Suomen ta·savalta tulisi ,kyllä esiintymään 
maailmanhistoriassa erikoisuutena. Mahdollisesti 
historioitsija voisi käyttää sitä esimerkkinäkin 
osoittaaksensa, minkälainen on sen ka:nsalli koh
talo, joka ei silloin, kun 'sillä äärettömän hel
polla olisi ollut saavutettavissa itsenäisyys, k;v-
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ennyt mihinkään todellisiin toimenpiteisiin itse
nä,isyytensä ,turvaam~seksi, vaan joka koetteeksi 
rakensi itsenäisyytensä vain paperijulistuksiin. 
(Vasemmalta: S1e on kov~n tyhmää puhetta!) 
Ei meidän itsenäisyytemme ol~e sen vahvemmalle 
perustealle vielä toistaiseksi la.skettu. Mutta 
emmehän me voi menetellä itsenärsyytiemme 
kanssa nyt niin kevytmielisesti, eihän meillä o1e 
edes siihen oikeutta. Täällä on sanottu, että suu
rimmalle osalle Suomen kansasta on 'kansallin~en 
puolustuslaitos vastenmi<elinen. 'Mahdollisesti se 
on suurelle osaUe ka:nsastamme va,stenmieHstä, 
mutta väitäm, et,tä S'e on vastenmielinen tällä het
kellä ainoastaan meidän.ka:nsamme huonoimmalle 
osalle. ~Meidän kansamm'e parhaimmistossa ja 
huomattavan suuressa osassa meidän kansaamme 
on Suomen itsenäisyysaate niin :syvällä, että 
meillä ei ole oikeutta koettaa sitä tukahduttaa, eikä 
estä;ä sitä ilmenemästä muiden muassa kansalli
sen puolustnslaitok,sen muodossa, joka tällä het
kellä on kansallinen välttämätt.ömyys. (V asem
malta: Jo riittää! Kenen te voitatte sillä? Puhe
mies: Ed. Walpas-Hännisellä ei ~ole puheenvuoroa. 
Ed. Walpas: Huutelee ne m11utkin välillä.) 
Sosialistiselta taholta on tämän asian yhteydessä 
väitetty, että tämän aiotteen a.Uekirjoittajilla, joi
hin minullakin on kunnia kuulua, e] olisi oikeutta 
tällaiseen tekoon, että me emme ·ole kysyneet sii
hen va1it:sijoiltamm<e lupaa. Voin väittää, ~että 
ainakin maalaisliitto on vaaleissa tällais~en luvan 
itsellensä ottanut, mutta voin samalla väittää, 
niinkuin täällä muistaakseni ed. Pennanen jo ai
kaisemmin huomautti, että sosiali,stit eivät vaa
leissa ole kysyneet lupaa ·punakaartien perustami
wen ja niiden inhoittaviin tekoihin. (Vasemmalta: 
Eihän niitä nyt perusteta.) Tääilä useat niistä, 
jotka ova;t puhuneet yl,ffi:seen a:sev;elvollisuuteen 
perustuvaa puolustuslaitosta ja militarismia vas
taan, ovat samalla puolustaneet työväen asestau
tumista. Muiden muas~sa ed. Sirola on sanonut, 
että työväelle on annettava vapaus asestautua ja 
demokratian peria.atteid·en mukaan aseillansa va
paasti hosua ja puolustaa Pietaria ja d>Bmokratiaa. 
Ne, jotka ovat tällä kannalla, lähtevät näh'tä vä;sti 
siitä laskelma,sta, että 1Suomen porvarit eivärt1 kyke
nisi ollenkaan a.sestautumaan, että siis täällä 
punakaarti, muodostettuansa jonkinlaisen valtiol
lisen ohranan, kykenisi ha:llitsema:an tulevaisuu
dessakin, aivan niinkuin Nikolai II. Väitän, ~että 
tämä on erehdyttävä laskelma. Kyllä punakaar
tin tapaiset esiintymiset, ~suurlakon aikuiset 
esiintymiset ja viime päivien esiintymiset, Turun 
pnnakaarti-miiliisin järjestämät mellakat y. m. 
ovat s~lla.isia ilmiöitä, että ne ovat kylliksi voi
makkmta ~synnyttämään 'kiihkoa porvarien kes-

kuu!lessa vrusta-ases~tautumis-een ja kyllä meidän 
porvarit nyt siksi hyvästi kykenevät tässäkin .suh
teessa. kilpailemaan köyhän työväestön kanssa 
(Vasemmalta.: Oikein puhuttu!), että ;ios työväestö 
aikoo pysyt-ellä porvarien kanssa aseellrsesti yli
voimais.ena, käy tällainen sotatila juuri työväes
tölle itsellensä ylivoimaisen ra.skaaksi (Vasem
malta: Valitetiava,sti!). 'Tällainen a.sestautumi
nen on teidän aloittamanne ja luonnollisesti teillä 
ei ole oikeutta kieltää myöskään porvareita siitä.· 
(Vasemmalta: ,Porvarien alkama. se on. Lahtari
kaartit olivat ·Bllisin.) Hyvät sO'sialistit ei meillä 
ja varsinkaan meidän iköyhällä työväestöllä ole va
raa. tällaisen militarismin ylläpitoon. E-i meillä 
ole myöskään varaa täHai>s·en& hetkenä hioa peistä 
toistemme -pään varalle, meillä, samaan kansaan 
kuuluvilla.. Kyllä meillä on täällä jo siksi laajat 
valtiolliset sekä kunnalliset oikeudet, että niitä 
kannattaa jo käydä yhdessä porvarin kanssa myös 
sosialistin cpuolustamaan kaikkea. sortoa ja taantu
musta vastaan, mitä minun !käsittääkseni ·eteenkin
päin on juuri Pietarista päin kaikista enin odotetta
vissa. V~enäjällä taasenkin on al>ka.nut anarkia 
mitä täydellisimmässä muodossansa j,a mitä kau-

. hein sisällinen ,sota. Tuon laajan valtakunnan 
eri ikansallisuudet ja. eri heimot, surkuteltavan 
alkuperäisellä kehitysasteella olevat eri osat ovat 
nähneet ~älttämättömäksi ryhtyä tuosta. suuresta 
sosialidemokraattisesta Venäjästä ~eristäytymään, 
nähneet välttämättömäksi kutsua. sotaväkensä 
pois rintamalta suojelemaan ma:a;kuntiensa. rajoja.. 
Kyllä tuntuisi omituiselta, jos Suomen ·eduskunta 
todellakin osoittautuisi kokoonpannuksi niin epä
kansallisista aineksista, että täällä tällaiset välttä
mättömimmät yritykset its€näisyyden turvaami
seksi tulisivat tap-etuiksi, vielä'pä valiokuntaan 
lähettämättä. Sillä ,siitähän tässä nyt on kysy
mys. Ei tässä ole nyt kysymys seHa.ises~ta virka.
valtaisesta. sotilaallLs-esta ka.stijärjestelmästä, tyh
mien sotilaitt,en kasvattamisesta, mitä ~ed€llinen 
puhuja. täällä kuvitteli. Ei myöskään kansanval
taisia pyrkimyksiä vastaan tähdätyistä murha
joukoista. ja muusta sellaisesta. Pitäisihän tämä 
jokais,en käsittää. (Vasemmalta: Niukkanen sa
taa miljoonaa ryssää vastaan.) 

Ed. A l a. v i r t a: Asia on tärkeimpiä täällä 
eduskunnassa esillä olevista. asioista.. Senhän 
osoittaa jo se, että siitä on paljon puhuttu, ja 
epäilemättä vielä paljon puhutaan ja ~että 'Se on 
s·en vuoksi ·ollut täysi-istuntojen päivälistaHa jo 
useat kerrat. Että asia on erittäin tärk-eä, osoit
taa myös se mielenkiinto, jota .sille osoitetaan edus
kunnan ulkopuolella. Jälkeen vaalien ovat siitä 
sanomalehdet jat.kuvasti kirjoitelleet ja näinä päi-

• 
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vinä on se manannut esille monia kokouksia. joissa 
suurilukuiset kansanjoukot ovat siitä mielipi
t-eensä lausuneet TyBväestön ja eräitten· muitten
kin kansalai,spiiri·en keslruud·esta, on kuulunut voi
makkaita ääniä sotalaitosta' vastus·tavaan ja por
variston keskuudesta. päiinvastaiseen suuntaan. 

Porvaristo näyttää varsin kiihkeästi haluavan 
tähän maahan jälleen perustaa oman sotalaitok
sen. Ja minkätäihden? Hs·enäisyytemme tur
vaksi ja. sisältä uhkaavaa vaara vastaan, vastaa
ovat porvarilliset kuin yhdestä suusta. No epäile
mättä kaipaa.kin 'Suomen its'fmäisyys turvaamista. 
S.e on saatava turvatuksi niin lujasti kuin mah
dollista, siitä imi ei ole olemassa erimielisyyttä. 
Erimielisyys aJkaa vasta siitä, millä keinoin, 
Il).illi:t tavalla tuo turvaaminen olisi lJaraiten ai
kaansaa.tava. Porvarilliset ajattelevat heti aseita, 
omaa sotalaitosta. Mutta riittävätkö sitten aseet 
turvaamaan itsenäisyyttä.mme? Useat ryhmä
toverini ovat .io kylläkin selvästi osoittaneet sel
laisen olettamuksen mahdottomuuden. Minä pyy
dän lisäksi hti.omauttaa muutamista seikoista. 

Entinen edustaja Lucina Hagman, joka viime 
valtiopäivillä Gli täällä edustajana, on kirjoitta
nut kirjasen: ,Tuleeko .Suomen pystyttää asevel
vollisuut•een p.erustuva 1sotavoima" ja siinä hän sa
noo: ,Onhan Suomella ennen ollut sataväkeå 
milloin minkin perusteen mukaan kokoonpantuna, 
mutta, vaikkei kuka·an ·tahdo •entisten sotajoukko
.iemme urhoollisuutta vähaksi arvosteUa, päinvas
toin, on kumminkin jokainen vihollinen maamme 
ottanut, j.oka on sen ottaa päättänyt." Näin Lu
cina Hagman. ,T os aseet olisivat riittävät turvaa
maan itsenäisyyttämme, niin olisi .siihen jo ai
kaisemmin ·ehkä ollut tilaisuutta.. Suomalaisilla 
oli aseita käsissään vuonna 1809, jolloin Suomi 
joutui Ruotsin i~een alta Venäjän ikeen alle. 
Miksi ei silloin toteutettu täyttä itsenäisyyttä 
s·en sijaan, että tyydyttiin autonomiaan? Vas
taus on selvä. Aseet eivät riittäneet itsenäisyy
temme. turvaami·seen. Eivät ne siihen riittäneet 
myöskään Anjalan liiton päivinä eikä omalla sota
väe1lä myös päästy tsaarivallasta silloin kun 
meillä oma sotaväki oli, vaikka tsaarivalta oli 
te~nyt ~tsens~ niin vihatuksi 'kuin mahdolli:srta ja 
vaikka Itsenäisyyttä silloinkin toivottiin. V a;sten 
tahtoaan täytyi 'Porvariston tyytyä oman sotalai
toksen hajoitukseen, kun aseet eivät riittäneet 
sitä estämään. Eivätkä ne riitä nykyäänkään. 
Kuka uskoo meidän ~es•tävän, jos kimppuumme 
hyökkää maalta ja mereltä joku sotilaallisessa 
.suhteessa. varustautunut valta? Minä pelkään 
että me emme voi ollenkaan s i t ·en varustautua' 
ett~ kestäisimm~ .ia että voisimme hyökkäyk.s·et 
torJua. Mahdolhsuutemme varustautumiseen näh-

den ovat mielestäni liiaksi rajoitetut. l\finusta 
tuntuu, että semmoisen onnettomuuden meitä 
kohdatessa, omasta sota.laitoksesta. huolimatta. olisi 
edes•sämme loTJUllisesti kaksi vaihtoehtoa,: joko 
sankarillinen kuolema tai häpeällinen antautumi
nen. Kummassakin tapauksessa olisi ed·essämme· 
kansallisen olemassa·olomme perika.t(), juuri se 
perikato, jonka 'POrvariston taholta on väitetty 
seuraavan siitä, ellei meillä uud·elleen omaa sota
laitosta perusteta. Ed. Mikkola. sanoi puheessasn, 
ja ed. Niukkanen toisti sitä. samaa, dtä muut kan
sa-t ovat hankkineet itsenäisyytensä luomansa a~e
voiman avulla. Tuon ·väitteen todenP'eräis;ryden 
kanssa ·saattaa olla vähän niin ja näin. Ainakin 
sen saattaa asettaa kiistaan, varsinkin mikäli se 
kosk·ee pieniä kansoja.. Mutta mikä on varmaa, 
on se, että kaikki ne kansat, jotka ovat itsenäi
syytensä n1·enettäneet, ovat sen menettäneet, vaik
ka niillä onkin ollut oma sotalaitos. Esimerkkejä 
tässä suhtee.ssa ei tarvinne mainita, sillä ovathan 
monet sellaiset tapaukset varsin tunnettu,]a .. 

~Tähän a.sianpuoleen tämän ·~nempää koskettde
matta saanen sanoa muutaman sanan siitäkin, 
minkälainen se :oli se meidän sotalaitoksemme ja 
millä mielellä sitä s·en -alemassaolon: aikana kat
seltiin. Se luo vähän valaistusta sille pull'haHe, 
mikä nyt' on esillä, että nimittäin tämä, sama, la.itos 
entisenlaisena hauda:staan esiin kaivettaisiin. Ed. 
Salin .ia Latvala .ia tässä istunnossa ed. Mäkelin 
ja eräät toiset. vasemmistoedustajat ovat sitä ku
vaiUeet .ia. ed. 1Sirola sanoi vuoden· 1878 .8SE'Yel
vollisuuslakia. ryssäJäiseksi kopia.ksi. Sellainen 
se kyllä onkin. Se on sitä sekä siihen nähden, 
että se luokittaa. a:sevelvolliset asevelvollisuudesta 
vapautumiseen ja palvelusaikaan nähden toiset 
edullisempaa.n .iå toiset ·epäedullisempaan asemaan, 
että koko ra.kenteeseensa ja. var:silllkin kurinpitoon 
nähden. 

Heti alussa ~synnytti tuon lain voimaansaatta
misen aikomus vastenmielisyyttä. E. Nevanlinna 
sanoo teoksessaan ,Suomen raha-asiat", ·että 1877 
-78 ,säätyvaltiopäivillä ,yleisen asevelvollisuu
den toimeenpanolla oli, 'kuten tunnettua, lukuisa 
ja. vaikuttava Vlllstusta,ja,joukko". Kun ottaa. vai
vakseen tutustua. mainittujen valtiopäivien asia
ja pöytäkirjoihin, huomaa asianlaidan niin olleen. 
Asevelvollisuusasiainvaliokunnan mietintöön on 
Gustaf iSilfversvan pannut vastalauseen, joka on 
varsin mielenkiintoinen. V astala us•eessaan herra 
Silfversvan lausuu: ,Kukaan ei tahtone kieltää, 
että ihminen sivistystilassa 1elää ·työllä tai työstä, 
toisin sanoen, että työnteko on hänen ·olemisensa 
ehtona ja ·että hän pitää .iokai.sesta yksityrs·estä tai 
julkisesta. toimesta täysin palkattaman, sillä työn
tekijä on palkkansa ans·ainnut. J,os nyt nämä 
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totuudet tunnustetaan, on myöskin myöntä:minen, 
että kun ihmisen työnteko ei riipu ainoastaan 
luonnonlaeista, vaan myös oru kirjoitettujen lakien 
alaisena, näJmä jälkimäiset eivät saa e:stä:ä, vaan 
päinvastoin, jos mahdollista, ed·esauttaa yksityis
ihmisen syntyperäisien luonnonlahjojen kehkeyty
mistä, kunhan ne eivät ole vahingollisia. muille 
ihmisille. Kaikkia näitä lakeja tarkasfaessaan ja 
punnritessaaru onkiru yhteiskuntatiede vaarinotta
nut sen työjärjestyksen vaatimuksia, jota nimit-e
tään työnjaoitubeksi." Edelleen ja.tkaa herra Silf
versvan: ,M·eidän aikoina on vihdoinkin tultu oi
kein ymmärtämään ja arvostelemaan tämän työn
jaon suurta merkitystä ja i'hmiskunta on siitä saa
nut mitä paraimmat hedelmät. Mutta siitä huoli
matta on ·sotaJtoimen) suhteeen ruvettu käymä:än 
päinvastaista suuntaa, ·siten, että on arvanhei-

. tolla tai muulla. tavalla, sidottu yhtei.skunnan jäse
niä asapalveluks.een, katsomatta heidän haluunsa 
ja taipumukseensa., Henkiorjuus ja mieskohtai
nen työpakko po,istetaan, mutta lmsh:llä tätä va
paan työnt·eon 1Jeriaatteen edistymistä pysytetä:än 
tahi koetetaan panna toimeen sotamiehen ottoa 
eli pakollista niiesten hankkimista seisovia 
sotajoukkoja varten. Niinka.uvan, kun tämä 
poikkeuskohta on pysynyt, ei työ- ja. kil
pailuva.pauden periajatus pääAse täyteen voi
maan, se järjestelmä, jonka mukaan seisovia sota
joukkoja ylläJpidetään ja vakinaisella sotaväen
otolla pakotetaan työtätekevät maanasu.iamet jättä
mään suuren osan työnsä palkasta ylläpidoksi toi
sille kansalaisille, jotka on,pa.kolla pantu sotamie
hiksi, .ia näiden pakkosotamiesten on täytynyt toi
mittaa sellaista 'Palvelusta, joka ei lisälä maan 
tnottamusta, sellaista valtion ,määräämää :palkkaa 
vastaan, .ioka ei mitenkään korvaa. sitä, mitä he 
kadottavat, kun ·eivät saa työtä tehdä oman valin
tansa ja taipumuksensa, mukaan." Ja ·edelleen sa.
noo herra Silfversvan va.stalaus·eessaan: ,Ei mi
kään lainsäädäntö voi niin syvälle ko'Skea yhteis
kunnan si.sälliseen elämään kuin s•e, joka v·elvoit
taa jokaisen asekykyis·en nuorukais·en tahtoansa 
myöten tahi vastoin ja hänen itsensä ommai
suuksiin katsomatta rupeamaan sotamieheksi", 
ja vähän ·edempänä jatkaa hän: ,1Sitä mi€·lipidett.ä, 
että Suomen arvo ja sen kansan kansakuntana 
pysymisen säilyttäminen vaativat omaa sota
väkeä, on usein vedetty ;v:aikutiavaksi syyksi pu
heenaolevaan u1hraukseen. Mutta luulen, että 
jonkin kansan arvoa. ja sen k&rrsakuntana ole
mista par·emmin kannattavat sen hyvät tavat ja 
oikeudentunto, S€n sivisty:s ja uutteruus kuin ·että 
arvo ja kunnian-auto riippuvat kanuunain ja 
painettien varoista. Nämät vaatimukset ja uhra
ukset vievät niin paljon henkisiä ja aineellisia vol-

mia, ·että täällä napapiiriseuduilla muutenkin kyl
lin vaivaloinen sivistystyö siitä haittaantuu ja 
h€rva.antuu." Näiden 1877-78 vuosien sääty
valtiopäivien pöytakirjoista käy myöskin ilmi, 
€ttä varsinkin talonpoikaissä:ädyn, varsinaisen 
rahvaan edustajis.sa. kyti tyytymättömyys. Niin
pä talonpoika Puhakka lausui, tosin kyllä €rääin 
toisen asian yhteydessä, ,Lakia, joka ei synny 
kansan hengestä, ei kunnioiteta", .ia Värri lausui: 
,Jos lain pysyttäminen synnyttää toi:saa.lta lain 
rikkomista, joka turmelee kansan rehellisyy-den
tunnon, niin sellainen la,ki on poistettava." Yksi
mieliseksi ei myöskää;n tuon lain hyväksyminen 
tullut niillä valtiopäivillä, joka on pöytäkirjoista 
havaittavissa. Vuoden 1878 asevelvollisuuslaista 
muodostui sellainen laki, jota ei noudatettu, ku
t~n ·talonpoikaisedustajat sä:ätyvaltio'J)äivillä luu
livatkin. Siitä todistuksena on is·e, että kutsun-· 
tain noudattaminen ei ollut läheskään sä:ännöl
listä. Vuoden 1891 valtiopäiville oli hallituks-en 
pakko antaa esitys, jolla. yritettiin kutsunnat 
saada paremmin menestymään. Esityksessään to
teaa hallitus, €itä ,aina siitä asti, kun Suomen
maalle voimassaoleva asevelvollisuuslaki pantiin 
käytäntöön, on huomio kiintynyt siihen, ·että 
vuosi vuodelta melkoinen mä:ärä asevelvollisia 
nuorukaisia on ilman ilmoitettua tai tunnettua es
tettä jäänyt pois kutsuntatoimituksesta". Edel
leen toteaa hallitus, että epäkohta. on pysyväistä 
laatua, josta. syy.stä hallitus oli asett&nutkin ko
mitean tutkimaan ilmiöitä ja ehdottamaan keinoja 
sen korja.amiseksi, ja edelleen, että monet asevel
vollisuusikä;än tullee·t nuorukaise·t matkustavat 
maasta ']Joris kutsuntoja pakoon ja palaavat talmi
sin iällä, jolloin heitä ei enää :saata velvoittaa. so
tapalvelukseen. Sanottujen valtiopäivien laki
valiokunta esityksen johdosta antamassaan mie
tinnössä toteaa, ,että kutsunnoista poisjääneitten 
asevelvolli·sten lu1ku on todellakin hyvin suuri ja 
viimeisinä vuosina, näyttää olevan enenoemässä suh
teellises,ti .suuremmassa, määrässä kuin missä ·kut
suttu.ien luku on lisääntynyt". Numeroilla todis
taa valiokunta, tämän tosiasian. Mietintöönsä liit
tämässään liitteessä osoittaa .se, että kutsunnoista 
oli poisjäänyt 9 :nä vuonna, lukien vuodesta 1881 
vuotoon 1889, yhteensä 13,100 ikut•suntoihin kut
suttua. Valiokunta kuitenkin pääasiassa yhtyi 
puoltamaan hallituksen esitystä .ia ehdotti ase
velvollisuuslain eräitten 'PYkälien muuttami·sta an
karammiksi ja kutsunnoista poisjään€itä vastaan 
nostettujen juttuj.en nopeampaa käsittelyä. Pää
asiallisesti hyväksyivätkin säädyt valiokunnan 
ehdotuks1en. 

Mutta tällaisetkaan toimenpiteet eivät kuiten
kaan suhd€tta parantaneet. Vuoden 1894 valtio-
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päivillä tekivät talonpoikaissäädyssä pohjau
maalais·et -edustajat S. J. 'Slotte, Juho TorTJpa, 
Juho Koivisto ja Jakob Näs anomuksen, ettei 1·6 
vuotta täyttäneille annettaisi ulkomaanpa.sseja, 
jott.eivät "Pääsisi asevelvollisuutta pakoon. Ano
mus lähetettiin valiokuntaan, mutta ei ennättänyt 
va.lmistua. Vihdoin vuoden 1897 valtiopäivillä anoi
vat eräät edustajat :s•otapalvelusajan lyhentämistä, 
koska tyytymättömyys .ia tottelemattomuus eivät 
olleet vähentyneet. •Talonpoikaissäädyssä lausui 
J. Starcke: ,Sotilastaakan eiJätasainen jakaminen 
lienee suureksi osaksi syynä siihen nurjamieli
syyteen, jota rahvaallamme on sotalaitosta koh
taan. Tähän tulee lisäksi, että sotilasTJiireissä on 
yleensä al.ettu huomata, ·ettei niin "Pitkä harjoitus
aika kuin 3 vuotta vakinaisessa väessä ole tar
peellinen kelvollisten sotilaid·en muodostamiseen." 

Seuratess•amme asioitten kulkua, huomaamme 
siis, että koko s•en ajan, jolloin meillä oli oma 
sotalaitos voimassa, kapinoitiin kansan taholta 
sitä vastaan, eikä se ihme ollut.kaan, sillä siinä 
sotalaitoksessa vallitsi kastihenki ja sillä oli puh
das luokkaluonne koko ol:emuksessaan. Tun
nettu porvarillinen puoluejohtaja, herra Ranta
kari Uudessa Suomettaressa julkaisemassa kirjoi
tuksessaan väittää sotalaitoks,en vaikuttavan 
luokkavastakohtia tasoittavasti. Hän sanoo: 
,Kun köyhä ja rikas, kouluja käynyt sekä rah
vaan mi•es, ylhäinen ja alhainen saa alistua sa
moihin rasituksiin. samoihin elämän vaatimuk
siin, samaan vaatetukiiloon ynnä ruokajärjestyk
seen, niin on se omiaan lähentämään näitä ainek
sia toisiinsa." No, luulisi niin olleen suomalaises
sa sotaväessä, kun niin tunnettu herra kuin Ran
takari niin väittää, mutta siinäiJä s·e onkin, että 
vuoden 1878 asevelvollisuus.laki •ei tiedäJ kaikesta 
tästä paljon mitään. S.e asetus ja sen nojalla ko
koonpantu sotalaitos ei ole .ollut omiaan ·tasoitta
maan luokkavastakohtia. Päinvastoin esimerkiksi 
sellainen seikka kuin palvelusajan erilainen IJituus 
erilaisessa yhteiskunnallisessa asemassa oleville on 
ollut omiaan syventämään luokkaerovaisuutta. Ja 
kaikista ·herrojen Rantakarin y. m. kaunistele
vista maalailuista huolimatta oli suomalainen so
talaitos kansan keskuudessa vihattu, ja jos se sel
laisenaan uudel1een saa.daan IJystytettyä, se vihat
tuna myöskin pysyy. 

Suomalainen sotalaitos oli myöskin kallis lai
tos. Ka.sarmilaitoks·et jo yksistään ovat tulleet 
maksamaan kymmenkuntamiljoonaa markkaa. 
Olen poiminut muutamilta vuosilta numeroita, 
kuinka paljon sotalaitoksen ylläpito valtiolle tuli 
maksamaan. Varainhoitokautena 1883-85 nieli 
se 20,718,000 markka,a, vuosina 1886-1888 s·e 
nie1i 15,831,000 mk., s•eur.aavana varainhoitokau-

tena eli vuosina 1889-1891 oli vastaava luku 
16,400,000 mk. ja vuosina 1892-94 19,374,000 
mk., keskimäärin siis yli 6,000,000 mk. vuodessa. 
Jos vertaa näitä summia esimerkiksi niihin sum
miin, joita valtiolta samoihin aikoihin meni kan
sakoululaitoksen avustamiseksi, niin on ·ero kerras
saan räikeä. Suhdetta kuvaa muitten muassa se 
kun hallitus pyysi säädyiltä suosiuntavaroja 
kolmivuotiskaudeksi 1886-88 kansa;koululaitosta 
vart·en vain 1,316,800 mk., mutta sotal:a.itosta var
ten 10,363,394 mk. 25 p :iä. >Sama suhde kan
sanop·etuks•en ja sotalaitoksen kustannusten vä
lil'lä tulisi ol·emaan vast:aisuudessakin~ Äskettäin 
täällä valtiopäivillä hyväksytyssä kalliSanope
tusmenoarviossa hyväksyttiip. loppusummaksi 
18,300,000 mk. S.e sotalaitos, jota nyt puuhataan 
perustettavaksi, tulisi 'perustuslakilwmitean las
kelmien mukaan maksamaan vä:hintäin 30 mil- · 
joonaa markkaa vuodessa. 

Mutta sotalaitoksenkin on sanottu olevan siu
nausta tuottava.n opetuslaitoksen ja että se siis 
joltakin osalta korvaisi sitä menetystä, mikä ta
pahtuu sen niellessä sivistystarpeisiin kipeästi tar
vitta.via varoja. Parasta olisi kumminkin sentään 
puhua :puolella suulla niid·en, jotka näin ajattele
vat. Siveellisessä suMeessa on sotalaitoksen rap
peuttava luonne hyvin tunnettu ja kasarmielämäs
tä olevat kuvaukset tässä suhteessa ovat sellai
sia, että niistä julkisissa IJaikoissa on -ehdotto
masti v.aiettava. tSotilaskasvatuksesta tekisi mie
leni luk·ea muutamia otteita sitä ·erityisesti tutki
neen tunnetun antimilitaristisen kirjailijan Karl 
Liebknechtin teokS>esta ,Militarismi ja antimilita
rismi", jossa annetuista kuv.auksis:ta suomalai
nenkaan sotilaskasvatus ~ei järin suuresti: ole eron
nut. Mutta riittänee, •kun mainitsen, että wti
laskasvatuksen IJääta.rkoitus on sokeaan tottele
vaisuuteen opettamista ja €'itä ·koko sotalaitoksen 
vaikutus kasvattaa raakuuteen. Ed. :Salinin ja 
ed. Mä.kelinin k.ertoma:t esimerkit antava.t siitä: 
täydellis·en todistuksen. EpäiLemättä tarvitsee 
nuorisomme kasvatusta, mutta sotalaitos •ei sitä 
anna. Me sosialidemokraatit tahdomme ulottaa 
•oppivelvollisuuden 15, jopa 16 vuoteen ja. minusta 
tuntuisi paljon hyödyllisemmältä, jos s·en sijaan, 
että 21---'24 vuotiaat nuorukaiset pakotettaisiin 
toimettomuuteen ja oppimaan raakuutta, IJerus
tettaisiin opistoja, joissa noiHe nuorille miehille 
ann-ettaisiin yleissivistyksellisiä ja teknillistä 
opetusta. Olen vakuutettu, -että siitä olisi meiaän 
kansallemme, vieläpä meidän its·enäisyydellemm~
kin paljon ·enemmän hyötyä kuin .sotalaitoksesta. 
Meillä •ei tosiaankaan ole varaa siirtää tuhansia 
11uoria miehiämme tuotta.vasta työstä toimetto
rtmut.een, meillä ·ei ole varaa. uhrata heidän opis-
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keluaikaansa aiheuttamatta mitä vakavimpia 
vaaroja kultuurillemme, meillä ei ole varaa tuh
lata sisäisiin uudistuksiin ja sivistystarpeisiin 
tarvittavia varoja sotalaitoks-een eikä meillä ole 
varaa käyttää kymmenientuhansien työläistemme 
työvoimaa. hyödyttämään työhön teollisuuksissa, 
joita sotalaitos mahdollisesti synnyttäisi, kun 
varsin kipeästi tarvitsemme heidän työvoimaan
sa. hyödylliseenkin työhön, varsinkin nykyisen 
maailmansodan päätyttyä, jolloin on 'Pelättävissä 
työvoiman siirtymistä maa.stamme pois j.a jolloin 
siis todennäköisesti uhkaa meillä työvoiman
puute. 

·Mutta vaikka näin onkin asianlaita, niin porva
ristomme ei siitä näytä välittävän. Kerta kaik
kiaan tuntuu sen miel·estä o1evan välttämätöntä: 
saada sotalaitos pystyyn, maksoi se mitä hyvänsä 
j.a oli siitä kansallistaloucleHemme ja sivistyksel
lemme minkälaisia vaurioita tahansa. Ja porva
risto tarvitsee sotalaitosta etukädessä sisäistä vi
hollista, sisältä uhkaavaa vaaraa vastaan. Se 
henki oli porvareitten tääJllä käyttämissä puheen
vuoroissa. Ed. Hästbacka lausui: ,Sotaväki on 
ainoa keino yhteiskuntamme koossapitämiseksi." 
Se sisäinen vaara, se on porvareine tärkeä1mpi syy 
puuhaamaan omaa sotalaitosta kuin koskaan Suo
men itsenäisyyd·en turvaaminen. Minusta tuntuu, 
että meidän porvaristomme ajatustavassa olisi 
suuressa määrässä yhtäläisyyttä erään saksalaisen 
vanhoillisen lehden> Die Kreutzz.eitungin vuonna 
1907 julkaiseman kirjoituksen kanssa, jossa sa
nottiin: ,Sisäinen vihollinen on vaarallisempi 
1min ulkonainen, sillä s·e myrkyttää 'kansamme 
sielun ja lyö aseet käsistämme, ennenkuin olemme 
edes ehtineet kohottaa niitä." Mikä on se sisäi
nen vihollinen? Ed. Niukkanen puhui tässä Tu
run ta.pahtumista. Olisiko siis nuo tihutyöt se 
sisäinen vihollinen, jota vastaan tarvittaisiin so
talaitosta Suomeen? Eiköhän ed. Niukkanen sen
tään käsitä, että nuo Turun tapahtumat ja y1eensä; 
samanlaiset tapahtumat, mitä viime aikoina on 
tapahtunut, ovat t i l a p ä i s i ä ilmiöitä? On 
suuri mahdollisuus siinä, että porvarl:stolla on 
niistä ollut hyötyä. Sotaväki sen sijaan on v a
k i nainen laitos ja sitä tarvitaan siis myöskin 
vakinaista sisäistä vihollista vastaan. Mikä olisi 
se vakinainen, pysyvä sisäinen vihollinen? Bis
marck, jota herra Rantakari viime valtiopäivillä 
niin m~elellään täällä siteeraili, hän on vuonna 
1906 sanonut: ,Meidän tulee kohdella. sosialide
moluatiaa samoin kuin Roomassa niitä, jotka ase
tettiin ulko'J)uoleUe oikeusjärjestystä, ja samoin 
kuin keskiajalla rauhattomaksi julistettuja. 
Sosialidemokraattinen kysymys on militaristinen 
kysymys. !Sosialiclemokratia pyrkii nyt ja menes-

tyksellä voittamaan puoleUensa. aliupseerit. Suu
ret joukot sotilaista ovat sosialiclemokraatteja. 
Ajatelkaahan vain, jos nämä joukot kieltäyty
vM, kun keisari vaatii, ampumasta isiään ja vel
jiään. Näin Bismarck. Bismarck on ·siis sanonut 
sen, mikä tässä oikeastaan on kysymyksessä, sen 
nimittäin, mikä se vakinainen, pysyvä sisäinen 
vihollinen on, jota vastaan 'J)orvaristo tarvitsee 
vakinaista, seisovaa sotaväkeä. Näitä tilapäisiä 
tihutöitä vastaan sitä ei tarvita. Se pysyvä, vaki
nainen sisäinen vihollinen on siis sosialidemokra
tia. Minusta tuntuu, että meidän porvarilliset 
käsittävät asian samalla tavalla kuin Bismarck. 
V altanllle, poliittisen ja taloudellisen, säilyttämi
seksi, jota sosialidemokraattinen liike uhkaa pa
hasti horjuttaa, te porvUJrit sotalaitosta tarvitsette. 
Siinä ·se pohjimmainen syy tällaisiin anomuksiin, 
jollainen nytkin on käsiteltävänä. 

Onnistuvaiko porvarit sitten tässä yrityksessään 
kaivaa uudelleen haudasta tuo vuonna 1878 pe
rustettu suomalainen sotaväki? Saattavat onnis
tua. Saattaa olla, •että tämä anomus tul-ee täällä: 
valiokuntaan lähetetyksi ja sieltä palattuaan por
varien äänillä hyväksytyksi. Mitä sitten seuraa? 
(Vasemmalta: Mellakoita.) Ed. Härmä, ed. Si
rola, ed. Mäkelin ja useat muut edustajat ovat tääl
lä jo sanoneet, mitä ·sitten seuraa. Ovat sanoneet, 
että siitä seuraa asev·elvollisuuslakkoja. Ja epäi
lemättä nekin seuraavat. Mutta siitä ·saattaa seu
rata vähän muutakin. Täällä näillä valtiopäivillä 
kansan pakotubesta. kansan vaatimuksesta vah
vistettiin kunnallisl~it. Näissä kunnallislaeissa 
myönnetään 20-vuotiaille äänioikeus, 'Pääsevät siis 

. nekin, näin nuoret, juuri ne, joita porvaristo suun
nittel·ee uhrilampaiksi sotalaitokseen, juuri nekin 
pääsevät siis näissä kunnallisvaaleissa äänestä
maan. On luultavaa, että työväestö kunnalli
sissa vaaleissa saa niin paljon ääniä, että .se tulee 
huomattavasti ednstetuksi kunnallisissa laitok
sissa. Sotaväkikutsunnat tarvitsevat kunnallisten 
laitosten apua, ja minä luulen, että jos tulee so
sialidemokraattej·a tarpeeksi paljon näihin kun
naUisiin hallintoihin, niin ne t.ulevat siellä teke
mään myös kaikkensa, jotta- ·ei se porvarien suun
nitdma onnistu, mitä he nyt hautovat. Ainakin 
tulee tämän maan valistunut työläisnuoriso vai
kuttamaan kunnallisiin hallintoihin siihen suun
taan, että ne kieltäisivät apunsa silloin, kun sitä 
tarvittaisiin kutsuntain toimituksista. Siitä saat
taa siis seurata kunnalliset ristiriidat ja pahim
massa ta.pauksessa saattaa siitä seurata kansalais
sota. Voi asettaa. kysymykseen, kun on tällaiset 
seikat silmien edessä, kun tietää, •että näin tulee 
tapahtumaan, onko oikein, ·että eduskunta johtaa 
asiat sellaiseen tilaan, josta on täHaiset seurauk-

93 
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set. Eduskunta minun käsittääks·eni täyttää vää
rin tehtävänsä, jos se siihen antaa asioiden viedä. 
}iinun mie1estäni ei eduskunnalla ole edes oikeut
ta päättää tästä asiasta. Se oikeus, jota eduskunta 
käyttää, on kansalle kuuluvaa oikeutta. Kansa 
vain on oikeuksiensa käytön siirtänyt eduskun
nalle. Jos eduskunta ei tätä kansalta saamaansa 
oikeutta käytä kansan tahdon mukaan, nousee 
kansa, ja milloin joku yrittää riistää eduskunnalta: 
kansan sille siirtämää oikeutta, nouse-e se myös
kin. Niin s-e on tehnyt aina. Me tiedämme, että 
silloin kun kansa viime vaaleissa siirsi oikeuk
siensa käytön eduskunnaUe, ei ollut yleisestä 
a~sevelvollisuudesta edes kysymystäkään. Ed. 
Niukkanen väitti kyllä puhuneensa siitä, mutta 
ainakaan Hi julkisuu<less.a siitä paljon mitään nä
kynyt ennen vaaleja. Perustusiakikomitean hal
litusmuotoehdotuskin, jossa tä&tä asiasta. oli eh~ 
dotus, pidettiin visusti salassa siihen saakka, kun
nes vaalit olivat jo toimitetut. Olen varma, että 
jos asev·elvollisuuden voimaansaattaminen olisi 
ollut vaalitaistelun esineenä viime vaaleissa, ei 
tämän eduskunnan kokoonpano oEsi sellainen, 
kuin se nyt on. Ei ole porvareillakaan valitsi
joiltaan saatua oikeutta päättä:ä asiasta siihen 
suuntaan, kuin ed. Mikkola on ehdottanut. Ja: 
minun nähdäheni ei tällä eduskunnalla ole myös
kään oikeutta panna nuorisolle lisää velvollisuuk
sia, antamatta sille lisää oikeuksia. Nuoriso ei 
ole saanut epäinhimillisten äänioikeusolojen 
vuoksi ottaa osaa eduskuntavaaleihin, ja kun sitä 
oikeutta meidän sosialidemokraattien puolelta 
nuorisolle ehdotettiin, niin hylkäsi eduskunnan 
porvarillinen ·enemmistö tuon ,ehd<otuksen; ehdo
tuksen, jota meidän valitsijamme, nimenomaan 
sosialidemokraattiset ·edustajat ovat tä·nne J.ähet
täneet ajamaan. Asevelvollisuus kaskee juuri nuo
risoa, sitä nuorisoa, jonka oikeuksien kaipuuta 
tämä eduskunta on niin kylmästi kohd-ellut. Sen 
sijaan, että te porvarit olisitte nuorisolle antaneet 
kansalaiooikeuksia, te nyt tahdotte sen uhrata 
luokkaharrastuksienne uhrilampaaksi. :Se ei ole 
oi·kein. Teillä ei ole oikeutta sitä tehdä. Mutta 
jos te sen teette, niin katsoo se nuoriso täytyvänsä! 
itse valvoa, ettei teidän katala aikeenue toteudu. 

Mutta ehkä te ette niin suuresti välitä siitä, 
vaikka kutsunnat eivät onnistuisi. Ehkä ette 
aio niitä panna. ed>es alkuunkaan, ·ehkä te tarvit
s-ette 1878 vuoden asev-elv·ollisuuslakia muuhun. 
Te tlhkä olette iskeneet silmänne sen lain 14 ja 15 
lakuun j.a oJ.ette huomanneet, että niiden nojalla 
voitte toteuttaa hankkeenne oma.n sotaväJen perus
tamisesta, vaikka ·kutsun:toihin ei menisi yksikään 
kutsntuista. Teillä saatta olla tarkoituksena pe
rustaa tuo kiihk·eästi kaipaamanne sotalaitos pel-

kistä vapaaehtoisista ja tarjokkaista, johon teillä 
on tilaisuus 1878 vuoden lain perusteella. Ase
vei vollisuuslain 90 § :n 1 momentissa sanotaan 
näin: ,Jos joku haluaa vapaaehtoisena astua sota
väkeen, tulee hänen asia.nomaiselle pataljoonan 
JwmentajaUe sisäänjättää hakemus", ja saman 
lain 99 § :n 1 momentissa sanotaan: ,Paitsi 
98 § :ssä mainittuja vapaaehtoisia, voi, kun val:i
naisessa vä,essä on paikkoja avoinna, tarjokkaaksi 
siihen otetuksi tulla jokainen, joka 1) ei ole nuo
rempi kuin 17 eikä vanhempi kuin 30 vuotta, ia 
2) sellainen, joka ei ole rikoksesta syytetty tai 
tutkimuksenalainen eikä myös häpeällisestä ri
koksesta tai kuritushuoneran;gaistukseen tuo
mittu." Puolestani en epäile, että tällaisia tar
jokkaita löytyy. Onhan jo olemassa vakitui
s·esti palka.ttuja porvarikaarteja ja ehkä tässä on
kin kysymyks·essä lahtarikaartien laillistuttamis
yritys. Ja vaikka näin ei vielä saat:aisikaan :tar
peeksi suurta as·e·ellista voimaa, niin en epäile 
vielä sitäkää.n, etteikö siihen saataisi 1i.säväkeä. 
Rauhan tultua voi tänne pala.ta täysin harjaan
tuneita tarjokkaita, ja. onhan tässä maassa kyllä 
sellaisia, jotka rahasta ova:t valmiita niiksi ru
peama.an. Onhan täällä aina löytynyt lakonrik
kureita ja. onhan täiällä viimeisen vallankumouk
sen syrjä.än sysäämiä poliiseja y. m. Mutta tällä 
tavalla kokoonhaalittu sotalaitos on luonteeltaan 
etukä,dessä luokkalaitos. 8e on v.arsinaisemmin 
kuin mikään muu tarkoitettu sisäisen militarismi
hankkeen toteuttamiseksi ja. kansan suul'et jou
kot tulisivat sen sellaiseksi käsittämään. On 
aivan luonnollista, että tämä veisi varmimmin 
asiaintilaan, josta minä jo olen huomauttanut, 
nimittäin kansalaissotaan. Viimeisen suurlakon 
aikuiset tapahtuma.t tukevat si'tä käsitystä, €ttä 
näin tulisi käymään. Kansan poh.ia·k·errokset kä
sittäisivät tällaisen sotalaitoksen itseään vastaan 
tähdätyksi ja seuraus, kuten sanottu, olisi selvä. 

Tätä kysymystä seurataan, paitsi täällä edus
kunnassa, myös sen ulkopuolella äärettömän suu
rella mielenkiinnolla. Erittäin1kin tehdään niin 
nuorison keskuudessa. Minulla on tälle eduskun
nalle tässä suhteessa tuotava.na terveisiä. Helsin
gissä oli muutamia päiviä sitten suuri nuoriso
kokous, jossa oli saapuvilla useihin satoihin nou
seva nuorisojoukko, etupäässä järjestynyttä työ
läisnuorisoa, mutta oli siellä muitakin nuoria, vie
läpä porvarillisiakin. Tässä kokouksessa hyväk
syttiin yksimielisesti seuraava päätöslauselma: 

,Historian hirvittävin verilöyly, yhä jatkuva 
maailmansota on kaikkien kansojen keskuudessa 
synnyttänyt! palavan rauhan kaipuun ja pyrki
myksen hajoittaa imperialistisen riistokapitalismin 
tarkoitusperiä palveleva ja näiden asi,anajajana 
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esiintyvä. katkkien: kapita.lististen maiden halli
tuksi~ tu'keva armeija. Snomessa, jossa <ei omaa 
armeijaa. ole, on rl;ä:mä antimilitarisminen; Uiike 
voinut kohdistua vain yleisen rauhanpyl'kimyksen 
kannattamiseen ja työskent·elyyn sen ajatuksen 
levittämise'ksi, että Suomeen ei enää ·ole luotåva 
suomalaista valtiollista sotalaitosta missään muo
dossa. Suomen sosialidemokraattisen nuoriso
liiton lipun ympärine järjestynyt köyhälistönuo
riso on asettunut tämän antimilitaristisen taiste
lun eturintamaan, vieläpä vaatimalla sosialidemo
kraattista puoluettakin poistamaan 'ka:nsanmiliisi
vaatimuksen ohjelmastaan. !Syvällä katkeruudella 
on tämä nuoriso myös vastaanottanut tiedon siitä, 
että maamme eduskunnassa on t~hty esitysrSuoma
laisen sotalaitoksen täytäntöönsaattamisesta sil
loinkun koko maailman köyhällistön yhä vahvem
maksi kasvava yleinen mielipide vaatii armeijoit
ten hajoittamista. Emme tunnusta, että .sellaisella 
eduskunnalla, jonka 'kokoonpanoon ei kansan sata
tuhatlukuinen nuoriso ikäluokka ole saanut välit
tömästi vaikuttaa, ja joka juuri äsken on röyh
keällä julkeudella estänyt kysymyks·en nuorison 
va:ltiollisrsta oikeuksista pääsemästä ed·es valmis
telunkaan alaiseksi, ·olisi vähimpiäkään oikeuksia 
asettaa velvollisuu'ksia kansamme nuorisoikäluo
kan kannettavaksi. Katsomme, että ne edustajat, 
jotka ovat esittäneet ja kannattavat alotetta suo
malaisen armeijan aikaansaamisesta. ovat tehneet 
mitä raskaimman siveellisen rikoksen, ryhtymällä 
tekoon, johon heillä ei ole voinut olla edes omien
kaan valitsijainsa valtuuksia, koska asevelvolli
suuskysymyksen selvittelyllä ei vaalivalistus
työssä ollut mitään osuutta. Kaiken tämän -perus
teella ankarasti tuomitsen heidän tekonsa. 

'Suomen kansan valtiolliselle itsenäisyydelle ·ei 
riitä turvaksi suomalainen armeija. Alkeellisin
kin laskutaito sen todistaa. Ja juuri maailman
sodan jaloissa nöyrtyvien Belgian, 1Serbian, Mon
tenegrcm ja Romanian kohtalot sen ,todistavat. 
Kai'ltkien pienten kansojen mennyt historia todis
taa, että niiden itsenäisyyttä ei ole voitu aseelli
sella voimalla puolustaa. Suomen työtätekevä 
nuoriso tuntee syvästi Suomen itsenäisyyden mer
kity4t&m. Se tietää myös, että vain sikäli kuin 
kansainvälisen. köyhällistön luokkataisteluvoima 
kasvaa ja Hen valta laajenee, sikäli tulee .Suomen 
samoinkuin muidenkin, maiden, kansallinen itse
näisyys turvatu'ksi. Itsenäisyytemme turvaa
mista tätä tietä saattaa suomalainen sotalaitos vain 
vahin·goitaa, mutta ei hyödyttää. 8en vuoksi tuo
mitserome jyrkästi väitteet, että ;Suomen itsenäi
syyden turvaksi tarvittaisiin sotalaitosta. 

Mitä suurinta sekasortoa johtuisi oloihimme 
siitä. että sotalaitos edes väliaikai!:;estikaan, 'kuten 

on ehdotettu, ryhdyttäisiin maassamme toimeen
panemaan 1878 vuoden vanhan asevelvollisuuslain 
mukaisesti. Nuoriso tulee silloin tekemään ikut
suntalakkoja.. Ja vallanpitäjät voivat olla vakuu
tettuja jo etukäteen siitä, että jos asevelvollisuu
den maassamme voimassaollessa jo 1880 luvulla 
kutsunnasta poisjääneitä oli niin paljon, •että halli
tuksen 1891 vuoden valtiopäivillä täy.tyi >esittää 
kovennettuja rangaistuksia kutsunnasta -poisjään
neille, tulevat nämä lakot nyt paisumaan niin val
taviksi, etteivät mitkään kovennetuil määräykset 
niille mi·tään mahda. Ja kansan laajat piirit tu
levat näille kutsuntalakkolaisiUe ;kieltämättä anta
maan vielä avoimemman ja lujemman kannatuk
sen, kuin herrat antoivat Bobrikoffin ajan kutsun
talakkolaisille. Asevelvollisuuden täytäntöön
pallo 1878 vuoden lain mukaan vaatii myös kun
tien myötävaikutusta. Kun vihdoin kunnallinen 
vaalioikeus ja äänioikeus on kaikilla 20 vuotisilla 
kansalaisilla, tulee nuorisoluokka tekemään kaik
kensa, jotta kunnat kieltävät myötävaikutuksensa. 
tässä asiassa. Silloin kun kunnat tekevät tämän, 
ei asevelvollisuutta voida laillisesti toteuttaa ja 
laitokseen, joka on asiallisesti inhottu ja vihattu ja 
jota aijotaan laittomasti toteuttaa, ei silloin voida 
panna vähintäkään merkitystä.. 'Estääkseen tä:rnän 
laajarintaisen taistelun ja seka•sorron syntymästä, 
tulee eduskunnan ehdottomasti hylätä kaikki eh
dotukset suomalaisesta armeijasta. 

Räikeimmän rikollista olisi. että tämä 1a.rmeija 
yäl~aikaisesti luotaisiin vapaaehtois- ja tarjokas
JäQestelmää käyttäen 1878 vuod·en laissa sääde
tyllä tavalla. Vapaaehtoisiksi ilmestyisi vain 
omistavi·en luokkiep nuorukaisia ja tarjokkai;ksi 
luultavasti hankittaisiin yhteiskunnan hylkyai
nesta, ehkä porvarillisten lahtarikaartien palkka
kätyreitä, jotka ylläpidettäisiin valtion varoilla. 
.Siten 'kokoonpantu armeija olisi selvästi olemassa 
vain niin kutsuttuja sisäistä vihollista se on Suo
men työväenlnokka•a varten. Sellaista jouk·koa 
v~rten ·eduskunnalla ei ole oikeutta myöntää pen
mäkään Suomen kansan varoja. 

Eduskunta, jolla itsestään ei ole mitään oik~mk
sia, vaan jolle kansa ainoastaan on uskonut ·omien 
oikeuksiensa käyttämisen, älköön yrittäkökään 
ryhtyä tekoihin, joiden se tietää olevan niin vas
tenmielisiä kansalle kuin on sotalaitos. Kansan 
r:uorisolle älköön eduskunta yrittäkökään sälyttää 
hsää velvollisuuksia, ennenkuin se on •antanut sille 
ensin oikeuksia, ennenkuin se ·on kansanvaltaistut
tanut v~ltiolisen äänioikeuden siten, •että j.okainen 
20 v~otms Suomen kansalainen on äänioikeutettu. 
s.en Jälkeen kun nuorisolle on täten tunnusrl;ettu 
s1lle kuuluvat .kansalaisoi•keudet, on se myös itse 
puhuva velvolhsuuksistaan. Jo ennakolta varmoja 
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voimme ol'la, ettei sen nuorison enemmistö suin
kaan ole silloin itse ottava niskoilleen sitä murha
konevelvollisuutta, mitä sille eduskunnan porva
rilliset nyt tarjoavat. Ei, työnsä ja kuntonsa 
kautta tuloo se pyrkimään kohottamaan pientä 
Suomeakin sivistyskansalk:si, joka oikeutetulla. it
setyytyväisyydellä voisi tehdä työtä toåsten rin
nal.la ihmis·kunnan yht-eisessä ty·örintamassa, tais
telurintamassa, joka pyrkii pois nykyisestä kapi
ta.listisesta raakala.isuudesta kohti korkeampaa si
vistystä ja jalompaa ihmisyyttä." 

Kymin-Voikan ja Kuusankosken tehdasseutu
jen sosialidemokraattiset nuoriso-osastot ovat va
litsemansa totimikunna.n kautta lähettäneet so
sialidemokraattiselle edu:skuntaryhmäUe kirjel
män, jossa sanotaan: ,Ny1kyin1en 'Suomen vallassa
oleva kapitalistiluokka. tuntee maaperän jailko
jensa alla epävarma•ksi, niin ettei 5e kykene mi
tään toimimaan omien luokkaetujensakaan hy
väksi, ellei se ennen kaikkea sa.a aikaan sota:lai
tosta, joka olisi ain1a valmis täyttämään sen käs
kyt ja määräykset huolimatta siitä, vail~ka maa?I
me hallituksella olisikin täNä ·kertaa tärkeämpiä
kin tehtäviä kuin y.Uämai~itun laitoksen perusta
minen. 'Tämän toimenpiteen alkusyynä katsomme 
olevan S•en, ettei porvaristo tahtoisi tunnustaa nii
tä oikeutettuja vaatimuksia, mitä työvä;enluokka 
on sille tehnyt ja tulee tekemä;ä,n, vaan kaikin puo
lin koettaa, tukea riistämishaluaan, johon tarkoi
tukseen se tulisi käyttämään näitä voimia. Sen
vuoksi toivomme, että sosia'lidemokraattinen edus
kuutary hmä käyttäisi 'kaikkia mahdollisia kei:r:o
.ia tämän köyhälistön ja koko kansamme vahi'n
goksi tähtää;vän }Jorvarillisen ehdotuksen vas~us
tamiseksi ja ehkäistäkseeru myös sen tulemisen 
eduslkunnan päätökseksi. Tässä ta~oituksessa 
tulette te saamaan meidän jakamattoman kanna
tuksemme ja tulemme me tukemaan teitä ·kaikella 
käytettävissämme olevilla. kei•noilla." - Saman
suuntaisia lausuntoja on hyväksytty kautta maan 
tämän kys;vmyhen johdosta }Jidetyissä kokouk
sissa. Voimakas autimilitaristiruen virtaus vetää 
mukaansa nuorisoa, joka. joutuisi porvariston mi
litarististen hankkeitten u:hrilksi. 

Kun minun mielestäni sotalaitoksen uudelleen 
pystyttämisestä maahamme ei olisi minkä.änlaista 
hyötyä vaan päinvastoin pelkkää vaaraa ja, va
hinkoa, niin minä olen samaa mi·eltä niitten edus
taja-in kanssa, jotka ovat ehdottaneet kyseessä
olevan lakiehdotuksen hylättäväkai valiokuntaan 
lähettämättä. 

Ed. Ta v a s tähti: Se seikka, että vasem
miston puolelta. pa.riinkin kertaan ·on käännytty 
..erityisesti porva.riston naiste~ puoleen tässä a:sias-

sa, on a.ntanut aihetta minuHe hiukan pitkittää 
muutenkin pitkää keskustelua. Olen sitä mieltä, 
että Suomessa olisi voimaansaatettava sotalaitos · 
niin pian kuin mahdollista. (Vasemmalta: Ei 
kuitenkaan ennen joulua.) Tämä ei johdu mis
tään sotaisesta innostuksesta. Jos meidän vallas
samille täälli1 olilsi äänestää siitä, onko maail
massa oleva sota. vai rauha, niin en lainkaan 
epäilisi äänestää rauhan puolesta. Tämä ei kui
tenkaan ole meidän vallassamme. Meidän on kyllä 
toimittava rauhan puo'lesta., mutta ei veljcilyllä 
eikä saattamalla isänmaatamme turvattomaksi, 
vaan rauhanaatetta ajamalla ja järjellisellä rauhan
politiikalla.. Tääillä on huomautettu ~iitä, että 
meidän ei pitäiJsi perustaa sotaväkeä nyt, kun on 
mahdol'lisuuksia, ettiil meidän asiamme rauhan
neuvotteluis·sa voidaan järjestää niin, että meille 
kansainvälisesti taataan puolueettomuus. Sitä 
parempi, mutta me voisimme ky'llä siinä tapauk
sessa pitää 1sotaväkemme niissä rajoissa, kuin 
asianhaarat vaativat. On myöskin puhuttu siitä, 
että tämä suuri sota on ihmiskuntaa siksi viisas
tuttanut, että voitaisiin sen jälkeen ehkä tuHa 
sellaiseen tulokseen, että kaikkialla Euroopassa 
tapahtuisi aseitten riisuminen. Vieläkin parempi. 
Jos sellaiseen tulokseen voitaisiin tulla .. niin sil
loin tietysti olisi hyvin pikkuinen asia. riisua Suo
men sotaväki aseista, jos kerran Euroopan suur
vallat siihen pystyvät. Mutta niin kauvan kun 
mei'llä kaikesta tästiil voi olla ainoastaan toiveita 
eikä mitään varmuutta, niin meidän täytyy koota 
kaikki mahdolliset voimat nuoren, vielä niin hei
kolla perustuksella olevan itsenäisyytemme tur
vaamiseksi. Jokaisella kansalla, ·samoin kuin yk
silöllä, on siveellinen oikeus itsepuolustukseen. 

Ed. Sirola eräässä puheenvuorossa viittasi nii
hin vaaroihin, jotka v·oivat itsenä]stä kansaamme 
kohdata. Hän sanoi, että on mahdollista, että 
V enäjälläJ pääsee imperialismi voimaan ja että 
tämä ehkä koettaa iskeä kyntensä Suomen köy
hälistöön. Voi käydä niin. Mutta voi käydä 
myöskin niin, etteivät ·sen katseet suuntaudu ai
noastaan Suomen köyhälistöön vaan koko Suomen 
maahan .ia Suomen kansaan. Voi myöskin käydä 
niin, että sieHä pysyvät nykyiset :sekasortoiset 
olot, että siel'lä ehkä ei nouse s·eilåista hallitus
valtaa, joka. kohdistaisi sotaisia toimenpiteitä 
meitä vastaan. vaan että siellä on sellainen hal
litus, joka ei !kykene laumojansa hallitsemaan, ja 
että nämä laumat ehkä huomaavat meidän maam
me sopivaksi sa;alistamisa1ueeksi j.a että ne silloin 
eivät aina osaa tarkoin eroittaa. porvari·a .ia oikea
oppista sosia.listia. Sitä mahdollisuutta varten, 
että idä1stäpäin vaara uhkaisi Suomen köyhii.listöä, 
on ed. Sirolan mi.elestä tämän köyhällistön nous-
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tava itseään puolustamaan. Onhan 3!iva.n selvää, 
ettei ed. Sirola voi ajatella, että se11aisessa ta
pauksessa yhdessä hetkessä puharlettaisiin ko
koon sotajoukkoja, vaan hänen täytyy olla sitä 
mieltä, että niitä täytyy tassä ma:assa löytyä, ja 
sitä mieltä epäilemättä vasemmistoSISa ollaan. 
Ainoa ero on vain siinä, millaisen tämän sota
väen tulee olla. 

Siinä alotteessa, josta nyt on puhuttu, ehdote
taan kansa:rlisen .sotaväen perustamista, joka olisi 
laillisen hallitusvallan käskettävänä ja lainalai
nen. Sitä johtaisivat teoistaan edesvastuulliset 
upseerit. Siitä sotaväestä, jota ed. Sirola var
maankin on tarkoittanut, olemme jo saaneet jon
kunlaisen kuvan. Se olisi luokkasotaväkeä, joka 
ei olisi laillisen hallitusvallan käskettävissä. Se 
olisi lain ulko- .ia yläpuol~ma. Sen johtajat olisi
vat nimettömä.t .ia edesvastuuttomat. Ehkäpä siis 
.iokainen sotamies olisi teoistaan edesvastuullip..en. 
Eipä suinkaan, sillä kun tämä· s-otaväki, tämä 
kaarti .io on täällä hiuka.n toiminut, niin sen yksi
tyiset jäs-enet ovat aina voineet sanoa, että he ovat 
lähetettyjä. Ed. Wiik on antanut tälle sotaväelle 
j-onkun verran lisää ohjelmaa, sanoessaan, että on 
tapauksia, jolloin väkiva.llan käyttäminen on oi
keutettua, ja että eräs sellainen tapaus on se, 
.iolloin köyhälistö käy.ttää sitä porv3iristoa vas
taan. Tämä lausunto osoittaa meille, että tämä 
sotaväki tulisi ol&.aan hyvin pysyväinen, sitä 
ei voisi koskaan aseista riisua, sillä aina, siitä 
olen vakuutettu, tulee tässä maassa olemaan toi
sinajattelevia, joita siis pitäisi terrori-soida. Kun 
nyt niin selvrusti on vasemm1ston puol·elta ilmoi
tettu. että jonkinlainen sotalaitos tässä maas-sa 
tarvitaan .ia kun sitäpaitsi tiedämme, ettiil se on 
olemassa, että sitä asestetaan, ja että sille äsket
täin Tampereella kokouksessa on 'annettu hyvin
kin luja järjestelmä, niin tuntuva;t todell3ikin .sel
laiset rauhanpuheet, joita täällä myöskin on pi
detty, .ia kaikki ne rauhanjulistukset, joita meille 
täällä on luettu, hieman ·epäonnistuneilta. Meistä 
tuntuu todellakin, että: ne ovat tarkoitetut -lehte
rien lumeiksi. .Jos samalla kertaa, kun näitä rau
hanjulistuksia luetaan, myöskin sanottaisiin it
sensä irti sekä siitä luokkasotaväestä, joka tässä 
maassa .io on, että myöskin niistä, jotka sen koneis
ton liikkeelle panevat, niin silloin voitaisiin nuo 
rauhanjulistuksen ottaa vakavalta kannalta. 

Paitsi sitä. että tarvitsemme •sotaväkeä mah
dollisten ulkonaisten vaarojen tor.iumiseksi, niin 
me t.arvi tsemme sitä hallitusvallan tueksi. Vaikka 
täällä o11si sosia.Iistinen hallitusvalta, niin :sekin 
tarvitsisi tuekseen sotaväkeä. Täällä on kyllä sa
nottu. että kun kerran korkein valta on eduskun
nan käsissä, niin toki Suomen kansa yhtenä mie-

henä pitää; huol·en siitä, että tätä! valtaa totelloon. 
Kun tääl'lä täimän saman korkeimman vallan va
liokuntia karkoitettiin sä:ätytalolta, niin ei näky
nyt missään -sitä Suomen kansaa, joka yhtenä mie
henä olisi tämän teon ehkäissyt. 

JVIeiltä on kysytty, tahdommeko olla mukana 
pystyttämäissä murha1aitosta. Me emme tahdo 
olla mukana pystyttämässä murhalaitosta, vaan 
me tahdomme -olla mukana py1styttämässä turval
lisuus'laitosta, la-itosta, .ioka turvaa jokaiseHe rau
halliselle, lainkuuliaiselle kansalaiselle hengen ja 
omaisuuden. Kun on ollut puhe tästä järjesty.ksen
pidosta omassa maa~Ssa, niin on se tahdottu selit- · 
tää siUä tava.lla, että tä:mä sotaväki olisi tähdätty 
työväestöä vastaan. Tämä -on loukkaus Suomen 
työväestöä kohtaan, silläi olen vakuutettu siitä, 
että sen suuri enemmistö on sella~sta, jonka jär
jestyksessä pitämistä varten ei tarvita sotaväkeä. 
On myöskin k;utsuttu tätä sotaväkeä luokka:sota
väeksi. Yleensäkin tuntuu oudolta se luokkara
jojen selvänä pitäminen, mitä vasemmiston puo
lelta harjoitetaan. Meidän maassamme, jossa 
säätyki-erto kuitenkin on niin nopea, jossa työ
läisen poika voi olla korkea. virkamies ja köyhän 
poika rikas mies, tuntuu tuo ·luokkara.io.~n terrus
täminen teennäiseltä, .ia varsinkin tässä· asiassa 
se siltä tuntuu, kun kuitenkin ovat ky.symyksessä 
niin monet yhteiset edut, j.oita tällä rsotaväellä 
olisi turvattava. 

On kysytty meiltä, tahdommeko olla. lähettä
mässä miehiä, veljiä, isiä taisteluun. .Jos niin 
on. että se maamme ja kansamme puolustamiseksi 
on välttäm_ätöntä, niin me tahdomme tässä uhrauk
sessa olla mukana. Siihen ta.rvitaan rohkeutta 
.ia rohkeutta. tarvitaan niiltä: miehiltä, .iotka so
taan menevät, sillä sodassa ei ainoastaan tapeta, 
vaan siellä voidaan myöskin kuolla. 

Kun kerran aikaisemmin puhuin muutaman 
S'ana111 tältä paikalta. niin minulle hundettiin mui
den muassa,, ,että oik~istolla ei ·ole mitään parem
pia tunteita. Minä pnolestani olen siinä tl!sko·ssa, 
että vasemmistossa on koko joukko parempia tun
teita. vaikka nykyaikana niiden on vaikea. päästä 
esille ja suurta r-ohkeutta vaaditaan siltä, .ioka 
niitä esille tuo. Minä nyt pu-olestani kääntyisin 
vasemmiston naisten puoleen .ia ky1syi·sin, tahdot
teko te olla mukana perustamassa laitosta isän
maan puolustuksehi. järjestyksen puolustukseksi, 
lain .ia oikeuden puolUJStukseksi, kaikkien k-aiJJSa
laisten hen,gen ia. omaisuuden turvaamiseksi? 

Ed. J u u t i 1 aine n: Kun asevelvollisuusky
symys .ia yleensä sotalaitos olisi tosiaankin mei
dän ratkaistavana. sikäli kuin se meitä suomalaisia 
koskee, niin se hyvä olisi. Mutta asia ei ole niin. 
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Me emme istu tässä -eduskunnassa nyt vain V e
näjän demokratian antamalla valtuudella. J·ollei 
Saksa.n rautanyrkki olisi ·lyönyt Venäjän imperia
listista va.ltakuntaa mä1säksi, niin V-enäjän demo
kratia huokaisi samanlaisessa orjuudessa, kuin se 
on huokaillut vuosisatoja, tänäkin päivänä ja. luul
tavasti me myöskin saisimm-e r]stiä j.o silmiämme 
täällä Suomessa. Mutta kun Saksan rautanyrkki 
löi mainitun kansoja or.iuuttanoon V'altakunnan 
mäsäksi, niin sitten sen pirstaleitten raoista pääsi 
myöskin pi1stämään päänsä esiin Venäjän demo
kratia .ia sitä tietä myö.skin Suomen vapaus. Tätä 
ei tarvits-e sanoa miksikään ylistykseksi saksa:lai
silk mutta totuus sanotta.koon, vaikkapa, se ·o'lisi 
kuinka.kin karvasta. Ja kun tältä pohjalta kat
sotaan kansojen vapaudenasiaa, niin me huo
maamm-e olev•a.mme tekemisi:ssä s·ellaisen voiman 
kanssa, militarismin kanssa, -että siinä eivät tur
hat laverrukset auta. Ennen suursodan alkamista 
lirnee maailmassa ollut rauhanystäviä paljon 1

1 

~uemmän kuin nyt, ~el'laisiakin, jotka kuvitteli
va.t, että sodat ovat jo sivistyneestä maailma,sta · 
pyyhkäisyt pois, varsinkin kun tavattoman suu
ria kansainvälisiä järjestöjä ~li asettunut sotaa 
vastustamaan ja tekemäiän sen mahdottomaksi. 

Sella-isina on mainittava Euroopan hallitsijoit
ten rauhankonferenssit. Nikolai Romanow piti 
usein rauhankonferensseja ja hyväksytti siellä 
sellaisia ponsia, että suurvaltojen asestautumista 
on toimitettava vain sen verran., että ta.sapain·O 
valtojen kesken pysyy yl'lä, ja väkiva.ltaa. on teh
tävä vain ainoastaan väkivallan murtamiseksi, 
{)h.ielma, joka. pienoiskoossa on nyt sosialidemo-
1uaattisen puolueen ohjelmassa. Salassa samat 
hallitsijat tulisella kiireellä varustautuivat ·so
tann. Myöskin o'li en·oon sota<a. laaja rauhanliitto, 
joka, koetti kaikissa maissa lietsoa rauhanaatetta 
esiin. mutta mitä se sai aik•a.an ja missä s-e nyt 
on? Ja. ennen kaikkea on ollut olemassa .ia on 
tänäkin päivänä suuri kansainvälinen järjestö, 
joka on levinnyt yhtä ]Xl.]jon kaikkirn 'kansojen 
keskuuteen kuin koslman militarismi, nimittäin 
kansainvälinen sosia.lidemokraa.ttinen liike. Se on 
jo pari vuosikymmentä sanonut tailstelevansa so
tien va.stustamiseksi. Jo Briis:selin kongressissa 
1891 käsitteli kansainvälin-en sosia1id·emokratia 
:sotien ehkäisemis.tä muiden muassa. suurlakon ' 
avulla. Pariisin kongressi vuonna 1900 päätti, 1 

että: ka.nsainvälis~mä menettelytapana on kaikkia 
sotilasvero- ja siirtomaamenoarvioita kiellettävä. 
Vuonna 1905. kun Marokon selkkaus o:li, silloin 
läh-etti kansai~välinen sosia.lisWoimisto kiertokir
jeen kaikkiin maihin, jonka. mukaan piti kaik
kialla ryhdyttämän toimen-piteisiin, että uhan
nut eurooppalainen sota vältettäisiin. (Va.&em-

maita: J•a ryhdyttiin kanssa .. ) Tulen myöh-em
min kaikkiin näihin, mihin on ryhdytty ja mihin 
ei. Vuonna 1905 lausui sosialistinen liitto Bel
gia.ssa pitämässään kokouksessa, että sodan eh
käisemis-eksi olisi 1) tehtävä joukkoj€11 liikekan
nalle asettaminen mahdottomaksi rautatiesuurla
kon avulla.; 2) järjestettävä suurlakko hiilikai
vomsiin riistääkseen sotaakäyviltä valtioilta polt
toaineita, j.otka, ova.t välttämättömät l<aivastoille 
ja joukkojen ku:letukselle; 3) lopetettava työ 
veistämöillä, arsenaal·eissa ja sota:-ampumatarve
tehtaissa. Vuonna 1906 kirjoitti saksalainen so
sialistien johtomies Liebknecht siihen tapaan, 
että nyt on .io Saffisassa 1/?. armeija:s.ta niin punai
n~m. että saksalaiset kenraalit ov•at hermostuksis
saan siitä, että saksalainen armeija on muka jo 
·epäluotettava militarismiin nähd€11. 

Kööpenhaminan kan•sainvälinen sosialidemo
kraa.ttinen kongressi, joka pidettiin 2 päivänä 
syyskuuta 1910 - viimeinen kansainvä:linen 
kongressi - ja, jonka päätökset ovat tänäkin päi
vänä voimassa ja joiden pitäisi velvoittaa jokai
sen ma•a.n sosialidemokraatti:sia järjestöjä niitä 
noudattamaan, hyväksyi päätöslauselman, jota s-e 
perusteli .seuraavasti: ,Kaikkien maiden työläi
sillä ei ole keskenliJän mitään riitoja tai -eripurai
suuksia, .iotka voisivat johtaa sotaan. Työväen
]uokalle, joka kantaa :soda.n päärasitukset ja sen 
seurauksista, enimmän kärsii.t on suurinta etua 
.sotain poistamisesta. Kaikkien maid-en järjesty
nyt sosialidemokraattinen työväestö •on sentakia 
ainoa. luot-etta.va maailmanrauhan takuu." (Va
SE'mmalta: Oikein!) Oikein kylläkin, mutta se oli 
vain tyhjä ponsi. Kongressin hyväksymät ponnet, 
jotka yksimielisesti hyväksyttiin, ovat sellaiset, 
että nii,ssä uudestaan tod-et-aan jo aikaisemmassa 
kongressissa hyväksytty päätös. Siinä sanotaa.n: 
,,Kongressi, pitäen kiinni Ylhä.uudelleen julkilau
sutusta sosialidemokratian parlamenttiedustajain 
velvoituksista tai1stella kaikin voimin va.rnstuksia 
vasta.an1 ja kieltää siihen tarvittavat vaJ>at, odottaa 
näiltä edustajilta, a) että he alituisoon uudis
tavat vaatimuksen, että valtioidtm välis-et riita
tapaukset ovat pakolEsesti .iätettävät kansainvä
lisen sovinto-oikeud·en ratkaistaviksi; b) että he 
yhä uudelleen t-ekevät alotteita, yleisestä aseitten 
riisumisesta, ·ensiksi ja ennen kaikkea ·sopimuksen 
tekemisestä, jolla rajoitetaan nierivarustuksia ja 
poistetaan ka.a,ppausoikeus; c) että vaativat salai
sen diplomatian lakkamttamista .ia k·aikkien ny
kyisten ja va.staisten ha1litusten välisten sopimus
ten ja. väJi,sopimusten julkaisemista; d) että he 
kanna.tta.vat kaikkien k·an1sojen itsemääramisoi
keutta ja puolustavat sitä sotai:sia, hyökkäyk-siä 
ja väkivaltaista sortoa vastaan." 
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Sota.isten selkkausten varalta vahvisti kongreSISi 
Stuttgartin päätöksen, joka kuuluu: ,Jos sota 
uhkaa syttyä, niin ovat a.sia,nomaisissa maissa 
työväenluokat ja niiden eduskuntaedustajat kan
sainvälisen toimiston tukemina velvolliset pon
nistrumaan kaikki voima.nsa estääkseen sodan syt
tymästä, käyttämällä niitä lminoj.a, mitkä heistä 
n·äyttävät tehokkaimmilta, jolloin tietysti keinot 
muuttuvat aina luokkataistelun ja yleisen valtiol
lisen aseman jyrkkyyden mukaan. Jos sota 
sittenkin puhkeisi, on velvollisuutensa koettaa 1se 
:pian saada päättymään." (Vasemmalta, Hyvä 
päätös.) Näihill! ponsiin sisältyi vielä sellainen 
se1ityts, että on julistettava suurlakko kaikiSisa 
muissa silloin, kun s·ota on uhkaamassa. Nimen
omaan ei sitä ponsiin sisä;llytetty sen vuoksi, että 
saksalainen valtiomies Ledehour, joka ponnet 
esitteli, kielsi, ettei sosialidemokratian pidä pal
jastaa korttejaan eikä panna ponsiin näkyviin 
suurlakkoa, että haLlitukset voivat v!llmstantua 
sen varalle. Mutta erikoisesti selitti mainittu sak
salai·nen edustaja., että suurlakko kuuluu kansain
viilisen sosiaEdemokratian taistelukeimoihin sodan 
uhatessa .i·a sisältyy se ponsiin. Tässä kongres
sissa, jonka päätökset ovat voimassa ja joitten 
olisi pitänyt vdvoiUaa kansainvälistä susialide
mokratiaa toimimaan niiden mukaan. oli 889 edus
tajaa Euroopan kaiki:sta maista ja toisistakin 
maanosista: 'Sak•sasta 189 edustajaa, Ranskasta 
148 ja Itävallasta 72 j. n. e. 

Tällainen on se ohj.elma ja päätöslauselma, jota 
sosialidemokratian olisi pitänyt ,kaikissa maissa 
elokuus·sa 1914 ·suursodan syttyessä nouda.ttaa. 
Mutta. nouda,ttiko se sitä? Onko se sitä noudatta
nut tämäkään päivänä? Onko yhtään ratasta mis
sään ma,assa pa,n:tu seisomaan suursodan aikana 
sen vuoktsi, ·että ·sotavarustusten valmistaminen 
ehkö.istäi.siin, ehkäistäisiin sotajoukkojen liikku
minen j. n. e. (Vasemmalta: Ei se ollut ohjel
massa!) Oli se! Elokuussa, 1914 kanS'ainvälinen 
so,-;ia.lidemokratia, ly;sähti kerrassaan kokoon. Se 
osoittautui tulikoetuksessaan kaikkein heikom
maksi ka~sainväliseksi järjestöksi, mitä on his
toriassa, yJ,een,sä esiintynyt. S.aksalainen sosialisti 
ja, porvati hyökkäsivät rinnan aa.tew~ljiään ranska
laisia samoinkuin venäläisiä vastaan.. Samoin te
kivät ranska1aiset, eng}antilaiset ja venäläiset. Jo 
neljättä vuotta ovat teurastanoot toisiaan rinnan 
sof'ialistit ja porvarit, loitsien esille mittaamatto
mat kärsimykset ja hävitykset Euroopassa. (Va
semmalta: Bolshevikit pyrkivät ra,uha.an!) Ja 
tänäkään päivänä, vaikka V.enä.jä,n sosia.lidemo
kratia o.iellltaa hädän värisyttämää kättänsä kaik
kien maiden köyhälist-öHe, nämä vetävät kätensä 
koukkuun ja .i•a,tkavat s,otaa. Ei ole Ranska eikä. 

Engl!llll!ti riellltäJnyt Venäjän sosialidemokra.tioo 
avuksi, vaikka tietävät, että tarvittaisiin apua. 
Parlamen,teissa ovat sQSialistit auliisti myöntä
neet va.roj,a sotatarkoituktsiin. Niilin on sosialide
mokraattinen kansainvälinen liike pettänyt puh
taimmat .ia suurimmat periaatteensa. .Sen vuoksi, 
kun tse Olli tällä tavoin tehnyt, on rauhasta puhu
minen ja a.seiden riisumisesta puhuminen heidån 
taholtaan suurinta ilveilyä. 

Entä sitten Venäjän sosialidemokratia. Mitenkä 
se voi toteuttaa sitä suurta ohjelmaansa, johon 
täällä aina vedotaan. Oikea.staan sosialidemokra
tiasta Venäjällä ei voi vielä liioin puhua. Siellä 
on vain suuria kansanmassoja, jotka, toimivat 
vaistojensa mukaa.n, useasti kyllä y.levimmän de
mokratian hengen mukaan. Mutta sellaisesta de
mokratiasta, mitä länsimaissa ja mitä Suomessa 
on, ei Venäjällä voi puhua, ennenkuin monen vuosi
kymmenen rperästä,1 vasta ·sitten, kun venäläi,s.et 
massat ovat oppill!OOt lukema·an, oppineet yhteis
kunnan aakkoset, vasta sitten v·oi jotain sentapaista 
puhua. Suomen itsenäisyyttä uhkaavat sieltäkin
päin vakavat vaarat. Sitäpaitsi V,enä.iän demo
kratia ei kykene millään tavoim meidän si.säilisiä 
asioitamme .iär.iestämiilän, eivätkä suomalaiset sel
laista apua tarvitse. Venäjä tarvitsee niin 
matruusit kuin muutkin vaiistuneerumat miehensä 
omaan maahamsa työtä tekemään. ,Siellä on; -edessä 
tsuunnaton työ, jotta vemäläinen köyhälistö todel
lakin voisi nousta edes sinnepäinkään, missä Suo
men köyhälistö jo nyt ·on. Ta,rvitaan monen vuo
sikymmenen työ, ,ennenkuin Venäjän köyhäJHstö 
voi saavuttaa sen, mitä Suomen köyhälistOllä. on 
.io vuosikymmeniä ollut. Sen vuoksi on aivan tur
baa se, että he puhuvat tulevansa Suomen oloja 
muokk'llamaan ja Suomen köyhäHstöä auttamaan. 
(Vasemmalta: He ovat nyt meistä edeUä paljon.) 
Se on turha.a puhetta. 

Kun toiveet aseiden riisumisesta ja ikuisesta 
rauhasta ovat niin huonot, kun militaristunut de
mokratia on ne alas murskannut, niin tuskin ill·eil
läkään voidaan viillttää sitä·, ettemme joudu ase
velvollisuutta kantamaan. Täällä Suomessa ei 
olisi tarvinnut millään tU~voin yhtyä niihin tsosiali
demokraatteihin, jotka Saksassa, Venäjällä ja 
Ranskassa panivat sosialidemokratian ihanteet 
nurin. Täällä olisi voinut sosialidemokratia. pi
tää lippunsa yllä, mutta tse ei tahtonut. Se ta.htoi 
aivan nimenomaan saada matkitella toisten mai
den ·sotaisia, imperialisteiksi muuttuneita sosia
listeja, jollei muuten, niin perustamalla itselleen 
tänne punakaartin ja kuvittelemalla, eUä tällä 
olisi jotakin vallankumouksellista tekemistä. (:Va
semmalta: Me kuuluwme zimmerwaldilai,s.een in
trrna tionaliin!) Zimmerwaldilainen internatio-
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nali on yhtä mitätön kuin edoeltäjänsä:kin, sillä ei 
ole mitään merkitystä tämänikään sodan lopetta
misessa. Se oei ole yhtään tikkua kyennyt vetä
mään ristiin, että raivoava 1suunnaton verenvno
datus olisi lopetettu. (Vasemmalta: Venäjän 
bolshevikit kuuluvat siihen! Puhemies koputtaa.) 

Jo illalla täällä mainitsin, että Suomen työ
väerutalot ovat täHä hetkellä arsenaaleja, kivääri
varastoja ja patruunaV'arastoja. Nyt voin tuoda 
esiin - minulla on tässä tämän päivän .lehti -
Suomen sosialiJStien sotaväen, nimittäin punakaar
tien, sotalait. Se on pitänyt äskettäin ensimäisen 
yleisen kokouksensa Tampereella. ja siellä se on 
laittanut itselleen oikein perustuslait. Eokouk
sestsa on o-llut ympäri maruta osanottajia, .ia minä 
katson asiakseni ikuistuttaa Suomen sosialidemo
kraattisen puolueen perustaman sotaväen perus
kirjan tämän kansanvaltaisen eduskunnan asia
kirjoihin. Luen 1siitä osia, jotka kuuluvat näin: 
,,Sääntöjen mukaan toimittavat puolue- .ia am
mattiosa-stot sellaisista henkilöistä, j-oiden tiede
tään olevan luokkatiet-oisia, sosialidemokratian 
menettelytavoista selvillä olevia ja muutenkin 
luottamusta nauttivia, kaartin jäsenten va:li-nnan. 
Valitut rekisteröidään erikoisen kokouksen hyväk
ISymän rekisterikaavakkeen mukaan." Siis kut
suntaluettelo. ,Käyttäen perusyksikkönä pituus
mittaa." Siis aivan niinkuin arvannostossa van
han militarismin aikoina meneteltiin. ,Kaarti 
jakaantuu osastoihin. plutooneihin .ia komppanioi
hin." Eikö turunu militarismi? Eikö oo. Mäkelin 
muista noita sotamiesa.ioilta.alli? J. n. e. entisten 
sääntöjen mukaan. ,Asioiden järjestämistä varten 
maa jakaarutuu 12 piiriin." Vanhan militarismin 
aikana oli Suomessa vai·n 8 pata.ljoona-a, uudella 
on nQitä enoemmän. ,Joitten johdossa ovat 5-hen
kiset piiriesikunnat ja piiripäälliköt". siis komen
tajat. ,Koko maan kaarti-en asioita hoitaa yleis
esikunta ja ylipäällikkö." Tunnetaan näinä vuo
sina aiva.n hyvin, minkälaisia ne yleisesikunnat 
ja ylipäälliköt ovat muualla, ja ne eivät ole de
mokratialla pila:tut. ,Poliitt~sessa .suhteessa kaarti 
ruoudattaa sosialidemokraattisen puoluetoimikun
nan .ia •ammattiyhdistysliikkeessä: ammattijärjes
tön toimikunnan määräyksiä." Tarkoin se nou
dattaa siis •sosialidemokraattien poliittistakin oh
jelmaa. ..Kaartin hajoittamisesta määrää sosiali
demokraattinen puoluekokous, tai se elin, };;:~~nellr 
se. tämän toimen uskoo", sanotaan kaartin laeissa. 
No totta kai vaitionkin militarismin sen perustajat 
voivat hajoittaa. 1Sitten tulee hauskin kohta. Oli
sin toivonut, että ed. Mäkelin olisi ollut täällä, 
hän kun 'puhui. kuinka luutnantti komensi sota
miestä .ia nimitti sitä aasiksi. Täällä luetaan: 
.,Kurinpitosäännöiksi hyväks:vttiin valmistavan 

toimikunnan ehdotus. Niissä säännöstellään edes
vastuurikkomuksista, tottelemattomuudesta ja teh
dään päällystön edesva,stuu ehdottomaksi. Kaar
tin yksityisten jäsenten turvfmmiseksi samoin kuin 
koko kaartin turvallisuuden järjestämiseksi pää
tettiin ryhtyä tiukkoihin toimen;piteisiin. Tehtiin 
joukko muita kaartin sisäistä elämää koskevia 
päätöksiä. Yleisesikunnan paikaksi määrättiin 
Helsinki. V•alittiin -esikunnan jäsenet .ia kaartin 
y]ipää.lliköksi Ali Aaltonen." A. on entinen luut
nantti suomalaisessa sotaväessä (EduskuDJnasta 
naurua.), mies, joka Viipurissa harjoitt.i suurlakon
tai kapinanta'Pa.isen aikana sikäläistä punakaartia 
.ia johti sitä. Pitkä miekka oli hänen kupeellaan 
kalis·sut pitkin katuja, kun hän siellä marssi ja 
komensi punajoukko.ia. aivan niinkuin ennen luut
nantti·na ollessaan militarismin kasarmissa. Mi
ten;kähän ylipäällikkö Ali Aaltosen armeijassa tu
lee kysymykseen -luutna-ntin ja sotilaitten välisen 
1mnnianteiro. Ei·köhän siinä säännöistä päättäen 
tule sama juttu, minkä ed. Mäkelin esitti olleen 
entisessä sotaväessä. Luutnantti-ylipäälli'kkö saa.t
taa hyvinkin sanoa kaartilaiselle: Sinä olet aasi. 
Kaartilainen vastaa: Ei, minä o-len sosiali-sti. 
(Eduskunnqsta äänekästä naurua.) Luutnatti sa
noo toisen kerran. että sinä olet aasi. KaartHai
nen voi vielä uusia saman vastauksen, mutta kol
mannella kerralla hän aivan varma•an jo 1sanoo: 
J uu. herra kapteeni, minä olen aasi. 

Tuskinpa enää tämän pitemmälle tarvinnee 
osoittaa, kuinka militaristisen hengen läpitun
kema. on Suomen sosiwlidemokraattinen puolu-e_ 
Tuskin preussiläinen militarismi .iaksaa kilpailla. 
sen kanssa. (Oikeistoi1sta: Hyvä!) Ja. kun näi,n 
meidän pienissä oloissamme sosialidemokraattinen 
liike on muuttunut enemmän militaristiseksi kuin 
sen monarkkiset edeltäjät niin on pe1ättävä., että 
me joudumme kantama.a,n asevelvolHsuustaakkaa 
sosialidemokraattisessa yhteiskunna.s'Sa, jos sellai
nen nimittäin tu1isi tai .ios he -ovat vaHassa, enem
män kuin sitä on kannettu y.k,sinvaltiaitt.en: ja. mo
n-arki-sti-en ma.issa. Kun tällä tavoin a;sia on. niin, 
minä undista.n, tuskin Suomi Yapantuu a.sevelYolli
suudesta. 

Tää1llä on väit-etty, että Suomi ei yksinään voi 
edes itseäänkään puolustaa. Sitä kyllä voidaan 
väittää, mutta jos, n~inkuin näyttää, maailman
rauha jää aseitten vara•a•n, niin ei .suin-kaan silloin 
Suomen itsenäisyys ·ole turvattu, .ios sillä ei ole 
aseita, eikä puolustusioukko.ia. Suomen nähtävästi 
tä:vty:v hankkia itselleen liittolaisia. Luultavastj 
varsinkin nyt, kun keskusvallat näyttävät jäävän 
voittajiksi, ovat pi-enet vallat pakoitetut hake
ma.an itsen:äisyydelleen iurvoo 1iittoutumaJla. Ja 
jos Skandinaavian maalt ja. meidän suku~aisemme 
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Viro y. m. liittoutuvat puolustusliittoon, tu:1liliit
toon ja kauppa1liittoon kes.kenään, niin n-äthiäviilsti 
Suomen osuus siinä liitossa sen puolustusjoukon 
kautta min'kä me voimme pann1a kokoon, merkit
see pa.ijon .iru kenties sitä tietä on Suomen itsenäi
syys turvattava. Kun minä asetun kannaltta:ma.an, 
että rusev,elvollrsuuskysymys lähetetää:n vahokun
taan, on suurin syy se, että sosiaJlidemokraattinen 
liike on 'Pettänyt ka.ik'ki rauhantoiv,eet maail
massa. V a!liokmmassa voidoo,n ha:rkita, miHä ta
voin 1)uolustuSikysymys Suomes1sa on järjestet
tävä. Kaikista tapauksissa se ·on järjestettävä, ja 
kun asia tällä tavoin pysyy vireessä, niin me va-: 
kiinmrumme siinä ja. voimme ratkaista sen siUä 
tavoin, että se tyydyttää meidän vaatimuksemme 
ja 'kansarlliset tarpeemme. Voihan _olla ,ett~i sa~
dakaan tätä tietä vanhaa asevelvolhsuuslak1a voi
maan sen vuoksi, että sosialidemokratia, perustet
tumn ~tselleen jo a,rmeijan ennemmin', ei ryhtyisi 
yhteisrtä ,:kianswmsta, puolustuslaitosta luomaan. 
Mutta. se ei muuta asiaa ei yhtään. miksikään. 
Ka,nsallinen puolustuskysymys ei ole sillä rat
kaistu, tuskin se sillä on pahentunutkaan, s.iks~ 
suuri asia se on. Ja ikun olen sitä mieltä, ettei 
Suomen puolustusarmeija, ehdi nyt millään tavoin 
tällä hetkeHä Suomen itsenäisyyttä tukemaan, 
kun näyrt:tää silTä olevan vaikeuksia, edessään, niin 
on sisällinen järjestys muuten luotava. Ehkä s,e 
menee vanhan ·poliisilaitoksen kautta, mutt& siitä 
huolimatta sen rinnwlla tulee puolustus·kysymys 
aina olemaan -päiväjärjestyksessä. 'Ei siitä päästä 
:vli eikä. ympäri. 

TääHä. ovat usea;t puhujat tahtoneet suorastaan 
provoseerab tätä kysymystä v·etämällä esiin 
kai:kki €'ll'tisen sotaJaitoksen· va,rjopuolet. Kuka 
nyi 'käskee mei,tä perustamaan senta1)aisen asevel
vollisuuden, kuin oli entinen? Emmekö me voi 
laittaa siitä s,ellaista koulua, että annamme siinä 
mahdollisimman paljon hyödyHirsiä tietoja j,a ope
tuksia noiHe koululaisille ja; samaJla harjoitetaan 
niitä rivailmihin ruumiillisiin Eikkeisiin, joka ei 
myöskään ole mikä.ä.n• huono ominrui•suus. (Va
semmalta: Ka'llSanopisto on paremp~.) Maa•n puo
lustusasiaa voi hyvin puolustaa niitä puheita vas
ta~m. mitä vasemmiston taholta on sanottu.· 

Olen luulla;heni ·tuonut esiin eräitä esimerk
kejä siitä, kuin•ka 'kansaånvälinen sosialidemo
kraattinen 'liike on ollut kaikkein heikoimpia liik
kei,tä suuruute-ensa. nä!hden sotia vastus;i;a•essaan. 
.Ja 'ktm asevelvollisuuskysymys niin Suomessa 
kuin kaikkialla muuallakin, tulee nähtävästi rat
kaistava!ksi porvarillisen .ia niin sallJOitun· sosiali
demokraattisen liikkeen. väiliHä, olen tahtonut 
osoittaa, ettei -porvariston ja sosialidemokratian 
imperiaJi.smilla, ole mitään eroa. Ei ole olemassa 

mi1tiilän uutta auringon a;lla tässä a,sirusw.L Kaikki 
ovat yhtä. taistelunha.luisia, yhtä vwltaushaluisia 
nyt niinikuin ne ovat olleet aina!kin. Ja kun tämä 
otetaan 'Pohjaksi, niin. me luultavasti ol·emme rta
vamneet oikea;n pah.ia'n, miltä. lähdemme Suomen 
kansanista puolustusjoukkoa muodostaliUaan ja 
luomaan. 

Ed. Wrede: Då tid·en redan är långt fram
skriden, vill .iag endast helt kort ansluta, mig tiH 
herr Mikkolas petitionsförslag. 

Till den fullständig& ,organisationen af en obe
roend·e stat hör med nödvändighet en militärinsti
tution. Utan en så<lan institution kan ett själf
ständigt statsväsende icke upprätthållas. Den, 
·som motsätter sig upprättandet af egen militär, 
den motsätter sig dä.rför i s.iälfva verket ocbå 
land•ets själfständighet och oberoende. (Vasem
malta: A-hå!) Vill man trygga detta oberoende 
måste man gå med på inrä.ttande af en förhållan
dena motsvarande militä.rinstitution. Det är ju gif
vet, att en •sådan institution kräfver kostuader, 
och dettw är så klart, att dcl va,rit fullkomligt 
ouödigt att, så;som här skett i afton, utförligt 
framhålla, hum betungande dessa kostnader 
blefve. M,en de äro oundgärngliga, de m å s te 
utredas, om vi vilja bilda ett •S.iälfstä.ndigt Fin
land. Man bör komma ihåg, att friheten icke är 
en gåfva, som fås för intet. 

Då jag sålunda biträder pclitionsförslaget, vill 
ja1g därmed icke hafva sagt; att l.S78-års värne
-pliktslag vore den bästa militärorgauisationen för 
Finland. J ag har haft och har åtskillgt mot den 
att anmärka, särskildt den omständigheten, att 
det genom lottning skulle bestämmas, hvilka yng
Engar borde uttagas till treårig aktiv krigstjänst, 
hvilket enligt min tanke måste anses innebära en 
·stor orättvisa. Och ännu mindre kan j·ag tänka 
mig, att denna organisation under närvarande för
hållauden vore d·en för la.ndet lämpligaste. Men 
såvidt jag fattar saken, är här. åtminstone vid 
remissen af petitionen, alls icke fråga om hvilken 
militärorganisation borde antagas för landet, utan 
endast fråg-a om ett i,nitiativ. hvarigenom denna 
:vtterst viktiga fråga skulle bringas närmare sin 
lösning, ty en 1ösning må:st-e den ovillkorligen iå. 
om Finland skall blifva en s.iä1fständig stat. J ag 
vill därför icke heller ingå på frågan, huru den 
finska militären bör organiseras. u"ban inskränker 
mig, som sa~t, tili att förordna remiss af petitio
n~n till wderbörligt utskott. 

Ed. Paavo Virkkun,en: En ole tuDJtenut 
erityistä kutsumusia ryhtyä omalta osaltani tli
säämäå'n sitä. puhetulvaa, joka .io pari viikkoa sit-
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ten, j.alloin ·ed. Mikkolan y, m. anomusta täällä 
:erusi brt·a käJS~teltiin, pääsi virtaamaan ja joka 
n;yt päirskyy ku:ohuvana Jmsk·ena ja varmaankin· 
tulee riehumoon niin 'ka·uvan, että sen saapumista 
johonkin: väliaikaisoonkaan suvantoon1 ihmissil
män on vaikea. nähdä. Mutta minun täytyy kui
tenkin se tehdä siitä ·syystä, ·että eräs arvoisa va
semmisto:n naisedustaja on ai'ka.isemmassa keskus
telussa suorastaan minun puoleeni kääntynyt, ha
luten kuulla· miruun mielipidettäni Suomen sota
laitoksen uudelleenpy.styttä:misestä. (Vas·em
ma:lta: Papin mielipide.) Minä en tiedä, s·aanko 
tätä ed. Anni Huotarin vetoamist-a minuun kä
sittää niin, että hän antaa erityisen arvon sille, ' 
mitä minä ajattelen tai olen ajatt·elematta .. Mutta 1 

oli tämän a;siarn miten onkin, en minä kieltäydy 
vastaamasta, kun minulta kysytään; ja oUJhan 
asia muutenkin sen arv·oinen. että kun minä ker
ran olen manattu esiin :täJUe paikalle, minä sen 
suht:een määrään kantani. 

Minä en o1e ollut tilaisuudessa :lukea ed. Mik- ' 
kolan y. m. alotetta, en osaa siis tälLä ·kerta·a :lau
sua mielipidet·täni sen yksityiskohdista. Mutta 
se ei ole ta.rpeelhsta'kaan. Nyt on kysymys pää
asiasta ja pääa'Siaa., Suomen ·soia:vä•en pystyttä
mistä jossakin sopivassa., nykyhetken :erikoisia ja 
erinomaisia oloja va:staava1ssa muodossa, sitä minä 
ilman epäilystä kannatan. (V asemmallta: Pap
pismies, ai, ai!) Minä tiedän tässä :edustavani en 
ainoastaan omaa vaan valitsijoittenikin käsity·stä, 
joka muun muassa erääJssä hi:l.iakkoin pidetyssä 
suuressa kokouksessa·, .iossa olin saapuviila, tuli 
.inlkil·ausutuksi. Minä omistan <tämän kann•a.n mo
nista syistä, joista tahdon mainita tärkeimmät. 

Suomen syntymässä oleva itsenäinen valtio tar
vitsoo sekä vaHa•n1sa l'eaalisena: v·ertauskuvana että 
voima•nsa ul'konaisen1a ilmaisukeinona Suomen 
nuorten miesten aseellista:kin vartiopallvelusta. 
Joka.isella jota:kin aatetta omistavailla lhmHa, jos 
sillä on jotakin arvoa, on oikeus omistaa ympj
rillämsä kamsansa nuorison valiojoukko suojeli
jana, tarpeen tullen myöskin aseellisena suoieli
jana. T·otta ka.i, enemmän kuin millään muulla, 
Suomen tasa;val·lan uudella :lipulla täytyy olla 
tämä oikeus. Minä tosin en anma paJjon arvoa 
sille va.ltiovwl1aUe, .ioka ha!llitsee ja valtaansa 
käyttää etupäässä pistimien avulla. SeJilainen 
hallin~a on poli1siva'lti.on itärrnaista ta11aa. Ei ku
kaan ajattele, kun puhuu Suomen 'sotaväen uudel
leenesettamisesta, hTökkäyssodan 'käymistä; em
me me sitä vart-en s·otalaitosta. ta'rvitse, mitä taas 
puolustussotaan tulee, ei senkään meillä toivotta
vasti tarvitse tulla kysymykseen, vaikka. se minun 
käsitykseni mukaan saattaa1kin olla uhattuun ase
m ::mn joutuneeUe valtiolle erityisissä tapauksissa oi-

keutettu. Poliisivaltion pyyteistä ja sellaiselle mie
lu~sasta militarismista ei ole täiäJ.tlä puheilta. Minä 
olen va,rma ~siitä,·että Suomen uusi va:ltio on kai
kessa toiminnassaan .pyrkivä osoittautumaan sivis
tysv:altioksi, joka 'kasv:atta.va;lla ja henkisesti oh
jaavalla hallinnollaan lJYYtää johtaa ja nostaa 
Suomen kansaa. Mutta myöskin nyikyairkainen 
2iv~stysva:ltio tarvitsee, ja krusittääkseni se väilt
tämruttä tarvitsee, aseellistakin voimaa ei pyrkiäk
seen mil~tarismvn ta,rkoitusperiin, jotka minä tuo
mitsen, vaan säilyttääkseen oman arvovaltansa si
vistysvaltiona. Tämän arvova,rtamsa edustami
seksi paindlla s<ekä ulos- että erittäintkin sisään
päin va<lti:o taTvitHee tuekseen lujaa a,s,eellistakin 
valtaa. Aseellinen valta sivistysva:Ition' 'käJsissä 
on verrattava- voin sanoa -myrkkyyn asian
tunteva.n lääJkärin ikäisissä. Myrkkyaineella voi 
tai·tamaton tai riko'ksellinen ihminen synnyttää 
kauhei•ta tuhoja, mutta lää,kärin 'kä.yttämänä eri
tyis.issä tila·nteissa, ja so·pivi.ssa; annoksissa se pois
taa elimistöstä muutoin 'kuol.ettavan taudinsieme
nen ja se pa.rantaa ,elimistön. Samoin ovat yksi
tyisten tai yksityisten· joukkojen 'käsissä a~Seet, 
.ioiHen pitämiseen he eivät ole saaneet valtiolta 
lapaa:, joita he päiruvastoinr ehkä suuntaavat val
tiuta vastaan omien iis·e'kkäitten tarkoitustensa 
saa,vuttamiseksi, ne aseet ovat aina turmioksi. 
Sellaisten :käyttämiseen nwhd·en toteutuu ennem
min tai myöhemmin sana: .,.Joka mie!kkaan: tart
tuu, se miekkaan hukkuu." RetkeHinen menes
tyskään ei voi kumota tämän sanan totuutta. 
Mutta sivistysva.ltion käsissä aseellinen valta ny
kyisenä maailmrunaikruka:utena on oikeutettu . 
Siihen voidaan :sovittaa se sana, jo'ka on lausuttu, 
että .,se ei miekkaa turha·an ka:nna". Mutta tämä 
miekka ·ei ole niiden pelkona., jotka hyvää teke
vät, vaan niiden, jotka tekevät pruhaa. 

Edellisestä käy ilmi se minun kä,sitykseni, että 
kanrsa:lli•nen sotalaitos tosin ei ole meilleollenkaan 
tarpeellinen suurvallti.ollistenr vrulloituspyrkimys
ten takia - s·ellaiset olkoot meistä 'kauikana -, 
se on vähemmässä määrässä, mutta kuitenkin jos
~.akin määrässä, tarpeellinren maan· puolustuksen 
vuoksi. Mutta se on ruivan tarpeellinen·, kä:sit
täwksimi, oman sisäillisen, lujan järjestäytymi
semme toteuttamiseksi, kansa1l~sen selkäranikai
i\UUden ja mieskuntoisen ryhdin edistämiseksi 
kansamme elämässä. Apea!ksi on. käynyt mieli, 
kun on kerrottu, että niissä väkiva'ltaisuuksissa ja 
huliga;anit.eoissa, joita, viime arikoina maassamme 
on harjoitettu, ovaJt us:eissa ta.pauksirssa johtavaa 
osaa näytelleet nuorukais-. jopa poikaiässä ole
vat viHiytyneet .ia harhaanjohdetut nruoret. Tu
run riehumisissa erittäin. sanotaan näiin olleen 
laita. Näille ja heidän ka1ta:isil:loon nuorille rbeh-
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dääJn käsittääJbeni palvelus, ei parhain, mutta 
hyvä pa'lvelus, jos heidät sfratetaan sen kurin ja 
ohjauksen alaisiksi, minJkä ka;nsaUinen, uudenai
kaisten psriaatteitten mukaan toteutettu as,evel
vollisuus saattaa tarjota. (V semmalta: Ei se to
teudu.) 

Viimeisillä sanoillani minä olen viitannut so
talai!oksen suhteelliseen sivoolliseen oikeutuk
sePn. Se katsantokanta,, jonk.& minä omistan, ei 
ol r ensinkään ristiriida;ssa rauhanaatteen krunsf,a. 
(V ase mm alta: On se.) Minä selitän asian, olkaa 
hyvä, odotta:kaa. Minua lämmittää rauhanaate 
enkä minä luovu siitä toivost&, että se kerran on 
ihmiskunna,ssa toteutuva. Mi,nulla on korkea lupa 
omistaa tämä usko. Mutta me er·ehdymme suu
re~ti, jos me tätä nykyistä maailmantilaa pitäi
simme i'hannetilana tai - niinkuin minä tahdon 
i'anDa - J umabn valtaikunttana, ja me erehdym
me yhtä suuresti, .ios me kuvittelemme, että tämä 
ihannetila on saavutettu, kun esimerkiksi sotalai
tos on pois1tettu. Minulla on - minä sanon tämän 
suoraan - jotenikin päinvastainen käsitys. Minä 
ka·ts·elen asiaa siltä ka'nmalt.a, että j o s - huo
mauta:n, että lausun tämän ehdollisesti - jos so
talaitos on muodost,ettu ensinnäkin kan,sallisten .ia 
toiseksi nykyaikaisen sivitysvaition koko hen
keen ja toimintaa'n sopeutuvien periaaMeitten mu
kaan, niirn siinä tapauksessa kansaillin:en: sotalaitos 
ei ole rauhana~a,tteen voiton tiellä, vaan ·sre voi sitä 
osa;ltaan -edistäälkin. Rauhanta;ate ·ei saa olla, niin
kuin moni näkyy sitä käsittelevän ja siitä. ovat 
todistuksena eräät la.usunnDt täällä eduskunnas
saki,n:, se ei saa olla mikään kimalteleva saippua
kupla, jolla ·ei ole yhtään mitä.än käyt.ännöllistä 
merkitystä eikä mitään voimaa: va~kuttaa. elä
vään elämään. Rauhanaat·etta me ·emme a.ia me
nesttVkseHises·ti siillä tavalla, että tahdomme väki
näis~sti ja ulkona•isilla pakotuksilla, joHa•kin val
lrrnkumonkseHa, yrittää muodostaa. tämän ulko
naif:en yhteiskunnan ja va.ltion. sell.aiseksi, joka ei 
vastaa. sen nykyistä :roehitysas·tet,ta, .i<>honka se 
vielä ei ole kypsynyt, vaan menestyksellä me 
ajamme rauhanaatetta siten, että nykyiseen, to
sin hyvin puutteelliseen .ia epätäydeHis.een elä
mään, sen laitoksiin ja sen pyrkimyksiin koe
tamme sisältäpäin tuoda rauhanawtteen henkeä 
siten:, että me koetamme siin.ä määrässä, kuin lml
lakin meist.ä ·on voimata. ja tilaisuutta, hapa,ttaa 
nykyaikaisen elämän rauha:naatteen voimilla. 

Kun minulla on tämä käsityskanta, niin minä 
suhta:udun, en tosin ihaillen, mutta en: myöskään 
1-l:ielteisesti, vaan avonaisella ymmärtämyksellä 
Suomen vaHion sota'la,itokseen ja myöskin esillä
olevaan: alottooseen. Sanottakoon kernaasti, että 
tässä on kys;ym;vksessä vä.lttämätön paha. Minä-

kin saatan käyttää tätä sanaa, vai·kka jollakin va
rovaisuudella, mutta. asian vällttämättömyydestä 
nykyisenä maailmanaikana siitä minä en saata 
päästä. Muilta miTIJä uskon kehitykseen ja. siihen 
kehityksen IJäiämäärään, joHoin ·ei sotalaitosta: eikä 
aseita tarvita, .ioUoirn se on tullut ihmiskunnassa 
voit.etuksi kannaksi. (Vasemmalta: Korulauseita.!) 

Kun minä, niinkuin edellisestä käy ilmi, puol
la.n ka;nsa;llista. sota,laitosta, minä kumminkin teen 
;;;en •ehdo!Hsesti; minä olen jo siihen vii.tannut. 
On epälkiitollista. ryhtyä ·ennustamaan, minkä.la;i
siksi dlot tulevat maai·lmassa muodostumaan ny
l<yisen maailma:nsodan tauottua. Luulen: kuiten
kin uskaJta:va:ni sanoa,, et.tä yleistä ja täy.dellistä 
clseistariisumi,sta nykyisen, kehitys'ka.uden aikana 
tuskin tulee ta.pa:htumaa:n. Sitävastoin siitä atseel
lises·ta. rauhasta, .ioka ·lähes 50 vuotta on painanut 
sivistyskansoja ja. ollut sa,ngen vai'kuttavana 
~;,yynä maa.iJman:sodan syttymiseen, siitä tultanee 
1•ääsemään vapaiksi. Ei Suomen ka,nsakaan itse
nöis-enä karusa:nRJ j.a omana vrultiona. voi ·kulkea 
muuta tielä, kuin muut kanrsat kulkeva.t, sotilas
l~rsymyksen ratka.isemisessa. Eikä sen· tarvitse
kaan sitä tehdä. Mutta sillä saattaa olla iällä 
alalla aivan eriikoiset tehtävät. 

Kuten j.o olen Iausunut, meidän •tehtävämme on 
muodostaa kot.imai.nen sotalaitos sel.la,iseksi, että 
:;ekin tulee palvelemaan ka;nsallisia .ia yleissivis
tybellis.iä pyrkimybiämme. Eräät puhujat ova.t 
täällä ~anka,ranpuoleisesti arvostelleet entistä suo
matlaista sotavä'keämme j.a t.ämän arvost-elunsa pe
mstuksella tulleet ·sellaiseen tulokseen, että sel
laista huonoa laitosta ei ole syytä uudistara. Tun
tematta tarkemmin entisen sotalaitoks-en käytän
töä minä s-aatan epäillä, eikö tämä arvo·stelu ole 
~rksipuolista.. Mutta siinäkin ta·pa~ksessa, että se 
olisi aivan pwustavillises.ti oikea, ei vedetty johto
päätös ole oikea. Jos opetus on: huonoa ja opet
tajat puutteellisia, nHn eihän ol·evissa oloissa asia 
ole järjestettävä sillä tavaHa, että opetus ja opet
taja-t 'kokonaan: poistetaan', vaan molemmat ovat 
pa rannettavat. Mi·elestäni on nuoren, heikon val
tion ja pienen kansan erityisenä tehtävänä osoit
taa nykyaikanakin, että 'ka.n·sa,llinen sotalaitos ei 
palvele mi•tään militaristisia pyyteitä, vaan sekin 
on tekijä, jota. ei pidä hwlveksia •kansallisessa si
vistystyössä. Meillä on oleva tilaisuus järjestää 
kansaUinen sota,laitoksemme sivistyks·ellisiä ja 
kasvatuksellisia, minä tahtoisin: sanoa, parhruassa 
merkityksessä, kansanopistonäkökohtia silmällä
pitäen. Meidän ei tarvi.tse aja.tella sotilaitten ja 
upseerien keskimäiisten välien muodostumista 
preussiläisen 'korpra.alikomennon mukaan, pa
remminkin: ranskalaisen bi ja:panilaisen ve,]jeys
suhooen mukaisesti. 
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Olen ajatel'lut sitä:kin, että kansa!llinen sotalai
tos saattaisi olla yhtenä tärkeänä keinona yhtei
syydentunnon voimistuttamiseksi rikkinäisessä 
kansa.ssamme. Jos nuoret mi-ehemme joutuvat 
seisomaan rinnakkain samassa rivissä, niin he 
ehkä pa,remmin, lkui.n mitä muutoin voi ta.pahtua, 
voisivat luokkavastakohtien ja yhteiskunnallisen 
elämän luomien vastaikohtien läpi päästä toisiansa 
lähelle, tuntea .ia• tunnustaa toisensa saman yh
teisen Suomen kansan mif'lliksi, miehiksi, joilla 
kaikkien vastakohtien uhaHa on kaikkein suurin 
yhteistä. 

Minä tulen toiseen: ehtoon, jonka julkilausumi
nen tärltä pa.ikalta. ja tässä yhteydessä minulle 
myöskin on tärlmätä. 'En voi ajatella muuta, 
kuin että meidän miespuolinen asekuntoinen nuo
risomme, ainakin sen enemmis-tö, on vapaalla mie
lellään suorittava aseel:lisen pa.lveluksen, jos maa 
ja kansa sen heill'le määrää. SyrjätaTkoituksia ta
voitteleva kiihoitus ehkä samttaa johtaa toiselle 
kannalle jotkut nuorisojoukot. Mutta va•rmana 
minä pidän sitä, että maamme nuoren miesväen 
enemmistö on noudatta.va isänmaau kutsua, jos 
se heille lausutaan. Ja, voi tulla sekin aika, jol
loin nekin, jotka alussa ovat. hankkeelle vastaha
kois·ia, kuuluen sekä vanhempaan että rusekuntoi
seen miespolveen, nekin saattavat muuttaa, aja
tuksensa ja pian· tul1a mukaan. PuoleSitan.i olen 
sitä mieltä, että sille nuori·solle, .iGlle isä:nmaa aset
taa. tärkeän, vaikka ei raskaan velvollisuuden suo
ritettava•ksi, se myöskin antakoon täydet vaHiolli
set oikeudet. 

.Mutta saattaa olla •tapau'ksia, joissa mieskohtai
sen asev€1 voUisuuden suorittamiseen nähden jot
kut nuoret miehet voivat tuntea s1sällisiä, va!kau
muksellisia. epäilyksiä. Nii•tä minä kunnioitan, 
ja minä soisin,, että valtiokin· niitä ikunnioittaisi. 
Sanomattakin on selvää, oettä minä en anna suur
ta arvoa sellaiselle käyttäytymiselle, kuin on se, 
mikä täällä on tul'lut ilmi, että näet suun täydeltä 
puhutaan laillista a·sestautumista vastaan, mutta 
samassa hengenvedoss·a· suositaan 'lwitonta puna
kaartien a.gestautumi•sta aseellisen paikotuksen 
ha:rjoittamisen tarkoituksessa kansalaisia koh
taam; tä!Uainen ka:ksimielinen IJra.nta ei ole mitään 
vakaumns·ta, vaan se on jotakin, aivan toista. 
Mutta saa,ttaa esiintyä nuoressa miehessä vakau
mustakin ja varsin vilpitöntä. Sitii. minä tah
toisin. hellävaroin hoidettavaksi. Suomwlaiinen 
maa.npuolustuslaitos voitanee suuremmitta vai
keuksitta järjestää niin, että ·kun nuori miesvä
kemme yleensä sa.apuu lippujen luo, niin siB.oin 
niille, joille periaatteelEsista, syistä eh'kä on vai
keata 'liittyä muihin:, laillisesti tarjotaan tHaisuus 
toisella sopivalla ta.valla suoritta~a jot.a~kin isän
maa.llista palvelustyötä. 

Minä torjuu vääränä sen käsityksen., että kan
sallinen sota•laitos, sellaisena, kui•n minä ajattelen 
sen järjestelyn ja toiminnan, olisi soveltumaton 
rauha·naatteeseen tai siveellisyyden vaatimuksiin. 
Minä saruta:n pitää mruhdollisena, että ed. Anni 
Huotari, joka mi•nua täällä on puhutellut, tai 
muut, jotka eduskunnan ulkopuolellakin· ova.t sa
nansa sotala~tosta vastaan julkisesti 1amsuneet, 
puhuvat hyvässä tarkoituksessa, muita minä en 
pää,se siitä., että heidän perustelunsa ov.at san1'!."en 
hatarat, ja pääasiaan nähden on heidän kantansa 
lyhytnäköinen ja harhaanviepä. Ed·e'llis·estä seu
raa, että minun täytyy piltää suorastaan valtiol
lisen kypsymättömyyden ilmauksena,, jos tämä 
eduskunta kieltäi·si ed. Mikkolan y. m. anomuk
selta oikeuden pää<stä valiokunuan 'käsittelyn alai
seksi. (Vasemmalta: ·Ei se mene sinne. Se on hy
lätty jo!) 

Ed. S a 1 o v a a r a: Sota ja rauha, siinä kaksi 
mahtavaa, keskenään kamppaileva.a. Rauhan
lippua on 'kaunissa, julkisissa tilaisuuksissa pi
detyissä esitelmissä ja puheissa esiintuotu. Tä
män aatteen ·puolesta on suuria kirjateok.siak<in 
kirjoitettu ja monia yhdistyksiäkin lienee tämän 
kauniin ja - miksi en sanoisi - ihmiskunnan 
suurimman ihanteen saavuttamiseksi P·erustettu. 
Mutta minkä verran maailmanmahti •tosityössä 
on näyttänyt tehneensä tämän asian ·eduksi, siitä 
lie kuvaavimpana ja tuoreimpana esimerkkinä se 
maailmanpalo, jonka sammuttamis•esta nyt tuntuu 
puhetta olevan. Ja .ioko nyt, kun tämä sota saa
daan sammumaan, aseet maailmassa riisutaan ja 
maailmanrauha solmitaan ja joko nyt tuo tuha.t
vuotinen valtakunta alkanee, .ionka. toteuttami
sesta eräs nuori ~oliitti·sella uralla urheileva viime 
kerralla. kun asiaa eduskunnassa käsiteltiin, suu
ressa ja kuka:ties tuon tuhatvuotisen valtakunnan 
äärimäiseenkin nurkkaan kuuluvassa puh~sa 
tahtoi antaa näytteensä kelpoisuudesta tämän 
valtakunnan päämi.ehen tehtäviin, johon minä ;on 
usko hänellä taipumuksia olevan. 

Ja. kun katselee el'ämää kotoisissa oloissa, sidlä, 
missä kuulee alituisesti rauhanaatte€sta puhutta
\-an, mutta tositeossa sotaa tahdotaan, tästä taas 
kuvaavimpana esimerkkinä on meillä marraskuwr 
järkyttävät veriset tapahtumat, tapahtumat. 
joille ei maailmanhistoriass,a vertoja löydy. Ja 
onko tuo 'hirmuilöiden tekijäjoukkue jo aseensa 
riisunut ja rauhan rak~mtanut? Siltä ei aina
kaan näytä ne kaameat tapahtumat, jotka Tu
russa äskettäin suoritettiin. 

Kun nyt näissä merkeissä ryhtyy tarkastamaan 
käsilläolevaa ed. Mikkolan y. m. t.ekemää esitystä 
vuonna 1878 vahvistetun ja sittemmin mahtikäs
kyllä syrjäytetyn asevelvollisuusla'in uudestaan 
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arvoonsa nostamisesta tai miliisin kannalle muo
dostetta.van maan suojelusvoiman uudelleenjär
jestämisestä, niin tul-ee varmasti siihen vakaaseen! 
käsitykseen, että tässä' nuoressa ta;sa vallassa tar
vitaan hyvin järj.estetty ja kansallis·elle pohjalle 
ra.kennettu, tasavaltaisen haUituksen, eduskunnan 
ja jokaisen vapaan kansalaisen hengen turvaami
seksi ja kotien suojaamiseksi muodostettu suo
jelusväki. Mutta tä:mä hanke tuntuu erittäinkin 
~asemmistossa herättäneen vastenmidisyyttä .ia 
tässä tarkoituksessa koetetaan hyvinkin rauhan
aatteen ajajiksi ruveta. Vieläpä mitä katkerim
milla väreillä koeteta;a.n kuvailla sitä hirmua, 
minkä .io tmtisen asevelvollisuuslain herättäminen 
tuottaisi. Ed., r·ouva Huotari tulkitsi viime ker
ran asiaa käsitellessä työläisnaisten katkeraa hä
tähuutoa poikiensa ja miestensä ·edestä, jotka• 
muka, tällaisen laitoksen kautta raaj.arikoiksi jou
tuisivat. Ei, rouva. Huotari, ei sitä vielä tämä 
sotalaitos raajarikkoja enempäiä kuin orpojakaan 
maailmaan saata, jos vain rauhan aatetta ajaa 
.iaksamme, ettei ulkoisen ··eikä sisäisen vihollisen 
kanssa tarvitse milloinkaan miekkoja mitellä. 
Terveinä, rei-ppaina j.a katse kauvas tähdättynä 
jättivät nuorukaisemme uudet kotinsa, kasar
min.;;a, entisen asevelvollisuuslain nojalLa kutsutut 
ja palvelusaikansa loppuun kuluttua. Mutta jo<> 
tämä Suomi joutuisi siihen tilaan, •ettei muu aut
taisi kuin ase kädessä lähteä suoj.elemaan sitä, 
eikö silloin jokais·en Suomen äidin olisi 11id·ettävä 
kunnianaan lähettää poikansa tämän meille kal
liiksi käyneen Suomemme edestä taisteJ.emaan, ja: 
~ 5os niin vaaditaan -myöskin kaatumaan? 

Niissä keskustelukokouksissa, joihin Karjalan, 
erittäinkin ra~ja-Karjalan kansaa oli kokoontunut, 
antoivat he allekirjoittaneelle evästyksiä lähteis
säni tähän suureen tehtävään, muun muassa kes
kusteltiin myöskin sotalaitoksesta. Ja Karjalan· 
äidit - miksi en sanoisi kaikkein enimmän sivis
tyksestä takapajulla olevat, siis luonnonlapset -
hoe kuvailivat ·sitä mielialaa, mikä on venäläisillä 
äid·eillä, kun heidän poikansa ja puolisonsa on 
verileikkiin kutsuttu, puolustamaan suurta Venä
jää. Puolustavatko he meitäkin? Ei, me emme 
tahdo heidän v•ertansa, me emme tahdo olla huo" 
nompia kuin Venäjän äidit, jos tämä Suomi tar
vitsisi poikamme taikka puolisomme, niin me 
olemme valmiit heidät uhraamaan. Huonot Kar
jalan äidit olisimme, .ios emme niin telrisi. Jos 
asevdvollisuusasrasta, jos uuden sotaväen hom
masta eduskunnassa k·eskustellaan ja. päätetään, 
niin sano, ·että Kar.ia.lan ä.idit ovat valmiit poi
kansa tähän isänma'an puolustuslaitokseen lähet
tä1mään. 

Ed. Huotari vielä vaikeroi, •että ne varat, jotka 
sotilasmenoihin tarvitaan, tarvittaisiin kansa lais-

ten koulunkäyntiin. (V•asemmalta: Oliko tämä' 
väärin?) Tämä v.aikeroiminen oli väärä, mutta: 
se toivomus, .että varoja saataisiin kansanlapsille, 
on oikea, ja minä uskon, että tämä kansa myöskin 
tul·ee g.en tekemään. ;Se tulee kaikille lapsiHensa 
antamaan ainakin ensimäiset alkeet opintiellä. 

·Ed. Rentola vastusti ·entisen asevelvollisuus
lain voimaansaattamista sillä, että tämä laki tuot
taa turmelusta. Tämän puhuja sanoi vain jotakin 
sanoakseen. Tai olisiko hänellä todellakin niin 
vähän tietoa ·entisestä sotalaitoks·esta, sen työstä: 
ja toiminnasta? 'Tänä iltana ·ed. Mäkelin, joka its0 
kertoi oll0ensa niissä riv.eissä, joihin ·entisen ase
velvollisuuslain mukaan kutsuttiin, teki sellaisea 
kuvauksen entisest~ isotalaitoksesta, jota minä, 
myöskin mukana oll.,ena, en milloinkaan ole 
nähnyt. Hän jakoi sotatoiminnan aivan oikein 
kahteen osaan, nimittäin sotaisiin harjoituksiin 
ja sivistysharjoituksiin. Sotaharjoituksissa hän 
meni vain niin pitkälle kuin jokais.en nahkapojan 
tai niiden, joita Sven Dufviks:i kutsuttiin, tuli 
suorittaa. Jos kehittyvää sotilasta, tarkk'ampujaa 
tai rakuunaa katseltiin, ·ei hänen tarvinnut !!itään' 
pussia pistellä, vaan hän samallaisen toverin vas
tassa kivääri tai säilä kädessä mitteli voimiansa. 
Mutta tähän eivät loppuneet sotilasharjoituksen, 
vielä oli kailmnlaisia v·oimisteluh•arjoituksia, ur
heiluharjoituksia, k.enttäharjoituksia, joitten kaik
kien avulla tahdottiin ka.svattaa .Suomen .saloseu
duilta tulleista, nuorukaisista sellaisia, jotka, jos 
vaara olisi uhannut tätä maata, olisivat rivakasti· 
.ia urheasti ja hyvin harjoitettuina voineet maa
tansa puolustaa. Voimistelu- ja urheiluharjoitus
ten tehtävänä oli luonnollisesti luoda terve ruumis, 
sillä onhan luonnollista, että sellaisessa ruumiissa 
t.erve sielukin viihtyisi ja .sellainen sotilas myös 
kaiken tehtävänsä tekisi. Ja, tod·en totta, näissä: 
harjoituksissa onnistuttiinkin niin, että kun Suo
men sotaväki kokoontui l·eiriharjoituksiinsa joko 
Krasnoje Selon tai Lappeenrannan 1eirille, jonne 
kumpaankin V·enä.iän p.ar.aimmat sotajoukot tuo
tiin .i'a joihin vieraittenkin valtain edustajia oli' 
tullut seuraamaan nälitä harjoituksia, niin kaik
kien huomio kiintyi aina suomalaisiin sotilaisiin 
.ia nämä kaikella kunnialla, suorittivat sotaise1i 
harjoitukset ja tehtävät. 

Mitä sitten tulee sivistyshar.ioituksiin, niistä' 
ei ed. Mäkelin näkynyt muistavan paljon mitään. 
J·a s·enpätähden minä tahtoisin ne 'tuoda .esiin 
sillä >tavalla, kuin minä itse ol·en nähnyt ja ko
kenut. Sivistysharjoituksia oli ensimäisenä pa
taljoonassa komppanian koulu, ratsuväessä eskad
roonan koulu. Näihin kouluihin otettiin kaikki 
nuoret miehet ensimäiseUe luokalle, mutta tämä 
luokka jaettiin moniin osastoihin, aina seen mu
kaan, kuinka oppilaan, kunkin sotilaan entiset 
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tiedot riittivät. Oli s·ellaisiakin oppilaita, jotka 
eivät tunteneet i-täkään, ja he luonnollisesti olivat 
sieltä, mistä minljikin, nimittäin itä:sestä Karja
lasta, mutta näistä u.seat lähtivät luku- ja kirjoi
tustaitoisinakin kotipuoleensa. Mutta näissä 
kouluissa opetettiin vielä iaskentoa, mitta.usoppia, 
maantietoa ja esiteimien kautta myös yht·eiskunta
oppia ja monta muuta. Nyt ehkä joku sanoo, 
mistä kaikki tällaiset opettajat saatiin. Nämä opet
tajat us.eimmiten olivat m;yös samoja sotila:stove
reita, mutta niitä. jotka olivat saaneet enemmän si
vistystä. Ja tod·en totta, kun tällais-et toverukset 
olivat opettajia ja oppilaita, niin menestys olikin 
silminnähtävä. Ja useat oppilaista innostuivat 
niin pitkälle, että op·ettajat ·eivät useasti saanec:ii 
päivällisrauhaakaan oppil·ailban, kun nämä. tuli
vat sitä tai tätä tiedustelemaan, miten se on teh
tävä ja miten sen kanssa meneteltävä. Ja minä 
ol·en varma, ehä ne, jotka saivat olla tuossa. kun
niakkaassa opettajantehtävässä sotaväessä, oli
vat tyytyväisiä ja iloisia oppilaittensa m€llestyk
sestä. •1'oisena sivistysl-aitoksena olivat lulmsalit, 
joihin kaikki sanomalehdet, aikakauskirjat oli ti
lattu ja joihin kaikilla somailla oli tilaisuus 
mennä. Sitten olivat kirjastot, joista ed. Mäkelin 
sanoi, että ne sisälsivät mätää, kukati•es pötyäkin. 
Eikö niissä ollut muuta 'kuin Montekriston krei
vejä ja muita sentapaisia? En tiedä, miten ed. 
Mäkelinillä on niin huono muisti. Minä vetoan 
erääseen tuolla vasemmistossa istuv·aan entiseen 
tarkka-ampujaan ja k·eskusta&sa ja. oikeistossakin 
sellaisiin, jotka ovat tämän saman kurssin suo
rit.taneet j•a joitten täytyy minun kanssani sanoa, 
että todellakin kirjastot olivat mitä parhaita. Nii:
hin oli koetettu saada kaikki .Suomess.a ja vieläpä 
muuallakin julaistut parhaimmat teoks·et. Ja 
minä suosittelisin erittäinkin ed. }fäkelinille' 
erästä kirjastoa, jota lähempänä milliä olin. Se on 
nimittäin Suomen rakuunarykmentin kirjasto. 
Se on tällä hetkellä Niittylahden kansanopistorr 
kirjastona. ja siellä sopisi käydä ka.t.soffi'assa, löy
tyy:kö siellä Montekriston k•eriviä j•a tämänta
paisia, mutta kaikkea. •sitä, mitä kansalaiset tar
vitsevat. Ne oppilaa.t, jotka ovat lä:ht:eneet Niit
tylahden kansanopistosta, ne ovat muistaneet 
monta kertaa sanoa niiHe, jotka tämän kirjaston 
tuntevat, että todellakin siellä oli kirjas:t<>, jota 
kannatti lukea. Mutta olisiko Uudenmaan patal
joojoonassa, tässä Suomen keskuksessa, ollut todel
lakin kirjasto tällainen. Niin, minä uskon, että 
tämä riippuisi siitä, ·eitä kirjastonhoitaja .i'a koko 
se joukko, joka nämä kirjat valitsi, oli Monie
kriston kreiviin rakastunut, ja kukat~es silloin 
tällaiset kirjat oli saatu, mutta sitä minä ·en usko. 
Sitten oli vielä sotajoukossamlme raittiusseurat, 

JOissa moni kansanlapsi sai ensimäis·en tiedon 
päihdyttävi·en juomien turmiollisuud·esta, ja moni 
s·en siemenen saatuansa on ainai.sesti ollut raitis. 
Lauluseurat, pataljoonien, rykmenttien ja vie
läpä komppaniain ja eskadroonainkin eriks€en, 
myöskin loitsivat esiin suomalaisten tunteita mat
koillakin naapurimaissa. Lauluseurain vaikutuk
s:esta on eräs kaunis muisto Viipurin pa.taljoo
nasta, jonka. laulukuoro, noin 200-miehinen, otti' 
osraa 1889 Viipuriss'a pidettyyn Kansanvalistus
seuran laulujuhlaan. Tätä kuoroa johti silloinen 
tar kka-am puj.a, nykyinen Helsingin V anhankir
kon lukkari Kruskopf j.a tämä lauluseura kun
nialla tuoss•a juhla.ssa suoriutui. Ja kun sitten 
katselee sotilaita, sotaväestä poislähteneitä tark
ka-.ampujia tai rakuunoita, niin näk·ee ja tapaa 
heitä monenlaisissa tehtävissä tässä maassa. Rau
tatiellä konduktöörinä on moni sellainen, .ioka 
sotaväkeen tulessaan ei osannut lukea, sen vä
hemmän kirjoittaa. Siis ei asevelvollisuusla
kimme turmelusta tuottanut, vaan päinvastoin se 
monen rappeutuneen nuorukai·sen nosti uuteen elä
mään. Kun liikkuu kautta Karjalankin, niin nä
kee siellä kunnallisissa tehtävissä monia entisiä 
sotilaita ja kylissä näkee heitä. sanoisinko, "Pää
tä.nsä pitempinä muita. 

Ed. Rentola vielä mainitsi että Suomen nuoru
kaiset eivät tulisi kutsuntaa noudattamaan, jos 
entinen asevelvollisuuslaki otettaisiin käytän
töön. Mutta minä uskon, että tällaista ei "Puhuisi 
muu kuin sellainen, joka on jäänyt pois noista lait
tomista kutsunnoista, mutta sittemmin virkansa 
menettämis,en uhalla on kumartanut Bobrikoffia. 
Sillä minä tiedän, että Suomen kansa ja sen nuoru
kaiset ovat laillisia. ja minä uskon, ·että he edus
kunnan päätöksiä mi·elellään täyttävät ja rakas
tavat. 

Kotoista kuria sanoi vielä puhuja tämän ·kansan 
tarvits•evan niistä monista yltiöpäisyyksistä ja 
rikoksista, joita se on tehnyt. Vielä sanoi 1hän, 
että ·tämän rangaistuksen suorittajaksi on Luoja' 
valinnut punakaartin. Tätä minä en usko ja 
täm'ä tuntuu minusta jonkunlais.elta. houreelta .. 
Jätän tämän Suomen kansan itsensä ed. Rentolalle 
vastattavaksi ja tuomionsa annet:t.avaksi ja uskon 
kansan sen t.ekevänkin. 

Ed. Latvala kuvasi myöskin koko surkeanlai
ses<ti asevelvollisuus•lakliamme, sit~ len:tistä ase
v•elvollisuu:slakiamme. Hän sanoi nuorukaisten 
metsien luoliinkin piiloutuneen asev·elvollisuutta 
karkuun. Minä oletan, että ed. Latvala oli aina
kin 100 vuotta ajastaan jäl·ellä. •Mutta samalla' 
huomautan ed. IJatvalalle, että asevelvollisuuslain 
viimeisinä vuosin•a oli tarjokkaiCLen ja vapaaeh
toisten luku niin suuri, ettei kaikkia voitu palve-
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lukseen ottaa. Ed. Latvala kuvasi myöskin näitäi 
sotilaita tyhjän'toimittaji<ksi. Mutta s·en päiväoh
jelman, sen sotaisen ja sivistysharjoituhen jäl
keen, jonka olen tässä edellä esiintuonut, ei soti
laille jäänyt suurestikaan aikaa tyhjäntoimitta
miseen. Onhan luonnollista, että jolmisessa yh
teiskunnassa löytyy myöskin sellaisia, joilla tah
too olla taipumusta tällaisiin tyhjäntoimitajan 
tehtäviin, ja luonnollisesti eihän niitä liene joita
kin sotavfuestäkään puuttunut. Kannusten he
linä tuntuu myöskin ed. J-'atvalaa kutkuttaneen. 
Nämä rovat kaikki nriitä vastuksria, joilla. :hän 
koetti kuvailla sitä, ·ettei entistä asevelvollisuus
lakia vaan mitenkään voimaansaataisi. Muistan 
erään karjalaisen kansanmiehen sanat, jotka. kuu
luivat: Voi sitä maata, jossa ei ole sotaväkeä. 
Kun nyt Suomi vapa!ak.si julistautuu, itsenäiseksi 
erkaantuu, omiin käsiinsä maansa kohtalot ottaa1 

tahtoo. niin onhan selvää, että nyt jos milloinkaan 
on meidän saatava tälle ma'alle sotaväki, suojelus
joukko saa ta va 'oma kansallinen kaarti, joka sitä 
~isäist~n ja ulkonaisten vaaroj·en ·aikana varj.el•ee. 
Toivon, etttä ·ed. Mikkolan y. m. tekemä esitys so
talaitok.sen voimaansaattamisesta ja esityksen an
tamisesta suojelusjoukon miliisikannaHe sMtta
misesta perustuslakivaliokuntaan lähetetään ja 
siellä todellakin koetetaan rpäästä siihen, että jos 
asevdvollisuuslakimme olisi kankea nostaa heti 
rpystyyn, että suojelusjoukkomme järjestettä.isiin 
miliisin kannaUe. Onhan meillä siinä pa.ljon esi
merkkiä saatavana, muun muassa rSveitsistä. jossa 
jo koulupoika 12-vuotiaana oootaan miliisin kir
joihin. 

Ed. J o u k a h a i n -e n: Pidän tätä kysymystä 
periaatteellisesti erittäin tärkeänä ja ~en tähden 
olen myöhäisestä ajanhetkestä huolimatta tahto
nut sanoa sen johdosta muutaman sanan. Ed. 
Miikkolan anomusehdotus lähtee ymmärtä:äkseni 
aivan oikealta pohjalta. Siinä nimittäin sano
taan, että rSuomen kansan nyt, kun se on saavut
tanut vapautensa, its.enäisyytensä ja riippumatto
muutensa, on oltava valmiina puolustamaan näitä 
kaikin tarjona olevin keinoin. Tämä periaate on 
varsin oikea. Se on oikea ei ainoastaan kansa
kuntaan vaan myöskin yksilöön nähd•en, sillä .i·o
kaisella vapaalla miehellä on oikeus puolustaa it
seänsä. Orjilla. ·ei ole •puolustusoikeutta, ja kansa
kmmalla, joka ·elää ja toimii orjuudessa, ei myös
kään ole tällaista oikeutta. Tämä on tosiasia, jon
ka jokainen suomalainen erpäilemättä tuntee sy
däm<~es·sään, vaikka hän ei ehkä sitä tahtone tässä 
yhteydessä tunnustaa. Puolustusoikeus ·on yksi 
nii·tä alke>ellisimpia oikeuksia, joita kO'htalo antaa 
jokai&elle yksityiselle ja kansakunnalle, ja aino-

astaan tämän oikeuden noja:lla voidaan minun ym
märtääks·eni saavuttaa se vapaus, pysyväinen va
paus, jota yksilöt ja kansakunnat uneksivat. Il
man tällaista itsepuolustautumisoikeutta on .Kan
sakunta, samoin kuin yksilökin, tuomita orjuu
teEn tai, vielä pahempi, tuomittu kuol·emaan. Mi
nusta siis asian oikeudellista puolta vastaan ei ku
kaan voi pätevästi väittää, ja sikäli kuin olen 
keskusteluja, näitä pitkiä, väsyttäviä k·eskusteluja 
tässä eduskunnassa kuuimellut, niin olen huo
mannut, että kukaan ·ei ole sitä sitovasti voinut 
yrittääkään. Mutta on huomattava, ·että tällainen 
itsepnolustautumisoikeus ·ei ole käisitettävä ainoas
taan, .niinkuin tässä anomuse1hdotuksessa sano
taan oikeutena, vaan se on käsitettävä myöskin 
velvollisuutena, sillä se yksityinen ja kansakunta, 
joka ei joko ymmärrä tahi ei tahdo käyttää näitä 
oikeuksia, se minun käsittääkseni tekee its·ensä 
syypääksi itsemurhaan. 

'l'äällä on hyvin paljon puhuttu ,siitä, että tä
mä:n aseellis·en puolustautumisen aika on j.o men
nyt ja on viitattu nykyisen maailmansodan koh. 
muksiin, mitenkä sellaiset pienet kansat, j.otka 
ovat turvautuneet aseelliseen puolustuks·een, mi
tenkä ne ovat joutuneet sodan uhreiksi. On viitattu 
Belgian, Romanian, Serbian j. n. e. :kohtaloihin. 
.Niutta sanomatta on jätetty erä.s seikka, nimittäin 
se, että olisivatko nämä kansat tällä hetkellä, kun 
ne ovat noin keskeisessä asemassa Euroopan kar
talla, kuin ne ovat, olisivatko nämä kansat tällä 
hetkellä ilman sotalaitosta •pystyneet itsenäisyyt
tänsä säilyttämään yhtään paremmin. Mutta nyt 
kun niillä on ollut oma kansaHinen sotaväki, ovat 
ne pystyn·eet sodan kauhuista huolimatta säilyttä
mään erään, jota •Sellainen kansa, jolla ei ole omaa 
ka.nsallista sotalaitosta, ei ikipäivinä pysty säi
lyttämään, nimittäin kansallisen kunniansa. 
Meillä Suomessa ei oLe oikeastaan koskaan ollut 
kansallista sotaväkeä. S.e sotaväki, joka .sen ase
velvollisuuslain pohjalla, josta tässä nyt on pu
huttu ja riidelty ja joka sen pohjalla saatiin voi
maan, ei ollut kansallinen. .Se oli vieraskielinen, 
sillä ~oli meille suurimmalle osalle suomalaisia 
vieraskielinen päällystö, sillä oli vieras kieli ko
mennuskielenä, ja yleensä koko s'e aa.t'0suunta, 
jonka mukaan sitä johdettiin, oli meille suomalai
sille viems. l a sentakia meillä ·epäilemättä on 
olemassa paljon ennakkoluuloja. kansallista sota
väkeä vastaan ja. nimenomaan siitä yksinkertai
sesta syystä ·- sanon sen vielä kerran - ettei 
meillä koskaan ole eheätä ka;nsallista sotaväkeä 
ollut olemassa. 

Sen s·ijaan olemme olleet erikoisen halukkaita 
sitkeisiin neuvotteluihin. Ne, jotka ovat olleet 
tilaisuudcessa seuraamaan Suome~ valtiollista. elä-
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mää 10-15 vuoden aikana, ovat olleet myöskin 
tilaisuud·essa panemaan merkille sen tosiasian, 
että suomalainen rotu menties on kaikkein sitkein 
käymään poliittista neuvottelua paperein ja suusa
noin. Meillä on luotettu niin äärettömästi kaikel
laisiin papereihin. Meillä on luotettu aikoinan:sa 
niithin papereihin, jotka tulivat lännestä, ja meillä 
on luotettu niihin paper·eihin, jotka ovat tulleet 
idästä. Me ol·emme panneet näitä papereita, joita 
me olemme saa.neet, kirkkoihimme saadaks·emme 
niille jotakin pätevyyttä, jotain hi.storiallista voi
maa, mutta me ol·emme nähneet, että ne 'Paperit 
reivät ole pystyneet suoj.elemaan meitä. Vaan 
siitä huolimatta täs'sä maassa vieläkin on vä:kevä 
mielipide vallitsemassa, •että me emme tarvitse 
minkäällllaisia muita kansallisia takeita, kuin ai
noastaan näitä papereita. Ja kuitenkin suomalai
set, meidän ·esi-isämme ovat olleet vuosisatojen 
kuluessa voimakkaasti piirtämässä Euroopan kart
taa. Ne ovat kulkeneet Euroopa,n ristiin rastiin, 
tuttaneet verellänsä, voi sanoa, melkein puolet Eu
rooppaa, ja kuitenkin aikaisemman Suomen histo
rian ajalta tu:ski~ voidaan mainita yhtään ainoata 
esimerkkiä, jolloin joku suomalainen olisi aivois
saan loihtinut esiin ajatuksen itsenäisestä, va
paasta •Suomesta. 

Sellaisia me suomalaiset olemme olleet. Mutta 
nyt on ratkaisun hetki tu'llut. Me olemme täällä 
eduskunnassa julistaneet Suomen itsenäiseksi ja 
riippumttomaksi ja olemme tulleet siihen vakuu
tuksoon, että isänmaan vapaus on tällä hetk.ellä 
lähempänä kuin se kenties koskaan ·ennen on ol
lut. Ja minä luulen, että Suomessa on paljon 
s·ellaisia kansalaisia, jotka kaikesta tästä s·eka.sor
rosta, kaikesta siitä huolimatta, mitä tapahtuu 
tässä eduskunnassa ja sen ulkopuoleUa, ovat val
miit sydämessään tunnustamaan Suomen riippu
matt.omuuden. 1Yiinä luulen, että tässä eduskun
nassa jok'ainoa edustaja, vaikka hän ehkä huu
lillaosa epäilee ja on poliittisista syistä valmis 
väittämään tätä tosiasiaa vääräksi, kuitenkin sy
dämessään tunnustaa, että tämä hetki on nyt erin~ 
omais·en lähellä. Suomen riippumattomuus on siis 
asiallisesti tosiasia ja sentakia minun ymmärtääk
·S·eni meidän kansallamme on syytä säil;yttää tämä 
kallis tosiasia. Sentähden meidän kansallamme 
on tällä hetkellä muutakin tehtävää kuin riidellä 
siitä, miss'ä muodossa me tätä tosiasiaa tahdomme 
säilyttää ja kehittää. . 

1Minä en koskaan puolestani ole ollut sotalai
tohen ihailija. Päinvastoin olen lukenut itseni 
niihin, jotka ovat toivoneet tulevaa rauhanaikaa 
ei ainoasta>an sorretuiUe kansoille - v-aan ym
päri koko maailman, niihin, jotka ovat toivoneet 
aseitten ·alaslaskemista. Mutta siitä huolimatta 

minun täytyy yhtyä niihin, jotka tässä eduskun
na.ssa ov-at tällä kertaa puhuneet kansallisen puo
lustuslaitoksen pa:olesta. Ja minun täytyy myös 
merkitä kantani niihin kansoihin nähden, jotka 
tällä hetk.ellä ovat osoittaneet voimakasta kykyä 
puolustaa itseänsä. Minun täytyy sanoa, että: 
sellaisi·a kansoja, jotka. ovat kestäneet taisteUes
saan suuria, voimakkaita ympärysvaltoja vastaan. 
jollaisessa tilanteessa esimerkiksi keskusvallat 
ovat olleet, s·eHaisia kansoja myös täytyy ka~oa 
ihailulla, sillä niillä sittenkin on olemassa sitä, 
mitä meiltä suomalaisilta väitetään niin paljon 
puuttuvan, niillä on olemassa selkärankaa. Sitä 
meillä suomalaisilla ·ei ole ollut; ei sitä ole ollut 
aikoill'ansa oikeistolla, ja ehkei ole ollut keskus
t.alla eikä myöskään näytä olevan vasemmistolla. 
(Vasemmalta: Ne ovat suuria kansoja.) 

Vasemmisto on täällä pitkin matkaa t&män 
pitkän keskustelun kuluess·a väittänyt, että 
heillä on oikeus puolustautu·a, mutta muilla ei. 
Tämä käsityskanta myös on johtanut niihin te
lwihin, joiden todistajina me olemme viime päi
vinä olleet. Vasemmisto, lyh;yesti sanottuna, ei 
ole meille porvar·eine tahtonut minkäänlaista it
sepuolustantumisoikeutta myöntää. Täällä on jo 
puhuttu siitä, mitenkä vasemmisto on tavallaan 
oikeastansa p·ettänyt omat kork·eat kansainväliset 
ihanteensa, mitenkä vasemmisto silloin, kun olisi 
ollut ratkaiseva hetki toimia omien kansainvä
listen ihanteittoensa mukaan, toimi niitä vastaan. 
(Vasemmalta: Ei ollut voimaa silloin.) Täällä 
myös viitattiin siihen, että se tuleva Zimmer
waldin Internationale, josta niin paljon ·On pu
huttu, tulee toteuttamaan nämä1 ihanteet. Minä) 
olisin erittäin iloinen, ja minä .luulen, että kes
kustassa ja oikeistossa kaikkikin olisivat iloiset, 
jos näin tulisi käymään. Mutta se on tulevaisuu
den asia. Jos tämä Internationale pystyy täyt
tämään sen, mitä edellinen ei ol·e täyttänyt, niin 
se on erinomaisen hyvä. Sen ed·eltäjä ei ole täyt
tänyt lupauksiansa siitä syystä, ettei ainoastaan 
V.enäjän, va·an myös Ranskan, Englannin ja 8ak
san sosialidemokraatit, jotka ovat sitä vanhaa 
Internationalea tunnustaneet, ne ovat - minä 
yhdyn siihen puhujaan, joka täällä sen sanoi -
ne ovat pettäneet aatteensa. 

Eräät puhujat ovat täällä menneet hamemaan 
puolustusta puol usta utumisvastaiseUe kannalleen 
aina Kreikasta ja Roomasta asti. Muistaakseni 
ed. Pärssinen haki niitä sieltä saakka. Hän mai
nitsi, että nämä kaukaiset muinaiskansat tuhou
tuivat siitä syystä, että ne olivat militarismin 
palv·elijoita, uhrasivat liian P'aljon militarismin 
alttarille. Mutta sikäli kuin minä olen historiaa 
lukenut, niin olen huomannut, eiiä silloin kun 
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näiden •kansojen sotakuntoisuus väheni. silloin kun 
nämä kansat, niin kreikkala.iset kuin roomalaiset, 
alkoivat enemmän -pelätä hienoa ihoansa, alkoivat 
enemmän pelätä naarmuj.a poskissaan, silloin to
tisesti ne alkoivat heikontua, josta seurauksena 
oli myös, että voimakkaammat, mahtavamma.t 
kansat, mak.edonialaiset ja germaanit, pohjoisesta 
tulivat ja laskivat ne valtansa. alle. 

Täällä on myös paljon puhuttu siitä, -että mei
dän kansallinen sotavälmmme ·ei vastannut niitä 
tarkoituksia, joita sellaiselle ollaan oikeutettuja 
asettamaan. Minä myös olen sitä mieltä. Alussa 
jo viittasin .siih-en, että sillä oli paljon puutt~::ita, 
vieraskielinen ja vierasmielinen ups-eeristo, vieras 
komennuskieli j. n. e. Mutta se, ·että täällä eräs 
puhuja heitti tätä kansallista sotaväkeä vastaan 
sellaisen syytöksen, että se olisi ollut •ainoastaan 
herras1•aheiUen oppikoulu maalaisnuorisolle ja 
työläisille, se minun ymmärtääk.:;eni on ·syytös, 
jota ·ei voida todistaa. Täällä herra Mäkelin, joka 
sanoi saaneensa perinpohjaisen kasarmisivistyk
sen, sanoi, ettei häneen vaikuttanut mitään tämä 

. kasarmisivistys. Mutta minä ol·en sitä mieLtä, 
että ainakin ed. Mäkelinin puheesta pä:ättäen tämä 
kasarmisivistys häneen negatiivisesti vaikutti. 
Ja hän sanoi, ·että siellä kirjastossa ei ollut muita. 
kirjoja kuin Montekriston ·kreivi ja. muita sellai
sia. Minä sanon, että on olemassa maailmassa sel
laisia ihmisiä, jotka eivät kirjastosta. koskaan mi
täf!,n muita kirjoja hae kuin Montekriston krei
vejä ja f'nuita sellaisia. .Ja jos kerran tämä ka,sar
mikouln on ~d. Mäk~liniin jättänyt tällaisen vai
kutuksen, niin emme voi sille mitään. Sanon 
vielä kerran, että on olemassa paljon ihmisiä, 
joille ·ei mikään maailman koulu pysty takomaan 
järkeä päähän. Muuten mainitakseni vielä kir
jastoista, joista ed. Salovaara puhui, voin todeta, 
että esimerkiksi Otavan kansanopistoUa on van
han Mikkelin pataljoonan kirjasto, j.a .se -on suu
rimpia ja kauniimpia kirjastoja, mitä millään kan
sanopistolla, kenties sitä kansanopistoa lukuun
ottamatta, josta ed. Salovaara täällä mainitsi, on 
oJ.emassa. Nämä selvät asialliset -esimerkit todis
tavat sitä, että meidän sotaväessämme, niissä pa
i:aljoonissa, joita meillä oli, eivät olosuhteet, 
eivät sivistykselliset, ja sanottakoon myös siveel
liset, olosuhteet olleet niin kurjat, kuin täällä on 
'koetettu vakuuttaa. 

.Ja sitten täällä oli .eräJS hauska rauhankyyhky
nen, ed. Salin. Ihmettelin, kun näin ed. Salinin 
nous·evan tänne vasemmistolLe pyhitettyyn l1önt
töön että mitähän sieltä mahtaa -tulla. Ja kohta 
näinkin, että vasemmisto oli lähettänyt sen oikean\ 
kyyhkysensä liikkeeUe. Näin, -että ed. Salin on' 
yhä täydellise~ti uskollinen itsel1ensä. }Iinulla 

oli nähkääs 22 vuotta takaperin kunnia ja tilai
suus tutustua ed. Saliniin, ei mieskohtaisesti 
mutta kauvempaa; j·a silloin kuulin häntm suus
_taan erään väitteen, joka tukee sitä, että mies 
on pysynyt itselleen uskollisena. Se tapahtu± 
nimittäin Lahden raittiuskokoubessa, jossa tuH 
porvariston ja työvä-en kesken kinaa siitä, minkä
takia työväki ryypp1j.ä niin paljon. Siihen koe
tettiin keksiä puolustuksia jos jonkinlaisia, mutta. 
paraan minun nähdäkseni keksi ed. Salin, ei sil
loin vielä edustaja., vaan joku muu vaatimatto
mammassa ammatissa ol·eva mies .. Hän sanoi, 
että ,.Suomen· työväestöllä on rahaa, ja siksi se 
juo". No niin. Tällä tavoin sanoi ·ed. Salin sil
loin. Nyt on Salin täällä ka.DJSanedustajana, suu
rimman puolueen edustajana,_ ja. hän on ollut se
naattoriehdokas, pitänyt myös ohjelmapuheensa 
tuolta lavalta. Ja. jos minä oikein ymmärrän 
edustaja Salinia, ja jos hän tosiaan on uskollinen 
omaUe its·elleen, sille nuorelle mieheU.e, joka pu
hui ljahd.en raittiuskokouksessa 22 vuotta taka
perin, niin on hän myöskin valmis nyt sanomaan: 
kun Suomen työväestöllä on pistimiä, niin se pis
tää. J-a niin hän o011 sanonutkin. Tällais·en rau
hankyyhkysen on vasemmisto lähettänyt meille 
rauhanasiasta puhuma:an. Sentähden suokaa an
teeksi herrat vasemmistolaiset, ·että tämä puh'e ei 
tee meihin oikein .syvää vaikutusta. Ed. Sirola 
on myös meille puhunut, ja hänen puhettaan on 
kerrattn monta kertaa. Hän s'anoi. minkätakia 
Suomi, tai oikea-staan Suomen työväenluokka, tar
vitsee aseellista voimaa, punakaarteja ja muita sel
laisia. Hän sanoi, että ellei tällaisia ole ja ellei 
veljeil-eviä VenäjäiU soli:tuja saada täältä; pois, 
niin Pietarin vallankumouksen nu}lpi on vaarassa. 
Siis tämän takia meidän täytyy kärsiä tätä sor
toa, mitä täällä on. Ja vielä hän .sanoi, että ellei 
näin ole, niin Suomen sosialidemokratia on vaa
rassa. Sanomatta hän jä.tti, vaikka sanojen välistä 
h;yvin kuuli, että ellei venäläistä sotaväkeä täält\i.. 
viedä pois, niin punakaarti on vaarassa. Siis pal
jon on vaarassa vasemmistolla tä1lä h-etk.ellä, ja 
sentakia ·minä var-sin h;yvin ymmärrän puoles
tani, miksi vasemmisto niin kynsin hampain tap
pelee tätä kansallista järjestys- ja puolustuslai
tosta ~ast.aau ja tahtoo yksinomaisen ·oikeuden 
siihen pidättää itsellänsä. (Oikealta: Oikein!) 
Minun ymmärtääkseni vasemmisto tässä asiassa 
on soittanut liian korkeaa säveltä; sillä· ·ei ole 
lähestulkoonkaan oikeita edell;ytyksiä siihen. Jos 
vas-emmisto tosiaankin olisi ta-htonut olla rehelli
nen its·ellensä, niin .se olisi epäil·emättä lähettänyt 
tänne toisenlaisia puhujia ja ko-ettanut puhna 
myöskin vähän tois-enlaisessa äänilajissa. (Ed. 
Wa1pas-Hänninen: Minut olisi lähetetty.) Eh-
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käpä, sillä onhan sanottu, että oo. Walpas-Hän
ninen kuuluu tätä nykyä vasemmiston oikeistoon. 

No niin! Tällä ol-en vain yksinkertaisesti tah
tonut minäikin puolestani paD.tD.~· vastalauseen sitä 
tapa:a vastaan, millä vasemmisto on tätä rauhan
asiaa ajanut. Minä puolestani olen yksinkertai
sesti sillä kannalla, että tämä ed. Mikkolan ano
musehdotus on lähetettävä· asianomaiseen valio
kuntaan. .Ja minä kehoitan puolestani, että va
semmisto auttaa meitä sen lähettämisessä. (Va
semmalta: Hävetkää!) Minä toivon sitä siitä yk
sinkertaisesta syy.stä, että silloin te vasemmrstolai
set pääsette meidän kanssamme järjestämään tätä 
asiaa. Silloin teillä on tilaisuus vaikuttaa meidän 
mielipiteisiimme ja tekoihimme. Mutta jos te jä
tätte _tämän tilaisuuden käyttämättä, niin saatte 
olla varmat siitä, että samalla ta.pa:a, kuin te kul
jette yksinänne, tul,emme mekin tekemään. 
(Hyvä!) 

Ed. Y r j ö-K o s k i ne n: Pyydän sanoa vain 
muutaman sanan erään oo. Anni Huotarin aikai
semmin antaman lausunnon johdosta. Hän kysyi 
porvarinaisten kantaa sotilaskysymykseen näh
den. Luulen voivani vakuuttaa, että porvari
naisten rauhanrakkaus on y-htä suuri, kuin mita 
se konsanaan on vasemmistolaisnaisilla. , .. A:s·eet 
pois", lie yleinen -tunnus, donka maamme kaikki 
naiset ovat yksimielisesti omistaneet. Sotahan on 
jotain luonnonvastaista, jotain järjetöntä ja jul
maa, jommoista ei pitäisi tulla kysymyks-eenkään 
ihmisten kesken ja kaikkein väihimmin kristitty
jen k€sken. Its-e puolestani -olen niitä haaveili
joita, jotka luulevat tämäin nykyisen verileikin lo
pultakin johtavan aseiden riisumiseen ja riita
asiain jättämiseen kansainvälis€n tuomioistuimen 
ratkaistaviksi. Tämmöinen alote as:eid.en riisu
miseen ·kyllä aikanansa rauhan tultua lähtee 
asianomaisten taholta. Valitan, ettei Suomi ole 
jaksanut pysyä aseettomana, jommoiseksi se muu
tamia vuosia sitt-en riisuttiin. Silloin me surimme 
sotalaitoksemme häviötä. Nyt perästäpäin tie
dämme, mitä sen lmutta väitimme. Mitä Suomen 
miehillä oliisi Dllut tekemistä Mandshurian ken
tillä, mitä nykyisessä maailmanmahtajain miek~ 
kojen mittelyssä. Mutta ·eihän nyt ole tarkDituk
senakaan sotaa varten varustautua. ·Ainoastaan 
rauhan säilyttämiseksi sekä rajojen suojelemiseksi 
nyt ehdotettu alote lienee tarkoitettu. Kat·sokaas, 
niinkuin koti on ainoastaan silloin ·koti, kun se voi 
antaa jäsenilleen rauhala ja. suojaa, niin on vai
tionkin kyettävä antamaan oikeutta ja. turvaa jä
seniUeen, muutoin se ei ole enää oikeusvaltio, 
vaan siirtyy takaisinpäin nyrkkivallan aikoihin. 
Niinkuin vanhemmina kodissaan pitää olla hal-

lintovalta, niin hallitukselhikin valtiossa, muutoin 
niin toisessa kuin toisessakin yleinen kurittomuus 
päJäs€e V·altaan. Onhan meillä jo nähty kaiken
moi·sia kaarteja .syntyvän, laittomuuksia ja kau
huntöitäJ tehtävän. Ja tuntuu kuin lopulta koko 
kansa tuhoutuisi nykyiseen onnettomaan tilaan. 
Turun tapahtumat sen parhaiten todistavat, 
kuinka olemme . voimattomia, kun meiHä !Bi ole 
minkäänlaista järjesty,slaitosta. Siis juuri rau-
~han ylläipitämiseksi hallitusvalta tarvitsee ases
tettua suojeluskuntaa.. Niinkuin kodissa ei sal
lita sivullisten sekaantuvan kodin a.sioihin, ol
koonpa sitten läheinen naapuri, miin ei sitä sallita 
kokonais-en kansan asioihin. Jokainen kuooon 
koti, vähänkään omaa arvoa -tunt-eva, torjuu in~ 
holla piiristään sellaisen sivullisten s-ekaantumi
sen sekä suree ja paheksuu kovin, jos tämä ta
pahtuu jonkun kodin jäsenen vaikutuksesta tai' 
välityksellä. Samoin kan-sankin täytyy saada· 
·el1ää omaa elämäänsä, olla herra omassa maas
saan. Eikä voi muuta kuin syvimmin valittaa, 
että on niitä, jotka haluavat antaa vallan sivulli
si'lle. Emmekö vih~oinkaan jaksa olla suomalai
sia, vaan päästämme outoja, perin outoja tapoja 
vallalle rauhoitettuihin oloihimme nyt, kun vih
doinkin voisimme vapaasti elämätämme järjes
tellä. Meillä ei ole vähintäkään syytä tämmöi
seen ikävään menoon, joka tartunnan ·tavoin on' 
meille idästä tullut. Ja juuri sivullisten .sekaan
tumista vas-taan tarvitsemme suojajoukkoja. Mei
-dän Dlli vähän vaikea uskoa va.semmiston rauhan
har:mstuben todenperäisyytt-ä, kun eivät teot vas
taa sanoja. Kuinka voisimme luottaa teidän rau
hanrakkauteenne, kun teillä on rauhanpalmu toi
sessa kädessä ja toisessa käd-essä on venäläinen 
pistin sekä kuularuisku jalkoj-en juuressa. Sa
notte kenties: täällä perustettiin suojakaarteja ja 
niitä varten mekin tarvitsemme aseita. Suoja
kaartit syntyivät yksinomaan kotien suojaami
seksi ja rikoksellisia vastaan. Niitä olisi ky1lä 
tarvittu nykypäivien huligaaneja vastaan. Niin 
kauvan kuin te ette ole riisuneet as-eitanne, niin
kauvan kuin työväentalot monin paikoin ovat to
dellisia ar.seooaleja, niin kauvoo emme luota teidän 
rauhanpuheisiinne. Katsokaa! Ihmisten teko
jen täytyy aina olla saDJoj-en takana, muuten sa
noilla €i ole arvoa. Nyt me olisimme tänä vuonna 
voineet kääntää Suomen historian 1kauniinta leh
teä ja kuitenkin siitä on tullut historian ehkä li
kaisin lehti, täällä harjoitettuj-en vi1kivaltaisuuk
sien takia. Nepä juuri, nämä kaameat väkival
taisuu-det ovat avanneet silmämme näkemään, että 
meillä sittenkin tarvitaan aseellisia joukkoja. 
Muodoista neuvoteltakoon. Yleinen a:sevelvolli
suus vanhaan tapaan ei t.ainne enää meillä menes-
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tyä. Mutta haettakoon sopivin, paras muoto kan
salliselle järj.estysvallalle. Ja luulen tod-ellakin 
-puhuvan oenimpäin porvarinaisten puolesta, kun 
sanon, että juuri kotien rauhan j~ yleisen turvalli
suuden tähden tarvitsee !hallituksemme voimak
kaan järjestys- ja puolustuslaitoksen, joka antaa 
p-ontta sen vaatimuksille lainkuuliaisuuteen ja 
rauhan ylläpitämiseksi meidän ma.a&sa:m~e. 

Ed. V u o koski: Suomen kansa on aina saa
nut olla toisten käskettävänä, toisten komennet
tavana. Mutta siitä huolimatta on kansamme säi
lyttänyt kansallisen olemuksensa, oman itsenäisen 
viljelyseläm:änsä. Tätä ·ei ole kansamme saanut 
ilman muuta, sen on täytynyt nämä olemassa
olonsa välttämättömät edellytykset säilyttää tais
telemalla, puolustamaHa olemassaolonsa edelly
tyksiä. Jo varhaisena esihistoriallisena aikana, 
kun maamme asutus alkoi, muodostuivat t-äällä 
a.sunto-olot puolustusoloja silmällä pitäen ger
maanilaiseen tapaan. Talot rakenneettiin kah
den puolen tietä, suorakaiteen muotoon, jotta 
naapuri-sta. vaaran tullen voitiin helpoimmin 
ja nopeimmin saada hyvä, uskollinen ystävä 
yhteiseen puolustukseen· ryöväriä tai muuka
laisvihollista vastaan. Puolustuslaitostaan on Suo
men kansan muiden kansoj-en mukana täytynyt 
aina kehittää olevien olojen mukaan. Suomen 
kansa itsessään,. ·sen pohjakerreksia myöten, ei ole 
varsinaisen sotalaitoksen ihailija. Sillä :Suomen 
kansalla ei ole ollut, kuten jo ·alussa mainitsin, 
niitiL ed-ellytyksiä, jotta tästä kansasta olisi tullut 
varsinaisen: sotilaslaitoksen suosija. Sillä vieraat 
käskijät ovat meidän pa.ra.sta voimaamme vieneet 
pois maasta palvelemaan meidän kansaUemme ko
konaan vieraita tarkoitusperiä. Sitävastoin itse
puolustusaate on ja tulee aina olemaan Suomen 
kansa.n kaikkien kansankerrosten suosima. Tä-ssä 
mielessä olen yksi tämän kyseessäolevan anomu.s
ehdotuksen allekirjoittajia, että nytkin, kun Suo
men kansalle Kaitselmuksen korkea käsi on tar
j}mnut tilaisuuden ryhtyä its-enäisenä kansanta 
luomaan uusia muotoja tulevaisuudelleen, on yh
t-enä tämänkin ajan välttämättömänä olemassa
olon edellytyksenä oma kansallinen puolustuslai: 
tos. Mutta minua suretta<a ·eräs seikka tässä ky
symyksessä. Kuten tunnettua, ovat m-eidän sosiali
demokraattimille tiLssä ky·symyksessä asettuneet 
poikkiteloin kansan syviä pyrkimyksiä vastaan. 
Tämän johdosta pyydän luoda lyhyen katsauksen 
.siihen, minrkä.takia sosialidemokraatit meidän 
maa;ssamme yleensä ovat voineet a·settua tälle kan
nalle. Olin noin 22 vuotta takaisin päin tämän 
saman •kadun varrella eräässä talossa kuulema.ssa 
sosialistipuhujaa. So.~ia alin-en 1 i ike maassamme 

oli silloin tunnettu liikk-eeksi, joka tarkoitti kaik
kien kansalaisten veljestyttämistä, tasa-arvoi
suutta, rauhaa ja sopua. ihmiskumtan keskuuteen. 
Siellä mainittu puhuja alkoi esityksensä, sanoen: 
,Meidän aatt.eemme on rauhanaate, ra-kkaudelle 
perustettu", hyvin voima.kasta paatosta käyttäen. 
Mutta vähän aikaa puhuttuaan hän sanoi: ,)Jeidiin 
tiemme käy vapauteen runrniitten yli." (Vasem
malta: Ei silloin ollut vielä sosialisteja, hullu 
mies!) Maailmansodan syttyessä heräsi kaik
kien kansamme yhteiskuntaa säilyttävien ainesten 
keskuudessa kysymys, mitä nyt tekevät maailman 
sosialidemokraatit, lähtevätkO h~ jatkuvaan kan:
sain kamppailuun. Odotimme, minoin joltakin 
rintamalta lähtee puolet tai ehkä enemmänkin 
miehiä pois, hyläten veriset a~t .ia veriset vaat
teet. Turhaan olemme odottaneet jo pitkät ajat. 
Rinnan porvarien kanssa on kaatunut tuhansia 
sosialisteja veljinä. Nyt herää kysymys, oliko 
se rauhan ja ·aseista riisumis-en itu niin heikko, 
koska se ·ei pystynyt vielä näinkään lwvan kii
rastu1en v.aikutuks·esta ottamaan ratkaisevaa as
kelta. Se oli heik'ko, mutta toivotaan, että se tä
män koettelemuksen puhdistamana pystyy sen 
toiste tekemwn. Mutta niitä syitä, jotka tähän 
vaikuttavat. mi·si minun maiuittava ja samalla tun
nustetta.va, että olen minä hyvin vä.häni lukenut 
sosialistista kirjallisuutta_, joten en voi mennä pä
tevästi väittämä•än, mutta muistan kuulleeni, että1 

Bebel, Lassalle .ia eräät muut tunnetut maailman 
.sosialistit olivat tietääkseni juutalaisia, tuota tah
donlu.iaa, voimakasta väkeä, .ia he huomasivat, 
sosialistista liikettä kehittäessään, että sen idun 
ympärille on saatava, .ioku sädekehä, .iottRJ se voi 
paremmin voittokulkunsa maailmassa suorittaa. 
Sellaiseksi otettiinkin rauhanaate, ka.nso.ien vel
jestyttämisajatus. Tämä.n ymmärtää helposti, 
kun ottaa huomioon, että juutalaiset ovat ilman 
isän'maata, siroteltuina ympäri eri ka.usojen jouk
koon .ia että heillä on kaukaisena hä:r;nä.ränä aavis
tu•kseria mahdollisuus luvatun maan omistami
seen, johon toivoon he eivät kuitenkaan voi sito
vasti luottaa. Toista on sellaiYsten kansojen, joille 
historian kuluessa on luonnollisesti muodostunut 
rajat kansamsra.ioiksi. Sentakia ei ole juutalaisilla 
elävää kan1sallistuntoa siinä miele"sä. kuin niillä 
kansoilla, jotka kuuluvat yhteen .ia joita yhdistä
vät verisiteet yhteiseen isä-nmaahan. Kun nrämä 
sosialistiset oppi-isä:t pohjaltaan olivat tällaisia, 
niin se tietysti ei voi oHa vaikuttamatta heiken
tova.sti myös siihen, että sosialidemokraatit eivät 
tässä maailmansodassa nyst:vneet jättämään 
aseita, vaan oli heidän pakko sortua natsionalis
min, kansallisuustunnon alle. Tä:män voi ymmär
tää niitten kansojen sosialidemokraattien keskuu-
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dessa, jotka ovat joutuneet sodan kamppailuun. 
Mutta jos ajattelemm€ meidän sosialidemokraat
tejamme ja kysymme, onko heidän täällä ollut 
pakko turvautua aseisiin, kuten on tapahtunut, ja 
mitä ovat sosialidemokraattimme tehneet näitten 
viimeisten viikkojen aikana. Sillä nä!htiinhän 
täällä Helsingissä suomalaisten miesten vieraat 
pistimet olalla, verenvärinen nauha pään yli ~i
dottuna, kulkevan katuja. Silloin Suomen kan
san sosialidemokraattisen ryhmän edustajain 
tässä ·eduskunnassa olisi yhtenä miehenä pitänyt 
unennä kadulle ja sanoa aseitten kantajille: 
te häpäisette meidän pyrkimyksemme, te poljette 
alas meidän jalon aatteemm€, me emme voi tun
nustaa teitä ·enää taisteluveljik:semme, oeUette kadu 
tuota tekoa ja jätä heti pois törkeitä aseita. Tällä 
perustuksella olisin minä katsonut teillä olevan 
siyeelliset syyt ja velv-ollisuudenkin tässä edus
kunnassa tehdä voitavanne niitten toimenpiteit
ten mus'E•rtamisek:si, jotka. tarkoitt-avat tähän maa
han kansallisen puolustuslaitoben aikaansaa
mista. Mutta. kun asia ei ole tällä tavalla, niin 
minä en voi käsittää menettelyänne. Mutta kaikki' 
erehdykset ovat korjattavissa, ja. kuka -ei erehtyisi. 
'l'ämän erehdyksen korjaatte paraiten sillä tavaila, 
että nyt arvoisat vasemmistolaise.yhdytte yh
d·essä luomaan tähän maahan ·sellaisen kansalli
sen puolustuslaitoksen, joka. ·ei tarkoita teikäläis
ten sortamista, ja joka ·ei tarkoita porvarien sortu
mista, vaan tarkoittaa tämän maan yhteistä pa
rasta, tämän maan säilyttämistä meillä jokaisella. 
niin sosialisteilla kuin porvareillakin. Sillä minä 
olen tietoinen siitä, että tässä maassa ennen kaik
lma tarvita·an tervettä työvoimaa ja senkin säi
lyttämiseksi jo pitäisi puolustustoimenpiteisiin 
kiireellisesti ryhtyä, sillä terveen työvoiman tuh
laamista ovat sellaiset toimenpiteet, joita täallä 
viime aikoina on nähty. Tässä mielessä minä: 
pyydän kannattaa tehtyä anomusehdotust1 ja 
€hdottaa, että se käsiteltäisiin kiireellisenä kysy
myks·enä sekä valiokunnassa että eduskun
nassa. 

Ed. L a n t t o: Kun tässä asiassa on niin pit
kiä ja selväntäviä puheita pidetty, ilmoitan vain 
lyhyesti yhtyväni niihin, jotka tahtoisivat asian 
perustuslakivaliokuntaan. Tätä en tee siinä mie
lessä, että entinen sotalaitos pitkine palvelusaikoi
neen voitaisiin jarkeelle nostaa, sillä minun mie
lestäni tästä kansasta •on entinen s<Ytaryhti kuivu
nut, - sitä ei ole ·enää olemassa, niinkuin meidän' 
esi-isillämme, - eikä liene enää tarpeellistakaan. 
Mutta sittenkään emme saa aivan ilman sotalai
tosta olla. Minä toivoisin, että asia tulisi va:lio
kunnas•sa käsitellyksi siihen suuntaan, että sota-

laitos olisi niin vähän kuin mahdollista hnsamme 
varoja vll!ativa ja niin vähän kuin mahdollista yk
silön persoonallista vapautta loukkaava ja että se 
niin ollen voisi saavuttaa koko eduskunnan hyväk
symisen. 

Ed. K o k k o: On niin kovasti käyty vas-emmis
ton kimppuun tänä iltana iä:män asian vuoksi, 
että oikein on sääli ajatella, että minkä vuoksi' 
jok'ikil'len tämän; asian vuoksi käy vasemmiston 
kimppuun. Tämä on kai johtunut siitä, että va
semmistolaiSJet ovat niin kovasti tätä ehdotusta 
kohdelleet, ovat koettaneet sitä kurikoida vahin
gottomaksi ja haudata sen joko -elävänä tai puoli
kuoUeena, ja elävänä hautaamistuumia he hauto. 
vat pääs'sään nytkin. En oikein ole päässyt täy
teen varmuuteen tänäkään iltana siitä, minkä 
vuoksi vasemmistossa dllaan niin vastahakoisia 
täll-e asialle. Luulen, että se on paha omatunto 
vasemmistolla. joka panee :heidät asevelvollisuus
asiaa vastustamaan. En: tahdo väittää, että por
varisto tahtoo tätä asevelvollisuusasiaa ajaa eteen
päin työväestön pään varalle. En voi ajatella 
myöf!kään sitä, miten niin ajattelemattomasti ja 
vähän ;harkitusti voidaan koettaa tällä tavalla 
uskotella. Ettehän te itsekään sitä usko, sillä jos 
asevelvollisuus tulisi yleiseksi, niinkuin se ennen
kin oli, niin silloin tulisi riveihin sekä porvaril
lisia -että sosialisteja, siis a&evelvollisuutta ei voisi 
kummankaan pään va.ralle ~erityisesti järjestää, 
vaan olisi se tarkoitettu molempien käytettäväksi. 

Aseiden pelosta eivät myöskään sosi;c'l
listit tätä asiaa vastusta, vaikka siitä on rauhan
kyyhkysten tavalla puhuttu. A s ·e i't a he ei
v ä t myöskään pelkää. Aseiden pelosta eivät he 
rauhanasiaa aja, eivätkä rauhanaatteen ylistystä 
laula, koskapa he hommaavai niin paljon aseita. 
Luetaanha.n sanomalehdistä, miten suuria määriä 
kivää.rejä, kuularuiskuja. ja pommeja on 'tänne 
kuletettu. Vähän väliä tulee Valkeasaarelta v. 
m. uutisia, että sosialisteille aseita on tullut äär;t
tömiä määriä (Vasemma.lta: Lahtarikaa.rtilaisille 
m;yös.), suo.ieluskaarteille, harvemmin. 

Eivät vasemmistolaiset niitä hanki suojatak
seen porvarien henkeä ja omaisuutta, sehän näkyy 
punakaartilaisten toiminna·sta ja myöskin eri pai
koille lähetettyjen rankaisuka"artien toiminnasta. 
Mistä syystä on lähetetty rankaisukaartoeja aina 
rauhalliseen Raja-Karjalaan, Rautuun f'aa.kka? 
Te huuhdahtelette sieltä vähän väliä, että lahtari
kaartilaiset ovat käyttäneet aseita. Missä nJ't 
niitä aseita ovat suojeluska.artilaiset käyttäneet, 
eiväthän edes äärimmässä 'hädässä itsepuolustuk
sekseenka.an. Katsokaapas esimerkiksi Turussa, 
he ovat antaneet siellä vapaasti lahdata ja särkeä, 
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ei siellä ole tulleet lainkaan suojeluskaartilaist.en 1 

aseet näkyviin. Siis teirlän väitteenne, että niin 
sanotut suojeluskaartit ovat teidän pään varalle, 
raukeavat ihan itsestään ja. kimmahtavat aivan 
turhina takaisin teihin itseenne, ettekä t-e tosi
teossa, niitä huuhdahtelekaan. Porvarillist-en ta
holta totisesti ajetaan rauhanaatetta käytännöl
lisesti, niinkuin olen sanonut, he ovat kärsin-e-et 
ryöstöjä ja murha.polttoja tyynesti ja rauhallisesti 
j~ siten parhaiten voittaneet. Siis se väite, etta 
porvarilliset asev·elvollisuusasiaa ajaisivat -eteen
päin työväen pään varalta ja veljessotaan varus
tautqakseen, se on 'Pelkkää mielikuvitusta, sillä ase
velvollisuutta ei voida ajaa, niinkuin jo alussa 
mainitsin, porvareina ·eikä sosialisteina, vaan suo
ma 1 a isin a yhteistä vaaraa ja yhteistä vihol
lista vastaan, kaikki yhden ja ;yksi kaikki·2n 
puolesta. (Vasemmalta: Kaskuase on.) >Ne, jotka 
suojeluskaarte.ia ovat dJl.eet perustamassa, ovat pe
rustaneet niitä vain suojelemaan kotejaan, ettei
vät ne joutuisi samanlaisen hirmuvallan alaisibi, 
kuin S~wmenlahden eteläpuolella. Koti on koti 
kaikille ja perhe kallis bikille, olkoonpa. porva.ri 
tai sosialisti. Minun yntmärtääkseni, kun on täl
lainen asia kuin kodin rauha kyseessä, pitäisi 
kaikkien voida yhtyä ja löytää toisensa. Me em
me tahdo aseita hvökkäystä emmekä anastusta 
varten, vaan, niink~in sanoin, kot·ejamme varten, 
senhän jokainen tietää, ja sitä varten näille kaar
teille onkin annettu sellainen runomnen ja rau
hanaatteeUe kalskahtava nimikin kuin suojelus
kaarti. En osaa ajatella, enkä ole päässyt var
muuteen siitä, onko jo silloin, kun sosialistien ta
holta ruvettiin aseita hankkimaan, olisiko .io sil
loin ajateltu tällaisia murhia ja ryöst.öjä, kuin miHi 
-punakaartit ovat harjoittaneet, vai olisi·ko vasta 
lakkokiihkon aikana murhan- ja ryöstönhalu herän
nyt. Sanotaan, .että pedot, kun saavat verta hais
taa, niin niiden petovaistot pääsevä:t liikk·eelle, ja 
niin voimakkaasti, ettei niitä jaksa. hillitä. Mie
luummin uskoisin, että paljon jaloimmista s:vistii 
kaartinhankke·et lähtivät ja että tuo petomaisuus 
on vasta perä:stäpäin liikkeelle päässyt. 

Säästäväisyyden kannalta eivä.t myöskään so
sialistit asevelvollisuusasiaa vastusta, niinkuin 
siellä on tahdottu uskotella, sillä koskapa pysy
väisesti ilmeisiksi ovat muuttuneet milj·oona
kiristykset - milloin kiristetään miljoonia 1'am
pereella, milloin Viipurissa. milloin Turus~a j. 
n. e. - Ja tietysti niitä miljoonia tarvitaan aseit
ten ostoon, sillä eihän niitä teillekään aseit-a il
maiseksi anneta. Kiristys .ia siten aseiden han
kinta on huonoa taloudenhoitoa, paljon huonom
paa kuin asevelvollisuuden voimaans,aattaminen. 

Ei myöskään vasemmisto)l taholta vastenmieli
;,:yys asevelvollisuutta kohtaan johtun;c 8ää1istä 

nuoria ja vanhoja miehiä kohtaan, koskap·a he ovat 
olleet valmiita hommaamaan punakaarteja ja 
ihan säälittä ihmisiä jättämään niiden ·teurastet
taviksi. Samoin sotilaalliseen tapaan ovat he 
valmiita omista miehistään kaarteja valmista
maan, aivan niinkuin ed. J uutilainen täällä sa
nomalehdestä luki. · 

Koska säästäväisyydestä ei' lähd·e tämän asian 
vastustus, ·ei säälistä, eikä rauhanaatteesta, niin 
täytyy olla syy paljon syvemmällä, ja minä arve
len, että perimäisenä syynä on se vanha val
lanhimo. Arvelen, että sosialistit 'tahtovat yksin 
asestettuina venäläisten pistimien kanssa pitää 
hirmuvaltaa maassa ja sitä varten vastustavat 
asevelvollisuutta, ett-eivät porvarit saisi itsepuo
lustuks:ekseen aseita. hommata. Minä, jos kukaan, 
olen rauhanystävä ja soisin, että ne miljoonat, 
jotka aseitten ·hankkimiseen, päällystöil palkkaa
misee~ .ia sen sellaiseen menevät, että ne käytettäi
siin paljon pa.rempiin tarkoituksiin ja että) se 
nuorten miesten ajanhukka, mikä: :niiltä menee 
asevelvollisuuspalvelubeen, voitaisiin käyttää 
maanvi}jelyksen ja muitten elinkeinojen kohotta
miseen, mutta niin kauvan kun meitä ympäröivillä 
naapurikansoilla on aseita, täytyy meilläkin olla 
niitä. Ilman niitä olemme niin turvattomia, että 
vaikka minkälainen vieraasta maasta tullut ases
tettu joukko lähtee maamme yli kulkemaan, emme 
kykene kotejamme suojaamaa.n. Me emme voi läh- · 
tett täältä pikku maasta ensimäiseksi hyl-käämään 
asestautumista, vaan meidän täytyy kaikell:1 
tarmolla vaatia. sosialistisella rauha.naatteen aja
misella ympäri maailmn, että aseet riisutaan kaik
kialla yht'aikaa. Silloin minäkin mielelläni lau
lan, että ,miehet, miekat naulaban nyt pankaa 
riippumaan". 

Täällä .ed. Latvala muistaakserri va.rmaankin 
leikillisesti sanoi, ettei ole perustuslain mukaista
kaan, .että otettaisiin asev·elvollisuuslaki uudestaan 
sieltä haudasta, mihin bobrikoffilaisuus 'sen oli 
pannut, koska lakiemme mukaan asevelvollisuu
den yhtenä tärkeimpänä. tehtävänä oli suojella 
hallitusta .ia valtaistuinta ja meillä hänen mielcs
tään ei ole kumpaakaa.n. Minun kwsitykseni mu
kaan on meillä 200-päinen · hallitsijajoukko, 
pitäähän sillä olla aseellinen joukko suo
jelemassakin ja jo kerran sitä onkin koeteib 
suojata aseilla. Muistammehan. miten ke
sällä muutamana yona suuret laumat mPi
dän 200-pwistä majesteettiamme koettivat suojata 
aseilla ja hurraa-huutojen kaikuessa, marssi1'at 
täällä ympäristöllä. , (Vasemmalta: 'Ei niillä oll nt 
aseita.) En ollut katsoma.ssa, mutta kuulin. että 
niillä oli ollut aseita. Tahtoisin asevelvollii'mE
lain semmoisenaan esiUekaivaa. jo siitäkin sy,Ystä, 
että me saisimme sen siitä ·hobrikoffilaises·ta lu-
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mosta ylös, mihin se oli laulettu. Olemmehan 
me koettaneet sitä joka valtiopäivien aikana saada. 
takaisin siitä syystä, että asevelvollisuuslain oli 
vieras valta siihen hautaan pannut. Ottakaamme 
se pois vieraan vallan sorrosta ja jos ei siitä ole 
kalua, niin lyökäämme itse kurikalla siltä pää. 

Täällä joku puhujista koetti hyvin synkin vä
rein kuvata sitä elämää, mikä kasarmeissa on ol
lut. Olen itsekin ollut siellä, mutta ei siellä ka

. sarmissa, missä minä: olin, el'ämä ollut oH·enkaan 
·niin kurjaa, kuin on kuvattu. Mutta vaikkapa 
olisi ollutkin, niin mitäpä siitä. Jos asevelvol-
lisuus tullaan nyt toimeenpanemaan, niinkuin luu
len. niin sehän tulee perustettavaksi aivan toisel
le, kokonaan kansanvaltais-elle pohjalle. Nyt tu
lee olemaan aivan toisellainen suhde mi:ehiS'tön ja 
opettajien välillä kuin ennen, se tulee olemaan niin 
kansanvaltainen, kuin ikinä saattaa olla. 

Täällä on ed. Lantto viitannut siihen, että a&e
velvollisuutemme pitäisi tu:lla sellainen, ettii se 
niin vähän kuin mahdollista loukkaisi ka.nsanval
taisia periaatteita .i.a persoonallist."L vapauta. Sel
laiseen minäkin yhdyn. Olenpa kuullut, että 
Sveitsissä on sellainen asevel vn!Esuu~, .ioka pie
niHä muutoksilla kelpa.isi esimerkiksi meillekin. 
Sitten täällä on joku vasemmiston puhujista aina
kin sivuhuudahduksissa maininnut, että jos pe
rustetaan vapaaehtoinen rekryyttilaitos, niin me 
saamme siihen kaikkein pahimmat huligaanit, sel-
2ai&et. jotka ovat nyt Turussa mellastaneet. Lau
suisin: puolestani ne terv·etulleiksi, sillä silloin 
niistä vähitellen tulisi miehiä, sillä tiedän, että 
niitä miehiä, jotka sotaväessä ovat olleet, 'käyte
t-ään maamme parhaimpina miehinä, kuritain luot
tamustoimiin. Ja mikä iloisempaa, jos kaikki ne, 
jotka nyt ryöstävät ja polttavat, saataisiin vaikka 
asevelvollisuudenkin kautta kasvatetuiksi kunnon 
miehiksi. Arvattavasti silloin loppuisivat kaikki 
ne ryöstöt ja murhat, jotka nyt pitävät maatamme 
niin kauheassa jännityksessä ja tärisy:ttävät koko 
kansaa. 

Näillä kaikilla syillä, mitä olen maininnut, 
puolustari, ~ttä asevelvollisuus meillä muodossa 
tai ·toisessa pantaisiin toimeen, ja kannatan se11 
vuoksi .ed. Mikkolan anomus.ehdotuks-en asian
omaiseen valiokuntaan lähettämistä. Ehkäpä 
siellä valiokunta sitten kunnollisen pohjan asialle 
laatii. 

Ed. Haapanen: Valitan, dtä tätä keslnt~ · 
telua ei ole tyydytty pitämään lähetekeskusteluna, 
jota se oikeastaan on. Täällä on käyty tämän 
asian ensimäiseen käsittelyyn .ia muutamien mic
le»tä jo lopulliseen kä:sittelyyn, joksi se kentie;; 
saattaa tullakin. Siten täällä on jouduttu teke-

mään työtä, joka oikeastaan kuuluisi v;lliGkunnal
le. Nämä laajat lausunnot, suorastaan esitelmät 
asev·elvollisuusjärj,estelmää vastaan tai ·sen puo
lesta eivät olisi tii!ssä käsittelyssä ollenkaan kuulu
neet asiaan. Oikeastaan ne alentavat eduskunta
työn arvoa. Kun minä kä.sitän tämän vain lä:hete
keskusteluksi, niin yhtenä anomuksen .aUekirjoit
tajana pyydän sille valiokunnal1e, jonne tämän 
toivon Iähet,ettävän, lausua eräitä näkökohtia. 
· Nyt lmskustel ussa on näyttänyt siltä, ettei 
löydy yhteistä pohjaa, jolta tätä asiaa niin Ya
semmisto kuin oikeisto voisi ryhtyä käsittelemään. 
En ole varsin näin toivoton. Tuntuu, että yhtei
nen pohja löytyy, varsinkin jos asiaa katsotaan 
maalaisliiton ja .sosialidemokratian ·kannalta. 
Minulla on tässä esillä Suomen sosialidemokraat
tisen puolueen ohjehna. Sen yleisessä osassa 9. 
kohdassa kosketellaan tätä kysymystä. Siinä sa
notaan ensimäisenä vaatimuksena, että 'liotilas
taakkaa yleensä on vähennettävä. (Vasemmalta: 
Se on vanha.) Tässä suhteessa maalaisliitto on 
aivan samalla kannalla. Tässä kohdassa ei sano
ta, että sotilastaakka on kokonaan lakkautettava. 
Tämän ohj·elman luojat eivät ole siis pitänel•t mah
dollisena kokonaan sotalaitoksen poistamista. 
Kysymys on vain sen muodosta. - Toisessa koh
dassa täällä. sanotaan, että on järjestettävä kan
sanpuolustus vakinaisen sotavä~moton sijaan. 
Tässäkin suhteessa maalaisliiton ohjelma on aivan 
samalla kannalla. Me olemme kansanpuolustuk
sen kannalla, joka parhaiten tapahtuu miliisin, 
siis ajoittain harjoituksessa olevan sotajoukon 
muodossa. Ensimäisenä toimenpiteenä, joka kii
reellisesti olisi voitu saada aikaan, ajateltiin enti
sen sotalaitoksen uudistamista, joka oikeastaan on 
laillisena olemassa, kun se vain pantaisiin käy
täntöön. Mutta aiotteentekijänä minä en puoles
tani suinkaan niin tarkasti pitäisi tästä muodosta 
kiinni. Siitä kuitenkin olisi saatu keskustelulle 
lähtökohta. - Sitten täällä mainitaan kolmantena 
ajatuksena samassa kappalees•sa, että rauhanaa
tetta on käytännössä toteutettava. Tämän
kin periaatteen alLe olemme aina kirjoittaneet. 
Mutta eihän tällä hetkellä vielä edes sosialidemo
kraatit tunne yleistä aseetonta rauhaa, jdhon kyllä 
olkoon pyrittävä. T,ehkäämme niin keskusta kuin 
vasemmisto kaiken voitavamm;~ rauhanaatteen hy. 
väksi. Mutta niin vasemmisto kuin keskusta oh
jelmissaan myöntävät, että eräänlaista kansanpuo
lustusta meidän maassamme tälläkin hetkellä tar
vitaan. Ellei sellaista saada, niin me varmasti 
tulemme sortumaan vieraan vallan alle. 

Kun siis minun nähdäkseni löytyy tällainen yh
teinen pohja, niin minusta asia joka tapauksessa on 
sen arvoinen, että siltä pohjaltasitä olisi koetettava 
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edelleen 'kehittää. .Jo .se suuri mielenkiinto asiaan, 
joka' tämän läihetekesikustelun taikana on •esiinty-
nyt todistaa että, kysymys on erinomaisen tärkeä ' ·' . ja varmasti laajakantoinen. 'Tämän as1an perus-
teellinen harkinta ei voi tulla kysymykseen täällä 
yleisessä ·eduskuntakäsittelyssä, vaan se ta,pah~uu 
ainoastaan valiokunna·ssa. 'Siellä va.stakkatset 
mielipiteet törmätkööt yhteen. Siellä esitettäköi~n 
syitä asian -puolesta ja sitä vastaan. J\iolemplf1 
epäilemättä löytyy. 

Eräänä ja pääsyynä asevelvollisuuslaitosta va~
taan on maalattu yleensä sodan kauhut kokonai
suudessaan. Mutta tämän vastineeksi voidaan 
lausua että :kukaan kansalainen tässä maassa ei 
ole S~omea suunnitellut miksikään sotilasYal
tioksi. Meillä ei ole edes syytä ruveta näyttele
mään as·eellista rauhaa, sillä meillä ei ole siihen 
ooellyty ksiä. 
Tois~ma pääsyynä asevelvollisuuslaitosta vas

taan on vielä selitetty, ~että se kysyy varoja. Jos me 
kerran myönnämme kansanpuolustuksen ta.rpeelli
·suuden, niin tottahan siihen tarvittavat varatkin 
löydetään. En epäile, että eräänlaista kansan
puolustusta maamme taloudellisesti ei voisi kes
tää. 

On sanottu, että sotalaitos ärsyttää eräitä kan
salaisryhmiä. Mwhdollisesti. Mutta toiselta puo
len on tuotu esime])kkejä siitä, että sillä on myös
kin kannatusta. Samalla tavalla kuin on ollut 
kokouksia ·sotalaitosta vastaan, on ollut myös sen 
puolesta. 

Täällä on väitetty, että sotalaitos turmelee mie
hiä, on tuotu esimerkkejäkin siitä. Minuun ne 
eivät ole vakuuttavasti vaikuttaneet. Päinvastoin 
toiselta l)uolen tunnustetaa,n, ·et.tä se oli jo siinäkin 
muodossa, joka nyt'epäilemättä on jo vanhentunut, 
erinomainen tai ainakin jonkunlainen kasvatus
laitos mi·e:Q.ille, joista monet eivät olleet saaneet 
minkäänlaista kasvatusta ennen. Ja todistuksena 
siitä, että laitos miellytti, on se, että hyvin moni 
pakollisen pahneluksensa ·suoritettuaan jäi v1elä 
vapaaehtois-esti palvelustansa jatkamaan, :samoin 
kuin siinä, että vapaaehtoisesti tarjoutui henkilöitä 
enemmän kuin mitä viime vuosina laitokseen voi
tiin vastaanottaa. N yi;hän olemme ·ensi kerran 
siinä asemassa, että voimme vapaasti oman mie
lemme mukaan järjestää a:sevelvollisuus- ja yleen
sä 1Juolustnslaitoksemme. Siinä asemassa ·emme 
koskaan ole ennen olleet. Täällä on aina ollut joku 
muu valta. ennemmin lännestä,· sittemmin idästä, 
joka on määrännyt myöskin sen muodon, mitenkä, 
me 1JUOlustamme itseämme. Suomen miehet ovat ol
leet a;ina velvollisia l)uolustamaan vierasta lippua. 
N;d ·olemme en~i kerran siinä asemassa, että 

meillä olisi mahdollisuus puolustaa omaa lippu
amme. Nyt olisi syy tätä koettaa, ja luulen, että 
siinä kaikki oikein ajattelevat kansalaiset aja,.ttele
vat samalla tavalla. 

Kun annan tunnustuksen kansanpuolustukselle, 
niin en tässä viittaa ollenkaan punakaartiin enkä 
sieltäpäin näkyvään tarpeeseen. Nämä kaartit 
ovat syntyneet jonkunlaisina seurauksina yhteis
kunnan sairaloisiin ilmiöihin, ja. ne ovat arvioita
vat :sellaisina. Olen vakaasti vakuutettu ~siitä, 
että näitä ilmiöitä ei paranna lyijy eivätkä pisti
met. Ed. Mäkelinin lausunno•ssa, jossa oli pal.}on 
vanhentuneita kaskuja, jossa paljon ammuttiin yli, 
oli kuitenkin eräs v~ertaus, jonka tässä ·suhteessa 
voin hyväksyä. Hän selitti, että kehitys kulkee 
kuin moottoriveneellä edellä, uudistnkse:t tulevat 
soutaen perässä, ·Siis liian hitaasti. Tässä verta
ubessa on hyvin paljon totta. Eeino jouduttami
seen on ~se, että täytyy saada moottori myöskin 
tuohon jälkimäiseen veneeseen, että siis olojen pa
rantaminen -pitäisi tapahtua riittävällä nopeudella. 
Tätä tietä saadaan lääk·että niihin sairaloi'siin il
m~öihin, joihin qlen viitannut. Tiedän, että löyty;y 
aineksia yhterskunnassa, joihin on hyvin vaikea 
tätäkään ti,etä vaikuttaa, mutta toiselta puolelta 
olen vakuutettu, ·että jos 1Suomen työväestö tuntee 
Suomen isänmaakseen, iunt·ee siinä viihtyvänsä, 
niin silloin katoaa voima noilta vaikeasti'hoidetta
vilta aineksilta. Vielä käsitän, että tuo kansalli
nen 1Juolustuslait{)s ei ole vähimmäissäkään mää
rässä ristiriida:ssa lainalaisen . yhteiskuntajärjes
tyksen kanssa. Emmehän me' voi ajatella min
käänlaista yht-eiskuntaa, jolla ei o1e keinoja pitää 
järjtestystä maassa, se kai täytyy vasemmistonkin 
myöntää ja sehän on käytännössä jo monta kertaa 
näytetty. Kun Turussa huligaanit järjestivät 
mellakoita, tä;yiyihän tässäkin viimein tapahtua 
a:settaminen. .Se ta.pahtui sotaväien kautta, eikä 
tätä, toimenpidettä vastaan ole vasemmiston ta
holta noussut yhtään ääntä. Tosin tämä rauhoit- · 
tava sotaväki ~ei ollut suomalaista, se oli vierasta, 
mutta luulen. ·että vaikka rauhoittajina olisi ollut 
suomalaisia kansanpuolnstusjoukkoja, niin yhtä · 
suurella tyytyväisyydellä toimenpide olisi hyväk
sytty. Ja muuhun kuin tämäntapaisiin toimiin ei 
kansanpuolustusta koko maassa tulla koskaan 
käyttämään. ~Ei meidän ole päästävä eikä pyrit
tävä siihen, että täällä! marssitetaan kaksi suoma
la.ista joukkoa. va:stakkain, olkoon millä nimellä 
ta.i tarkoitusperällä ta:hansa, siihen ei ole oike
utta. Nämä vastakkaiset ainekset ovat sulatetta
vat yhdeksi kansanpuolustusjoukoksi, jolla on 
omat tehtävänsä. Se tehtävä on koettaa puolus
taa meidän kansallista olemassaoloamme sen :rajo
jen ulkopuolelta tul·evaa väkiN"altaa vastaan. 
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Edelli<leS:sä olen koettanut katsoa asiaa kylmän 
järj-en kiihottomalta kannalta. En näe peikk>Oja 
en oik-ealla enkä vasemmalla, vaan sanon sen, -että 
molemmin puolin sellaisia tahdotaan nähdä .la sel
laisia maala;ta. .S-ellaiS€ksi maalaukseksi minä 
käsitän senkin, että tämä anomus tahdotaan tap
paa valiakuntaan lähettämättä. Minusta näyttää 
siltä,· että siinä pelätään asiassa semmoista heik
koutta, joka ·ei kestäisi sitä asiallista arvostelua, 
jonka alais-eksi se valiokunnassa joutuisi. Ajatte
len, että tähän pelkoon ei ole syytä. Kun ;;iis 
luulen, että on ythteinen pohja. jolle voidaan ra
kentaa, tulen äänestämään tämän aiotteen valio
kun!san lähettämisen puolesta. 

Puhe m i e ·S: Täysi-istunto keskeytetään nel
jännestunnin ajaksi ja asian käsittely keskeyte
tään. 

Täysi-istunto keskeytetään kello 12,7 yöllä. 

Jatketaan täysi-istuntoa 
k :lo 12,30 yöllä. 

Sulettu istunto. 

P u h e m i e s: Edustajill-e on jaettu perustus- , 
lakivaliokunnan mietintö n:o 4. Kun siinä mai- ! 

nittu asia soveliaimmin minun mielestäni on käsi
teltävä. istunnossa, joka ei ole julkinen, olen anta
nut tyhjentää kuuntelijaparvet ja jätän nyt edus
kunnan päätettäväksi, onko asia käsiteltävi1 julki
s-esti vaiko ei. 

Eduskunta päättää käsitellä as1a.n istunnossa, 
joka ei ole julkinen. 

Adressin lähettämistä Venäjän Perustavalle Ko
koukselle 

koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4 
esitellään ja pannaan puhemiesneuvoston ehdotuk
sesta -pöydäJle seuraavaan istuntoon, joka alkaa 
k:lo 1 yöllä. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 12,3'5 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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k:lo 1 yöllä. · 

Nimenhuudon sijasta· merkitään läsnäole
viksi kaikki ne edustajat, jotka olivat saapu
villa viimeisessä täysi-istunnossa. 

Adressin lähettämisestä V enijän Perustavalle 
Kokoukselle 

koskevan eduskunnassa tehdyn ehdotuksen 
johdosta laadittu perustuslakivaliokunnan 
mietintö n:o. 4, joka viime täysi-istunnossa 
pantiin pöydälle, .esitellään ainoaan k ä
s i t t e 1 y y n istunnossa, joka ei ole julkinen. 

Keskustelu: · 

Ed. Estlander: Ehuru en af dem, som 
undertecknat förslaget om aflåtande af en 
adress, kan jag icke med godt samvete och 
bibehållen själfkänsla rösta för det förslag, 
som grundlagsutskottet nu framställt. Af 
flere skäl vill jag icke framlägga något annat 
rorslag till adress och inskränker mig endast 
till att yrka på förkastande af förslaget, då 
jag anser, att ett beslut om detsamma kan 
anstå ännu någon tid. 

Ed. S c h y b e r g s o n: J ag har med till
fredsställelse konstaterat, att detta förslag af ! 
grundlagsutskottet, låt så vara att det är ett · 
kompromissförslag, dock är afgifvet utan me-

1 

ningsskiljaktighet och utan reservation. Med • 
en sådan här hänvändning till den ryska 1 

nationalförsamlingen uträttar man kanske · 
icke så mycket, men skall man någonting ut- ; 
rätta, så bör då åtminstone aktstycketvara tili- • 
kommet utan meningsolikhet. Förslaget synes ' 
mig också i hufvudsak hafva träffat det rik- • 
tiga. Men jag ber att få fästa uppmärksam- · 
heten vid en omstä.ndighet, som gör, att affatt
ningE~n af dylika aktstycken tili yttermera ett 
tredje Bpråk utöfver de två, som använts ~'id 
uppsättandet af originalen, är förenad med 

sto-rn svårigheter. Det är därför man tidigare 
under ständerlandtdagarna åtminstone någon 
gång inslog det föri'arandet, att man, innan 
texten slutgiltigt fastsHiJldes, Iät öfversättnin
gen till ryska tign rum, och därefter vidtog 
sådana språkliga ändringar af originalet, som 
påkallades för att eu olikhet icke skulle kun
na konstateras mellan originalet och öfversätt
ningen. Vi, som läsa den svenska och den 
finska texten jämsides, kunna redan därige
nom konstatera, att en ojämnhet uppstått i den 
svenska texten, hvilken i många fall icke mot
svaras af den finska, och än mera kommer 
detta att göra sig g!illande i fråga om öfver
sä ttningen tili ryska. 

Mitt förslag vore därför, att vi skulle öfver
lämna åt justerings- och expeditionsutskotten 
att, i händelse samtliga medlemmar af dessa 
utskott äro ense, vidtaga af dem nödigbefunna 
ändri.ngar i formellt afseende. Med denna ut
gångspunkt skulle jag be att få framhålla en 
del uttryck, som jag finner vara föga lyckligt 
funna, isynnerhet med hänsyn tili ryska lä
sare. 

Redan i andra stycket, första meningen, 
står det: ,Den stora ryska revolutionen har 
grundlagt en ny tidsperiod i Rysslands och 
Finlands historia.'' Denna mening kommer 
att för ryska läsare förefalla mindre väl fun
nen. En gemensam historia hafva vi icke, och 
att likställa i värde Finlands historia med 
Rysslands kommer säkert icke a tt falla dem i 
smaken. 

Längre fram förekommer ett uttryck om 
skilinaden i religion. Det är icke fråga om, 
att icke olikheten i religion skall framhållas 
i detta aktstycke, men det är säkert icke lyck
ligt att göra det blott i en bimening, nästan 
som olll. det vore en bisak man talade om. 
Det stöter oss, men det stöter också en rysk 
läsare. 

Vidare vill jag framhålla, att man icke 
gärna, när man vänder sig tili Rysslands na
tionalfÖrsamling, talar om det ,_begåfvade" 
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ryska folket. Finlands folk får icke gifcva det 
ryska folket cvi tsord. 

Den sista meningen i samma stycke, där det 
står, att ett själfständigt, oberoende Finland 
kan blifcva ett stöd för det ryska folkets demo
kratiska kulturutveckling, innebär en oartig
het, en alldeles. för stor pretention, att detta 
Iilla folk skall blifva ett stöd för det ryska i 
dess kul turu tveckling. 

Och sist och slutligen komma vi tili någon
ting, som säkert stöter alla hem i Finland, 
kanske intet undantaget. Det är nämligen 
slutstrofven, där man säger, att hemmen i 
Finland välsigna Ryssland. Sedan man har 
påpekat den fullkomliga 91ikheten i lynne, i 
religion, i språk m. m., så kommer man med 
denna sats, som äfven för den ryska läsaren 
måste synas vara påfallande osann, troligen 
på alla håll att framkalla ett medlidsamt 
löje. 

För min del skulle jag här föreslå uttrycket 
,Välsignande Rysslands högsinta statshand
ling" (siunaten Venäjän ylevää valtiotekoa). 

J ag gör icke dessa förslag för att här på
kalla någon omröstning. Det är omöjligt att 
i en så talrik församling kunna korrigera ett 
aktstycke af denna art. Mina yttranden afse 
endast att vara en ,evästys", i händelse juste
rings- och expeditionsutskotten, · som natur
ligtvis ställa sig i förbindelse med aktstyckets 
författare, efter det den ryska öfversättningen 
blifvit gjord, enhälligt finna anledning före
komma tili rättelse. 

Jag ber att få tillägga, att man i Ryssland 
är mycket känslig för nyanser och att en kri
tik af detta aktstycke, vare sig i konstitue
rande församlingen eller i tidningspressen, 
kan medverka tili, att resultatet icke blir det 
vi skulle önska. 

Ed. S t'å h 1 b e r g: Perustuslakivaliokun
nan ehdotuksessa on tosin yksityiskohtia, 
joita en voi pitää onnistuneina enkä kaikkia 
oikeinakaan .. Mutta kun ehdotettu toimenpide. 
on käsittääkseni tarpeellinen ja adressiehdo- · 
tus sekä pääasialliselta sisällykseltään että : 
muodoltaan tarkoitustaan vastaava, niin puol
lan sen hyväksymistä. Ja lopullinen päätös 
asiasta olisi mielestäni tehtävä nyt, sillä toi
menpiteeseen ryhtyminen voi käydä kiireelli- i 
seksi eikä ole sanottu, että lähiaikoina onmah- 1 

dollista saada toimitus-ja tarkastusvaliokuntia 
tarpeeksi täysilukuisina kokoon. Lisäksi tu
lee vielä eräs seikka. Työjärjestyksen 37 §:n 
mukaan oli keisarille ja suuriruhtinaalle me
nevä adressi eduskunnan itsensä lopullisesti 

... 

hyväksyttävä. Vaikka ei tätä välttämättö
mästi pitäisikään nyt puhenaolevaan tapa
ukseen soveltuvana, niin mielestäni on kuiten
kin syytä noudattaa samaa menettelyä yleen
sä eduskunnan lähettämiin adresseihin näh
den. Rohkenen sentähden toivoa, että edus-

.,kunta hyväksyisi perustula:kivaliokunnan 
ehdotuksen sellaisenaan. 

Ed. R o o s: J ag begärde ordet endast för 
att fästa uppmärksamheten vid § 37 i A. 0., 
enligt hvilken det icke torde vara möjligt att 
följa det af ldgm. Schybergson framställda 
förslaget. 

Ed. Rose n q v i s t: Det är icke utan tve
kan, som jag, då jag deltagit i ärendets be
handling i grundlagsutskottet, afstått från min 
nrsprnngliga tanke att reservera mig. Det är 
visserligen nnturligt att i en skrifvelse sådan 
som denna åtskilligt skall ingå, beträffande 
hvilket sä:väl från smakens soln från ända
målsenlighetens synpunkt meningarna ku:nna 
vara delade. Och den enskilda har ingen rätt 
att fordra, att hans uprpfattning skall blifva 
bestä:mmande. Men i detta aktstycke i:ngår 
äfven sådant, som icke varit påkalladt af sak
liga skäl eller af syftet med • adressen, utan 
som dit indrifvits af ett underordnadt biin
tresse. Vili man hafva enighet i en sak af 
vikt - och denna sak måste ju anses vara 
så.dan -, då måste man vara mäktig den 
själföfvervinning, att man icke hä:nsynslöst 
söker påtvinga andra en uppfattning eller en 
mening, som de icke kunna gilla, helst om det 
på intet sätt är nödvändigt, att den:na mening 
eller denna uppfattning kommer tili uttryck 
i ifrågavarande aktstycke. Skulle icke tiden 
hafva varit så knappochhelaplanensframgång 
riskerats eller afsikten möjligen försvagats, 
om en reservation hade f·ramträdt, skulle jag 

)cke hafva afstått från min ursprungliga. t.an
ke att framkomma med ett motförslag i ut
skottet. Detta ville jag nu hafva sagdt, då 
jag icke inlämnat någon reservation. 

Ed. I n g m a n: Pyydän kaikin puolin yh
tyä ed. Ståhlbergin lausuntoon ja kannattaa 
myöskin hänen ehdotustaan adressin tarkista
misesta. 

Ed. S c h y b e r g s on: Jag hade förbisett 
A .. O:ns stadgande, hvilket icke i allo öfver
enstämmer med L. 0. i denna del eller åtmin
stone utgör ett tillägg till den. J ag måste er
känna, att mitt förslag vid sådant förhållande 
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icke kan genomföras, O@h jag blir då tillika 
tvungen att afstå från ändringsförslagen så 
när som på ändringen af sista meningen, där 
jag skulle hemställa om att man byte·r ut de 
ord, som nu finnas där, mot de af mig före
slagna. 

Ed. K u 11 e r v o Manner: Perustuslaki
valiokunnassa olleita sosialidemokraatteja ei 
tämä adressiehdotus tyydytä. Siinä ei kui
tenkaan ole vastalausetta. Se johtuu osaksi 
siitä, että saimme valiokunnassa asian käsitte
lyn aikana sen käsityksen, ettei porvarillisel
takaan taholta tulla vastalausetta laittamaan. 
Kun kuitenkin toisen lukemisen lopussa sem
moinen vastalause ilmoitettiin ja luettiin, niin 
olisimme kai mekin olleet pakotetut teke
mään edes lyhkäisen semmoisen. Mutta kun, 
kuten ed. Rosenqvist täällä on ilmoittanut, se 
peruutettiin, niin emme mekään sitten omasta 
puolestamme tahtoneet vastalausetta panna. 
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, kuten jo 
sanoin, että ehdotus meitä tyydyttäisi. Asialli
selta sisällöltään siinä on puutteellisuuksia 
ja heikkouksia. Muodolliselta puolelta se 
myös ansaitsee moitteita. Näkee jo ensi luke
malta, että sitä on paikkailtu. Se johtuu siitä, 
että ensimäinen luonnos adressiksi, joka valio
kunnalle esitettiin, tuli syrjäytetyksi. Me va
liokunnassa olevat sosialidemokraatitkatsoim
me sen ensimäisen sisältävän niin paljon kan
salliskiihkoisia ja epädemokraattisia harras
tuksia ja pyrkimyksiä, että katsoimme ole
vamme pakotetut jyrkästi asettumaan sitä 
vastaan. Se ehdotus, joka nyt eduskunnalle 
esitetään, on muokkaus ehdotuksesta, jonka 
eräs valiokunnan sosialidemokraattinen jäsen 
on tehnyt. Valiokunnan porvarilliset jäsenet 
ovat enemmistövoimallansa siinä tehneet sel
laisia muutoksia, että pihtienpitimet näkyvät. 
Minun nähdäkseni useat niistä ovat asiallisia 
huononnuksia ja sen muodollisesti heikom
maksi tekemistä. Meitä kuitenkin on myös 
elähyttänyt se pyrkimys, että tämmöisessä 
suuressa asiassa pitäisi, jos suinkin mahdol
lista on, Suomen eduskunnan voida pääpiir
teissään yksimielisenä esiintyä. Minusta tässä 
adressissa ei liene sellaista, jota nyt ei taval
linen demokraatti, porvarillinenkin demo
kraatti, voisi sietää. Ei siinä nähdäkseni 
myöskään ole ainakaan karkeata kansallis
kiihkoa, ja kun mielestäni näissä suhteissa 
tätä nyt ei ainakaan suuresti voi moittia, niin 
minäkin olen voinut kannattaa tämän adressi
ehdotuksen hyväksymistä. Yksityiskohdista 
olisi aihetta paljonkin riidellä. Ja jos meidän 

olisi kirjoitettava tällainen asiakirja ja sai
simme sen vapaasti tehdä, niin epäilemättä 
sekä sisältöön nähden että muotonsa puolesta 
se poikkeaisi paljon tästä. Mutta saamme .tä
hän nyt tyytyä, sentähden varsinkin, kun 
nähdäkseni porvarilliset nyt ovat, ihme kyllä, 
tällä kertaa jaksaneet hillitä sisuansa. Ed. 
Schybergson sanoi eräässä puhemiesneuvoston 
kokouksessa, kun oli puhe näistä suurpoliitti

. sista kysymyksistä, että eiköhän olisi parem-
pi, että yksi puoli ,hoitaisi näitä asioita Minä 
käsitin hänen tarkoittaneen sillä sitä, että por
varilliset yksin näitä tällaisia uLkopolitiikan 
asioita hoitaisivat. Pidän sitä seikkaa, että 
valiokunnan porvarilliset ovat nyt tukahdutta
neet tällä kertaa tuon yksinkulkemishalunsa, 
merkkinä siitä, että ed. Schybergsonin yksin
kulkemishalulla ei tällä kertaa ole kannatusta 
syistä, jotka asianomais·et itse kai paraiten 
tietävät. 

Ed. A l k i o: Tällainen asiakirja ei tietysti 
milloinkaan voi olla malllkelpoisen työn tu
los, sillä se syntyy kompromissin kautta, jon
kalaista tässäkin on ollut olemassa. Mutta 
minä katson 'kuitenkin eWi: se on koko onnis
tunut saavutus näitten valtiopäivien työstä. 
Kun vertaan tätä saavutusta siihen, mitä 
eduskunnassa on kuluneen vuosikymmenen 
kuluessa tällä, alalla yritetty, on tämä ensi
mäinen adressi Venäjälle päin, jossa ei ole 
minkäänlaista vastalausetta. Kun siis tällai
nen tulos on saavutettu, pidän sitä jo sellaise
naan onnellisena enteenä. Tämän adressi
luonnoksen on laatinut sosialidemokraatti
sen ryhmän joku edustaja. Ei tähän ole sen 
jälkeen suuriakaan muutoksia, ainakaan 
asiallisia, tehty. Minä pidän, että adressi sel
laisenaan olisi minunkin käsityskannaltani 
voinut useissa suhteissa olla toisenlainen, 
mutta sen päätarkoituksen, jota tällä ajetaan, 
minä käsitän tämän adressin kautta saavu
tetuksi. Sen kauttahan tahdotaan Venäjän 
kansalliskokoukselle ilmituoda· meidän pää
töksemme siitä, että Suomi tästälähin on oleva 
itsenäinen, Venäjästä! riippumaton valtio. 
Tällä teolle pyydetään Venäjän kansallisko
kouksen antamaan sellainen tunnustus, mikä 
tällaisessa tapauksessa aina katsotaan tar
peelliseksi. Tällä ei ole tarkoitus pyytää Ve
näjän kansalliskokoukselta Suomelle itsenäi
syyttä; me olemme itsenäisyyden jo päättäneet 
ottaa, se on, niinkuin tässä asiakirjassa lausu
taan, meille historian helmasta noussut. Mut
ta me vetoamme tässä. Venäjän ikansallisko
koukseen sillä edellytyksellä,· että siellä myös-
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ldn vallankumousajan luomien ihanteitten 
pohjalla todella katsotaan olevan syytä omas
ta_ puolestakin toteuttaa ne kansojen vapa
utta tarkoittavat periaatteet Suomeenkin näh
den, joita vallankumous on yhtämyötään 
ilmilausunut. Ilman tällaista toteamista ei 
Venäjän vallankumous ole toteuttanut aja
tustansa ja aikomustansa kansojen vapauteen 
nähden. Kun siis tällä asiakirjalla koetamme 
saada aikaan Suomen lopullisen itsenäisyyden 
tunnustamista Venäjän . kansalliskokouksen 
puolelta, niin, kun tämä asiakirja menee sinne 
koko Suomen eduskunnan yksimielisen aja
tuksen ilmauksena, katson, että näinä vai
keina aikoina päästyämme tässä eduskun
nassa siihen, että koko eduskunta voi olla 
tämän ajatuksen lausuman takana, olemme 
myös omassa keskuudeesamme saavuttaneet 
voiton, joka ansaitsee eduskunnan pöytäkir
jaan tänä iltana merkitä. Minä sen vuoksi, 
kun olen lausunut myös sen ajatuksen, että 
muutamissa suhteissa olisin halunnut kirjoit
taa tämän asiakirjan toisin, en sillä sano, että 
minä sillä heikonnan tämän asiakirjan vaiku
tusta. Minä edellytän, että puhujat oikealla 
ja vasemmalla eivät myöskään ole sitä ta:rkoit
taneet, vaan että me kaikin olemme yksimieli
siä siitä, että vaikkakaan tämä asiakirja ei 
ole meidän jokaisen sanontatavan mukainen, 
niinkuin olisimme halunneet sen kirjoittaa, s·e 
kumminkin sisältää kokonaisuudessaan sen 
ajatuksen, minkä olemme tahtoneet ilmilau
sua. Ja sentähden pidän, että eduskunnan 
olisi adressi sellaisenaan ilman muutoksia 
hyväksyttävä. 

Ed. Kuusinen: Luulen, että se luonnos, 
jonka pohjalla tämä adressiehdotus on synty
nyt, oli jo alkuaan tarkoitettu pääasiassa sem
moiseksi, jonka valiokunta voisi yksimielisesti 
hyväksyä, eikä siis ollut tarkoitettukaan eri
koisesti sosialistien kantaa ilmaisemaan. 

Ajattelin lausua pari sanaa siitä puolesta, 
jonka ed. Schybergson· täällä mainitsi, nimit
täin, että venäjänkielelle käännettynä: mahdol
lisesti voisi adressiin tulla eri väri, kuin mitä 
on alkuperäisessä suomalaisessa tekstissä. 
Siinä.minusta on perää, vaikka en kyllä pysty 
asiaa täysin arvostelemaan. Kuitenkin mie
lestäni on täysi-istunnossa vaikea - miltei 
mahdotonkin - tehdä edes osittaisia korja
uksia adressiehdotukseen. Luulisinkin, että 
tämän voisi hyväksyä tällaisenaan, mutta 
että tämmöisessä asiakirjassa käännöksen tu
lisi tapahtua kenties jonkun verran vapaam
min, kuin miten' tavallista virallista tekstiä 

käännetään. Sillä kielihän tämmöisessä lau
sunnossa usein on semmoista kuvakieltä, joka. 
jos sille edes oikean värin tahtoo vieraassa 
kielessä saada, on käännettävä jonkun verran 
vapaasti. Tätmän adressin venäläisen kään
nöksen valvomisesta ehdottaisin, että edus
kunta antaisi tehtäväksi toimitusvaliokun
nalle - ehkä se 8ille ei olisi mahdotonta -
joko itse tai jonkun jaostonsa kautta ja asian
tuntijain avulla jonkun verran valvoa venä
läistä käännöstil, joka tästä tehdään. 

Ed. T o koi: Näin myöhäisenä ajanhet
kenä, jolloin vasta puoli tuntia takaperin on 
saanut tämän adressiehdotuksen käsiinsä on 
'tietenkin mahdotonta lähteä perinpohjaisem
paa ja asiallisempaa arvostelua tästä adressi
ehdotuksesta lausumaan. Kuitenkin tahdon 
tässä yhteydessä todeta sen mielestäni haus
kan tosiasian, että täss·ä adressiehdotuksessa, 
joskin typistetyssä ja jonkun verran peite
tyssä muodossa, esitetään ne samat ajatukset, 
joita minulla oli kunnia tässä samassa huo
neessa esittää jo viime kevännä. Vain vapaa 
ja itsenäinen Suomi on mielestäni oleva kyllin 
arvo]):as naapuri vapaalle ja itsenaiselle V e
näjälle. Samoin on myös tässä ·esitetty se tosi
asia, että vapaa Suomi ei suinkaan voi eikä 
saata olla esteenä Venäjän vastaiselle kehi
tykselle, vaan päinvastoin näiden kehitykset 
käyvät täysin sopusoinnussa toistensa kanssa. 
Se, että eduskunta nyt avonaisella ja julkisella 
asiakirjalla kääntyy ensimäisenä Venäjän 
kansan puoleen, sen mahdollisesti pian ko
koontuvan täysivaltaisen, edustavan perusta
van kokouksen puoleen täydellä, vilpittömällä 
luottamuksella siitä, että tämä Venäjän kan
san laillinen edustuslaitos on puolestaan 
myöskin käsittävä asian oikean laidan, sen his
torian kulun, johonka me ny.t olemme joutu
neet, ja vilpittömästi ja avanaisesti tunnustava 
myöskin Suomen itsenäisten ja vapaitten kan
sojen joukkoon. Niinkuin sanottu, tämä on 
mielestäni aivan oikea teko, että tehdään juuri 
tällä tavalla, ja olen puolestanivakuu tettu, että 
tämä teko on avaava tien niiden viimeistenkin 
muodollisten esteiden poistamiselle ja samalla 
myös johtava siihen, että toisetkin valtiot tu
levat tunnustamaan Suomen itsenäiseksi kan
saksi, vapaaksi valtioksi, ja siten Suomen 
itsenäisyys on lopullisesti tullut täydelliseksi 
tosiasiaksi. 

Ed. Välisalmi: Minun mielestäni tämä 
adressiluonnos sanoo jokseenkin hyvin sen, 
mitä tällä hetkellä tällä eduskunnalla on Ve-
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näjän perustavalle kokoukselle sanottavaa. 
Jos minä olisin ollut kirjoittamassa tätä 
adressia, niin tietysti minä olisin sen kirjoitta
nut jonkun verran toisin kuin tämä luonnos, 
mutta tässä nyt on kysymys siitä, että me 
osaamme vihdoinkin sanoa mahdollisimman 
yksimielisesti ja riitelemättä sen, mikä on 
ehdottomasti sanottava. (Hyvä!) Minun käsit
tääkseni tämä adressiehdotus voidaan hyväk
syä tällaisenaan, mitä sisällykselliseen puo
leen tulee. Muodollisesti tämä todellakin, si
käli kuin minä olen ehtinyt silmäillä sitä, 
kaipaa jonkunverran 'korjamista. Venäläisenä 
käännöksenä tulee se ehdottomasti kärsimään, 
sillä niitä sanontatapoja, mitä täällä on käy
tetty, ei voida täysin vastaavasti kääntää ve
näjäksi. Minun mielestäni olisi nyt tehtävä, , 
aivan niinkuin ed. Kuusinen juuri äsken eh
dotti, että käännös annettaisiin hänen ehdo
tuksensa mukaisesti tarkistettavaksi, jonka 
vuoksi minä yhdyn siinä kohden ed. Kuusisen 
ehdotukseen. 

Ed. S c h y b e r g s o n: J ag skall er känna, 
att herr Kuusinens förslag kan afhjälpa nå
gon del af olägenheterna i detta afseende, men 
tro.r mig dock böra anmärka, att det kan gå 
såsom det gick 1891, då ryskan i sin tur öfver- , 
sattes till ·svenska och denna befanns fullkom- : 
ligt afvikande från originalet. •Det kunde upp- ; 
visas, att den ryska texten icke är öfverens- • 
stämmande med landtdagens beslut, och det' 
vore ledsamt, om så s>ker. · 

Då jag har ordet, ber jag tillika a tt få 
nämna, a tt det yttrande af mig, som herr 

'Manner anförde, fälldes uti talmanskonferen
sen i ett sammanhang, för hvilket herr Man
ner hade bort redogöra, för att det icke, lös
ryckt, skulle få en annan betydelse än det 
hade då det fälldes, om man nu öfver hufvud 
taget har anledning att rapportera de yttran
den, som jämförelsevis förtroligt fällas i tal
manskonferensen. 

Ed. Horn b o r g: Det måste beklagas, att 
det föreliggande adressförslaget så sent har 
kommit tillbaka från utskottet, att det icke 
vidare kan till utskottet återremitteras. En 
lindrig bearbetning efter föregående remiss
debatt i landtdagen skulle utan tvifvel göra 
resultatet betydligt acceptablare. De af ldgm. 
Schybergson framställda detaljanmärkningar
na finner jag fullkomligt befogade, och skulle 
jag vara böjd att framställa ytterligare en 
eller ett par. I stort sedt synes mig dock för
slaget vara fullt antagligt, och sådana förhål-

lande:na nu äro, då vi icke hafva tid att vidare 
bearbeta det, får det väl lof att gå sådant det 
nu ter sig. Dock anser jag mig icke bö:ra un
derlåta att understödja det enda ·af ldgm. 
Schybergsons förslag, som han själf fortfa
rande håller på, nämligen hans ändrings
förslag beträffande adressens sista mening. 
Då icke andra ändringsförslag framställts, 
kan väl i alla fall detta ena komma under 
mnpröfning här i kväll. 

Jag vill för öfrigt.konstatera, att den sven
ska öfversättningen, som ä'r gjord i största 
hast, hvilket också är helt naturligt, lider af 
två svåra öfversättningsfel och en del oegent
likheter och måate göras om. 

Ed. Sir o 1 a: Perustuslakivaliokunnan va
rajäsenenä olen ollut jonkun verran tätä asia
kirjaa valmistamassa. ~m siihen toimeenkäy
tiin, lausuin ajatuksen,,.tä tässä asiakirjassa 
pitäisi eduskunnan voida lausuaeräs vakuutus, 
vakuutus sellainen, joka Venäjän vallankumo
uksellisen demokratian puolelta aiheuttaisi 
empimättä vastauksen: ,,ole vapaa!" Se vakuu
tus kuitenkin tästä asiakirjastapuuttuu. Seoli
si tiedonanto siitä, että Suomi omalta kohdal
taan lähtee riippumattomana toteuttamaan 
vallankumouksellisen demokratian periaattei
ta. Eduskunta ei sitä vakuutusta voi antaa ja 
se lause, joka täällä on ennen viimeistä kap•pa
letta, että ,näillä edellytyksillä itsenäisestä 
k a n s a n v a l t a i s e s t a Suomesta" j. n. e., 
ön enemmän korulause kuin hyvällä omalla
tunnolla annettu vakuutus. Mutta tällaisenaan 
on tämä asiakirja kutakuinkin sellainen, kuin 
minkä tämä eduskunta voi saada aikaan, ja 
minä vain toivon, että tämä ei nyt ainakaan 
pilaisi meidän mahdollisuuksiamme Venäjäl
lä, vaikka siinä onkin koko lailla vahvasti te
hostettu kansallisuuksien eroavaisutta, jolla 
minun nähdäkseni monien kansallisuuksien 
Venäjällä ei voida käsittää olevan niin pe
rinpohjaista merkitystä, kuin me ehkä luulem
me. Toivon myös, että se käännös, joka tästä 
suoritetaan, tulisi sellainen, ettei sen takia tä
mä adressi Venäjän vallankumouksellisen de
mokratian edustajain puolelta aiheuttaisi vä
heksyvää hymähdystä. 

Ed. Hu 1 t i n: Useimmat niistä ehdotuk
sista, jotka ed. Schybergson on tehnyt, ovat 
perustuslakivaliokunnassa olleet pohdinnan ja 
arvostelun alaisina ja useimmat niistä' ovat 
siellä äänestyksellä tulleet hylätyiksi. Tämä 
koskee myös sitä muistutusta, jonka hän teki 
viimeisen kappaleen sanoihin: ,,sen kotien 
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siunatessa Venäjää". Valiokunnassa ehdotet
tiin näiden sanojen poistamista, mutta äänes
tyksellä päätettiin ne pysyttää. Siihen näh
den olisin pitänyt suotavana, että näistä sa
noista ei enää olisi herätetty kysymystä, koska 
äänestys voisi täällä antaa saman tuloksen, 
kuin valiokunnassa. Mutta kuin juuri tämä
kin kohta voi olla vaikea saada venäjäksi oi
kein käännetyksi, on ehkä syytä vaihtaa mai
nittu sanonta ed. Schybergsonin ehdottamaan. 
Luulen nimittäin, että venäjänkielessä, sa
moin kuin esim. ranskankielessä, ei ole sa
naa, joka täsmälleen vastaiksi käsitettä koti. 
Ehkä tällä on venättä taitavia henkilöitä, jot
ka tästä voivat antaa varman tiedon. 

Ed. Hänninen-W a l p a s: Asia on edus
kunnassa käsitelty monelta kannalta. Oikeus
perusteet ovat toiste)f mielestä olleet toisen
laisia, toisten toisen:JIIisia. Minun käsitykse
ni mukaan on Suomen itsenäistyttämisessä 
suoritettu kaksi astetta. IJ.,oinen käsittää Suo
men perustuslaillismonarkistisen valtiosään
nön mukaan eduskunnalle siirtyneen hallitsi
jan oikeuden. Me lähdimme siltä pohjalta, 
että vallankumous oli ilman muuta siirtänyt 
sen eduskunnalle. Tässä adressissa on tun
nustettu se 'periaate, niinkuin jo aikaisemmin 
eduskunnan päätöksessä. Mutta keisarin ja 
suuriruhtinaan oikeuden siirtyminen edus
kunnalle ja Suomen kansalle ei suinkaan ole 
rikkonut Haminan rauhansopimuksensitäkqh
taa, jolla Suomi luovutettiin Venäjälle. Siinä 
kohd~ssa nimenomaisesti sanotaan, että luo
vutus tapahtui itse Venäjälle. Kun julistau
duttiin itsenäisiksi, niin rikottiin se kohta 
yksipuolisesti ilman Venäjän suostumusta. 
Kun sellainen teko tehtiin, olisi, ennenkuin 
lähdetään lähettämään adressia perustavalle 
kokoukselle, ollut välttämätöntä hankkia Ve
näjän nykyiseltä väliaikaiselta hallitukselta 
suostumus, sitoumus siitä, että se suostuu 
laskemaan meidät irti Venäjästä. Eduskun
ta valtuutti senaatin ajamaan itsenäisyys
asiaa. Meille ei ole annettu mitään selostusta, 
onko senaatti hankkinut Venäjän nykyiseltä 
väliaikaiselta hallitukselta tuollaista sopi
musta tai edes ilmoitusta. Jos sellainen olisi 
saatu, niin olisi se ikäänkuin sitonut Venäjän 
perustavaa kokousta eikä olisi siellä oleville 
Suomen vihollisille annettu niin hyvää valttia 
täJmän adressin tarkoitusta vastaan, kuin niillä 
tulee olemaan, jollei ole noin menetelty, jollei 
senaatti ole hankkinut Venäjän väliaikaiselta 
hallitukselta sellaista sitoumusta. Ehkei sitä 
ole olemassa, koska perustuslakivaliokunta ei 

ole mitään maininnut siitä. Näin ollen täy
tynee ehkä lähettää tämä adressi ilman sitä 
ja sillä tulee ehkä olemaan vastaavassa mää
rässä heikompi merkityskin perustavassa 
kokouksessa. - Tämä adressi ei ole minun 
mielestäni erittäin todistelevaa laatua. Suo
men oikeutta siinä ei yritetäkään todistaa, 
vaan esitetään muuten tapahtuneet teot. Jos 
oletetaan, että Venäjän kansalliskokouksessa 
tulisi riitaa Suomen oikeudesta, niin sellais
ten tapausten varalta täytyisi joko eduskun
nan tai hallituksen. ryhtyä toimenpiteisiin 
saadakseen myöskin perusteellisesti todistela
van asiakirjan jotakin tietä joko käytettä
väksi siellä keskustelussa taikka, jos mahdol
lista, jaettavaksi perustavan kokouksen jäse
nille. 

Ed. Tuomi: Tämä adressi ei minuakaan 
täysin tyydytä. Minun mielestäni tämän asia
kirjan olisi pitänyt olla laajempi ja paremmin 
sosialidemokraattista katsomusta edustava 
tai sitten suppeampi, sisältävä vain lyhyen 
tervehdyksen Venäjän perustavalle kansallis
kokoukselle ja ilmoituksen siitä, että Suomi 
on julistautunut itsenäiseksi. Valiokunnassa 
olen kuitenkin alistunut lojaalisesti ottamaan 
osaa tämän asiakirjan laatimiseen. 

Ed. Knller'vo Manner: Ed. Walppaan 
lausunnon johdosta huomautan, että asiaa 
alkuasteella käsiteltäessä teimme kyllä perus
tuslakivaliokunnassa sen esityks~m. että pi
täisi perusteellisempi ja todistelevampi asia
kirja laatia. Mutta porvarillisten taholta 
heti huomautettiin, ettei olisi aikaa sellaisen' 
laatimiseen enää ja aika tosiaan olikin täpä
rällä. Sosialidemokraattinen ryhmä enem
män kuin valiokunnan sosialidemokraattiset 
jäsenetkään eivät kuitenkaan voi olla vastuus
sa siitä, että näin vähän todisteleva, etupäässä 
julistusluontoinen asiakirja nyt on syntynyt; 
vaan lankee siitä vastuu porvarillisille edus
kunt~ryhmille, jotka sen sijaan, että heti val
tiopäivien alussa olisivat ryhtyneet laatimaan 
tällaista .perusteellista asiakirjaa, ensin ku
hertelivat kenraalikuvernööri Nekrasowin 
kanssa ja sitten pitivät eduskuntaa lakko
tilassa. 

Ed. Kokko: Kun tätä adre.ssia ruvettiin 
käsittelemään puhemiesneuvostossa ja pe
rustuslakivaliokunnassa, niin tuntui, ettei siitä 
tule mitään. Porvarillisten laatimaa pohjaa pi
dettiin liian lyhyelilä ja vasemmiston pohja,lla 
laadittuna se nyt on saatu ja se on melkein 
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sellaisenaan hyväksytty, niin ettei siinä pi
täisi paljon olla muutettun:~. Siis pitäisi tä
män adressin nyt olla vasemmistolakin mie
luinen. Tämän adressin voipi tehdä kahdella
sadalla eri tavalla. Voi olla erilaisia mieli~ 
piteitä mitä sen pitäisi sisältää, mitä ei. Ensi
mäinen ajatus vasemmistolla oli se, että adres
sin pitäisi sisältää; kaikenlaisia, historiallisia 
ja maantieteellisiä asioita, että venäläiset sai
sivat tietää tosiasioita. 

Minä olin silloin sitä mieltä, että jos lisä
tietoja tarvittaisiin, niin voisi pieniä kirjasia 
jakaa perustavan kokouksen jäsenille. Eikö
hän olisi parempi, että tämä adressi tällaise
naan hyväksyttäisiin ja annettaisiin toimitus
ja tarkastusvaliokunnan toimeksi v&näjänkie
linen käännös siihen tehdä. 

Ed. Relander: Minunkin mielestäni on 
se muutos, jota ed. Schybergson on puoltanut 
5:lle sivulle kappaleen loppuun, ilmeinen pa
rannus ja sentakin toivoisin, että eduskunta 
oikeuttaisi toimitusvaliokunnan tällaisen 
muutoksen tekemään. Olen muuten sitä miel
tä, että tämän lausekohdan kääntäminen ve
näjänkielelle on sikSi vaikea, eWi jo siltäkin 
kannalta asian ottaen tässä olisi toimitusvalio
kunnalle annettava oikeus tarvittavan muu
toksen tekopn. 

Ed. S t å h l b e r g: Niinkuin jo aikaisemmin 
huomautin, on eduskunnan adressin sana
muoto lopullisesti nyt jo hyväksyttävä. 
Tämä tietysti ei estä, että venäjänkielisessä 
käännöksessä käytetään tarpeellista vapautta. 
Luulen, että olisi paras tyytyä siihen, mitä ed. 
Kuusinen ehdotti venäjänkielisestä käännök
sestä, ryhtymättä nyt tekemäan muutoksia· 
ehdotukseen. On erittäin arveluttavaa näin 
suuressa kokouksessa tämäntapaiseen asia
kirjaan tehdä yksityiskohtaisia muutoksia. 
Sentähden minä vastustaisin myöskin ed. 
Schybergsonin muutosehdotusta. 

Adressin ·perilletoimittamisen oli perustus
lakivaliokunta päättänyt ehdottaa · aDJnetta
vaksipuhemiesneuvoston tehtäväksi. Jos tu
lisi hyväksytyksi tämä ehdotus; jonka aioin 
tehdä silloin, kun adressi on hyväksytty, niin 
myöskin huolenpito venäjänkielisestä kään
nöksestä olisi annettava S'amalle puhemiesneu
vostolle. Minä arvelen, että kaikissa tapauk
sissa venäjänkielisen käännöksen aikaansaa
miseen ja tarkas·tamiseen täytyy käyttää 
asiantuntevaa apua syrjästäpäin. 

Ed. K u_ u s i ne n: Voill! kyllä luopua siitä 
ehdotuksestani, että venäjänkielisen käännök-

sen valvominen jäisi toimitusvaliokunnalle ja 
yhtyä siihen, että se tulisi puhemiesneuvos
tolle. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. 
Schybergson ed. Hornborgin kannattamana 
ehdottanut perustuslakivaUokunnan ehdo
dotuksen hyväksyttäväksi siten muutettuna, 
että viimeisen lauseen sanat: ,,sen kotien! siu
natessa Venäjää" vaihdetaan sanoiksi: ,siuna
ten Venäjän ylevää valtiotekoa". 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puheenaolevan adressiehdo
tuksen tässä kohden, ä:änestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on ed. Schybergsonin ehdotus hy
väksytty. 

Äänestyksessä annetaan 77 jaa- ja 92 ei
ääntä. 

Puhemies: Eduskunta siis on päättänyt 
hyväksyä adressiehdotuksen siten muutettmta, 
kuin ed. Schybergson on sen ehdottanut. 

Puheenvuoron saatuaan vielä lausuvat 

Ed. S t å h l b e r g: Perustuslakivaliokun
nan puolesta pyydän ehdottaa eduskunnan 
päätettäväksi, että nyt hyväksytty adressi 
toimitettaisiin perille puhemiesneuvoston toi
mesta ja sen valitseman lähetystön kautta 
niin pian kuin perustava kokous kokoontuu. 

.Ed. J u u t i 1 aine n: Kannatan ed. Ståhl
bergin ehdonl.sta. 

Ed. A i r o l a: Hyväksyn tehdyn ehdotuk"" 
sen muuten, mutta ehdot~ että tämä lähet
täminen toimitettaisiin ei puhemiesneuvoston 
vaan ulkoasiainvaliokunnan toimesta. 

Ed. V u o r i s t o: Pyydän kannattaa ed. 
Airolan tekemää ehdotusta. 

Ed. J u u t i l a i ne n: Sellainen ehdotus, 
minkä ed. Airola teki, tehtiin ailisiltana pe
rustuslakivaliokunnan sosialidemokraattisten 
jäsenten taholta ja asiasta aiQttiin toimittaa 
äänestyskin, mutta sittemmin heidäm edusta
jansa luopuivat tä'stä ehdotuksesta sen vuoksi, 



758 Lauva.nta.ina 22 p. joulukuuta. 

että katsottiin olevaill vaikeata saada joululo
man aikana ulkoasiainvalio'kunta kokoon, kun 
sen sijaan puhemiesneuvosto on helpommin 
kokoon saatavissa. 

Ed. Kullervo Manner: En ollut siinä 
perustusla;kivaliokunnalll kokouksessa, jossa 
asiasta päätös tehtiin. Mutta sen verran, kuin 
olen asiaa ehtinyt ajatella, niin tuntuisi minus
ta asianmukaisemmalta, ·että se valiokunta, 
joka nyt on päätetty asettaa ja on asetettukin 
niin sanottuja' ulkoasiota hoitamaan, saisi 
tässäkin hoitaa sen, mitä siinä hoidettavaa 
vielä on. Sillä ulkoasioihinhan tämä kuuluu. 
On huomautettu, että puhemiesneu.vosto on 
paremmin saatavissa joululoman aikana ko
koon kuin ulkoasiainvaliokunta. En nyt ole 
varma, mutta sikä;li kuinl niitten jäsenten 
olinpaikkoja tunnen, joita kummassakin on, 
niin luulen, ettei kumpikaan niistä voi joulu
loman aikana täysilukuisena kokoontua. En 
voi sanoa, kumpi voisi täysilukuisempana ko
koontua. Sen vuoksi, että ulkoasiainvaliokun
ta tuntuu asianmukaisemmalta, voisin sitä 
puolustaa. 

· Ed. Ingman: Minusta voi tuottaa voitta
mattomia vaikeuksia, jos tämän asian järjes
täminen tulee erityisen valiokunnan asiaksi, 
sijtä syystä, että mainittu valiokunta ei ole 
päätösvaltainen, ellei siinä ole 14 jäsentä saa
puvilla ja voi niin ollen olla suorastaan mah
dotonta saada sitä joululoman aikana päätös
valtai!sena koolle. Sitävastoin puhemies
neuvostolla ei ole tällaista rajoitusta, niin 
että se voi tehtävän suorittaa vähälukuisem
panakin. 

Ed. Nevanlinna: Nähdäkseni puhuu 
ed. Ståhlbergin edustuksen puolesta· sekin 
seikka, että valiokunnat on asetettu asiain val
mistelua varten, jotavas.toin sellaiset toimen
piteet kuin tamä, jossa on kysymys täytän
töönpanosta, voinevat luonnollisemmin olla 
puhemiesneuvoston suoritettavina. 

Keskustelu asian johdosta julistetaan päät
tyneeksi. 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed. 
.Ståhlberg ed. J uutilaisen kannattamana eh
dottanut, että eduskunta päättäisi, että adressi 
toimitettaisiin perille puhemiesneuvoston toi
mesta ja sen valittavan lähetystön kautta niin 
pian kuin perustava kokous kokoontuu. Tätä 
vastaan on ed. Airola ed. Vuoriston kannatta-

;: 

mana ehdo-ttanut samanlaista toimenpidettä, 
· kuin ed. Ståhlberg, muutoin, paitsi että tämä 
toimi annettaisiin· ulkoasiainvaliokunnalle eli 
erityiselle valiokunnalle. 

Selonteko myönnetäälll oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy ed. Ståhlbergin · ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Airolan 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. 

Puhemies: Siis ehdotettu toimenpide 
on päätetty antaa ed. Ståhlbergin ehdotuksen 
mukaan puhemiesneuvostolle. 

Ed. S t å h l b e r g: Ehdottaisin, että pöytä
kirja tämä:n asian käsittelystä tehtäisiinJ jul
kiseksi niin pian kuin puhemiesneuvosto kat-
soo sen soveliaaksi. · 

Ed. I n g m a n: Kannatan ed. Ståhlbergin 
ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Edus
kunta hyväksyy tehdyn ehdotuksen. 

P u h e m i e s: Minun ymmärtäakseni edus
taja Ståhlberg aikaisemmin ehdotti ja siihen 
yhtyi edustaja Kuusinen, että venäjänkieli
sen käännöksen: tarkastus jätettäisiin toimi
tusvaliokunnalle. 

Ed. S t'å h l b e r g: Edustaja Kuusinen eh
dotti ensin erityiselle valiokunnalle jätettä
väksi huolenpidon venäläisestä käännöksestä, 
mutta luopui sitten tästä ehdotuksesta ja yhtyi 
siihen, että se voisi tulla puhemiesneuvoston 
asiaksi. Kun puhemiesneuvosto nyt on saa
nut toimekseen: adressin perille toimittamisen, 
niin siihen kai sisältyy' myöskin huolenpito 
tarpeellisesta venäläisestä käännöksestä:. 

Puhemies: Kenties eduskunta, pitäen 
mainitun toimenpiteen riittävänä, edelleen 
tahtoo hyväksyä adressin lopullisen sanamuo
dont· 

Adressin lopullinen sanamuoto hyväksy
tään. 
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Kysymys Suomen edustamisesta rauhan
neuvotteluissa. 

puhemies: Tässä istunnossa esitellään 
myös eräs krjelmä, joka on jätetty eduskun
llan puhemiehelle. 

Sihteeri lukee: 

Eduskunnan Herra Puhemiehelle. 

Allekirjoittaneet pyytävät täten saada 
Eduskunnalle ensi tilassa esittää ehdotuksen, 

että Eduskunta sillä tavoin, kuin 
valitsijamiesten vaaleista on säädetty, 
kiireellisesti valitsee viisi henkilöä 
edustamaan Suomea kohta alettavissa 
rauhanneuvotteLuissa; 

että Eduskunta velvoittaa mainitut 
edustajat rauhankongressissa vaati
maan Suomen riippumattomuuden tur
~amista sellaisilla perusteilla, jotka 
tekevät mahdolliseksi Suomen ystäväl
lisen! suhtautumisen muihin kansakun
tiin; sekä 

että Eduskunta antaa sille valiokun
nalle, jonka se on päättänyt asettaa 
Suomen kansainvälisiä suhteita koske
vien asioitten valmistelua varten, tehtä
väksi en:si tilassa esittämään ehdotuk
sen mainittujen edustajain ohjeiksi. 

Helsingissä, 20 p:nä joulukuuta 1917. 

Karl H. Wiik. 

Kullervo Manner. 

J aio Kohonen. 

E. Huttunen. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että asia lähetettäisiin siihen erityiseen valio
kuntaan, jonka eduskunta äskettäin on aset
tanut. 

Ed. Hänninen-Walpas: Minun mieles
täni olisi, ennenkuin asiasta voitaisiin tehdä 
päätöstä, saatava tieto, onko s·enaatti ryhtynyt 
minkäänlaisiin toimenpiteisiin mainitussa 
asiassa, ryhtynyt hankkimaan lupaa, että 
Suomi saisi olla osallisena rauhanneuvotte
luissa. 

Senaattori S et ä l ä: Tämä kysymys edel
lyttäisi, että hallituksen puolesta jo n'Yt tässä . 

tilaisuudes'Sa vastattaisiin siihen välikysy
mykseen~ joka tästä asiasta on halli~ukselle 
tehty. Siihen ei hallituksella ole tällä kertaa 
tilaisuutta. 

Ed. E s t l a n d e r: J ag hemställer, att detta 
ärende måtte bordläggas tili nästa plenum. 

Ed. H ä n: n i n e n-W a l p a s: Kyllä senaa
tin jäsenillä täytyisi olla oikeus . ja velvolli
suus vastata ilman erikoisia välikyselyitä 
tällaisissa pikkuasioissa. Ellei arvoisa senaa
tin jäsen ole tilaisuudessa tekemään sitä nyt, 
niin toivon minä, että hän on valmis tekemään 
sen ensi istunnossa. Kannatan sentähden ed. 
Estlanderin ehdotusta. 

Ed. A i r o l a: Ed. Setälän lausunto pani 
minut ajattelemaan, että asia olisi siihen ta
paan, kuin kyseenalaisessa välikysymyksessä 
sanotaan huhuiltavan, ja että siis sellaisia juo
nia olisi olemassa Suomen kansan turmioksi. 
Tästä syystä minä pyytäisin ehdottaa, että 
eduskunta päättäisi velvoittaa senaatin jäse
niä antamaan vastauksen. Siihen on eduskun
nalla oikeus, sillä eduskunta asettaa ja eroit
taa senaattorit, eikä siis kysymyksen teke
misiä senaatin jäsenille ole arvosteltava yksis
tään sen mukaan, mitä valtiopäiväjärjestys 
puhuu välikysymyksen tekemisen oikeudesta. 
Senaatin jäsenten täytyy sille, joka on oikeu
tettu sen asetta:maan ja eroittamaan. olla 
valmiita vastaamaan aivan niinkuin rengin 
pitää olla· valmis vastaamaan, kun isäntä 
kysyy. 

Ed. W r e d e: J ag begärde ordet för att 
understöda herr Estianders förslag om bord
läggande af detta ärende tili nästa plenum. 
Beträffande ldgm.. Airolas förslag alllser jag 
redan på grund af den form, hvari det fram
ställdes, att därvid icke kan fästas det rin
gaste afseende. (Bra!) 

Puhemies: Kun! ed. Estlander on ehdot
tanut asian pöydä:llepanoa ja sitä ehdotusta 
on karmatettu ja tämä keskeyttää asian käsit
telyn, on tästä ehdotuksesta siis ensiksi pää
tettävä. 

Ed. K u ll erv o Manner: En minäkään 
tahdo vastustaa ed. Estlanderin ehdotusta, 
vaikka minulla kyllä on se tunto, että ed. 
Estlanderin pöydällepanopyyntö .ei johtune 
siitä, ettei hän olisi valmis tästä asiasta päät
tämään. Minusta tuntuu, ·kun otan lukuun 
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sen tavan, jolla ed. Estlander ylipäänsä tällä 
istanto.kaudella on esiintynJYt näissä ulkopoli
tiikan kysymyksissä, ja senkin tavan, millä 
eduskunnan vaikutusvaltaiset ainekset siihen 
ovat suhtautuneet, sekä senaatin menettelyn, 
että tällä pöydällepanopyynnöllä on tarkoitus 
saada aikaan se, että tämän ehdotuksen tar
koitus ei toteutuisi. Ja siinä paljon paremmin 
onnistutaan, jos se pannan huomiseksi pöy
dälle. Mutta kun minä en tiedä, onko ed. 
Estlanderilla tämmöinen tarkoitus ja saako 
-- jos hänellä tällainen tarkoitus on - tämä 
enemmistön kannatuksen, niin minä olen val
mis odottamaan seuraavaan istuntoon näh
däkseni, onko ed. Estlander ja eduskunnan 
enemmistö niitä miehiä ja naisia~ jotka tahto
vat hoitaa nämä asiat yksin. 

Ed. Sirola: Asian kai voisi panna pöy
dälle. Minä myöntyisin siihen sillä nimeru
omaisella edellytyksellä, että senaatti sitten 
myöskin olisi valmis antamaan tälle eduskun
nalle kaikki ne selitykset, mitä se tarvitsee, 
ennenkuin se hajaantuu joululomalle. Täällä 
on ainakin maalaisliittolaisten puolelta - en 
tiedä: ryhmänkö suostumuksella vai sitä il
man - annettu lausunto, jossa nimenomaan 
selitettiin, että tämä eduskunta tulee harjoit
tamaa& kansanvaltaista ulkopolitiik
kaa, ja jos edustajat täältä katsovat voivansa 
lähteä maalle saamatta tietoja siitä, miten 
maan asioita hoidetaan, voimatta selittää va
Iitsijoilleen, mitä ohjeita he tässä suhteessa 
ovat antaneet ja mitä tietoja saaneet, niin ei 
voida puhua kansanvallasta yhtää:n mitään. 
Minä en ainakaan voi lähteä lomalle tällaisena 
aikana, ennenkuin ainakin olisin saanut edus
kunnan päätöksen, että se vaatii nämä tiedot 
hallitukselta tai sitten, ettei se niitä tietoja 
tahdo. 

Kieskustelu pöydällepanosta julistetaan 
päättyneeksi. 

Puhemies: Asian asiallista käsittelyä 
vastaan oll! ed. Estlander ed. Wreden kannat
tamana ehdottanut, että asia pantaisiin pöy
dälle seuraavaan täysi-istuntoom 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsitte
lyä, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Estlanderin ehdotus hyväksytty. 

---------------

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. Asia 
on siis pantu pöydälle ed. Estlanderin ehdo
tuksen mukaan seuraavaan täysi-istuntoon. 

Puhemies: Sulettu istunto on nyt päät
tynyt. 

Puhemies: Jatketaan ed. Mikkolan y. m. 
tekemän anomusehdotuksen käsittelemistä, 
joka koskee 

Maan sotalaitoksen voimaansaattamista ja esi
tyksen antamista kansanmiliisin aikaansaami· 

seksi. 

Minä pyydän edustajia jatkamaan asian 
käsittelyä ja pyytämään uudelleen puheen
vuoroja, kun tämä on uusi istunto. 

Ed. A i r o l a: Mikäli yleensä ollenkaan 
kuulee sitä, mitä herra puhemies sieltä sanoo, 
niin sain sen käsityksen, että istunto keskey
tettiin eikä lopetettu ja tämä olisi sii: istun
non jatkoa ei:kä uusi istunto ja puheenvuorot 
siis ovat vielä voimassa. 

Puhemies: Se istunto, jossa tämä käsi
teltiin, on julistettu päättyneeksi. Tämä ei ole 
sama vaan uusi istunto. Se on sanottu aivan 
selvästi ja huomataan siitäkin, että sen jäl
keen, kun asian käsittelyn keskeytys tapahtui, 
pantiin siinä täysi-istunnossa eräs asia pöy
dälle tähän täysi-istunrtoon. 

Ed. P ä r s s i n en: Kun min'lllla on puheen
vuoro tässä ed. Mikkolan alotteJessa, niin: pyy
dän, että se myöhäisen ajan vuoksi pantaisiin 
pöydälle seuraavaan istuntoon. 

Puhemies: Tahdon vielä, ennenkuin pu
heenvuoroa annan:, ilmoittaa, että keskustelu 
asiasta toimitetaan loppuun tänä yönä;, mutt.a 
äänestystä asiasta ei toimiteta. 

Senaattori Kallio: Aioin tehdä saman 
ehdotuksen, jonka puhemies teki, ja sen vuoksi 
luovun. 

Ed. M i k k o 1 a: Minäkin pyysin: puheen
vuoroa tehdäkseni saman ehdotuksen menet
telytavasta, jonka puhemies sanoi tulevan 
noudatettavaksi. 

Ed. Kullervo Manner: Herra puh~
mies ilmoitti, että k'eskustelu tuUaan tänä ilta-
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na istunnossa lopettamaan. V. J :n 48 § s~noo: 
,Täysi-istunnossa on jokainen edustaja oikeu
tettu siinä järjestyksessä, jossa hän on ilmoit
tautunut, saamaan puheenvuoron sekä; pöytä
kirjaan vapaasti puhumaan ja lausumaan 
mielensä kaikista silloin keskustelun alaisina 1 

olevista asioista." Herra puhemiehen ilmoi
tus, että keskustelu tultaisiin tänä iltana eli 
tässä istunnossa lopettamaan, merkitsee sitä, 
että silloin kun herr~ puhemies suvaitsee lo
pettaa, tai katsoo, että tämä ilta on loppu, 
silloin loppuisi myös asian käsittely ja pu
heenvuorojen käyttöoikeus. Toiselta puolen 
voi myös selittää niin, että istuntoa voi kestää 
vaikka vuoden, ja niin sitä on selitettävä. 

Puhemies: Tahtooko kukaan puheen
vuoroa~ 

Ed. V ä i n ö J o k i ne n: Pyytäisin vastus
taa sitä ehdotusta, minkä puhemies ·esitti, ja 
yhdyn siihen käsitykseen, minkä ed. Manner 
puolestaan ilmitoi. 

Puhemies: Minä en vastaa mihinkään, 
sillä minä en voi sotkeutua toisten puheeseen. 
Minä menettelen sen mukaan, mitä minä pi
dän laillisena, ja jokaisella on oikeus tehdä se, 
mitä valtiopäiViäjärjestys hänelle myöntää. 

Ed. Sirola: Katson, että voidaan sellai
nenkin menettely hyväksyä, että päätöstä ei 
tämän keskustelun jälkeen, joka voi kestää 
jonkun aikaa, tehdä nyt, vaan jossakin seu
raavassa istunnossa, mutta sellaista päätöstä 
ei voi eduskunta tehdä, vielä vähemmin puhe
mies, että edeltäpäin ilmoitetaan, että jossain 
asiassa on keskustelu suoritettava loppuun 
asti. Suomen valtiopäivär,järjestys ei sellaista 
tunne. 

Puhemies: Minä en ole tarkoittanut sil
lä, mitä minä sanoin, sitä, että keskustelun 
täytyy loppua, vaan tietysti, että keskustelua 
jatketaan niin kauvan kuin meillä aikaa on. 
Se on itsestään selvä. On aivan selvä, että 
minä en voi määrätä sitä, mitenkä kauvan 
keskustelu voi jatkua. 

Ed. Neva n 1 i n n a: Erään lausunnJOn joh
dosta, joka äskettäin annettiiTIJ, täytyy mieles
täni huomauttaa, että henkilö, joka on ollut 
eduskunnan :puhemiehenä, tietänee s·en, että 
sellaista menettelyä, jota herra puhemies on 
ilmoittanut tultavan noudattamaan, on tässä 
eduskunnassa monta kertaa noudatettu ilman 
mitääD. muistutuksia. 

Ed. A i r o 1 a: Se entinen menettely on ol
lut se, että on ilmoitettu, että sittenkun kes
kustelu on päättynyt, lopetetaan istunto il
man, että äänestystä; toimitetaan ja se on 
aivan toista, kuin mitä täällä puhemiehen 
toimesta ilmoitetti:i!n, mutta jos, niinkuin pu
hemiehen viimeinen ilmoitus antaa ymmär
tää, hänen aikaisempi ilmoituksensa on käsi
tettävä niin, että hän lopettaa istunnon vasta 
sitten, kun puheenvuoroja ei enaa ole 
pyydetty ja pyydetyt puheenvuorot kaikki 
ovat käytetyt, niin silloin tietysti voidaan ju
listaa keskustelu päättyneeksi, mutta sitä 
ennemmin puhemies tietysti ei voi julistaa 
keskustelua loppuneeksi vaan jokainen, joka 
pyytää puheenvuoroa, on oikeutettu sen saa
maan. 

Ed. A r on en: Kun esityslistalla olevan 
7:n asian käsittely on keskeytetty, niin ehdot
taisin, että tämän asian annettaisiin olla kes
keytettynä ja jos istuntoa jatketaan~ otettai
siin seuraavat asiat esityslistalla käsiteltä
viksi ja tämä asia vasta seuraavassa istun
nossa. 

Ed. Ja 1 a v a: Kannatan ed.' Arosen teke
mää ehdotusta. 

Ed. K u u s i n e n: Ehdetan, että tämä asia 
pantaisiin pöydälle. 

Puhemies: Kun täällä ed. Pärssinen on 
pyytänyt, että asia pantaisiin pöydälle ja sitä 
on kannatettu ja tämä keskeyttää asian asial
lisen käsittelyn, on ensin tästä päätettävä. 

Ed. Mikko 1 a: Totean vain sen temp
puilun, mitä vasemmisto täällä tämän asian 
käsittelyssä on tahtonut käyttää ja jo ai
kaisemmis·sakin istunnoissa on käyttänyt, ni
mittäin puhetulvalla koettaa saada kokonaan 
estetyksi asian lähettämisen valiokuntaan~ 
Samaa tarkoittaa ed. Arosen ehdotus, .että se 
taasen jätettäisiin toistaiseksi ja såmaa, että 
asia nyt pantaisiin pöydälle. Se on jo ollut 
viikkokausia pöydällä ja käsi•ttelemättä. Nyt 
on lähdettävä lomalle ja se on ainiakin, kun 
käsittely ei kos]m muuta kuin valiokuntaan 
lähettämistä, saatettava loppuun. On oikeu
den ja kohtuudellllllukaista, että se käsitellään 
ja että puhetulva sosialisti·en puolelta ei sitä 
saa estää eikä tehdä mahdottomaksi kysymyk
sen lähettämistä valiokuntaan. 

Puhemies: Kaiken erehdyksen v-älttämi
seksi minä tahtoisin ilmoittaa, mitä ed. Arosen~ 
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ehdotukseen tulee, jota ed. Jalava on kannat
tanut, että se on: sellainen ehdotus, jota minä 
en anna ottaa ollenkaan käsiteltäväksi siitä 
syystä, että puhemies määrää päiväjärjestyk
sen. 

Ed. A i r o l a: Minun, tä;ytyy torjua se syy
iös, joirka ed. Mikkola esitti, että täällä. vasem
mistossa olisi suurella pu:hetulvalla koetettu 
joiakiDJ tehdä. Asianlaita oli sillä tavalla, 
että koko iltakauden porvarit alituiseen olivat 
puhumassa sota;laitoksesta ja kaikista mahdol
lisista asioista. Emmehän me puhuneet. Päin
vastoin porvarit its<e ovat puhuneet siitä: asi
asta puuta ja heinää, pitkää ja lyhyttä vaikka 
kuinka paljon. Meidän puoleltamme on pu
huttu paljon vähemmän kuin porvarillisten 
puolelta;niin että jos puhumU.esta tahdotaan 
käsittääkseni jotakin syyttää, niin <ed. Mikko
la voi syyttää itseään ja omia luokkatoverei
taam 

Ed. K u ll e r v o M a n n e r. Kyllä kai ed. i 
Airola oli oikeassa siill!ä, ettei täältä vasem
miston taholta ole puhuttu tässä asiassa yh
teensä sentään niin paljon, kuin sieltä oikealta 
puolelta tänä· iltana varsinkin. Mutta olipa 
nyt kummalta taholta puhuttu runsaammin, 
niin olisi oikeus- ja kohtuussyytä panna tämä 
asia nyt pöydälle ja jättää se joulun jälkeen .. 
Te olette sanoneet, että olette valitsijoiltanne i 
saaneet tässä asiassa selviä ohjeita, jopa olet- ' 
te väittäneet havainlJieenne muka sosialistien
kin valitsijai111 olevan osittain samalla kannal- , 
la asiassa. Nyt tulee joululoma ja suurin osa i 
edustajia menee tää:ltä maaseudulle. Anta
kaa nyt näiden maaseudulta kotoisin olevain 
sosialistien saada tilaisuutta keskustella va
litsijainsa kanssa ja kysellä heidän mielipi
teitään. Ja voitte tekin vielä vahvistaa asias
sa uskoanne. Pöydällepano minusta olisi 
oikein ja kohtuullista. Jos te ette semmoiseen 
kohtuulliseen ehdotukseen suostu, niin täytyy 
kai sitten· käyttää niitä keinoja, mitä on, ja 
pitää huolta siitä, ettei asia ennJenJ joulua va
liokuntaan mene. 

Ed. P ä r s s i n en: Onko ed. Mikkolan alote 
niin kovin huono, että häntä peloittaa sen 
joutuminen kansan arvostelun alaiseksi1 Kun 
vasemmiston puolelta on koetettu lykätä asiaa 
niin pitkälle, 1että se menisi joulun jälkeen, 
niin on tietysti tarkoitettu si'llä, että Suomen 
kansa saa lausua siitä mielipiteeDJSä. Kuten 
kaikki tiedämme, ei ole valittu tähiur edus
kuntaan edustajia, jolla olisi evästyksiä, aina-

kaan kaikilla, tässä asiassa. Pelkäättekö, että 
asialle käy yhtä huonosti kuin sille teidän hal
litsijakunnallenne, jota aioitte pystyttää Y 

Ed. Sir o 1 a: Olen ollut tässä eduskun
nassa. joskus ennen. Silloin on tapnhtunut, 
että istuutökauden lopulla on tullut tällaisia 
aamuhetkiä, ja on ollut hyvin tärkeitä laki
ehdotuksia ja anomuksia pöydällä ja on ru
koiltu, että niistä saataisiin päätös ennen 
istuntokauden loppua. Silloin on oikeiston 
penkiltä noussut puhuja toisensa jälkeen ja 
voimallisesti vedonnut ,puhemieheen, että hä
nen pitää lopettaa istunto. Nyt ei ole mistään 
sellaisesta kysymys. N y,t ei ole kysymys min
kään ehdotuks,en tappamisesta, ei ~edes viivy
tyksestä, kysymys on vain siitä, että edusta
jat pääsisivät nukkumaan voidakseen huo
menna käsitellä tärkeätä budjettia. Ed. Mik
kolan alote jäisi vain pöydälle. Me kyllä toi
voisimme sen olevan pöydän alla, mutta se on 
eri juttu. Kun sitten taas Uinne kokoonnu
taan~ niin se alote voidaan1 lähettää valiokun
taan, jos ·eduskull!nan enemmistö sitä tahtoo, 
- emmehän me nyt voi tästä asiasta kevää
seen asti puhua!- Kaikin puolin on kohtuu~
lista, että joko istunto keskeytetään, tai asia 
pannan pöydälLe, se oru sitten· yhdentekevää 
knmmam; näistä valitsette. 

Ed. Jalava: Jos minä oikein kuulin, niin 
herra puhemies ilmoitti, että hän nyt ei voi 
laskea ·ed. Arosen ja minun kai~JJUattamaani 
ehdotusta äänestyksen alaiseksi, että ehdo
tusta siis ei voi otta'a huomioon, koska puhe
mies määrää itse eduskunnan päiväjärjestyk
sestä. Saattaa niin olla, mutta kyllä se aina
kin; minun milelestäni tuntuu seiiltääin tällä 
kertaa jonkun verran mielivaltaiselta. Edus
kunna;n työjärjestys määrä, että eduskunnan 
istuntoa ei pidetä jälkeen kello 11 yöllä, paitsi 
jos eduskunta itse niin päättää. Ei ole vielä 
eduskunnalta puhemies kysynytkään, aina
kaan min'llll tietääkseni tämä yönä, jatketaan
ko eduskunnan istuntoa. jälkeen kello 11. Täs
sä on siihen soostuttu ilman muuta, ja nyt 
kun aika on kulunut pitkälLe aamuhetkeen ja 
muut tärkeät asiat vaativat myös ratkaisu
ansa, niin olen sitä mieltä, että olisi oikeus ja 
kohtuus, että tämä ·asia olisi V'oitu tällä kertaa 
keskeyttää, panna tämä pöydälle ja sittenottaa 
muut esitysHstalla olevat asiat käsiteltäviksi. 

Ed. Hänninen-Walpas: Sotilasasian 
käsittely on kiihioittanut epäilemättä; mieliä. 
Kiihoitus tahtoo sC)kaista järkeä jonkun ver-
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ran. Minusta näyttää, että ruyt on viiihän käy- ! 

nyt sillä tavoim Ow tiettyä, että sotilasasiasta 1 

pyydettyjä puheeniVuoroja on yli 20 käyttä- ! 
mättä. Jos asia otetaan uudelleen esille, niin ! 

epäilemättä sama määrä puhujia ilmoittautuu ! 
taas. Jos keskustelu alkaa, niin voi sitä kes- ! 
tää 6-7 tuntia. Kun tiedetään, että meillä on : 
tänään valtiovarainvaliokunnan laajamietintö 1 

käsiteltävänä, niin olisi kerrassaan järjetön- ; 
tä alkaa keskustelua sotilasasiasta. Täytyisi i 
saada tutustua edes hiukkasen valtiovarain- : 
valiokunnan mietintöön. Toivoisiw, että puhe- l 
mies käyttäisi tyrannivaltaa, :kun tästä ei 1 

muuten tule selvää, ja 'keskeyttäisi istunn10n. · 

Ed. Anton Huotari: Pyydän· ehdottaa, 
että myöhäisen: •ajan vuoksi tämä täysi-istunto 
keskeytettäisiin: ja suoritettaisiin vain1 pöy
dällepanot. 

P u h e m i e s: Minä pyydän puhujille huo
mauttaa, ettei nyt ole kysymys muusta kuin 
ed. Pärssisen ehdottamasta pöydällepanosta. , 

i •• 
Ed. A h m a v a a r a: Sosialistien taholla on 

pyydetty asia lykättäväks.i joulun jälkeen sen 
vuoksi, että he ·saisivat kuulla valitsijainsa 
mielipidettä. Jokainen jo huomaa, mikä 
veruke tässä on. Pyydä·lll huomauttaa, että 
se seikka, että tämä asiB~ lähetetääin. valiokun>
taan, ei suinkaan estä sosialisteja kuulemasta 
valitsijainsa mielipidettä niin monessa koko
uksessa kuin tahtovat. Muusta tässä ei ole 
kysymys, joten asia voidaanJ lähettää ~alio- i 
kuntaan. Nämä väitteet ovat niin kuultavia , 
verukkeita, että niistä pitäisi luovuttaman. · 
J .. opussa sanoikin ed. Manner oikean syyn, i 

että tämä on vain jarrutusta, ja sen me 
olemme ymmärtällleet sanomattakin1. 

Ed. S ch y b e r g s on: För en gåings skuH 
ber jag att få förena mig med herr Huotari 
och yrka på att plenum nu afbrytes. Det lig
ger ingen vikt på att detta ärende remitteras , 
tili utskott. Ty om reg,eringen vill taga ini- • 
tiativ i fråga, kan den göra det på grund af 
den diskussiolll, som hä1· ä:gt rum, enär ingen 
av majoriteten har uttalat sig mot remiss. 

Vi hafva över hufvud taget icke någon utväg 
att förhindra en obstruktion af den art, som ' 
här är i fråga. J ag förstår icke, hvarför vi , 
skola plåga våra talmän genom att fortsätta ' 
plenum. Herrar socialister skulle jag däre
mot gärna unna att sitta här några timmar 
ännu. 

· Ed. Ai r o l a: Ed. Schybergson puhui aivan 
oikein ja järkevästi tällä kertaa. 

Kun, kuten tähänastinen keskustelu jo osoit
taa, kysymys asian pöydälLepanosta voi venyä 
hyvinkin pitkäHe ja :kun aika jo on näin pit
källe kulunut, on kyllä oikeiru ja kohtuullista, 
että ennerukuiil päätetään ed. Pärssisen teke
mäs.tä ehdotuksesta, päätetään siitä, lmskeyte
täänkö istunto vai ei. Ja tämä seikka oli: sel
lainen, että puhemiehen pitäisi alistaa se edus~ 
kunnan ra,tkaistavwksi. Niin nn tehty ennen.. 
Kun herra Svinhufvud oli puhemiehenä, niin 
muistan, kuinka alituiseen porvarillisten ta
holta tehtiin ehdotuksia istunnon keskeyttä
misestä. Kun kello tuli 11, nousi joku ja teki 
ehdotuksen, että istunto keskeytetään, toinen 
kannatti ja äänestettiin siitä. Kun hän hä
visi, kului joku minuutti ja heti tehtiin uusi 
ehdotus, taas kannatti joku ja siitä .äänestet·
tiin. Sellaista peliä jatkui useLn tuntikausia. 
Nyt herra puhemies· sen sijaan tahtoisi itse 
päättää asian oman viisruan älynsä mukaan. 
Minusta olisi parempi, että hän jättäisi asian 
eduskunnan ratkaistavaksi, jotta olisi hel
pompi siitä päättää. Pyydän, että: puhemies 
ilmoittaisi, mikä on se erityinen syy, josta 
puhutaan työjärjestyksen 30 §:ssä, ja jonka 
takia herra .. puhemies on näin tavattoman 
pitkälle yli työjärjestyksen määTää:mättl ajan 
sallinut istunnon jatlkua. 

Ed. W a l k a m a: Minua ihmetyttää, että 
muuten min puhelias vasemmisto tällä kertaa 
vaikenee. Syynä lienee, se että lehterit ovat 
nyt tyhjinä. 

Ed. Vuoristo: Minun mielestäni kun 
täällä on paljon tärkeämpiä: asioita, muun 
muassa elintarveasioita, ollut jo viikkokausia 
pöydällä ja kun huomenna on Dliinkin tärkeä 
asia kuin tulo- ja menoarvio käsiteltävänä ja 
edustajain pitäisi valmistua ja tutustua siihen 
ja kun valtiovarainvaliokunta on työskennel
lyt tätä ennen yötä päivää ja vwlvonut viikko
kausia, niin jos tä:llaisen pikkuasian vuoksi 
eduskunnan jäseniä valvotetaan, on se hävy
töntä ja turhanpäiväistä kius:antekoa. Äsken 
oikeiston taholta puhuttiin yksimielisyydestä 
ja pidettiin sen aikruansaamista tärkeänä, ja 
sen päälle viitsitään ruveta: tällaiseen. Tämä 
eduskunta ka;atuu omaan pikkumaiseen ja 
hä1,käpäiseen menettelyynsä:. Te yritätte pitää 
meitä toisissa asioissa apureina, mutta sa
massa hengenvedossa taas potkitte meitä, mut
ta tällä tavoin ei etee:ntpäin päästä. 

.. 
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Ed. Sir o 1 a: Alistaisin puhemiehen har
kittavaksi, eikö ehdotus istunnon keskeyttä
misestä keskeytä asian asiallista käsittelyä, 
siis myös keskustelua pöydällepanosta. 

Ed. Nissinen: Pyydän saada kannattaa ' 
ed. Schybergsonin tekemää ehdotusta. 

Ed. Hu r m e v a a r a: Koska minunkin 
mielestäni istunnon keskeyttäminen olisi kaik
kein tehokkainta pöydällepa;m)a, näin minä 
kannatan istumton 1keskey.ttämistä. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan 
päättyneeksi. 

i 
Puhe m i e a;: Täällä on asian asiallista 1 

käsittelyä vastaan ed. PäMsinen ed. Jalavan 1 

kanmttamana ehdottanut, että asia. pantaisiin : 
pöydälle ensi istuntoon~ ' 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo ja~tkaa asian asiailista käsitte
lyä, äänestää ,jaa"; jos ,,ei" voittaa, on ed. • 
Pärssisen ehdotus hyväksytty. 

Åänestyksessä annetaan 68 jaa- ja 103 ei- : 
ääntä. Eduskunta on siis ed. Pärssisen ehdo
tuksen mukaisesti päättänyt panna asialll pöy
dälle seuravaan täysi-istuntoon. 

llmoitusasia: 

Suomen kansainvälisiä suhteita koskevain asidlin 
valmistelua varten asetetun valiokunnan pu

heenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. 

Puhemies: Minun on ilmoitettava, ~ttä 
se erityinen valiokunta, joka äskettäin: asetet
tiin, on VIalinnut puheenjohtajakseen ed. 
I n g m a n i n ja va!'apuheenjohtajaksi ed. 
Alkion. 

Pöydällepano. 

Varojen hankkimista vuodeksi 1917 niihin tar
peisiin, joihin vakinaiset valtion tulot 

eivät riitä 

koskeva hallituJksen esityksen johdosta laa
dittu valtiovarainvalioklllllan mietintö n:o 10 
pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdo
tuksen mukaisesti seuraavaan täysi-istuntoon. 

Seuraava täysi-istunto pi~etään tänä päi
vänä k:lo 10 a. p. 

Puhemies: Tahtoisin ilmoita.a, että tar-
Tämän johdossta lausuu 1 koitus on ollut, jotta maalle aikovat edustajat 

pääsivät matkustamaan kaupungista pois, lo
pettaa täysi-istunto viimeistään k:lo 4 i. p. 
tänään lauvan:taina. 

Ed. Hu r me vaara: Minä huomauttaisin : 
siitä seikasta, että ed. Pärssinen tosin ehdotti f 

asian pöydälle seuravaan istuntoon, mutta : 
tätä ed. Pärssisen ehdotusta siinä muodossa · 
ei kukaan kannattanut. 

Puhemies: Niin paljon kuin minä ym
märsin, minä tein äänestysehdotuksen ja se • 
hyväksyttiin ja sitä vastaan ei muistutusta ; 
tehty. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 3,45 arunulla. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar AhaV18. 
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Päiväjärjestys. 

I 1 m o i t u k s i a: 

liisin aikaansaamiseksi koskeva ed. Mik
kolan y. m. anom. ehd. n:o 4 •••••••••••• 

Kertomus valtiovarain tilasta vuosina 
Siv. 1913-1915 ............................. . 

K o l m a ·s k ä s i t t e l y: 

Ehdotus laiksi mooseksenuskolaisista 
Suom-essa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 13; perustuslakivaliokun
nan mietintö n:o 3; hallituksen esitys n:o 
12. 

Ehdotus valtiolainan ottamisesta elin
tarpeiden hankintaa varten . . . . . . . . . . . . 776 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietintö n:o 10; valtiovarainvaliokunnan 
mietintö n:o 8; hallituksen esitys n:o 27. 

Ehdotus valtiolainan ottamisesta kul
kulkulaitosrahaston tarpeisiin . . . . . . . . . . ,. 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietinnöt n:ot 12 ja 12 a; valtiovarain
valiokunnan mietintö n:o 7; hallituksen 
esitys n:o 22. 

]!]hdotus laiksi pääoma- ja kuponki-
suostunnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan 
mietinnöt n:ot 11 ja 11 a; valtiovarain
valiokunnan mietintö n:o 9. 

Ainoa käsittely: 

Hallituksen esitys, joka koskee varojen 
hankkimista vuodeksi 1917 niihin tarpei
siin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät 
riitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 

Asia k i r j a t: Valtiovarainvaliokun
nan mietintö n:o 10; hallituksen esitys 
n:o 24. 

E s i t e II ä ä n: 

Maan sotalaitoksen voimaansaatta
mista ja esityksen antamista kansanmi-

A i n o a k ä s i t te 1 y: 

Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysy-
myksen järjestämiseksi ....... : ....... . 

Asiakirjat: Elin tarveasiainvalio
kunnan mietintö n:o 1; ed. Airolan ja 
K. Manuerin kirjoitus. 

Määrärahan myöntämistä kansakou
lulasten ravinto- ja vaatetusavuksi tar-
koittava anomusehdotus ............... . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. anom.
ehd. n:o 44 ja ed. Lanton y. m. anom. ehd. 
n:o 45. 

Kansantajuisten tieteellisten luento
jen avustamista tarkoittava anomuseh-
dotus ................................. . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Johanssonin y. m. 
anom. ehd. n:o 55. 

Maaseudun alkukouluopettajain palk
kaetujen parantamista tarkoittavat ano-
musehdotukset ......................... . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 3; ed. Alkion y. m. anom.
ehd. n:o 39; ed. Walkaman y. m. anom.
ehd. n:o 40; ed. Hedbergin anom. ehd. n:o 
41. . 

Apulantojen maahansaanuin aikaan
saamista tarkoittava anomusehdotus .... 

A s i a k i r j a t: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n:o 1; ed. Kairamon 
anom. ehd. n:o 66. 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. 
Ahmavaara, Arajärvi, Arffman, Bergroth, Björk, 
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Colliander, Elomnta., Estlander, Hakkinen, Har
jula, Heikkin~n. Holsti, Kiviniemi, Hanna ja 
Jalo Kohonen, Korhon~n. Kuusinen, Lohi, A. 
Mäkelin, Y. Mäkelin, Mäkelä, Paasonen, Päivl1n
salo, Pärss1oon, Salin, Salo, Snellman, Vekara. ja 
'Wuorimaa. 

Ilmoitusasiat: 

Vapa.utusta eduskuntatY'östä sa.a tämän päivän 
istunnost(l. ed. Päivänsalo. 

Rautateitten tariffien korottamista 

koskeva senaatin ehdotuksen johdosta valmistettu 
valtiovarainvaliokunnan kirjelmä esitellään. 

Puh e mies: Esitellään ja luetaan valtiova
rainvaliokunnasta saa.punut kirjelmä joulukuun 
21 päivältä 19H n:o 29, joka koskee senaatin te
kemää ehdotusta., että .eduskunta suostuisi siihm, 
että hallitus sais'i koroittaa. rautateitten tariff~ja 
siten, että rautateitten it~nsäkannatavaisuus
peria.atetta niin pal.ion kuin mahdollista. noudate-
~a~ . 

Sihteeri hi.kee: 

Eduskunnan Valtiovarain
valiokunta. 

Helsingissä, 21 p :nä 
joulukuuta 19tl7. 

N:o 29. 

E d u s k u n n a ll e. 

Senaatti on lä:hettänyt kuluvan joulukuun 21 
päivänä Eduskunnalle kirjelmän, jossa Senaatti 
ehdottaa Eduskunta.a suostumaan siihen, että 
hallitus saisi korottaa rautateitten tariffeja siten, 
että rautateitten itsensä 'kannattavaisuusperi
aatetta niin. paljon kuin mahdollista noudatetaan. 

Kirjelmässä tehdään aluksi selkoa siitä, miten 
henkilö- .ia tava,raliikennetariffeja. valtionrauta
teillä on muutettu. Kuluvan vuoden ·alussa oli 
voimassa vuooen 1897 tariffit eräillä Senaatin 
maaliskuun 9 päivänä 1916 päättämillä muutok
silla. ja lhsäyksillä. Senaatin, päätöksellä helmi
kuun 13 päiYältä 1917 korotettiin sitten näitä 
ta.riffeja taiVaraliikenteessä 10 % :lla sekä henkilö
liikenteessä 20 % :Ha. Viime lokakuun 1 päivästä 
alkaen taas noudatetaan tariffeja, jotka, Senaatin 
päätöksen mukaisesti edellisen elokuun 2·4 päi
vältä ovat la.Sketut siten. että vuoden 1897 tariffit 

ovat korotetut matkustajaliikenteessä 100 % :lla 
ja tavaraliikeniteessä 60 % :lla. 

Senaatin kirjelmässä on myös summittaisia ar
violaskelmia ensi vuoden tuloista ja menoista vale 
tionrautat·eillä. Menot arvioidaan ensi vuonna 
vähintäin 220,000,000 markaksi ja tulot nykyis
ten tariffien mukaan laskien ja ottamalla lasku
perusteeksi viime lokakuun liikenteen 150,000,000 
markaksi. Tät~n syntyisi ilman tariffien koro
tuksia ·ainakin noin 70,000,000 markan suuruinen 
tappio. lukuunottamatta rautateihin kiinnitet;vn 
pääoman korkoa. Koska Senaatin miel·estä tämä 
tappio olisi sopivilla keinoilla koetettava saada 
estetyksi, olisi tällöin lähimpänä .ia Senaa.tin kir
.ielmä·n mukaan nykyisin ainoana tehokkaana kei
nona, turV'auduttava tariffien. korottamiseen. 

Mitä suunnitellun tariffien korotuksen suu
ruuteen tulee, sanotaan kirjelmässä, että valtion 
rautatiet· tarvitsevat vuonna 1918 pyörin luvuin 
noin 50 % tulojen lisäyks~n. jotta menot edes 
todennäköisesti saataisiin peitetyiksi ja suoranai
set tappiot vältetyiksi. 

Valiokunta on .io mietinnössään kulkulaitosra
hastossa vuodeksi 1917 kiin.n~ttäuyt huomiota sii
hen, että kulkulaitosrahaston budjetti kuluvallr 
vuodelle osoittaa, että valtionrautateitten tulot 
tätä nykyä eivät lä.heskään riitä }Wittämään rau
tateiden liikenteen tuottamia menoja. Valiokunta 
myös lausui, että valtionraut-ateiden menot var
sinkin tänä vuonna ·osoittavat niin suurta nousua, 
että tarpeellisen tasapainon p;nyttämiseksi val
tionrautateiden taloudessa .ia kohtuuJlis.en pää
omankoron saa.miseksi kaikesta päättäen on vält
tämätöntä ryhtyä smmnittelemaan uusiakin toi
menpiteitä tulojen enentämiseksi. Tähän a.ntaa 
aihetta myös rahan arvon viimeaikainen '8lene
minen, joka t~kee, että kuljetusma.ksujen entis€1-
lään pysyttäminen merkitsi~i samaa kuin a]f'n
nuk~sen myöntäminen niihin. 

·Eduskunta. on kuluvan kuun 20 päivänä hyvtik
synyt valiokunnan mietinnön lmlkulaitosrahas
tosta vuodeksi 1917 ja periaatteellis·esti siis h;v
väksY'nyt sen kannan, -että kuljetusma.ksuja on ko
rotettava tarpeellisen ta.sapainon pysyttämiseksi 
valtionrautateiden ta,loudessa.. Mit'!)n suureksi ta
riffeja· olisi nyt korotettava, ei Va:liokunn.an saa
tavissa olevan valmistelun perustukse.lla ole mah
dollista ratkaista, koska valiokunta ei ole myö~
kään tietoonsa saanut niitä ehdotuksia, joita. rau
tatiehallituksen taholta nyt kyseessäolevassa suh
teessa on tehty. Rautatf'iden kanna.ttavaisuutta ei 
myöskään olisi yksinomaan tariffien ·korotuksella 
pyrittäYä saavuttamaan. Valiokun.ta. on kuiten
kin katsonut Senaatin kirjelmässä olevien tietojen 
perusteella., että rautatietariffien korotus 50 % :lla 
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n.ykyisestää•n näyttää rautateiden kan.nattavaisuu
den pa.lauttam~seksi joka tapauksessa taTpoolli
selta. 

Edellä olevan p-erusteella Valiokunta. kunnioit
taen ehdottaa Eduskunnan päätettäväksi, 

-että Senaatti valtuutetaan korottama.a.n 
rautateitten tariff-eja. ensi vuoden alusta 
lukien korkeintaan 50 % :lla. 
Valtiovara.invaliokunnan puolesta: 

Edvard Gylling. 

Sulo Vuolijoki. 

Keskustelu: 

Ed. K u ll e r v o M a· n u e r: V altiovarainva
liokun.ta. havaitakseni ·ehdottaa senaatille valtaa 
harkintansa mukaan 50 pros€llttiin asti kmoittaa 
rautatietariffeja. Olisi kuitenkin ollut tarpeellista 
tässä ..suhtoossa eräitä rajoituksia tehdä. SellaioS€t 
rajoitukset olisiva.t voineet koskea III luoka,n 
matkustajapilettejä, elintarpeitten kulj-etusta ja 
myöskin väJttämättömimpien maanviljelystarvik
keiden kuljetusta. Toisen ja. ensimäisen luokan 
matkustajapilettien koroittaminen suuremmassa 
määrässä kuin kolmannen luokan ei varmaankaan 
tulisi niille, joita koroitus tulisi kohtaa·maan, tun
tumaan niilll raskaalt·a kuin suur-elle osaUe niistä, 
jotka käyttävät lwlmannen luokan matkustajapi
lettiä. Mitä taas tulee elintarp.eisiin, niin tulisi 
valtion puolesiansa helpommilla rahhdeilla kuin 
muille tavaroille koettaa edistää niitten kulje
tusta ma.hdollisimman pa.ljou. Mitä läheisimmässä 
yhteydessä halvempien elintarverahtien kanssa 
ovat taas tärkeimpien maanviljelystarvikkeiden 
alemmat rahdit, sillä sikäli kuin niille ovat rahdit 
halvemmat, sikäli myöskin on ma.hdollisuuksia, 
että maanviljelijät niitä harukkivat ja käyttävät 
ia siten edistävät ja kohottavat elintarpeitten tuo
tantoa .. On vaikea näin yhd-eltä kuulemaita päät
tää, mihin:kä. paikkaan valtiovarainvaliokunnan 
kirjelmää tuollais-et lisäykset olisi tehtävä, .ia sen
takia täytyy minun omasta puolestani tunnustaa, 
etten voi nyt varsinaista. .ehdotusta. siinä tehdä. 
Ol~i kuitenkin hyvä, .ios senaatti osaisi omastakin 
alottoosta ottaa tämän huomioon siinä tapauksessa, 
että eduskunnassa .sille ajatukselle löytyisi suu
rempi kann•atus. Mutta myönnän, silloin kun 
valtiovarainvaliokunnan kirj-elmä tuohon muotoon 
on laadittu, .että senaatille ·ei !Siihen mitään pakkoa 
ole, päinvastoin on mahdollista, että erä.itä muita 
tariffeja, esimerkiksi semmoisia, joitten koroitus 
koskee väJhävaraisempia vä.estöluokkia, koroitetaan 
suhteellisesti enemmän kuin toisia. 

Ed. K o m u: Viime~sen puhujan . .lausunnon 
johdosta ilmoitan, että valiokuUonan mielipide ei 
ole ollut niin yksimielinen, kuin mitä kirjelmästä 
selvisi. Päinvastoin sosialidemokraattisten jäsen
t-en taholta valiokunnassa tehtiin ·ehdotus, jonka. 
mukaan .iuuri elintarpeitt-en kuljetukseen ja kol
mannen luokan matkustajiin nähden ei koroituk
sia olisi tehtävä suhteellisesti samassa suhteesS'a, 
kuin muita korotuksia tehdään. Valiokunna.ssa 
siitä äänestettiin, mutta se ei saanut kannatusta 
siinä määrässä, että ·olisi tullut hyväksytyksi. 
Ettei kysymybeen liity vastalauseita, johtuu 
siitä, kun va.liokunnan lausunto tuloo kirjelmän 
muodossa. ja .että valiokuruta. sai tuota pikaa hä
täisesti viime yönä asian ratkaista. 

Ed. Kirves: Mitä tariffien koroituks::en tulee, 
ei niitä ole järjestetty jälkeen vuoden 1897, siis 
20 vuoden kuluessa. Tästä oli seurauksena, .että 
tariffien koroitus nyt, kun se tulee näin pitkän 
ajan jälkeen, on verrattain tuntuva, ja jo täs-tä 
syystä valiokunta asettui sille ka.nnalle, että ta
riffien koroitusta niissä kohden, missä ed. Manner 
mainitsi, ei olisi senaatin· ,saatettava niin tehok
kaasti voimaan kuin niissä kohden, missä se ro 
koske elinta.rpeitten, koulu- .ia työläispilett.ien. ja 
muid-en sellaisten koroittamista. 

.Ed. Kairamo: N-e näkökohdat, .iotka edus
taja Manner t.oi. esille, olivat kyllä harkinnlanalai
si·n~t valiokunnassa, mutta pitäisipä nyt olla sel
vää jokaiseUe, että kun valtiovarainvaliokuulta 
kokoontuu keskiyöni ja eduskunnan täysi-istun
niOn aikana, niin ei voida siellä ratkaista sellaisia 
vaikeita teknillisiä ky,symyksiä kuin ma.tkusta.ia
luokan hintojen määrääminen, elintarpeitten kul
j.ettajlllinen rautatiellä y. m. s. Valiokunna.n vä
hemmistö oli sitä mieltä, että hallituksen esittämä 
loppuponsi olisi ollut ·sellaisenaan h;vväksyttävä 
ja tähän olisi ollut sitä suurempi syy, koska hal
litus perusteluissa·an on ilmoittanut aikonmsa 
noudattaa .iuuri sitä prosen,ttimä:ärää, mi.nkä va
liokunta sitten ehdotti korkeimmahi. 

Ed. Kokko: Pyytäisin läJmpimästi kannattaa 
sellaista menettelytapaa, jonka .io ed. Mann-er toi 
esille, ettei samassa suhteessa, kuin iariffeja 
yleensä, koroitettaisi niitä kolmannen luokan mat
kusta.iiUe, ei elinta.rpeille eikä maanviljelystarvi
keai·neille. 

Ed. Luopa .i ä r v i: Sen johdosta, mitä täällä 
edustajat Manner, Komu ja muut ovat lausuneet 
sii·tä, että tuossa kirjelmässä olisi pitänyt mainita 
lähemmin, millä: tavalla. tätä tariffikoroitusta 
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eräissä suhteissa olisi järjest-ettävä, pyydän saada 
sen lisäksi, mitä ed. Kairamo täällä mainitsi, il
moittaa, että valiokunnassa tästä keskusteltaessa 
kiinnitettiin valiokunnan enemmistön taholta 
huomiota siihen, että jos tuollaisia yksityiskohtai
sia määritelmiä jossakin vississä suhte-essa tähän 
eduskunnan kirjelmään lisättäisiin, kirjelmä siinä 
suhteessa kadottaisi ehe:yiensä. J·os lähdettäisiin 
käsittelemään erikoisaloja, mitä on koroitettava ja 
miten on koroitettava, niin se saattaisi viedä asian 
niin laa.ic'tlle alalle, että valiokunnalla ei ollut ti
laisuutta ratkaista sitä niissä olosuhteissa, mitkä 
valiokunnalla oli käytettävinään. Sen sijaan lau
suttiin valiokunnassa huomautus, että kun kir
jelmä laaditaan tallaiseen yleismuotoon ja esite
tään sellaisenaan eduskunnalle, niin silloin ovat 
edustajat, jotka tahtoisivat eri ko:htia asiassa pai
nostaa, tilaisuudessa keskustelun aikana mPrkitä 
pöytäkirjaan mielipiteensä. Ja koska sitä paitsi 
on tunnettu aikaisemmalta ajalta se pyrkimys, 
mikä eduskunnassa on ollut vallitsevana matkus
tajapi'lettien hintoihin nähden eri luokissa j. n. e., 
niin on hallitus tilaisuudessa sekä näiden annet
tavien lausuntojen dtä myöskin ·sen perusteella, 
mihin viittasin, ottamaan huomioon näitä näkö
kohtia tariffia yksityiskohtaisesti laatiessaan. 
Nämä olivat ne nakökohdat, jotka vaikuttivat sii
hen, !"itä kirjelmä laadittiin täHaiseen yleismuo
toO<n. 

M:itä tulee koroitusrajan mää1räämiseen, oli siinä 
suhteessa myöskin valiokunnassa kaksi eri mieli
pidettä. Enemmistö valiokunnassa kuitenkin tuli 
sille kannalle, että korkein raja olisi pysytettävä 
tässä 50 % :ssa, ja 'katsoi o1evan tarkoituksenmu
kaht-a, että se myöskin kirjelmässä mainitaan, 
sitä suuremmalla syyllä, koska hallitus puoles
iansa on arvioinnissa myös tullut samaan prosent
timäärään, ja ettei toiselta pudlen olisi aihetta sille 
väitteeUe, ·että eduskunta antaa aivan rajattoman 
oikeuden hallitukselle tässä järjestelyssä eikä 
muka niin ollen eduskunnan vastaus asiallisesti 
merkitsisi mitään. 

Senaattori Ja 1m a r C a s t ·r en: Rautatien 
tariffien kohotusta on Bhdotettu sekä senaatin 
että ymmärtääkseni myös valiokunnan puolelta 
siinä tarkoituksesa, että valtionrautateitten tulot 
saataisiin edes jotakuinkin vastaama:an varmoja 
ja odotettavia menoja. .Jos tähän päätökseen n[Yt 
pannaan ehtoja, joiden kantavuutta ei tällä het
kellä voida arvostella, niin pannaan myöskin koko
naan vaaranalaiseksi tällä kohotukseHa tarkoitetun 
tarkoitusperän saavuttaminen. Varsin huomioon
otettavia ovat kyllä n·e näkökohdat, joita erinäi
set edu~tajat ovat täällä lausuneet, ja mikäli ne 

voidaan huomioon ottaa, arvaan minä, Bttä niihin 
tullaan kiinnittämään huomiota, silmälläpitäen 
kuitenkin sitä tarkoitusperää, johonka tällä ylei
sellä tariffinkoroituksella pyritään. 

Mitä taasen tulee erityisten tavaralajien kulje
tuksen helpottamiseen alempien t.ariffien kautta 
maanviljelyskoneitten ja elintarpeitten kuljetuk
sessa, niinkuin täällä on mainittu, niin olisi 
minun mielestäni parempi lii;hteä siltä pe
rusteelta, ettei rautateitten taloutta olisi ra
sitettava siten, että näille laskettaisiin alemmat 
kuljetusmaksut, vaan koetettaisiin niitä edistää 
muulla tavalla varoista, joita. tähän :tarkoitukseen 
erikoisesti voitanee myöntää. Rautateitten talous 
olisi siten pidettävä erillään muista tarkoitu&pe
ristä, jotta sillä tavalla voitaisiin tarkalleen kat
so~ ja määrätä, mitä rautatiet tuottavat ja kuinka 
paljon varoja käytetään erikoisten, kylläkin huo
miota ansaitsevien. tarkoitusperien edistämiseksi. 

Senaattori A r a järvi: Sen jälkeen, 'kun kul
kulaitostoimituskunnan päällikkö on esiintyny-t, 
ei minulla ole .siihen paljon lisättävää. Kuitenkin 
erään lausunnon johdosta, jo'ka täällä annettiin ja 
joka tiesi .sitä, että jos hallituksen esitys hyväk
syttäisiin. asiallisesti eduskunnan päätösoikeus 
tässä suhteessa ·ei merkitsisi mitään. Asianlaita ·ei 
kumminkaan ole näin. Hallitus ei ole kirjelmässään 
pyytän:yi tariffien koroitusoikeutta s·en! pitemmälle, 
kuin rautateitten itsekannattavaisuus vaatii. Ja 
kirjelmästä näkyy myöskin, että hallituksessa on 
epäilyksiä, voidaanko tariffien koroitukselle edes 
niin pitkälle mennä tällä haavaa. Todennäköisiä 
on, että esimerkiksi rautateihin> kiinnitetyn pää
oman korko <ei 'Saata tällä kertaa tulla huomioon 
otetuksi. Kyllä ymmärtääkseni olisi suotavaa ja 
toivottavaa, että eduskunta tyytyisi päättämään 
ainoastaan sen, että rautatien tariffeja, ei saa ko
roittaa sen korkeammalle, kuin rautateiden oma 
talous vaatii. Toisin sanoen eduskunh on oikeu
tettu ja velvollinen pitämään huolta ennen kaikkea 
siitä, että rautateiden tariffeja ei määrätä F"'llni
siksi, että ne muodostuvat vt>rotuskeinoksi halli
tuksen kädessä. 

Ed. A r on en: Minäkin olen "itä mieltä, että 
terveen liikkeenhoidon periaatteet vaativat, dtä 
J;:utakin liikettä ·on hoidettava sillä tavalla, €ttä 
liike kannattaa itsensä ja tuottaa myöskin voittoa, 
-eikä sillä tavalla, kuin meidän rautatieliikkennettä 
nykyään hoidetaan, että se tuottaa suunnattomat 
määrät tappiota. Hyväksyn sen ajatuksen, mikä 
kirjelmässä on esitetty, mutta ·toivon, että eduskun
ta päättäisi lisätäs~llaisen ajatuksen, kuin ed. Man-
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ner täällä lausui. Ehdotan sen vuoksi, että edus
kunta päättäisi, että rautatietariffeja 1lmroitettaessa 
on silmällä pidettävä sitä, että kolmannen luokan 
matkustajilta sekä elintarpeiden ja maanviljelys
tarvikkeiden kuljetuksessa. {)Vat ma·ksut suhteelli
sesti alhai:semmat kuin muusta liikenteestä, ja toi
von että hallitus rautatietariffia järjestäessään ot
taisi hu{)mioon tämän. 

Ed. K i r v e s: Ed. Koron on jo tässä edellä 
lausunut valiokunnan vähemmistön mielipiteen. 
.joka on sama kuin minkä edustaja ,Manner on 
täällä esittänyt. <Sitten on senaattori Castren 
täällä esittänyt sen käsityksen, jonka yhteenveto 
on se, että pannaan rautateitten talous vaaranalai
~eksi, kun ei ole hyväksytty hallituksen kirjel
mässä ol-evaa mielipidettä. ~Mielestäni täissä ei ole 
pantu vaaranalaiseksi mitään. Tämä on minusta 
valiokunnan puolesta verrattain pitkälle menevä 
myötätuntoisuus senaattia kohtaan. Onhan fi
nanssipäällikölle tunn-et.tua, että valtiovarainva
liokunta, saad·essaan tiedon asian tilasta rauta
tiellä, oli sitä mieltä, että tässä yhtey(le;~ä oli;;i 
hankittava tietoja valiokunnalle rautatiehallituk
>en ja senaatin puolelta. Näitä tietoja ei kuiten
kaan saatu, jonka vuoksi valiokunnalla oli täysi 
oikeus päättää sillä tavalla, kuin se on Uissä 'Päåt
tänyt. Valiokunta ei ole koettanut saada näitä 
tarkoitusperiä toteutetuiksi yksinomaan tariffien 
koroituksella. vaan se myöskin toivoo _jotain muuta 
tietä ja jotain muuta toimintaa hallituksen pu{)
lelta tämän tarkoitusp-erän saavuttamis-eksi. Ja 
kun näin on asianlaita, niin minusta •hallituksen 
jäsenillä ei oikeastaan olisi syytä olettaa, että va
liokunnan tarkoitus on saattaa vaaranalaiseksi 
rautateiden talous. ~litä sitten muuten tulee tä
hän asiaan, niin tässä on eduskunta kert-a kaik
kiaan ryhtynyt käyttä:mään sitä valtaa, mikä edus
kunnalle kuuluu, ja olen minä ja. moni muu vasem
mistossa ollut vakuutettu siitä, että jos eduskunta 
olisi ennen ottanut tällaisen vallan', ei rautatie
laitos olisi siinä tilassa, kuin se nykyään on. Jos 
>oduskunnan ääntä ·olisi ·ennen €cles kuultu, rauta
teitten talous olisi aivan toisella kannalla. Eihän 
mikään estä hallitusta, jos se näkee, että ne toi
menpiteet, joita eduskunnan puolelta myönnetään, 
ha1litukselle eivät riitä, antamasta eduoRkunnall3 
ehdotusta sellahl>iksi toimenpiteiksi, joita ta.rpoolli-
3iksi havaitaan, sekä siitä, millä tavalla nämä vai
kuttavat eri liikenteenhaaroihin ja eri matkns
tajaluokkiin. sekä millä tavalla ne olisivat järJes
tettävät. Tämä on se pyrkimys, johon edtlRkunta 
on pyrkinyt, ja silloin nähdäk&eni ollaan tässä 
aivan terveellisellä p6hjalla. Minä siis toivoisin, 
e-Wi kun eduskunta kokoontuu tänne joulun .täl-

keen, saa se näistä suunnitelmista ja ehdotuksista 
tarkemman selonteon. 

P u he m i e s: ,Jos ed. Kirves tahtoisi jättää 
kirjallisen ehdotuksen tänne. 

Ed. Kirves: Minä voin luopua. 

Ed. Murto: Mielestäni koroitettu tariffi ei 
yksin vie perille sii~1en tarkoitukseen, josta on 
kysymys. Monessa.km suhteessa s-e voisi vaikut
taa usein päinvastais-esti. Mutta löytyy toisia kei
~?ja, joilla mielestäni voidaan asiaa korjata, kun 
S}~~en. tarp-eeksi _tarmokkaasti ryhdytään, ja niit~ 
k~moJa on moma. Pyydän vain kiinniitä3 huo.
mlota yhtoon ainoaan. Meillehän on tunnettua se 
surkeus ja puute, mikä meillä on rautateiden liik
kuvan kaluston suhteen, ja jos tämäkin puute 
tulisi korjatuksi, niin liikennettä voitaisiin paljo 
su!l~emmassa määrässä järjestää kuin n;yt. Mutta 
as1o1_~e.~ ~ykr.isellä ·kannalla ollen ei voi edes tyy
dyttavasti lukennettä saada välitettyä. ·Minä 
myönnän, että nykyisissä oloissa on vaikeuksia tä
m~u puutteen 'korjaamiseksi, mutta paljon siinäkin 
voidaan tehdä, jos vain tahdottaisiin. Noin toista 
vuotta taka-perin sanomalehdissä nähtiin uutinen 
että rautatiehallitus on tilannut vetureita Ameri~ 
kasta. kokonaista 215 kap-paletta. Mutta. niitä ei 
?le vieläkään käytännössä, vaikka ne ovat tilatut 
Ja maksetut, syystä, ettei niitä ole vielä saapunut 
samaan aikaan kun rautatiellämme on ääretö~ 
-puute. Samaan aikaan tekivät kotimaiset t<Bht-aat 
mröski~· t.a~;iouksia, mutta niitä ei otettu huo
miOon, t1lattun vain Amerikasta. Tällaiset epäkoh
dat ovat tietysti poistettavat. En tarkoita sillä 
·ett~ ~e o~isi n~k~~sen hallituksen asia, mutta rau~ 
ta~l(~halhtus oh snhen sy;yllinf'n, että tällaisia vir
heJt~ on tehty. Nykyään mahdollisesti rautatie
h~lh_tus ~ylläkin tilaisi kotimaasta, mutta raaka
au~~nta e1 ole, kun tehta.ilijat eivät ole aikoinaan 
vome:t te~dä til~uksia ulkomaille raaka..,ainf'iden 
saamn;:eksL Mmnits-en vain tämän yhtenä esi
merkkl!lä. Monista muista voisin viDlä mainita 
r~ut~te1lläm~e pol~t?aineiden järjestelyn, j<n:>sa 
:Pikamen korJaus ohs1 tarpeellinen. 

Se!laattori J _a 1 m a r C a s t r e n: Pyydän vain 
edelhsen arvo~san puhujan lausunnon johdosta 
saada sanotuksi, että sotavuosina ei ole voitu koti
maasta saada enempää v'etureita, kuin mitä täällä 
on. saatu, sillä niitä on kysytty kotimaisista teh
t~~sta, ml!-tta oli pakko Am€rikasta tilata. Osa 
nnstä on JO saapunut ja niitä kootaan paraillaan. 
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Ed. A i r o l a: Pitkää aikaa ei ole kulunut siitä, 
kun eduskunta päätti, että se if.se tahtoo nämä 
asiat järjestää ja -epäsi hallitukselta avonaisen val
tuuden päättää tariffien koroituksesta. N :yt kuiten
kin -eduskunta asiallisesti joutuu antamaan milt'
ei avonaisen valtuuden senaatiUe. Tämä johtuu 
siitä, että asia on tuotu eduskunnassa niin myö
hään esille, että valiokunta on voinut vain pinta
puolisesti asiaa käsitellä. Ja nyt, kun se eduslmn
nalle esitetään, ei ole sitä -painettuna jaettu, suul
lisesti vain luettu kertaall€-en, ja eduskunnalla on 
vain vähän aikaa jälellä, eikä ole tilaisuutta omis
taa. tarpeeksi aikaa asian käsittelyyn. Näin ol
len eduskunta joutuu päättämään tämän asian jok
seenkin umpimähkäisesti, antamaan laaij-ernpia 
valtuuksia, kuin mitä se ehkä pitäisi suotavana, 
ja mitä se tekisi, jos sillä enemmän aikaa olisi. 
Tämä johtuu siitä, <että senaatti .tässäkin asiassa 
menettelee niinkuin eräissä t-oisissakin, että ,;e pyr
kii anastamaan itselleen valtaa, .}osta se tiPtää, 
ettei se sille kuulu, koettaa käydä ratkaisemaan 
omin päin wsioita, joista tietää, että ne olisivat 
eduskunna.lle esitettävät. Tällä tavoin asia senaa
tin kautta ei ole eduskunnalle esitetty. Sitten
kuin eduskunta on ilmoittanut, että se tahtoo itse 
näistä asioista määrätä, sitten tulee asia esille, 
mutta niin myöhään, että asian käJsittelylle ei 
voida riittävästi aikaa varata. Minä tahtoisin 
lausua s-en ajatuksen, että vastaisuud-essa senaatti 
tuo asiat ('dnskunnalle siksi ajoissa esille, että ne 
ehditään täällä käsitellä -perusteellisemmin, kuin 
mitä tässä nyt on. tilaisuus. 

Ed. M u r t o: En tahdo ryhtyä väit.t.elemä.än, 
onko siinä senaattorin vastauksessa minl;:ä verran 
perää, mutta työttömyyskysymyksen yhteydessä. 
keskust-ellessani Tampereen Pellava- ja Rautateol
lisuus 0. Y. konepajan johtajan, insinööri Lavo
niuksen kanb'Sa asiasta ilmoitti l1ä,n, että mainittu 
konepaja oli vielä viime kesä·kuussa ·te>hnyt tar
jouksen rautatiehallitukselle, jolloin sillä. oli ollut 
tilaisuus saada raaka-aineita tarkoituksiin, mutta 
nykyään se on mahdotonta. Tämä kaikki tapah
tui samaan aikaa-n, kun kotimaassa alkoi tyött<>
my,y's suuressa määrin ilmestyä. Kuten muis
tamme, on tilaus Amerikasta tehty toista vuott:l. 
takaperin ja mainittu konepaja teki viimeksi tar" 
jouksensa viime kesäkuussa. 

Ed. Lauta~ a 1 o: Koska. elintarpeitten hin
nat nykyään ovat siksi kalliita, etteivät ne siedä 
enää korotusta, niin tämän perusteella on pidet
tävä tariffia suhteellisesti alempana niiden kulje
tukseen nähden. Sama suhde on myöskin maata
loustarvikkeisiin nähden, sillä nämä ;naatalous-

------------~-- --~--- -------------

tarvikkeet ovat mitä läheisimmässä yht.eydesoä 
elintarvekysymyksen kanssa.. Samaten mitä kol
mannen luokan matkusta.jiin tulee, ne ovat myös 
vähävaraista vä,estöä, jotka kolmannessa luokassa 
matkustavat, joten tässä suhteessa olisi myös ta
riffi suhteellisesti alennettava, näin ollen olisi 
hallituksen otettava nämä näkökohdat huomioon. 
niinkuin tässä jo edellä on esitetty, ja. tämän pe
rusteella -pyydän saada kannattaa ed. Arosen teke
mää ehdotusta. 

Senaattori Setälä: Ed. Airolan lausunnon 
johd-osta. pyydän saada huomauttaa, että tariffin 
määrääminen rautateillä on ollut senaatin asiana 
myös -entisen järjestelmän, tsaarivallan aikana. 
Tämä ei ole siis ollut mitään semmoista, mitä se
naatti olisi pyrkinyt itselleen anastamaan. 

1Ed. Kairamo: Ed. Airolan lausunnon joh
dosta pyytäisin huomauttaa, että sellaisen menet
telytavan noudattamista, kuin hän suositti, saattaa 
kohdata voittamattomia esteitä, joko sen kautta, 
että eduskunta ei, niinkuin nyt on asian laita., voi 
siihen omistaa riiWLvästi aikaa taikka sitten, että 
eduskunta yleensä ei ole koossa silloin, kun. tarif
fiin 9lisi tehtävä muutoksia - kenties ei niin pe
rinpohjaisia. kuin hallitus nyt katsoo tarpeelli
siksi, vaan a inoa,;ban osittaisia pienempiä muu
toksia. Sitäpaitsi on otettava huomioon, että 
hallituksen kirjelmä tässä asiwssa ilmeisesti on ai
heutunut sen päätöksen johdosta, jonka. eduskunta 
teki toissapäivänä kulkulaitosmietinnön käsittelyn 
yht-eyd-essä, ja. ne viittauks-et, joita. vasemmiston 
puolelta. on tehty siitä, -että hallitus nyt olisi pyr
kinyt jotakin aivan tavatonta tekemään, niillä f'i 
siis nähdäkseni ole mitään aihetta todellisuudessa. 

Senaattori K a ll i o: Niid·en toistakymmenen 
vuod-en aikana, kun minulla on ollut tilaisuus val
tiovarainvaliokunnassa s-eurata: näiden kysymys
ten kehitystä, olen tullut siihen käsitybeen, että 
hallituksen ehdottama sanamuoto tässä olisi ollut 
parhain, jonka. mukaan kannattavaisuusperiaatettll 
olisi eduskunt-a velvoittanut hallituksen pitämään 
tariffeissa silmällä. Siihen aja-tukseen sisält:yy 
myöskin se vasemmistosta. tehty ehdotus, että 
kolmann-en luokan pilettejä ja elintarpeiden kul
jetusta myöskin sitlloin voisi edistää tämän kautta. 
Valtiovarainvaliokunta ja ~eduskunta on useassa 
mietinnössään lausunut Sf'n mi·elipiteen, -et-tä ensi
mäinen ja toinen luokka kannattaa rautatiellä 
huonommin kuin kolmas luokka. Mutta kun nyt 
valtiovarainvaliokunta l(m kirjelmän valmistanut 
ja asettunut siinä sille kannalle, että se jättää 
kyllä liikkumisoikeutta hallitukselle, mutta kum.-
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minkin asettaa maksimirajaksi 50 prosenttia, 
niin ·en minä ta:hdo tässä tois-enlaista! ehdotusta 
t-ehdä, sillä näin äkkiä heitetyt ehdotuk·set us-ein 
herättävät epäilystä eduskunnassa .ia siitä syystä 
minusta ei ole tarpeeHista myöskään, vaikka pää
pyrkimys ed. Ams.en ehdotuksessa on oikea, 
ryhtyä hyväksymää·n •sitä, vaan tyytyä valiokun
nan mietintöön. 

Ed. Gylling: Minä en voi nähdä, etteikö 
hallitus olisi voinut tuoda tämän asian paremmin 
valmisteltuna •eduskuntaan, 'kuin mitä nyt on 
tapa.htunut. Minä en sentakia voi olla lausumatta 
siitä, mitä ed. Kairamo .ia edelliset puhujat oikcis
to.:;sa tässä suhtees•sa ·ovat •esittäneet. Vaikeuksia 
minusta •ei ole kätsitellä näitä tariffiky.symyksiä, 
jos ne aikanaan esitellään ja esitellään niita asia
pap-ereita, jotka kuuluvat asiaan. Mutta nyt ei 
ole saatu edes niität ehdotuksia, jotka koskevat 
nyt kysymyksessä olevaa tariffinkoroitusta, muuta 
kuin aivan summittaisia, hätäisesti kokoon kyhät
tyjä tietoja senaatin kirjelmästä ·eduskunnalle. 
,Jos senaatti tahtoo as·ettua lojaaliselle kannalle 
eduskuntaan nähden, niin s·en täytyy mielestäni 
myös silloin esittää asia valmisteltuna tänne. Ed. 
Kairamo sanoi, että senaatin on pakottanut tämän 
asian tuomaan tänne· ·eduBlmnnan kulkulaitosra
haston yhteydessä tekemä päätös. Mutta näin ei 
saata olla asianlaita, jos hallitus on käsittänyt 
asemansa oikein, sillä myös :sen ehdotuksen mu
kaan. joka oikeiston puolelta on tehty, olisi halli
tuksen ehdoton velv·ollisuus ollut .ioka tapauksessa 
tuoda tämä asia eduskuntaan. Tuon -ehdotuksen 
mainittu kohta kuuluu: ,Tariffinkoroituksien 
.~uhteen katsoo valiokunta asiakseen lausua, että 
niitä- ei yleensä ole toimeenpantava eduskunnan 
mieltä kuulematta." Jos •eduskunta olisi tuon 
pienen lauseen hyväksynyt, niin ei suinkaan hal
litus seuraavana päivänä olisi ollut oikeutettu 
eduskunnan mieltä kuulematta nostamaan 50 pro
sentilla tariffeja. Kun hallitukisen taholta tie
dettiin, että oli tällainen ehdotus tekeillä oi,kei:s
tonkin puolelta, niin silloin olisi paflemmin val
~!stelt~~a voi~ut a~~an eduskuntaan tuoda, ja 
sns oltnn selvillä sntä, että eduskunta tahtoo 
näin suurissa kyJSymyksi·ssä sanoa sanansa. Mi
nusta siis S'C tapa, jota on noudatettu tämän asian 
eduskuntaan tuomisessa, sen huono valmistelu ei 
osoita. että hallitus tahtoisi tä·ssä asiassa asettua 
sille kannalle, mitä olisi siltä vaadittava, vaan 
tahtoo tavallaan asettua tuoUaiseHe rempuilevalle 
kannalle, ei täy·sin lojaaliselle kannalle eduskun
taan nähden. 

Ed. N e v a n l i n n a: Minäkin olen kuulunut 
siihen vähemmistöön valiokunnassa,, jonka mi·e-

lestä olisi ollut oikeinta hyväksyä hallituksen eh
dottama päätösponsi. Olen katsonut voivani yh
tyä valiokunnan ehdotukseen siitä ·syystä, dtä va
liokunnan lausunto ei sisällä mitään tämän ehdo
tuksen vastaista, toisin sanoen sen periaatteen 
vastaista, että rautateiden tulee kannattaa itsensä, 
ja toiselta puolen siitä syystä, että, mikäli hallitus 
itse ilmoittaa, siHä ei ole tällä kertaa aikomuskaan 
panna toimeen suurempaa koroitusta kuin 
50 % :iin nousevaa. 

Tässä yhteyd·essä, kun minulla kerran on pu
heenvuoro, pyydän saada lausutuksi, .että olen 
puolestani käsittänyt •hallituk.sen tiedonannon 
niin, etteivät senkään mielestä ne toimenpiteet, 
joihin on ryhdyttäva rautateiden tulo- ja meno
arvion pahasti häiriytyneen tasapainon ·palautta
miseksi, voi rajoittua yksinomaan tariffikoroituk
tuksiin. Koko tämä vakava kysymy•s on otettava 
täydellisesti tutkittavaksi ja sen yhteydessä on 
aivan välttämätöntä ottaa myöskin selvitettäväksi, 
missä määrin ja millä tavoin supistuksia rautatei
den liikennekustannuksiin, jotka nykyään ovat 
luonnottoman korkeat, voidaan aikaansaada. 

Muuten en voi olla la.usumatta muutamaa .sanaa 
niiden muistutusten johdosta, joita vas·emmalta on 
tehty hallituksen menettelyn johdosta tässä 
asiassa. l\'Iinun luullakseni on joksenkin turhaa 
koettaa uskotella, että nykyisissä oloissa Suomen 
senaatti aikoisi tai tahtoisi ajaa jotain omaval
taisuudenp·olitiikkaa sellaisessa kysymyksessä, 
kuin nyt esillä o1eva on. 'Tämä hallitus on edus
kunnan a8ettama, se nojaa tykkänään •eduskunnan 
enemmistön luottamukseen, •sillä ei ole eikä voi 
olla mitään muita pyrintöjä, kuin tällä eduskun
nan, se on tämän eduskunnan, enemmistöllä. Jo.s 
tällainen hallitus menisikin poikkeuksellisessa 
oloissa, sellaisissa jotka nykyään· vallitsevat, 
asiaa eduskunnalle esittämättä koroittamaan rau
tat-eiden liikennetaksoja sanokaamme 50 .9~ niin 
se olisi teko, jota on arvosteltava aivan toisi~ kuin 
jo.s eduskunnalle aivan vieras, eduskunnasta aivan 
r~h?Pnmaton hallitus tällaiseen tekoon kä
VISI. 

Nykyinen h·allitus on eduskunnan enemmistön 
luottamusm}ehi.stö. Sillä on oikeus vaatia, että 
?~u~kunnan -enemmistö uskoo, ·että toimenpiteet, 
JOihill se rY'htyy, ovat todellakin välttämättömiä. 
?-'äll~. eduskunnalla on oikeus ja tilaisuus ottaa 
Jokamen &en teko tarkastettavaksi. Se voi sen 
joh~osta ilmoitt~a, ettei se tekoa hyväksy, ja tämä 
hallitus lähtee silloin. Tätä uutta suhdetta, jossa 
n_;ykyänsä ha_llitus ja eduskunta ovat toisiinsa, ei 
'hetenkään vielä ylei.s·esti meillä tajuta. Mutta 
on välttämätöntä, että tästä uudesta suhteesta 
tul·ee piakkoin käsityksiin selvyys, siHä muuten 
me emme pääse ~siihen hed·elmälliseen toimintaan, 
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johon meidän täytyy päästä. En voi myöskään 
muuta käsittää, kuin että hallituksen menettelyn 
tässä asiassa, toisin sanoen siinä, että se vasta 
etiuskunnan tekemän :päätöksen jälkeen toi kysy
myksen tänne, on määränn;yi se luonnoton kiire, 
jolla nykyisen hallituksen on täytynyt muuta
mien viikkojen kuluessa käsitellä lukemattomia 
asioita. .Sillä on, minä kuvittelen, tällä hallituk
sella, ollut kädet johoonkin täynnä. Jos se on 
nyt - viidennelläkö olemassaolonsa viikolla? -
vasta voinut kiinnittää huomiota tähän ky,symyk
seen, niin minä en luule, että kukaan ·tätä kohtuu
della voi ihmetellä. Olen vakuutettu, vaikken 
tosin ole puhunut asiasta ainoankaan hallituhen 
jäsenen kanssa, että toisen>laisissa oloissa, joissa 
olisi rauhallisen toiminnan tilaisuutta, hallitus 
tietenkin olisi, ennenkuin se ryhtyi panemaan ta
riffien koroitusta toimeen kaikessa rauhallisuu
dessa, jättänyt asian eduskunnan tutkittavaksi. 
Nyt oli asema edessä, että rautatiet tuottavat mil
joonittain - en tällä haavaa muista. kuinka 
monta mi•ljoonaa, sillä yleensä en koskaan muista 
mitään numeroita - tappiota. liikenteestä. Tätä 
tilaa ei voi suuritta häiriöittä jatkua ainoatakaan 
kuukautta. Eduskunta oli joululomalle juuri läh
dössä, sen valtiovarainvaliokunta on ollut yötä 
päivää työssä niissäkin asioissa, jotka hallitus on 
tänne jo esitetyksi saanut. Rohkenen näin olhn 
suuresti epäillä, :paljonko aikaa näissä oloissa val
tiovarainvaliokunnalla olisi ollut omistaa tälle 
kysymykselle, vaikka se olisi saatu tänne aikai
semminkin ja vaikka aineisto oli'Si ollut kokonai
sia paperivuoria. Sekään ·erinoma·isen kiitettävä 
työinto .ia työkyky, jota valtiovara.invaEokunnan 
arvoisa puheenjoMaja kehittää, •ei minun luullak
seni olisi tehnyt mahdolliseksi tässä asiassa saada 
l)aljoakaan enemmän aikaan kuin mitä nvt on ta-
pahtunut. < 

En voi muuta käsittää, kuin että ne syytökset, 
joi ta vasemmiE. ton taholta valtiovarainvaliokunnan 
herra puheenjohtajakin on katsonut sopiviksi tässä 
asiassa vasemmiston ainaist.en agitatsioonital)ojen 
mukaan heittää hallitusta vastaan, eivät ole ~ä
himmässäkään määriissä oikeutettuja. (Hvvä 
Hyvä!) · < ' 

~enaattori A r a j ä r v i: Sen johdosta, että 
eräillä näkyy olevan halu tuoda €sille sitä käsi
tystä, että hallitus olisi voinut tätä asiaa nopeam
min hoitaa, kuin se on hoitanut ja eduskunnan tie
toon saattaa, täytyy sanoa muutama sana. (Va
semmalta: :Se on sanottu jo.) Ei ole hallituksen 
lJUolelta sanottu. (Vasemmalta: Juu, senaattori 
Castr{m sanoi! -Puhemies koputtaa.) 

Valtion kassavarojen tila on ollut a-l1das, jonka 
eduskunta tietää. Valtiovaraintoimituskunnassa 
on huolella seurattu päivä päivältä sitä tavatonta 
rahojen tarvetta, joka rautatiehallituksella on 
ollut, ja siitä syystä on myöskin kiirehditty näit
ten asioitten esilletuloa niin l)aljo kuin mahdol
lista, 15 päivästä alkaen tätä kuuta. Eilen ha
vaittiin, että valtionvaroja ·ei ollut va.ltion pano
.ia ottotilillä enemmän kuin 215,000 markkaa, ja 
tämä kaikki aiheutuu rautateitten tavattoman suu
rista odottamattomista m{'noista, niin että on toteu
tunut se, jota minä aavistin silloin, kun 25 mil
joonan markan lyhytaikainen laina oli kyseessä. 
jota vasemmisto luuli erinoma.isen runsaaksi ja 
jolla voidaan peittää kaikki ne menot, mitä pei
tettävää on. Tariffin koroitusta on tämän joh
dosta hallituksessa eritvisesti kiirehditty, mutta 
eduskunnalle ei ollut sitä aikomus päätettäväksi 
antaa. Kyllä tämä täytyy myöntää aivan avoi
mesti. Vanhan oikeuden mukaan, joka hallituk
sdle on aina ktlulunut, tämä asia olisi nopeasti 
yksistään 'hallituksessa päättynyt, ellei eduskun!a. 
olisi tariffeihin nähden tehnyt sitä päätöstä, jonka 
se teki toissapäivänä. Ja se päätös aiheutti, sen 
valtiovarainvaliokunnan herra :puheenjohtaja l)er
soonallisesti hyvin tietää, sangen nopeat toimenpi
teet haUituksen puolelta, että eduskunnan lau
suma tahto täistsä suhteessa tulisi täytetyksi. Val
tiovarainvaliokunnan herra puheenjohtajankin 
täytyy antaa tässä 1suhteessa tunnustus hallituk
sdle siitä nopeudesta ja lojaalisuudesta, jolla H: 

on toiminut eduskuntaa kohtaan. <Sen ,suur-empaa 
nopeuUa ja s·en pitemmälle menevää lojaali
suutta ei valiokunnan herra pubee.njohtajakaan 
haUituksessa istues,saan olisi millään lailla voinut 
saada. aikaan. 

Ed. J u u t i 1 a i n e n: 'Tiedämme kaikki hyvin. 
että maamme ;yleensä kaikki asiat, mutta erikoi
sesti raha-asiat .ia rautatietalous kaipaavat perin
pohjaista järjestelyä; Mutta tähän järjestelyyn 
on ollut aikaa nykyisellä senaatilla, samoin kuin 
eduskunnallakin, vasta muutami·a viikkoja. Sen 
vuoksi kulkulaitostoimituskunnan päällikön an
tama selitys sii•tä, minkätakia tariffia koskeva 
~sitys on ollut sellainen, kuin se on, minua täydel
lisesti tyydyttää. Ja yhtäläisesti kuin senaatilla 
ei ole ·ollut sii•hen aikaa :paremmin p~reMyä, ei 
sitä myöskään ole ollut eduskunnalla ·eikä valtio
varainvaliokunnalla. Meidän molempain on täy
tynyt .käydä asia ratkaisemaan vähäisillä va:lmi"
tuksilla, ja kun katson, että tämäntapainen a.sian 
käsittely on väliaikaista laatua, niin olisin suo
nut, että ·eduskunta nyt tällä kertaa olisi ilman 
mitään hyväksynyt valtiovarainva:liokun:nan: an-
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taman kirjelmän. Olisimme siten .säästyneet siitä 
turhasta j.a nähdäkseni hyödyttömästä keskuste
lusta, johonka valmistnmattomina olemme nyt 
käyneet. 

Ed. Kirves: (Äänestys! Äänestys!) Olisitte 
huutaneet äänestystä ·silioin, kun ed. Nevanlinna 
oli puhujalavalla. Ed. Nevanlinnan res·epti pa
kottaa minun k!iyttämään tämän puheenvuoron 
ja niin oUen minun täytyy se käyttää. Minun 
täytyy palata aikaan, jolloin yksikamarinen 
eduskunta aloitti toimintansa ja jolloin ed. Nevan
linna suositteli samanlaista reseptiä, kun nytkin 1 

j~ jollo~n v~ltiovarainva~iokunn~n. ~ietintö sisälsi 
täydelhsestr ed. Nevanlmnan kirJOittaman re.sep
tiu. Se sisälsi sen, että rautatiellä pitäJ. li:kenne
menoja supistaa vähentämällä työvoimaa ja TJi
dättämällä rautatiehallitusta korottam'asta työ
väJestön 1Jalkkoja, vaikkakin ne olisivat kuinka 
alhaiset. Tämä mielipide 1alllsuttiin 19•08 valtio.: 
varainvaliokunnan mietinnössä ja se tulikin edus
kunnan päätökseksi. 1909 vuoden valtiopäivillä 
ilmoitettiin tämän johdosta, ·että rautatiehallitus 
on asettanut 19 eri komiteaa !toteuttamaan Nevan
linnan reseptiä. Sen jälkeen annettiin tietää val
tiovarainvaliokunnalle, ·r.ttä reseptin toteuttami
nen aiheutti työvoiman vähentämistä. joka johti 
rautateitten menojen sääistämiseen 100:aan, jopa 
200:aan tuhanteen markkaan, ja samalla se sisälsi 
sen, että rautatiellä asetettiin kolme <piirirhalli
tusta, vai oliko niitä neljä, lähes 300,000 markan 
vuotuisilla menoilla, siis työväkeä vähennettiin 
ja virkamiehiä lisättiin. Tätä ed. Nevanlinnan 
reseptiä toteutti rautatiehallitus ja senaatti siinä 
määrin, että vuonna 1911 .oli eduskunta pakotettu 
lausumaan aivan päinvastaista. ja määräämään 
rautatiohallitukseUe, että sen on luovuttava siitä 
työväkeä kiristävästä politiikasta, johonka se Ne
Yanlinnan reseptin mukaan oli antautunut. Tämä 
on 0siasia ja siitä ei kerta kaikkiaan päästä mi
hinkään. Nyt on Nevanlinna suositellut saman
laista reseptiä, joka vei rautati-etalouden siirhen, 
:nissä se nyt todellisuudessa on. Minun nähdäk
sBn: nytkin suositeltu resepti saattaa uudelietn 
rautatielaitoksen sellaiseen tilaan, johon enti
nPnkin, että eduskunnan täytyy taas suurella voi
malla ja tarmolla puuttua niitä asioita selvittele
mään, kuten se nyt on jossakin suhteessa taas ol
lut pakotettu. Tila oli s-ellainen, että eduskunnan 
sosialistien ehdottamia ·ehdotuksia eikä työväies
tön anomuksia koskaan otettu huomioon eikä 
pantu eduskunnan TJäätöksiä täytäntöön, ,los ne 
koskivat työväen olojen TJarantumista. Tänä 
vuonna valtiovarainvaliokunnassa suositteli Ne
vanlinna samaa reseptiä, mutta se hylättiin. Tästä 

-~- ---- .. - - ----------~-

asiasta ei ollut minulla aikomusta käyttää pu
heenvuoroa, jollei ed. Nevanlinna olisi siihen 
suorastaan pakottanut. Täällä on 'huomautettu 
että valiokunnan ehdottamalla toimenpiteellä ase
tetaan vaaranalaiseksi lopputulos. Mutta omasta 
puolestani ja vasemmistoonl nähd€n luulen, että 
lopputulos tulee edullisemmaksi, mitä se t<>isessa 
tapauksessa dlisi voinut tulla. Jos ed. Nevanlin
nan reSeTJtiä ruvetaan toteuttamaan, silloin asete
taan liikenne uudelleen vaaranalaiseksi ja saate
taan rautateitten talous rappiotilaan, sen työvoi
mat rappiotilaan, sen työvoimat tyytymättömiksi. 
sen työvoimat uhkaamaan työlakolla saadakseen 
olojaan pa.rannetuksi. 'Siihen vie ed. Nevanlinnan 
resepti ja siitä toimenpiteestä minä tahtoisin ny
kyistä sonaattia ja rautat~ehallitusta ehdottomasti 
varoittaa. 

·Täällä on sitten huomautettu, että ·eduskunnalla 
ei ole aikaa yksityiiSkohtaisesti ryhtyä tariffia tut
kimaan, .ia jos se sitä tutkii, niin se silloin astun 
alalle, .iota se ei tunne, .ia on mahdottomuus sil
loin saada asioita oikealle tolalle. Eduskunta ei 
ole ymmärtääkseni sitä tarkoittanutkaan, se on 
tarkoittanut ainoastaan sitä, ·että se tahtoo pitää 
näissä asioissa its·elleen määräysvallan, ettei ny
k;yinen senaatti mene yli eduskunnan, niinkuin se 
on pyrkinyt jo osittain menemään, vaan että 
näistä asio]sta annetaan aikoinaan tieto ja ehdo
tukset niiksi toimenpiteiksi, joita tarvitaan, edus
kunnan hyväksyttäviksi. Kun minä oletan. että 
hallitus todella on eduskunnan palvelija - siinä 
kohden voin yhtyä ed. Nevanlinnaan -, niin mi
nun täytyy ihmetellä, että hallituksen taholta seli
tetään asia päinvastoin ja ruvetaan vetämään 
vastaköyttä eduskunnan kanssa. Minä sentähden 
olisin sitä mieltä, että tässä hyväksyttäisiin ed. 
Arosen ehdotus lähimmäksi ohjeeksi, ja uudistan 
edelleen sen, mitä ensimäisessä puheenvuorossani 
sanoin, että senaatin ja rautatiehallituksen toi
menpiteet alistetaan aikanaan valtiovarainvalio
kunnan ja sen kautta eduskunnan tutkittaviksi ja 
samalla myöskin, jos uusia toimenpiteitä tarvi
taan, eduskunnan hyväksyttäviksi. 'Tämän minä 
t~n sitä ·suuremmalla syyllä uudelleen, koska 
mmä olin käsittävinäni senaatin jäsent€n lausun
noista, että he tätä vastustavat. Minä 'sentähden 
vielä suuremmalla' syyllä toivon, että niistä ta
riffimuutoksista ja niistä toimenpiteistä, joihin 
ryhdytään, annetaan valtiovarainvaliokunnalle 
viipymättä tieto. 

Ed. H ä n n i n e n - W a l p a s: Ed. Nevanlinna 
on huomauttanut, että nykyinen hallitus on edus
kunnan enemmistön luottåmusmiehiä. Se tiede
tään: ja sehän täissä juuri on epäilyttänyt, sillä 
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eduskunnan ·enemmi'Stön afäärirpolitiikanhan mää
räävät Suomen suurimmat liikehuijarit. Kun si
ten on laita. on vasemmiston v·elvollisuus •koettaa 
J>itää jonkun verran kurissa, jotta rautatieliikenne
politiikkaa ei johdetltaisi pelkästään kapitalistien 
etujen mukaan ja Suomen kansan suuven enem
mistön vahingoksi. ·Sentakia on välttämätöntä, 
että näin rautatien tariffeja tutkitaan myös 
eduskunnassa. Toiselta puoh:m on kuiten
kin selvää, ·että nykyinen tila on sangen epä
vakava. Rahan arvo muuttuu yhtämittaa. Sii
tä johtuu myös, että rautatien tariffipolitiikka
kin vaatisi ·ehkä tiheitä!kin muutoksia. On luon
nolli•sta, että niin lyhyessä ajassa, kuin nykymen 
hallitus on ollut, ·ei ol·e voitukaa.n -esittää päteviä 
tariffiehdotuksia tänne. · Jos sieltä olisi esit·etty
kin riittävärsti aineksia, niin kyllä minä puolesta.ni 
tunnustan r·ehellisesti, että hallitus ei olisi 'J)ar
haalla. kouluttamisella voinut tehdä minusta näin 
lyhyessä ajassa ta.riffialalla niin hyvää ammatti
miestä, ·että olisin voinut ottaa edesvastuu11eni 
mahdolliset hyödyt ja vahingot, mitä päätök, 
sistäni ·eduskunnassa olisi voinut tulla. Ti
lanne pysyy edelleen epävakavana ja tariffien 
uudistukset tulevat luultavasti tarpeellisiksi ehkä 
hyvinkin pian. On toivottaV'aa, että uutta. uud.is'c 
tusta varten hallitus toimittaa ·ed. Gyllingille 
muutaman kuorman papereita jra myöskin edus
kunnalle riittävät selostuks·et, joid·en nojalla voi
daan tehdä päätöks·et, ei .ehkä tariffien erityis
kohdissa, mutta ainakin pääsuunnista, mitenkä 
rautatietariffipolitiikka on järj.estettävä. Ei ole 
syytä peljätä, ·että hallitus anrustaisi lo'J)ullisesti 
eduskunnalta mit.ään vali!aa, •sillä eduskunnan val
ta tässä asiassa nykyään on sellainen, että se voi 
antaa sitä joksikin aikaa ·senaatille, mutta taas 
voi ottaa pois, milloin tahtoo, senaatilta. (Oike
alta: Äänestys!) 

Ed. Luo p a. j ä r v i: Mielestäni tämä keskus
telu on todistanut että se kirjelmäehdotus, jonka 
valiokunta on esittänyt, on sellainen, että sitä vas
taan •ei ol]si tarvinnut lähteä muistutuksia teke
maan. Vasemmistosta on oltu til<aisuudessa kes
kustelussa tuomaan esille niitä. näkökohtia, joihin 
valiokunnassa; tahdottiin huomiota kiinnittää. 
Toiselta puolen taas on tunnustettu. että 50 pro
sentin määrä, mi'kä mainittiin valiokunnan kirjel
män ponnessa, sisälsi ainoastaan sen saman, mikä 
on hallituksen kirj.elmän perusteluissa. Olen va
kuutettu siitä, että ellei hallitus olisi maininnut 
mitään 50 prosentista, sitä ei olisi my.öskään edus
kunnan kirj.elmäehdotukseen V'aliokunnassa li-~ 
sätty. Om~1sta puol~s~ani olen ollut valiokun
nassa - vom sen mam1ta, koska tämä keskustelu 

on V·enynyt laajemmaksi, kuin odotin --, sitä 
mieltä, että tämä ponsi olisi saanut jon:kun verran 
toisenlaisen luonteen, >että siihen olisi sisältynyt 
ajatus, että tuo 50 prosentin koroitus järjestettäi
siin normaalina, mutta että ei olisi estetty joss'akin 
kohdassa järjestelyssä nousta jonkun verran sen 
yli ja toisissa kohdin alle·. Ehdotus ei saanut kan
natusta, vaan selitettiin, että se sanamuo·to, jokaoli 
esitetty, ei ollut sopiva ja mieluummin valiokunta 
kokonaisuudessaan jäi kilrjelmäissä esiintyvän 
ponsiluonnoksen taakse. (Äänestys! Ääne:>tys!) 
Kun siltä taholta, josta esitettiin, ·että ponsimuoto 
olisi toinen. nimittäin, ettei siinä prosentista. olisi 
mainittu mitään, on täällä ed. Nevanlinna kasta
nut voivansa tähän yhtyä, joten keskust-elu on rii
telyä turhasta. Kun täsrsä on johduttu puhumaan 
siitä, ·että hallitukselle ryhdyttäisiin antamaan 
epäluottamuslausetta, on se mielestäni täm·än 'aSian 
yhteydessä ollut tarpeeton. S.e on osoittanut aino
astaan sitä, että mieliala on oikealla ja vasem
malla hermostuneem'J)i kuin tässä kysymyksessä 
olisi tarpeellista. Tässä on näyttäytynyt, että 
pohjimmalla on keskusteluun ollut syynä riita 
siitä, minkä määrän valtaa saa eduskunta ja. 
minkä määrän hallitus. Ja siitä, että äärimäinen 
vasemmisto ja oikeisto ovat asirussa jyrkästi eri
ävällä kannalla, johtuu, että sre sropivissa ja s·orpi
mattomissa tilaisuuksissa virittää tällaisen tar
pe-ettoman keskustelun. 

Ed. Mä k i: Tahdon lyhyesti lausua käsityk
senäni, että minusta olisi voitu yleisiä suuntavii
voja tässä miet•innössä siihen suuurtaan määrätä 
kuin ed. Kullervo Manner esitti, ja se, että maa
laisliittolaiset eivät ole tällaiseen ehdotukseen yh
tyneet, kai johtuu siitä, että heilläkin on edustajia 
hallituksessa. Tämä vieressäni istuva maalais
liittolainen, ed. J uutilainen antoi siitä kuvan ker
ran kun s·enaattori Pehkonen toi· tänne hallituksen 
·esitystä; hän huudahti ihastuksesta, kun näki Eero 
toverinsa hallituksen .edustajana. tuovan esityksiä, 
se on siitä kun johtuu myös, etteivät maalaisliitto
lais·et ole tahtoneet sellaista ohjetta hallitukselle 
aLrtaa, kuin sosialidemokraattiselta puolBlta on eh
dote-ttu. 

Keskustelu julistetaan päättyneekrsi. 

P u h -e m i e .s: S.en lisäksi, mitä valiokunta on 
asiassa ehdottanut, (}n ed. Aronen -ed. Lautasalon 
kannattamana ehdottanut eduskunnan päätettä
väksi, etltä rautatietariffeja koroitettaessa on sil
mällä pidettävä sitä, että kolmannen luokan mat
kustajilta sekä elintarpeitten ja maanviljelystar-



M.ooseksenuskolaiset. 775 

peitten kulutuksesta ovat maksut suhteellisesti 
alhaisemmat kuin muusta liikenteestä. 

Selonteko myönn-etään oikeaksi. 

Xänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdo
tuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 

. Arosen ehdotus hyväksytty. 
Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus

kunta siis on päättänyt hyvä;ksyä valtiovarain
valiokunnan ehdotuksen. 

Ehdotuksen laiksi mooseksenu~kolaisista 
Suomessa 

sisältävä hallituksen esitys n:o 12, jota on valmis
televasti käsitelty perustuslakivaliokunnan mie
tinnössä n:o 3 ja suuren valiokunnan mietinnössä 
n:o 13, esitellään k o 1m a n teen käsi t te-
1 y y n. 

·P u h e m i e s: Asian esittelyssä ja käsittelyssä 
olisi meneteltävä• :seuraavasti. Ensin salli•taan 
a.siasta keskustelu ja sitten tehdään päätös lippu
äänesty ksellä perustuslaki valiokunnan ehdotuk
sesta, joka on pontena mietinnön 5 sivulla, eli siis, 
että ehdotus laiksi mooseksenuskolaisista käsitel
lään siinä järjestyksessä, kuin valtiopäiväjärjes
tyksen 60 §:n 2:ssa momentissa on säädetty, s. o. 
kiireellisenä. Jos mainittu ehdotus hyväksytään, 
toimitetaan lippuäänestys lakiehdotuksen hyväk
symisestä tai hylkäämisestä, mutta ellei kiireelli
seksi julistamista ole hyväksytty, äänestetään, 
jätetäänkö lakiehdotus lepäämään vai hylätäänkö 
se. Lopuksi, jos asia on julistettu kiireelliseksi ja 
lakiehd0tus hyväksytty, esitetään se perustuslaki- 1 

valiokunnan mietinnön 4 sivulla oleva ehdotus, 
että eduskunta hyväksyisi ja vahvistaisi puheena
olevan lain. 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

P u h e m i e s: Kun puheenvuoroa ei haluta, 
niin luetaan kirjallinen äänestysehdotu:s. 

Sihteeri lukee: 

Ken hyväksyy puheenaolevan ·esityksen asian 
kiireelli.seksi julistamisesta, äänesfaä ,jaa": k~n 
sitä ei hyväksy, äänestää ,ei"; jos vähintään ~/6 
annetuista äänistä kannattaa ehdotusta, on se hy
Yäksytty, mutta muuten s·e on hylätty. 

Äänestyksessä annetaan 170 jaa- ja 1 ei-ääni. 

P u he m i e s: Eduskunta on siis valiokunnan 
ehdotuksen mukaan päättänyt, että ehdotus laiksi 
mooseksenuskolaisista käsitellään siinä järjestyk
sessä, kuin valtiopäiväjärjestyksen 60 § :n 2 :ssa 
momentissa on säädetty, eli Biis kiireellisenä. 

Uusia hallituksen esityksiä. 

·Puhemies: Senaatin jäsen on pyytänyt. saa
da tuoda asiakirjoja. 

Eduskuntaan saapuu prot{)k·olla.sih1oori Al
brechtin seuraamana 

senaattori T a 1 a s, joka lausuu: 

Kunnioitettava herra Puhemies! Arvoisa Suo
men eduskunta! Suomen hallituksen määräyksen 
mukaan on minulla kunnia eduskunnalle jättää 
seuraavat hallituksen esitykset, nimittäin n:o 30, 
esitys laiksi Oikeudenkäymiskaaren 15 :n luvun 
10 :n pykälän muuttamisesta toisin kuuluvaksi; 
n :o 31, esitys laiksi y'hdistyksistä ja n:o ~2. e.f'itys 
painovapauslaiksi. 

P u h e m i e s: Nyt annetut esitykset tulen ~sit
tämään eduskunnan käsiteltäviksi. 

Puh e mies: Edelleen on äänestettävä käsillä
olevan mooseksenuskolaisia koskevan lakiehdo
tuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lue
taan kirjallinen äänestysesitys. 

:Sihteeri lukee: 

Joka hyväksyy lakiehdotuksen sellaisena, kuin 
se toisessa käsittelyssä on päätetty, äänestää 
,jaa"; joka ei sitä hyväksyy, äänestää ,ei"; jos 
vä!hintäin 2

/ 3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on 
lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hy
lätty. 

Äänestyksessä annetaan 163 jaa- ja. 6 ei-ääntä. 

Puhemies: Eduskunta on pä.ättänyt siis hy
väksyä lakiehdotu;ksen sellaisena, kuin se on hy
väksytty toisessa käsittelyssä. Lakiehdotuksen 
kolmas käsittely on siis päättynyt. 

·Puhemies: Esitän edelleen ·eduskunnan hy
väksyttäväksi mietinnön 4:nnellä sivulla olevan 
ponnen, ·että ·eduskunta hyväksyisi ja vahvistaisi 
lain. 

Ponsi hyväksytään. 

·Puhemies: Asia on loppuun käsitelty. 

99 
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V aitiolainan ottamista elintarpei~en hankintaa 
varten 

koskeva hallituksen ·esitys n :o 27, jota on val
mistelevas,ti käsitelty valtiovarainvaliokunnan 
mietinnössä n:o 8 ja suuren valiokunnan mietin
nössä n:o 10, esitellään k o l m a n teen k ä
s i t te l y y n. 

Puhemies: Kun kysymyksessä on valtio
lainan ottaminen, on sellainen ehdotus valtiopäi
väjärjestyksen 61 §:n mukaan katsottava ra.uen
n~ksi, ellei sitä kolmannessa käsittelyssä oli' 
kannattanut 2/ H annBtuista äänistä. On siis toi
meenpantava lippuäänestys. 

Keskustelu: 

Senaattori Kallio: Asian ensimäisessä käsit
telyssä olen minä lausunut tyytyväisyyteni siihen 
lopputulokseen, mihinkä valtiovarainvaliokunta 
on tullut, tosin vaillinaiseen lopputulokseen, sillä 
se ei ole katsonut voivansa ajan lyhyyden takia 
ottaa asiaa käsiteltäväkseen muuta ku:in yhdeltä 
osalta, nimittäin elintarpeiden uusia hankintoja 
varten. Kumminkin hallituksen esityksessä oli 
sellaisia toimenpiteitä esitetty eduskunnan hy
väksyttäviksi, joitten toteuttamineru on niin kii
reellinen, että eduskunnan perusteltua lausuntoa 
niissä osissa ei voi hallitus jäädä odottamaan, 
ellei suorastaan eduskunta asetu niitten toimenpi
teitten tielle. Hallituksen esityksen viimeisellä; 
sivulla mainitaan muun muassa, että valtio ottaisi 
osaa niihin menoihin huomattavassa imäärässäi, 
kun elintarpeiden uusi luetteloiminen ja tarkastus 
pannaan toimeen. Se määrä oli myös mainittu 
siellä arviolta 2,850,000 markaksi. Elintarv·ehal
iitus oli ajatellut, että korkeintaan valtio ottaisi 
osaa 3

/ 4 :lla niihin menoihin, joita kunnille tästä 
aiheutuu, mutta seikkaperäistä -ehdotusta tästä ei 
ole tehty. Nyt kumminkin on ·senaatti suunni
tellut tämän uuden luetteloimisen ja tarkastuksen 
toimeenpantavaksi tammikuun 7 päivänä ja. luon
nollisesti tässä tarvitaan varoja. Mutta tämän 
vuod'8n budj'8tissa ei ole varattu suorastaan tätä 
tarkoitusta varten mitään varoja. Ensi vuoden 
budj.ettia meillä ei vielä taas ole. Mutta kun val
tiovarainvaliokunta ei ole asettunut tätä toimen
pidettä vastaan, niin katson minä hallituksen jä
senenä, että S€ on pitänyt sen suotavana, vaikka 
ei ole ajan vähyyd·en takia katsonut voivansa 
seikkaperäisesti asiaan perehtyä. Ja näin ollen 
minä tulen siihen lopputulokseen, että näitä va
roja, mitkä hankintaa varten eduskunta nyt on 
osoittanut, voidaan myös käyttää tähän tarkoituk-

seen emJ.akkona siksi, kunnes eduskunta voi asiaa 
tutkia ja seikkaperäisesti osoittaa varat myöskin 
suorastaan tätä varten, sittenkun myöhemmin 
voidaan nämä kustannukset lähemmin osoittaa. 
Ajattelin tehdä suoranaisen muuto;;ehdotukscn 
tässä suhteessa mietintöön, mutta koska tuollaiset 
äkkiä heitetyt esitykset ja ponnet eduskunnassa 
tällaisella kiireellisellä hetkellä voivat herättää 
epäilyksiä, niin olen vain tahtonut todentaa Hi
män, että tällaiseen toimenpiteeseen täytyy hal
lituksen ryhtyä. 

Keskusteru julistetaan päättyneeksi. 

Äänestys ja' päätös: 

Ken hyväksyy pnheenao}evan ehdotuksen val
tiolainan ottamisesta, äänestää ,jaa"; ken sitä Pi 
hyväksyy, äänes,tää ,ei". Jos vähintään 2 /:.~ anne
tuista. äänistä kannattaa ehdotusta, on se hyväk
sytty, mutta muussa tapauksessa on se hylätty. 

Äänestyksessä annetaan 153 jaa- eikä yhtään 
ei-ääntä. 

P u h e m i e s: Eduskunta on päättänyt hyväk
syä ehdotuksen valtiolainan ottamisesta sellaisena, 
kuin se toisessa käsittelyssä hyväksyttiin. 

As,ia on loppuu käsitelty. 

Puheenvuoron saatuaan lausun 

'Ed. G y 11 i n g: Pyytäisin valtiovarainvalio
kunnan jäseniä seuraavan äänestyksen aik;na 
kokoontumaan puhemiehen huoneeseen. 

Valtiolainan ottamista kulkulaitosrahaston 
tarpeisiin 

koskeva hallituksen esitys n:o 22, jota on valmis
televasti käsitelty valtiovarainvaliokunnan mietin
nössä n :o 7 ja suuren valiokunnan mietinnössä n:o 
12 ja; 12 a,, esitellään 'k o 1m a n tee :ru käsi t
t e 1 y y n. 

Puhe m i e 's: Valtiopäiväjärjestyksen 61 §:n 
mukaan tällainen ehdotus on katsottava rauen
nooksi, ellei sitä kolma,nnessa käsittelyssä ole kan
nattanut 2/ 3 annetuista ääni·stä. On sii's toimitet
tava lippuäänestys. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväiksyy puheenaolevan esityksen va:ltio
lainan ottamisesta sellaisena, kuin se on toisessa 
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käsittely.ssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken sitä ei 
hyväksy, äänestää ,ei"; jos vähintään 2

/3 anne
tuista äänistä kannattaa ehdotusta, on se hyväk
syity, muussa tapauksessa on se hylätty. 

Aän~styksessä annetaan 142 jaa.- eikä yhtään 
ei-ääntä. 

Puhe m i e s: Eduskunta on sii1s päättänyt 
hyvä:ksyä ehdotuksen lainan ottamisesta sellai
sena, kuin se hyvä:ksyttiin toisessa käsittelyssä. 
Asia on siis loppuun käsitelty. 

Pääoma- ja kuponkisuostunnan suorittamista 1912 
vuoden loppuun 

tarkoittava ehdotus, joka on tehty valtiovarain
valiokunnan mietinnössä n :o 9• ja jota myös on 
käsitelty suuren valiokunnan mietinnöissä n :o 11 
ja Ua, esit~llään k{J'lman•teen kjäsitte-
1 y y n. 

P u he mies: Kun nykyään ei ole voimassa 
eduskunnan tekemä päätös pääoma- ja kupoD>ki
suostunnan suorittamisesta, on tässä siis kysym;ys 
uudesta suostunnasta. Valtiopäiväjärjestyrosen 
61 §:n mukaan on sellainen ehdqtus katsottava 
rauenneeksi, ellei sitä kolmannessa käsittelyssä 
ole 'kannattanut 2

/ 3 annetuista äänistä. On siis 
toimitettava lippuäänestys. 

·Keskustelu: 

Ed. P a l m g r e n: Då detta ärende handlades ~ 
s tora utskot.tet, hade jag äran framhålla det lag· 
och formvidriga samt äfven i öfrigt otillständiga. 
däri, att vårt största parti till först för att ob
struera röstad·EY mot förslaget till 'lag Qm lkapi
tal- och kupongskatt, men, så fort det fått sin 
onda vilja ig.enom, genast tog initiativ till samma 
frågas omedoel'bara upptagande till förnyad be
handling. Härvid verkade dei själffallet icke 
på saken, att förslagsställarna sökte blanda bort 
rättsfrågan genom en skenmanöver att från 5 till 
5 1h % öka :siffran för den form af 'beskattning 
de nys-s afböjt. J ag stämplade då detta förfa.
rande såsom okynne samt ägnadt att undergräfva 
landtdagens värdighet. Ehuru jag tidigare hade 
röstat för godkännande af propositionen i ämuet, 
tvekade jag därför icke att i stora utskottet före-' 
slå afböjande af det nya förslaget i samma sak. 
Hvad som därefter inlupit i frågan skall icke 
rub'ba den öfvertygelse däri jag från början hyst 
och i stora uts:kottet uttalat. J ag tvekar därför icke 
a.tt nu vördsamt föreslå, d·et landtda·gen lbehagade 

afböja det föreliggande förslaget. Landtdagen' 
har verkligen goda skäl att taga afstånd från 
manöv!'er af detta slacg. 

Ed. Wrede: Också jag ber, i öfverensstäm
melse med hvad jag redan vid frågans andra be
handiing yttrade, att få f.örorda förkastande af 
detta förslag. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken kannattaa puheenaolevan lakiehdotuksen 
hyväksymistä sellaisena, kuin se on toisessa kä
sittelyssä päätetty, äänestää ,jaa"; ken ei sitä: 
kannata, äänestää ,ei"; jos lakiehdotuksen hyväk
symistä kannattaa 2/ 3 annetuist,a äänistä, on se 
hyväksytty, mutta muussa tapauksessa lakiehdo
tu:s on rauennut. 

Aänestyksessä annetaan 145 jaa- .ia 21 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä lakiehdo
tuksen semmoisena, kuin: se. hyväksYttiin toisessa 
käsittelyssä. 

P u he m i e s: Lakiehdotuksen kolmas käsit
tely on siis päättynyt. 

Puhemies: Esitellään valtiovarainvaliokun
nan mietinnön n :o 9 sivulla 1 oleva ponsi: että 
eduskunta, edellyttäen, että puheenaoleva suos
tunta va'hvistetaan tarpeelliseksi, hyväksyisi j. 
n. e. 

Ponsi hyväksytään. 

P u h e m i e s: Esitellään vonsi 3 sivulla, 
että eduskunta arvioisi pääoma- ja kuponkisuos
tunnasta 1917 saatavan tulon 7,500,000 markaksi 
sekä vuonna 1918 saatavan tulon 8,500,000 mar
kaksi. 

Tämän yhteydessä esitelläiän valtiovarainvalio
kunnan kirjelmä, jossa valiokunta ·ehdottaa ml1u
toksen aiJkaisempaan ehdotukseensa. 

Siht·eeri lukee: 

V a1tiovarainvaliokunta. 
Helsingissä 21 päivänä 

joulukuuta 1917. 
N:o 28. 

Eduskunnalle. 

Sen .idhdo.sta, 'eftäl eduskunta toisessa lukemi
sessa on päättänyt muutoksia valtiovarainvalio--
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kunnan ehdottamaan lakiehdotukseen pääoma- .ia 
kuponkisuostunnasta, valiokunta kunniQittaen eh
dottaa, että eduskunta päättäisi arvioida pääoma
ja kuponkisuos•tunnasta s·aatavan tulon sekä: 
vuonna 1917 että vuonna 1918 7,500,000 markaksi. 

Valtiovatainvaliokunnau puolesta: 

Edvard Gylling. 

Sulo V uolijoki. 

Valtiovarainvalioknnan kirj-elmässä oleva eh
dotus hyväksytään. 

Asia on loppuun käsitelty. 

Varojen hankkimista vuodeksi 1917 niihin tarpei
sftn, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä, 

koskevan hallituksen esityksen n :o 24 johdosta 
laadittu valtiovarainvaliokunna;n mietintö n:o 10 
esitellään a i n o a a n k ä s i t t e 1 y y n. 

Puhe m i e s: Olen ajatellut meneteltäväksr 
siten, että ensin toimitetaan yh;i:skeskustelu ja 
sen jälkeen r;yhdytään erikoiskäsittel;yyn, jossa 
käsitellään tehdyt päätökset kunkin osaston koh
dalla sitä koskevista •ehdotuksista, ensiksi mietin
nön alkuosa sivulta 1 :sivulle 7, toiseksi sivulta 
7 aina sivulle 26, joka osasto koskee vakinaisia 
menoja, pääluokittain ja. niitä vastaava laskelman 
osa sivuilla 51-57, kolmanneksi .sivulta 27 aina: 
sivulle 36 ylimääräisistä menoista alaosittain ja 
niitä vastaava las·k-elman o:sa. Sen jälkeen esitel
lään sivut '37---42 valtion tuloista< osa:stotta.in 
ynnä laskelman vastaava osa sivuilla 48-50. Sen 
jälkeen käsitellään se osa, joka stmraa tätä si• 
vulla. 42 ja päättyy viivaan sivulla 45. Sitten 
seuraava osa sivulta 45 sivun 46 loppuun ynnä: 
siinä olevat ponnet.. Ja vihdoin ponnet sivulla 47. 
Näjtä ponsia päätettäesä on otettava /huomioon 
eh'kä t.ehtävät muutospäätökset. Jos valtiovarain
valiokunnan mietintöön tehdään muutoksia, olisi 
asia palautettava takaisin valiokuntaan niistä 
ehkä aiheutuvien ehdotusten tekemistä varten. 

Ehdotetun menettelyn jdhdosta lausuu 

Ed. Kairamo: Yhdyn muuten herra puhe
miehen ehdottamaan menettelyyn, mutta pyytäi
sin kuitenkin huomauttaa, ·että jos mietinnön pe
rusteluihin tehtäisiin sellainen muutos, joka ei 
aiheuta muutoksia laskelmiin, niin minun käsit
tääkseni sellainen muutos voidaan t-ehdä tarkas-

tusvaliokunnan toimenpiteen kautta. Minä teen 
tämäm huomautuksen 'sen vuo'ksi, että arka on niin 
täpärä, ja on sen vuoksi ehkä vaikea saada eri
tyinen lausunto valtiovarainvaliokunnalta. 

P u h e m i e s: En puolestani tahdo pitää kiinni 
ehdotuks·estani, vaan katson erittäin sopivaksi sen 
ehdotuksen, jonka ed. Kairamo teki. Ehkä se 
voi~tanee hyväksyä? 

Hyväksytään. 

Yleiskeskustelu: 

Ed. K a i r 'a m o: Eduskunta on vanhastaan 
tottunut siihen, että budjetin kä.sittelyä varten 
kä;yt·ettävä aika supistuu ylen vähäiseksi. Syistä, 
jotka ovat edustajille ;yleisesti tunruetut, tätä 
epäkohtaa ei nytkään ole voitu väittää. f»ikem
min ·saattaa sanoa, 'että se tällä kerta>a esiintyy ta
v.allista räikeämmässä muodossa. Jos, niinkuin 
nyt on ollut ainakin tarkoitus, koko rahasääntö
käsittely on suoritett-ava vajaan vuorokauden ku
luessa ja oikeastaan täytyy laskea minuutteja sitä 
varten, niin ;ymmärtää, että kun on kY'symys näin 
laaj.aperä]sten laskelmien arvostelusta, toimituk
sen asiallinen· puoli pakostakin käy milt'ei illu
sooriseksi. Asia tuntuu vielä enemmän 'epäilyt
tävä!Itä, kun myöskin 1se aika, jonka valiokunta on 
voinut tehtäväänsä käyttää, on oHut, niinkuin mie
tinnön 1 sivu1la nimenomaan huomautetaan, poik
keuksellisen lyhyt. Tos,in on valiokunta työssään 
voinut tärkeissä, kohdin nojautua niihin valmista
viin tutkielmiin, jotka. suoritettiin valtiovarain
valiokunnassa tämän vuoden ensimäi,sillä valtio
päivillä ja joita ilman kai olisi ollut tuiki mahdo
tonta saada mietintöä valmiiksi ennen jouh1lomaa. 
Mutta kun 'suuria osia mietinnön tekstistä on voitu 
valiokunnassa käsitellä ainoastaan kursoori·sesti. 
lukemalla ne kerran läpi, niin on ilmeilstä, etteivät 
ainakaan kaikki valiokunnan jäsenet voi täysin 
tyytyväisinä katsoa tekemäänsä budjetti~ehdo
tusta. 

Mietintö saa tällä kertaa leimansa ·siitä, ·että 
se on valmistunut vasta tilivuoden päättyessä; se 
on siis enemmän relatioonin kuin budjetin luon
toinen. Toiset mietinnön 1"a:pval·eet olisi ainakin 
yhtä hyvin, tois,et ehdottomasti paremmin, olleet 
paikallaau relaltioonimietinnössä kuin tässä. 
Yleensä on:kin va.lio:kun ta tyytynyt toteamaan, 
millä tapaa rahasäännön eri kohdat ovat muodos
tetut ja millä tapaa niihin merkityt määrärahat 
ovat käytetyt, poiketen kuit·enkin tästä säännöstä 
muutamassa harvassa tapauksessa. 
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Koska eduskunnan hyväksymällä budj.ettimie
tinnöllä ja siinä käytetyllä sa·non·tatavaUa nyt
temmin on entistä suurempi merkitys, lienee kui
tenkin syytä huomauttaa, että melkoinen osa va
liokunnan jä:senistä on ollut eri mieltä erinäisten 
p·erusteluihin otettuja lauseiden sopivaisuudesta, 
joista valio>kunnassa myöskin on suoritettu äänes
tys. Tämä on ennen kaikkea sanottava mietinnön 
sivulla 2'5 olevasta kappaleesta, joka koskee Sak
sanniemen kartanoon sijoitettua ratsupoliisi
koulua. Tästä valiokunta lausuu, että on kyseen
alaista, olisiko senaatin pitänyt omin päinsä sii
hen ryhtyä. Tämän merki:llisen mielipiteen 
tueksi ei valiokunta tuo esille mitään muuta 
perustelua, kuin että koulun järj.estäminen on 
eräille k&nsllllailSpiireille antanut aihetta epäi
lyksen 1ausumi.seen. Luulisi, että ne veriset ilki
tyot, joita on harjoitettu pitkin syksyä, oii.sivat 
saaneet ainakin eduskuntapiirit oivaltamaan, että 
senaatin: toimenpide oli todellakin välttämätön. 
~Iutta valiokunta katsoo, että asia on kyseenalai
nen. En .tiedä, onko valiokunnan enemmistö sitä 
mieltä, että 'hallitus ei yleensä saisi to~mia niin 
p~an:. kun jostakin kansalaispiiristä lausutaan 
epäilyksiä sen toimenpiteen ,johdosta. Ainakin 

· valiakunta katsoo, ettei .senaatin olisi pitänyt 
toimia ,omin päin". ·Mutta se ei i·lmoita, mistä 
puuttuva kannatus olisi ollut hankittava, !kenties 
niin sanotulta Maunerin eduskunnalta. Sellainen 
lausunto kun sivulla 2:5 on, jos mikään, omansa 
aiheuttamaan epäilyksiä, oikeutettuja epäilyksiä 
ei ainoastaan ,eräissä kansala~spiirei:ssä", vaan 
kaikkialla missä ymmärretään, että sel·lainen 
eduskunnan julkilausuma lamauttaisi kaikki hal
lituksen toimenpiteet järjestyksen ja yleisen tur
vallisuuden palauttamiseksi maahan. Minä roh
kenen sen vuoksi, viitat-en samalla vastalauseessa 
esitettyihin perusteluihin, ehdottaa, clftä sivulla 25 
olevat lauseet, jotka alkavat sanoilla: ,Tähän 
ryhmään sisältyy", ja loppuvat sanoihin: ,Tällai
sen hankkeeseen ryhtyä", lloistPttaisiin mietin
nöstä. 

Huonosti ha.rkitut myöskin ovat muutama1 
muut lauseet. Niin on keskellä sivu11a 10 lause. 
koskeva väärinkäytöksiä lääninhallituksi·ssa ja 
ensimäinen kappale sivulla 11, joka koskee poliisi
voiman käyttämistä. Nämä. ovat nykyises'sä yli
:nal'kaisessa n:uodossaan enemmän iskuja t;vhjään 
1lmaan. Epäilemättä on väärinkäytöksiä E"hkä:pii 

'k. . k k. . ' rä1 e1tä Yäärm äytö s1ä ·eräissä lääninhallituk-
sissa tapahtunut, ja selvää on sanomattakin, että 
virkamiehet, .iotka havaitaa:n niihin s•yvl[isiksi 
ovat ran·gaist.a.vat. Mutta valiokunnassa.v ei suin~ 
kaan ole osoitettu, ett.ä näitä rikoksia koskevat vi
ralliset tntkimu·k,et olisivat t<OdE>llakin. niinkuin 

·-------- ----

mietinnössä sanotaan, olleet toimitetut liian rajoi
tetussa määrin etkä myöSikään ole tutkimusten 
tuloksia valiokunurussa esitetty sillä tavoin, että 
vailiokunnalla. olisi ollut aihetta a.ntaa kategoorisia 
direktiivejä, sellaisia, kuin se on antanut. Mie
lestäni olisi va:lio:kunnan pitäJuyt ra.joittua siihen, 
että se olisi vaatinut tutkimukset loppuun suori
tettaviksi ja virastoj•en hoito saatettavaksi lailli
seUe kannaUe. Puhe kansan luOittamuksesrta: on 
tässä yhteydessä erehdyttäväln epämääräå.nen: ja 
sille voidaan helposti antaa harhaanjohtava mer
kitys. Myöskin väitteet sivulla 23, jotka. koske
vat postilait<Yksissa esiintyneitä epäkohtia, eivät 
ole va'liokunn:assa toteen näytetyt. Onko niitä 
ollut, en .tiedtb, mutta niin jyrkkä lause, kuin 
täJiLllä on esitetty, on joka ·ta:pauksessa. ennen
aikainen. Näiden väitteiden johdosta Ien kuiten
kaan -aio tehdä mitään m uutosehdotusta, riittä
nee ilmoitus siitä, elttä va'liokunta ei olt> ollut 
niistä y ks:imi:ellinen. 

Eräässä kohden poi:kkea·a. validkurman mietintö 
huomattavassa määrässä: !Siitä, mitä hallitus on 
esittänyt. Hallitus on uimittäin· esityksen sivulla 
6 ehdottanut, ·ettäi olisi varatta.va hätäaputöitä 
varten 2'6,349,355 markan 25 pennin •suuruinen 
määrära:ha. Näitä rahoja. on myöskin valiokunta 
ehdottanut käytettäviksi ainakin pääasiassa .sa
ma.llm ta.va.Ha, kuin. hallitus-kin on ajllltellwt. 
Mutta valiokunta on menetellyt toistella tavalla, 
siten nimittäin, että :se on· jakanut rahat - ei 
tietysti samaa summaa, mutta huomatta:van suu
ren summan - eri toimituskuntia 'koMi. Siitä 
on olema:ssa yhteooveto mietinnön sivulla 6. Olisi 
ollut suotavaa, että .tähän yhteenvetoon olisi lii" 
tetty lause, .iossa ha1litukselle annet'tai·s:iin jonkun
verran . vapautta siinäi tapauksessa, -että päJteviä 
syitä siihen ilmestyy, 'kä.y1Jtämää,n hä.tälllputöitä 
varten varattuja ra!hoja jonkun verran toisellakin 
tava1la, kuin mitä tässä on määrätty. Saattaa 
helposti ta.pahtua, ettäi talven kuluessa: havaitaan, 
että varat voitaisiin edulHsemmin ·käyttää .iosSJain 
toisessa ·häi!;äaputyössä, kuin mitä ennen on <tar
koitettu, .}a se olisi silloin ymmärtääikseni asiaHe 
eduksi, .ios ha1littns voisi harkintan1sa mukaan 
näin menetellä. Tälilainen ·ehdotus on myös valio
kunnassa. tehty, muttw se ei siellä saanut riittävää 
kannatuSita, enikä minä sen vuoksi kats·o asiakseni 
sitä täällä uudistaa. 

Ed. G y 11 i n g : Niinkuin edellinen arvoisa 
Ilillm.ia mainitsi, on1 eduskunnalla kovin riittämä
tön aika tämän asian käsittelyyn ja aivan samalla 
ta,.valla on ollut valiokunnan laita. Sillä ei ole ollut 
läheRkään mahdollisuutta sellaiseen tarkasteluun, 
jonka erityisesti nyt olisi täyt,':nyt budjettiin näh-
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den toimittaa. Tämä asia kuitenkaan ei ole autetta
vissa. Se on kuirten'kin vaikutta.nnt sen., että bud
j·etti monessa suhteessa ei ole voinut tulla sellai
seksi, kuin sen toisissa olosuhteissae · oliså. täytynyt 
tuNa. Tähän seikkaan on myös vaikuttanut se, 
että budjetti kälsittää suurE!ksi osa'ksi tapa1htuneita 
tosiasioita, eikä niihin muutosta tietysti ole voinut 
aikaansaada. V aikka:kin näin on asiallilaita, niin 
on 'kumminkin se budj.etti, jonka valiokunta. eh
dotrtaa oou&kunnaHe hyvaksyttäväksi, monessa 
suhteessa eroav.a niistä rahasäälnnöistä, joita tällä 
ma•alla emnen on ollut. Siitä huolimatta, että 
budjetista ·ei ole voitu ka!l·sia. pois sen kasvan
naisia .ia siihen enues1tään sisältyviä moenoja sem
m<li'siin tarkoituksiin, joita ei eduskunta: saattane 
hyväksyä, siitä huolimatta se merkitsee varsin 
huomattavaa• edistysas·keHa, entiseen olotilaan 
nähden sellaista edisty.sasikelta, joka melkein te
kee rtämän budjetin ainakin siedettävälksi va•sem
miston taholta·. V oineu mainita, että nämä edis
tys·as:keloot valiokunnan eduskunnalle es1ttämässä 
budjetissa suureksi osaksi ovat sellarsia, jotka, jo 
kesällä valltiovara.iruva,liokunnan asiassa: antamassa 
mi~tinnössä oli' es>itetty, .iaka mietintö pääasiassa 
on määrämnyt myös nwt valiokunnan. ehdotuksen 
sisällön. 

V aHokunnan ehdorttama ra•hasääntö päättyy 
menopuolella kovin suuriiu summiin:, · meidän 
maamme oloissa harvinaisen suuriin s•ammiin. 
Se ylittää puolen miljaardin ma.rkan määrän ja se 
on summa, jota. ennen: sotaa tässä maassa ei tar
viilmut uneoksiaikaan. Enneru sotaa ei budjetin 
menopuoli noussut kuin korkeintaan 180 · miljoo
nan vaiheilloe .ja vuoden 1916, iähillillä edellisen 
vuoden, menopuo~i oli vain puolet siitä, mitä ny
kyisen rafuas•ää:nnöu menopuoli sisältää. Tämä 
siis <ln :laa:.i·entun111t valla·ru tavattoma.ss·a määrässä. 
Ei'kä tämä koske ainoastaan brutrtolu:kuja, vaan 
ovat ncitomen.ot, s. o.; jos otetaan valtion liikeyri
ty'ksien menot, rautateiden, postin, kanavien ja 
kruununmetsien menot pois menojen joukosrt.a ja 
tarkastetaan net:tomenoja, niin osoittavat netto
menot ·samanlaista huomattavaa lisäystä. 100 mil
.i·oonan markmn sijasta ennen sotaa on nyt 290 
miljoonan markan nettomenoj-en lisä,ys. Se lisäys, 
joka tässä on entiseen olotila,am näihden, noin 190 
miljoonan markan määrä, 'käsittää yleensä sellai
sia men·oja, joita voitanee !katsoa V!l!semmiston 
karunalta suurimmaksi osaksi hyvaksyrttävi:ksi, 
ain:a:kin periaaUoollisesti. Tuo 190 mi!ljoonan 
markan määrä, joka nykyisessä budjetissa netto
menoissa esiintyy lisäyksenä ra.uhanaikaisiin me
noihin, on nimittäin· kokoonpantu pääasiassa seu
raavista eristä. Siinä on kaHiinajanHsäy.s-määrä
ralia n•oin 47 miljoonaa, joka, on kartsotta.va ·kallis-

tuneitten olosuhteitten ja raha:n arvon aliJlemiseR 
bkia aivan välttämättömä!ksi ja. josta ei yleensä 
erimreli&yyttä voioo esiintyä. Toinen lähes yhtä 
suuri määrära.ha on aiheutunut niistä •poikkeuk
sellisista oloista, joissa nyt elämme, ja siitä uh
kmavasta työttömyydestä, joka. yhä laajemmin 
näyttää leviävän ja pakottaa valtion ryMy
mään tarmokkaisii•n toimenpiteisiin sen. aiheut
taman hä,dän lievenltämis:eksi. Tätä tark<litusta 
varten budj.ettiin otettu summa lähoenteloo 42 
miljoona maDkkaa. Kolma,s, myös poik'lmuk
sel1isista oloi,sta johtunut, menoerä on elin
tarveasiain a~heuttama. Se ·ei esiinnyt budje
tissa asia.n tärkey.d,en mukaisena. Suurin osa tätä 
varten ta,rvitta•vista varoista. on hankittu lai1110illa, 
joita eduskunta juuri äsken loppuun käsitteli, ei
vätkä ne ole budjetissa mukana. Mutta budjetis
sa'kin se esiintyy huomatta.vana ra1hamääränä, va
Hokunnan •ehdotu:ks,en mukaan 8 miljoonan mar
kan suuruisena. Näiden menojen lisäJksi, jotka 
nousevat yhteens•ä läihes 100 miljoonaan mark
kaan, on budjetissa si•Uen tava.Uista paljon isom
massa määrä,sså meooja yleensä ka.ikenlaisiin yli
määräisiin, tuottaviin ialrkoituksiin, ennen kaik
kea erilaisiin rautatiemenoihin. Nämäkin ovat 
myös menoja, jotka voi hyviilksyä. Se menojen 
lisäys, joka, nykyisessä budjetissa on enn·en sotaa 
vallinneisiin oloihin nähden, on siis suureksi 
osaksi sellaisia. tarkoituksia palveleva, jotka on 
mahdollista myös meidän taholta. hyväksyä, ja 
tämä on yksi niitä seikkoja, jotka tekevät tämän 
budjetin meidän taholta siedettäväksi. Siinä 
osassa budjettia, joka on vamhaa perua, ei kylilä 
ole ollut mahdollista paljon muutosta ,aikaan
.sa.a:da. Sehän on: hoidettu tämä rahasääntö niin, 
ettei ·eduskunta ole ennenkuin vuod·en lopussa 
voinut siihen päJästä käsiksi. Joka taptw'ksessa 
budjetin menopuoli esiintyy aivan toisena kuin 
ennen sotaa, myös vaUa.nkumouksen tuloksena, 
ja pyritään budj.etissa nyt jossain määrin toteut
tamaan valtion kautta myös suuria yhteiskunuaJl
lisia tehtäiviä, tyydyttämään kipeitä yhteiskun
nallisia tarpeita. Nämä viimemainitut saavat kui
tenikin kOkonaa.n leimansa niiden poikkeuksellis
ten olojen johdosta, joissa me nyt elämme. Ne 
ovat hätälapumäärärahoja, määTärahoja kalliin·· 
ajanlisäyksiin ja sen luontoisiin. Mutta se peri
aate niissä kumminkin -esiinityy myös numeroi
den suuruuden kautta a.ika va1hva.sti tunnustet
tuna, •että valtion menosäännöu on pa.lveHava. suu
ri.a yhtei.skunn·allisia. tarkoitulnsia, niissä on val
tionvaroja käytettävä yhteis•kunnaHisiin undis
tu·ksiin eikä Ylksinomaan, niinkuin on tapahtunut 
tähän saakka, virkamiesluokan palkkaamiseen ja 
sen menoihin. Niin pian kuin ne poik1H'ukselliset 
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olot JOissa nyt elämme, ova·t ·poistuneet, sellaisd 
poikkeukselliset yhteiskunna.IHset tarpeet jäävät 
bt:;djetista poi:s. Mutta silloin on välttämätöntä, 
että näiden yhteiskunna!llisten ta.rpeid·en tilalle 
astuu sellaisia yhteis·kunnallisia tarpeita, joilla on 
vakavampi, pysyväm:pi merkitys ja j.oihin ei tässä 
budjetissa vielä voitu paljoaikaan koskea. Siinä 
on ainoastaa:Q. yksi sellainen menoerä, jommoisia 
vastedes olisi saatava bud,ietti~n, nimittäin meno
erä työväen vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuu
tuksen aikaa;nsa.amiseksi, johon valiokunta ehdot
taa 40 miljoonaa ma,rkkaa. ja jQika budjetis•sa· esiin
tyy sen 8 m-i'ljoonan ma:rkan määräis·enä, joka eh
dotetaan tMä ta:rkoitusta v!l!rten siirrettäväksi va
tiovaraston rahoista sen lisäiksi, mitä siirretään 
valltion lain.a.usra,ha,stosta ·tä:tä ta;rkoitusta va.rten. 
Sama:lla. tavoin ikuin budjetti yleensä arutaa hyväm 
kuv·a•n valtioiden yhteiskunna;llisista pyrkimyk
sistä, näyttää minusta. tämän rahasäännön meno
puoli eräis·sä suhteiss•a varsin huomattavaa edis
tystä, joka. todistaa, että se on vallankumouksen 
a,ika•na vas·emm:Ust.on .tehokka·an vaikutuksen alai
sen-a syntynyt ja että tämä vaikutus on tehnyt 
menopuolen sel•lais•eksi, että budjetin puolesta 
saattaa äänestää. 

M·erkitystä kumminkaan vailla ei myöskään ole 
se muutos, joka on tapahtunut budjetin tulopuo
leen nähden. Tulopuolen summat ovat luonnolli
sesti muuttuneet, kasvaneet yhtä suuressa mää
rässä kuin menopuolenkin summat. Vakinaiset 
bruttotulot olivat ennen sotaa 180 miljoonan mar
kan vaiheilla. Tämän vuoden budjetti osoittaa 
400 miljoonan ma11kan summaa, viime vuoden noin 
300 miljoonan asemasta. Nousu on siis suuri ja 
huomattava. Myös nettotulot ovat nousseet, ne 
olivat siinä 100-200 miljoonan markan vaiheilla 
ennen sotaa, nyt •ne ovat 200 miljoonan markan 
vaiheilla. Lähes kaksinkertainen nousu ·siis siinä
kin, ja mikä on huomattavaa, o:q., että .se ltapa, jolla 
valtio nämä nettotulonsa kerää. on aikalailla toi
nen kuin ennen sotaa. Ennen sotaa se oli pääasi
allisesti välillinen verotus, kuluttajien verottami
nen, joka oli vallalla. 2/g osaa koko va1tion vaki
naisista nettotuloista saatiin välillisillä veroilla. 
Sen sijaan säästettiin tarkasti pääomaa ja omai
suutta verottamasta. Välittömät verot olivat ai
van mitättömänä osana valtion tuloja, 5-6 mil
joonaa markkaa sen 70mil.ioonan sijasta, joka vas
tasi välillisten verojen summaa. Tässä suhteessa 
on tapahtunut melkoinen muutos ·esilläolevassa 
budjetis·sa. Välittömält verot, ne, jotka kohdistu
,,at omaisuuteen .ia tuloihin, ne ovat budjetissa 
nousseet noin 4-5 pros•entista, missä ne olivat en
nen sotaa., noin 50 prosenttiin valtion nettotulojen 
määrästä. >Se on huomattava parannus valtion 

tulotalouden hoidossa, joka näissä tuloissa paljas
tuu, ja va;staava vähennys on tapahtunut välillis
ten verojoo puolella. Ei kylläkään ole kieHettä
vissä, etteikö suureksi osaksi nyt tapahtunut muu
tos johtuisi nykyisistä oloista, nehän ovat vähen
tiineet välillisten verojen merkitystä ja pakotta· 
neet haloomaan uusia tulolähteitä. Mutta huo
mattavasti on myös 'eduskunnan myötävaikutus 
siinä suhteessa merkinnyt, se kun nyt on päättä
västi asettunut kannattamaan •oikeutettuja tuloi
hin tai omaisuwteen kohdistuvia: veromuotoja ja 
karsinut pois ne sodan aikana syntyneet ko'll
tuuttomat verot, joita oli oJ.emassa. 

Tällä ·tav-oin on budj·etin tulopuoli muodostunut 
huomattavasti si.edettävämmäksi kuin se oli en
nen sotaa. Yhdessä suhteessa kuitenkin on tulo
puoli kehittynyt suuntaan, jota ei ole katsottava 
miltään taholta edullis·eksi tia joka epäilemättä ·on 
tarmokkailla toimenpiteillä saatava autetuksi. Se 
on valtion lii:ke;yrityst;en tuloihin näihden. Nämä 
tulot muodostivat ennen sotaa! huomattavan poh
jan valtion taloudessa. Noin 1

/ 4 , erålinä vuosina 
jopa 1/:<, valtion nettotuloista oli tuloa liikeyrityk
sistä. Vuonna 1913 saatiin tästä tulolähteestä 
30 miljoonaa markkaa, vuonna 1916, jolloin netto
tulot olivat suurimmat ainakin .kirjanpidon mu
kaan, lähes 50 miljoonaa markkaa. Nyt s:Utävas
toin valiokunnan laatima bu:djet.ti osoittaa, että 
valtion liikeyrityksistä ·ei sa:ada mitään tuloja, 
vaan tuottavat ne noin 20 miljoonan markan 
tappion. Jos se suhde olisi ollut olemassa, joka 
oli ennen sotaa, että 1 / 4 ta:i 1 / 3 valtion nettotuloja 
saatiin liikeyrityksistä, olisi nyt näistä liikeyri
tyksista saatava summa noussut l:ähes 100 mil
.ioonåan ma:rkkarnn. Millaisia mahdollisuuksia tu
lo.it'n käyttämiSeen hyödyllisiin yhteiskunnallisiin 
tarkoituksiin liikeyritysten parannetun hoidon 
-· oepäilemättä nyt hyvin puutteellisen hoidon -
kautta avautuu, se näkyy ilman muuta näistä 
luvuista. Kruunun metsätalouden tulos ·on ennen 
kaikk-ea saatava korjatuksi, koskettelematta nyt 
sitä kohtaa, .iosta iässä eduskunnan istunnossa jo 
a.ikailsemmin oli puhe, nimittäin valtionrautateit
ten taloutta. Mielestäni on ollut tarpeellista. tässä 
nyt -esitettyä budjettia lyhyesti kosketella, koska 
ne mielestäni p-erustelevat enemmän kuin budjetin 
yksityiskohdat sitä, että tämän bud1jetin puolesta 
vasemmistonkin taholla saatetaan äänestää. 

Samalla - kuluttamatta tä•hän asiaan, josta 
voisi paljonkin puhua, eduskunnan aikaa - tah
don kuitenkin kosketella ·erästä kohtaa, johon 
edellinen 'Puhuja lausunnossaan koskettel:i. Mitä 
tulee siihen kohtaan, j.oka koskee n. s. Saksannie
men poliisikoulua sivulla ·~5, ei se minuaka.an täy
sin tyydytä. Se ehdotus. joka meidän taholta on 
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tässä suhteessa tehty, oli toinen. Siinä kiinnitet
tiin huomiota myöskin siihen salaperäisyyteen, 
jota Saksanniemen polii,sik{)ulua perustettaessa 
viranomaisten puolelta oli harjoitettu, j{)ka on 
mennyt niin -pitkälle, etteivät edes kaikki halli
tuks-en jäsenet tienneet, etä täJlaiseen tarkoituk
seen määräraha oli myönllletty. Se tapahtui sellai
sen salakähmäisyyden varjossa. Ja se on selvää, 
että kun suuria menoja tällaisena aikana tuollai
siin tarkoituksiin tuollaisessa muodossa käytetään, 
valiokunta ei saata olla kiinnittämättä huomiota 
tähän seikkaan ja tällaiseen menoerään, .i·onka tar
peellisuudesta ja luonteesta ja vaikutuksesta sitä
paitsi meidän tahollamme on aivan vakiintunut 
käsitys. Tähän suuntaan minä olisin tästä lau
sunut. Mietinnön nykyinen sanamuoto on tässä 
kohden maalaisliittolaisten laatima. 

Muuten pyytäisin lisätä, että valiokunnan ei 
ole onnistunut saada käytettäväkseen kaikkia asiaa 
koskevia asiapapereita senaatista. On pyydetty 
ja luvattu päivästä päivään, mutta merkillistä 
kyllä, ei ol-e niitä saatu. Muita ti-etoja kyllä on 
yleensä annettu, mutta tässä asiassa ei ole saatu 
muuta kuin ne pienet tiedot, jotka mietintöön on 
pantu. Sama on asianlaita erääseen toiseen budje
tin kohtaan, erääseen koskikauppaan nahden, jota 
valiokunta olisi tarkemmin :tutkinut. Siitäkään ei 
ole voitu saada asiapapereita senaatista, huoli
matta siitä, että tietoja on koetettu kailkiUa ta
voin saada sieltä puristetuksi. 

Mitä sitten tulee niihin muihin kohtiin, joita 
ed. Kairamo kosketteli, en katso olevan syytä 
kosketella muuhun kuin sivulla 6 olevaan t.yöttö
myysmäärärahoja koskevaan kohtaan. 'Ed. Kai
ramo olisi siinä halunnut yleistä lauselmaa, ·joka 
olisi jättänyt hallitukselle mahdollisuuden käyt
tää näitä määrärahoja myös toisella, :tavalla, kuin 
mitä valiokunta on tässä ehdottanut. Minun näh
dä:k.seni sellaine-n oikeUiS kuitenkin on tarpeeton 
sentakia, että eduskunta on koko kevään koolla. 
Jos hallitus ei näitä määrärahoja jostakin syystä 
voisikaan siihen ta11koitukseeru käyttää, kuin va
liokunta. hallituksen omi1en snunnitelmal.n perus
toolla on ehdottanut, niin silloin on mahdollisuus 
esittää asia eduskunnaUe uudelleen .ia saada mää
ri.i.ra'ha käyttää sinä tB.voin, kuin tarve vaatii. 
Hallitus ei mi:s.sään tapa.uksessa .iää ra:han.puut
teeseen, sillä käyttövaroja on joka tapauksessa, 
aiva.n määrättömiä, hätäaputöitä vavten budje
tissa, muitten lisäksi 10 miljoonan markan määa·ä, 
.ia sehän Tiittää. kyllä huomattaviin yrityksiin se. 

Ed. L u o p a j ä r v i: Edustajat Kairamo ja 
Gylling ova;t täällä jo lausunnoissaan viitanneet 
siihen poikkeukselliseen tilanteeseen. jonka valli-

tessa eduskunta on joutunut käsittelemään! esillä 
olevaa kysymystä ja jonka vallitessa varsinkin 
valtiovarainvaliokunta on ollut pakotettu näin 
laajasta kysymyksestä ehdotuks.en valmi.stamaan. 
Niinilkään ·on viitattu siihen, että valiokunnalla ei 
olisi ollut mahdollisuutta näin lyhyessä ajassa 
saada kysymystä lainkaan ratkaistuksi, jns ei 
olisi ollut käytettävänänsä niitä esitöitä, jotka val
tiovarainvaliokunta tämän vuoden ensimäisillä 
valtiopäivillä kysymyksen johdosta. on valmista
nut. Kun minä puolestani olin edellisten valtio
päiväin valtiovarainvaliokunnassa mukana myös 
siinä .tämäm kysymykSen käsittelyn vaiheeessa, 
j{)ssa valmistava työ koottiin lopuUilseen muo
toonsa ja. valmistettiin mietintö, .ia :kun silloin 
myöskin asianlaita oli sillä tavalla, ettävaliokunta 
ei V{)inut käyttää riittävästi aikaa kysymyksen 
'Perusteelliseen valmisteluun, niin sen johdasta, 
että mietintöön silloin tuli otetuksi eräitä määrä
rahoja., joiden suhteen olin yhdessä •eräitten tois
ten valiokunnan jäsenten kanssa eriävällä kan
nalla, minä silloin va1iokunnassa jo J ausuin sen 
mielipiteen julki, etten ole .kaikissa k{)hdin v·oi
nut yhtyä siihen, mitä valiokunnan mietintö sisäl
tää, mutta koska ei ollut silloin aikaa vastalauseen 
tekemiseen eikä myöskään käsittääkseni oHut sillä 
käytännöllistä merkitystä, on ryhtynyt mitää.n 
·kir.iaUist.a; vastalausetta tekemään, sitä vähemmän, 
koska pääasiassa kuitenk~n oli jouduttu olemaan 
mietintöön nähden yksimielisiä. Nyt on ol1utasian
laita valiokunna·ssa aivan sama. Minä en kat:::o 
olevaiil syytä lahteä. •tässä koskettelemaan niitä eri 
määrärahoja koskevia kohtia, jotka mietinnössä 
esiintyvät, syystä, •että saataisiin tämä asia tällä 
kertaa onnellisesti loppuun käsitellyksi, ja myös
kin :siitä syystä, kuten täällä on jo aikaisemmin 
huomautettu; että tällä mietinnöllä tällä :kertaa 
ei ole sitä merkitystä, kuin mi<etinnöillä tavalli
sesti, koska tämä on jouduttu rakentamaan oikeas
taan vasta sen jäikeen, kun tapahtumat jo ovat 
olleet, siis yhtä paljon relatiooniominaisuudessa 
kuin budjetti ominaisuudessa. 

Olen katsonut kuitenkin olevan sy;ytä kiinnit
tää huomiota tällä k>ertaa erä·äseen kohtaan mie
tinnön perusteluissa. Mietintöön on liitetty eräi
den valiokunnan jäsenten vastalause, koskeva mie
tinnön sivulla 25 olevaa kappaletta ,Erinäisistä 
määrärahoi,sta". Vasta:Iauseessa huomautetaan, 
että tämä lausuma, joka :kosk€'e Saksanniemen 
Porvoon pitäjässä perustetun ratsupoliisikoulun 
toimeenpanemista, olisi ollut kokonaan jätettäYä 
miBtinnöstä pois. 'Toiselta puolen täällä on ed. 
Gylling huomauttanut, että1 tämä lausuma ei oi
keastaan riitä sanomaan sitä, mitä olisi pitänyt 
sanoa, koska siinä ei ole annettu .hallituks,en me-
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nettelystä sitä arvostelua, kum menettelyn laa
tuun nähden olisi ollut syytä. Tämä lausuma on 
tullut mietintöön liittyneeksi mitä kohtalokkaim
min siitä syystä, että valiokunnalla asioita käsi
tellessään on ollut erinomainen kiire. :Wiinpä 
kun esimerkiksi tätä kohtaa käsiteltiin, olin 
muiden muassa minä valiokunnassa siinä käsityk
sessä, että käsittely olisi ensimäinen varsinainen 
käsittely, koska se oli ensimäinen sen jälkeen, 
kun asia oli :palannut ja.ostosta.. Tähän kohtaan 
ei ollut jaostossa ·kiinnitetty mitään huomiota. 
Nyt esitettiin sosialistien taholta tälle paikalle 
lausunto, jossa, samaan suuntaan, kuin ed. Gylling 
täällä äskettäin lausunnossaan huomautti, painos
tettiin sitä, että Saksanniemen poliisikoulu on pe
rustettu aivan salaperäistä tietä, että ei ole ollut 
mitää julkisia tietoja sen olemassaolosta ja että tä
mä tällainen ,salakä'hmäisyys", niinkuin sanottiin, 
on ollut omiansa synnyttämään suurta 1evo1to
muutta ja pelkoa laajoissa kansalaispiireissä.. Toi
selta taholta esitettiin valiokunnassa se mielipide, 
että asiasta ei olisi lausuttava yhtään mitään. Kun 
kysymyksessä kuitenkin oli lähes miljoonan mar
kan suuruinen määräraha ja kun vasemmiston ta
holta tahdottiin yhä :painostaa sitä, että hallitus 
ei ole uskaltanut tästä asiasta mimän mainita 
ja että myöskään nyt oikeisto ei uskalla tästä 
asiasta mitään mainita, joka muka todistaa sitä, 
että tallä yrityksellä, täillä toim:en'Piteellä on 
ollut se tarkoitus, mitä vasemmiston taholta siinä 
suhteessa on väitetty, niin silloin eräät valiokun
nan jäsenet, muiden muassa minä, katsoimme, 
&siaa siltä kannalta, että tällaiseen väärään syyt
täimiseen ei olisi ann'ettava aihetta.. Lausuimme 
nimenomaan sen mielipiteen, että tässä ei ole ollut 
minkäänlaista salakähmäisyyttä, vaan että halli
tuksen toiminta on ollut aivan julkista. Kun va
semmisto ehdotustaan ei millään tavalla muutta
nut, ja kun oilreisto ei mitään vastaavaa lausu
maa ehdottanut, silloin meikäläisten taholta ehdo
tettiin lausuma, joka mietinnössä esiintyy, ollen 
lausuma nopeasti tehty korjaus siitä lausumasta, 
.ioka oli vasemmiston taholta ehdotettu. Tätä {;h
dotusta tehd·essä olin ainakin minä, joka olin ollut 
estetty ottamasta valiokunnan istuntoon sen alu&ta 
asti sillä 'kertaa osaa, enkä siis tiQnnut, kuten mai
nittu, että käsittely oli jo julistettu toiseksi luke
miseksi ja että kysymys siis meni tällä käsitt.e
lyllä lukkoon, nimenoma.an si'illlä käsityksessä, 
että toisessa. lukemisessa, jonka otaksuin tapahtu
van heti ensimäisen lukemisen pääJtyttyä, on tilai
suutta lausumaa korjata. Sitä tilaisuutta ei, ku
ten sanottu, kuitenkaan tullut. Kun kappale tuli 
siis tässä muodossa mietintöön liittymään ja kun 
vasta jälestä olen ollut tilaisuudessa tarkistamaan 

kantaani tähän kappaleeseen nähden, niin olen 
tullut ,siihen, että joskin olisi saattanut olla ai
hetta niissä olosuhteissa, jolloin 1Saksanniemen 
poliisikoulu :perustettiin, ottaa harkinnan alai
seksi, onko si'ihen ollut syytä -- varsinkin sen 
vuoksi, että muutamia viikkoja ennen senaatin 
siviilipäällikkö oli lausunut samansuuntaisen aja
tuksen, - niin kuitenkin koska tätä kysymystä 
saatetaan katsella myöskin toisessa valaistuksessa 
.ia koska nykyisissä oloissa kappaleen tässä muo
dossa mietinnössä oleminen saattaisi synnyttää 
väärinkäsityksiä, synnyttää sellaista käsitystä, 
että eduskunta tällä h~tkellä on sillä kannalla, 
että ei olisi voimakasta järjestysvaltaa maahan 
saatava, minä näihin syihin nähden ehdotan tä
män kappaleen muutettavaksi silläl tavalla, että 
ainoastaan lausutaan se, mihinkä näitä varoja. on 
käytetty. Tällä menettelyllä :poistetaan ai'he siltä 
syytökseltä, että asia olisi niin kipeä porva
reille, etteivät uskalla julkilausua miljoonan 
markkaa sisällytetyksi tähän . >tarkoitukseen. 
Mutta toiselta puolen myöskin on asialta pois
tettu se leima, että tahdottaisirn lausua jon
kinlainen välillinen :puolustus niille vallatto
muuksille, joita maassa viime aikoina on ta
pahtunut. Tästä. ·syystä ehdotan, että kap, 
pale hyväksyttäisiin näin kuuluvana: ,Tähän 
ryhmään sisältyy valiokunrran saamain tietoJen 
mukaan kuluvan vuoden syyskuun 4 päivänä 
anne,tnn maksumääräyk<Sen nojalla. eversti Jalan
derille suoritetut 400,000 markkaa sekä viime 
lokakuun 13 päivänä anm~tun maksumääräyksen 
nojalla samalle suoritetut 450,000 markkaa. Lä
hempää tilitysiä näiden varojen käytöstä ei evers
ti Jalander vielä ole senaatille antanut. Mikäli 
valiokunta kuitenkin on saanut tietää. ovat nämä 
varat käytetyt Saksanniemen kartan~on Porvoon 
pitäjässä: perustetun ra<tsupoliisikoulun perustamis
ja ylläpitäniiskustannuksiin. Valiokunta on meno
erän sisällyttänyt laskelmaansa. Ryhmän menot 
ovat siten esityksen mukaisesti j. n. ·e." Tässä on 
ainoastaan suoraan selostettu, mihinkä nä~ä varat 
on käytetty, ja siten asia jätetty avonaiseksi, ryh
tymättä lausumaan mitään relatiooniluontoista 
puol<een tai toiseen. 

Täällä ed. Kairamo lisäksi äsken kosketti erästä 
toista kohtaa valiokunnan mietinnössä, kohtaa 
jossa oli lausuttu arvostelu •eräistä virkamieste~ 
harjoittamista laittomuuksista, jot.ka laittomuudet 
olivat joutuneet rpäivänvaloon niiden tutkimusten 
johdosta, joita viime kesän kuluessa. hallitusval
lan toimeenpiteestä on eri paikoina. maata .suori
tettu. Tämän johdosta tahd.on saada pöyt.ökir.iaan 
merkityksi, että valiokun1·a pientä vähemmistöä 
lukuun ottamatta Iausuma~saan oli Jr.li:simielinen. 

100 
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Ed. E s t l a Ili d e r: Jag förenar mig om den 
reservation, som är betänkand·ert bifogad och som 
hänför sig till utskottets uttaland·e å pag. 25 och 
26. Men jag lber att få härtill änuu foga några 
ord. Landtdagen •har nyligen uttalat sin för
kastelsedom öfver senaste yttring af d·en social· 
demokra:tiska partipolitiken, såvidt ruetta hänför 
sig till sköfling·en af Åbo stad. 1M·en landtdagen 
torde hafva a.nledning att icke helt och hållet 
glömma att här i Nyland såväl på landsbygden, 
som i Helsingfors, där landtdagen arbetar, samma 
anarki allt fortfara.nde underblås-es. I .. änets 
högsta ämbetsman är allt jämt fängslad och 
hindrad att vidtaga med sin tjänsileutöfning. Po
lisJIIakten befinner sig allt ännu på samma under
haltiga fot som redan före storstrejken och på 
hvHken d·en lämnades, då Jstorstrejken med sin.a 
ohyggligheter drog öfver. De kra.fter, som då, 
bet.jänade sig af samhällets svaghet, arbeta allt
jämt, färdiga att när det för dem är lägligt, låta 
nya våldsamheter ut;bryta. Ett uttaland·e från 
landtdagens sida vore därför i anl·edning af dessa, 
af mig nu endast flyktigt 'berörda förhållanden i 
hög grad på sin plats. Det är endast den kod 
tillmätta tid, som för närvara.nde står landtdagen 
till :buds för behandling af detta ärende och de 
med betänkandet sammanhängand·e · frågor, som 
gör, att jag nu icke · föreslår något särskildt ut
talande i det af mig berörda syftet. 

Här vore för öfrigt på många. ställ-en anledning 
att framhålla, huru alltigenom skeft, såsom det 
varit att vänta, och huru missvisande hetänkan
det är affattadt, då d·et ju s;ynibarligen Mr prägel 
av dess närmaste författare, och. den menings
grupp han till'hör . .Särskildt med afseende å fram
ställningen af polisförhållandena är denna skef
het i frams•tällningen så påtaglig, att den visser
ligen tvingar till en protest, medan å andra sida.n 
det icke heller är nödvändigt att framhålla annat 
än detta, för att hvar.ie sundt och förnuftigt tän
kande medborgare i ·1andet må inse vidden af det 
orättvisa i framställningen. Sasom sagdt, den 
är genomgående skef, den syftar att med allt ge• 
valt påtvinga landtdagen uttalanden till förman 
för det socialdemokratiska partiets sköteJbarn, den 
väpnade · klass.polisen; den försöker tiH och med 
att insinuera ett godt ord tili förmån för de s. k. 
ordningsnämnd·erna, hvilkas v·erksamhet i oord
ningens och den sociala omstörtningens tjänst nu· 
mera torde af alla inses. Till och med ett dylikt· 
förord saknas här icke. Denna samhällsuppfatt
ning, som sålunda. oblygt pookande. föres fram i 
detta betänkande, liksom den gjorl sig bred öfver
allt, där det endast varit möjligt, den torde dock 
mahända ännu förtjäna att man därpå spiller 

några ord. Den innebär i korthet sagt, att ett 
majoritetsparli, - ehuru det visserligen hos oss 
icke ens är fråga om ett majoritetsparti, utan 
endast ett minoritetsparti, - a.tt ett ma.joritets
parti har rättatt exploatera stat och samhälle och 
att ordningsmakt.en särskildt är tili för att skydda 
det segra.nde revolut.i·onära partiet i d·etta dess 
lofliga förehafvande. Denna uppfattning har 
framförts vid otaliga tillfällen af mer eller mindre 
bemärkta ·personager inom vänstern, och i diskus
sionen om Abo-interpellationen tili och med af 
mycket bemärkta sådana. En dylik uppfattning 
synes bäst lämpa sig :för presidentaspiranter i 
sydamerika.nska hal:llblodsrepubliker. Det är där 
denM .samhä!llsuppfattning och det är där dylika 
individer och deras politik höra hemma. 

·Ed. H o r n b o r g: J ag hade anhållit om ordet 
i syft.e att ansluta mig ti:ll herr Kairamos utta
lande rörande den anmärkning, som i statsutskot
tets betänkande framställts gentemot senatens åt
gärd att inrätta en skola för ridande polis. Denna 
anmärlming motiveras med !~n hänvi$ing till 
misstankar, som senatens åtgärd på vissa håll 
hade uppväckt. Statsutskottets I)lajoritet har 
emellertid förbisett, att de misstankar, som lågo 
till grund för senatens atgärd ·OCh SOID delades af 
större delen af vårt folk, sena.r·e ha på -ett fruk
tansvärdt sätt hekräftats. J ag finner det onödigt 
att nu här hänvisa tili den s. k. storstrejken och 
hvad <lämnder skedde, ·eller tili 1händelserna i 
ÅJbo. Men till det, som herr Estlander anförde, 
vill jag ytterliga.re tillägga, att just nu i Helsing
fors närmaste grannskap, på den nyländska lands
bygden, allmogen öppet plundras af beväpnade 
band. Genom att spränga. polisskolan på !Saksan
niemi har röda gardet skapat förutsättningar för 
att ostördt kunna utföra de plundringar, som för 
närvarande pågå. Motiveringen för d-en ifråga
varande anmärkningen ter sig i lbelysningen af d·e 
senaste tilldragelserna - tilldragelser, som ännu 
icke tillhöra det förgångna - mer än 1ofligt flat 
och tarflig. 

J ag nämnde, att jag hade tälllkt understödja 
herr rKairamos ändring~förslag. J ag är ·emeller
tid nu böjd för att underst.ödja herr Luopajärvis, 
ty det finnes icke något skäl att ur betänkandet 
utelämna konstaterandet af det ändamål, för hvil
ket dessa 850,000 mark hafva användts. Jag ber 
således att få understödja herr Luo];iajärvis än" 
dringsförslag. 

Ed. Neva n 1 i n n a: Niinkuin ed. Kairamo, 
niin en minäkään ole valiokunnassa voinut yhtyä 
kaikkeen siihen, mitä perusteluissa esitetään. Olen 
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:Kaikkeen pääasialliseen nähden niissä kysymyk
sissä, joita ,ed. Kairamo kos'ketteli, ollut samalla 
kannalla, kuin hän, ja pyydän sentähden yhtyä 
hänen lausuntoonsa. Sen lisäksi tahdon saada il
moitetuksi, että minulla. on ollut suuret epäi1yk-
5€t myöskin sitä ehdotusta vastaan, jonka valio
kunta perustelee sivulla 24, kun se ehdottaa rait
tiustyön kannattamismäärärahan nyt nost€tta
vaksi toisella puolella, kuitenkin o.soittama.tta 
niitä uusia tarpeita, jotka tekisivät tämän ole
tuksen valttämättömäksi. EdeUeen olen ollut 
sitä mieltä, että valiokunnan lausunto sivulla 26 
olevassa ensimäisessä kappaleessa, mikäli se 
koskeB ·eläkkeiden myöntämistä tai myöntämättä 
jättämistä, olisi ,ollut jätettävä pois. Syy tähän 
mielipitees-eeni on se, ettei ole periaatteellisesti 
oikein, että €dusknnta käypi antamaan ohjeita 
siitä, keille eläkkeitä on annettava, keille ei. 
Toista on, että yleinen lainsäädäntö siitä, millä 
perusteilla eläkkeitä on myönnettävä, voidaan 
antaa eduskunnan myötävaikutuksella. Mutta kun 
tässä ei siitä ole kysymys, vaan itse lainsäädän
nön sovelluttamisesta, niin minusta. tämä lausunto 
ei ole paikallaan. 

Lopuksi olen ollut valiokunnassa sitä mieltä, 
että valiokunnan olisi tullut, mitä tulee työky
vyttömyysrahaston perustamis·een, odottaa halli
tuksen ·esitystä asiasta, jonka tiedettiin olevan 
juuri tulossa, ja nythän se onkin jo ·eduskunnalle' 
annettu. Nähdäkseni olisi lojaalisuus eduskun-· 
nan enemmistön puoleHa sen itsensä asettamaa) 
hallitusta kohtaan vaatinut, että ainakin halli
tusta kannattava osa valiokumian jäs·enistä olisr 
tä:män kantani omaksunut, mikä kuitenkaan ei 
tapahtunut. 

Mitä vihdoin tulee siihen kysymykseen, ,iota 
vastalauseessa kosk€tellaan, niin olen vastalau
seen yhtenä allekirjoittajana rt;ietenlcin samalla 
kannalla, kuin ed. Kairamo. Mutta kun nyttem
min toinenkin ehdotus on asiasta tehty, joka on 
asiallisesti sama kuin vastalaus-een, ja sitä on kan
natettu, niin minun ei tarvit.s~ nimenomaan kan
nattaa vastalausetta. 

Ed. S c h y b e r g s o n: Det är icke lång stund 
som den, hvilken icke suttit i statsutskottet, haft 
att stifta bekantskap med detta betydelsefuHa 
betänkande, men det har ändå varit tillräcldigiJ 
för att se, huru folkel:ig eller, såsom jag tillät 
mig att hä:r om dagen yttra mig, broholmsfolkelig 
motiveringen allt igenom är. Men jag tänker att 
ingen fäster sig så mycket vid det. . Vi hafva 
.6lifvit vana vid a tt agrarerna då och då lämnat 
sin ori:linarie kavaljer och taga sig en sväng 
med socialdemokra.terna, och det må vara dem 

unnadt, efter~om de däri finna behag. Deras· 
smak kan jag dock icke rätt fatta. Men hvad 
jag i alla fall måste uppehålla mig vid är Sak
sanniemi frågan, s-om redan af andra har berört.s, 
men yttermera förtjänar fb.elysas, icke därför att 
senaten behöfver taga sig så mycket af den, 'helst 
anmärkningen gäller en civilchef, som redan har 
fallit, men för själfva sakens skull. Vi skola 
komma, ihåg, huru den nuvarande situationen 
har uppstått. Vi skola komma ihåg, att skaror, 
som visserlig·en icke voro beväpna.de, men i stället 
hade sina näfvar till förfogande, angrepo bland 
annat stadsfullmäktige i Helsingfors. Jag var 
med där och vet, huru det u:ppträdet gestaltade 
sig. De borgerliga måste tänka på att på något 
sätt skydda sig, och grundade skyddskårerna. 
Dem blefvo åter huliganerna rädda för, och så: 
fingo vi de röda gardena; och då måste skydds
kårerna förökas, och när de växte till, så måste 
röda gardena ökas och likaså beväpningen på 
hvartdera hållet. Vi kommo, såsom herr Estlar..
der riktigt uttryckt d·et, till :förhållandena i Me
xiko ·eller Balkanstaterna. Det är näistan ohjälp
ligt, och, såsom ja,g vid eU föregående tillfälle 
har sagt, kanske ännu farligare för socialismen än 
för reaktionen. 

Det är under sådana förhållanden som detta 
förslag om Saksanniemi kåren kom till. Då herr 
Gylling säger, att saken bedrefs i hemlighet · och 
att detta var det största felet däri, skall man 
betänka, under hvilka förhål'Ianden vi nu arbet.a. 
Stadsfullmäktige i Helsingfors ha varit tvungna 
att hålla sina sammanträden för slutna dörrar, 
för att det. icke skuUe gå wm · vid sammanträdet 
i augusti. Man måste under sådana tider, äfven' 
i fråga om de mest lojala företag, undvika att 
blifva störd på detta numera mycket vanliga sätt. 
Däraf hemTighetsfullheten. Men vi skola hoppas, 
att vi numera komma öfverens, herr Gylling och 
jag, och att vi nu göra Saksanniemi saken ånyo 
fullt öppet, starkare, kraftigare och med använ
dande af större belopp, än förut. Det är ound
gängligt, för att det icke skall gå rent llå sned i 
detta land. 

Hvad särskildt beträffar det ifrå,gava.raude ut
talandet, vill jag fästa uppmärksamhe>ten vid att 
det är rent af farligt, om det tack vare de gles
nade leden på 'borgerligt håll kommer att god
kännas, ty hvarje uttaland·e från landtdagen, som 
kan tydas såsom en svaghet i fråga. om ordnin
gens upprätthållande, kommer att verka menligt 
på det produktiva arbetet i landet och på möjlig
heten a.tt uncler de närmaste åren täcka budgeten. 
Vi skola. icke helt och hållet glömma också den 
sidan a.f saken. Det finnes l'Cdan personer med 
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betydande kapital, 'som flyttat eller ha för afsikt 
a:tt flytta härifrån och det är /framförallt ert 
mängd företag, som hafva varit planerade, men 
nu icke förverkligas. Det är icke minst för stads
arbetarna och för arbetarna i konsumtionscentr.a 
som detta är ett memento. I likhet med herr 
Horniborg för-enar jag mig om herr Luopwjärvis 
förslag. 

Senaattori L o u h i v u o r i: Sen johdosta, että 
täällä on valiokunta ehdottanut, että vanhuus- ja 
työkyvyttömyysvakuutuksen toimeenpanoa varten 
perustettaisiin 40 milj. markan erikoinen rahasto, 
pyydän minä vain ilmoittaa mahdollisten väärin~ 
käsitysten välttämiseksi, et"tä näin etukä1leen, kun 
ei vielä ole minkäänlaista lopullista. suunnitelmaa 
tämän vakuutusmuodon järj-estämiseksi, on teknil
lisesti aivan mahdotonta laskea, kuinka paljo va
roja tätä tarkoitusta v-arten tarvitaan, tarvitaanko 
30 miljoonaa, 40 miljoonaa vaiko kenties 60 mil
joonaa markkaa tuollaiseksi rahastoksi. Niin ol
len on hallitus tekemässään esityksessä ·ehdotta• 
nut, että /varsinaisen lrahasäännön ulkopuolella 
oleva lainausrahasto, joka pyörein luvuin tekee 
noin 32 miljoonaa markkaa, tällä kertaa määrät
täisiin pohjarahastoksi va·staisuudessa aikaansaa
tavaa vanhuus- ja työkyvyttömyysvalmutusta 
varten. Kun jo kaksi kertaa valtiovarainvalio
kunta on tämän pohjarahast<>n nimenomaan 40 
miljoonaa markfl.:ksi harkinnut, niin olen minä kat
sonut velvollisuudeks·eni tämän ilmoituks-en tehdä, 
ettei ehdotetun summan suuruus, 40 miljoonaa 
markkaa, perustu minkäänlaisiin laske[miin siitä 
rahanta.rpeesta, mikä tässä suhteessa tulee ole
maan. Tietysti vakuutusmuodon järjestäminen 
tulee olema.an sitä l1elpompi, kuta suuremmat ra
IJJ.astot ovat sitä varten käytettävissä silloin, kun 
niitä tarvitaan. 

Ed. Niukka n en: Pyysin puheenvuoroa 
kannattaakseni ed. Luopajärven ehdotusta. Ed. 
Luopajärven korjausehdotus mietinnön 'sivulla 25' 
on parempi kuin ensimäinen vastalause. Täima 
asia, josta tässä puhutaan, nim. poliisikoulun pe
rustaminen Saksanniemelle on' siksi tarpeellinen, 
että siitä voi hyvällä syyllä tässä mietinnössä mai
nita. Meidän poliisikant.amme on niin äärettömän 
huonoa, että meidän täy·tyy saada se uusirttua. 
Entinen poliisimme oli matelijoita ja v-enäläisen 
ohranan palvelirjoita. Nykyinen puna.kaarti-mi
liisi on osoittautunut olevansa valmis kaikkiin 
semmoisiin toimintatapoihin, mihin entinen vaH
tiol'linen poliisikin. Esimerkiksi Turun tapahtu
mat antavat siitä selvän kuvan. Siellä nykyinen 
miliisi on tehnyt itsensä SYY'Pääksi aivan samoihin 

tekoihin, kuin entinen tsaarin suojeluspoliisi, sil
loin kun se järjesti muun muassa juutalaisteura:;;
tuksia y. m. sentapaisia yhteiskuntaa provoseeraa
via tekoja, siten osoittaakseen omaa tarpeellisuut
taan. ·Sen vuoksi nämä tällaiset koulut uuden. 
suomalaisen ja kunnollisen poliisikannan luomi~ 
seksi ovat siksi tarpeellisia, että niihin käytetyt 
menot voidaan julkisesti hyväksyä. -

Ed. Kairamo: Sitten, kun ed. Luopajärvi 
on korjannut valiokunnassa tekemänsä erehdyk" 
sen, pyydän minii saada ajan voittamiseksi peruut
taa ehdotukseni. Molempi·en, ed. Luopajärven ja 
minun ehdotukseni välillä ei ole suurempa~ eroa, 
kuin että se voidaan sanoa makuasiaksi. 

Ed. Hu 1 t i n: Pyytäisin huomauttaa, että jos 
ed. Luopajärven ehdotus tulee hyväksytyksi, niin 
jää vielä korjaamaha eräs l~wse, nimittäin se, 
että eversti Jaland€r ei ole vielä senaatilile antanut 
tilitystä näistä varoista. Tämä sisältää jonkun 
laisen epäl uoitam uslauseen. Tiedetään, että' 
eversti Jalander on kauvan ollut ja yhä istuu syyi:
tömästi vankeudessa, joten hänen on mahdoton 
tilitystä antaa. Kärsimästään vääryydestä pitäisi 
hänelle pä.invastoin antaa hyvitys. Ehdotan, että 
poistetaan lause: ,'Mitään lähempää tilitystä 
näitten varojen käytöstä ei eversti J aijander Ol€ 

vielä senaatille antnnut." . 

Ed. H ä n n i n e n - \V a 1 p a s: Herra J alande
rille suoritetut rahat ovat oikeastaan salaa val
tiolta kavallettuja. (Puhemies koputtaa.) Minun 
täytyy vain valittaa, ·että aika. oei anna myöte.n 
oikein arvostJ&Jla tuota tekoa. 

1Ed. R o o s: ,Tag anhåUer att få understöda 
fröken Hultins fönflag. 

Senaattori A r a j ä r v i: rSen y leiskesku;;tel nn 
johdosta, joka t.ääUä on nyt pidetty ja jonka ~-h
teydessä on kosketeltu erinäisiin sekä maan raha
taloudellisiin oloihin dtä järj.estyksen ylläpitoon. 
saatan minä puolestani pitää sopivana lausua tässii 
sen, mitä minulle lii'ke- ja rahamiespiirei~>sä joku 
aika. sitt'8n lausuttiin, keskustelta,essa valtion raha
asiain tilasta ja. maan yleisistä finansseista. Sa
nat kuuluivat jotenkin tähän tapaan ja minä nt 
puolestani nyt adre.sseeraan Suomen eduskunnalle, 
jolla valta on käsissä: Toimiitakaa maahan 
järjestys .. Sitä seuraa reipas toiminta .ia työnilo. 
Rahoja. on käytettävi;;:sä. Tuloja karttuu. Ras-. 
kaatkin verot otetaan kannettaviksi, sillä niitähän 
kuitenkin mahdaan vain saavutetui,sta voitoista. 



Rahasääntö vuodeksi 1917. 787 

Ed. R u r me vaara: Puhemiehen kiukutte
lusta huolimwtta yhdyn minä ed. Walpas-Hänni
sen lausuntoon. 

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Ne ehdotukset, mitä ed. Luopa
järvi ja Hliltin ovat täällä tehneet, otetaan huo
mioon silloin, :kun tullaan siihen erikoiskä.sitte
lyyn, josta täällä alussa ilmoitin. 

Ryhdytään yksi·tyiskohtaiseen käsittelyyn. 

Mietinnön kohta siv. 1-7 aina siihen saakka, 
missä vakinaisd menot alkavat, hyväksytään kt>s
kustelutta. 

V a r s i n a i s e t m ·e n o t. 
Pää-luokat 1-13 esitellään ja ~ärjestänsä hy

väksytään keskustelutta. 
14 'Pää:luo'kka: Sekalaisia yleisiä menoja. 

P u h e m ~ e s: Tässä on vastoin valiokunnan 
ehdotusta. ed. LuQpajärvi ehdottanut, että se kap
pa.le, joka alkaa sanoilla, ,Erinäisiä määrärahoja", 
saisi seuraavan sanamuodon: ,Tähän ryhmään si
sältyy valiokunnan saamien tietojen mukaan kulu
van vuoden syyskuun 4 päivänä annetun maksu
määräyksen nojalla eversti .Taland·erille suoritetut 
400,000 markkaa sekä viime lokakuun 13 päivänä 
annetun maksumääräyksen noja.lLt samalle suorl.te
tut 450,000 markkaa. Mitään lähempää tilitystä 
näiden varojen käytöstä ei eversti Jalander vielä 
ole senaatille antanut. Mikäli valiokunta kuitenkin 
on saanut tietää, ovat nämä varat käytetyt Sak
sanniemen kartanöon Porvoon pitäjässä peruste
tun ratsui)oliisikoulun ·perusta:mis- ja yllärpitokus
tannuksiin. Valiokunta on menoerän sisällyttä
nyt laskelmaansa." Tätä ehdotusta on ed. Horn
borg kannattanut. Ed. Hultin taas on ehdottanut 
muutoin samaa, kuin ·ed. Luopajärvi, paitsi että 
hän on tahtonut tästä edelleen poispyyhittäväksi 
sanat ,.lähempää tilitystä näiden varojen käytöstä 
ei eversti Jaland·er ole vielä senaatille antanut." 
Tätä ehdotusta on ed. Roos kannattanut. 

Ed. K. M a n n e r: Vieläkö tästä pÄäluokasta 
saa puhua? 

P u h e m i e s: Kyllä. 

Ed. K. Manner: Tähän 14 pääluokkaan on 
myöskin otettu varoja senaatille ulkoasiain 
hoitoa varten. Kun senaatti on näitä asioita 
hoitanut moitittavalla salaperäisyydellä, jopa 
niinkin pitkälle menevällä salaperäisyydellä, 
ettei se ole eduskunnalle vielä toimistaan ja suun
nitelmistaan antanut mitään ·tietoja, jopa ainakin 

tähän asti on kieltäytynyt vas-taamasta ulko
asioita koskevaan ·eduskunnan hyväksymään väli
kysymykseen, niin oikeastansa olisi pa.ikallansa 
kieltää s·enaatilt.a varoja. tätä ulkoasiain hoitoa 
varten, sillä on syytä pelätä, että niitä varoja käy
tetään huonosti - eräitä merkkejä siinä suh
teessa on, - mutta en kuitenkaan viitsi tehdä 
semmoista ~hdotusta, merkitsen vain vastalau"'eeni 
siitä tavasta, millä ·senaatti asiassa suhtautuu 
edushmtaan. 

P u he m i e s: Viimeisen puhujan lausunnon 
johdosta tahdon nyt jo ilmoittaa, vaikka olio aiko
nut siirtää sen ilmoituksen tuonnemmaksi, että 
senaatin puheenjohtaja !Svinhufvud on ilmoittanut 
että hän on valmis tässä istunnossa antamaan vas
tauksen täällä tehtyyn välikysymykseen. Mutta 
olin sitä mieltä, että sitä ·ei olisi ·esiteltävä aina
kaan ennenkuin vielä tämä mietintö on saatu kä
sitellyksi, kun tämä on nimittäin kiireellinen. 

Ed. K. M a n n e r: Minä pyydän ~puhemiehen 
nyt antaman tiedonannon johdosta m~rkitä n:i.ieli
hyväni, että senaatilta lopulta saadaan selvitystä, 
mutta se ei mitenkään muuta minun arvosteluani 
senaatin aikaisemmasta menettelystä. 

Keskustelu julistetaan päätt;yneeksi tästä mie
tinnön osasta. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Åän~stettäessä olisi haettava 
vastaehdotusta valiokunnan ehdotuks1elle ensin 
äänestämällä ed. Luopajärv.en ja ed. Hultinin eh
dotuksista ja näistä voittava asetettava vastaeh
dotukseksi valiokunnan ehdotukselle? 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

A änesty kset ja Jläätös: 

1) Ken vastaesitykseksi valiokunnan ehdotusta 
vastaan hyväksyy ed. Luopajärven ·ehdotuks~n, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on vastaesityk
seksi hyväksytty ed. Hultinin ehdotus. 

Åänesty ksessä ovat jaa-äänet voitolla. Vasta
ehdotukseksi valiokunnan ehdotusta vastaan on 
eduskunta hyväksynyt ed. Luoprujärven e:hdotuk
sen. 

2) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan eh
dotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on edustaja Luopajärven ehdotus hyväk
sytty. 

Äänestyksessä annetaan 73 jaa- ja 91 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt tässä kohden hy
väksyä ed. Luopajärven ehdotuksen. 
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15) pääluokka: Eläkkeitä ja yleisiä apurahoja. 

Hyväksytään. 

Ylimääräiset menot. 

Siviili toimituskuntaan ;kohdistuvat hallinnon
haarat. Hyvä!ksytä.än. 

Kamaritoimituskuntaa.n kohdistuvat hallinnon
haarat. Hyväksytään. 

Sotilasmenoja. Hyväksytään. 
Kirkollisasiaintoimituskuntaan kohdistuvat 

hallinnonhaa["at. Hyväksytään. 
Maanviljelystoimituskuntaan kohdistuvat hal

linnonhaarat. Hyväksytään. 
Kulkulaitostoimituskuntaa.n kohdistuvat hallin

nonhaarat. 

Keskustelu: 

Ed. E. H u t t u n e n: Tämän pääluokan menoja 
koskevan kappaleen loppuun minä ehdottaisin li
sättävä-ksi seuraavan kappaleen, joka ei kuiten
kaan muuta. itse laskelmia. Se koske.e valtion 
töitä ja niitä periaatteita, joiden mukaan niitä olisi 
suoritettava. ,Kun valtion toimesta tullaan täten 
toimeenpanemaan suuremmoisia yleisiä töitä, joi
hin kiinnitetään kymmeniä miljoonia markkoja 
valtion varoja, ja kun näiden töiden tuottama 
hyöty tulee ulottumaan vastaisuudessa sangen 
pitkälle tulevi.en sukupolvien hyödyksi, jolloin on 
tarpeen kawsantaloudellisesti mitä suunnitelmaUi
sin ja tuottavin työ näitä töitä suoritettaessa, on 
valtion toimesta suoritettavissa yleisis-sä töissä 
maksettava työn laatuun katsomatta kunnollinen 
työpalkka ja. että työolot järjestetään silmälläpi
täen ta.rkoituksenmukaisia ja työväiestöä tyydyt
täviä työsuhteita." Pyydän mainita, että tämän
suuntainen ehdotus tehtiin myös va.ltiovarain
valioku:o.n:assa, mutta yhden äänen enemmistöllä 
tuli se siellä hylätyksi. Toistan sen nyt täällä 
ja ·ehdotan, että eduskunta sen hyväksyisi. 

Ed. Le h o kas: Pyytäisin saada kannattaa 
äsken tehtyä ehdotusta ·sitäkin suuremmalla. 
syyllä, kun tämänluontoisia töitä,· joista tässäkin 
on kysymys, nimittäin työttömyyden torjumi
seksi tarkoitettuja, usein teetetään ja tulkitaan si
ten, ·että niissä •ei tarvitse noudattaa niitäkään har
voja työväensuojeluslakeja, joita on käytännössä 
meillä, ja niissä usein tahdotaan maksaa pienem
mät palkat kuin tavallisista muista töistä. Kan
natan siis ed. Huttusen tekemään ehdotusta. 

Ed. .S a a r i k i v i: Pyysin puheen vuol1oa kan
nattaakseni ed. Huttusen t'€kemää ehdotusta. 

Ed. K a i r a m o: V aliakunnassa tehtiin sama 
ehdotus ja huomautin siellä, että tietysti on suo
tavaa, että työväelle maksetaan kunnollisia palk
koja. Mutta jos pi·detään tarpellisena nimen
omaan tä,stä huomauttaa, olisi minusta myöskin 
syytä sanoa, ·että silloin on vaadittava kunnollista 
työtä, ja kun tähän ei tahdottu suostua, niin valio
kunta äänestyksen jälkeen ei puolesiansa ole ta:h
toi:ut hyväksyä tätä ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päättyneek·si. 

P u h e m i ·e s: V aliakunnan ehdotuksen lisähi 
on ed. E. Huttunen ed. Lehokkaan ja muiden kan
nattamana ehdottanut puhe·enaolevan kappaleen 
loppuun lisättäväksi seuraavaa: ,Kun valtion toi
mesta tullaan täten toimeenpanemaan suurero
moisia yleisiä töitä, joihin kiinnitetään kymmeniä 
miljoonia markkoja valtion varoja ja kun näiden 
töiden tuottama hyöty tulee ulottumaan vastaisuu
dessa sangen pitkälle tulevien sukupolvien hyö
dyksi, jolloin on tarpeen kansantaloudellisesti mitä 
suunnitelmallisin ja tuottavin työ näitä töitä suo
ritettaessa, on valtion toimesta suoritettavissa 
yleisissä töissä maksettava työn laatuun katso
matta kunnollinen työpaikka, ja että työolot jär
jestetään silmälläpitäen tarkoituksenmukaisia Ja 
työväestöä tyydytäviä työsU:hteita." 

.Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdo
tuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
E. Huttusen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis päättänyt tässä kohdin hyväksyä 
fmuren valiokunnan ehdotuksen. 

Senjälkeen esitellään järjoestykses,sääin muut 
mietinnön osat, jotka hyväksytään keskustelutta. 

Puhe m i ·e s: Kun tarkoitus .oli, että tämä is
tunto lopetettaisiin k:lo 4, niin täytynee kaikki 
muut asiat jättää tällä kertaa käsittelemattä. 

Hyväksytään. 

P n he mies: Seuraava täysi-istunto pidetään 
8 päivänä ensi tammi·kuuta 1918 .k:lo 7 i. p., 
jollei sitä ennen erityistä ilmoitusta anneta. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 3,45 i. p. 

P<Wtä:kirja.n vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

Nimenhuudo,ssa merkitään poissaoleviksi ed. 
Ahmavaara, Alopa;eus, Aråjärvi, Arokallio, Aro
nen Björk, Holsti, Jalava, J uutilainen, Kirves, 
Ki~iniemi, Kokko, Kuusinen, Leinonen, Lepola, 
H. I. Linna, Lohi, Nurmela, Nurminen, Paavo
lainen, Pehkonen, Pullinen, Rentola, Saarinen, 
Salovaara, Sinkko, Sundblom, Waljakka. · ja 
Vitkki. 

llmoitusasiat: 

. Vapautusta valtiopäivätyöstä saavat ed. Aro
kallio J>erheessä ,sattuneen kuolemantapauksen 
takia tämän kuun 12 päivään saakka, ed. W al
jakka sairauden takia yhden viikon ajaksi' sekä 
ed. Alopaeus, Aronen ja Sundblom yksityisasiain 
vuokS~ tämän ja huomi.späivän täy,si-istunnoista. 

Ilmoitus Suomen itsenäisyyden tunnusta
misesta. 

Puhemies: •S-enaatin puheenjohtaja tulee 
tekemään eduskunnalle •erään ilmoituksen. 

Senaatin puheenjohtaja 1S v i n h u f v u d: Hal
lituksen puolesta 1pyydän kunnioittaen eduskun
naUe tehdä seuraavan ilmoituksen. Suomen hal
lituksen ja eduskunnan julistettua Suomi its~näi
seksi ja riippumattomaksi valtioksi, on hallitus 
kääntynyt suurvaltoj-en, Skandinavian maitt~n ja 
useitten muitten ulkovaltojen puoleen saadakseen 
Suomen riippumattomuuden tunnustetuksi. ·Tämiin 
johdosta ovat saapuneet seuraavat va;staukse-t halli
tuks-elle. Ensinnäkin on saapunut vastaus V!mä
jältä: 

Venäjän kansankomisarioiden neuvoston puolta
lauseen johdosta on Venäjän työläis-, sotilas- .ia 

talonpoikai•s,edustajain neuvoston. toil\leen11aneva 
keskuskomitea kokoukrs·essaan 22 päivänä jonlu

' kuuta. 1917 vanhaa lukua päättänyt 
1) tunnustaa •Suomen tasavaUan valtiollisen it-

senäisyyden; · 
2) yksissa nenvoi•n :Suomen hallituksen ja Suo

men työväenluokan edustajain kans•sa asettaa. eri
tyisen komitean valm1stamaan 1niitä käytännöl
lisiä toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Suomea eroa
misesta Venäjästä. 

Toiseksi on tullut vastaus Ruotsista. Kunin
kaallinen Ruotsin pääkonsuli Suomea varten or. 
kirjelmässään 6 päivältä tammikuuta t.v. Suomen 
hallituksHlle tietoon saattanut. että Hänen Mr~jE>s-· 
teettinsa Ruotsin kuningas on mainitun lmnn 4 
päivänä pitämässään valtioneuvoston kokouksessa 
päättänyt tunnustaa Suomen itsenäiseksi ja !'iippu
mattomaksi valtioksi. 

Kolmanneksi on saapunut tunnustus Ranskan 
tasavallalta. Ranskan tasavallan konsuli Suomf'a. 
varten on kirjelmässään 6 päivältä tammikuuta 
1918 saattanut Suom_en hallituksen tietoon, että 
Ranskan tasavallan hallitus on 5 päivänä mainit
tua tammikuuta tunnustanut Suomen iasavallali 
vapaaksi ja suvereenis•eksi valtioksi. Mainittu 
konsuli on sen ohessa hallitukseltaan saamansa 
valtuuden ·nojalla vakuuttanut, että koko Rans
kan kansa. sydämestään toivottaa Suomelle onnel
lista ja kukoistavaa tulevaisuutta, Suomen nyt as
tuttua vapaitten kansoje'n _joukkoon, samalla esiin
tuoden, että Ranskan tasavalta on vakuutettu 
siitä, että ne vapauden ja oik,eud.en tunteet, jotka 
elähyttävät Suomen uutta tasavaltaa; tulevat ole
maan yhdistävinä •siteinä molempien tasavaltojen 
välillä, siteinä, jotka nojaavat niihin periaatteisiin, 
jatka aina ovat ohjanneet näitä kans·o.ia ja ovat· 
olleet niiden turvana niitten historian vaikeina 
aikoina. :sekä että Ranskan demokratia on .onnel
linen siitä, että sillä vastedes on rinnallaan Suo
men tasavalta yhteis·essä pyrkimyks·essään to
teuttamaan niitä ihanteita, jotka. ovat kaikille 
vapaille kansoille yhteisiä. 

•Vielä voin mainita, että sähkösanoma on tietä
nyt kertoa, vaikkaka.an ei virallista vahvistusta 
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ole vielä saapunut. s-en, -että Saksakin 011 Suomen 
itsenäisyyden tunnustanut. 

Kun nyt Venäjän kansa ylevämielisesti on 
Suomeen nähden täyttänyt lupauksensa }lienten 
kansojen itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta, 
Jn{n Ruotsi, jonka kanssa ,Suomella aikaisemmin 
useiden vuosisatoj-en kuluessa on ollut yhteinen 
kohtalo, on Suomen riippumattomuuden tunnusta
nut, ja kun johtavassa asemassa olevat, sotaakäy
vät suurvallat Ranska ja Saksa ovat sen niinikään 
tehne·et, voimme -pitää selvänä, että Suomen itse
näisyys 011 taattu ulkoapäin· siinä merkityksessä, 
että se lähitlilevaisuudessa on saavuttava yleisen 
kansainvälisen tunnustuksen. 

Niinikään on s·elvää, että Suomi ny•t eroitettuna 
Venäjiistä, samalla kuin Suomi nyt on riippuma
ton, se samalla myös on }luolueeton valtio, joka 
pyrkii ylläpitämään ystävällisiä välejä kaikkien 
muiden valtioiden kanssa.. Ilmoittaen tämän 
Eduskunnalle hallitus lausuu vakaumuks·enaan, 
että Suom€'Il kansa 'sekä sisäisesti että· ulkonai
sesti on osoittautuva kyllin arvokkaaksi astumaan 
niiden jalojen kansojen rinnalle, jotka ovat sen 
vapauden tunnustaneet. 

Puh ·e mies: Arvoisat lEdustajat. Riemumie
lin on kansamme ·ottanut vastaan ne viestit !Suo
men itsenäisy;yden tunnustamisesta, jotka viime 
päivinä: ovat meille saapuneet. Venäjän demo
kratian edustajat ovat Venäjän puolesta ensimäi
sinä tunnustaneet Suomen täyden itsenäisyyden. 
He ovat siten teossa käyneet to~uttamaan. sitä 
kansojen itsemääräämisoimeutta, jota he voimak
ltaasti ovat koko maailmalle julistaneet. Vapaa 
Suomr on hyvänä naa·purina ymmärtävä tästä 
osoittaa kiitollisuuttaa.n Venäjän kansaa .kohtaan. 

Erinomaisella tyyd;ytyksellä olemme ottaneet 
Vastaan tiedon siitä, että Ruotsi on astunut itse
ni'i'"'":vtemme tunnustajien ensi riviin. Ne moni
puoliset lujat sitoot, jotka kautta vuosisatoj{m ovat 
yhdistft.neet molemmat kansat Pohjanlahden kum
mallakin puolella, tulevat e}läilemättä nyt yhä 
vahvistumaan. 

Suomen vapauden ja itsenäisyyden tunnustajien 
ensi· riviin on åsettunu:t myöskin Ranskan tasa
valta. Ihailulla olemme tutustuneet Ranskan 
kansan taisteluun va'flauden }luolesta. Kiitollisina 
tunnustamme, •että meidänkin vap_autemme osal
taan on kasvanut l"iitä siemeneStä, jota Ramkan 
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monet vapaudentaistelijat ovat kylväneet. Kii
tollisuutemme Ranskan nyt vapaudellemme anta
man tunnustuksen johdosta on sitä •suurempi, kun 
Ranska on k-ehoittanut myöskin Englannin, Ita
lian ja Yhdy•svaltojen halli~uksia viipymättä tun
nustamaan Suomen itsenäisyyden. 

Syvä on kiitollisuutemme myös Saksaa kohtaan 
joka, niinkuin saamme pitää varmana, sekin on 
tunnustanut Suomen itsenäisen tasavallan. Suu
ret ovat ne lruhjat, henkis·et ja aineelliset, jotka 
Saksan kansa on meille täällä kaukaisessa pohjo
lasaa halki vuosisatojen antanut. Toivomme niit
ten läheisten välien, jotka vanhastaan ovat yhdis
täneet Sa.ksan ja Suomen kansan toisiinsa, yhä 
lujittuneina jatkuvan. . 

Arvoisat Edustajat! Kansamme itsenäisyys on 
saanut useiden maailman vapaitten kansojen tun
nustuksen. Suomi on astunut maailman itsenäistern 
valtojen . joukkoon ja s·en harras toivo on tarkan 
puolueettomuuden pohjalla säihrttää hyvät välit 
muitten v.alto.ien 'kanssa. •Meidän oma asiamme ·on 
sisällisesti vahvistaa vapauttamme. Va}lautemme 
lujin perustus on oleva siinä., että uutterasti, hel~ 
littämättömästi teemme työt-ä inhimilli:Sen edis
tyksen kaikilla aloilla. 

Arvoi•sat edustajat! Kehoitan teitä yhtymään 
hartaaseen eläköön-huutoon niiUen kansojen 'PUO

lesta, jotka jalossa,: vapaudenrakkaud-essaan ovat 
Suomen täyden itsenäisyyden tunnustaneet. Elä
köön! (Kolminkertainen ·eläköön-huuto.) 

Ja vielä raikas eläköön-huuto va]laalle Suomelle, 
Suomen vapauden pysymiselle, lujittumiselle 
kehittymiseHe, ·Suomen kansan ikionneksi ja 
menestykseksi. Va.paa Suomi eläköön! (Kol-
minkerta.inen eläköönhuuto.) . 

Puhemies: Seuraava täysi-istunto on huo
menna kello '6 iltapäivällä. 

'Täysi-istunto päättyy kello 8,25 illalla. 

Pöytäkirjan vakuudeksi; 

Iivar Ahava.. 
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tarkoittava ed. Tokoin y. m. all~kirj.oittama kir
joitus e.,.itellään. 
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Puhemies: Ed. Tokoi ynnä useat muut ovat 
jättäneet eduskunna.Ue erään anomusehdotuksen. 

Anomusehdotuksen lukee julki ed. Mäki, samalla 
ehdottaen, että se lähetettäisiin valtiovarainva.lio
kuntaan. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto 
asian valtiovara.invaliokunt.aan. 

Puheenvuoron s•aatuaan lausuu 

ehdottaa 

S.enaattori A r a järvi: Tehdyn aiotteen joh
dosta arvatonkaan ·ei ole muuta kuin hyvää ·sanot
tavaa. Niin paljon kuitenkin on mainittava, että 
siitä huolimatta, vaikka eduskunnan tekemät pää
tökset. joihin tässä alotteessa viitataan, eivät _vie~ä 
ole hallitukselle .saa•puneet, on hallitus kummmkm 
ryhtynyt erinäisiin, jopa laajoihinkin toimenpitei
siin juuri töiden alkamiseksi. Tänään esimer
kiksi ovat eduskunnan jä·senet saaneet sanoma
lehdistä nähdä, .että hallitus ·eilen juuri puheena
olevista rahoista päätti yli 4% mil!joonaa mark
kaa olevan käytettävän ja työt heti olevan 'J)an
tava alulle, mikäli ne valtion alullepantavissa 
ovat. Ja arvattavasti myoskin ne ·erinäiset kun
nat ja yksityiset, jotka ovat apurahoja huomat
tavia määriä saa11eet, tulevat menettelemään sa
moin. Aikaisemmin on myöskin jo näistä työttö
myyttä vart.en osoitetuista varoista melkoisia a'J)u
rahoja käytetty. Missä määrin mainituista 10 
miljoonasta markasta voidaan 3 miljoonaa ·eroittaa 
suorastaan avustuksiksi, on asia, jonka valtiova
rainvaliokunta ottanee käsiteltäväkseen. Minä 
puolestani, ainakin nyt näin oikoselta kädeltä 
asiaa harkiten, pidän sitä vaikeanläntänä, jos 
mi:elitään panna käytäntöön kaikki ne hätäapu
työt, joita on suunniteltu ja joita nyt jo päätetty 
on. Jos valtiovarainvaliokunta tilanteen tällai
s·eksi harkitsee, niin se epäilemättä on osoittava 
uusia varoja hallitukselle, nämä 3 miljoonaa 
markkaa tai enemmän. Samaten valtiovarainva
li~kunta tullee aivan lähimpinä päivinä havaitse
maan, että ne varat, jotka hallitukselle Dn myön
netty, eivät riitä juoksevien menojenkaan peittämi" 
seen, vielä vähemmin näin yleisluontois.een avus
tukseen. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puh .e m i ·e s: Kun muita ehdotuksia ei ole 
tehty, lähetettänee a·sia va.ltiovararnvaliokun
taan? 

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Päiväjärjestykses.~ olevat asiat: 

Ehdotuksen laiksi Oikeudenkliymiskaaren 11 luvu• 
10 pykälän muuttamisesta toisin kp.uluvaksi 

sisältävä hallituks·en esitys n:o 30 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, ·että 
eduskunta, rpäättäen käsitellä ·esilläolevan ·ehdo
tuksen sillä tavoin. kuin valtiopäiväjärjestyksessä 

1 
on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan ·esityksistä, 

1 lähettä.isi asian lakivaliokuntaan. 

Ehdotus hyväksytään. 

Ehdotuksen laiksi yhdistyksistä 

sisältävä hallituksen esitys n :o 31 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa., ,että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan ehdo
tuksen sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjestyk
sessä on' säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esi
sestä, lähettäisi asian lakivalioknntaan. 

Ehdotus hyväksytään. 

Ehdotuksen painovapauslaiksi 

sisältävä hallituksen esitys n :o 3~2, esitellään. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ·ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä esilläolevan ·ehdo
tuksem sillä tavoin, kuin valtiopäiväjärjestyks·essä 
on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esityksestä, 
lähettäisi asian la'kivaliokuntaan. 

Ehdotus hyväksytään. 

Maan sotalaitoksen voimaansaattamista ja esityksen 
antamista kansanmiliisin aikaansaamiseksi 

koskeva ed. Mikkolan y. m. a·nomnsehdotus n:o 4 
esitellään. 

Puhemies: Kun asia oli viimein käsiteltä
vänä, ilmoitettiin, .että puhemiesneuvosto ehdottaa 
'asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. Kes
kustelun kuluessa on ed. Johans·son ed. Härmän 
kannattamana ehdottanut anomusehdotuksen hy
lättäväksi. 

Keskustelu: 

Ed. K u II e r v o Manner: Kun ennen joulu
lomaa eräässä istunnossa ehdotin, ·että asia olisi 
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pantu pöydälLe joululoman jä:l'keen, perustelin ! 
pyyntöäni silloin sillä, että olisi tilaisuus meillä. ! 
vasemmistolaisilla joululoman aikana kuulla työ- i 
väen mielipiteitä asiasta, joka oli viritetty sen 
jälkeen, kun vaalit olivat •suoritetut ja ieduskunta 
oli istuntonsa alkanut. Nyt näinä parina viik
kona, jolloin eduskunta ei ole ollut koolla, onkin 
ns·eissa paikoin työväki pitänyt kokouksia ja 
näissä mielipiteensä asiassa esiin tuonut. Ne mieli
tJiteet ovat yksimielis•esti pohjustuneet siihen, että 
vakinaista sotalaitosta missään muodossa ·ei Suo
menmaahan olisi laitettava. Kun asia aikaisem
min ()ll täällä ollut ·keskusteluna'lais·ena, niin ovat 
jotkut eduskunnan arvoisat jäsenet huomautta
neet, että sotalaitos Suomessa olisi tarpeellinen 
maan itsenä.isyydenkin turvaamiseksi. 'Tätä vas-

. taan on vasemmiston taholta huomautettu, näh
däkseni hyvilläkin ·perusteilla, että tällainen pieni 
måa ·ei koskaan voi omistaa sellaisia voimaresurs
seja, .että se pystyisi tehokkaasti puolustamaan 
itsenäisyyttänsä ja olemassaoloansa muiden •suur
!ukuisempien ja paremmilla varusteilla varust·ettu
jen kansojen keskuudessa. Nähdäkseni eduskunta
kin on tässä asiassa asettunut ·!lamalle kannalle. 
Eräässä asiakirjassa, jonka eduskunta on hyväk
synyt, on se lausunut: ,Suomen kansa ei voi eikä 
tahdo perustaa valtiollista itsenäisyyttään fyysil
lisiin voimakeinoihin." Kun eduskuntakin on 
mie,lestäni n~i~. kantansa täs•sä lausunut, ni~n sa-~ 
maila kun mma yhdyn tehtyyn ehdotukseen, että. 
ed. Mikkolan alote hylättäisiin, pyytäisin, että 
Bdnskunnan muutkin jäsenet tahtoisivat pitää 
kiinni tästä yksimielisPsti hyväksyty•stä fkannasta. 

Ed. P a a s ()ne n: Olen myös joululoman ai
kana ollut tilaisuudessa asiasta ·keskustelemaan ja 
neuvottelemaan valitsijaini kanssa ja ovat he lau
suneet ·ehdottom·ana mi.eliTJiteenään ·olevan sen, 
-että työväestön taholta ei tulla antamaan yhtään 
penniä sotalaitoksen hyväksi eikä yhtään miestä 
~otalaitoben palv·elukseen. :Se on heidän jä.rkäh
tämätön kantansa, ja luulen, että tämä sama on 
työläisten kanta kaikkiaHa maassa.' 

Ed. Pär s s i n ·en: Kun eduskunnan on kuul
tava asioissa kansan ääntä, niin tahdon minäkin 
puolestani todeta, että joulupäivänä oyat Suomen 
työtätekevän luokan naiset kymmenissä eri koko
uksissa pitkin maata t>ohtineet tätä asiaa ja lau
suneet nimenomaa.n, että he vastustavat sotalai
toksen muodostamista tai jälleenasettamista Suo
meen ja tulevat olemaan mukana siinä työssä, 
jolla tullaan tekemään tämä porvarilli;;;ten .vritys 
mahdottomaksi. 

Ed. A i r o l a: Tätä alotetta, mikäli minä tie
dän, ei ole jaettu edustajille. Täällä on kyllä 
jaettu alotteita paljon pien•emmistäkin asioi•sta, 
mutta tästä asiasta en ainakaan minä ole saa.nut 
nähdäkseni mitään kapTJaletta. Näin ollen ei voi 

• tarkoilleen tietää, mitä tämä alote sisältää, mutta 
mikäli olen kuullut ja ohimennen toisen :kädestä 
nähnyt, niin s·en TJitäisi sisältää sen, ·että ·entiset 
pataljoonat palautettarsiin, toisin sanoen, että saa
tettaisiin voimaan jo useita vuosia käytännöstä 
poissa ollut asevelvollisuuslaki. Loppupuolella 
siinä kai puhutaan myöskin kansanpuolustuksesta. 
.Tos oikein ymmärrän, niin tämä kansanpuolus
tusta koskeva osa on otettu siihen mukaan, jott-a 
ha.nke ei näyttäisi niin kovin rumalta. Jos vaka
vasti tavoteltai!Jiin kansanTJuolustuks-en aikaan
saamista, jos tahdottaisiin S'e tehdä niin, ·että ·kan
sanpuolustus olisi todella kansanvaltaisesti järjes
tetty, niin silloin minä puolestani olisin valmis •sitä 
kannattamaan. r8osialidemokratisen TJUOlueen oh
jelmassa 9 :s kohta kuuluu: , Sotilastaakkaa on 
vähennettävä ja kansanpuolustus on järjestettävä 
vakituisen sotaväenotoi1 •sijaan. Rauha-naatetta 
on käytännössä toteut€ttava." Tämän mukaisesti 
kannattaisin alotetta, jos se todella tarkoittaisi 
kansanpuolustuksen aikaansaamista ja vielä sillä 
tavoin, ettäi se olisi todellakin kansanvaltaisesti 
järjestetty ja että olisi takeita siitä, ·että •sitä ei 
voida väärinkäyttää. Niinkuin sanottu, minä sitä 
silloin kannattaisin. rMutta kun alotteella on tar
koituksena aikaansaada vain seisova s·otaväki, 
jota käytettäisiin TJOliisin tehtävis•sä luokkataiste
lun välikaTJpaleena, niin en voi sellaista tarkoi
tusta hyväksyä, ja kun tämän alatteen nojalla ei 
voida mitään muuta TJarempaakaan aikaansaada, 
niin minäkin ol·en valmi•s kannattamaan alatteen 
hylkäämistä. · 

Ed. Hän n i n ·e u- 'Valpas: Luin juuri sa
nomal·ehteä. Siinä oli tiedonanto, jotta porvarien 
lahtarit ·ovat tappan•eet kolme työmiestä Nickbyn 
aseman luona. Jos porvareilla olisi vakituinen 
sotaväki tuollaisissa tilaisuuksissa, olisivat .he tie
tysti ta ppanBet vielä enemmän. Pyytäisin asettaa 
porvarien omilletunnoiUe ·vastattavaksi, •eivätkö 
ne uhrit, mitkä täten Qvat tulleet .ja jo ennen tul
leet, vielä riitä vai tahdotteko te lähteä mestaa
maan vielä enemmän Suomen työväkeä. (Keskus
tasta: Kuka läksi?) 

Ed. La n k i 1 a: Kun minä joululoman aikana 
olin tilaisuudessa kulkemaan maa:S'eudulla tulin 
~uomaamaan, etteivät ainoastaan ne . vaiitsijat, 
Jotka ovat valinneet sosialistisia •edustajia. tähän 
eduskuntaan, ole tätä sotalaitosta vastustavalla 
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kannalla, mutta myöskin suuri usa sellaisia pien
eläjiä maaseudulla, jotka ovat äänestäne€t tänne 
muita kuin sosialisteja, on ehdottoman jyrkästi 
vwstaan koko tällaiS'en sotalaitoksen muod-osta
mista, mitä tällä ehdotuksella takaa ajetaan. 

Ed. K u ja 1 a: Joululomalla ollessani antoi 
sekä. työväestö että suuri osa pienviljelijöitä mi
nulle seuraavat evästykset: Jos porvaristo kai
kesta huolimatta tulee saattamaan voimaan sota
laitoksen tässä maassa, tullaan se •estämään kaikilla. 
käytettävissä <>levilla keinoilla ja tämä huolimatta 
siitä, vaikka ed. Mikkola Pohjanmaalla pitämäs
sään puheessa olikin lausunut eräänlaisia uh
kauksia. Ne uhkaukset eivät mi•ssään suhteessa 
tule järkyttämään kansan mielirpidettä tässä !Suh
teessa. 

Ed. -Wrede: J ag ber blott i anledning af 
ldgm. W alpas-Hänninens yttrande få konstatera, 
att således enligi socialistisk terminologi de, som 
försvara lif och egendom mot öfverfall, äro mör
dare, men de, som gå ut på ströftåg för att plundra 
och röfva ooh mörda, de göra rätt. (Bra !) 

:Ed. H ä n n i n e n - W a l p a s: On todistettu, 
että porvarien taholta ensin muodostettiin lahtari-' 
kaarteja. Ne lahtarikaartit uhkasivat työv!Wn 
alkeellisimpia oikeuksia ja vapauksia. Siitä joh
tui, että työväki omin päinsä rupesi varustamaan 
itseään aseilla vastaan. Po-rvarien alotteesta on 
siten syntynyt sellainen tila, että Suomen kansan 
keskuudessa on oikeastaan sissisota paraillaan 
käymässä. Jos porvarit, jotka ilman virallista 
sotaväkeä ovat jo saaneet sissisodan käymään, jos 
sellaiset ylpeät, pöyhkeät porvarit saavat vakinai
sen sotav!Wn käyntiin, tulevat h·e niin röyhkeiksi, 
että alkavat polkea kaikkia (vöYä·en va1Jauksia, ja 
esiintyvät vasten kaikkia työväen pyrkimyksiä. 
Sota tulee ehkä saamaan suurempia ja laajempia 
muotoja.. Mielestäni ei niin tyhmille ja vaaralli

, sille porvareille, kuin suomalaiset porvarit ovat, 
pitäisi antaa niin vaarallista asetta, kuin sotaväki 
on. He eivät voisi käyttää sitä järjestyksen yllä
pitämiseksi, vaan lisätäkseen anarkiaa ja riitaa 
kansalaisten keskuudessa. · 

Ed. K a i r a m o: Harvoin lienee sol vaussamia 
suuremmalla syyllä sanottu bumerangiksi. kuin 
tässä tapauksessa sanaa ,lahtarikaarti". Se kil
pistyy takaisin heittäjäänsä. 

Ed. P a 1m g r en: Ja~ har anhållit om ordet 
för att tacka herr W alpas-Hänninen för de med
delanden han här har gjort. U nder upprepade 

samtai i de kretsar jag närmast rör mig i har ja 
flere gånger hört uttalas, att man på socialistisl! 
arbetarehåll, åtminstone bland dess ledare, ick 
skulle dela de tankar och gilla de gärningar, sor 
under de senast-e tid-erna tyvärr så ofta gcnor 
röda gardet kommit till synes. J ag förstår n 
herr Walpas-Hänninens uttalande så, att å1 
minstone 'han är bland dem, som godkänna röd 
gardenas gärningar, och det är värdefullt för os 
att veta, · huru därmed förhåller sig. 

Ed. H ä n n i n e n - \V a l p a s: ·Ed. Pa:lmgre 
valehteli taas, kuten ta valllsta. 

Ed. P a l m g r e n: J ag har förstått saken !*1 
att herr W alpas-Hänninenl g-enom det uttaland 
han gjort och det sätt, på hvilket han upptagi 
denna fråga, skänkt stöd åt de åtgärder, som frå1 
röda gardets sida vidtagits. J ag har icke påståt1 
att herr W alpas gör så eller så, utan jag har sag1 
att jag på grund af hans egna uttalanden förstå 
honom så och så. I anledning af herr W alpas 
Hänninens senast fällda yttrande ber jag at 
direkte till herr W alpas-Hänninen få ställa frå 
gan: Gookänner herr Walpas-Hänninen röda gar 
dets åtgärder eller godkänner han dem icke? 

Ed. H ä n n i n e n - W a 1 p a s: Ed. Palmgre1 
ei kumminkaan ymmärrä oikein vastausta, jo. 
vastaisi. On turha vastata. (Åänekästä· naurua.: 

•Ed. P a. l m g r e n: Då herr Walpa;s..Hännioot 
påstår, att .iag g,iort mig skyldig tili osanning 
anser jag mig hafva rätt att fordra, att her1 
Walpas-Hänninen svarar på min fråga: Godkän
ner han röda gardets åtgärder eller godkänne1 
han dem icke? Jag anhål1er att svaret må sk~ 
endast med .ia eller ne.i. 

Ed. Schybergson: Ynkligt! 

Ed. P a l m g r e n: Då herr W a1pas-Hänninez 
har underlåtit att besvara en så enkel och direk1 
ställd fråga, så finner jag denna vägran innebär~ 
att herr \Valpas-Hänninen erkänner, att den up_p. 
fa.ttning .iag a.nsåg inneligga i hans tidigar1 
yttrande var riktig. hvarför jag således kan för· 
utsätta, att herr W a.lpas-Hänninen godkänne1 
röda gardets tilltag, ehuru herr Walpas-Hä.nni· 
nen är en ·sådan stackare, att han här icke våga1 
medgifva, att han har denna åsi-kt. (Ed. Wa1p~ 
Hänninen: Skäms!) 

Ed. A i r o l a: l'Iinä puole8'tani -en hyväkSJ 
rosvouksia enkä mul'hia enkä yleensä tarpeeton:U 
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väkivaltad .ia. pidän suurena onnettomuutena, että 
maassamm~ on muodostettu as-eellisia. järjestöjä. 
Mutta ymmä,rrän toiselta puolen, että porvaristo 
.ia suojeluskaartit nykyisin ja. viim~ kuukausina 
ovat saa.n~et niittää sitä, mitä. ovat kylväneet. 
Heihin nähd~n on toteutunut se raamatun sana, 
~ttä se, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan huk- 1 

kuu. Ennen porvaristo muodosti 'kaarteja nimen- ' 
omaan tor.iuakseen kunnallislain . uudistuksen ja 
8-tunti~n työpäivän .ia muun uudistuslainsäädän
nön (Oikealta: Vale!) ja turvatakseen elintarpeet 
porvaristolle ja. jättääkseen työväestön vähem
pään. (Oikealta: Valetta!) Muutoin alkukesästä 
suojeluskaartit, joita myöhemmin on sanottu lah
tarikaarteiksi, synnyttivät va,stavaikutuksen ja 
saattoivat asestautumaan ne, joita. vastaan tämä 
asestautuminen oli tähdätty. Ja sittenkun ases
tautuminen on alkuun päässyt, on turhaa tutkia 
enää syitä tapahtuneisiin väkivallantekoihin ja 
yhteentörmäyksiin, sillä tällaisessa kansan sisäi
sessä varustelussa pitää paikkarusa sama kuin kan
sain keskeisessäkin varustelussa. Kun kerran on 
lähdetty varustautumis~n tielle; niin se ehdotto
masti johtaa väkivaltaan, yhreentörmäyksiin, 
murhiin ja joukkomurhiin. Kansain ·kesken on 
sillä ta.voin, ja kun yhteentörmäyksiä sitten tulee, 
on aivan mieletöntä lähteä tutkimaan, kummalta 
taholta on alku hyökkäykseen tehty, sillä se me
nee ketju ketjulta yhä taaksepäin eikä "Pätevästi 
voi sanoa, mistä hetkestä alkaa kummankin "PUolen 
"yyllisyys. Samoin kuin maailma.nsod!l!ssa on tur
haa riidellä, alkoiko sodan Sa.ksa vaiko Venäjä, 

. samoin on meidän maassamme turhaa riidellä, 
hyökkäsikö lJUnaintm kaarti vaiko lahtarikaarti, 
kun joku yhteentörmäys, niinkuin Sipoossa., ta
pahtuu. Pääasia on, että kun porvaristo miek
kaan tarttui, niin silloin toiselta puolen on miek
kaan ·eli aseisiin tartuttu. .Ja niin kauvan kun 
porvariston taholta niin ta va.ttoma.lla kiihkolla, 
kuin esimerkiksi ed. Mikkola, •ekä täällä eduskun
nassa että eduskunnan ulkopuolella, vaatii porva
riston asestautumista valtiomahdin avulla.. niin 
on tietysti ymmärrettävä, ~ttei punainen kaarti 
halua luopua aseistaan, niin kauvan kun lahtari
kaartit aseineen ovat olemassa ja niin, kauvau 
kun tämän lahtarikaartin tueksi eduskunnan ja 
hallituksen myötävaikutuksella. koetetaan aikaan~ 
saada seisovaa .sota.ioukkoa. Kun luovutte lahtari
kaarteista ja seisovasta sota.ioukosta, ei ole pu
naista kaartia tarvis (Oikealta: Naurua), ja !':e 
lakkaa, olemasta. 

Senaattori A r a .i ä r v i: Koska keskustelu on 
päässyt lii,kkuma::m ulkopuolella sen alotteen, 
josta nyt puhuttam:m pitäisi - on puhuttu eri-

laisista kaarteista, niiden oikeutuksesta ja merki
tyksestä - niin lie paikallaan :sanoa myös se, 
.iota ei suoraän minun tietääkseni ole vielä edus
kunn8issa sanottu. Maa on joutunut sekä ulkonai
sesti että sisäisesti nyt soellaiseen tilanteeseen, että 
eduskunnan pitäisi niin vasemmalta kuin oikealta 
huolehtia siitä, että aseellisia joukkoja, minkäni
mellisia ne ovatkin, punaisia tai valkoisia, ei saa 
maa.ssa olla muuta kuin hallituksen kädessä. 
Ovatko M hallitukselle ja missä määrin tarpeel
lisia, on toinen asia, mutta järjestetty yhteiskunta 
ei ole terve, .ios aseellisia joukkoja saa kulkea ir
rallaan ulkopuolella hallituksen- määräyksiä ja 
käskyjä, olkoon sitten hallituksessa kuka tahansa, 
oikeisto tai vasemmisto. Tämä pitää minun ym
märtääkseni lyödä kiinni eduskunnassa· .ia edus
kunnan on siinä tilanree.ssa, .iohon olemme joutu
neet, aivan erityisesti koetettava hoitaa asia tällä 
tavalla. (Oikealta: Hyvä! hyva:) · 

Ed. L a 11 tt o: Surkuttelen, että tämmöinen 
mieliala vallitsee täällti. Eikö Suomen nuoren 
tasavallan eduskunnan miehillä ole parempaa pu
huttavaa nyt, kun pitäisi uutta Suomea .luoda. 
Kun tämmöinen henki vallitsee eduskunnassa, 
onko 1kumma, .ios ulkona tapahtuu, mitä; näinä 
päivinä on ta,pa.htumlt. !Enun mi~lestäni olisi 
tällaiset puheet lopetettava, enemmän ymmärret
tävä toisiaan ja otettava asia asialliselta kannalta 
eikä tuommoisilla TJnheilla häväistävä toisiaan. 

Ed. P ä r s s i .n e n: Kun porvaristo taas vetoaa 
eräisiin vallankumousajan ilmiöihin, niin tapah
tuu se vain sentähden, että saataisiin katse pois 
itse asiasta. SP on heille kipeä. He tahtovat pe
rustaa sotalaitoksen, joka tulisi olemaan pysyväi
nen ja vuosikymmeniä palvelemaan murhatarkoi
tuksia. Sen sotalaitoks~m tilille tulisi satoja ja 
tuhansia ihmishenkiä. Kun vielä täällä avonai
sesti on tunnustettu, että se tulisi toimimaan 
Suomen om~ssa maassa nimenomaan työväkeä 
vastaan (Sahsta: Se ·ei ole totta!). niin tulisi oh~
maan tapauksia, jolloin sen sotalaitoksen j-oukot 
esimerkiksi lakoissa ·tai muissa tilaisuuksisSiå -
voitaisiin sanoa, että ne ovat muka levottomuuksia 
- pää:sisivät surmaamaan työväkeä. Ja porva
risto, joka nyt äänestää 'sellaisen laitoksen puo
lesta, otta•a omalletunnollensa, tällaisiR hirvittä
vi~ ~hmismurhia, joita tuon sotalaitoksen joukot 
tnhslVat tekemään. Kun tuollaisia joukkomurhia 
porvaristo ottaa oma.Hetunn:o11ensa., niin n~ muu· 
tama.t tapauksoet, joita nyt on sattunut, ovat ai
van pieni raiska siihen hirvittävään malkaan ver
rii.ten, mikii on teidän oma%a ,;:i]mässänne. 
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Ed. Kokko: En minäkään hyväJksy puna
enkä valkokaart•eja, mutta minun mielestäni kui
tenkin hallituksella täytyy olla jonkinlainen 
aseellinen voima Suomen itsenäisyydenkin takia. 
Ei tarvitse muuta kuin viitata. Savonlinnan ta
pauksiin, miten viera1s valta tulee ja tekee mitä 
tahtoo eikä meillä ole mitään turvaa. Siitä syystä 
hallituksella täytyy olla jon1kinlainen järjestetty 
aseellinen voima, jolla se voi määräyksiään ja pEr
soonallisen turvan tukea. Moraalinen valta ei 
merkitse mitään, jollei ole mitään reaalista valtaa, 
millä sanoja täytäntöön pannaan. Täällä vasem
misto.ssa puhutaan, että porvarit ovat. lähettäneet 
verikaarteja matkaan,. En tiedä yhtään sellaista 
tapausta, että: porvarit olisivat. niitä lähettäneet, 
mutta punakaartit. .ovat niitä läthettäneet. Ed. 
Pärssinoen puhuu porvarien oma.statunnosta. Mitä 
suuria murhia on porvarien omallatunnolla? 
Katsokaa omaan poveen ne! 

Ed. Wrede: På- vänsterhåll ha, fällts åt.skil
liga yttranden, som gå därpå ut, att upprättan
det af ett militärvä:sen, liksom äfven upprättan
det af en ordningsmakt vore åtgärder, som äro 
riktade mot arbetarklassen. Ldgm. Airolas ytt
raooe · gick ut härpå, lika.så 1dgm. Pärssinens och 
kanske äfven andras. Man ställer sig således på 
den ståndpun,kt, att man drager likhetsstreck 
mellan arbetarklarssen å ena sidan ·samt brottslin-

-gar, röfvare, mördare, tjufvar och dylika. perso
ner å <len a.ndra.. Hela denna tankegång är en 
blodig .skymf mot arbetarklassen. J ag känner 
arbetare, som äro alldeles annorlunda ·beskaffade 
än deras repvesenta.nter här i landtdag.en. som äro 
mycket rätt.ä:nkande männi.skor och som ingalunda 
skulle vilja likstä,lla.s med ,sa.mhällets och ord
ningsmaktens fiender. Det är .sant som hr Airola 
säger, att här uppstått -en strid, men det är en 
strid emellan det fin.ska samhället å ena :sidan 
och sådana ligor >Bller föreningar å a.ndra :sidan, 
som vilja kullstörta detta ·Sa.mhäUe genom att 
bringa det i anarki och genom att upprätthålla 
denna anarki. Samhället.s .s1kyldighet är att med 
alla medel, också med vapenmakt, om det,behöf
ves, bekämpa anarkin, om nämligen sa.mhället 
vill äga bestånd, och det är ·en skyldighet, ::,om är 
oafvislig. J ag säger detta icke för att öfvertyga 
vänsterns medlemmar; jag vet att detta icke skulle 
lycka,s. De hafva. den uppfattning, som jag 
nämnde. J ag vill endast konsta.tera, att det är 
l'!amhäHets oafvisliga. plikt, att det är landtda
gens och regeringeus skyldighet att ställa så till, 
att dessa våldsdåd upphöra. 

Då jag har ordet, kan jag icke underlåta att 
utta.la. min förvåning öfver det yttrande, som hiir 

afgafs af ·Senator Arajärvi. Det kan hända att 
jag icke rätt uppfattade honom, men det föreföll 
mig .som .om han i någon mån SikuJl.e hafva lik
stätllt de organisationoer, som ställa sig i samhälls
ordningens tjänst samt förkla.rat sig beredda att 
undeJJstöda ordningsmakten och uppträda tili för
svar för samhä.Usmedlemmarnas lif och egendom, 
med de brot.tsliga organisationer, som uppträdt 
under namn af röda garden. Om detta var sena
torns meniug, så kan ja.g icke a.nnat än beklaga 
att en sådan uppfattning kunnat göra sig gällande 
inom vår aktade styrelse, tili hvar.s främ.sta ålig
gande hör 'lltt finna. medel, genom hvilka röfvar
väsendet och anarkin kunqe stäif.ias. 

Senaattori A r a j ä r v i: Ed. vapaaherra W re
den lausunnon johdosta tahdon sanoa, että hän 
epäiLemättä on ymmärtänyt minua väärin. .Sa
noin - .ia siinä pysyn - että! on pidettävä sai
raalloisena ilmiönä yhteiskunnassa sitä, ettii, on 
irrallisia a,seellisia joukkoja ulkopuolella halli
tuksen määräy.svaltaa, tai sellaisia, jotka eivät 
alistu hallituksen ohjeitten alaisiksi, olivatpa he 
n1inkänimellisiä tahansa. Ja ·eduskunnan täytyy, 
kansakunnan yhteistä parasta ja. terveyttä sil
mällä pitäen, pitää huolta siitä, että,. kaikki aseel
liset joukot alis:tuvat. noudattamaan hallituksen 
määräyksiä ja ohjeita., olkoon hallituksessa va
semmisto tai oikeisto. Tässä minä pysyn .ja kat
son, että jos tahdotaan järjestys :s:aada täällä ai
kaan, maan asema turvatuksi u,los- ja sisäänpäin, 
niin on tälle tielle astutta.va, aivan avoimesti pu
huttava a:siast.a, ja ·hallitu1k.sen alle on alistuva 
punainen kaarti ja a.listuva muut ·ennemmin tai 
myöhemmin tai lasketta.va. aseet alas. Puolestani 
luulen kyllä ja olen vakuutettu siitä, että-niillä, 
jotka asioita hoitavat, on erilaisia käsityksiä toi
sella ja toisella puolella tehtävistänsä. 

Ed. A 1 k i o: En ole tä,s:sä asiassa käyttänyt 
ennen puheenvuoroa ja. pyydän sentähden tällä 
kertaa, ko~ka keskust-elu on vielä uudelleen asiasta 
virinnyt, lausua siitä eräitä. a.ia.tuksia. Olen muu
tamia vuosikymmeniä elänyt siinä ihanteellisessa. 
toivossa, että kun Suomen its·enäi.syys 1kerran to
teutuu. tämän kansan ei tarvitsisi enää turvata 
hallituk:sensa auktoriteettia siten, -että se uskoisi 
hallituksensa, käytettäväksi verisen miekan. Sa
non ,verisen miekan" siitä syystä, että minä en 
tunne mitään muuta kuin miekkoja, jotka ·Ovat 
aina vuodattanoot verta. Mutta kun nämä viime 
vunsien olosuhteet ovat muodostuneet s·ellaisiksi, 
kuin rue ovat Euroopa·ssa muodostuneet, täytyy 
minun .iulilrisesti .ia vehellis-esti tunnustaa, että 
käsityksreni ihmiskehit.yksestä oli mennyt ·liian 
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pitkälle. Olen viime vuosina saanut tulla huo- i 
maamaan sen, että se kulttuuri, jolle ·eurooppalai- 1 

nen ihmisyy-s perustui, oli siinä määrin kehitty- · 
nyt väärään .suuntaan, €tt.ä järj€stys ei vielä tä
mänkään sodan jälkeen näytä ol€van varma. muu
ten kuin siten, että jokais•essa valtiossa. täytyy 
turvata hallitukselle oikeus esivallan miekkaan. 

Tämän keskustelun yhtey-d{)Ssä on tullut esille 
monenlaisia. 1kysymyksiä m€idänJ .sisäistl.Stä illY
kyisestä eripuraisuudestamme. &m ohessa on so
sialidemokraattien puolelta asetuttu vastustamaan 
suomalaisen sotavi1en asettamista ja a.sestamista 
sen vuok!si muka, ·että sillä tarkoitettaisiin ni
menomaan työväen oikeuksia vaarantaa. ja uhata. 
Puolestani ·olen kokonaan toisessa käsityks·essä, 
nimittäin siinä,, että s·e ei ollenkaan ole ollut alku
peräisenä tarkoituksena. Minun on mainitseminen, 1 

että jo silloin, kun Suomessa tätä enoon asevel
vollisuuslaki sääJdettiin, se silloin ·säädettiin ni
menomaan tarkoituksella suojella .Suomen rajoja. 
Siinä tapauksessa, jos vihollinen ryntäisi Suomeen. 
maamme oll{)Ssa yhteydessä: Ve.nä.iän kanssa, oli 
pyritty ,siihen, että Suomi sillä tavalla ikiLänkuin 
erikoisoikeutensa ansaitsisi omalla miehuudellaan 
itsellensä sellaisen mahdollisuuden, että se ker
ran voisi itse vaatia itsellensä täydemstä itsenäi
syyttä kansojen joukossa. Kun nyt olemme tul
leet siihen, että Suomi on pää;ssyt itsenåiseksi 
valtioksi, on minun mi-elestäni täällä, nii·n oikealla 
kuin vasemmalla, alistuminen sen tosiasian hsolle, 
että meillä on nyt olemassa. sellainen rauhatto
muuden tila maassa, .ioka ennen kaikkea uhkaa 
kansanvaltaa ja Suomen nuorta vapautta. So
siali-demokraateille ei suinkaan ole tu-ntematonta 
- .ia minun mielestäni on teeskentely täJssä asiassa 
aivan turhaa- tuntematonta se, että punakaarti 
nykyään uhkaa enemmän sosialidemokraattien 
p e r i a a. t t ei ta .ia .wsialidemokraattien va.ltaa 
tä~ssä maa,ssa kuin milloinkaan porvariston valtaa. 
. Minä nimittäin olen tottunut käsittämään. ·että 
sosilidemokratia turvautuu ,kansanvaltaan. -Ka.n- ; 
sanvallan minä olen taas käsittänyt sisäUävän ' 
sen periaatteen, että yhteiskunnassa on saatava 
aikaan sellainen järjestys, jota kaikki f~hdotto
masti noudattavat. Porvarivalta ·Olli aina suhteel
lisesti turvautunut huomattavassa mitas·sa väki
valtaan. Se on ollut yhteydessä niiden suurval
tiollisten periaatteiden kanssa. jotka 19-vuosisa
dalla Euroopassa kehittyivät. Kun kansaEvalt& on 
väkivaltaa vastaan noussut, se on noussut nimen
omaan ed-ellyttäen, että. kansanvallassa toteutetaan 
ne periaatteet, .iotka tuottavat kansalle hyötyä. 
,Jos meillä nyt toteutetaan punakaartilaisten pe
riaatteet, se ehdottomasti merkit~ee sosialidemo
kratiankin tappiot.a. Tältä kan.nalta katseen, kun 

nimittäin pidän sosialidemokratian eräät tarkoi
tusperät oikeina, väitän, että sosialid·emokratia on 
tässä suhteessa a.settunut kieltämään •itsensä sil
loin kun se on asettunut kieltämään Suomen ny
k;yisen tasavallan hallitukselta miekan, hallitt:tk
:selta, joka tulee olemaan tästä1ähin täällä aina 
kansanvallan asettamana. Sosialidemokratia il
meisesti laskee tätä asiaa järjestäessään tilannetta 
sen mukaan. mitenkä täällä muutamat, jotka ei
vät olekaan johtavia sosialidemokraattisessa liik
keessä aatteellistJlta kannalta katsoen, mitenkä 
he suhtautuvat Venäjällä suureksi suunniteltuun 
yhtei.skunnallis•een vallankumoukseen. Olemme 
siis siinä tilassa, jolloin sosialidemokraattien on 
valittava, asettuvatko he -edelleen oman p-eriaat
teensa kannaUe, siten, että odottavat kapitalismin 
•kehittymistä. siihen saakka, että :se oman mah
dottomuutensa vuoksi kukistuu ja jättää yhteis
kuncrlallisen valtansa kansanvaUan käsiin, vai tur
vautuvatko anarkismiin". Olen tottunut elämäni 
aikana pitämään kansanvallan lippua sinä. j·onka 
juurella minun -on ollut taisteltava. Minä en ole 
sosialidemokraatti. enkä usko, että •sosialid-emo
kratia sellaisenaan tulee tässä yhteiskunnassa 
koskaan toteutumaan. Mutta. kun minä puhun 
nykyisen Suomen tasa.vallan kansa,lais-ena ja 
edustajana, niin katson, että jos täällä tahdotaan 
kansanvaltaa, toteuttaa, on ennen kaikkea lähdet
tävä nyt siitä, ·että takaamme tälle nykyiselle tasa
valla.lle sen py.sty,ssäpy.symis-en mahdollisuudet, 
mitkä eduskunta asettamalla miekan Suomen esi
vallan kät.een v.oisi sille taata. ,J o.s- me sitä emme 
voi taata, .seuraa siitä, että täällä tulee nousemaan 
punakaartilaist.errorismi, joka uhkaa, niinkuin jo 
sanoin. kansanvaltaa' ja koko itsenäisyyttämme. 

Täällä on kauniisti puhuttu siitä, mitenkä jou
lun aikana on pidetty sosialid-emokraattisten nais
t-en kokouksia, j.oissa on jyrkrusti vaadittu, että 
minkää,nlai.sta sotahitosta ei saa panna toimeen . 
Kuulen· mielihyvällä, että naist-en keskuudessa on 
sellainen mielipide vallalla, kuten miestenkin 
keskuudessa, ettei mitään sellaista, militaristi.sta, 
sotalaitosta haluta, jonka tarkoituksena olisi to
tfmttaa suurvaltiollisia periaatteita, j-oiden no
jalla nykyinen Eurooppa on kehittynyt sellaiseen 
tilaan. että se on tekemässä täydellistä konkurs
sia. Mutta jos Suomi asettaa nykyisessä tilassa 
esivallan käteen miekan siinä merkityksessä, kuin 
se kansanniiliisin periaatteelle .iär.iestettynä olisi 
mahdollinen toteuttaa, niin se merkitsisi sitä, että 
se uhka, joka on olemassa, jos tliällä kahdenlai~et 
vapaas·ti muod-ostuneet kansal:aiskaartit käyvät 
toisiansa. vastaan, se uhka ilmeisesti hä;viää., jos, 
niinkuin s-enaattori Ara.iärvikin huomautti . .iohto 
tulee hallitnksen kii:.'liin. 

102 
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Koko tämän eduskunnan koossaolon aikana on 
· va.semmiston puolelta useita kertoja erityisesti 

kiinnitettY' huomiota siihen, että hallituksen käsiin 
ei saa niin pa.ljon valtaa uskoa, kuin esimtrkiksi 
..sotalaitt>ksen pystyynsaattamisessa sille tulisi 
uskotuksi. Minä nyt olen siinä mielipiteessä, -että 
mikään valtio ei tule toimeen eikä pysy pystyssä, 
eliei :siinä hallitukselle uskota järjestyksenpito
valtaa. Suomen eduskunta. olkoon kernaasti kor
ikeimpåna määrääjänä tässä meidän tasava.llas
samme. Mutta eduskunta sellaisenaan ei voi 
käyttää valtaansa siten, että sen auktorit<Jettia 
uskosivat ne, jotka eivät käsitä joka hetki edus
kunnan toteuttavan heidän tarkoituksiaan. Nämä 
viime päivicen kokemukset täällä Relsingi2sä, ni
mittäin punakaartin menettely, on ilmeisenä to
distuksena siitä, että meillä on syytä kavahtaa 
niin oikealla. 'kuin vasemmallakin siltä taholta tu
levaru uhkaa. Jos me sen teemme asettamalla 
täällä sellaisen .iärjestysvoiman, joka kykenee 
pitämään kurissa punakaartin, niin me sillä. ta
valla ilmeisesti turvaamme tämän kansan olemas
.saolon. Sillä tavalla me paremmin kuin miten
·kään muuten estämme, että täällä verta vuoda
t~taan. Minulla on siitä 'hieman havaintoja, että 
tällaisen turvan olemassaolo on vaikuttanut 
eräillä tahoilla sen, että veren vuodattaminen on 
v"Oitu .sen kautta estää: Luulisin sen vuoksi, että 
sosiaJidemokraa,teilla on ;syytä myöskin asettua 
sille kannalle, joka ·esimerkiksi ed. Airolan: ensi
mäisessä lausunnossa jo ilmeni että hän on val
mis puolustamaan sellaista k~nsan asesh: rnista, 
jonkalaisen sosialidemokraatti~en puolueen oh
jelma sisältää. Luullakseni, jos tämä asia lähete
täan valiokuntaan, voidaan asiaa kehittää sille 
pohjalle .iw silloin ollaan oikealla. tolalla. Kyllä 
tämä tilanne meillä nyt on sellainen, että sekä 
oikealla että vasemmalla on päästävä yksimieli
syyteen siitä, mitenkä Suomen tasavallan ole
massaolo turvataan. Minäkin olen täydellisesti • 
vakuutettu, että asevoimin emme ulkonaista vi- .· 
hoilista va.staan voi mitään tehdä. Mutta Suomen 
tasavallalle. on ilmestynyt eräitä velvollisuuksia 
ulkovalto.ia,kin kohtaan, joita. emme V"Oi välttää: 
Meidän täytyy ulkovaltojen edustajat tässä 
maassa turvata väkivallalta. Sellaiseen turvaa
miseen eivät punakaartilaiset kelpaa ,siitä syystä, 
että punakaartilaisten .iär.iestyminen, niinkuin 
yhä selvemmin alkaa näkyä, tarkoittaa melkein 
päinvastaista. Punakaartit näyttävät tavoittele
van ennen kaikkea eräid:en utopististen yhteis
kuntaihanteiden toteutumista, yht-eiskunnallista 
vallankumousta. Ne sellaisinaan eivät toteudu, 
vaan tulee toteutumaan 'jotakin aivan toisb, ja 
y~lta tulee sillo!n jäämään sellaisille voimille, 
.l<ndenka edessä krmsanva lhm lopulta täytyy ku-

kistua. Ja tässä. suhteessa on uhkaavana ennen 
kaikkea ulkovaltojen voima. ~inä 1sen vuoksi 
ehdotan, että eduskunta lähettää tämän asian va
liokuntaan, ilman tuollaisia lapsellisia pikku
maisia riitaisuuksia enää jatkamatta. Ratkaisu on 
nopeasti saatava aikaan .ia se on minun käsityk
seni mukaan ennen kaikkea kansanvallan edun 
kannalta. välttämätöntä. 

, Ed. E s t l a n d e r: På andragandeu sådana 
som här hafva: framförts från vänstern vill jag 
hvarkeu nu eller någonsin spilla ett ord. Men jag 
begärde ordet i anledning af senator Arajärvis 
första uttalande. J ag hade gärna · sett att jag 
efter hans andra uttalande skulle ha.fva kunnat 
af.stå från ord·et, men tyvärr är det icke fallet. 
J ag är den första att erkänna, att det är landt
dagen som i första hand bär ansvaret för att allt
.iämt här i landet råder en anarki ·sådan som icke 
i något civili.seradt samhälle borde kunna tole
reras. Det är landtdagens fel, därför att landt
dagen icke har åt denregering den tillsatt öfver
lämnat makt nog att stäfja d.essa brott. Men detta 
är också den enda ursäkt, som senaten kan an.föra 
då den icke för~år att upprätthålla det· först~ 
villkoret för ett ordnadt samhälle, icke förmår 
uppfylla den första skyldighet, som eu regering 
har gentemot det samhälle den företräder. Under 
sådana förhållanden borde icke en regeringsmed
lem kunna framställa en jämförelse mellan de 
brott, som nu med berådt mod begås af en väpnad 
organisation gentemot stat och enskilda, och det 
fullt berättigade, lagliga skydds- och nödvärn, 
som under dessa förhållanden påtvingas den en
skilda medborgaren och sa,mmanslutningar af en
:skilda medborgare och hvilket nödvärn innebär 
fullgörande, såvidt det är möjligt för ens•kilda 
medborgare, af den plikt, som .skulle ankommit 
å statens och samhällets verkliga ordningsma.kt. 
.Tag hade, som sagdt, önskat att senator Arajärvi 
ha.de i sitt senasi{~ a.ndragande visat ,sig hafva in
sett, att ha.n;; första utt.alande sköt fel. J ag tror 
tyvärr att h:m icke gör detta och därför nödga.s 
.iag- in läg-g·n r1-emL1 wot-est mot hans uttalande. 

:Senaatltori Louhi vuori: Väärinkäsitys
ten välttämi-seksi Jlidän velvollisuutenani mainita. 
että s·enaat1:or.i Arajärven lausunto ei ollut nrin 
asetettu, että sen voisi katsoa selvästi ilmwisevan 
hallituksen mielipiteen, varsinkin kun senaattori 
Ara.iärven lausunto· asetetaan yhteyt·een nyt eSiil
läolevan keskust.elun kanssa. Senaat,tori Ara
.iärvi, niinkuin 'hän itse ilmoittikin .lausui oman 
mielipiteensä. ' 

Senaattori A r a j ä r v ,j: Edustaja Eotlan
de.rin lausu-nnon johdosta pyydän ilmoittaa, ef,tä 
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en ensimäisessä enkä jälkimäisessä lausunnossa
n'~ verrannut enemmän toisia kuin toisiakaaon 
aseellis.~a kaå.rteja enkä niiden teoista puhunut 
mitään. Minulla ei ole ollut siihen mitään ai
hetta tässä yhteydessä, kun tiedän, että tämä 
asia myöhemmin tulee esille, mutta katson ol·e:
va·n syytä tässä, kun asia oli joutunut keskuste
lussa siihen tilanteeseen, kuin se oli joutunut, 
lausua sen, et,tä eduskunnan tulee sekä oikeistos
sa että vasemmistossa pyrkiä siihen, että se pa
nee kaikki voimansa, kaiken aseellisenkin voi
mansa, mitä sd'lä on, hallituksen käteen, ja luu
Ien, että ed. Estlander myöskin on valmis tun
nustamaan, että tämä on terve asiaintila, johon 
meidän kaikkien niin orkeistossa kuin vasemmis
tossakin tulee pyrkiä kaikella sillä voimalla, 
mikä meille itsekullekin on an.noettu. Se on se, 
joka V'ioe terveelle .tielle kehityksen tässä maassa. 
En ole lausunut yhtään mitä.än toisesta tai toi
sesta ase€llisesta joukosta tai sen teoista. Mi
nulla e-i ole ollut tässä yhteydessä aihet.ta siihen 
ollenkaan ja katson, että koko keskustelu on täs
sä suhteessa vialla. Alot.e ei ole antanut aihetta 
siihen. 

Ed. A i r o l a: Sena;attori Arajärvi sanoi maan 
joutuneen siihen tilaan, että eduskun.nan tulee 
niin oike:stossa kuin vasemmistossa tavoitella 
sitä, että maas·s·a e'i voisi irrallisia aseellisia. jouk
koja liikuskella. Tästä hänen lausunnostaan 
huolimatta näyttää hallituksen kanta olleen vii
me aikoina aivan päinvastainen. Hallituksen 
salaisten päätösten, hallituksen kiertokirjeitten , 

·ja ohjeitten nojalla on irrallis:a as,eeUisia jouk- : 
koja, joiden toiminta ja otemassaolo ei nojaudu 
mihinkään lakiin, liikkunut Pohjanmaalle, Kau
havan tienoille päiin, mainitakseni yhden ,esimer
kin. On muodostettu, ei ainoastaan jalkaväkeä, 
vaan vieläpä ratsuväkeäkin, aivån irra1lisia 
as·eellisia, salakähmäisestr puuhattuja joukkoja, 
lakiin perustumattomia joukkoja. Hän tosin li
säsi, ettei voida sallia sellaisia, jotka eivät ole 
haU<iltuksen käskynalaiset. Mutta jos yleensä ei 
voida sallia irrallisia aseellisia joukkoja liikus
kelemassa maassa väkivallantöitä suunnittele
massa, niin ei voida myöskään hallitukselle an
taa valtaa tällaisten joukkojen muodo-stamiseen. 
Jos jo:tain aseellisia voimia tässä maassa 'tarvi
taa,n, niin ne tarvitaan ~duskunna.n päätöks·ellä 
.ia ;niiden täytyy nojautua lakiin. 

F...d. W 1"\ede sanoi, että vasemmisto.n taholta 
.tahdotaan yhtäläistyttää työväki ja roistot ja 
rosvot, kun puhutaan siitä, että suoje1uskaart.it 
ol,isi tähdätty työväkeä vastaan. 1\Ie emme tah
do yhtäläistyttää 1"\0svoja ja työväkeä emmekä 

edes tahdo yhtäläistyttää su:ojeluskaarteja ja ros
vo.ia ja roistoja, vaikkakin eilis- ja toispäivän 
sanomalehdet ke.rtoivat, että esimerkiksi Porvoon 
suojeluskaar:tista melkOinen määrä on tuom:ttu 
vankeuteen varkauksista; yksikin tehnyt 50 eri 
varkautta. Me kuitenkin teemme eron siinä, et
t,eivät kaikki .suojeluskaartilaiset ole varkaita ja 
rosvoja, joskin niiden joukossa melkoinen määrä 
sellaisia on .ia joskin ne ova,t suunn~telleet teke
mään tekoja, joita ei hyväksy kansan oikeusta
junta eikä hyväksy myöskään laki. Mutta me 
joudumme väittämään s:tä, että suojeluskaartit 
ovat ttähdä:tYt työväkeä vastaa,n, sen johdosta, 
mitä porvarillisben taholta sanotaan. Kun esit
tel~iäsihtoori Listo kirjoittaa Suomettareen suo
jeluskaartien tarkoituksesta, niin me päättelemme 
S!iitä, mitä varten ne ovat olemassa. Ja kun ke
vätkesästä oli olemassa maatyöläisten lakkoja j,a 
silloin hyvin yleisesti sanottiin: odottakaa jahka 
su'tljeluskaa.rHt saadaan pystyyn, ei .silloin 'tehd'ä 
lakkoja,- tällaisesta. me päätämme, mitä varten 
suoj-eluskaart,:t ovat o'l·emassa. Siitä syystä mi
min mielestäni täytyy suo.ielus'kaa11ti ja kaikki 
ne aseelliset voimat, joita perustetaan, perusta
k:-on niitä sitten hallitus tai perustakoon niitä ku
ka tahansa, jos ne eivät no.iaudu lakiin, pitää 
samassa arvossa irrallisina aseellisina joukkoina, 
joita. ei voida hyväksyä. Ja suotavaa oli;;ikin. 
että kaikista ni,istä pääs,täisi:in. 

Hallitukselle ei voida ollenkaan myöntää mo
nopoolia tässä asestautumisessa. Hallituks·en 
kokoonpano on tässä maasl'la sellainen, että toi
nen puoli kansaa ei luo.ta si,!hen ollenkaan. Se 
tietää, että jos se hallitus saisi: tämän aseellisen 
voiman käsiinsä, niin se aseellinen voima ei olisi 
.iärj·estyksen ylläpitämistä varlen, vaan luokka
taistelun välikal)pale taantumuksen pöngittämi
seksi ja uudistuslruinsäädännön vastustami.<;eksi, 
ehkä m'yös tukena suorastaan - sanokaamme -
valtiokaappauksen toimeenpanemis·eksi. .Jos 
1Svinhufvudin senaati:lla vaan on asee1lineu voi
ma, niin silloi:n yr:t.etään myös siepa,ta eduskun
nalta valta joko valtionhoitajain tai presidentin 
tai se•naatin käsiin. 

Jos koko maa ta varten tarvit:ta~siin' aseeUimen 
voima ;lär.i·estykse'n ylläpitämiseksi, niin sitä ei 
suinkaan voi,si uskoa sella.isen kop1akunna·n mää
räy:svallasta riippuvaksi, ku:in on nykyinen se
naatti, joka ei edusta muuta kuin yhtä yhteis
kuntaluokkaa. Jos joku sellainen voima on vält
tämätön, niin se täytyy alistaa eduskunnan alai
seksi. Täytyy muodostaa eduskunnan toimesta 
toimikunta, .iär,iestyslautakunta, jossa on edus
rt;ettuna sekä aJ,aluokka että yläluokka.. SeUai
s:61Il johtamalla aseellisella voimalla on auktori-
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teettia ja tiedetään, että se ei ole luokkataistelun 
väEkappale~eksi tarkoitettu, vallankin, jos s-en 
käyttämisestä voi päättää ainoastaan määrä
enemm~stöllä. Silloin se todellakin on olemassa 
yksistään järjestyksen ylläpitoa varten. Mah
doHi:s.esti voisi siihen suuntaan käypää, valtiolle 
kuuluvaa järjestysvaltaa ajatella. 

Mutta ei porvariston taholta tahdotalman mi
tään lakiin perustuvaa jär.iesty,svaltaa. Täällä 
kun on ollut kyseessä l:aki jär.iesty'kSten pidos'ta 
kaupungeissa, n~in sen kohta·lot ova.t vallan sel
västi osoittaneet, ettei porvari,s·to halua saada mi
tään l•abin perustuvaa järjestysvaltaa maahan. 
Kun asiasta oli komi:tea laatinut mietinnön v::ime 
kesänä, niin hallitus ei monien kuukausien ku
luessa saanut edes mietintöä painetuk.s'L Sen 
harrastus oli niin vähäinen. Kun yks.ityistä 
tietä asia eduskunnassa otettiin esille, ni,:n por
vari:;;ton taholta viime kesänä jarrutettiin niin, 
etltii. se siHoin jäli kii.sittelemättä. Näillä vaHio
päivillä, kun asia tuli esille, se valiokunnassa 
meni ol,e.ellisiHa kohdiltaan muuttumattomana 
yk.simielis·es,fli 'läpi ensimäisessä lukemisessa. 
Ensimäisen ja ·toisen lukemisen välillä porvari:l
liset edustajat halusivat >tutustua siihen, mitä 
ha.Uitus a,s,:assa on te'hnyt, nähdäkseen olisiko 
hallituks·en toimesta keksitty jotain sellaista, 
mitä asiassa oli.si varteenotettava. Tällöin saa
t,idn senaati.s.ta senaatin laatima iuoimoo ja y:ksi
mi~liseJsti oH:ii.n s~ttä mieltä, ettei s;iinä 'ollut mi
tää'n sella1:sta, joka olisi •tähän lakiin otettava. 
Toisessa lukemisessa hyväksyttiin laki sellai
sena, kuin <Se oli ensimäisessä lukemisessa läpi
käyty. Kun asia tuli ·eduskunnassa esille, niin 
Nikolai II .entinen neuvonantaja, ed. Nevan
linna läksi vastustamaan puuhaa ja sen jälkeen 
on 'ha:llitus monta kuukautta. puuhaituaan saa
nut })a.p.etriUe a.siasta es.ityksen ja tuonut tänne. 
.Ta nyt porva:visto kautta leirin pdää suurta 
rne1ua saa.da a,sia uudelleen käsittelyn alais,eks.i. 
j.a. teroitet:aan maala.ir,liiton mieleen, kuten ,Huf
vudstadsbladetissa" t·ehtiin, että muistakaa .. -että 
te oleUe hallituspuolue, ja täytyy ha.llituksen 
eSiittystä kanna~ta.a .in hylätä lakivaEokunnan te
kemä lakiehdotns. Uskon, että tulee niin käy
mään asiassa, jossa on y-ksimielisesti vaHnistettu 
laki, uskon. että se tullaan hylk~ämäiin ja otta
maan hallituksen esitys käsittelyn pohjaksi. 
Porval'itsion taho1t a. ei tahdota lakiin perustu~aa 
jär.iestys.vaHaa, seHaista, .ioht kansa talhtoo, :ni
mittäin kunnallista.. Tiedetään, että monissa 
kunnissa tulee olemaan sos•i:alistinen ·ememmis:tö 
ja. että s·en sosialistisen val'tuuston johia.ma jä;r
j.estysvalta .e,i olisikaa.n käytetiävi.ssä luokka
taistelun välikappaleena. Siitä syystä tahdotaan 

nujertaa tämä laki, viivyttää sen toime-entuloa, 
jotta sillä aikaa 'hallitus saisi, niinkuin tänä päi
vänä on :sanomalehtien k'etrtomuksien mukaan ta
pahtunut, pitää salaisia kokouksia salak.ähmäi
s<esti puuhadlakseen su.ojeluska,art.eja, Saksa.n
n:iemen kaarteja tai Kauhavan kaarteja, muodos
•t:aaks.een jalka- .ia ratsuväkeä, ja jotta se yle~msä 
voisi tälläis·een mielivaltaiseen aseelliseen voi
maan nojautuen ajaa omia iarkoitusperiään, eikä 
järjes·tyben ylläpitämistä. 

Ed. H e i m o ne n: Koska ed. Kokko täällä 
mainitsi Sav.onlinnan mellakoista, sallit.tanee mi
nun tässä yhteydessä puhua Savonlinnan tapahtu
mista. .Suurlako·n tai oikeammin marraskuun val
lattomuuksien aikuiset ja sen jälkeen monir. pai
koin tapahtuneet kotirauhll!n häiritsemis:et ovat 
nykyään laajassa mittakaavassa Savonlinnassa. 
Kun sikäläinen punakaarti -ei marraskuun rette
löiden aikana luullut olevansa kyllin voimakas 
kuristamaan porvareita, on ~e nyt korvannut lai
minlyöntinsä, saanut venäläistä sotaväkeä pisti
minensä tueksi. Varmalta taholta olen saanut 
tietää, että Savonlinnan ja Mikkelin järjestyneen 
työvä.en johtomiehet ova't pyytäneet paikkakun
nalle venäläistä sotaväkeä, uskotellen, että siellä 
muka olisi suuri asestettu joukkue, joka toimeen
panee epäjärjestyksiä. Vieläipä Dli ilmoitettu, että 
Savonlinnaan tulevat radatkin ·ovat miinoitetut. 
l;auvantaina tämän kuun 5 päivänä saapui sinne 
15 vaunullista sotavä:keä, lähesty-en erittäin varo
vasti. Jo viisi kilometriä ennen Savonlinnaa oli
vat laskeutuneet juna.n ·ed·elle, kulkien ampuma
asennossa ja tarkastaen joka pölkyn pään ja nii
tin radalla. Saavuttuaan .Savonlinnaan nakivät 
sotamiehet ihmeekseen täyd-ellisen rauhan vallit
sevan ja poistuvat, kuultuaan, et<tei heitä siellä 
tarvita. Mutta Savonlinnan työväen .i'ohtomiehet 
eivät oUeet tahän tyytyväisiä. Pitikö tarjottu 
apu näin hylätä? Sotilaat käännytettiin Puti
kon a.semalta takaisin ja sunnuntaiaamuna alkoi
vat myrskystä ja lumipyrystä huolimatta tavan- , 
mukaiset nuuskimiset. kotirauhan häiritsemiset ja 
aseiden ryöstöt. Kaikki huomatuimmat henkilöt 
ja ylioppilaa't pidätettiin suoj.eluskuntalaisina ja 
pistimien. välis'Sä talutettiin työväentalolle. Ei 
edes kirkkoakaan jä:tetty rauhaan, vaan juuri ilta
päiväjumalanpalveluksen aikana tunk·eutuivat 
nuuskijat sinnekin ja pakottivat näyttämään 
kaikki paikat, jopa urkujen sisustankin . On ai
van sietämätönt.ä tällainen huligaanim mdlas
tus. Olisi jo aika lopettaa tuollaiset vallattomuu
det. Onko järjestynyt työväki juopurrut vapau
d·esta, vai antaako se tosiaankin keskuudessaan 
löytyvälle huligaaniainekselle :niin· suuren val-
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lan? Eivittkö venäläiset sotilasviranomaiset voi
si hillitä kurittomia laumojansa ja estää niid€n 
sekaantumista sisäisiin asioihimme? J•os niin on, 
emmekö tarvitse mitään järjestys- ja puolustus~ 
laitosta yhä uusiutuvien huligaanimellastusten ja 
ulkoapäin hyökkäävien kurittomien humoj.en ja 
itsenäisyytemme suojaksi? 

Ed. H ä n n i n e n - w· a 1 p a s: Pyydän panna 
va;s1talauseen niitä säädyttömiä nimityksiä vas
taan, joita sivistymätön oikeisto •on täällä käyt
tänyt. Maalaisliittolaisten ta.holta on vi-elä. tässä 
istunnossa esitetty sotalaftoksen järjestämisen 
syyksi, jotta sitä tarvitaan muka maan puolus
tuksen takia. Tuon kohdan selvittämiseen ei suin
kaan tarvitse monta sanaa. Mitä merkitystä oli 
maan puolustukseen nähden meidän entisellä va
kinaisella sotaväellämme? iSotaan rSuomen kaarti 
otti ·os.aa kerran Puolassa. Siellä s·e auttoi Venä
jän •hirmuhallitusta kukistamaan Puolan kapinaa. 
Se teki sen niin kunniakkaasti, -että sai merkkejä 
palkinnoksi urhoollisuudesta: Helsingin porvarit 
tykkäsivät sen ,siitä toimenpiteestä niin, että piti
vät komeita juhlia kaartinsa urhotöiden johdos
ta, sen johdosta, ·että se oli Puolan kapinata kukis
tanut, kukistanut sen vapautuspyrinnöt. Mi~ä 
vihollisia meillä nyt olisi maamme ulkopuolella, 
joita vastaan pitäisi luoda 'Oma sotaväki? Olisiko 
Venäjä sellainen vihollinen? Mitä Suomen pieni 
8otaväki voisi tehdä "fenäjää vastaan, vaikkapa 
Venäjä olisi s·ellaisessa tilas·sa, kuin nykyään? 
Kyllä sieltä bolshevikit voisivat laiti;aa niin pal
jon voimia, vaikka niitä tarvitaan muuallakin, 
·että Suomen sotaväki ei merkitsisi mitään. Ja 
suhde tulee ol·emaan aina minun arva.takseni sel
lainen. Siis on turhaa puhetta, että venäläisiä ' 
vastaan 'tarvittaisiin täällä yhtään sotamiestä. 
Missä maamme rajoilla olisi muita sellaisia vihol
lisia, joita vastaan olisi suojeltava suomalaisella 
armeijalla Suomen kansaa? Ajatteletteko Ruotsia, 
että·Ruotsin kansa •lähtee ta.ppelemaan Ahvenan
maan takia? Ruotsin kansa on niin paljon suu
rempi meikäläistä, se on käyt~änyt niin paljon 
varoja ja miehiä sotaväkensä varustamiseen, että 
maamme ei voisi käydä niin suureen varusteluun, 
että kestäisi tappelussa. Ruotsin kanssa. Ainoa 
naapurikansa, .ionka kanssa voisimme kestää tap
pelussa, jos hyvin varustautuisimme, olisi Norja. 

'Mutta meidän ja Nor.ian rajat sattuvat yhteen 
semmoisilla seuduilla pohjoisess,a, joiden takia ei 
maksa vaivaa. lähteä t.appeluun. Minä en löydä 
miltään ta.holta meidän maamme rajoilla joukkoja, 
joita vastaan meidän olisi varustautuminen. Siis 
yksinkertainen johtopäätös on se, että tätä sota
väkeä varustetaan ainoastaan sisäistä vihollista 

vastaan. Niihin sisällisiin vihollisiin eivät kuulu 
pelkät rosvot ja lmlig-aanit. Niitä on kyllä ka
pitalistinen järjestelmä synnyttänyt Su'omeen 
pal.fon, niinkuin se on synnyttänyt niitä jokaiseen 
muuhun maa.han. :Mutta melkein kaikrssa maissa 
käytetään niitä vastaan yksistään järjestysvaltaa, 
poliisivaltaa. Jos rosvojen ja hulig-aanien määrä 
karttuu niin suureksi, jot1ta tavallisella järjestys
vallalla., poliisiv.allalla, ei voida pitää niitä ai
soissa., silloin tiedetään yksinkertaisesti, että y h
teiskuntajärjestelmä on niin mätä, ettei sitä enää 
voida pitää so'talaitoksellakaan kunnollisesti yllä; 
se on niin mätä ja kehno jo siUoin, ja se vaatii uu
distuksia, reformeja, sellaisen pohjan luomista, 
että se kasvattaa terveempiä ihmisiä, jotka eiviit 
åntaudu rosvouksiin. ja. murhiin. Mutta sotaväen 
laittaminen ehkäisee juuri 'tu-ollaisien reformi·m 
toimeenpanemisen, se kasvattaa porvarien itseluot
tamusta, pöyhkeyttä ja luokkatunnetta niin voi
makkaaksi ja suureksi, että he vastustavat sota
vä·en avulla reformeja. Tulos' tulee ·olemaan· s·e, 
että sotaväkeä tullaan käyttämään itse varsinaista 
työväenliikettä vastaan. Niin on käynyt semmoi
sissa kansanval'taisissa maissa kuin Ranskassa. 
Siellä on ammuttu työväkeä lakkotapanksissa. 
Kun on tutkimus pantu toimeen, niin on huomat
tu, että on tapettu työläisiä aivan. viattomas'ti. 
Samanlaiseen pöyhkeyteen voi sota:vä·en olemassa
olo kiihoittaa täällä. Venäjällä oli voimahs so
tilasvalta. Mitä s·e pelasti? .Seuraus oli, että 
Venäjän ka.pitalistiluokat estivät reformien toi
meenpanemisen, juuri luottaen sotaväkeen, ja sillä 
keinoin· kasvattivat va.llankumousliikke·en. Tu
lokset tunnetaan. Ovatko ne tulokset nyt toivat
tavia? Jos t-eillä porvareilla olisi •ollut täällä voi
makas sotaväki, niin tulokset olisivat •samanlai
s·et kuin VenäjäHä. Tällä kertaa vielä eivät ne 
olf; täällä niin suuret. Jos vastaisuudessa tulee 
teille sota.väki, niin Suomesta voi tulla Nikolai 
II rpikkuvaltakunta, sen sijaan kuin Venäjä 
voi muuttua sivistysvaltioksi. 

Ed. R o s e n q v i s t: För min del had-e jag 
uppfattat s·enator Arajärvis 'första och andra. an
dragai1de väs.entligen på samma sätt s'om herr 
Estlander och har för den skull ibegärt ordet. Då 
dag efter dag, vecka efter vecka förgår utan att 
regeriB.gen visat sig mäktig att npprätthålla rätts
ordningen i dess mest primitiva form, och då 
dag efter dag, vecka dter vecka förgår utan att 
man ens får se några hestä.mda teeken till reso
luta åtgärder från reg-ering-ens sida för fyllande 
af denna dess första plik't, då har, synes det mig-, 
en medl.em af denna regering icke anledning att 
vända sig mot fredliga med'borga.ie, som ~krida 
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till .själfförsvar, fredliga medborgare, som be
väpna sig för att icke låta vapenlösa människor 
nedslaktas och plundringar begås och hvilka. på 
detta. sätt vilja upprätthålla den rättsordning, 
som af andra borde upprätthållas. Sena:tor Ara
järvi har rätt därutinnan, att allt detta vittnar 
om sjukliga företeelser i sa.mhällsorganismen, men 
det sjukliga ligger icke däri att medborgare 
under sådana förhållanden skrida till själfför
svar, utan det s.iukliga ligger däri, aH ett dy
likt själfförsvar från deras sida skall blifva nöd
vändigt. I likhet med herr Estlander vill iclw 
heller jag här lägga all skuld på regeringen. Skul
den faller äfv-en på landtdagen, men tiden är nu , 
inne för såväl regering som landtdag att göra, i 
sin plikt och icke mera tillåta något sådant, som 
nu försiggår i vårt land. (Oikealta: Bra!) 

Ed. C o ll i a n d e r: En del talare hafva gjort 
gällande a1tt deltagandet i denna diskussion skulle 
innebära en afvikelse från det egentliga ämnet 
och vara ovärdig och olämplig. Detta kan jag 
icke vara med om. Det vore tvärtom olämpligt 
och ovärdigt a.tt under de förhå:llanden, som nu 
råda i landet, icke beröra de frågor, .som af flere 
talare blifvit herörda. Jag skall äfven för min 
del be att med några md få lberöra dessa frågor. 

Ångående senator .Arajärvis yt'trande måste jag 
säga, att detsamma var synnerligen olyckligt af
fattadt genom sin oklarhet. Jag skall dock icke 
däraf beröra annat än d.en del, som synes visa, 
att senator Arajärvi synbarligen icke kä:nner till, 
att skyddsgardena bildats på helt anna't sätt än 
röda gardet. I de stadgar, som finnas uppgjorda 
för skyddsgardena och so:m ingalunda hållits hem· 
ligtt, utsäges det fullt tydligt och klart, att dessa 
skyddsgarden ställa sig till den lagliga ordnings
maktens disposition och skola handla i samklang 
med denna ordningsmakt. Det horde sålunda icke 
vara möjligt att på något sätt, icke ·ens sås'Om se
nator Arajärvi gjorde det, jämnställa dessa gar
den med röda gardet eller >ens beklaga, att dessa 
skyddsgarden finnas tili. Tvärtom bordeen med~ 
lem af senaten vara tacksam för att det ändå fin.1 
nes så mycket företagsamhet hos finska folket, 
att det kunnat åstadkomma ·sådana skyddsgarden. 

I anledning af herr W alpas-1Hänninens yttrande 
vill ja.g säga, att man icke bör taga hans ord all
deles så, som de fattats. Herr Wal'Pas-Hänninen 
är en herre, som alltid i bryds.amma ögonblick 
vill flyta öfver. Nu håller röda gardet på att 
ställa tili liknande historier, som man i Ryssland 
fått upplefva, och då är d·et alltid bra för herr 
Walpas-Hänninen att ställa det för sig så, att han 
vid ett eventueHt lämpligt 'befunnet ögonblick' 
kan vara med röda gardet och sålunda icke blifva 

utsa tt f ör att ·af röda. garde't ens kunna misstän
kas vara dess motståndare. Det är nu herr \Val
pas-Hänningens verkliga natur, som 'här kommit 
fram, så, S'om jag uppfattat honom. Med anled
ning af herr W alpas-Hänninens och herr Airolas 
m. fl :s 

0 

yttranden vill jag säga, att gången af 
dessa bada. gardens uppkomst jämte de senaste 
händelserna klargör den himmelsvida skillnaden 
mellan dem. J ag skall hålla mig ~till händel
serna på min hemort. I nejderna däromkring 
uppstodo storstrejker, under hvilka de mest oer
hörda öfvergrepp mot den personliga frihet,en 
begin~os. I slutet af maj häktades stadsrepre
s~ntatiOnen och Aho stads gator fylldes af so
maldemokraternas garde, militäriskt ordnadt 
hvilket i s~örre eller mindre hopar geuomstrÖf~ 
vade gatorna och hindrade all verksamhet och 
hvilka under samarbete med rysk militär beväp
nade trängde sig in i affärerna, stängande dem 
med våld. 'rre månader ·efter dessa händelser ocb: 
sedan oerhörda våldshandlingar gång efter annan 
upprepats, blef det för medborgarna klart att 
då ordningsmakten var så svag, som den' var: 
skyddsgarden måste bildas på frivillig grund för 
-att, såsom det uttryckligen sades, stöda den lag
liga ordningsmakten i dess sträfvan att upprätt
hålla ordningen, icke :inot hederliga arbetare utan 
mot de •bandithopar, som härjade i stad och bygd. 
Om det säges att det var olämpligt att sådana gar
den bildades, så då har d~, som fällt yttrandet 
,olämpligt", därmed domt sig ·s.iälf. Jag .skulle 
med hänsyn till händelserna på den "Ort jag re
presenterar vilja fråga: Huru hade herr \Valpas
Hänninen ställt sig, ifall ,skyddsgardena hade 
gått ut och plundrat bu~iker, •söndrat fönsterru
tor o. s. v.? Antag att detta hade skett i arbetar
kvarteret. Det är lätt att bilda sig en föreställ
ning om huru vänstern då hade skrikit. 

Nu har röda gardet tagit sig friheten besätta 
d.et hus, där den nyinrättad·e socialstyrelsen har 
s1t't säte. Huru hade herr Walpas-Hänninen upp
trädt ifall i stället skyddsgardet hade besatt Fol
k~ts hus på Broholmen och med ryska vapen drif
vit ut herr Walpas och andra. Ma.n behöfver en
dast uppställa denn:a fråga för att förstå den 
himmelsvida skillnaden mellan ett ordningsgarde, 
som bildats på laglig grund och stälh sig till 
den lagliga ordningsmaktens förfogande, samt ett 
sådant garde, som herr W alpas-Hänninen för
svarar och som nu 'skickas ut i smärre 'hopar 
för att he;;ätta järnvägsstationer samt företaga 
väpnadt anfall ·och som gjort detta under veckor 
och månader i olika bygder i vårlt land. 

Jag har endast några ord att tillägga. J ag 
vill fra mföra dem härifrån. J ag vill då närmast 
åte.rgå til1 (h·n fråga, s·om är den egentliga di~-
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ku;,;sionsfrågan i dag, d. v. s. militärfrågan. Man 
gör från vänstern oerhörda ansträngningar att 
sammanknippa militärfrågan med påståenden 
från vänsterhåH, att milit.ä.ren uppställes emo't 
arbetarena. J ag kan godt förstå, att man måste 
anlita detta dändiga och utslitna motiv för att 
på något sätt kunna. mDtivera sitf motstånd mot 
militärens upprättande, ty annars skulle man ju 
ändå vara tvung·en att medgifva, atil vårt land· 
måste hafva åtminstone någon militärstyrka; an
nars utsätta vi oss för sådant, som nu skeltt, då 
r:y-<ska rayonkommittens 'ordföraride förklarar att 
den ryska militären icke kan lämna landet, eme
dan Finland icke ka.n försvara sin neutralitet. 
Ja, han gör till och med gäl,lande att kontrollen 
öfver tull-en, krigscensur och bevakningen af 
gränsen genom rysk militär icke kan upphöra just 
emedan lande~ saknar egen finsk militär. Detta: 
vttrande af denna utomordentligt demokratiska· 
~:Presentant för det demokratiska Ryssland borde 
väl· klargöra för herrarna. af vänstern, att vi 
måste upprätta en egen militär, ifall vi vilja 
slippa denna främmande militär. Men d-et ä1; 

kanske just d~t, som herrarna af vänstern icke 
vHja. 

Denna finska militär, sDm det har varit fråga 
om, kunde också myck-et väl upprättas ungefär 
pa det demokratiska sätt herr Airola antydde. 
Icke eft.ersträfva vi borgare att få till stånd hvad 
som går under namnet af preusseri, långt där
ifrån. De'tta tilltalar ·oss alls icke. Vi skola 
gärna från vårt håll vara med om ~tt ordna mili
tärfrågan så demokratiskt rsom dertta öfver hufvud 
taget är möjligt, och vi skola lämna .a;lla möj
liga garanti-er för att denna militär icke skall an
vändas mot arbetarklas~·en, medan d-en däremot 
själffallet måste användas, 'till och med med de
mokratemas tillstånd, mot sådana företeelser, 
som vi för närvarande haft så många sorgliga 
exempel på, tack vare det af socialdemokratiska 
partiet startade och under dess egid stående röda 
gardets tillgöranden. 

Senaattori S et ä 1 ä: Ed. Rosenqvi.stin lau
sunnan johdosta minä pyytäisin saada sanoa, 
että sen mukaan, kuin minulle on tunnettua, hal
litus tul·ee toisessa yhteydessä aiv·an ensi tilassa 
rekemään selkoa toimistaan ja kannastaan jär
.iestysvallan aikaansaamiseen nähden. Tähän 
katsoen ja kun asianomaisen ~toimituskunnan 
päällikkö ei ole saapuviHa ja kun sitäpaitsi iä
män asian' käsittely ei varsinaisesti kuulu nyt 
esilläolevaan asiaan, ei minun ymmärtääkseni 
saata tulla kysymykseen, että hallituksen toi-

minta.a ja kantaa järjestysvallan 31ikaansaamiseen 
nähden nyt tässä yhteydessä käsiteltäisiin. 

Nyt esilläDievaan asiaan nähdein minä puoles
tani tahtoisin ainoastaan lausua sen, että Suo
m-en nuoren tasavallan pitäisi ainakin osoitta;a, 
että se on järjestysvaltio eikä mikään rosvovaltio. 
niinkuin -esimerkiksi Albania. Albaniankin tun
nustiva1t kyllä Europan vallat, mutta vähän ajan 
perästä nähtiin, että sellaisesta valtiosta ja sen 
itsenäisyyd,estä ei kumminkaan tuHut mitään, ja 
se vaara on käsillä, •että Suomen rtasavallan on 
käyvä samaJla tapaa, jos nykyinen tilanne jat
kuu. Jos Suomi ·ei voisikaa:n tulla kykeneväksi 
ulospäin ylläpttämään itsenäisyyt-tään, pitäisi 
sille ainakin olla kunnianasia pitää :sisäistä jär
jestystä yllä sillä tavalla, ettei se tulisi tuotta
maan häpeätä sekä its.ellensä että niille valloille, 
jotka ·sen itsenäisyyd-en tunnustavat. Jä.rjes'tetyn 
sotaväen - sanottakaonpa sitä sitten miliisiksi 
tai millä nimeNä tahansa - hallituksen käytet
tävänä olevan sotavoiman aikaansaaminen kai- . 
l~eti lopultakin on ainoa. keino, jolla voidaan 
pääitä nykyisestä tilanteesta, jDta ei voi sanoa 
muuksi kun sairaalloisebi. 

Ed. H D r n b o r g: Det är icke min afsikt att 
förlänga denna föga tillta:lande diskusshm. Det, 
~om enligt min uppfattning had-e bort sägas, har 
rddan uttalats af andra. Herr Walpas-Hänninens 
militärpolitiska hetraktelser skulle visserligen 
kunna gifva anledning ~ill vissa anmärlmingar, 
men det lön.ar väl sig inte att spiHa krut pu 
kråkor eller vatten på gäss. Den sakliga diskus
sionen torde väl lämpligen uppskjutas till ett 
senare skede af nu föreliggande frågas behand-,. 
llllg. 

J ag har nu anhållit om ordet -egentligen för atil 
fastslå, att delt mest cyniska, som vi under den 
senare tidens landtdagsd·ebatter hafva varit 
tvungna att åhöra - och dock ha landtdagsde
batterna icke lidit någon brist på cynismer -
äro vissa. vänsterledares tal om ,lahtarikaartft". 
Detta lika lumpna som lögna.ktiga öknamn ha 
d.e panna att använda inna.n el-e själfva gittat 
tvätta från sina händer det blod, som utgjutits 
af deras egen partiorganisa~ion, det röda gardet, 
den enda organisation i detta land, som genom 
sina gärninga.r gjort sig fört.iänt af detta öknamn. 
Det är svårt att gifV1a ett uttryck i ord åt de 

. känslor, som politiker af denna, typ uppväcka. 
Men nog är den domin-erande känslan förak't. 

Ed. Anni Hu ota r i: Kun tämä asia oli 
<täällä erään kerran esillä, pyysin, että porvariston 
naiset ainakin tässä asiassa oli-sivat meidän va-
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semmiston kanssa samalla, kannalla ja ilmoittai
sivat vastalauseensa. sotalaitosta vastaan. Minun 
on merkille pantava, e~tä yhtään ääntä ei sielta 
puolelta. tullut tätä vastustam·aan. I'alrdon sen 
merkitä pöytäkirjaan, sillä, mikäli minä tiedän, 
ovat meidän porvarinaisemme liitossa kansainväli
sessä Il!aisliikkeessä, jotka kaikissa maissa ovat 
noust3eet puhumaan rauhanaatteen ja as-eiden rii
sumisen puolesta. Kun he ltaas m-enevät liitto
kokouksiin ulkomaille kehumaan niitä ,suuria 
töitä", joita. täällä eduskunnassa ovat tehneet, 
voivat he mainita, ·että :sellaisen maan eduskun
nassa., jDSS·a naisiHa kymmenen vuotta on ollut' 
äänioikeus, ja eduskunnan jäseninä ·on naisia, sinä 
aikakautena, jolloin oli suuri hätä ja nälkä ol·e
massa, jolloin kansan lapsia kuoli nälkään, he 
äänestivät vakinaisen soitalaitoksen puolesta, jo
hon maan varoja uhrataan vähintään 30-40 mil
joona vuodessa. 

Sitten täällä huomautin, että papit, jotka ovat 
ihmisyydenaatetta, rakkaudenaatetta sanoneet 
puhuvansa, he äänesitäisivät ihmisyyden puoles
ta. Yksi ainut nou::i siltä, puolelta sotalaitosta 
vastaan. Se O'li rovasti Arokallio. Vieläpä, jos 
sanomalehdissä on perää, on ed. Virkkunen käy
nyt agiteeraamassa. tämän •aatteen puolesta muual
lakin ja neuvomasse.., mitenkä tämä tärkeä asia., 
murha-asei-den käytäntöön saanti, ·saataisiin yksin
kertais·ella äänten enemmistöllä eduskunnasSill 
läpi. Sillä jO's määrålenemmistö tarvittaisiin, niin 
se ei menisi -eduskunnassa. läpi. Sosialistit voi
va.t s·en estää. Tämä on merkillepantava silloin, 
kun sieltä puolelta kaikenlaista törkyä syydetään 
~änne vasemmalle puolell!J. He ovat itse tämän' 
sota-ajan raaistuttamia ja. tulleet niin verenhimoi
siksi, että mitkään järkisyyt eivät vaikuta heihin 
aikana, jolloin anarkia kaikkialla, maassa on ja
lansijaa sruanut, jolloin pitäisi rauhalliseHa edis
tys- ja uudistustyöllä saada kansa. rauhoit.tumaan, 
silloin he täällä äänestävät murha-aseiden puo-
1-es,ta. 

Ed. T u ·o m i: Keski-Suomen järjestynyt työ
väestö on monissa kokouksissaan ilmaissut mieli
piteenään, että se jyrkästi vastustaa vakinaisen 
sotala~toksen perustamista . ja, 'on velvoittanut 
tääHä olevai edustajansa äänestämään tätä pu
heenalaista porvariston taholta tehtyä anomuseh
dotusta vastaan. Uudenvuodenpäivänä olin eräässä 
työläisnaist.en järjestämässä lmnsalaiskokouksessa 
saa.puvilla ja siellä kaikki yksimielisesti vastus
tivat tällaisen vakinaisen •sotalaitoksen permita
mista. 8ama.ssa. kokouksessa he evästivät edus
tajia.im, että meidän on tääillä lausuttava jyrkkä 
vastalause ,;e,naatin menettelyä vastaan siinä. kun 

se on luovui!tanut kansan varoja näitten porvaril
listen suojeluskaartien tukemiseen. Sielläpäin 
muuten ilmeni levottomuutta työläisten keskuu
dessa sentakia, kun kierteli huhuja. j·a. melkein 
varmoja tietojakin siitä, että sinne Keski-:Suomen 
ja, Pohjanmaan rajapitäjiin muo.dosteltaan parail
la·an suurta porvarillista. suo.i·eluskaartia. S-en 
pääpaikkana tulisi kai olemaan Kauhava. Näin 
ollen sitäkin suur·emma,lla syyllä katsottiin, että 
työvä,en edustaja.in on 'muistut-ettav.a täällä, edus
kunnassa, että hallituksen .olisi käskettävä tuol
laiset su•ojeluskaartit hajaantuma:m ja että niilta 
olisi riisuttava aseet. 

·Ed. Laine: TääHä on sanottu, että jos so
ta;laitos sruadaan toimeen, niin sillä sorretaan ja 
uhataan ltyöväkeä. Aikaisemmis·sa -istunnoissa 
sanottiin myös, .että asevelvollisiksi tul;ee pääasial
lisesti otettavaksi työväkeä, köyhälistöä, ja. että· 
varakkaammat. voivat ostaa itsensä tästä i1lti. 
Kuinka tämä sotaväki, joka si,tten tällä tavalla, on 
kokoonpantu työväestöstä, vorsi samaa työväkeä 
sortaa? Lujaa · järjestysvaltaa kaiva'l;aa.n tässä 
maassa, ettei valmista yhteiskuntaa, hävitetä, vaan 
saadaan rauhassa tehdä rakentavaa työtä. Minua 
evästettiin nyt tänne lä:htiessäni monel'ta taholta 
sillä, että eduskunta koettaisi toimia niin, että' 
pian saataisiin maahan luja järj-estysvalta. Olen 
aina ollut rauhanaa.tteen puolella ja on vaikea 
minun ollut ajatella. sotalaitosta, vaan tulen tässä 
äänestämään tämän anomusehdotuksen valiokun
taan •lähettämisen puolesta ja. toivon, ·että se sieltä 
nous·ee sellaise\a, ·että voin .s-en sitten hyväksyä. 
Eläimetkin puo•lustavat. pesäänsä, emokin puolus
ta:a. poikiansa. Minusta. tämä viimeinen aika, jota 
olemme eläneet, on osoittanut, .että meidän yhteis
kunnassamme löytyy niin· paljon sellaisia yhteis
kuntaa ja kotia hävifltäviä voimia, jo~ta vastaan 
meidän kotien hoitajain, ·emojen täytyy nousta 
suojel·emaan niitä. ' Meidän täytyy suosia sellai
sia voimia, j•otka autta.vat meitä tässä puolustm:
työssä. 

Ed. Mä k e 1 ä: Viime viikkoina on Lappajär
velle ja Vimpelin pitäjään alkanut saapua. ver
rattain suuressa määrässä 'vierasta a·seellista .si
viiliväkeä. Niitä lienee siellä näissä pitäjissä ny
kyään jo no'rn 500 å 600 vaiheilla. Ne ovat hyvin 
asestettua väkeä aina käsipommei.sta alkaen. 
Viime ·kuun 29 päivänä; Vimpelin1 kuntakokouk
sessa oli ky;symyksenä näitten, järjestöjen tuke
minen kunnan taholta. 'Tässä tilaisuudessa, jossa 
Vimpelin kunta kieltäytyi antamasta enemmän 
aineellista. kuin siveellistäkään kannatrusta tällai
selle tuntema ttoma.lle joukolle, ·selitettiin tämän 
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väestön agenttien taholta, että ne ovat nykyi.sen 
hallituksoo s·otamiehiä. Sanottiin, että ne toimi
vat, niitä on alettu järiestää hallituksen suostu
muksesta, jopa hallituks·en kehoituksesta, ja nii
d.en tehtävänä tulee olemaan nykyisen hallituk
sen tarkoitusperieru aseellinen tukeminen. Sen 
johdosta pyytäisin kysyä täällä olevilta· haHituk
sen edustajilta, herroilta senaattoreilta. Arajär
veltä ja Setälältä, onko totta, mitä sieltä näiden 
joukkojen taholta on ilmoitettu, onko totta, että 
nykyinen hallitus eduskuntaa, 'kuulematta, edus
kunnan selän takana, on ryhtynyt tuollaisia 
aseellisia joukkoja järjestämään, vai ovatko ne 
luettava niihin sairaalloisiin yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin, joita senaattori Arajärvi valitti ny
kyään yhte~skunnassa ilmenevän? 

Ed. H ä u u i n •e n - W a l p a s: Oikeiston ta
holla ei kai tunneta eroa sosialidemokratian ja 
anarkismin välillä. Jos mitä anarkistisia ilmiöitä 
tässä maassa sattuu, nii:a ,Hufvudstadsbladetissa" 
luetaan ne sosiaJidemokratian syyksi ja ,,Hufvud
stadsblad·etin" mukaan sitten oikeiston ruotsalai
set edustajat tekevät samalla tavalla. Suomet
tarelaisissa lehdissä· näyttää käyvän aivan sa
malla tavalla. Edustaja Colliander on täällä 
uudistanut väitteen, et~ä Turun tapahtumat muka 
ovat ;sosialidemokraattien syyksi luettavat. Tu
russa on ·ollut sosialidemokraatteja, jotka ovat 
ennen luetut niiu sanottuihin revisionisteihin, 
jotka ovat edustaneet samaa suuntaa, kuin Bern
steiu Saksassa. Me täällä Helsingissä olemme 
jyrkemmällä kannalla. Mutta ne ryöstöt eivät 
kuulll. kummallekaan, ei marxilaisille eikä revi
sionisteille. Sivistyneen ihmisen pitäisi olla siitä 
edes hiukan selvillä, edes sen verran työväenliik
keen historiasta selvillä, että tietäisivät sosiali
demokratian olevan jotain aivan toista kuin anar
kismi, että Marx ja. Engel.s jo eläessään tappeli
vat anarkismia vastaan niin :paljon kuin voiva.t 
.ia •että anarkismi syntyy yhteiskunnallisista 
oloista niiden eräällä taloudellisella 1kehitysas
toolla. Niinkään etevät henkilöt kuin Marx ja 
Engels eivät voineet testää anarkismia synty
mästä, vaan paisui se niin voimakkaaksi, että 
tukahutti melkein sosialidemokraattisen liikkeen 
eräissä maissa, hävitti ensimä:Lsen so·sialidemo
kraa ttisen internatsionalin. Jos oikeistolaiset 
eivät tunnustaisi olevansa, niin sivistymättömiä 
.ia tietämättömiä kaikesta työväenliik·keestä ja 
anarkismin synnystä, niin heidän täytyisi tun
nustaa olevansa niin suuria kel.iu.ia, että vastoin 
parempaa tietoansa koettavat tehdä viattomia ih
misiä syypäiksi tekoihin, joihin he eivät ole syy
"Päitä. Täällä on tapahtunut samaHaista syyttä-

mistä, jota ,Hufvudstadsbladet." käytti väittäes
sään, että minä järjestin pörssimellakat, olin 
niissä varsinaisena regissöörinä. Vein rsen syytök
sen raarstupaan, ja siellä syyttäjä ei voinut tuoda 
esiin muuta, kuin ·että minut oli nähty kävelevän 
Espiksellä samaan aikaan. kun pörsissä oli mel
lakoita. Syyttäjä sai sa,kkoa, 200 markkaa. ,Suo
metar" on syyttänyt minua murhaajien johta~ 
.iaksi. Olen vetänyt ,Suomettaren" täällä olevan 
väätoimittajan raastupaan, asia tulee toisen ker
ran esine tämän kuun 12 päivänä. Ed. Hornborg, 
joka täällä kä•ski pesemään kädet verestä, laitta
koon siihen raa,stuvan istuntoon kaikki todistuk
sensa tämän ,Suomettaren" vastaavan herran 
11 vuksi .ia näyttäköön siellä, olenko minä syypää 
vai en. Sen jälkeen, kun se asia on ollut raastu
vassa, tulen syyttämään edustajaa. suoraan kel-
.iuksi, jollei hän esitä todistuksia. ' 

Ed. Pär s s i ne n: Jos on perää suna, mitä 
luin .sanomalehdissä, että ed. Mikkola on eräässä 
puheessa Poh.ianmaalla nimenomaan lausunut, 
että me tarvitsemme vain pari muuta sellaista 
mella.kkaa kuin Turun, niin rsaamme kyllä sotalai
toks·en pystyyn .ia vähennetyksi sosialidemo
kraattiset edustajat 60:ksi, sekä turvatuksi por
varisvallan pitkiksi ajoiksi, jos tässä hänen pu
heessaan on perää, niin minä vedän ainakin sel
laisen johtopäätökseen, ·että Turun mellakat on 
järjestetty siltä taholta ja. että ed. Mikkolan sor
met eivät ole puhtaat niistä likateoista, mitkä 
Turun mellakoissa tapahtuvat, ja minä sen uskon. 

·Ed. T a n s k a n e n: Tästä asiasta on käytetty 
puheenvuoroja niin puolelta kuin toiseltakin. 
Mutta kun varsinkin tänä iltana useat vasemmis
topuhujat ovat vedonneet ko,kemuksiinsa, ovat 
puhuneet, ·että työväenpuolueen kokoukset mo- . 
nessa paikas.sa ympäri maata ovat panneet jyr
kän vastalauseen tätä ehdotusta vastaan, niin 
sehän on luonnollista, että työväenpuolue ja työ
väen kokoukset on sitä vastustaneet. Mutta on
han toisiakin kansalaisia, joiden ääntä myöskin 
on kuultava. Minua muistutettiin myöskin jou
luloman aikana siitä ja tehtiin usein kysymyksiä, 
että minkätähden eduskunta ei saa toimeen jär
jestysvaltaa tässä maassa, tahtooko eduskunta 
katsoa välinpitämättömänä niitii, suuria rosvouk
sia ja ryöstötekoja, joita punakaarti ;ia huligaa
nit saavat tehdä. Tuollaisia kysymyksiä minulle 
tehtiin hyvin monta kertaa. Tietysti minun täy
tyi vastata heille, että se asia on ollut eduskun
nassa, nimittäin sotalaitos, monta kertaa käsillä, 
mutta se on aina tukehtunut suureen puhetul
vaan ja aina jäänyt pöydälle. Ja niinhän se näyt-
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tää nytkin käyvän. Mutta minä toivoisin, että 
kerrankin tämä asia äänest-ettäisiin valiokuntaan 
ja tehtäisiin se sillä evästyks,ellä, että valiokunta 
koettaisi muodostella kysymyros·en sillä tavoin, 
·että se tyydyttäisi koko eduskuntaa. Sillä jokai
nenhan itse myöntää, että meillä olisi järjestys
valta, oli se poliisilaitos, miliisilaitos tai sotalai
tos, aivan välttämätön. Ilmoitan kantani, että 
tulen äänestämää.n asiaa valiokuntaan. 

Ed. Rose n q v i s t: Innan klubban faller, 
ber jag att med några ord få åt-erföra diskussio
nen till den fråga, som här egentligen föreligger. 
I likhet med herr Airola i hans första andragande 
beklagar j;;tg, att ifrågavarande petition ännu icke 
i tryck kommit oss tillhanda, och i likhet med 
herr Airola måste jag bekänna, att jag endast 
har en mer eller mindre dunkel föreställning om 
petitionens innehåll. Men det gäller ju nu icke 
här för o:ss att fatta position för eller mot denna 
p~etition, utan fråga är endast om petitionen skall 
remitteras till utskott eller ej, och då petitionen 
behandlar ett ärende, som •är aktuellt och af 
största betydelse, och då öfver hufvud denna landt
dag icke plägar vägra remiss till utskott, äfven 
då det är fråga om petiticmer, hvilkas öde redan 
på förhana synes vara afgjordt, finner jag icke 
någon anledning att vägra ärendets r-emi8s till 
utskott. Därmed har man på intet sMt bundit sig 
vid petitionens innehåll. 

Ed. Kullervo Manner: Tämän asian 
käsittelyssä on riittävällä selvyydellä käynyt 
ilmi sekä aiotteen tekijän suullisista Jansun
noista aikaisemmissa istunnoissa että myöskin 
porvarillisten muista lausunnoista, että sillä yri
tyksellä, joka alotteeseen sisältyy, on tarkoitus 
olla, .ios se toteutuu, jonkinlainen sosiaalinen 
muka lääkekeino. Kun ottaa huomioon, että tah
dotaan joko varsinaisen sotalaitoksen tai sotalai
toksen muotoon järjestetyn järjestyslaitoksen 
kautta poistaa se yksityinen asestautuminen, mitä 
nyt maassa on, ne rauhattomuudet ja mellakat ja 
sellaiset rumat ja pahat ilmiöt, "joita on esiinty
nyt, niin porvaristo, turvautuessaan tämmöi:seen 
keinoon, turvautuu 'kerra.s.saan huonoon lääkkee
seen pahaa poistaakseen. Ne rumat ilmiöthän 
ovat johtuneet ."Ut syntyneet siitä yhteiskunnalli
sesta tila.sta, jossa tämä maa on ollut. Eräässä 
aikaisemmassa istunnossa muistaakseni joku huo
mattava porvarillinen puhuja lausui, että se anar
kia .ia epäjär.iestys, mikä on vallinnut, on osittain 
peräisin venäläis,en sortovallan ajoilta. Siinä on 
epäilemättä perä.ä. Mutta siihen on vaikuttanut 
myöskin paljon Suomen' porvaristo omalla poli-

tiikallaan .ia menettelyllään eikäJ vähimmin edus
kunnassa tämän istuntokauden aikana. Monta 
monituista päätöstä on tässä eduskunnassa t-ehty, 
joiden on täytynyt mitä suurimmassa määrässä 
kiihoittaa ja yllyttää työväen mieliä, työväen, 
joka. tahtoisi, että kansanvaltainen järjestys tässä 
maassa pääsisi voimaan ja työväelle hyödyllisiä 
uudistuksia saataisiin aikaan. Jos sitä levotto
muutta, .ioka ilmenee nykyisin, tahdotaan rau
dalla. ja muilla voimakeinoilla poistaa, niin se voi
daan korkeintaan poistaa pinnalta, mutta. sisältä 
sitä ei voida t.ehdä. Tarvitsisi käyttää niitä lääke
keinoja, jotka paremmin tehoisivat, s·e on: Kansan
val·tainen edistys ja tehokas uudistustyö. Tuntui 
omituis.elta kuulla senaattori Setälän suusta esi
tyksiä lu.ian järjestysvallan .ia kunnollisen järjes
tyksen aikaansaamisesta tähän maahan, kun on 
tunnettua, että herra Setälän senaatti on 1kaikkein 
tehokkaimmin vaikuttanut siihen, että viime kuu
kausina tässä maassa ovat yksityiset kansalais
ryhmät a:S·estautuneet, ja tehokkaa.sti vaikuttanut 
siihen, että nuo asestautuneet joukot ovat tör
männeet yhteen. Se, että herra. Setälän senaatti 
rupesi sala,ssa hommaamaan Saksalan kartanoon 
sitä kaartia, niin salassa, ettei siitä viikkokansiin 
suuren yleisön <keskuudessa tiedetty mitään, vie
läpä koet-ettiin valheellisesti kie:ltää':sitä, se seikka 
on synnyttänyt tässä maassa niin suurta katke
ruutta, <että kuluu vuosia. ennenkuin se haihtuu. 

Ed. L a n k i l a: Kun sekä työv·äen että por
varien kaartit nousivat aikoinaan omavaltais·esti, 
ilman laillista pohjaa, tuli porvareille erityinen 
kiire .saada omille kaarteilleen laillinen JlOhja 
asevelvollisuuslaista tai muusta sitä vastaavasta 
ja punais.et kaartit saada. tämän kautta suorastaan 
lain vastaisiksi. Nyt on jo jokseenkin vissi selviö 
se, ~että näitten suojeluskaartien -pystyssäpitämi
s.essä on tämän maan hallituksella olemassa var
sin suuri aineellinenkin osansa. Tiettyä, jopa to
distettuakin on,· että suojeluskaartin hyväksi on 
käytetty valtion varoja julkisesti .ia ed. Mäk,elän 
tekemä huomautus viittaa myöskin siihen, että 
salaisesti on käytetty valtion varoja tavalla tai 
toisella näiden kaartien ylläpitämiseen siten, että 
siitä ei kellään ole mitään varmoja tid:oja, kun 
asia on näin, niin ei ole mikään ihme se se1kka, 
että -porvarit pyrkivät kaartinsa laillistuttami
seen tuota tietä, mihin he n:vt tähtäävät. Se oikeas
taan osoittaa sitä, että sotalaitos on jo tähän 
maahan: käytännössä ennen perustettu ja vaatii 
se ·enää vain sellaista lakia, joka sen perustami
sen pyhittäisi .ia oikeuttaisi herrat julkisesti ja 
laillisesti käyttämään valtion varoja sen pystyssä
pysymiseksi. Tämä on käynyt jQkseenkin sel-
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antamaan tämän alustuksen puitteissa Etelä
Po,hjanmaan maakuntakokouksesta se käsity•s, että 
väksi .io ed·ellisillä kerroilla, kun tätä kysymystä 
on käsitelty, ja tänä iltana se näyttää käyvän 
yhä s-el"9"emmäksi. 

Ed. H a r j u l a: Tämän kysyinyksen herät
täjä, kysymyksen vireille panija täällä eduskun
nassa, on asiaa pyrkinyt kehittämään myös edus
kunnan ulkopuolellakin varsin voimakkaalla ta
valla. Viimekuluneen joulukuun 29' päivänä 
Seinäjoella pidettyyn Etelä~PDhjanmaata käsittä
tävään kokoukseen oli kutsuttu saapumaan eri 
kuntien valtuutettuja. Tämä kokous muodostui 
pääasiassa sosialistien haukkumiseksi, jossa pyrit
tiin antamaan sosialisteista rsiinä maakunnassa ja 
yleensä koko maassa mahdollisimman synkkä 
kuva. Kysymyksen alustaja oli sama, joka 
täällä on sotalaitoskysymyksen herättänyt, ja. kun 
vertailee siinä alustukses.sa lausuttuja ajatuksia 
niihin väitteisiin, joita työvä•estön taholta on tehty, 
että sot,alaitos on tarkoit·ettu pääasia.ssa saada ai
kaan työväestöä vastaan - minulla on siitä alus
tuksesta muistiinpanoja - selviää, että niin to
dellakin on laita, että sotalaitos on suunniteltu työ
väestöä vastaan. Ed. Mikkola täällä ensinnä, kun 
·hän asiaan siirtyy, hiukan epäilee, olisiko hänellä 
etelän miehenä mitään sa.nottavana pohjalaisille, 
jotka sellaisenaan ovat kaikkein parhaiten ases
tautuneet ja jotka niin muodoin eivät siis enää mi
tään ·opetusta kaipaa. Hän kuitenkin viittaa, että 
maailman historia on lyhyellä ajalla harpannut 
pitemmän askeleen ·kuin ennen vuosikymmeninä. 
Olot ovat lyhyellä ajalla suuresti muuttuneet ja 
entiselleen ne eivät palaa. Euroopan kartta tulee 
sodan jälkeen muuttumaan. Suomen ·suhde on so
dan aikana paljon muuttunut. Suomi on julistau
tunut itsenäiseksi, mutta itsenäinen Suomi tarvit
s-ee tekoa ja voimaa ja voiman takana rautaa. 
Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi ei tämä 
maa ole vielä keksinyt muuta vastausta kuin van
kan sotavoiman, että onkin tärkeä kysymys, miten 
itsenäinen Suomi järjestää itsensä. Yli 50 vuotta 
oli Suomi ilman omaa .sotalaitosta. Vuonna 1877 
laadittiin yleinen asevelvollisuuslaki. 1878 se as
tui voimaan. Suomen sotalaitoksen perustamisen 
johdosta lau•suttiin venäläiseitä taholta epäilyksiä 
Suomen liiallisesta itsenäisyydestä. Bobrikoffin 
aikana, lakkautettiin oma kansallinen sotalaitos, 
joka oli ehtinyt kunnostaa itsensä. Nyt on Suomi 
itsenäinen valtio. :Sen ensimäisiä tehtäviä on sota
laitoksen järjestäminen. Niin on tehty Puolassa, 
Ukrainassa/ ja varsinkin kaikkein ensiksi niissä 
.maissa on muodostettu oma kansallinen sotalaitos. 
Kuinka supmalaisetkaa.n voisivat muuta ajatella 
kuin oman •sotalaitoksen perustamista, jos kerran 1 

itsenäisyydellämme tarkoitetaan jutakin. Idästä. 
ja lännestä uhkaa vaara. Nyt jo Ruotsi uhkaa 
ja milloin tahansa voi syntyä rajariitoja, jonka 
puolustukseksi tarvitaan vankka sotalaitos. Riip
pumattomuus, jos sitä ei sotavoima turvaa, on 
vain paperipuolueettomuus, minkä Belgian· koh
talo on meille todi·stanut. Mutta ennen kaikkea 
tarvitaan sotalaitosta oman sisäisen turvallisuu
den suojelemiseksi, Täällä on noussut pinnalle 
roskajoukko, joka vaatii pantti'v·eroja, ja miehet 
hykertelivät suurimman :r:ntolileen turvissa tyyty
väisinä käsiään. Meille tuli yleinen valtiollinen 
äänioik-eus liian aikaiseen. Kansa ei ole siihen 
kypsynyt. Sosialidemokraattinen puolue on pe
rustanut valtion valtioon, muodostamaHa puna
kaarteja. ·Sitä ei olisi sallittu, jos täällä olisi o1hlt 
oma sotalaitos. Nykyään on ·hallitus voimaton; 
punaiset rosvojoukot voivat milloin tahansa tulla 
ja pakottaa sen hyväksymään mitä tahansa. Se 
na.atin on täytynyt alentua rosvopäällik·Ön kanssa 
neuvotteluihin. Pohjalta noussut· sorto ön kukis
tettava, .samoin kuin ylhäältäkin tullut 'Sorto on 
kukistettu. Venäläiset sotilaat ovat roistoja~ El
lei täällä saada sisäistä· järjestystä palautetuksi, 
on Ruotsi velvollin€11 sekaantumaan naapurinsa 
asioihin. Jos ruotsalaisten täytyisi tulla tänne jär
jestystä pitämään, olisi se häpeä koko Suomen kan
salle ja vaati,si Ruotsi tästä pa1kkioksi Ahvenan
maan. Sotalaitosta vastaan .on kyllä tehty paljon 
väitteitä, muiden muassa on Hagman kirjasessa.an 
niitä esittänyt. 300,000-400,000 miehinen 
joukko voi täällä tehdä ihmeitä. Belgian ja 
Serbian ja Montenegron kävi kyllä nykyisessä so
dassa huonosti, ei sen vuoksi, että ne olivat pieniä 
vaan siksi, ·että ne menivät väärälle •puolelle. 
Mutta niiden kohtalo •ei ole niin huono, kuin 
yleensä luullaan. Ne ovat kyllä menettäneet 
maansa, mutta ovat säilyttäneet kunniansa, ja luul
tavasti sodan jälkeen tulevat saamaan maansakin 
taka~sin. On kyllä puhuttu sotalaitoks·en suurista 
kustannuksista, mutta sotalaitoksen hyväksi kus
tannukset eivät ole koskaan liian suuret, sillä jos 
ei ole mahtavaa sotalaitosta, niin voi ·tulla punai
nen risti rappujen eteen. Rauhanmaailmaa ei 
synny, se on haaveellinen ihanne, joka ei koskaan 
toteudu. Suomi ei voi kulkea maailman silmissä 
ensimäisenä, ellei sillä ole mahtavaa sotalaitosta 
Sotalaitos on parhain kansan kasvattaja; sotapal~ 
veluks·essa syntyy yhteistuntoa ja. tasa-arvoi
suutta. Eduskunnalle toteaa ed. Mikkola .teh
neensä mainitun •esillä>Olevan anomus•ehdotuksensa. 

Tässä on aika paljon vielä m'ielenkiintoisia koh
tia, joita lienee tässä joskus vielä tämän kysymyk
sen yhteydes,sä syytä esiintuoda. Huomautan 
vain siitä tavasta, millä tässä on puhuttu nimen
omaan työväkeä vastaan. Sillä tässä on pyritty 
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sotalaitos on tärkeä ennen kaikkea sisäisen järjes
tyksen palauttamisessa eikä siinä suinkaa~ ole pe.i
tetty sitä tarkoitusta, mihinkä sillä pyntään Ja 
tähdätään. Ja kun tämän kokouksen kautta tah
dottiin saada ikäänkuin koko 'Etelä-Pohjanmaan 
väestön yhteiskunnan mielipide. tulkituksi, kun 
sillä tahdottiin antaa niin voimakas leima. olen 
minä ollut eräissä kokouksi~tsa, joissa on ollut 
myöskin Etelä-Pohjanmaan kansalaisia koolla. 
Ja ··niissä on myöskin tehty päätöslauselmia ja on 
myöskin ollut käsiteltävänä sotalaitoskysymys 
ja .erittäin Seinäjoella pidetyn viittaamani kokouk
sen tekemät päätökset ja siellä lausutut ajatukset 
ja kokoukset, joissa olen ollut saapuv~lla, ovat 
olleet täysin päinvastaiset. :Siis se käsitys, että 
Etelä-Pohjanmaalla. olisi aivan yksimielinen kä, 
sitys ed. Mikkolan sotalaitosajatuksen takana, on 
väärä eikä siis sellaisena ainakaan koske Etelä
Pohjanmaan työväen .ainesta. Et~lä-.P.ohjanmaan 
työväestö paraillaan pitää kokouksia, JOissase pyr
kii teroittamaan sitä vaaraa, mitä sotalaitoksesta 
tälle malle on koituva, ja kokouksissa, joita on 
pidetty, on yhteinen käsitys s•e, että sotalaitosta on 
työväestön kaikin sen käytettävissä olevin keinoin 
pyrittävä estämään tässä maassa voimaantule
masta. Jos kaikista huolimatta kävisi niin, että 
sotalaitos täällä aikaansaataisiin, on Etelä-Poh
janmaalla työväki sanoutunut irti julkisesti ja 
virallisesti siitä narripelistä, mikä viime joulu
kuun 29 päivänä Seinäjo-ella pidetyssä maakunta
kokouksessa on tahdottu esilletuoda. 

P u h e m i e s: K~skeytetään asian .käsittely. 
Senaatin jäsen on pyytänyt jättää lakiehdotuksia. 

Uusia hallituksen esityksiä; 

Istuntosaliin astuu senaattori H e i k k i R e n
v a 11 esittelijäsihteeri G. Albrechtin seuraamana 
ja lausuu: 

Kunnoitettava herra Puhemies, arvoisa :Suomen 
Eduskunta. Suomen hallituksen määräyksen mu
kaan on minulla kunnia eduskunnalle jättää seu
raavat hallituksen esitykset, nimittäin: 

n:o 33 laiksi yksityisten koulujen ja ka:svatus
laitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä, 

. n:o 84 laiksi yksityisten oppikoulujen valtion
a p1J.määristä, 

n :o 35 leimasuostunnan suo-rittamisesta 1 päi
vään huhtikuuta 1918, 

n :o 36 laiksi :Suomen lipusta. 

Puh e mies: Eduskunnalle nyt jätetyt laki
ehdotukset olen esittelevä ·eduskunnan käsiteltä
viksi. 

P u he m i ·e s: Jatketaan sen asian käsittelyä, 
joka oli käsittelynalaisena, ennenkuin hallituksen 
esitykset tuotiin eduskunnalle, ja joka koskee 

Maan sotalaitoksen voimaansaattamista. 

Keskustelu jatkuu: 

Ed. M i k k o l a: Pyydän ensiksi maini~a sen, 
että! viimeinen arvoisa. puhuja monessa. suhteessa 
aivan väärin ja väritetysti ·esitti sen lausunnon, 
minkä minä annoin tästä kysymyksestä Etelä
Pohjanmaan kokouksessa. En tahQ.o kuluttaa 
aikaa rupeamalla yksityiskohdittain korjaamaan 
niitä vääriä esityksiä, joilta hän antoi, mutta tah
don ainoastaan merkitä tämän. 

Tahtoisin, koska keskustelu on kuitenkin ve
nynyt näin pitkä:lle, vasemmiston tietoon saattaa 
eräitä mielipiteitä, jotka muualla maailmassa so
sialid·emokraatltien piirissä va.llitsevat, ja huomau
tan, että minun käsitykseni mukaan Suomen so
sialistit tai ainakaan sen edustajat täällä nykyisin 
eivät ole sosialisteja. siinä merkityksessä, kuin 
ovat länsi-,Euroopan sosialios<tit, vaan he ovat otta
neet valmiit kaavat Venäjältä ja koettavat Suo
men maaperään istuttaa niitä käsityksiä, niitä 
oppeja ja sitä käytäntöä, jota Venäjällä nykyi
sin ha.rjoitetaan. Si:llä esimerkiksi Saksan sosiali
clemokraatti"Sen puolueen virallis·essa. selonteossa 
sotilaskysymyksestä lausutaan seuraav!lla: ,Voi
mistelw- ja urheiluleikkien sisällössä ja järjeste
lyssä on joh1tavana aa.tteena kansalaisten kasvatus 
asekuntoi•suuteen. Vapaan kansan on osattava 
käyttää aseita. Sen sota.kuntoisuus on yhteis
kuntarauhan tuki ja turva. Jo lapseen on juur
rutettava käsitys, ettei kukaan ansaitse v·apaan 
miehen nimeä, joka ei osa:a käyfttää aseita ja ve
rellään j•a hengellään taisteUa vapauden puolesta. 
(Vasemmalta: Punainen kaarti koettaa.!) Kun 
ylimielistä vihollista on pidäteltävä loitolla koti
konnulta, silloin 'On nuoresta pitäen ruumiinhar
joituksessa harjautuneen ja sotapalvelukseen kou
lutetun kansalaisen hehkuvalla innolla urheasti 
puolustettava kotiliettään ja kaikkien yhteist~ 
omaisuutta. Voi sitä, ken tohtii kajota vapauden 
pyhyyteen." Sopiiko tämä yhteen meidän sosia
listien täällä: ·esilttämien periaatteiden kanssa? 
Kun "Sota alkoi, meni ranskalaisten marxilaisten 
pääjohtaja Jules Guesde jäseneksi porvarimi
nisteristöön ja puolusti tätä menett.elyään seu
raavasti: ,Tosin jatkuu luokkataistelu, mutta 
hallitus on ny't enemmän kansallisen puolustuk
sen komitea kuin yrittäjä-etujen suojelusväline. 
Jos prol·etääri asuu viidennessä kerroksessa j•a ta
lonomistaja ensimäisessä, ·ei proletääri kuitenkaan: 
kieltäydy a.uttamasta talon pelastustyötä t]!lipa-
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lon saiituessa. Hän auttaa välittömän inhimilli
sen myötätunnon kannustamana., ja sitä paitsi 
myöskiTh pelastaakseen huonekalunsa ullakkoka
marissa. Ja hän tekee sen 1sitä kernaammin, kun 
hänen varma. vakaumuksensa 'on, että talo, jossa 
hän asuu, kaikesta puutteestaan huolimatta on pa
rempi tai ainakin hänelle sopivampi kuin mikään 
muu talo." Ja &bel, .idta hänen väJSymättömyy
tensä johdosta sotalaitosta koskevien epäkohtien 
arvostelijana us·ein on ·esitetty kansallisen puolus
tuslaitoksen vastustajana, torjui tämän moitteen 
valtiopäiväpuheessaan 12 päivänä maalisk 1880 
seuraavas'ti: ,Jos niin kävisi, että joku valtio, 
mikä tahansa s-e olisi, tahtoisi v~la.ta Saksan 
aluetta, niin asettuisi Saksan sosialidemokratia: 
tätä vihollista vastaan yhtä hyvään rintamaan, 
kuin mikä tahansa muu pualue." Kun häntä tä
män lausunnon johdosta moiti~tiin puolueensa ta
holta, vastasi hän seuraavasti: ,Voisi kyllä, olla 
vaikea sosialidemokratiaUe mahdollis·essa taiste
lussa Saksan alueellis·en koskemattomuuden puo
lesta tavallaan puolustaa myöskin mainiota koti
maista hallitustamme, sosialidemokratian kuole
manvihollista, mutta 1siitä ei se pääsisi vapaaksi 
vieraan valloittajan kautta. vaan omasta voimas
taan. Maaliskuun 2 .päivän puheessani", lausui 
hän, ,ei ole yhtään sanaa, joka tinkisi vähääkään 
kannastamme, sillä puolustussodassa me emme 
puolusta. vihollisia ja heidän laitoksiaan, vaa.n 
itseämme ja meidän maatamme, jonka laitoksia 
me pyrimme muodostamaan oman mielemme mu
kaisesti ja joka yksin on meidän toimintapaik
kamme." Vuonna 1895 kirjoi'tti Bebel: ,Saksan 
työtätekevät luokat ymmärtävät maansa riippu
mattomuuden ylläpitämisen tärkeyden yhtä sel
västi etujensa mukaiseksi kuin ne, jotka pitävät 
itseään kansan valittuin.a joh~:ajina. ja. hallitsi
joina, eikä työkansa halua taivuttaa niskaansa 
minkään vieraan vallan ikeen alaiseksi." 

Vielä selvemmin lausui Bebel kantansa maalis
kuun 7 päivänä 1904, osoittaen puheensa porva
r·eiUe: ,Hyvät herrat, te ette enää voi käyd~ me
nestyksellistä so~aa ilman meitä. Jos te voitatte, 
voitatte meidän kanssamme, ette ilman meitä. Ja' 
sanon vielä enemmän: Meillä on kaikkein suu
rimmat edut valvottavina, jos me joudumme so
taan - otaksun nimittäin, että Saksan ulkopoli
tiikkaa johdetaan niin varovasti, ettei se itse anna 
aihetta sotaan - vaan sota tulisi olemaan hyök
käyssota., sota, joka koskisi Saksan olemassaoloa, 
niin silloin - minä annan teille sanani siitä -
olemme me viimeiseen mieheen, jopa van:himmalt
kin meistä, valmiita ottamaan kiväärit olallemme 
ja puolustamaan Saksanmaata.. Emme teidän 
mielik&enne, vaan vieläpä teistä huolimatta." 

Kun nämä sanat vastustajien puolelta joutui
vat pilkan esineeksi, palasi Behel valtiopäiväpu
heessaan joulukuun 10 päivänä 1904 'tähän ainee
seen seuraavilla sanoilla: , V aadimmeko ehkä 
yleistä kansanpuolnstusta, yleistä kansanases
tnsta vain leikin vuoksi? Ei, koska me katsomme 
ulkonaisia. vaaroja vastaaR tarpeelEseksi, että 
jokaisella, asektmtoiseUa miehellä on mahdollisuus 
tarttua asiaan. Sen takia me vaadimme sitä. Te 
ol·ette kai mahdotltomasti pitän,eet hauskaa sen 
johdosta, että minä keväällä selitin, että itse iäs
tä:ni huolimatta sellaise"ssa taistelussa maan riip· 
puma:ttomuuden puolesta tartltuisin pyssyyn. On 
pilkattu jå. ilkuttu sen johdosta. Niin, mutta 
minä sanon ·sen verisen totisella, mielellä: Minä 
ja minun ystäväni, me ·emme luovuta kappaletta~ 
kaau <Saksan.maata muille maille, sillä me tie
dämme kyllä, että siinä silmänräpäyksessä, kuin 
Saksaa. pa,loteltaisiin, kansan koko henkinen ja 
yhteiskunnallinen elämä välttämättömästi tuhou
tuisi niin pitkäksi aikaa. kuin sellainen vieras 
herruus vallitsisi, ja sinä aihna kansan kaikki 
toiveet keskittyisivät pyrkimykseen ajaa viholli
nen pois maasta .. " 

Vuonna 1913 Bebel .esitti Saksan va.l~iopä.äin 
menoarviokomitean yksityisluontoisessa kokouk
sessa seuraavan lausunnon: ,Saks·assa ei yleensä 
ole ketään ihmistä, joka tahtoisi jättää maansa 
alttiiksi vihollisen hyökkäykseUe. Tämä koskee 
erityisesti sosialidemokratiaa, vaikkapa sitä vas
tustajien taholta, osaksi ymmärtämättömyydestä, 
osaksi pahoinsuopaisuudesta, syytetään isänmaat
tomuudesta." Sen jälkeen, kun on selostettu 
Saksan nhattna asemaa Venäjän naapurilla ja vii
tattu maailmansodan ma:hdollisuuteen, päättyy 
esi~ys näin: , Tämän takia ·ei ole ainoastan oikein, 
vaan myös aivan välttämätöntä, että joka mies teh
dään asekuntoiseksi. SosiaJidemokratia oli ensi
mäinen suuri puolue, joka selväJsti oivalsi tämän 
ja sentähden otti ohjelmaansa kansan kasvatuksen 
yleiseen as·ekuntoisuuteen. Mutta. sosil!llidemo
kratia menee vielä piltemmäUe. Se ei tyydy ke
hittämään kansaa asekuntoiseksi vain ruumiilli
sessa ja teknillisessä suhtooss1a. Isänmaata ei 
puolusteta, vain kuularuiskuilla ja. kauuunoiltla, 
keihäillä ja miekoilla, vahvoin n:yrkein ja nopein 
säärin, vaan siihen kuuluu myöskin eräitä mää
rättyjä 'henkisiä ja siveellisiä ~minaisuuksia kan
sassa. Sosialidemokratia tahtoo vahvistaa myös
kin näitä henkisiä ja siveellisiä. ominaisuuksia. 
Sillä, niinkuin kaikkien kansojen historia kaikkina 
aikoina op.etta.a, rirppu kansan säilyminen ensi 
sijassa, siiitä itsestään. Näiden henkisten ja si
v·eellisten ominaisuuksien katsoo sosialid-emokra
tia olevan syvään juurtunRina siihen t,odelliseHn 
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yht-eyden ja vapauden tunteeseen, joka yhdistää 
koko kansanyht.ei.Jskuntaa." Sellaisista henkisistä 
ja siveellisistä ominaisuuksista on isänmaanrak
kaus .ia kansanistunto varmaankin yksi. Siitä 
lausuu Karl Marx 20 päivänä heinäkuuta 1870 
Engel•sille lähei•t.ämässään kirj'eessä: ,Ranska
laiset sietävät selkäänsä. Jos Preussi voittaa, 
voittaa valtiovallan keskityksen .aate, joka. on hyö
dyllinen saksalaiselle työväenluokaHe." Engel:s 
taas ki.rjoitti: ,Jos Saksa häviää, istuu bonapar
tismi varmana satulas•saan vuosikausia ja Saksa 
on kuittina vuosikausien, kenities sukupolvien 
ajaksi. Silloin ei myöskään ·enää voi olla. puhetta 
itsenäisestä saksalaisesta työväenliikkeestä. Tais
t-elu kansallis-en olema,ssaolon saavuttamis·eksi vaa
tii kaikkien voimat ja huomion .ia parhaassa ta
pauksessa joutuisivat Saksan työläiset. Ranskan 
työläis't·en talutusnuaraan. Jos Saksa. voittaa., 
loppuu bonapartismi ja iänikuin·en riita Saksan 
kansallisen yhtenäisyyden saavuttamisesta, ja 
Saksan työväki voi järjestäytyä a.ivan toisessa 
mittakaavassa kuin tähän saakka. Koko Saksan 
kansa, sen kaikki luokat ovat ·oivaltaneet, että 
ensi sijassa on kysymys kansallisesta olemassa
olostl, ja sentähden ovat :he lheti lyöttäytyneet 
yhteistoimintaan. Että tällais·is·sa olosuhteissa 
eräs saksalainen poliittinen puolue saarnaa täy
dellistä va_,staa,nhangofttelua. ja asettaa kaikki 
mahdolliset sivunäkökohdat pääasian edeUe, näyt
tää minusta aivan käsittämättömältä", !siis Lieb
lmechtin politiikkaa arvostellessa. Jos menemme 
vähän vielä ajassa taakse-päin, saamme tietää, mitä 
Ferdinand LassaUe- lausuu asiasta. Hän lausuu: 
,Eikö olisi mahdollis'ta nyt aikaansaada jotain 
suurta, jotain mahtavaa ja kap;s-allista?" · Ja hän 
vastaa Preussin nimessä: ,Jos Napoleon kansal
lisuusperiaatteen nimes•sä. korjaa Euroopan kart
ta& etelässä, niin hyvä, me t.eemme saman poh
joisessa. Jos Napoleon vapauttaa. Italian, niin 
otamme Schleswig-Hollstein." Georg v. Vol
mar Stuttgartin kansainvälisessä sosialistikon
greSrsissa 1907 var:,ltustaa Herven tunnettua maksi
mia, joka julistaa ka,nsalaissndan ainoaksi oikeu
tetuk•s·i sodak·si, seuraavasti: ,On valhetta, että 
internationali merkitsisi sama·a kuin antinationaE, 
on valhetta että meillä muka ·ei disi isänmaata, 
ja tässä minä lausun sanan isänmaa lisäämättä 
siihen mitään hienon hi.enoja käsitteid·en selvitte
lyjä. Tiedän, ·että sosialismin pitää olla kansain
välistä ja myöskin mistä syystä. Mutta rakkaus 
ihmiskunt.aa kohtaan ei voi 'hetkeäkään estää mi
nua olemasta kunnon saksalainen, yhtä vähän kuin 
se voi estää teitä olemast.a kunnon ranskalai&ia tai 
italialaisia. Yhtä täydellisesti kuin me tunnus
tamme kansoj.en yhteis-et sivistysharr.astukset, me 

tuomitsemme ja vastustamme niiden kiihoitta
mista toisiaan vastaan, yhtä vähäJn me voimme 
liittyä haavekuvaan kansallisuuden loppumisesta 
ja vaihtumisesta muodottomaan kansalliseen se
koitukseen. Aivan syystä me pilkkaamme 
patriotismin ja kansallistunnon karikatyyrejä 
vastustajiemme joukossa, mutta senpä takia me 
emme saa antaa toisille oikeut-ettua moitteen 
aihetta karikeeraamalla internationa.lismia." Ja 
ed·elleen: Ne, jotka internationalen periaatteit
ten nimessä kieltävä't sotalaitoksen joka muodos
saan, oso~ttavat, •että ,he 1ovat aivan pintapuoli
se;;ti perehtyneet näihin periaatteisiin ja ettei 
heillä ole näistä asioista sen selvempää käsitystä 
kuin niillä htnkilöillä, jatka huutamalla ,aseet 
nois!" luulevat saavansa aikaan ikuisen rauhan. 
Sellainen menettely on todelila.kin samaa. kuin 
koettaa paranta.a 'tauti taistelemalla sen oireita 
vastaan tai kansanomaisemmin puhuen: alkaa ra
kennuksen rakentaminen katosta." Sillä ymmär
retään tosin se uskollisuus, jolla venäläinen s·osia
lidemokrat~a on prtänyt kiinni internationalen 
tunnussanasta, mutta se, joka. pitää tätä tunnus
sanana länsiva.ltojen sosialidemokraattisille rmo
lueille, ymmärtää väärin kehityksen kulkua. Hän 
asettaa aikaisemman kehitysast-een tulevaisuuden 
ihanteeksi. 

Minä olen tahtonut mainita nämä otteet, joita 
olisi voinut ja.tkaa s·ekä Saban että muitten mait
ten huomattavien sosialid·emokraattien lausun
noista kuinka pitkälle tahansa, osoituks-eksi siitä, 
että se henki, joka länsimaii!ten sosialistien kes
kuud,essa voallitsee, on aivan viRras si'Ue hengelle, 
j1oka tässäkin ky,symykseSrsä esiintyy meidän va
semmistomme keskuudessa. 

Täällä on ed. Pärssinen mitään :todistuksia 
oesiintuomatta ja aivan aiheettomasti väittänyt, 
,että Turun mellakat on järjestetty siltä taholta 
(mainiten minua), että .ed. Mikkolan sormet eivät 
ole puhtaat nii.stä likateoista, mi"tkä Turun mel
lakoissa tapahtuivat". Tällaisen julkisen solvauk
sen johdosta pyydän minä panna mitä jyrkimmän 
vastalauseen, sillä todentotta minun SJOrmeni eivät 
ole oUeet mukana eivätkä; tule olemaan mukana 
silloin, kun toimitetaan ryöstöjä, väkivallantekoja 
ja muita rikoksia, mitä Turussa on tapahtunut. 

Ed. A n t o n H u 10 t a r i: Ed. 'Mikkola on 
suotta vaivautunut lukemaan ulkomaisten sosia
lidemokraattien ,lausuntoja. Ne sosialidemokraa.t
tien keskuudessa yleensä tunnetaan. Ja tarpee
tontahan niitä on ollut lukea meille senkin vuoksi, 
koska Suomen sosialidemokraattien ohjelmassa ·on 
pykälä kam.sa.npuolustuksesta. Sitä ei· ole sieltä 
poistettu ja jos sellaisesta H•siast.a on kysymys. 
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ll'iin silloin voidaan sitä harkita, aiv·an niinkuin 
ed. Airola täällä aikais·emmin lausunnossaan mai
nrtsi. Mutta siinä kysymyksessä, joka nyt on 
esillä, nimittäin kuolleen Suomem sotalaitoksen 
henkiinherättämisessä, siinä me emme tahdo olla 
mukana. Ed. Rentolaila täällä a,sian aikaisem
min erään kerran esilläoHessa olisi hengenmieh-enä 
ollut syytä sanoa niinkuin aikoinaam Latsaruk
sesta. 'sanottiin: Herra, hän jo haisee! Samalla 
tavalla 1on Suomen valnhan s1otalait.oksen laita. 
Sitä emme 1tahd·o olla mukana pystyttämässä, 
mutta eri a.sia on k·ansanvaltai,sen kansanmiliisin 
järjestäminen. Jos sellais-esta tul'ee joskus kysy
mys, niin sitä me saatamme harkita. 

on sellainen. Miksi ei •ed. Mikkola esittänyt nii
den sosialidemokraattien käsitystä asiassa? N or
jan ja Tanskan .sosialid~mokraa.tit ovat asettuneet 
sille kannan~. ·et~i olisi pidettävä minkäänlaista 
sotaväkeä niissä maissa; jos he saisivat tahtonsa 
läpi, niin •sotaväki .sieltä hävitettäisiin. Meidän 
sopii asettua samalle kannalle siitä syystä, ettem
me voi pakkokeinoilla '4istustaa 1kansoja, joissa 
on esimerkiksi toistasataa. miljoonaa ·asukasta. 
Me voimm~ käyttää ainoastaan valistuksellisia 
.ia muita sensellaisia kBinoja. 

Ed. Pärssinen heitti hyvin pahan epäluulon ed. 
Mikkolaa .ia muita hä:r;toen tovereitaan vastaan. 
Ikävä kyllä, ettoei niitä asioita vielä ole voitu tut
kia. Mehän reimme sen vaatimuks-en, että ase-

Ed. H ä; n n i ne n _ W a 1 p a 8 : Saksan sosia- tettaisiin puolueeton lautakunta tutkimaan Tu
lidemokraatit myönsivät varoja. nykyiseen sodan- run tapahtumia. Porvarit sen hylkrusivät. Oliko
käyntiin. Heidän oli pakko puolustaa sitä me- han tutkiminelli heille niin kipeä a:sia? Esimerk
noettelyään mahdollisimman hyvällä tavalla. Eräs kejä ei puutu, että taantumus käyttää anarkisti
sen suunnan sosialisteista, tunnettu revisionisti 

1 

sia tekoja aseinaan saadakseen syytä ylläpitää 
Edvard David, kirjoi<tti kirjan, johon hän oli koon- ! sotalaitosta. j. n .. ·e. Mainitsen vain .Jpnkun ta
nut kbko jowkon Bebelin ja muiden lausuntoja. 1 pauksen. Pariisin herra poliisimestari Andrioeux 
Minuun teki sen vaikutuksen kuin ed. Mikkola antoi erään rikkaan herran välityksellä rahaa, 
olisi aikonut kääntää suuren osan näitä lausun- että silrä kustannettaisiin anarkistista lehteä. Ve
toja jalukea. ne kaikki meille. Hän ei kuiterikaan nä.iällä oli tapana .ii1r.iestää levottomuuksia ja 
ollut kääntänyt 'kaikkea, vaan jätti joukon luke- · ryöstöjä. ,T os keisari jona'kin hetkenä osoitti jon
matta, joita mahdollisesti voisi esittää tois-ella Jcinlaisia taipumuksia reformeihin, poliisiherro
kerralla. - Kautskyllä niitä on lisää, vaikka ne .itm avulla niitä järjestettiin, sotaväen avulla rue 
ovat kylläkin tunnettuja. Niistä lausunnoista on tukahutettiin ja ·siten saatiin keisarin reformi
käynyt selville, kuinka. isänmaallisia Saksan so- harrastukset nurin. Sellaisia esimerkkejä voidaan 
sialidemokra'atit ovat olleet, Bebel niiden mukana. Bsittää monista muista maista. Kun Turun mel
:Niutta ed. Mikkola jätti huomauttamatta, mitä : hkoista on ilmennyt seikkoja, jotka ovat osoit
Sak:san porvarit ;sanovat niistä isänmaallisista .so- ' hmeet, -että on ainakin p~rusteita epäillä· niiden 
sia.lidemokraateista, he sanovat, että ne ovat isän- o1leen jossain yhteydessä tämän sotilaskysymyk
maattomia roikaleita. Jos me täällä a.settui.simme i'€n kanssa, niin olisi minun mielestäni sitä pitä
isänmaanrakkauden kannalle, niin siitä huoli- nyt puolueettomasti ja tarkasti tutkia. 
matta meidän porvarit haukkuisivat meitä sa
malla tavalla. Jos meidän maamme olisi samas·sa 
asemassa, kuin Saksa oli siihen aikaan, kun Behel 
esitti ·eräät lausuntonsa, niin ·epäilemättä useat 
m~idän sosialidemokraatit asettuisivat samalle 
kannall-e. Olihan odotettavissa suuri maailman
sota, ja siihen maailmansotaan olisi epäilemättä 
yhtynyt silloinkin ehkä Venäjä. Venäjällä oli 
työväenliike kuristettu, siellä ei ollut työväellä 
mitään vapauksia. Ja Saksan sosialidemokraa
teilla oli täysi ·SYY pelätä, että jos tulisi sellainen 
sota ja Venäjä voittaisi, niin samanlainen kuris
tuskausi alkaisi Saksassa. Heillä oli syytä antaa 
sellaisia lausuntoja, kuin Bebel antOI. Mutta E

vätliän ne sovellu meikäläisiin oloihin, yksinker
taisesti syystä, että me ~mme kykene vastusta
maan mitään ympäry;svalta.a, niinkuiu äsken 
huomautin. 

On olemassa toisia maita, jotka ovat samassa 
asemassa, kuin mekin. Norja on sellaine.u, ·1'anska 

~Ed. Kullervo M a n Dl e r: Moruet kokemuk
.set ulkomailta siitä, kuinka porvaristo on käyt
tänyt sotalaitosta yhteiskunnallisena. lääkityskei
nona työväkeä va.staan, ovat semmoisia, jotka 
ovat vaikuttaneet Suomen työväkeenkin siihen 
suuntaan, että set jyrkästi vastustaa sotalaitoksen 
uudestaanluomista tähän maaha.n, Omasta maasta 
on myöskin olemassa s•erutapaisia kokemuksia.. Ed. 
Salin eräässä aikaisemmassa istunnossa. kuvaili 
aikanansa tapahtunutta. Hyvinkään lakkoa. Ve
näläis·en vallan ajoilta on kokemusta siitä, kuinka 
V enä.iän virka va.lta osittaiDJ ~räitten Suomen por
varillisten ryhmäin kanna<ttamana ja. heidän hy
väksymisellänsä on sotalaitosta ja. sotaväk.eä käyt.
tänyt kansan ja erito~n työväen va.pauspyrki
myksiä vastaan. Näinä aikoina ovat näitä työ
väen keskuut·een kiintyneitä ajatuksia vahvista
neet monet porvarilliset- toimenpitoot .ia lausun
not. Pyyodän sivumennen viitata erääseen. Senaa-
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tin poliisiasiaind.epa.rtementin eräs virkamies oli 
viime vuonna Viipurissa virka-asioilla, sovittele
massa miliisilakkoa. Luotettavien todistajien 
kertomusten mukaan oli tämä virkamies virka
matkallaan ollessansa ottanut puheeksi muiden 
muassa kysymyksen sotalaitoksen uudistamis·esta. 
Hän oli sanonut, .että kunhan saataisiin hallituk
selle 6 miljoonaa markha rahaa ja eduskunnan 
päätös, että sotalaitos saadaan perustaa joko pane
malla vanha asevelvollisuuslaki voimaan tai 
muulla. tavalla, niin 81Sia on selvä. Kun hänen 
kanssaan jutteleva henkilö huomautti. etteihän 
se sillä ole selvä, että te ette saa ·siihen väkeä, 
työviiiki kieltäytyy lähtemästä, hän vastasi siihen, 
että saahan vanhan asevelvolli'suuslain mukaan 
ottaa vapaaehtoisia, ja kun niitä saadaan riittävä 
määrä, niin sitte. pakotetaan muut asevelvolli
suustarkastukseen ja alistumaan asevelvollisuus
lakiin. Jos keltaisessa talossa Senaatintorin var
rella esittelevien virkamiesten keskuudessa on 
tällaisia ajatuksia, niin kuinka paljon on niitä 
sitten hallitsevien mielessä; ja. kun tällaisia seik
koja tulee julkisuuteen, niin sitä enemmän on 
syytä peljätä, että ajatellusta •suomalaisesta sota
väestä tulisi hirveä uhka. ja vaara työväen py
rinnöille: 

·Ed. H a r j u 1 a: Pyydän vain vastata ed. 
Mikkolalle, että minun asia.ni ei ole suinkaan, jos 
hän myöntää lausuneensa Seinäjoella sen, mitä 
täällä on esiintuotu. Totean vain, etten ole väärin 
selittänyt asiaa. Asia on todenmukaisesti esiin
tuotu ja pyydän vain lisätä hänen lausunnostaan 
vielä, että hän lausui, että eduskunnassa on so
.sialisteilla liian paljon valtaa, eivätkä he myönnä. 
varoja sotalaitoksen hyväksi, mutta jos sattuu 
vielä pari kolme s·ellaista tapahtumaa, kuin Tu
russa, niin eduskunta hajoitetaan ja määrätään 
uudet vaalit ja sitten, on ihme, jos ei .Suomen kansa 
ole tulut järkiinsä ja suorita vaaleja niin, etbi 
eduskuntaan valita 60 enempää sosialisteja. 

Ed. Co 11 i a n d e r: I anleooin:g af hr Man
ners yttrande ber jag att få konstatera, att hr 
Manner har förändrat ståndpunkt sedan den tid 
han jämte andra ynglingar uppmanade den finska 
ungdomen att gå till värnepli<ktsuppbMen, oak
tadt dessa uppbåd varo olagliga .. 

Ed. Kullervo M a n ne r: Olen tosiaankin 
muuttanut siitä ajasta kantaani ja luulen tehneeni 
sen its~lleui eduksi. Pyydän kuiterikin herra 
Collianderille huomauttaa, eUen ole koskaan ke
hoittanut ketään menemään sinne, vaikka itse 
olen sen tehnyt. 

Ed. Alma Jokinen: Se intohimoinen 
sävy, millä tämä keskustelu oikeiston taholta 
alettiin, on jo omiansa antamaan minulle ainakin 
sen käsitY'ksen, että nyt ei olla hyvää asiaa aja
massa. Kun hyökätään aivan niinkuin kissat ja 
koirat toistensa kimppuun siltä taholta juuri, niin
kuin me tää.llä tällä taholla olisimme kaikki puna
kaartilaisia ja kaikki välttämättä olisimme käy
neet vähintäin Turun rosvousretkillä, niin panee 
.se ajattelemaan, että onko nyt todella•kin Suomen 
eduskunta oikealla a.sialla ja onko se todellakin 
valvomassa tämän nuoren Suomen itsenäisen tasa
vallan etuja ja luomassa uudistuksia Suomen 
kansan onneksi ja menestykseksi. Minä ainakin 
olen saanut sen käsityksen, kun olen kutmnellut 
tämän asian käsittelyä, että kai,kkea muuta tällä 
asialla ajetaan kuin .Suomeu kansan onnea ja me
nestystä. Turmiota, jos .se päätetään siihen suun
taan, kuin täällä on porvariston taholta sitä 
ajettu, turmiota sillä saatetaan> Suomen kansalle, 
kansalaissotaa yhä edelleen, kansalaisvihaa yhä 
enemmän. Minulla on se käsitys, että oikei.sto 
tahtoo päästä kostamaan Suomen työväenluokalle, 
se tahtoo päästä kostamaan punakaartille, mutta 
myös koko sosialidemokraattiselle puolueelle ja se 
toivoo voivansa kostaa tämän sotalaitoksen avulla. 
Se on juuri käynyt ·selville siitä tavattoman kiuk
kuisesta .ia intohimoisesta sävystä, joka siltä puo
lelta on tullut, mutta se ei ole ~saanut ainakaan 
minua vakuutetuksi, että oHsi kysymys esimer
kiksi kansanmiliisistä,. jonka tarkoitus olisi puo
lustaa kansan etuja sekä sisään- että ulospäin. 
Mita tulee esimerki,ksi kansanetujen puolustami
seen ulospäin sotalaitoksen avulla, niin minrulla 
on se käsitys, mikä täällä on sanottu jo monta 
kertaa, että tämä pieni maa ei ;sota.laitoksellaan 
mitään etu.iansa voi puolustaa, vaan paljon pa
remmin puolustaa se niitä rauhantiellä ollen ja 
rauhan työtä tehden. Ei sotala.irtoksella eikä sa
laisella diplomatialla Suomeu itsenäisyyttä tur
vata .ia ylläpidetä, vaan avonaisella ja vilpittö
mällä toiminnalla kaikkien kansojen nähden. Ja 
mitä taas tulee rauhan ylläpitämiseen sisäänpäin, 
niin on minulla se käsitys, että olisi saatava 
ka i:kki kansalaiset laskemaan a.s'E.lensa alas, olisi 
tehtävä, niinkuin nyt Savoulinnas.sa on tehty, 
että on panrtu punakaartin .ia suojeluska.artin 
aseet yhteiseen kellariin .ia sitä vartioidaan yh
teisesti, .ia kun pää.ttävät tapella keskenään, niin 
yhteisestä -päätöksestä •ottavat he aseet ja rupea
vat tappelemaan. (Yleistä naurua.) Siinä on jo 
.iotakin .iärkeä ja sellaisia päätöksiä olisi mieles
täni saatava aikaan muuallakin. Rauhantoimin
taa olisi kaikkien rehellisten ja Suomeu kansan 
pa.rasta harrastavi~ kansalaisten ruvettava har-
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rastamaan yhä .enemmän .ia enemmän eikä suin- j 
kaan lisäämään sitä asekur.iuutta, joka meillä nyt 
jo kyllin suuri on ja tuottaa tavatonta turmiota. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Puhemiesneuvosto ·on ehdotta
nut, että asia lähetettäisiin perdHuslakivaliokun
taan. Vastoin tätä on ed. J·ohansson ed. Härmän 
kannattamana ehdottanut, että anomusehdotus 
hy lättäisiin. 

Sekmteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy puhemiesneuvoston ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ·ed. J.ohans
sonin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 94 jaa- ja ~1 ei-ääntä; 
eduskunta on siis päättänyt lähettää asian 
p e r u s t u s l a k i v a 1 i o k u n t a a n. 

Vastaus välikysymykseen. 

Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen 
'ltlee tapahtumaan vastausten antaminen ed. Siro
lan y. m. allekirjoittamaan välikysymykseen, joka 
koskee niitä toimenpiteitä, joihin senaatti ·ehkä on 
ryhtynyt Suomen itsenäisyyden tunnustamiseksi. 
Sitten, kun vastaus on annettu ja stm johdosta ehkä 
aiheutunut keskustelu julistettu päättyneeksi, olen 
esittävä sen päiväjärjestykseen siirtymisen sanan
muodon, joka on esitetty työjärjestyksen 31 §:ssä. 
Silloin on vielä tilaisuus niillä, jotka eivät e'hkä 
hyväksy yksinkertaista siirtymistä -päiväjärjes
tykseen, tehdä ehdotuksensa. 

.Senaattori S v i n h u f v u d: Eduskunta on 
asianomaisen senaatin jäsenen vastattavaksi 19 
päivänä viime joulukuuta hyväksynyt seuraavan 
välikysymyksen: ,Mitä senaatti on tehnyt niiden 
julkisuudessa näkyneid·en esitysten johdosta, että 
Ruotsin sotaväkeä mahdollisesti tuotaisiin Suo
men alueelle ja että Ahvenanmaa luovutettaisiin 
Ruotsille? 2:ksi: Mitä senaatti on tehnyt saadak
seen Venäjän ja muut valtiot tunnustamaan ·Suo
men riippumattomaksi tasavallaksi, mitä tuloksia 
saavuttanut tässä asiassa ja mitä aikoo tämän 
asia,n hyväksi läheisessä tulevaisuudessa. tehdä? 
Tarkoitukseni oli vastata tähän välikysymykseen 
jo -istunnossa viime joulukuun 2'2 päivänä ja siinä 
mielessä olin asiassa tehnyt ilmoituksen eduskun
nan puhemiehelle. Kun ennen istunnon päätty
mistä en silloin saanut tähän tilaisuutta, pyydän 
antaa vastauksen nyt. 

Välikysymyksen ensimäisestä kohdasta saan il
moittaa, e.Uä hallituksella ei . ole tietoja siinä mai
nittujen esitysten todenperäisyydestä, että Ruot
sin sotaväkeä mahdollisesti tuotaisiin Suomen alu
eelle tai että Ruotsin hallitus suunnittelisi Ahve
nanmaan liittämistä Ruotsiin. Ilman muuta on 
ymmärrettävissä, ·ettei Suomen• hallituksen taholta 
siinä tarkoituksessa ole minkäänlaista alotetta teh
ty tai myötävaikutusta osoitettu, eikä hallitus 
myöskään ole katsonut toistaiseksi tarpeelliseksi 
ryhtyä mihinkään toimiin rpuheenalaisten epämää
räisten huhujen johdosta. 

Toisessa kohdassa esitetyn kysym;rksen joh
dosta oli minulla tilaisuus eilisessä istunnossa 
eduskunnalle ilmoittaa pääpiirtein ne toimenpiteet, 
joihin hallitus Suomen itsenäisyyden kansainväli
seksi tunnustamiseksi oli ryhtynyt, ja samalla mie
lihyvällä todeta ne suoranaiset tulokset, joita. näi
den toimenpiteitten kautta toistaiseksi on saavu
tettu. Minun on näihin tällä kertaa lisääminen 
vain tiedonanto siitä, että Ranskan tasavallan kon
suli on täydennysnootissa tämän kuun 7 päivältä 
ilmoittanut, että Ranskan hallitus on päättänyt 
virallisesti tunnustaa Suomen tasavallan itsenäi
syyden 4 päivänä tätä kuuta aamupäivällä ja sa
malla kertaa kehoittanut liittolaismaita myöskin 
tunnustamaan meidän uuden tasavaltamme sekä 
että tämä Ranskan puolelta annettu tunnustus on 
a.nnettu omaehtoi&esti jo ennenkuin Pariisiin sitä 
varten määrätty lähetystö on sitä pyytänyt. Rans
kan kansa on, kuten nootissa sanotaan, täten 
uudelleen osoiiltanut, että se· ei ole luopunut yllä
pitämästä vanhoja vapauden traditsiooneja e~kä. 
suomasta apua nuoremmill-e kansoille, joilla. niillä
kin on oikeus omaan kansalliseen kehitykseen. 

.Suomen uudest!l. asema:sta tulee johtuma.an 
myös Suomen valtiollisen edustuksen järjestämi
nen ulkomaille, jonka pääperusteista eduskunnalle 
tulee annettavaksi esitys. Olo.ien pakosta on halli
tus kuitenkin aikonut jo nyt asettaa väliaikaisia 
'edustajia niihin ulkomaanpaikkoihin, joissa. Suo
men valtiolliset tai kaupalliset edut sitä vaativat, 
jo ennenkuin tätä koskeva kysymys saadaan lo
pullisessa muodossa järjestetyksi. Mitä erittäin tu
lee Suomen valtiosihteerinvirastoon Pietarissa, jota 
välikysymyksen perusteluissa on erikseen käsitel
ty, suunnitellaan sen muodostamista Suomen lähe
tystöksi Venäjällä. Toistaiseksi toimii se vähen
netyin voimin Venäjällä olevain :suomalaisten etu
jen valvojana. Ministerivaltiosihteeri on senaatin 
päätöksen mukaan senaatissa ottanut osaa Suomen 
suhteista ulkomaihin johtuneiden asiain käsitte
lyyn. 

Vastauksen johdosta lausuu: 
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Ed. S i r o ·1 a: Senaatin puheenjohtaja kai tässä 
·asiassa aikoo selvitä luottaen lauseeseen, että 
,kun !oppu on hyvä, niin 'Oill kaikki hyvä". Kui
tenkin on muistettava, että asia, Suomen itsenäi
syyden vakiinnuttaminen, ei suinkaan -ole lopulli
sesti vielä valmis, ja tois.ekseen täytyy meidän to
deta, että alku ei ainakaan ole ollut hyvä. Po
litiikkaa voida.arn arvostdla pariltakin kannalta, 
esimerkiksi tutkien, onko se periaatt·eellisesti hy
väksyttävä, ja jos on, sil,loin .sitä politiikkaa nou
datettaessa tullut tilapäinen 1tappiokin on otettava. 
moitteetta vastaan. Toiseksi voidaan politiikkaa 
arvioida siltä kannalta, onko se ollut oikein las
kettu ja. niiden 1askelmien perU:Steella vienyt tar
koi~ettuihin tuloksi~n. Jos niin on, silloin se saat
taa olla siedettävää, muki.inmenevää. 1Senaatin 
ulkopolitiikka oei ole ollut ·kumpaakMn. Se on 
ollut väärin laskettua; ja että tulok,set eivät ole 
huonommat, se ·ei ole senaatin ansiota, vaan on se 
tulos tu:Hut huolimaltta tässä asia:ssa tehdyistä 
virheistä. 

Meidän puoleltamme jo alun pitäen •peljättiin, 
että tässä asiassa tultaisiin harjoittamaan hu01noa. 
ja jopa vaarallistatkin politiikkaa. Samalla läh
dimme 'siltä periaatteellisd~a kannalta, että tä
män Pduskunnan olisi jo alun alkaen ollut lähdet
tävä harjoittamaan ·eduskunnallista ulkopolitiik
kaa. Sitä varten teimme täällä •ehdotuksia, mutta 
ne hylättiin. Maalaisliittolaisetkin, joiden kes
kuudesta; tä:ällä on esiintynyt puhujia, jotka sanoi
vat, -että aiotaan ulkopolitiikassa nimenomaan 
harjoittaa eduskunna.nista politiikkaa, ovat tässä 
asiassa osoittautuneet joko ta:ital'nattomiksi tai 
kieroiksi. 

Jos me käymme lävitse tämän nuoren tasaval
lan ulkopoliittiset '8llsi askeleet, niin siinä saam
me valaistusta näille kysymyksille. Ensiksikin 
se, ·että senaatti esiintyi tämän -eduskunnan edessä 
itsenäisyysjulistuksineen, ·ennenkuin eduskunta oli 
asiaa harkinnut ja itse päättänyt ryhtyä asiassa 
toimenpiteisiin, oli virhe. Toinen virhe oli se, että 
kun eduskunta asettui tässä asill!ssa sille kanna.Ue, 
joka oli ainoa luonnollinen ja mahdollinen ja jon
ka mekin hyväksyimme, niin sekin tehtiin taita
mattomasti ja tökerösti. Me ehdotimme silloin, 
että lausuttaisiin periaatteessa. Suomen riippu
mattomuus ja 1SamaUa ilmoitettaisiin, :että pyri
tään t'otentta.maan s-e sovinnossa Venäjän kanssa 
neuvotellen ja. -että eduskunta s•e'll merkiksi, .että 
se ryhtyy harjoittamaan eduskunnallista ulkopo
litiikkaa ja ulkopolitiikan jatkuvaa valvontaa, 
asettaisi sitä varten valiolnmnan. Tämä meid·än 
ehdotuksemme hylättiin. Silloin o1i meillä jo sel
villä, että tämän soen:aatin .ta nähtä.västi eduskun
nan enemmi·s,tön ullwpolitiikka tulisi ol·emaan pe-

riaatteellis•esti hy lättävää. Jäi jälelle ll!inoastaan 
kysymys siitä, olisiko se ulkopo'litiikka ·edes huo
lellisesti laskettua~, ja S·en perusteella soodettäviin 
tuloksiin vievää. 

Seurasi huolestuneen odotuks·en aikoja.. Sano
ma.lehdissä nähtiin artikkeleita ja huhuja. Var
sinkin. Ruotsin 'anhoillinen sanomalehd~stö kir
joitti hyvin ahkerasti, ja mikäli olen noita kirjoi
tuksia •Saanut käsiini, niin ol,en todennut, että 
niissä on ollut, ei aina niin muodollisesti mutta 
usein niiden hengessä sävy, joka yllytti Ruotsia 
sekaantumaan Suomen asiaan tavalla, jossa Ruot
si panisi jotain pantiksi, ja sen lunnaiksi sitten 
olisi oikeutettu sa.amaa.n jotakin palkintoa. Tosin 
useimmissa näistä kirjoituksista tiLllainen ajatus 
ulkonaiseen sävyyn ja muotoon nähden kiellettiin, 
mutta siihen oli heillä sitä helpompi, kun sama,an 
aikaan Ahvenanmaan kysymys kohosi esille ta
valla, joka •Ruots1in muutamat as1aa harrasta.vat 
lehdet vapautti siinä asiassa puhumasta kaikkea, 
mitä monet nähtävästi sielläkäsin ovat ajat.elleet. 
Huomautan, ·että eräs suomalaisen miehen Tukhol
ma•ssa antama harustattelu tfussä asiassa oli omia:n
sa. herättämään huomiota. Se mainitaan m-eidän 
Yäl.ikysymyksessämme, se on senaattori Edvard 
Hjeltin haa,stattelu. Hän esii11tyi tosin sen haa;s
tattelun antaessaan ,yksityishenkilönä", mutta sen 
jälkeen on näkynyt, .että hän on· ulkomailla esiin
tynyt senaatin virallisena edustajana .ia a.inaka·an 
meille -ei ole ilmoitettu, onko hän vasta haastatte
lnn annettuaan tällaiseksi .edustajaksi ulkoma.il'le 
nimitetty, vai miten .on. Joka tapauksessa jää si
kä:läisille ja suomalais.ilJ.e heiposti se kä,sity,s, että 
!hän jo 'puhuessaan !Ahvenanmaankysymyksestä 
on esiintynyt senaatin virallisena edustajana, 
diplomaattina ja. lausunut aja•twksia.. joiden lähtö
kohdaksi v-oitaisiin ajatella esimerkiksi meidän 
senaattia. Hän lausui nimittäin, :että Ahwnan
maa.n luovutus olisi kyHä ~Suomelle raskas uhraus 
tikä hän osannut santoa, ·olisiko >eduskunta kan
sallisuuksien itsemääräämisoikeuden perusteella, 
johon rsuomalaiset vetoavat itsenäisyysjulistuk
s·essaan, halulms tyydyttämään ahven.anmaa.lai·s
ten itsenäisyyspyrkimystä, mutta sen sijaan esitti 
hän sananmukaisesti, että ,,jos Ruotsi olisi Suomen 
vapautustyöhön asettunut ~sille kannalle, ·että se 
olisi varmistettu Ruotsin ravulla ja yhteisvaiku
tuksella (anslutning), saatettaisiin ottaa a.iatelta
vaksi. että. itsenäinen Suomi tunnustuksen osoi
tulrseksi vanha:lle emämaalle silloin; luovuttaisi 
Ruotsille Ahvenanmaan". Huomautan, ~että tämän 
lausunnon 1alkupuolella on huomattava ·epäiark
kuus, kun puhutaan, että Suomen riippumatto
muutta olisi voitu vaatia pelkän ,kansallisuuksien" 
itsemääräämisoikeud-en perust·eella. Se on kokonaan 
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toinen kysymys, kuin se, mille Suomen. itsemää
räämisoikeusvaatimus on perustettu. 8e on pe
rustettu sille, että Suomi ei Dle ·ainoastaan kan
sallisuus vaan kansakunta (nation) ja. valtio. Toi
seksi on outoa, ·että herra. Hjelt on voinut juuri 
nimenomaisena mahdollisuutena. esittää tämän 
Ahvenanmaan luovuttamisen Ruotsille ·annettavan 
palkkion kannalta ja sen sijaan ollut epävar
mempi siitä, olisiko se ahvenalaist-en itsemäärää
misoikeuden kannalta tunnust·ettava. Muuten 
tämä kysymys on laajakantoinen eikä 'suinkaan 
näissä yksinkertaisissa puitteissa ratkaistavissa, 
koska siihen yhtyy moninaisia pyrkimyksiä eikä 
meillä Dle tällä hetkellä tiedossamme, minkä.lai
silla tarkoitubilla minkäkirulai.set valtiot saattai
sivat Ahvenanmaan saaria Dmaksensa. hankkia, 
niil}. että Suomen eduskunnan on täysi syy tätä 

. asiaa pitää m.ielessänsä. 
Tos.iasia. on kuitenkin, että noiden sanomalehti

keskustelujen aikana, joita. siitä asiasta on Ruot
sinkin lehdissä .käyty, ja niissä kirjeissä, joita 
Suomestakin sinne on lähetetty, on jo s·elvinnyt 
tämän •asian yhteydessä olevan sivutal'koituksia, 
Niinpä ·esimerkiksi muistaakseni ,niinkin vastuun
a.laisessa asemassa oleva henkilö kuin Axel Lille 
on erään kirjoituksensa lopettanut lmhoituksella, 
että Ruotsista tultaisiin Suomeen apuun, jopa. teh
den naurettavan viittauksen, ·että samoin kuin ker
ran Venäjältä käsin lähetettiin kutsu viikingeille, 
että he tulisivat ·t-ätä suurta mutta epä.jä:r;j·estyk
sel'listä maata hallitsemaan, nimittäin nyt muka 
pitäisi Suomesta lähettää tieto, että kun emme ky
};:ene itseämme hallitsemaan, olisi sieltä tulta.va 
avuk•si. ' 

Useissa kirjoituksissa on nimittäin esitetty vii
memainittu asia, tuo toinen kysymys, joka oli mei
dän välikysymyksessämme, se, ·että Ruotsista tän
ne kutsuttaisii'n apua järjesty.stä pitä.mä.ä,n. On 
aivan varma, että Ruotsin lehdet eivä:t olisi voi
neet siinä. sävyssä. kirjoittaa tuollaisen mt.ken 
mahdollisuudesta, joHei niille olisi varsin aukto
ritatiiviselta, minä en tahdo sanoa viralliselta, ta
holta siinä suhteessa annettu viittauksia Suomes
ta käsin. Missä määrin hallitus tarkoin seurasi 
tämän asian kehitystä ja missä määrin sr olisi 
-:aikuttanut tämän asian käsittelyyn, siitä. olisi 
ollut tärkeätä. saada tietoja ja ·oli·si itä.rkeätä sitä 
asiaa vieiä tutkia valiokunnassakin. .Siksi pal
jon Suomelle vaarallisia ulkopoliittisia seikkoja. 
siihen jo kytkeytyy. M·eidänhän täytyy ymmiir
tää, •että semmoisessa asemassa, kuin silloin ol
tiin ja yhä oUaan, tuollaisen retkikunnan Suo
meen kutsuminen ja siitä yleensä politikoiminen 
oli mitä vaarallisinta meidän asemassamme. 

Samaan aikaan, kun näitä asioita käsiteltiin 
Rnotsin lehdissä, kehittyi Suomessa muita ulko-

poliittisia tekoja. Niin esimerkiksi tuotiin ·erään 
istunnon lopulla tänne senaatilta. tiedonanto, että 
se on ilman muuta antanut täkäläiselle venäläi
,selle sotaväelle vaatimuksen, että sen on poistut
tava maasta. Kok·o tämän asian käsittely sano
maJ.ehdissä, osaksi täällä eduskunnassakin, ja tämä 
senaatin teko myös ilman valmis,tusta eduskun
.nassa ovat olleet mitä arkaluontoisimman asian 
varomatonta ja huonoa käsittelyä. Siinäkin se
naatin kirjelmässä, joka senaatin puol·esta on luet
tu Ruotsin ·kuninkaaHe, käsitellään myös tätä 
asiaa. Sanotaan nimittäin: ,Sen valtiollisen eris
tyksen tähden, johon Suomi on Venäjällä ny
kyään vallitsevan anaJrkian vuoksi joutunut, maa
ta uhkaavan nälänhädän ja välttämättömyyden 
tähden poistaa maasta kurittomat joukot, jotka 
ovat alituisena vaarana lailliselle järjestykseHe, 
on tämän vaatimuksen esittäminen käynyt tär
keäksi asiaksi, joka ·ei siedä lykkäystä." Samoina 
päivänä, kun tämä ha:lliiuksen vimllinen lausunto 
on Suomen lehdissä, saadaan myös .lukea uuti
nen, että ·eräitten välil'lä tapahtuneitten s·eikkain 
johdosta ja, senaatin päämiehen käytyä Pietarissa 
voidaan Venäjältä käsin ilmoi~taa näin: ,Suomi 
ei nykyään enää vaadi venäläisten joukkojen pois
kulj·ettamista Suomen rajojen sisältä. Neuvosto
hallituksen virallisen ~edustajan sanojen mukaan 
ei venäläisiä sotajoukkoja. tulla missään tapauk
sessa ennen rauhan solmimista poistamaan Suo
mesta, koska näitten on suo_i.el'tava pääsyä Pieta
riin." Mitä tahansa tästä •asiasta ajatellaan ja mi
ten siihen suhtaudutaankin, jokaisen täytyy 
myöntää, että kansainvälis'tä luonnetta olevan 
asian käsittely tiHlä tavalla on tosiaankin ollut 
arveluttavaa. Diplomaattisella kielellä. sitä sanot
taisiin vähintään ,epäkohteliaisuudeksi", joka on 
jo hyvin paljon sanottu, mutta siitä voitaisiin 
käyttää paljon raskaampiakin nimityksiä. 

Tällaisia seikkoja tapahtui, mutta sitä ulko
valtain tunnustusta ·ei kuulunut. 1Silloin teimme 
vä:likysymyksemme huolestuneina siitä. kääntees
tä, jonka asia ilmeisesti nä;yftti saaneen. Väliky
symyks,emme teimme joulukuun· 18 päivänä. 
Eduskunt<a hajaantui 22 :ntena, ilman ·että olimme 
saaneet vastan:sta. En yhtään epäile, etteikö se
naatin Imheenjohtajan ilmoitus siitä, että hän oli 
hä:llä vastausta antaaks-een, <>lisi oikea, mutta 
minä huomaut·an, että asiallisesti se ·ei muuta tässä: 
asiass'a mitään. On muistettava, että eduskunta 
oli silloin jo päättänyt ha.jaantna joululomalle, ja 
että edellisenä päivänä, tai sinä a.amuyönä, jona 
tämän eduskun111an oikeisto välttämälttä tahtoi 
täällä vielä keskust-ella mui::;ta .asioista, olisi ofl
lut hyvä tilaisuus tästäkin keskustella, ja jollei 
asia olisi täällä s'elvinnyt, tutkituttaa valiokun
nassa. Silloin olisi nähdäkseni ovoitu vielä asia 
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eduskunnan päätöksellä saattaa oikeammalle 'to
lalle. Että se ei tolalla ollut, sitä osoittavat nyt 
seuraavat nolaukset. Ensinnäkin tu.nnettu posti
merkkijuttu. Senaaiti saa ilmoituksen, että Suo
mea ei voida ottaa maailman postiyhdistyks·een 
kansaiuväli·sten suhteitteu selvittämättömyyden 
takia. - Tu•li tieto rauhanneuvotteluista, jottten 
yht·eydessä kuiskailtiin Saksan vaativan g.ota väen 
poistamista. täältä, mutta samalla selvisi, että asia 
ei ainakaan ole niin selvä ja. että sieliäkäsin oli 
Suomen hallitus saanut neuvon kääntyä Venäjän 
hallituksen puoleen. - Se neuvo, joka ei kelvan
nut edusku.nnan sosialistien antamana ystävälli
g.enä ehdotuksen1a· tä:ä'llä, se täytyi siis käydä niin 
kaukaa hakemassa ja muodostui tämä asia siis 
nolaukseksi, ,blaskiksi". 

Porvarillisissa lehdissä a·lkoi tunnustuksen vii
pyessä olla huolestunut sävy. Jopa jdtkut ·kyse
livät, eivätkö sosialidemokraatit voisi tässä asiassa 
mitään tehdä" Sellaista kirjoittelivat samat sano· 
malehdetkin, jotka, kun :sosialidemokraattisen 
puolueen edustajia oli käynyt ~.overitervehdyksel-
1ä venäläisten puoluetoverien luona, alituiseen 
viittailivat, että ,eduskunnan selän takana" har
joitetaan jotain poliitiikk.aa. Kuka on eduskunnan 
seläin takana virallisesti, ehkä kuiten'kin porvari
ryhmien tieten, harjoittanut politiikka, josta on 
ollut tulla. vahinkoa? 

!Sosialidemokraatit todellakin katsoivat vuoden 
loppupuolella, että nyt täyit.yy esiintyä, vaikka ei 
ol·tukaa.n saatu eduskuntaa harjoittamaan alk·eel
lisimman yksinkertaista kohteliaisuutta ulkopo
litiikassaan. Lähetimme tuon puoluetoimikunnan 
tunnetun kirj€1lmän sosialidemokraattiselle puo
lueelle ja. asia kehittyi sitä t:Uetä edelleen. Edus
kunnan jäsenet kai ymmärtävät, miltä tämän nuo
ren tasavallan, vaikkakin epävirallisina olevista, 
edustajista on täytynyt tuntua, kun on kuultu 
huomautus, et-tä puuhataan itsenäiJsyyttä maalle, 
jolla on seHainen hallitus, mikä tässä asiassa on 
käyttäyty.nyt ,säädyttömäs:ti". 

Samaan aikaan olivat P.ietarissa jo s-enaa:tin 
tunnustelijat, maaperän tutkijat, ja. vähiin sen jäl
k€en matkusti sinne myös senaatin puheenjohtaja. 
Meidän sanomalehtemme eivät ole kertoneet, mitä 
kauniita lauselmia hän olisi tä.i1llä Venäläiselle· 
hallituksel'le jättänyt j·a mitä kauniita puh-eita 
hän olisi siellä pitänyt. Samaan aikaan sena,atin 
sekä virallisia lausuntoja ·että sen lähettämien 
edustajien puheita Ruotsin .ia Saksan hallituksille 
on kyllä julaistu. Senaatin puheenjohtajalla olisi 
ehkä kuitenkin ollut yhtä ja tois't.a tulkittavaa 
Venäjän työväenluokan edustajille, olisihan voi
nut muistuttaa Suomen taistelu(l itsehallintons~ 
puolest.a. ja muistut·taa, kuinka Venäjän työväen-

luokan ttaistelui'rla vuonna 1905 saavutimme ko
kolailla suuria etuja ja ilman 'suurempia omia 
ponnistuksia ainakin tilapäisesti oikeut-emme. 
Olisihan voinut kuvata taaskin, kuinka tuon sa
man työväenluokan taistelujen kautta ja vasta 
niiden kautta on Suomi tullut \tilaisuuteen näin 
vaivatta päästä edes näinkin pitkälle itsemlHirää~ 
misen tiellä. Tä.Ha.isista kohteliaisuuksista, joilla 
olisi voinut olla syvää asiallista sisältöä, eivät sa
nomalehd-et tiedä mitään. Että sittemmin täällä 
eduskunnassa ja. sanomalehdissä. on ·kohtelia.isuuk
sia sinnekin päin lausuttu, se Hi nyt ·enää paljon 
voi korjata sitä epäkohteliaisuutta, jota ennen täs
sä asiassa on tehty. 

Tällä tavalla nä.emme, että tämä meidän senaat
timme tässä ulkopolitiikkaa. harjoittaessaan edus
kunn.a:n porvarillisten ryhmien sille antam~lla 
avoimilla valtuuk:silla on hyvin monessa kohdin · 
menetellyt taitamattomasti niissäkin asioissa, jot
ka ovat tulleet julkiseen tietoon. Me tiedämme, 
että tämän hallituksen valtuu~tamia asiamiehiä 
liikuskele-e muitten hallitust.en ja niiden valtio
miesten sekä julkisten toimihenkilöiitten 1uon:a. 
Ne k-eskustelevat monenlaisista polHttisi·sta, kaup
pasopimus- y. m. asioista ja näiden keskustelujen 
perusteella saa't.tavat monet niiden yksityisesti tai 
julkisesti antamat lausunnot saada suuronkin kan
tavuuden. Huomautan sanomal-ehtien kertoneen, 
että senaatin ·edustaja .Saksan hallituksen luona on 
erityise.Hti tehostanut Suomen ja !Saksan ,(\tujen 
yhteyttä". Tällainenkin lausunto kansainvälisis
sä arkaluontoisissa asioissa voi saada. suuren mer
kityksen. Nämä näiden s·enaatin asiamiesten kes
kustelut ja esiintymiset tuoHa saatitavat hyvin 
olla :samanlaisen hengen elähyttämiä, kuin ovat 
olleet senaatin teot tä:llä a.lalla. Olisi siis tä.ysi 
syy tällä eduskunnall.a unde'lleeu tutkitulttaa nä
mä asiat, hankkia ulkomaisista sanoma lelH1istä 
tietoja ja lausuntoja .ia saada näiden senaatin edus
tajien tänne .antamat viralliset ja muut selostuk
sensa, niin :että täällä olisi ·eduskunta täysin se-l
villä, •ettei ainakaan ·enemmän' tyhmyyksiä näissä 
asioissa ole tehty. Ja nyt kait tämän -eduskun
nan porvarillisiin'kin ryhmiin kuuluvista edusta
jista. löytynee monia, jotka. ymmärtävät, että tä
män -eduskunnan on ruve~tav.a itsensä valvomaan 
ulkoasiain hoitoa, sitä ohjaamaa,n, siitä antamaan 
määräyksiä, sillä jokainenhan ymmärtää, että ei 
tämä maa :politiikassaan g.elviä. vielä sillä, että ju
listetaan s·en olevan ,puolueettomana", vaan tuol
laisen puolueettomuuden ylläpitäminen asettaa 
tällaisen valtion mitä vaikeimpiin ja va.stuunalai
simpiin tilanteisiin, ja onhan s·elvää. että .tälle !3e
naatin av·oimen valtakirjan antaminen näiden' 
asiain hoidossa olisi mitä •ed.esvastuuttomin teko. 
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Ehddtan siis, että eduskunta .päättäisi lähettää 
tämän asian asettamaansa erityiseen valiokuntaan, 
jonka tehtäväksi tulisi tutkia ~senaatin teot Suo
men riippumattomuuden tunnustamista ha.e'ttaessa 
ja antaisi niistä perustellun lausunnon. 

~Ed. E s t l a n d e r: Senatens ordförandes svar 
~ynes mig vara tillfredställande och motsvara 
situationens kraf, och tillåter jag mig därför vörd
samt föreslå, att landtdagtln ville godkänna enkel 
öfvergång till dagordningen. 

Ed. Bäck: J ag ber att få understöda herr 
Estianders förslag. 

alku on nyt varmalla pohjalla ja meidän velvolli
suutemme on nyt sitä kehittää järkähtämättä ja 
johdonmukaisesti ja sillä tavalla, että 'Suomen 
kansan itsenäisyys jo läheisessä tulevaisuudessa 
tulee taatuksi." Silloin näitä lausuntoja ainakin 
eräillä tahoilla käsitettiin, etten sanoisi, vähin
tään liian rohkeiksi, ehkäpä epädiplomaattisiksi. 
Mutta pyydän vielä edelleen huomauttaa tai to
deta sen tosiasian, että tältä tieltä, tältä pohjalta 
poikkeuksellisesti, väliaikaisestikin luopuminen 
on minun ymmärtääkseni osoittautunut virheelli
s·eksi ja vääräksi. Meidän olisi ollut minun ym
märtääkseni tämän itsenäisyyskysymyksemme 
kehityksen kaikilla asteilla selvästi ja peittele
mättä ja l"ehellisesti osoitettava, ·että me voimme 

Ed. Ne v a n l i n n a: Minäkin pyydän· saada itsenäisyytemme paraiten ja taatuimmin saada 
;yhtyä tähän ehdotukseen. Eduskunnalla on ollut turvatuksi sovinnollista tietä Venäjän kansan ja 
tilaisuus eilen virallisesti saamistansa tiedoista sen edsutajain kanssa. Tätä ohjetta ei ole kaikilla 
todeta, että hallituksen toimenpiteet kysymyk- asteilla ymmärtääkseni noudatettu ja ·se oli jo, 
sessä olevassa suuressa asiassa ovat olleet erin- tunnustakaamme se suora;an, johtaa meidän itse
omaisen menestykselliset. Suurempaa, maalle näisyyskysymyksemme lopullisen ratkaisun hy
edullisempaa tulosta ei nähdäkseni eduskunta vin arveluttavalle pohjalle. Että se nyt kuiten
saata toistaiseksi odottaa. Näin ollen ei nähdä!r- kin onneksi on saatu uudestaan palautetuksi oike
seni eduskunnalla ole mitään syytä viipyä tämän alle tielle ja lopullisesti hyväksytyksi, siitä me 
asian tutkimisessa, vaan voi ihr{an muuta siirtyä tietenkin kaikki voimme yksimielisesti iloita. 
päiväjärjestykseen. ~ Mutta mitä takeita eduskunta voi antaa siitä, ettei 

Suomessa yleensä pääse Venäjää kohtaan viha-
Ed. Alkio: Minäkin katson, että senaatin pu- mielinen suunta vallalle, joka vihamielinen suun

heenjohtajan antama vastaus tehtyyn välikysy- ta sa~ttaisi ~aikuttaa niiden hyvien välien rikko
mykseen on asiallisesti täysin riittävä, joten yk- utum1seen, Jotka puolestani toivon Suomen ja 
sinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtyminen on Venäjän kansan välillä jäävän pysyväisiksi? 

Ed. A i r o l a: Kun arvost·ellruan hallituks'en 
paikallaan. 1 

. Ed. Eloranta: Kannatan ed. Sirolan teke- menettelyä, mitä hallitus on tehnyt maan itsenäi
mää ehdotusta. syyden tunnustetuksi saattamiseksi, niin siinä, 

Ed. T o koi: ~Samalla kun minä puolestani yh
dyn kannattamaan ed. Sirolan täällä tekemää eh
dotusta, rohkeneri tässä yhteydessä mainita, että 
meidän itsenäisyytemme kehitys on käynyt pää
piirteissään siihen suuntaan, jonka me jo aikaisem
min viime kevännä otaksuimme tulevan t.ämiin 
meidän itsenäisyyskysymy ksemme lopulliseksi 
ratkaisuksi. Pyydän vain mainita, ·että viime 
huhtikuun 20 päivänä rohkenin täällä ·eduskun
nassa lausua muiden muassa seu:raavaa: ,Että roh
kenen puolestani toivoa, ·että Venäjän kansa ja sen 
johtavat piirit ovat myös viipymäijä osoitta V'at ·ei 
ainoastaan sanoissa vaan myös teoissa, että ne 
lupaukset, jotka vapaan Venäjän kansan edustajat 
ovat meille antaneet, että ne lupaukset ovat sen 
arvoiset, että ne myös pidetään kaikilta eri o1'il
taan ja kaikkia yksityiskohtia myöten." Edel
leen rohkenin lausua: ,Että Suomen kansan itse
määräämisoikeus, Suomen kansan itsenäisyyden 

kuten ed. Sirola jo sanoi, ei saa ed. Nevanlinnan 
tapaan ottaa varteen yksinomaan sitä tulosta, mi
hin on päästy, sillä välistä päästään tyhmienkin 
tekojen ja pahojenkin tekojen, pahojenkin virhei
den jälkeen suotuisiin tuloksiin. Aina eivät vir
heet kosta itseänsä. Tässäkin tapa,uksessa tulok
set ovat olleet suotuisat. On saavutettu tnnnus
tus Venäjän hallitusmahdin taholta. Tulkoon 
, nyt Venäjälle mikä hallitus tahansa, niin se s·ei
soo tapahtuneen tosiasian edessä ja tehdyn kumoa
minen on paljon vaikeampaa. Samoin kuin mo
lempien sotivien puolten päävaltojen taholta on 
tunnus~us tullut, niin asia tulee myös rauhanneu
vottelmss'a tapahtuneena ·tosiasiana esille, ja on 
su~ria toiv·e~ta siitä, että asia järjestyy sielläkin 
meille suotmsalla tavalla. 

Mutta ajatelkaammepa, että ulkonaiset olosuh
teet olisivat käyneetkin hiukan toisin, kuin mitä 
ne nyt kävivät ja miten ne kävivät juuri vasten 
porvarillisten toiveita. Porvaristomme, niin mei-
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dän hallituksemme kuin eduskunnankin porva
risto, toivoi, että V:enäjällä bolshevikit kuki[;
tuisivat. Olisipa tämä porvarien toive toteutunut, 
jos olisipa bolshevikkihallitus kukistunut muuta
maa päivää ennen, kuin herra Svinhufvud lopulta
kin alentui menemäån Venäjän sosialistien 'PU
heille niiden puheille, joita entinen Nikolain neu
vona~taja Kairamo sanoi inhoittaviksi, olisipa 
tämä h~llitus kukistunut, olisiko sieltä silloin tul
lut tunnustusta? Ehkä olisi tullut. Ja ellei en
nen perustavan kokouks·en kokoontumista olisi 
sellaista tunnustusta saatu, niin luotettavia eivät 
ole toiveet, että Venäjällä ,ehkä kokoontuva pe
rustava kokous tai muu kansan eduskuntalaitos 
olisi sellaista tunnustusta antanut. Ainakaan mi
tään varmuutta ei siitä ole. Ja ellei Venäjän ta
holta olisi tällaista tunnustusta. sovinnolla saatu, 
voimakeinoilla emme kai olisi kyenneet sitä otta
maan; ainak•aan siitäkään ·ei ol·e mitään varmuutta. 
Ja ellei Venäjän taholta olisi saatu tunnustusta 
joko sovinnolla tai voimakeinoilla, niin hyvin vä
hän on silloin varmuutta siitäkään, että Saksa ja 
Ranska ja Ruotsi olisivat tällaista tunnustusta 
antaneet. Nähdään siis, että se seikka, että Svin
hufvudin senaatti on halveksuvasti suh•tautunut 
Venäjän hallitusvalt•aan silloin, kun s·en ovat muo
dostaneet sosialistit, on ollut syöksemäisillään 
meidän kansamme itsenäisyyd·en aivan täydelli
seen perikatoon. Ja se, että näin hullusti ei käy
nyt, vaan päinvastoin kävi suotuisasti, se on Ve
näjän bolshevikkien ansio, jotka kykenivät pysy
mään vallassa niin ·kauvan, että herra Svinhufvud- ' 
kin ennätti joukkoaineen muuttaa. mielensä ulkoa
päin tulleen opetuksen vaikutuksesta ja havaita, 
että ainakaan ulkopolitiikassa eivät saa persoonal
liset ja puoluevastenmielisyydet olla vaikutta
massa menettelytapaan, vaan siellä täytyy olla 
kohtelias suorastaan niillekin, joita Kairamon ta
paan inhoo. 

Ed. W i i k: När vårt folk tager sina första 
och i sanning stapplande steg på själfständighe
tens .hana, är det af högsta nöden att hämta lär
domar icke minst af egna begångna felsteg. net 
felsteg, som af Finlands senat i förevarande ären
de blifvit begånget, beror ingalunda på någon Hll
fällighet. Det är en produkt af hela det betrak
telsesätt, hela den politik, som i själfständighets
frågan bedrihits af de borgerliga allt sedan der.na 
fråga kom •på tapeten. Åfven under de mörkaste 
tider af folkförtryck, då näppeligen någon utsikt 
syntes för ett ernående af folkfrihet här i landet, 
bevarade vi sosialdemokrater hoppet om att en 
l,jusare framtid :skulle vinnas med medel, :som 
matsvara vårt folks rättsmedvetande, genom ett 

stegrande af de demokratiska krafterna inom vårt 
eget folk och med tillhjälp af motsvarande kraf
ter i andra länder. Oaktadt de aberrationer, som 
det demokratiska tänkesättet under krigstirlen 
ådagalagt och som herr Mikkola tidigare i kväll 
b€rättade oss något om, pågår likväl en stegring 
oeh en koncentrering af de demokratiska krafterna 
i alla länd·er. Detta ha vi Finlands sosialdemo
krater varit medvetna om, .och vi ha hyst den för
hoppningen, att dessa krafter i sinom tid skulle 
bli starka nog att hjälpa vårt foik till en friare 
.ställning, änskönt vi icke kunde förutse, vid hvil
ken tidpunkt eller i hvilken form denna h.iälp 
skulle komma. 

För borgarklassen har framtiden tett sig helt 
annorlunda. Man har tänkt sig själfständighe
ten importerad medels utländska bajonetter. En 
sådan politik har själffallet icke kunnat vinna 
anklang inom sosialdemokratins led, icke blott 
därför, att den strider mot dess rättsmedvetande, 
utan Qckså emedan den vittnar om höggradig brist 
på insikter i de verkliga drifkra1'terna för det 
politiska lifvet. Oinedelbart, d:å orienteringen i 
tysk riktning tog sin början, framhölls från vår 
sida däremot, att äfven i händelse Tysklands se
ger vore garanterad, hvilket ingen då kunde för
utse, kunde man ännu mindre förutse, huruvidii 
denna seger komme att bli så fullständig att den 
gåfve Tyskland möjlighet ait ·enväldigt bestämma 
äfV'en öfver en fråga af så underordnad betydelse 
som Finlands öden, och huruvida icke fastmera 
det intresse, .som Tyskland möjligen kunde ha i 
afsende å Finland, komme att utbytas mot något 
af de många andra intressen, som komme att fram'
ställa sig vid det .aflägsna fredsslutet. 

Härmed afser jag ingalunda att bryta stafven 
öfver det företag, som från finländska ynglingars 
sida igångsattes i början af år 1915. Det var ett 
företag, som i hvarje händelse genom deltagarnas 
s.iälfuppoffring och mod höjer s1g vida ·öfver den 
kla.sspolitik, som borgarklassen i öfrigt uti denna 
fråga har uppburit. Ty om man kan säga, att 
sagda ynglingars företag härflöt ur 'en osjälfvisk 
entusiasm, måste å andra sidau sägas, att stor
borgarklassens förhållande tili samma fråga grun
dat sig på dess klassintressen. Tyskland fram
stod. med sin starkt centraliserade regeringsmakt. 
sin militärmaltt, sitt arbetsgifvar- och godsägar
välde som det samhällsideal också vår borgar
klass tänkte sig, och det är naturligt, att den un
der sådana omständigheter sökt en orientering åt 
det h'ållet. 'Tyskland föreföll den som ideal·et re
dan före revol utionen i Ryssland, och det måste 
göra det i så mycket högre grad efter revolutio
nen, som där horta i öster had·e släppt demokra-
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tiska krafter lösa, hvilka syntes dag för dag allt
mera allvarligt hota borgarsamhällets bestånd. 

Om vi socialdemokrater redan före revolutionen 
ställde oss afvisande gentemot den ,tyskvänliga" 
pohtiken - om jag får använda detta missbru
kade uttryck - var det själfklart att vi skulle 
göra det i så mycket högre grad efter revolutio
nen, sorn hade öppnat möjligheter till fredlig 
öfverenskommelse med Ryssland. Den ,tyskvän
liga" politiken hade öfver hufvud icke vunnit nå
gon anklang inom våra led. Det var på sin höjd 
ett ringa fåtal, som lånat sitt öra åt densamma, 
och också dessa hade förvisso betra:ktat den sna
rast som ·en nödfallsutväg i yttersta trångmål, då 
de icke kunde skön.ia någon annan mö.ilighet till 
en friare framtid för Finland. 

Efter revolutionen kund·e vår borgarklass ännu 
något · så när kornma sams med den ryska rege
ringen. slå läng-e denna var borgerligt sammans~tt, 
och utan tvifvel hyste man då ännu förhoppnm
gen, att den ryska interimsregeringen kunde i 
vissa fall uppträda till den finländska borg'arklas
sens bistånd g·entemot demokratin i Finland, i 
händelse den sistnämnda blefve alltför hotand-e. 
Men i ·och med detsamma det ryska 'J)roletariatet 
genomförde sin revolution i novemher förlidet år 
förändrades situationen som genom dt trollslag, 
och därefter har man på borgerligt håll icke vi
dare velat taga någon befattning med regerings
makten i Ryssland. Tvärtom har man funnit 
Iämpligt att uppträda på ett kränkande, ett rentaf 
utmanande sätt mot densamma. 

I d-en politik, som vi socialdemokrater i afse
end·e å Ryssland bedrifvit, har kunnat sedan åra
tal skönjas som en röd tråd en sträfvan att ernå 
förbindelse med de rent demokratiska elementen 
i Ryssland och om möjligt samförstånd med dem. 
Redan för några år tillbaka sträfvad-e vi att be
skära åt ryska undersåtar i Finland skäliga rät
tigheter, så att icke några berättigade invändnin
gar gentemot vår politik kunde från ryskt håll 
göras. Under hela år 1917 har det varit vårt 
parti, som haft det arbetsdryga värfvet att under
hålla förbindelserna med d-en ryska demokratin, 
att up'J)lysa den om vår sträfvan och att 'J.}åverka 
den i en för oss gynnsam riktning. Vi hafva i 
rikligt mått fått skörda hån därför från vår bor
garklass' sida. Jlifen d·et är oss godt att veta, att 
våra sträfvanden icke förty ledt till det resultat, 
som vi i dag som är alla glädja. oss öfver. 

I Ryssland had-e vi att göra med väsentligen 
tre olika slags ·element. Till det första med dem, 
som helt stodo på vår sida, som voro benägna att 
när som helst medge finska folk·ets rätt tili själfbe
stämmelse. Med dem .gällde d·et att underhålla 

förbindelser, att &'e dem material till belysande 
af vårt lands ställning och vårt folks sträfvanden. 
För det andra fanns det element, som varo be
stämda motståndare mot oss. Dem gällde det att 
bekämpa, och jag tror mig kunna. säga, att vi 
socialdemokrater bekämpade dem så länge de hade 
makten, medan våra borgerliga sökte ställa. sig 
in hos dem. För det tred.ie fanns det element, 
som sväfvade mellan dessa bägge ytterligheter, 
'som voro tillgängliga för upplysning, därest sådan 
bedrefs och som därför måste upplysas. J ag tror, 
att vårt bemödande i sådant afseende icke varit 
fruktlöst. Därför: när •en person som landtdags
mannen, professor Estlander nyligen vid ett med
borgarmöte i Helsingfors påstått, att vi social
demokrater vid mångfaldiga tillfällen f ö r s v å
r a t själfständighetssträfvandima, så kunna vi 
taga ett sådant påståJende med mycket st.ort lugn, 
särskildt d'å det kommer från en 'J)erson, som un
der hela den tid den borgerliga interimsregeringen 
i Ryssland bestod, lade in sin juridiska auktoritet 
nå att försvara detta ryska ministerråds förmenta 
rätt att utöfva högsta. makten i Finland. 

Genom novemher-revolutionen i Ryssland kom 
för första 'gången regeringsma:kteu i det Iandet 
.att innehafvas af ·ett parti, som hePt, och obetin
gadt är villigt att medge Finland full rätt tm 
själfhestämning. Därmed var möjligheten gif
ven för oss att genomföra den grundsa.ts, som vr 
häfdat i så många år: att genom vänskaplig öf
v•erenskommelse med Rys:slands demokrat,i :borde 
vinnas -en tillfredsställande lös:ning af den finsk
ryska frågan. Men trots denna för oss s:å gynn
samma omhvä:lfning i Ryssland förklingade våra 
maningar fortfarand·e för döfva öron, då de ut
talades ·tili våra borgerliga. partier. Deras poli
tik gest:aHade sig därefter. Då senaten i följd 
däraf kom att begå de grofva felsteg, som den 
begick och för hvilka den också iuom borgerliga 
kretsar fått uppbära ett rätt skarpt klander, bör 
det sägas ut, att senaten ick-e allena är skuld 
till dessa. f·elsteg, ty d·~n har endast fullföl.it den 
politik, som den s:amlade rborgarkl.a.ssen själf har 
förfäktat och ·tillstyrkt. Resultatet af d·enna 
politik blef den förödmjukelse, som vi alla känna. 
Det hade kunnat bli värre, i händelse icke i Ryss
land had·e suttit jus~ den regering, som där sitter. 
Hade där icke varit en socialdemokratisk rege
ring, hade följden otvifv·elaktigt blifvit deR, att 
Ryssla.nd icke erkänt Finlands själfständighet, 
och en mängd utländskru makter, framför allt 
den makt, som våra borgerliga främst sat!t sin 
förtröstan till, skulle icke heUer ha ·erkäJnt denn.a 
s.iälfständighet. Rysslands regering :hade 1ck~ 
varit tvungen att g.e det. erkännande den gaf. Den 
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gjorde d·et lika fullt, emedan den företräder folk
lager, som icke ha in:tresse af att förtrycka andra 
folk. &dan detta erkännande getts, måste tiU 
och med i den f~nländska horgarpress·en medges, 
att därmed den väsentliga förutsättningen föi' 
Finlands s.iälfständighet var vunnen. Det är be
klagligt, a.tlt den insikten icke vunnits tidigare. 

Denna historia ådaga:lägger, huru farlig de bor:. 
gerligas klasspolitik har varit - ty. klasspolitik 
är det, som också härutinnan bedrifvits. Det 
var klasshänsyn, som hindra!le de borgerliga · at~ 
vända sig till den T>roleiariska regeringen i Ryss
land, och lika fullt ledde händelsernas utveckling 
därhän, att den s.iälfständighe't., •som våra borgare' 
helst hade sett hämtad på tyska bajonettspetsar, 
den fingo vi mottaga som en gåfva ur det ryska 
prol·etariatets hand. Må vi mottaga den med öd
mjukhet, erkänna altt vi icke. själfva förvärvai 
den. Vi ha visserligen fordr:a:t den som vår rätt, 
men vi hade ick·e kunnat taga denna rätt, om ick·e· 
Rysslands prol·etariat godvilligt och !ordhålligt' 
hade gett oss den. 

J ag skall icke uppehålla tiden med att bedöma 
senatens politik uti denna fråga. Omdöm~ är ju' 
själffallet och har här blifvit afgifvet. I de 
fl.esta andra. Iänder skuUe väl -en reg·ering efter 
att ha begått ·en intrampning af detta slag näppe~ 
ligen tänka på att vidare stå kv·a:r. J ag vet 
icke, huru' vår sena't härutinnan tänker sig saken. 
Möjligen ämnar · den kvarstå - och här har ju 
från de borgerliga partiloedarnas sida förklarats, 
att de fortfarandoe ämna und·erstöda den. För 
oss ·sociald.emokrater kan detvara synnerligen lik
giltigt, ty med den nuvarande sammansättningen· 
af landtdagen skulle dock icke någon vä;sentligt 
annorlunda sammansatt senat fås ltill stånd. 

Men af denna historia bör dock dragas lärdo
mar. Det är väs~ntligen tvänne olika linjer, som 
man kan tänka sig för Finlands kommande ut
rikespolitik. Skall det bli den borgerliga linjen, 
enligt hvilken vi ägde ställa oss afvogt gentemot 
Ryssland, det demokratis·}m revolutionära RY"•S
land, och . i stäUeit landet skulle bringas under 
tyskt inflytand·e, hva.rigenom kanske med dess 
själfständighet icke blefve i praktiken alldeles 
mycket bevändt och hvarmed naturligen skuHe 
skulle följa, att Finland blefve tvunget militari
sera sig så myck·et som dess kraft·er d·et tillät? 
Eller skall de~ bli den socialdemokratiska linjen, 
som pekoar hän mot folkförbrödning, mot interna
tionellt samförstånd med alla na.tioner och främst 
med den stora nation, som är vår granne i öster? 
Af afgörandet härutinnan beror ofantligt myck·et, 
och häraf framgår, af hvilk·en väsentlig betydelse 
det är att socialdemokratins inflytande, att kort 

och godt d e m o k r a t i n s inflytande öfver ]'in
lands utrikespolitik blir stadga.dt. Det skedda ma 
vara en läxa för den borgerliga. landtdagsmajori
hoten. I alla Iänder sträfva de verkligt demokra
tiska elementen att afskaHa den hemliga diplo
matif·n, som braglt så mycken ofärd öfver värl
clt>n. Denna hemliga diplomati har nu stuckit ~1pp 
s~tt hufvud också i det sj&lfständiga Finland och 
·enkannerligen med den borgerliga majoritetens' 
vetskap och samtycke. Vi socialdemokratet 
gjorde hvad vi kunde för •att åstadkomma, att åt 
regeringen skulle ges närm.a.re instruk'tioner i af
'fleende å de åtgärder den ägde vidtaga för vin
nand·e af erkännande åt Finlands själfständighet. 
Vårt förslag förkastades - och följderna. för·e
ligga nu. 

Jä.mte det jag understöder ldgm. Sirolas för
slag, förenar jag mig om den förhoppningen, att 
den borgerlig.a majoriteten verkligen måtte draga 
lärdom af det ·skedda och för framtiden förstå alt,t 
låta landtdagen ha sitt bestämmande ord med i la
get, då det gäller vårt folks Efsfrågor inom den 
internationella. politikens område. 

Ed. •S a 1 i n: Sanomalehtiselostuksen mukaan 
on .senaatin valtiollisena asiamiehenä Herliniin 
lähetetyssä diplomaattisessa retkikunnassa ollut 
yhtenä jäsenenä myöskin valtiotieteenprofessori 
Erich. Hän äsken ilmestyneestä valtiollisesta 
kir.iasestaan päättäen näyttää olevan tämän se
naatin oikeana valtiollisena neuvonantajana täällä 
'kotonakin ja kun hän on tietenkin koko porva
riston valtiollinen auktoriteetti, niin hyväksyvät 
he tietenkin yksimielisesti tämän valtioviisaan 
opit ja oh.iaukset. Tämä professori Erich moittii 
varsin ankarasti tässä kirjasessaan viime ·edus
kunnan enemmistöä ulkopolitiikan a.iamisest.a, 
kohdistaen syytöksensä siis sosialidemokraattista 
puoluetta kohtaan, vaikka tämä .sosialidemokraat
tinen puolue ja ·sen ·eduskuntaryhmä ajoi niin 
viime eduskunnassa kuin tässäkin sellaista ulko
politiikkaa, jota professori Erichkin oli pako
tettu sitten Berlinissä käyntinsä neuvomaan se
naatille ja porvaristolle. Tämä herra neuvoo edel
leen s·ekä porvaristoa että hallitusta olemaan vä
linpitämätön eduskunnan mielipiteestä ulkopoli
tiikan alalla. Hän sanoo. että eduskunta on ed·es
vastuu1on laitos hoitamaan tällaisia asioita. Hän, 
ni·~nkuin kaikki muutkin porvarit, on sellainen 
ideologin-en individualisti, joka luulee, että jon
kun erityisen ihmisen päässä, sanokaamme nyt 
tällä kertaa senaatin puheenjohtajan Svinhufvudin 
päässä, ·on paljon enemmän järkeä kuin kahden
sadan Suomen eduskunnan jäsenen päässä yh
teensä, järkeä vasta •sitten tuon yhden yksiiön 
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paassa, kun hän on koroitettu tuollaiselle kor
kealle jalustalle, kuin senaattori Svinhufvud n;yt 
on. Silloin, jos hän isttJ.isi täällä meidän 200 jou
kossa, olisi hän samanlainen nolla kuin mekin, 
edesvastuuton. Mutta sittenkun hän siirtyy 
noille senaatin tuoleiUe, muuttuu hän ei ainoas
taan koko eduskunnan ·vaan S.uomen kansan ai
noaksi auktorite~tiksi. Me sosialidemokraatit 
olemme aina ka.mmoksuneet tämmöistä auktori
teettiuskoa ja tulemme edelleen sitä kammoksu
maan ja meillä on aina siihen ollut pätevät syyt. 
Taaskin kun nfLemme, että niinkin viisas mies knin 
Erich, jota minäkin olen pitänyt viisaana mie
henä, kun en ole ennemmin lukenut hänen tuhmia 
kirjojaan, josta luulimme tulevan valtionhoitajan 
tai jonkun kuninkaanalun, kun hänkin saattoi 
erehtyä neuvomaan •tällasia menettelytapoja, ja 
sitä sitten seuraa koko hallitus, jonka pitäisi olla 
todella·kin vastuunalainen, jolla pitäisi olla auk
toriteettia.· sekin antaa nolata itsensä uskoesaaan 
Erichin neuvoa, että Venäjä on ennen pitkää joku 
sellainen tekijä, jotenkin sisällyksetön yleiskäsite, 
johon nähden Suomen itsenäisyyskysymys rat
keaa aivan· itsestään, on meillä edelleen syytä 
kummaksua auktoriteetteja. Niin ne .käsittivät 
nämä hallitusherrat, samoin kuin Erich, ·että koska i 
Venäjällä ovat bolshevi!kit 'ruvenneet hallitsi- 1 

joiksi; niin mitä ~ellainen 100 miljoonan hengen 
valtakunta enää merkitsee. Me julistamme Suo
men riippumattomaksi ja sillä hyvä. Mutta siellä 
ulkona suurissa maissa, joiesa vuosisatain kok!il
muksista on opittu, että täytyy politiikassa ot
taa lukuun muitakin kuin tunnesyitä ja muitakin .

1 kuin puoluesyitä, täytyy pitää valtakunta valta
kuntana, huolimatta siitä, että jos on konSJerva- ' 
tiivit, vapaamieliset tai sosialistit hallituksen 
päämiehinä, niiden kaikkien velvollisuutena on 
pitää valtakunnan eduista huolta. Niinpä bolshe
vikitkin ovat ruvenneet pitämään Venäjän valta
kunnan eduista huolta, vaikka he eivät ol·e luopu
neetkaan periaatt-eistaan samalla tavalla, kuin 
Kerenskin hallitus, että siitä huolimatta, vaikka 
tuntevatkin itsensä loukkautunei·ksi Suomen hal
lituks-en menettelystä, kun ensin lähdettiin kumar
telemaan Ruotsista, Saksasta ynnä muista maista 
tunnustusta Suomen riippumattomuudelle, he tun
nustivat kumminkin tämän Suomen riippuma~o
muuden, kun tiesivät, että täällä on järkeväm
piäkin aineksia eduskunnassa kuin Suomen por
varillinen hallitus on ollut. He tiesivät, että 
olimmehan me sosialidemokraatit täällä alun pi
täen tehneet asiallisen ja sävyisän ehdotuksen tä
män porvarisenaatin ja porvariston töykeän ~h· 
dotnksen vastapainoksi. Me kävimme sitäpaitsi, 
kuten sanomalehdistäi on käynyt ilmi, V enä.jän 

bolshevikkihallituks-elle . selostamassa, ettemme 
kaikki ol<e yhtä tuhmi:a Suomen .eduskunnassa, 
vaan on lähes satakuuta päinvastaisella kannalla 
olevaa edustajaa. Niin .me sanoimme. Silloin 
ruvettiin neuvottel.emaan, kun näimme minkä
laiset ne paperit -olivat, ja sitten näkivät toiset 
vievän paperit sinne uudelleen ja sitten arvasi 
mennä herra Svinhufvudkin, 1kun täytyi, ja niin 
asia selvisi. Hyvähän,se oli, että päästiin niinkin 
siihen tulobeen. Mutta arveluttavaa se kyllä oli 
silloinen hallituksen suosittelema .ia eduskunnan 
hyväksyma tahditon menettelytapa, jolla. meidän 
riippumattomuusjuttumme aloitettiin: Minä ni
mittäin, niinkuin eduskunta muistaa, ilmaisin jo 
silloin epäilykseni siitä, että eiköhän ollut tuom
moinen päätös vähän niinkuin hosumalla tehty 
ja että me sosialidemokraatit emme ainakaan 
lähde vastaamaan sella~sesta menettelytavasta. 
Olin sinä iltana melkolailla hermostunut tuosta 
asiasta, sillä minunkin rinnassani, vaikka olen 
sosialidemokraatti, sykkii välistä isänmaallinen 
sydän. Kun hermostunut olin, menin heti tästä 
salista ulos' tuulettamaan itseäni .ia tapasin käy
tävällä erään Venäjän vallan edustajan. Kysyin 
häneltä kiihkeällä tavallani, mitä luulette tästä 
lapsesta tulevan, kysyin· heti :sen jälkeen, kun 
herra puhemies oli naulannut kiinni eduskunnan 
riippumattomuuspäätöksen. Tämä vieraan vallan, 
V mäjän vallan edustaja sanoa säväytti minulle 
heti näin: .,Suomen porvaristo vapautti Venäjän 
satavuotisesta velvolli.suudesta. Kuinka voi nyt 
Suomi puolustaa menettelyänsä kansainvälisen 
politiikan edessä. Maa -on miehitetty ja se voi
daan julistaa minkälaiseksi venäläiseksi maakun
naksi tahansa. Venäjirn kadetit ovat hieno.ia ju
risteja .ia ne kyllä ymmärtävät antaa oikean ar
von sellaiselle asiall<e", tarkoittaen sitä asiakirjaa, 
mikä juuri oli täällä eduskunnassa hyväksytty. 
Minun mielestäni olivat kaameat ja pahaa ennus
tavat nuo lauseet. Ja nämä tulivat sellaisesta 
suusta, joka oli kumminkin enemmän vasemmalla 
ku1n kadetit, ehkei vallan bolsheviki. Tämän kuul
tuani minulla oli syytä sitä enemmän hermostua 
siitä eduskunnan menetelytavasta, ja kerroin tästä: 
muutamille tovereilleni, että eiköhän tästä mahda 
vain koitua hyvinkin pahaa meidän itsenäisyys
asiallemme .ia sille toivorikkaalle tilanteelle itse
näisyysasiassamme, pelkäsin, että eiköhän tällä 
menettelyllä ole pilattu hyvä asia ja menetettY' 
hyvä tilaisuus. Ja senpätähden me sosialidemo
kraatit aloimme heti 'neuvottella asiasta bolshe
vikkien kanss·a ja koetettiin tehdä voitavamme 
tämän asian oikealle toialle saattamiseksi. siitä 
huolimatta, ··että porvaristo ylenkatseellisesti ja 
ylimielisesti oli hylännyt meidän säyseän, myö-
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hemmin oikeaksi havaitun, men~ttelymme. Muita 
ei ole tämä pf!.hinta; mitä tähän asti on tapah
tunut. Mutta kun nyt, niinkuin näyttää, ja 
kuteiL on jo · ilmoitettu, koko porvaristo antaa 
tunnustuksensa hallituksen kieltämättä poika
maiselle ja taitamattomaUe ulbpoliittiselle me
nettelylle, niin kehoittaa tämä porvaristo tätä 
hallitusta jatkamaan omavaltaisesti eduskuntaa 
kuulematta yhä ·edelleenkin tätä ulkopoliittista 
edesvastuutonta haihattelua. Ja kun sen valtio} .. 
linen neuvonantaja, professori Erich näkyy tälssä 
kirjasessaan neuvovan vielä paljon pitemmällekin 
vastaisuuteen nähden SllOmen porvaristoa ja hal
litusta, iSa.Uomalla muun muassa., ettei Suomen 
itsenäisyysasiaa voida. menestyksellisesti ajaa, 
ellei samalla voida :selvittää, että vähäväkisellä 
Suomella on joitakin ulkopuolisia tukipylväitä, 
jotka. takaavat, että tuo itsenäisyys pysyy pys
tyssä. Täytyy olla tiedossa joku ulkomaalainen 
tuki, johon se itsenäisten valtioiden kilparadalle 
a~tuttuaan voisi varsinkin vaaran hetkellä tur
vautua. Ja sitten Erich täällä viittailee, mistä 
päin niitä tukipylväitä pitäisi etsiä. Hän sanoo, 
että Länsi-Eurooppaan päin viittaa kaikissa ta
pauksissa Suomen menneisyys, s~moin kuin sen 
nykyisyys. Ja edelleen~ ,Hyvillä •syillä voidaan 
perustella sitä käsitystä, että ·Suomelle varsin 
onnellinen ulkopoliittinen kehityssuunta olisi jä
senyys mahdollisesti vasta syntyvässä pohjois
maisessa liitossa." Äärimäinen oikeisto täällä 
tietenkin on erittäin 'kiitollinen tällaiselle valtiol
liselle opastelulle. Siihenhän heidän intressinsä 
ovat aina kohdistuneet. Ruotsinkielisinä .ia -mitJ
lisinä heistä onkin: se ymmärrettävä, mutta luu
lenpa, etiä .suomen•kielisessäkin porvaristossa on 
paljon sellaisia. aineksia, joiden intreStsit myös 
viittaa.vat .ia vievät samaan .suuntaam Minä puo
lestani pidän tällaista opastusta meidän itsenäi
syydenemme vansin vaarallisena.. Sen sijaan, ·että 
E:rieh ·sanoo, että Länsi-Eurooppaan päin viittaa 
kaikissa tapauksissa Suomen intJnneisyys, niin 
sanoisin, että juuri tämä Suomen menneisyys tJi 

· sinnepäin suinkaan viittaa. Sillä tuntien ruotsa
laisen, nimittäin Ruotsinmaan ruotsalaisten, itse
rakkauden, niiden vanhan vuosisataisen vihan 
Venäjää kohtaan ja sellai~ren suuruudenhulluu
den, .ioka Ruotsin vei nikanansa. ptJrikatoon, niin 
jos Ruotsi, niinkuin Erich tlissä viittaa, saisi Suo
mea ja mahdollisesti muitakin uusia valtioita 
ulkopeliitt;sen liitroonsa, voisi Ruiltsin vallata 
edelleen tt~o suuruudenhulluus. Ruotsalaiset saat
taisivat todellaki:n kehittää käytännölliseksi llle
nettel:vtavaksi sen a.iatulfseuM, :minki. he. ai.M 
minttUe tyrkyttivät sinä· aika,aa,. ku., Ru(}ilsissa olin 
pa:rikymm.entä vuot~ sitten, .että jes meidän 

Kalle XII :lla olisi :vain ollut s.ellaiset aseet, kuin 
meillä nyt on, niin kyllä Pekka olisi saanut sel
käänsä, sillä heillä on kipeä paikka se, että 
Kaarle XII joutui häviööri Pietari Suuren kanssa.. 
ja se on heidän veres.sään niin syvällä, tJttä mil
loin vaan tulee siihen tiiaisuus, syöksähtää se 
jälleen esille. Kerran minulta kysyi eräs ruotsa
lainen nuori herrasmies kuninkaallisessa puutar
hassa eräänä aamuyönä, tarjosi ;sikarin ja tuli 
puhelu: Te olette ulkomaalaine11, kun ·ette puhu 
oikeata ruotsia? Mistä olette? Suomesta? Niin~ 
minä olen suomalainen. Oletteko Ruotsin suoma" 
laioon vai Ryssän suomalain~m? Ei, minä olen 
Suomen ·Suomalainen. Pääasia on: Annatteko 
ryasää rselkään? Siitä sovitaan myöhemmin. sa
noin minä. Niin, tämä on pääasia, antaa ryssää 
selkään silloin, kun voimasuhteet vain ovat tulleet 
sellaisiksi, ·ettei se voi käydä päinsä, ja silloin 
saatamme me suomalaiset myös saada selkäämme. 
Silloin jatkuu taas .se vuosisatoja kestänyt tais
telu Venäjän .ia Ruotsin välillä, jota taistelua 
käydään meidän Suomessamme ja meidän Suo
mestamme. 

Sentähden, tämän vakavan- a·sian tähden minä 
en suinkaan anna sellaistJlle hallitukselle, joka 
niin taitamattomasti ja tahdittomasti ·on menetel
lyt tähän asti ulkopoliitti.sissa aeioissa, avointa 
valt.akirjaa menetellä edelleen samalla tav;:tlla, 
vaan vaadin tämän eduskunnan yhtenä, Erichin 
sanoin, ,edesvastuuttomana" jäsenenä, hiukan 
jakamaail! .sitä suurta vastuunalaisuutta, mikä 
meille kaikille tämän maan itsenäisyydestä ja 
riippumattomuudesta koituu, .ia yhdyn .sen vuoksi 
ed. Sirolan esityk·seen, -että tämä asia lähetetään 
siihen erityiseen valiokuntaan, jonka eduskunta 
on hiljan asettanut ja joka nähdäkrseni huomenna 
ensi kerran kokoontuu. 

!Ed. W u o r i m a. a: Kun hallituksen puheen
johtaja on antanut mielestäni tyydyttä:väll vas
tauksen tehtyyn välikysymykseen ja. myös•kään. 
minun mielestäni ei täs·sä yhteydessä voidå ottaa 
esille ulk(}at~~iain toiminnan järjestämistä maas
·Samme, koska ·se lähi-istunnoissa tulee toisessa 
yhteydessä kaikessa laajuudessaan esille, niin 
kannatan minä täällä tehtyä esitystä, että edail
kuiita. siirtyy yksink<ertaiseen päiväjärjestykseen~ 

Mutta ulkoasioista. puhuessa knitt1nkin on mi
nulla asia, joka minusta tuntuu erittäin tärkeältä. 
mainita. Ja .se Gll, että oikeistoo111 penkeillä istuu 
edustaja., joka päättäen sekä kotimaisissa että. ul
bmaalai.så.ssa. sanomalehdissä olleista kirjoituk
sista agitooraa Suomen silp.omista.. Min.ä pyydän 
käälltyä :välik~symyksellä ru:otsalaiseeJiL p.uo· 
lueeseen, tietääkö .se siitä ja ·cmko ·siiuä perää, 
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mitä sanomalehdet ilmoittavat, ja mihin toimenpi~ 
t.eisiin se on ryhtynyt tämän asian suhteen, joka 

1 minusta näyttää ·olevan hyvin läh-ellä isänmaan
petosta. 

Senaattori S v i n h u f v u d: Tapahtuneen kes-
1 

kustelun johdosta tahdon vain tehdä pienen li-
sä;yksen lausuntooni. . 

Saadakseen Suomen itsenäisyydelle VenäJän 
taholta tunnustuksen, aikoi hallitus alkuperäisin 
kääntyä perustavan kalllSalliskokouberi puoleen. 
Se ,johtui siitä, että kansalliskokousta niin Voenä
.iällä kuin muuallakin entisen väliaikaisen halli
tuksen aikana sekä myöhemminkin pidet.tiin kor
keimman vallan lähteenä, jonka ratkaistavaksi 
eri kan•sallisuuk·sien erill-een pyrkimiset katsottiin 
kuuluvan; · 1:ämänsuuutainen viittaus löytyykin 
hallituksen lausunnossa 'eduskunnalle silloin, kun 
Suomen itsenäisyys täällä julistettiin. Käsitys 
siitä, että itsenä:isyysasiassa oli käännyttävä: Ve
nä.Tän perustavan kansallis·k>okouks~m puoleen, ei 
ollut tuntematolli eduskunnallekaan, · niinkuin 
eduskunnan toiminta hyvin osoittaa. Mutta kun 
perustavan kansalliskokouksen koolletulo kuiten· 
kin yhä lykliääntyi eikä .Suomen tunnustamista 
nimenomaan Venäjän puolelta voitu jättää epä
varmaan tulevaisuuteen, teki hallitus, 1kuten eili
sessä istunnossa. •olin tilaisuudessa. ilmoittamaan, 
asiasta esityksen kansankomissarien neuvostolle; 
Tähän oli muodollisestikin sitä enemmän ·syytä, 
kun kansankomissarien :neuvosto ynnä toimeenpa
neva komitea eräitten . ulkovaltain puolelta oli 
.saanut entistä enemmäru tunnustusta osakseen. 

Ed. E s t 1 a n d e r: I ·anledning af de många, 
långa och oroliga andraganden, som af.gifvits från 
vänstern·, torde det måhända vara skäl att fram
hålla, att det säkerligen, icke varit de ·socialdemo
kratiska önskningarna, som ledt till det resultat, 
som härintills uppnåtts. 

Ed. P en n a ne JJj: Kannatan ehdotusta, että 
eduskunta, hyväksyM senaatin herra puheenjohta
jan antaman s-elityksen, siirtyisi päiväjärjestyk
seen. Pitä.kööt kernaasti herrat Salin:, Sirola ja 
Wiik sen ajatuksen, että he tässä maassa ovat 
hienotuntoisimpia ja kaukonäköisimpiä diplomaat
teja. Itsepii he sen sanovat. Meille muille se on 
ukon asia niin kauvan, kunnes he voivat sen 
joillakin tosiasioilla osoittaa. 

Ed. Sir o 1 a.: Ed. Pennaselle pyydän huomaut
tu, että me emme ole kehuskelleet, tässä asiassa 
e:rin:omaisilla an:sioilla, sillä me tiedämme hyviD, 
111ttai meidän voimilla . oeikiil meidän porvari~on 

voimilla eikä meidän voimilla, yhteensä. olisi tätä 
Suomen itsenäisyyttä voitu saada ;toimeen, jos 
olisivat sitä vastassa olleet toisenlaiset voimat. Ja 
sentakia me olemme täälLä aivan vaatimattomasti 
koko ajan tässä asiassa huomautelleet sitä, mi~ 
alkeellisin kohteliaisuus ka.nsain v;älisissä asiois$18: 
vaatisi, ja olemme tehneet sen kainosti ja seHM.
sella· ··tavalla, ettei meidän, voitaisi sanoa häirin· 
noon niitä mahdollisia poliittisia. suunnitelmia. joi
~a tämän ·eduskunnan porvarillisella enemmistöllä 
ja sen senaatilla tässä asiassa olisi ollut. Mutta 
vähitellen .kävi selville, että tällä eduskunnan 
enemmistöllä ja tällä hallituks€1la ej ·oikeastaan 
ollut mitään kunnollista politiikkaa ja sitä.· "Var
ten tässä on 'täytynyt alkaa ·esiintyä j.a huolestu
neina. kysyä, aiotaanko sitä jatkaa. 

·Mikä selitys oli esimerkiksi s·enaaiin puheen
johtaja;n tässä antama l!tusunto siitä, että oli ai· 
komus kääntyä Venäjän perustavan kansallislro·' 
kouksen puoleen ja sentakia ei ollut tullut kään
nyiyksi V€näjän sillois·en hallitusvallan puoleen; 
Eihän siitä ollut kysymys, vaan meidän välikysy
myksemme yhteydessä illi nimenomaan kysytty,. 
minkä venäläisen hallituselin11m puoleen oli ailoo
mus kääntyä. Se, että senaatti, sivuuttaen kaikki 
venäläiset valti:oolimet, lähti seikkailemaan muual
le, se tässä oli se suuri virhe, j.ot.a ei voida millään 
lauselmilla muuksi muuttaa. ' 

Myöskin se senaatin puheenjohtajan vMtåus, 
jonka hä_n antoi sanomalehdistön kautta ennen jou
·lua rueidän välikysymykseemme, oli toi~enlainen 
kuin nyt. Siinä sanottiin nimenomaan, ·ettei ole 
käännytty minkään venäläisen valtioelimen puo
leen. Jos se vastaus olisi annettu 'täällä edus
kunnassa,, silloin se olisi tietysti aiheuttanut pe
riaatteellisen k·eskustelun ja eduskunnan ·enem
mistö olisi saanut äänestää siitä, haluaako •se si
vuuttaa kaikki venäläiset valtiDelime't ja lähteä 
muuaUe asiaa ajamaan. Siitä oli kysymys. 

Minä luettelin miele~äni riittävän määrän sel
laisia seikkoja, jotk;:L aineuttaisivat vähintään tä
män asian tutkimisen eduskunnan puolelta. Minä 
panen merkille, oett.ä maalaisliittolaiset vastustavat 
tämän asian tutkimista. He eivät tahdo Pduskun
nan vastuunalaisen vaJiokunnan mietintöön, koota 
tässä ~siassa •esitettyjä asiakirjoja, lausuntoja ja 
julkisesti tietoon tul~eita. kirjoituksia y. m. Tämä. 
että ·ei tahdota Sn·omen riippumattomuuden tun
nustamisen asiakirjoja yhteen koota ja niitä ~dus
kunnassa lähemmin arv·ostella, millä nimellä sel
laista voitaisiin sanoa? Äskeisessä keskustelussa 
ed~ Alkio täällä komeili sillä ,;kansanvaltaisuudefi: 
lipulla.", jon-ka juurella hän 'muka t,a.htoo taistellä. 
Missä on tässä asiusa se kansanvaltaisuuden lip
pu.· kun nimwomaan vastustetaan eduskunnallisä 
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tutkimusta mitä tärkeimmässä kansan elinkysy-
myksessä? · 

'Mi,nä olin aikonut jättää tämän as,ian tällä 
kertaa siihen, ·mitä täällä lausuin, koska pidin 
itsestään selvänä, että asia menisi valiokuntaan. 
Mutta kun se nyt näyttää epäilyttävältä, täytyy 
minun hiukan jatkaa.- Asianlaita on nyt se, että 
Suomen asiaa ovat ennen Venäjän vallankumousta 
tämän sodan aikana ja sen jällreen ajaneet ulko
mailla· erinäiset :ryhmät ja ajaneet sitä tavalla, 
joka on . saattanut tämän Suomen riippumatto
muuspyrkimyksen mitä· suurimpaan v·aaraan. Ol
koot olleet mitä parhaimmat vaikuttimet niillä 
henkilöillä, ryhmillä ja puolueilla, jotka ovat toi
mineet, kuitenkin on niiden ryhmien tah6lta, jotka 
us·ein ovat sanoneet toimineensa Suomen kansan 
nimessä, toimittu väliin vaarallisellakin tavalla. 

. Ruotsista käsin kun tuli tieto Ruotsin halli
tukstln, ensimäisestä lausunnosta Suomen · riippu
mattomuuskysymyksessä, niin Ruotsin vanhoilli
simmat porvaristolehdet ja Suom-en porvaristo
lehdet tunsivat pettymystä, se pettymys olisi 
voitu estää, jos olisi otettu vaivaksi hiukan tutkia 
suomalaisten politikkojen suhtautumista Ruot
sin oloihin hiukan aikaisemmin. Asianlaita on 
nimittäin se, että suomalaisia henkilöitä on ollut 
mukana sodan aikana Ruotsissa ajamassa n. s. ak
tivistipolitiikkaa, se on kiihoittamassa Ruotsia 
suurvaltaunelmin lähtemään seikkailemaan, so
taan Venäjää vastaan ja ·on siinä ollut yhtenä 
tämän politiikan, ei pää- vaan: sivutar.Koituksena 
Suomen vapauttaminen. Nimenomaan on useissa 
julkaisuissa mainittu, ·että tarkoituksena on ,vir
kistää" Ruotsin kansaa, joka muka on liiaksi 
,veltostunutta" ja ,laiskistunutta". Se olisi 
ollut ajettava sotaan, siellä on siis ollut sama pyrki
mys, mikä muuallakin porvarillisilla, kaikkein 
taantumuksellisimmilla ryhmillä, nimittäin hä
mätä sisäpolitiikan sotkuisia asioita ja kansaw 
tyytymättömyyttä sillä, että innostutetaan niitä 
muka ,kansallisten etujen" nimessä ulkonaisiin, 
sotilaallisiin seikkailuihin. Kun suomalaisia on 
ollut tällaisessa politiikassa mukana, politiikassa, 
joka on herättänyt Ruotsin kansan mitä valtavim
massa enemmistössä suurta suuttumusta, niin olisi 
tämä seikka ollut otettava huomioon. 

Sa Ruotsin poliittinen suu~ta, joka suosi tämän
tapaisia pyrkimyksiä ja jonka mukana nämä' suo
malaiset ovat toimineet, se suunta kärsi viime 
syksyn vaaleissa mosertavan tappion. Tuli hal
litus, joka edusti niita ryhmiä, jotka tässä tah
tovat ajaa aivan toisenlaista politiikkaa. Libe
:raalit ja oikeistos-osialistit, s. o. Ruotsin nousevan 
porvariston ja sen järjestyneen työväestön edus
tajat, ovat jotenkin yhdenmukaisesti koko ajan 

Ruotsin kansaa varoittaneet tästä .s·eikkailupoli
tiikasta. ja on Ruotsin porvaristolla vahva. pyr
kimys läheis·een yhteistyöhön Venäjän demokra
tian kanss·a, ollen sillä siinä sekä taloudelliset 
ett'ä poliittiset pyrkimyks·dt. :päämääränä. Siis 
s·e, joka näistä asioista hiukankin pintapuolisesti
kin jotain tiesi, hän tiesi, millä tavalla olisi ollut 
suhtauduttava Ruotsin .nykyis·eenl hallitussuun
taan j,a miten olisi ollut ymmärrettävä sen suhtau
tuminen venäläisiin oloihin. Olisi ollut ymmär
rettävä, ·e:ttä siltä hallitukseU.a. ei ole vbitu toivoa 
sellaista politiiktkaa, joka olisi loukannut. Venäjää. 

Toinen seikka, joka myöskin tulee aiheutta
maan tutkimuksia ja johon tämä ·eduskunta ·ei 
suinkaan saa oHa välinpitämätön, on suhde Sak
saan. Minä nyt ·en tahdo enää puhua siitä soti
laallisesta yrityksestä, joka on tunnettu· ja josta 
on eduskunnassa:kin viime kesänä oput jonkun 
verran puhetta. Se on pienempi asia. Siitä on 
tässä eduskunnassa lausu~tu, että jos jotkut nuo
ret miehet ovat halunn.eet persoonallisessa uhrau
tuvaisuud·essaan valmistautua .taistelemaan tsaa
rivaltaa vastaan Sumnen vapa.utumis€ksi, niin sitä 
on lievemmin arvosteltava. Mutta suomalaisia~ 
porvrillisia politikkoja on myö·s oHut mukana 
yllyttämäs.sä Saksassa eräitä ryhmiä, j·oiden toi
mesta on luotu kokonainen Suomeakin koskeva 
kirjallisuus. Sen tietoisena pyrkimyksenä on ol
lut todistella, kuinka tärkeätä olisi Saksalle luoda 
tänne pohjoi&een militaristinen ·etuvartio, joka 
ulottuisi Jäämeren saakka ja joka :puoltaisi kes
kusva1tojen etuja Venäjää vastaan. 

,Minä 'Olen myöskin pnhellulf; ~erinäisten saksa
laisten piirim1 edustajien. kans;sa ja on silloin käy
nyt selville, että sieltä käsin ·esimerkiksi ollaan 
hyvin intresseer.attuja Suomen väenlisäyksen no
peudesta, s. o. tahdotaan t~etää, kuinka Suomessa 
osataan ·kasvattaa nous·evaa nuorisoa mahdolli
seksi tykinruuaksi tulevissa valtataisteluissa 
maailmassa. Kuvallisia julkaisuja, jopa suoma
laisten miesten nimellä va.rustettuja, on julaistrt 
-- niitä voisi hankkia ;kokoelman näytteeksi -
jotk.a viittaavat siihen, minkälaista politiikkaa 
ovat suomalaiset ajaneet. 

Minä huomautan, ·että asiaa muuttaa kokolailla 
se, onko tätä politiikkaa suunniteltu 16nnen Ve
näjän vallankumousta vai sen jälkeen, ja panen 
merkille, että osa näistä politikoista on saattanut 
Venäjän vallankumouksen jälkeen jonkun verran 
tarkistaa politiikkaansa, mutta toinen osa ei ol
lenkaan. Päinvastoin 'On osa innostunut kirjoi
tuk&issa ja julkaisuissa yllyttämään kaikkia pyr
kimyksiä;· joid·en tarkoituksena olisi Venäjän ha~ 
jalle lyöminen. Kun tällaieet seikat eivät suin
kaan ole voineet olla tuntema.ttomia venäläisille 
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piireille, niin niiden valossa tällainen politiikka 
Suomen puolelta, mitä täällä vähin on valaistu; 
on todellakin näyttänyt vähi·n'tään epäkohte
liaalta. 

Näid·en kahden seikankin johdosta olisi jo ol
lut mitä tärkeintä asian ·eduskunnallinen tutki
tuttamien. •Samalla olisi voinut selvitä, missä 
määrin senaatin käyttämä't• .asiamiehet ovat yh
teydessä tämäntapaisten esitöiden kanssa, ja missä 
määrin nämä .la heidän hallituksensa siis aikovat 
tämäntapaista politiikkaa jatkaa. 

Tärkeä olisi myöskin tutkittava se, josta, ed. 
Wuorimaa lausui, se, että •eräs eduskunnan jäsen 
on kirjoitellut Ahv·enanmaan Ruotsin liittämi .. 
sestä. Sen hän vielä voisi tehdä yksityisenä hen
kilönä, mutta kun sanomalehdessä mainitaan, että: 
Ahvenanmaan kuntien kokous on pää~änyt kään
tyä Ruotsin hallituksen puoleen, esittäen sille 
Ruotsiin liittym!sen, niin· voiko •Suomen edus
kunta silloin olla kysymättä, eikö ·näillä Ahvenan
maan kunnilla saattaisi olla jota·kin sanomista 
Suomenkin eduskunnalle? Onko tällainen tosi~ 
asia kokonaan sivuutettava. silloin, kun Suomen 
eduskunta keskustelee ulkopolitiikastaan: . .i·a sen 
suunnasta. Niinkuin minä äsken huomautin, ei 
tämä AhV'enanmaan kysymys ole niin yksinker~ 
tainen, ei ainoastaan ahvenalaisten itsemäärää-' 
miskysymys, vaan liittyy siihen mitä moninai~ 
simpia intressejä, joiden selvittäminen on hyvin 
tärkeätä Suomen kansalle, Suomen eduskunnalle: 

Minä så.is panen vielä kerran merkille·, ·eit:tä 
maalaisliittolaisetkaan puheistaan huolimatta1 

'eivät halua edes tutkitutt.aa Suomen alkavan ul
kopolitiikan eri suuntia ja mahdollisuuksia' 
eivätkä halua siinä suhteessa 'ryhtyä noudatta~ 
maan kansanvaltaisuuden alkeellisimpia v·aati
muksia. Eräässä äskeisessä! puheenvuorossaan· 
toisen asiau yhteydessä sanoi ed. Alkio, että tä~ 
niän sodan kokemubet ovat muka ·osoittan-eet; 
että pitää varata sotav·oimaa hallituksen käytettä-' 
väksi. Minä huomautin, että· tämän sodan koke
mukset ovat. kypsyttäneet kaikissa maissa mitä 
voimakka,imman liikkeen, jonka. ainoana pyrki~ 
myksenä on ottaa pois sotaväen ja. ulkopolitiikan 
edesvastuuton hoito hallituksilta, ·koska tämä 
seikka on ollut mitä tärkeimpänä t-ekijänä tämän 
maailmansodan mielettömän teurastuksen irti
laskemisessa. Eri maissa on perustettu ,kansan
valtaisen kontrollin" yhdistyksiä, joiden toimi
piiri jo sodan painostuks·eili ja sensuurin a.laisena
kin ·ollen laaje!ee laajenemistaan ja jotka. tule
vat tulevissa vaå.leissa ·saamaan mitä valtavim
man nousun. Niiden. tuloksena tulee aivan var
masti olemaan eduskunnallinen ja tarkas\i edus
kunnan valvonnan alainen ulkopolitiikka. Se, 

että. tällaisten esiintuotujen seikkain johdosta 
Suomen eduskunnan porvarillisilla ryhmillä et 
ole edes pal.io· mitään sanottavaa, ei·kä mitään tut
kittavaa, se on sangen kuvaavaa tälLe alkavalle 
ta!sa:vallalle. 

Ed. S c h y h e r g s o n: Ldgm. Wuorimaa gaf 
denna diskussion en egendomlig vändning, då. 
han ril{tade sig tili den svenska gruppen med en 
interpellation, liksom den skulle hafva regerin
gen och tygla.rna i sina händBr. Men jag kan 
emellertid lugna herr Wuorimaa därmed, att halli 
kunde följa med den svenska tidningspr·essen i 
landet. Därifrån kan han få besked i saken; 
och om några veckor kanske också från en af 
Sveriges mest ansedda tids'krifter. Annat kan 
väl den svenska gruppens medlemmar icke göra 
än uttala sig offentligt. 

Herr Estlander talade om alla de många och 
oroliga andragandena på vänsterhåll. Et't undan
tag måste väl ändå göras för hr Eetu Salin. J ag 
hörde visserligen icke •ett ord af hvad han sade, 
men rolig såg hau ut, och det kan man sanner
li~n icke säga om de •andra talarna Jrån vän
stern. J ag har visserligen icke hrytt mig om att 
höra på dem heller, det af den >enkla. anJ.edning 
att; när man börjar ett angrepp mdt regeringen 
i dess utrikespolitik, såsbm herr Sirola, med aH 
säga att när slutet är godt så är allting godt, så 
är det renasiie nonsens att hålla på i fl.ere timmar 
därmed. 

Ed. Alkio: Ed. Sirola: äskeisessä lausunnos
saan parikin kertaa kääntyi minua vastaan. Pyy
dän parilla sanalla hänelle vastata. 

Ensinnäkin minä en katso, että tämän asian yh" 
teydessä on ainoa mahdollinen keino saada histo
riaa varten säilytetyksi ne asiakirjat, mitkä ovat 
syntyneBt sen toimen ja toiminnan yhte;vdes.s·ä, 
mikä Suomen ·senaatilla on ollu't Suomen tasaval
lan itsenäisyyden tunnustetuksi saamiseksi ulko
valtain kesken. Minä nimittäin edellytän, että 
historiantutkija kyllä jo muutenkin pitää huolta 
näiden asiakirjain kokoamis·esta. Kysymys siis' 
ei ole tässä kansanvaltaisuud·eslta, vaan yksin
kertaisesti järjestelystä. Kun minulla sen lisäksi 
ei ole toiveita, että kaikki muut asiakir.iat, jotka 
valaisevat Suomen itsenäisyystaistelua viime mar
ra.s- ja joulukuulla, saatarsiin tämän asian yhtey
dessä säilytetyiksi eduskunnan asiakirjoihin, en 
siitäkään syystä tätä vaadi. Minä nimenomaan 
mainitsen, että ·niitä asiakirjoja, jotka ovat syn
tyneet sen johdosta, millä tavalla .sosialidemo
kraattinen puolue on viime marraskuulla toimi~ 
nut synnyttäessä.nsä yh~.eistoimintaa punakaartin 
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ja niiden aiuesten kanssa, jotka V.enäjäl1ä ovat 
pyrki:m.eet i;e_k.e.mään mahdottomaksi yksin hol.she
vilckihallibllksenkin, niitä asiakirjoja, jotka tässä! 
,o,vat syntyneet, en luulisi voitavan tämän asian 
yhteydessä Suomen eduskunnan asiakirjoihin 
saada kootuksi. Tämäkin jää hi-storiantutkijan 
tehtäväksi! .la varmasti tulee myöskin jollakin ta
valla S'ell kautta toteuteiiuksi, niin että jälki
maailma sa.å arvost.ella, kuka. täällä n.äånä kuu
kauaiJUt on. oikealla. tavalla. Suomen ulk'(lpolitiik
kaa johtanut. Ed. Sirola on kaikkein viim-eisiä 
miehiä, jrolla. on oikeus puhua Suomen itsen:äi
syysatiasta. niin, kuin hän on tänä päivänä puhu
nut Sillä muutamia viikkoja takaperi,n hän tässa 
:Sama.ssa eduskunnassa julkisesti laus'fti, että hän 
-ei ol~ niitä miehiä, joka tulee vaikuttamaan sii; 
llen, että venäläinen sotaväki vedettäisiin pois 
Suomesta, koska s-en toimen ·kautta 'tulisi joutu
mÅan vaaraan Pietarin va.llankum'()us. Kuinka 
kauvas kantava tämä. väite oli, sen saattaa kä
sittää siitä, että se pitkiksi ajoiksi täällä pani ky
symäiän, mitä herra Sirola tällä oikoostaan oli 
tarkoittanut. Ei se ainakaan silloin tarkoitta.nuf 
sellaista Suomen its·enälisyyttä, josta ed. Sirola 
tänä iltana on puhunut. Mutta minä en tahdo 
tätä keskustelua uudelleen, 'Virittää. Huomautan 
vain siitä, ·että on olemassa koko joukko -~ellaisia 
sal-aperäisiä lankoja, joihin minä DlYÖ!lkin pel
kään, ~ttä ·ed. Sirola on sillä· tavalla $otkeutunut, 
että jos tämän asian yhteydessä ruvettaisiin näitä 
lankoja selvittelemään, siitä -emme pääsisi ,sel
ville. (Vasemmalta: Kaledinilaisiako myös?) 

. Mutta tämän a.sian yhteydessä 11tä.mä tutkimuks-et 
eivät voi tulla <kysy,n1yklseen·. (Vas~mmalta.: Ette 

· uskalla.) En minä pelkää. En m1nä ole hallitus
mies! (V:~<.semmalla melua.) Asia .on sillä ta
valla, .että myöskin tämälllpäiväi~n kes·ku.stelun 
aikana, jolloin täällä sos:ialidemohaa·ttiselta ta.
holtn.~i yksikään ääni ole uskaltanut ncrusta tais
telemaan sitä punakaartilaister:rorismia vastaan, 
joka paraikaa vallitsee maassa, on .saatu panna 
merkille S<e, että ellei sosialidemokraattinen puo
lue rohkene nousta punakaarteja va•staan ,sellai
siin toimenpiteisiin, että se ottaa niiltä pois 
aseet. niin kauvan sosialidemokraattisen puolueen 
on täällä turha kerska.illa, että se parhaimmin 
nykyhetkellä edusta:a Suomen itsenäisyyden to
.teuttamista ulkovaltojen keskuudessa. · S(}siali. 
demokratia on itsekin vakuutettu siitä, -että jos 
täällä jouduta,an .siihen tilaan. jatkuvasti, että 
Suomessa 'punakaartilainen terrorismi vallitsee, 
se on .suurjn vaara nykyhetkellä ·suomen its-enäi
syydelle. Mutta sosialidemokraattinen puolue, 
joka, itSie a.Sia·ssa, pelkää punrukaa.rtilaisten terro
!'ismia.. Q1ll niin raukkamainen,. että se ei ll'SkaJla 

tää.lläi eduskunnassa asettua meidän muidsn -
kanssa sitä tuomitsemaan, koska. siitä olisi var
mana tai ain.akin heidän kannaltaan epäiltävänä 
tuloksena se, -että sosialidemokraattinen puolue 
·sen kautta joutuisi ja.kaaritumaall.. kahtia. Tässä 
siis on sosialidemokraattien taholla olemassa 
sellainen sisällinen taistelu, joka toiselta puolen 
pidättää heitä yhteydessä niiden voimien kanssa., 
jotka nykyään enemmän kuin mikään muu uh
kaavat Suomen ta.savallau. itsenäisyyttä, toi~ta 
puolen heillä on edelleen ihanteena ja pyrkimyk~ 
-senä koettaa pysytellä ainakin ulkona1sesti so
•sosialidemokraattien p-eriaatteen kannalla. Tässä 
on s·ellanen ristiriita, että nyky}letkellä, kun ar
vostellaan sitä, kntka. tässä maassa taistelevat i&i. 
toimivat Suomen itsenäisyyden toteuttami~ksi, 
sosialidemokraateilla on viim-eiseksi oik-e\IS kers
kailla jostakin semmois-esta, •että he ·olisivat teh
n-eet voitavansa tämän itsenäisyyden toteuttami
seksi. 

Ed. Wiik: Herr Estlander yfi;rade ny&s, att 
erkännandet af Finland-s själf.stärulighet ieke hade 
åstadkom.mits genom ,de sooialdemokratiska 
önskningarna". Att några ö n s k n i n g a. r skulle 
kunna.t .. ha ett så märkligt resultat, har visserli
gen ingen påstått. Herr Estlander nämnd·e icke 
hvilkeu han ansåg den verkliga. orsaken vara tili 

· a<tt detta erkännande fåtts, men hans partikamrat, 
ban•kdirektör Schybergson, yttrade för uågra da
gar sedan offentligt, att sannolikt detta sakför
hMland.e vore att tiUskrifva iu.v.erkan frå.n deu 
brska diploma.t~~;JlliS -sida. J ag vill d,å försäkra 
dessa. bägge herrar, att så icke ä.r fallet. Huru
vida öfver hufvud rrågot försök från de tyska di
plomaterna.s sida att påverka Ryssland i denua 
sak gjorts,- har jag · mig icke bekant, men hvad 
ja.g vet är, att en sådaw påverkan i sådaut fall 
skuUe varit utan betydelse. J ag kan upplysa. de 
nämuda herrarna om, att den' nuvarande ry·ska 
regeringen allt sedan ·sin: tillkomst varit. redo att 
när som helst medgifva Finland .själfständighet, 
och att den icke gjort det förr, har berott på. att 
den icke från finskt håll uppmana.ts därtill. Så 
motbjuda.nde det än måste vara för hög~rn, har 
dock Finlands själf.ständighe.t -erhållits icke ur 
kejsar Wilhelms hand utan ur Looins. I huru · 
hög grad den bor)gerliga utrikespoliti•ken gjort 
bankrutt, afspeglar .sig i det .sakförhållandat, att 
d-e första makter, som erkände Finlands själfs1än
dighet voro Ryssland och Franbike, och först 
som f.iärde makt kom Tyskland. J a.g. si;i.ger där
med icke, att Tysklanu har hedr.agit Finland, ty 
d(>t har det icke g,}ort. Det är de finländska bor
gama, som bedragit .sig själfva. Vilja de fort-
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sätta med d·et, så var så god, men osa bedraga 
de ieke. 

Ed. A i r o l a: Ed. Alkio tässä vaihteen vuoksi 
otti taag keskustelunalaisiksi punakaartit, joista 
äsken paljon puhuttiin. Tästä asiasta. puhuminen 
onkin helpompaa ja mukavampaa kuin puolustaa 
hallitusta ja hallituksen sellaista menettelyä, että 
silloin, kun on ollut kyseessä tunnUJStnksen saa
minen Venäjältä Suomen itsenäisyydelle, se on 
mitä ajattelemattomimmalla tavalla osoittanut 
halveksumistansa tätä. samaa Venäjää ja sen 
kansaa ja. hallitusmahtia kohtaan. Mutta kun hän , 
kerran saadaksensa huomion asia.sta poisltä.änne
tyksi siirtyi puhumaan pnnakaartista. ja ·siin~ 
samassa teki itsensä syylliseksi ·siihen, että lausui 
perättömiä, niin täytyy minun siitä muutama 
sana lausua. Hän sanoi, ·että sosialistiselta ta
holta o&i ole. uskallettu käydä tuomitsemaa.n niitä 
väkivallantekoja, joita pm~akaartit ovat tehneet, 
.la. .ettei ole uskallettu käy.dä riisumaan a•seita pu
nakaa:rtilta. Mitä näihin seikkoihin tulee, niiE. 
kumpaise.stakin minä ain13,kin olen la.usnnnt mieli
piteeni. Sanoin 1nomitsevani sekä punakaartin 
että kaikki muutkin. väkivallanteot ja selitin Plll0-
1-flsiani, ettli olisin haJnka.s myötävaikuttamaan 
~ ja olen ollntkilll -:- siihen, että saataisiin maa
han sella.inen järjestysmahti, johon vasemmisto ja 
oikeistokin luottaisi .la joka nautti.si auktoriteet
tia, niin että punakaarti kävisi tarpeettomaksi ja 
siltä vootaisiin riisua. aseet. Mutta jos ed. Alkio 
vaatii, että minun nyt pitäisi lähteä riisumaall 
punakaattilta. aseet, niin minun täytyy sanoa., että 
sitä en todellakaan uskalla, sillä minulla ei ole 
tämän parempaa. a,setta, .ia. jo.s m-enen riisu.maan 
punakaartailta ooeita, niin eivät nämä tee- sitä, ei 
vaikb ed. Alkio tulisi taakseni ja löisi n•yrkkiä 
ja sanoisi, t'!tt"ä. kyllä sen täytyy tapahtua. 

Ed. Sir o 1 a: Ed. Alkioru ·ei pitäisi tekeytyä 
y.ksinkertai·semmaksi 'kuin hän on. Sillä hänkin 
käsittää, että en tarkoittanut asiakirjain ko.kuo
mi3ta arkistoon kokoomistarkoituksessa, -vaikka 
hyvä ne olisi painattaa edustajain tietoon -
vaan puhuin niiden kokoomises.ta ~ednskunnallista, 
kriitillistä tutkimista varten~ Minä selittelin äs
ken, millä tavoin Suomen a·siaa ·on ulkomailla 
ajettu, ja v.oin vakuuttaa, että Suomen sosiali
-demokraattisella. puolueella on ollut täysi työ 
Venäjän ja muiden maiden d-emokratioilta saada' 
poistetuksi se antipatia, mikä on Suomen riippu
mattomuuspyrkimykseen takertunut, kun ·sitä on 
a.iettn Saksan imperialismin merkeissä!. Se, että ve
näläiset ·sosialistit ovat ryhtyneet itsenäisyyt.. 
tämme kannattamaan .ia ,sen lopulta tunnustaneet, 

.i·ohtni yksinomaan siitä, että Suomen sosia,li
detnokratia on voinut osoittaa sitä samaa asiaa, 
Suomen riippumattomuutta, myös vootavan ajaa 
k a n s a n v a 1 t a i s e n a asiana. Sellais·ena, ja 
vain sellaisena se ·on .demokratin 'kannalta saatu 
tun.n ustetnksi. 

Ed. Alkio manasi myös esille asesiamiskysy
m:vksen. Niinpä kyllä, täm~Ii asian yhteyde.;;sä 
saatettaisiin myös tu~kia, kuinka suojelu ... kaartit 
ovat ·saaneet aseita. Että se ei ole tapahtunut 
yhtä rehellisesti kuin punakaartin asestaminen, 
se on ky Häkin selvä. 

Ed. Ingman: KUlill eduskunta lähti j~uln
lomalle kaksi päivää ennen joulua, oli eduskun
na.ssa yksimielisoenä vallalla se kä.sitys, että Suo
men itsenäisyyden tunnustamin-en oli ssatava 
Ven.ä.iän perustavalta kokoukselta. Eduskunta. 
ryhtyi myöskin tarpeellisiin toimenpiteisiin· tun
nustU'ksen ·sa-amiseksi .siltä taholta. Kun h<lllitus 
lähipäivinä joulun jälkeen ei ryhtynyt mihin
kään erityisiin toimenpiteisiin tunnustr.k~-en saa
mi!Oeksi Venäjältä, niin se oli täysin !ojan lisb 
menetoolyäi oeduskunta.a kohtaan:. Heti kun sitten 
kävi ;selville, että perustavan kokouk,;P.n kokoon
htminen lykkääntyi kauvemmak;:;i aikaa, ,~·ht;vi 
hallitus niihin toimenpiteisiin, .ioth johtiva.t 
Sucmen itsenäisyyden tunnustamiseen Venäjän 
hallituksen puolelta. Minä en voi 'käsittää., 
millä ·oikeudella •ed. Airola näin ollen kah
t<een kertaan puhun siitä, ·että hallitus olisi osoit
tanut ha.lveksumista Venäjän hallitusta kohtaan. 
Jos joku on osoittanut siinä halveksnmi&ta, niin 
ednskunia. on siihen ainakin yhtä .gynää. kuin 
hallituskin. Mutta minä pidän, että ed. Airolan 
puhe on a.ivan aiheetonta ja; maallemme erittäin 
va·hi:nogollista. 

.Ed. A l k i o: Ed. :SirQlan äskeisen lausunnon 
j·ohdosia täytyy minun vielä sanoa muutama 
sana. En kuulu niihin, joka dlisi halveksunut 
Venäjän bolshevikkihallitusta •enempää kuin sitä 
liikettäkään, .sillä minä käsitän, että tässä. liik-: 
kee.ssä on esiintynyt ·eräs uusi maailmantekijä, 
joka myöskin on pannut alulle ja pitkäll-e ajanut 
rauhanaatteen. Mutta .Suomen sosialidemokraat
tinen liike on esiintynyt pelkkänä matkijana sii
hen nähden ja omistanut siitä vain sen huonot 
puolet, jättäen toteuttamatta omassa maassa niita 
hyviä-puolia, joihin tämä suuri aate olisi aihent
ta,nut ja oikenttanut. Sanon siis, että Suomen so
sialidemokraaooilla on syytä ottaa arvosteUes
·sansa viime kuukausien täällä tapahtunutta val
tiollista toimintaa huomioansa se, että he eivät 
ole esiintyneet aina .Suomen etujen puolesta, niin-
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kuin heidäDJ ·olisi tullut esiintyä. :Sillä he ovat 
laskeneet liian paljon siihen kansainväliseen aat
teeseen, ' jonka perusteella Venäjän b,olshevikki
liike on rauhanaatteensa julistanut. Suomen so
sialidemokraattinen. liike ei tarkoittanut marras
kuun alulla Suomen itsenäisyyden toteuttamista, 
vaan yhteiskunnallisen vallankumouksen toimeen
panemista, joka. oliii alkanut Venäjällä, jatkunut 
Suomessa .ia laajennut ympäri Euroopan. Esitän 
kaiken julkisesti siksi, että siihen on koko viime 
marraskuun alkupuoli ja vielä tämän päivän ta
paukset punakaartilaisten ·toiminnan kautta to
distuksena. -Kun me muut emme pidä, että yh
teiskunnallisen vallankumouksen aika olisi tullut, 
jotka käsitämme, että meidän sosialidemokratiam
rn-e on tässä pyörtynyt tai johtunut historian ta
pauksia selittämään väärin, kun me emme siis 
usko, että yhteiskunnallinen vallankumous on 
tällä kertaa toteutettavissa, vaan olemme vakuu
tettuja siitä, että Suomen työtätekevänkin kansan 
kannalta on välttämätöntä, että nämä viikot ja 
kuukaudet kulutetaan Suomen itsenäisyyden voi
mistamiseksi ~ia toteuttamiseksi, niin väitän, että 
tässä suhteessa on Suomen sosialidemokraattinen 
liike haparoinut sekä .iulki.sesti että •salaisesti, 
löytämättä oikeata lankaa. Suomen sosialidemo
kraattinen liike on erehtynyt ja se on siitä .saanut 
myös ulkomailla ainakin yhtä ankaraa arvos
telua sosialidemokraattien taholta, kuin mitä ny
k;yinen Suomen porvarillinen hallitus on saanut 
toiminnastansa täällä sosialisteilta. Tä:llainen on 
asiain tila. Minä ·siis sanon ed. Sirolalle, että ne 
toimenpiteet, mitä te mahdollisesti zimmerwaldi
laisten kokouksessa Tukholmassa suunnittelitte, 
eivät ole toteutuneet. Mahdollisesti ne toteutuvat 
vasta, mutta niillä ei ole niin läheinen yhteys 
Suomen itsenäisyyden kans.sa, kuin niillä on 
epäilemättä ynteiskunnallisen vallankumoukcsen 
suunnitt.elujen kanssa. Ja sellaisenaan minä uu
delleen sanon, että ed. Sirola ei ole oikea, puo
lueeton mies puhumaan tässä eduskunnassa sil
loin, kun on kysymys siitä, kuka on vilpittö
mimmin ajanut Suomen itsenäisyyden a,siaa, onko 
:Se ollut .sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
vaiko Suomen hallitus. 

Ed. H ä n n i n e n - W a 1 p a s: Vallankumous 
on tehnyt Suomen työväenliikkeeseen epäilemättä 
suuria muutoksia. Minä en ol~ ollut tilaisuudessa 
edes ottamaan selvää, mitä kaikkia ilmiöitä ja 
mitä kaikkia 'liikkeitä työväenliikkeen yhteydessä 
nykyään on. Näin ohimenn~n minusta näyttli.ä 
kuitenkin, että siellä on olemassa useita eri 
suuntia. Ne voidaan ryhmittää ainakin neljään 
ryhmään. Yksi, lähinnä porvareita; on anarkisti-

nen ryhmä, joka panee toimeen kaikenlaisia pik
kutekoja, joilla ei toteuteta sosialidemokraattista 
yhteiskuntaa. Toinen ryhmä näyttää olevan sel
lainen, joka arvelee nyt jo ajan tulleen panna 
toimeen jonkinlainen sos.ialinen vallankumous 
Suomessa. Se ryhmä ci ole v"ieläkään kuollut, 
niinkuin ed. Alkio olettaa, vaan elää ·eaelleen ja 
mahdollisesti tulee toimimaankin1 .ios esimerkiksi 
suurissa Euroopan maissa. sodankin yhä kestäessä 
tai sodan päätyttyä tulee voimakkaita vallanku
mousliikkeitä, varsinkin jo·s Ruot.sissa. Kolmas 
ryhmä on niitä, jotka ajattelevat, että taloudelli
nen kehity·s Suomessa ei ole vielä niin pitkällä, 
että sen perusteella voidaan mitään sosialistista 
vallankumousta panna toimeen. Neljäs ryhmä on 
sitten äärimäine'II. revisionistinen ryhmä, joka 
arvelee, että sitä työväenluokan avulla yksistään 
ei voida panna toimeen. Kuten ·sanottu,' voisi lue
tella ehkä muitakin ryhmiä. Emme tällä hetkellä 
tiedä, min.kälaisiksi ne sodan kestäessä tulevai 
muodostumaan tai sodan päätyttyä. Epäilemättä 
työväelle tulee paljon selvittelyä näistä eri ryh
mistä. Mahdollista on, että niistä haarautuu eri 
puolueitakin -•siitä emme tällä hetkellä tiedä 
vielä. Mutta pe.sän selvittelyn tulee ·suorittamaan 
työväki itse, ei ed. Alkio tule sitä suorittamaan, 
eikä se oikeastaan kuulu eduskuntaan, se suorite
taan puoluekokouksissa j. n. e. Kun tämä häm
minki menee sivu, aletaan päästä väljemmille 
vesille. 

Mitä puheenaolevaan välikysymykseen tulee, 
niin sehän piti käsiteltämän jo aikoja, ennen, ko
konaan toi·siSoSa oloissa. Olot ovat sen jälkeen 
muuttuneet. On saatu tuloksia, jotka peittävät 
.senaatin tekemät synnit niin suuressa määrässä, 
että senaatti ei mene tällä kertaa nurin. Siltä 
kannalta katsoen .siis keskustelu näyttää turhalta. 
Ed. Estlander on tää:llä heittänyt viittauksen, että 
kun .senaattia ei .saada nurin, niin ·sosialidemo
kraatit eivät olisi toivoneet niitä tuloksia, joihin 
on päästy. Minä pyydän huomauttaa ed. Estlan~ 
derille, että eivätkö sosialidemokraatit ·olisi voi. 
neet estää näitä tuloksia, .ios olisivat tahtoneet~ 
Luuletteko te, hyvät porvarit, ettei sosialidemo
kraattinen puoluetoimi,lrunta ja Venäjän bolshe
vikki·en puoluetoimikunta olisi voineet yksimieli
sesti järjestää niin,. että Venäjältä oHsi tullut 
Suomen itsenäisyyden tunnustus vasta tämän kes
kustelun jälkeen, esimerkiksi huomenna tai yli
huomenna? Tietysti olisi voitu järjestää. Sosiali
demokraattinen puoluetoimikunta järjesti niin, 
että tunnu.stus tuli aikaisemmin. Se ei ollut por
varien ansio, vaan niiden neuvottelujen ansio; 
mitä Suomen .ia Venäjän •Sosialistien valillä on 
käyty. Sosialidemokraattinen· puoluetoimi--
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kunta on siis pelastanut Svinhufvudin senaatin 
lankeemuksesta, joka olisi ollut välttämätön, jos 
ei tänä iltana olisi ollut mitään tulok·sia esitettä
vinä eikä niistä toiveitakaan. Kiittäkää sosiali
demokraattista puoluetoimikuntaa - minulla ei 
ole kyllä siitä ansiota, että saatte elää itsenäi
sinä ja vahvistua edelleen. Pidetyssä pitkässä 
keskustelussa on sivuutettu pääkohta ·senaatin 1 
menettelyssä. Ruotsi luovutti Haminan rauhan
teossa nykyiseen Suomeen kuuluvat pääosat 
Venäjälle. .Se rauhansopimus oli edelleen voi

·massa. Senaatti lähti kuitenkin tekemään ehdo-
tusta, jotta Ruotsi tunnustaisi Suomen, ennen
kuin oli hankkinut Venäjältä mitään tunnustusta. 
J o.s Ruotsi olisi tuohon ehdotukseen taipunut, 
niin se olisi rikkonut Haminan rauhansopimuk
sen erään kohdan. Se olisi sen rikkonut yksipuo
lisesti, ja silloin olisi Venäjällä ollut täysi syy 
katsoa, että Ruotsi on julistanut ·sodan Venäjää 
vastaan, kun ·se kerran rikkoi edellisen ra.uhan
;gopimuksen. Siis se oli ärsytyspolitiikkaa. &en 
takana oli mahdollisesti politiikka, joka ehkä 
olisi tyydyttänyt suomalaisia aktivisteja ja myös
kin ruotsalaisia aktivisteja, nimittäin saada •sil
loin, kun Ruotsi oli tunnustanut Suomen itsenäi
syyden, Ruotsilta väkeä, jonka avulla ·olisi ajettu 
Venäjän bölshevikien sotavoimat pois täältä._ 
Mahdollisesti olisi sitä tietä jouduttu sotaan. 
Useissa Raotsin lehdis.sä näkyikin olleen varoi
tuksia tuosta politiikasta, .selityksiä, , että jos 
Ruotsi tekisi niin ja niin, siitä mahdollisesti tu
lisi sotatila. Ja että senaatti, Venäjältä ensin 
tunnustusta ottamatta, olipa se nykyiseltä halli
tukselta tai kansalliskokoukselta, lähti hakemaan 
Ruotsista tunnustusta ensin, se oli mielestäni ri
koksellista ja vaarallisinta politiikkaa, mitä tässä 
asiassa on harjoitettu. Sitä ei voida peittää Svin
hufvudin väitteellä, että eduskunta oli tahtonut 
hankkia tunnustusta Venäjän kansalliskokouk
.selta. Sittenkin, jos niin olisi tahdottu, olisi ollut 
paras viivyttää tunnustuks·en kerjäämistä Ruot
silta, jollei olisi tahdottu vaaralliseen tilaan saat
taa Ruotsia; ennen olisi pitänyt ottaa joltakin 
Venäjän päteväitä laitokselta tunnustus, ennen- .1 
kuin lähteä tuolle vaaralliselle uralle. Ja .sitä· 
vaarallista tekoa ei .saa millään pois. Me saamme 
kiittää Jumalaa - tai sattumaa - ettei tullut 
vaarallisia seurauksia. 
. Muuten meidän ei kannata kiistellä siitä, kuka 

tämän itsenäisyyden on Suomelle hankkinut . 
.Saksa on ensiksikin tuottanut Venäjälle tappion. 
Siinä on yksi tekijä. Venäjän vallankumous on 
kukistanut keisarin, .siinä on toinen tekijä. Se 
vallankumous on kukistanut ruhtinas Ljvoffin 
ja Miljukoffin vallan. Se oli yksi tekijä. Sitten 

se kukisti Kerenskin hallituksen, joka myös vas
tusti .Suomen itsenäisyyttä. Vihdoin on saanut 
vallan puhtaasti :sosialidemokraattinen .työväki, 
joka on noudattanut, .Suomelle itsenäisyyden an
taessaan, jo ennen näitä tapauksia luomiaan oh
.i·elmia. Se, on seurannut siinä kansainvälisen so
sialidemokratian ohjelmaa, joka kannattaa kaik
kien kansain täyttä itsemääräämisoikeutta. Siis 
maailman sosialidemokratia: etupäässä Venäjän 
·sosialidemokratia on tämän itsenäisyyden meille 
lahjoittanut. Meidän .täytyy antaa tunnustus ja 
kunnioitus niille, .iotka ovat tehneet tod-ella. työn 
.ia uhranneet vielä sitä tehdes·sään paljon voimia 
joukostaan, terveitä ihmisiä. Niitähän on kaatu
nut taistelussa Kerenskin joukkoja ja. muita ainek
,sia vastaån. Ne ovat verellä ja uhrauksilla py
hittäneet meidän itsenäisyytemme. Eikä se liene 
vieläkään täydelleen turvattu, sillä tiedetäänhän, 
että Kaledinin joukot ja muut uhkaavat kukistaa 
vallankumousliikkeen. Jos se nykyään tapah-' 
tuisi, voisimme jonakin rumana päivänä menettää 
itsenäisyytemme, sillä meidän voimjlmme -eivät 
suurissa tappeluissa merkitse mitään. - Minun 
mielestäni olisi eduskunnan velvollisuus lähettää 
tunnustusadre&si niille, jotka oikeastaan ovat an
taneet meille itsenäisyyden luottamusmiestensä 
ka~tta. (Va.semma.U.a: Oikein!) 

Ed. A. F u r u h j e 1 m: De borgerliga grup
per,na hafva i kväll fått sig många för~bråelser 
för ett od-emokratiskt handlingssätt. Nu vågar 
jag fråga vänstern, hvad ·som är mera demokra
tiskt, de borgerligas försla.g att land'tdagen slmlle 
vända sig till en folkrepresentation för att er
hålla erkännande, eller vänsterns att vi ägde vända 
oss till en regering? Såvidt jag kunnat finna· 
har vänstern i hela sin politik i Iandtdagen drif
vit på den satsen, att regeringen betyder ingen
ting, men folkrepresentationen allt, och då tyc
ker jag, att det hade varit i konsekvens med hela 
dess politiska tänkesätt att anse, aH vi främst 
hade bort vända oss till Rysslands konstituer·ande 
national församling. 

Ed. A i r o 1 a: Tosin yksi nainen, vaikkei ole
kaan hullu, voi kysyä enemmän kuin yhdeksän 
viisasta vastata, mutta tämän kysymyksen joh
dosta tahdon kuitenkin sanoa, että on tahdottu 
vääristellä asiaa. Me emme ole 'taht·onert moittia 
sitä, että hallitus on tahtonut kääntyä yksistään 
Venäjän perustavan kansalliskokouksen puoleen, 
vaan me olemme' moittineet sitä siitä, että halfitus 
on lähtenyt Ruotsiin ja kaikkialle muualle, mutta 
ei Venäjän puoleen, siitä, että se on halveksinut 
Venäjää, Venäjän kansaa ja ·erityisesti niitä, jot~a 
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Venäjän taholla ovat m-eidän hyväbemme san. 
ge.n paljon te-hneet, nimittäin Venäjän ool$hevik
keja. Siitä me ol~mm·e moittineet. ja ·m .. eidän kan
-t~mme ei ·myöskään 'tietysti ole, että tahtoisimme 
kääntyä yksistäi;iu Venäjän hallituksen puoleen 
ja,. porvarit sitten muka t~s Venäjän -~ansanedus
tuksen puoleen. Silloin kun m-e vaatimukaemme 

--olimm~ esittäneet, Venäjällä ei ollut kansanedus
kunta:a, ei ollut muuta kuin kansan suurten jouk· 
kojen, työväen·, sotamiel#en .ia- talonpoikain aset
tama.t neuvostot ja niitten ·allettama kansauk·o
missari·en neuv0$Cto. N-e olivat sillä kertaa ne or
gaanit, j-otka pätevimmällä tavalla edustiva.t Ve
uä,iän kansa.ä., ja me ta.hdoimme, e'ttä käännytään 
piitten puoleen ja sillä tavalla. käännyili,&n Ve
näjän kan.san puoleen. Ja kun niitt-en kanssa asia 
olisi pantu alulle, olisi ollut aika miettiä, miten 
-8.llia; järjestyy Ruotsin ja muitten sellaisten 
kaJlssa. 

Ed. Sirola: Ed. Furuhj-elmi11e pyydän huo
mautt~., ettei tämä meidän hallituksemme myös
kään ole Ruotsissa eikä :Sa.ksassa hakenut edus
kunta.a. käsiinsä, vaallJ · on kääntynyt hallitusten 
puoleen. Ero on vain siinä, että siellä on por
varia-, jopa oikeistoha.llitukset, joihin meidän ha-l
lituks-emme tunsi vetov-oimaa, e-ikä vasemmisto
ha.Ili'tus, jonka; puoleen se -ei halunnut mennä. 

Ke$kustalu hallituksen puheenjohtajan 
ta.uksen johdosta julistetaan pää,ttyneeksii. 

va:s-

Puh-emie-s: Tämän keskustelun kuluessa. on 
ehdotettu, että asia lähetettäisiin erityiseen valio
kuntaan, jonka 'tulisi ehdottaa perustelu pä,iväjär
jestykseen siirtymismuod-osta. Tämä ehdotus ote
taan huomioon, kun kys,ymys päiväjärjestykseen 
siirtym~estä tulee ra-tkaistavaksi. Työjärjestyk
sen 31 §:n mukaan esitän eduskunnan hyväksyt
täiväksi päiväjärjestykseen siirtymisen, jonka, sa
na.muoto on seuraava: kuultuansa annetun seli
tyksen, -eduskunta siirtyy -p.äi väjärjesty kseen. Tätä 
ehdotusta va;staan on ed. .Sirola. ed. Elorannan
kanna-ttamana ehdottanut, <että asia lykättäisiin 
erityiseen valiokuntaan. 

olevan, sen lisäksi, mitä keskustelun kulueSISa on 
esitetty, syitä, jotka perustelisivat asian valiokun
taan lähettämis't-ä. Ed. W alpa;s puheenvuorossaan 
jo kiinnitti huomiota erääseen semmoiseen seik
kaan, että nimittäin ·eduskunna-n tulisi lähettää 
kirjelmä Venäjän kansan komissarineuvostolle ja 
työ- .ia sotamiesneuvoston kongressin asettamal
la komitealle it-senäisyytemme tunnustamisen joh
dO'Sta; se ·voisi tu-lla va.Iiokunnassa harkituksi. 

Ja sitten eräs toinen seikka, s-e, että senaatti, en
nenkuin se kääntyi Venäjän puoleen, kääntyi 
muutamien muiden valtioiden puoleen, herätti ja· 
herättää yhä huomiota. Niissä Venäjän kansan
aineksissa, jo~ka ovat tunnustuks-en antaneet., ei 
se ole herättänyt sillä ta.va.Ua huomiota, että hei
dän taholtaan olisi jotain peräytymistä odotetta
vissa, mutta kyllä niissä aineksissa, jotka Suo
melle myönnettyä ftsenäisyyttä. katselevat pa
hoUla. silmillä, kadetit, oikeistolaiset. ja eräät muut 
ainek-set, jopa. porvarilliset demokraatit ovat sano-

. malehdist-össä lausune-et mielipiteitä, joista. ilmei
sesti käy selville se heidän a.iatuks:ensa, e'ttä Suo
mttn tahol\a o.n menetelty sopimatt<Omasti ja. Ve. 
näjää. loukkaa vasti. Ei tiedä, kuinka poliittiset 
tapahtum-at vaihtelevlllt ja ajat muuttuvat; ja 
saattaa, siis tulla aika, jolloinka nämä Suomen 
itsenäi-syydelle vihamieliset ja .sitä vastenmieli
sesti katselevat ainekset tuntevat ma.aperiiä. ja.l
ka.insa alla ryhtyäkseen .ionkinlaisiin toimiin Suo
mea. vastaan. Jos eduskunta ny1t siirtyy yksin• 
kertaiseenl päiväjä.rj.estykseen, s<e kai merkitsee 
sitä, että eduskunta puolestansa hyväksyy halli
tuksen toimenpit-eet kaikin puolin niin yhde:ssii 
kuin toisessa suhteessa. Olisi kuitenkin suota
vaa ulospäin, ennen kaikke-a Venäjälle päin, ettei 
eduskun~a antaisi sellaista väriä. Ja s·e ta:pah
tuisi siten, -että asia lähetett-äisiin valio-kuntoon 
peruste! tuun päi vilijär.i-esty kseen. siiriiymisiä va,r
ten. ·Etupäässä näistä syistä pyydän ilmoittaa 
yhtyväni ed. Sirolan ehdoltukseen. 

Ed. Ingman: Vastoin ed-ellistä puhuja minä 
en voi käsittää, ·että kysymys jonkinlaisen kii

-tosadressin tai muun semmoisen lausuman lähettä
misestä Venäjälle voisi tulla valiokunnassa har
kinnan alaiseksi tämän asian yhteydessä, vaan 

Ed. Kullervo- M a. n ne r: Edellisen keskus- valiokunnan täytyisi tietysti rajoittaa. tehtävänsä 
telun kuluessa ovat porvaripuolueiden johtajat perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen ehdot
ehdottaneet yksinkertaiseen päiväjärjestykseen tamiseen. Muuten .ensi kerran nyt kuulen ed. 
siirtymistä. Nämä ehdotukset näJryväit, samoin Maunerin lausunnosta sen, että kadettiainekset ja 
kuin keskus<telu k-ovasti huvittavan h-erroja halli- heistä ehkä oikealla olevat Venäjällä olisiva:t pa
tukeen jäseniä. Muiden muassa senaattori Setä- hoillaan siitä, ettei Suomen· puolelta -ole kää.n ... 
läkin naureskeli niin, e~tei hän ehtinyt nukku- j nytty bolshev.ikkihallituksen puoleen ajoissa. Minä 
ma.anba.n hallituksen penkillä, niinkui:q joskus o-n olen -elänyt hyvin toisenlaisessa käsityksessä 
suvainnut tehdä. Minusta ·kuitenkin näyttäisi ! • siitä, kuinka asiaa sielläpäin arvostellaan. 
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Ed. E s t l a n d e r: J ag ber a.tt få understöda 
d~n föregående talarerrs uppfat!tning däru.tinnan, 
.att förslaget om aflåtande af någon slags adress 
tili den nuvarande regeringen i Ryssland icke i 
d~tta .sammanhang bör upptagas. 

Ed. K u ll1 e r v o M a. n ne r: Ed. lngmanille 
pyydän huomauttaa, etten sanonut kadettien olP
van $iitä pahoillaan. ettei bolshevikkihallituksen 
puolP.en käänuytty, vaan ovat kyllä siitä mieli
pahansa ilma~sseet, että on käänuytty rouvalle, 
ennenh:uin Venäjän puoleen, nimenomaan syyttä
-neet suomalai!ilia varsinkin siitä, että ovat Sa.k· 
san a..settaneet enimmän suositun va1tion asemaan. 

~Keskustelu päiväjärjestykseen siirtymisestä ju
li•Metaml! päättyneeksi. 

•:P u h, e m i e s: Esittämääni 1y ksinkert8!ista 
siirtymistä vastaan on ed. Sirola oo. Elorannan 
kannattamana ehdottanut, että asia lähetettäisiin 

· ePityiseen valiokunta-an. Nimitän e.dellistä pu-
hemiehen, jälki:qJ.äistä ed. Sirolan ehdotukseksi. 

Selonteko myönn·etään oikea.ksi. 

.Ään,stys ja päätös : 

Ken hyvä.byy puhemiehen ehdootu.k;sen, aan~
iää ,,ja.a"; jos ,·ei" voittaa•, on oed. Sirolan ehdotus 
hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 97 jaa- ja 87 ei-ääntä. 
.Eduskunt~ on siis päättänyt, kuultuansa annetun 
.selityksen, siirtyä päiväjärjestykse:~n. 

• 
Keskustelu sen johdosta, että erinäiset edustajat, 
jotka ovat hallituksen jäseniä, ovat ottanetlt osaa 

edelliseen äänestykseen. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu: 

Ed. A i r ol a.: Valtiopäiväjärj!'lstyksen 48 §:n 
nojalla. on edu~tajalla oikeus lausua. mieloelllsä kai
ken sen laillisuud·esta, mi<tä valtiopäivillä tapah~ 
tuu. Tähän pykälään viit.aten pyydän alistaa 
eduskunnan puhemiehen harkittavaksi, onko tehty 
:Pää,tös syntyny·t siinä järjestyksessä, ·kuin valtio
p&,iväjärjestys määrää, toisin Sl~.noen, onkn toimi
tettu äänestys laillinen, vai olisiko se laittomana 
kumottava ja toimitettava uusi äänestys. 

'Tämän alistukseni perusteluksi pyydän lausua 
muutaman sanan. 

·VaJtiopäiväjärje~tyksen 53 §:n mukaa,n ·edus
tajaa. mieskohtais·esti koskevassa asias·sa saakoon 
tämä olla mukana keskustelemassa, mutta ei pää-

'töstä tekemässä. Tässä äsbn tapahtuneessa 
äänestyksessä ainakin eräät eduskunnan jäsenet, 
jotka, ovat eenaattoreina, ottivat äänestykseen oaaa. 
jättämällä lippunsa uurnaa.u. 'Tässä kuitenkin 
mielestäni on ky~eessä asia, j·oka koskee mieskoh
taises.ti heitä, sillä sisältäähän eduskunnan· pää
tös välikysymysasiassa ·ei ainoastaan moraalisen 
lausunnon, vaan vieläpä lausunnon, joka voi vai
kuttaa jopa taloudel:lise.%ikin hallituksen jäsenen 
etuihin. Kun vertaa tätä pykälää toiseen valtio
päiväjärjestyksen kohtaan, nimittäin 38 §:ään, 
jonka mukaan ei voida valita ketään sellaiseen 
va.liokuntaan, jos·sa tilinteko hänen virkatoimis
taa.n voipi tulla tarkastettavak11i, siis h{)rra. Ara
.iärveä tai jotakin muuta ei v·oitaisi valita sellai
sen valiokunnan jäl!eneksi, joka tutkisi hänen toi
mintaansa. Nyt hän on mennyt pitem:mälle, Hän 
on ottanut osaa tälla,iseen tutkimiseen. Minusta 
tuntuu, että heil'lä ei olisi ollut oikeutt·a ottaa 
äänestykseen 'osaa. Jos katsottaisiinkin, että val
tiopäiväjärjestys ei selvästi sitä kiellä, niin kui
tenkin minusta. heidän menettelynsä on moitit
ta.vaa ·eikä olisi luullut hl!llitub~n jäsenen arvon 
sa.llivan ~Haista menettelyä oman asia.n&a puo
lustamis·eksi . 

Ed·. K u 11 ervo M a,n ne r: Min·äkin pyydän 
yhtyä niihiu aja-tuksiin, jotka ed. Airola esitti. 
NQhdäbeni ei voi ·olla valtiopä.iväjär.ie$tyksen 
mukaista s~, että senaåtin jäsen äänestää kysy
mykses~ä, joka asiallisesti koskee luottamuslau
seen antamista hänelle, kun on koko senaartista 
kysymys, taikka, luotta-muslauseen epä.ämi$.e$tä . 
Ed. Ai.rola jo huomautti, että. ~llail!essa tap.auk· 
sessa ov.at ·kysym.yksessä myöSkin miesko,htaiset 
edut suoranaisesti. Jos luottamuslause sen•aatille 
anneta:an, niin he 'todennäkörsesti jäävät virkoi
hinsa•; jos taas epäluottamuslause annetaan, jom· 
moista. merkitsee useim•missa, i.l'}pauksissa asian 
lähettäminen valiokunta.an perusteltua päiväjär
jestykseen siirtymistä varten (Oikealta: Ei ollen
kaan.) sanoin useimmissa tapauksiss~ 
(Oikealta: Ei ollenkaan.) - käsitetään kummin
kin niin (Oikealta: Ei •ollenkaan.), .että senaatin 
jäsenet semmoisessa tapauks·essa voisivat erota ja 
menettää. ne palkat, mitkä heillä virka·miehenij. 
senaattoritoimestansa on. Mutta vaikka. näinkää.n 
ei oli;oi,· niin kaikissa ta.pauksissa. IQll siivotonta ot. 
taa osaa ää:nestyksoon äänestääkseen luottam\1.1?~ 
lausetta itsellensä. (Oikealta: Ei ollenkaan.) 
Eivät: työväenjärjestöissäkään luottamusmiehet 
niin meuettele. (Vasemmalta: Skandaali.) 

Ed. 8 t å. h 1 b e r g: Esillä ollut välikysymys 
ei käsittääkseni koskenut ketään hallitukaen j~ 



832 Keskiviikkona 5 p. tammikuuta. 

sentä miesko'htaisesti:; ja S1entähden ääne.sty,s sii-· 
tä, oliko yksinkertaisesti siirryttävä päiväjärje.s
tykseen taikka asia lähetettävä valiokuntaan, oli 
sellainen, että hallituksen jäsenet, jotka ovat 
eduskunnassa jäseninä, olivat ruivan esteettömät 
ottamaan osaa äänestykseen. 

Ed. K i r v re s: VaHiopäiväjärjestyksen mu
kaan on edustajan ilmoit,ettava, ettei hän ota 
osaa äänestyks.een semmoisissa asioissa, jotka 
koskevat hän~n toimintaansa, ja sitä tapaa tääl
J:ä ed~Uisillä valtiopäivillä ovat eräissä suhteissa 
entiset eduskunnan jäsenet noudattaneet. He 
<1vat nirmenomaan ilmoittaneet - sen näk.ee 
eduskunnan pöytäkirjoista -, 'että koska tämä 
asia koskee heitä, pidättyvät he sen vuoksi äänes
tyksestä. Kun nyt 'ei ole tällä tavalla tapahtu
nut, niin minä yhdyn ed. Airölan ·ilmoittama.a:n 
kantaan. 

Ed. Hän n i n 'en- W a 1 p a s: Toimiitettu 
äänestys koski kaikkia senaattoraja mieskohtai

l s~ti, sitä ei voida kieltää, siis myös valtiopäivä
järjestys selvästi kielsi senaattoraja ottamas:ta 
osaa äänestykseen. Ja kun kerran valtiopäivä
järjestystä on rikottu, ei asriasta päästä muuten 
kuin toimittamalla uusi äänestys. Sitä paitsi .ei 
eduskunta voi millään tavalla lask,ea seilaista 
äänestystä Suomen kansan 'Hetoon. Työviilen 
keskuudessa jokainen tulee nauramaan sille. Se 
on korjattava niin pian kuin mahdollista. 

Ed. Ingman: Ihmettelen, ettei ·ed. Walpas 
p1tänyt tätä opetuspuhettaa.n silloin,· kun oli 
kysymys esimerkilks.~ 40 markan päiväpalkan 
äänestämisestä edustajina itselleen. Silloin olisi 
saattanut puhua edustajia mi,eskohtaisesti kos
kevasta asiasta. Tässä ei ole suinkaan kysymys 
'haUiJtuksen jäseniä mieskohtaisesti koskev1Lsta 
asiasta; on suorastaa.n lapsellista koettaa sitä 
väittää. Tässä on kysymys hallituksen noudat
tamasta politiikasta. Olen .sitä mieltä, että 
edustajan vallassa ei ol1e. itse ratkai,sta, tahtooko 
hän ottaa johonkin äänestykseen osaa vai ei, 
vaan jollei selvä laki estä häntä ottamasta osaa 
äänestykseen, on hän velvollinen ottamaan sii
hen osaa. 1\f.ielestäni senaatin jäsenet tässä 
tapauksessa ovat olleet valtiopäiväjärjestyksen 
mukaan velvdlliset ottamaan äänestyks,een osaa. 

Ed. Wrede: Jag ber att få förena mig om 
herrar Ståhlbergs och Ingmans uppfaM.ning. 
Här var fråga om sätt-et för sakens beharidling, 
huruvida landtdagen skulle omedelbart öfvergå 
tili .dagordninge.n, eller om ett utlåtande först 

skulle begära.s af utskott, s:åledes blott oon pro
ceduren, och äfven därför kan något jäf enligt 
min rtanke här icke äga rum. 

.Ed. Mäki: Ed. Ingmanin vetoaminen siihen, 
miksi ei ·ed. W alpas silloin pitänyt saarnaansa, 
,kun oli kysymyksessä edustajain palkat, ei sovi 
v.errannollisesti tämän asian yhteyteen, sillä ed. 
Ingmanin pitäis,i tietää, että jos kaikki edusta
jat olisivat kieltäytyneet päättämästä tästä 
palkkakysymyks,estä, se olisi jäänyt ainiaaksi 
pääMämättä. Kuka olisi: päättänyt pafka.sta. 
kun eduskunta on yksin oikeutettu edustaja.iiii 
kautta siitä päättämään? Huomautan ·lisäksi, 
että silloin kun a·sretettiin tätä senaattia. jokainen 
piti kohtuullisena, että ne, jotka olivat ehdok
kaina senaattiin, kieltäytyivät ottamasta oSllia 
äänestykseen ja silloin maal,aisliittolaistenkin 
taholta hätäiiltiin äare!Uömästi, että jos jotkut 
sosialistisenaattoriehdokkaista , äänestäisivät 
omaa lista~sa, .siis pitivät luonnollisena, että 
.ne, jotka olivat ~hdokkaina, eivät Qttaneet os-aa 
äänestykseen. · 

Ed. A 1 k i o: Minulla on a,siasta aivwn sama 
käsitys, •kuin ed. lngmanilla. · Mitä tuloo oo. 
Mäen rimnastuksiin, ovat ne airvan väärät. Sillä 
on aivan eri asia valita itseään senaattiin rl;ai olla 
äänestämässä sellaisen kysymyksen, kuin nyt on 
esillä, lähettämises·tä valiokuntaan. Ol~n aivan 
vakuutettu, että jos asia olisi mennyt valiokun
taan, ei tulos olisi ollut toisenlainen kuin nyt
kään. Tämän sanon nimenomaan ed. Mannerille. 
joka tässä lausui toisenlaisen edellytyksen. 
Olen siis sitä m''eltä, että edustajan on äänestet
tävä jokaisessa tapauks·es,sa, milloin laki ei toi
sin määrää. 

Ed. S a l i n: Asialla on vastaisuuteenkin näh
den merkitystä. Tämä menettelytapa on mieles
tämme valtiopäiväjärjestyksen kanssa ristirii
dassa. Ja olkoon niin kuin ed. Alkio sanoi, että 
valiokuntaan lähetettynä olisi ollut sama päätös 
kuin nyt. Jos täitä menettelyä ruvetaan noudatta
maan edelleen, ja tämä muuttuu tavaksi, jota a;na 
seurataan, niin saattaa siitä koitua varsin omitui
sia seur-aamuksia tulevaisuudessa, kun puolue
suhteet eduskunnassa ovat nyt k•jro:an sellaiRet. 
kuin ainakin tätä nykyä ovat. Enkä minä vielä 
jaksa uskoa r,d. Mikkolan otaksuma>l, että sPu
raavissa vaaleissa vasemmisto aivan kuuteenkym
meneen hupenee. Jos pysytään 90 ja 100 vai
heilla, saattaa usein syrjään lJantu lippu ratkaista 
asian, niinkuin muutama kerta tämän eduskunnan 
ist1,1ntokautena on käynyt. Jos silloin haJlituk· 



Hallituksen jäsenten osanotto äänestykseen. 833 

sen jäsenet senluontoisissa asioissa, kuin nyt, 
myöskin ottavat osaa äänestykseen, niin koituu 
siitä sellainen tulos, että hallitus pysyy aina 
moitteettomana, vaikka se joskus tekisikin itst-!lsä 
suurempiinkin syn1eihin vikapääksi kuin tällä 
kertaa, esim'erkiksi .sellais-een, että pari kolme 
maalaisliittolaistakin tunnustaisi sen menette
lyn virheelliseksi. Vaikkei se tällä ajalla olekaan 
.maalaisliittolaisille luvallista; kun oikeistosano
malehdet pitävät niin lujassa kurissa, että heidän 
pitää ehdottomasti joka tapauksessa kannattaa 
tätä hallitusta, teki se sitten mitä tuhmuuksia ta
hansa. · Minä huomautan vielä eräästä toisesta 
asiasta. Jos nyt luulette, että tämän härkäpäi
syytenne avulla pysytte paremmin satulassa, niin 
saattaa se tehdä päinvastoin heidän asemansa hei
kommaksi. Minä huomautan nyt siitä ilmastosta, 
joka kuulostaa eduskunnan ulkopuolelta, että täl
laiset pikkuseikat •saattavat vaikeuttaa hallituk
sen asemaa. Minä en nimittäin saata uskoa --

'minäkin seuraan ulkomaalaisia sanomalehtiä ~ 
minä en saata uskoa, että Ruotsin santarmit tulisi
vat hallitukselle avuksi, niinkuin näytään otaksut
tayan. Minä satuin uudenvuodenpäivänä luke
maan Ruotsin hallituksen äänenkannattajasta -
sitä ei kuitenkaan kannata ottaa vakavalta kan-J 
nalta, ~ •että sieltäpäin lähetettäisiin apua, niin 
että minä en pelkää pohjanmaalaista lahtarikaar
tiakaan, jolla meitä sosialidemokraatteja peloite
taan. Minä varotan sentähden ·eduskunnan enem
mistöä ja hallitusta käyttämästä kaikkia, jopa li
kaisia, keinoja asiansa puolustukseksi ja ehdotan, 
koska tämä asia on meidän mielestämme valtio
päiväjärjestyksen kanssa ristiriidassa, että se lä
hetettäisiin valiokuntaan tutkittavaksi. 

Ed. H u r m e v a a"·r a: Ed. Kirves sanoi, että 
siitä, että senaattorit eivät ennen äänestystä teh
neet ilmoitusta, että he eivät äänestykseen ota 
osaa, voidaan päättää, että he ovat äänestykseen 
osaaottaneet Tässä on kuitenkin muitakin to
distuksia. -' Minä satuin näkm:pään senaattorien 
... t\.rajärven, Louhivuoren ja Setälän ottavan äänes
tykseen osaa. Epäilemättä toisetkin senaattorit 
ovat äänestykseen osaaottaneet, mutta minä aina
kin näin nimenomaan näiden ottaneen osaa. (Oi
kealta: Eihän sitä kukaan kielläkään!) Kaiken
laista menettelyä ne porvarit sitten ottavat puo
lustaakseen, kuin tätäkin. 

Ed. I n g m a n: Ed. Mäki kysyi, kuinka koroi
tetun palkkiokysymyksen olisi käynyt, jollemme 
olisi, ottaneet osaa sen asian ratkaisuun. (Vasem
malta: Silmänkääntötemppujit! Puhemies koput
taa.) Sen olisi käynyt niin, että vanha palkkio 

15 markkaa olisi jäänyt voimaan. Se olisi kyllä 
koskenut mieskohtaisesti meidän kukkaroomme, 
mutta ei maailma silti olisi nurin mennyt. Muu
t~n täytyy! minun sanoa, että kyllä vasemmisto 
nyt, päästääkseen sen;:tatin kimppuun. ajaa itsensä 
sellaiseen umpikujaan, että ystävällisesti neuvoi
sin herroja ja rouvia sillä puolen ajoissa käänty
mään ympäri. Sillä mihin heidän esittämänsä 

. katsantokanta vie? Jokainen tietää, ·että esimer-, 
kiksi jonkun lakiehdotuks~en hyväksyminen tai 
hylkääminen voi merkitä ·epäluottamuslausetta 
hallitukselle paljon suuremmassa määrässä kuin 
kysymyksen ratkaisu, onko välikysymysasia lä
hetettävä valiokuntaan perustellun päiväjärjes
tykseen siirtymismuodon laatimista varten. 
Ovatko herrat ja rouvat vasemmalla todellakin sitä 
mi·eltä, että milloin on ratkaistava sellainen laki
ehdotus, jonka hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
hallituks·en paikoillaan pysyminen riippuu, edus
kunnan jäseninä olevat hallituksen jäsenet eivät 
saa siihen ottaa osaa? Ja kuka sen sitten ratkai
see, milloin joku lakiehdotus tai jonkun lakiehdo
tuksen 'kohta on tämänlaatruinen? Niinkuin sa
nottu, ystävällinen neuvoni olisi, että. peräytyisitie 
ajoissa. 

Ed. A i r o l a: Ed. Ingman on taas ruvennut 
huonoilla konsteilla ajamaan huonoa asiaa. Ei 
jonkun lain hyväksyminen tai hylkääminen kaada 
hallitusta. Jos senaattorit ovat yhtä häikäile
mättömiä ja kainostelemattomia, kuin olivat äs
ken, niin vaikka eduskunta hylkäisi kaikki hal
lituksen. esityksissä tänne käsiteltäväksi joutu
vat asiat. niin kyllä voivat he istua senaatissa ja 
nostaa palkkiota. Välikysymys kaataa välittö
mästi hallituksen, mutta ·ei jonkun lain hylkää
minen. Siis on kieräilyä sellainen selittely, jota 
ed. Ingman täällä esitti. 

Muutenkin al.na kun joku oikein huono asia on 
porvareilla ajettavana, niin silloin tehdään niin
kuin ed. Ingman teki edellisessä puheenvuoros
saan, turvaudutaan edustajain palkkoihin, vaikka 
palkkio on molemmille tarpeellinen ja mie
luisa, molempien yhteisesti päättämä ja hyväk
symä. Mutta aina, kun on puhdistettava porva
reita ja haukuttava vasemmistoa joko eduskun
na~:sa tai ilen ulkopuolella, silloin vedetään esiin 
edustajain· palkkio. Ja jos tahdotaan lähteä pal
kasta keskustelemaan, niin olihan tässä kysymys 
suuremmasta kuin edustajain palkasta. Edusta
jain palkka on kahdesti koroitettunakin ainoastaan 
40 markkaa, mutta senaattorien palkka on vielä 
paljon suurempi. Ed. Alkio sanoi, että .ios olisi 
lähetetty asia valiokuntaan, niin luottamualause 
sieltäkin olisi tullut, ettei hallitus olisi kaatunut. 
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Mahdollisesti, JOS kaikki porvaried usta.iat. myös 
maalaisliittolaiset, vastoin yksityisesti anta
maansa vakuutusta, ovat sitoutuneet siihen, ~ttä 
sokeasti kannattavat hallitusta, t.ehköön se mitä 
tnbansa, niinkuin tähän- asti kokemus kyllä on 
~oittanut, silloin kyllä tiedetään, ·että menköön 
minkälainen asia tahansa välikysymyksen yhtey
dessä valiokuntaan, niin kyll1i. luottarnu3ln.use 

·tulee. Mutta tuollaista ei tarvinne ilman muuta-
edellyttää kaikista edustajista, valkka. moni~ta 
porvareista voisi niin puhua. On sli!'l olemassa 
mahdollisuus, että valiokunnassa löytyisi joitakin 
oikeamielisiä, rehellisiä porvareita, jotka olisi
vilt äänestäneet sosialistien kanssa epäluottamus
lauseen hallituks·elle. Silloin olisi ollut kyseessä 
llivan mieskohtaiset edut, suorastaan :valkan säi
lyttäminen, ja jos kerran ollaan jiläveji•., kun on 
palkansaanti kysymyksessä, kun kieltäydytään 
äänestämästä itseään senaattiin, niin aivan yhtä 
ruieskohtaisesti koskee se, kun on kysymyksessä 
heidän sieltä eroittamisensa. 

Mitä tulee muuten mieskohtaisuuteen, niin kun 
on esimerkiksi kyseessä jonkun johtokunnan tai 
sen toiminnan arvosteleminen, vaikka ne ovat 
joukJ:rona, toimi·kuntana toimineet, niin katsotaan 
kuitenkin, •että ne ovat mieskohtaisesti vastuu:'lsr. 
ja siitä syystä eivät myöskään jäsenet ota osaa, 
kun siitä asiasta päätetään. Samoin meillä täl
laisista Mioista, joista hallitus kokonaisuudessaan 
-on mukana päättämässä, on senaatti kokonaisuu
dessaan, samoinkuin jokainen senaattori mieskoh
taisesti, vastuussa. ja siis asia koskee· aivan mies
kohtaisesti heitä, sekä moraalisesti että muuten, -
koskee yksin rahakukkaroa myöten heitä yksilö
koh taisesti. 

Ed. Hänninen- Walpas: Minä pyydä11 
viE:]ä valaista .oikein alkeellisella tavalla 1iitii 
asiaa, .koska oikeisto ja keskusta eivät näy olevan 
sii~å ~,elvillä. Suomessa on olemnse:l osum:kurdia 
ja· o~akeyhtiöitä. Niiden vuosikokouksille esite
tään tilinpäätös. Minä pyydän kyayli, missä osa
ke;yhtiössä tai osuuskunnassa saa lu•llinto aänes
tää tilinpäätöksestä? Niissä kobuksiSE';J. t>site
tää.n myös toimintakertomus. ToimPitakertomuk
sen hyväksyminen tai muuttaminen voi tulla 
myöskin äänestyksen alais·eksi. Ei missään osa
keyhtiössä eikä osuuskunnassa saa hallituksen 
jäsen ottaa osaa ~ellai&een äänestykseen. Yhdis· 
tyksissä samalla tilpaa toimitetaan tuhansia 
äänestyksiä, jntka vastaavat nyt puheenaolevaa 
äänestystä, eikä niissä sallita hallituksen jäsenten 
ottaa qsaa. Tämä äänestys on ihan samanlainen, 
kuin äänestys osakeyhtiöissä, asiallisesti ihan 

sama. Lait ja yleinen tapa kieltävät ottama:sta 
o~aa äänestykseen. Kuinka edushnta siis voisi 
semmoista hyväksyä? 

Ed. K u u s i n e n: Ed. Ingman äsken sanoi,. 
että .tällaisessa tapauksessa .on jokaisen eduskun
nan jäsenen velvollisuus äänestää, siis vaikka on
kin hallituksen jäsen. Mibei se velvollisuus ollut 
silloin, kun nykyinen hallitus valittiin? Silloin.· 
ne kieltäytyivät. Ed. Ingman ei kai muista, että 
meillä on nyt voimassa hiukan muutettu v.altio
päiväjärjestys, kuin oli tässä pari kuukautta sitten .. 
Vähän ·ennen joulua eduskunta vahvisti valtio
päiväjärjestyksen :tnuutoksen, jossa säädetään, ·että 
hallituksen jäsenten tulee olla •eduskunnan luot
tamusta nauttivia. Samasta muutoksesta myös 
selviää, että ·eduskunta voi välikysymyksen jä1-
keen -mikä tähän asti ei ollut niin itsestään sel
vää, mutta nyt .on aivan selvä, - että eduskunta 
voi antaa hallituksen jäsenille epäluottamuslau
seen ja sen kautta ottaa hallitukselta sen edelly-

. tyksen pois, mikä nyt voimassåolevan valtiopäi
väjärjestyksen mukaan on välttämätön, että hal
lituksen jäsenet voivat hallituksessa olla. Jos
nyt senrattaisiin niin järjetöntä tulkintaa kuin 
ed. Ingm!lnin, silloin' joutuisivat hallituksen jä
senet aina äänestäimään heille ehdotettua epäluot
tamuslausetta vastaan, s·ekä tällä asteella, jossa 
välikysymys nyt on, ·että myös silloin, kun se me
nee valiokuntaan ja sieltä tulee nimenomainen eh
dotus epäluottamuslauseeksi. Sellainen ei ole 
meidän valtiopäiväjärjestyksemme, sellainen ei 
voi olla mikään valtiopäiväjärjestys. - Minä ku
vittelen vähän sitä, minkä mielialan tämä tapaus. 
jollei nyt pureta ta'f}ahtunutta äänestystä,. tulee 
herättämään esimerkiksi Ranskassa, kun siellä 
kuullaan, että }J.allituksen jäsenet ovat täällä .itse 
äänestäneet - ei nyt juuri epäluottamuslausetta 
vastaan, mutta kuitenkin sellaisen ·ehdotuksen 
puolesta, joka. sulkee pois epäluottamuslauseen 
mahdollisuuden. Luulen, että ranskalaiset, vaikka 
eivät tunnekaan meidän valtiopäi~ä.iärjestys
tämme, vaikkeivät tiedäkään .sen pykälän ole
massaolosta, joka nimenomaan kieltää eduskunnan 
jäsenen äänestämästä itseään koskevassa asiassa, 
ttrlevat katsomaa.n, että, se, tämä Suomen uuden 
itsenäisen valtion ensimäisen hallituksen menet
tely on siinä määrässä tahditon ja naurettava, että 
sitä voi tosiaankin jo sanoa kansainväliseksi skan
daaliksi. Eiköhän oteta ja sovinnolla pureta: tämä 
päätös nyt, kun hyvä sää •on vielä olemassa, jottei 
siitä pääs~si näiden seinien sisältä tietoa :1inakaan 
niihin maihin asti, joista on tullut tunnustus tälle 
valtiolle, joka näin a.lottaa retkensä vapaiden kan
sojen joukkoon. 
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Ed. P e n n a n en: Ed. Airolan ·esittämän vas
talaus-een johdosta pyydän huomauttaa, että jos 
hänen esittäiniään mielipiteitä olisi jo aikaisem
min puustaimellisesti sovellutettu eduskunnassa, 
niin niiden edustH.iain, jotka. eivät ole suorittaneet 
lainopillista tutkintoa, ei olisi sopinut 'Ottaa osaa 
äänestykseen ja päätökseen 'silloin, kun oli kysy• 
mys oikeudenkäymiskaaren 15 luvun erinäisten 
pykälien muuttamisesta, jois;;a myöskin ei-juris
te.ille myönnettiin oikeus ilman iuomarin lupa,a 
ajaa ihmisten asioita alioikeuksissa ja myöskin 
ylemmissä. Tietääkseni tällaista hienotuntei
suutta ei edes Airola silloin vielä osoittanut. 

Ed. L u o p a j ä r v i: Minun mielestäni tämä 
jälkikeskustelu on oikeastaan paljon ·l:lnemmän 
kuin varsinainen keskustelu näyttänyt tehdyn 
välikysymyksen todellisen tarkoituksen. Tässä 
on minusta tullut esiin se, että välikysymyksellä 
onkin, ei ainoastaan pääasiassa, vaan yksinomaan 
taihdottu kaataa hallitus ja että sivuasiana on ol
lut kokonansa se aihe, mistä välikysymys tehtiin. 
Kun oikea asianlaita on näin paljastunut, niin 
silloin mielestäni e·simerkiksi ne vetoamiset, joita 
täällä varsinaisen keskustelun aikana muun 
muassa ·ed. Sirola teki maalaisliittola.isiin, että 
he muka myyvät kansanvaltaisuutensa silloin, 
kun lähtevät kannattamaan hallitusta. tällaisessa 
kysymyksessä, ne vetoamiset silloin tulevat pal
jastumaan vain jonkinlaiseksi yritykseksi saada. 
aikaan hämmennystä selvässä asiassa. 

Täällä ed. Salin äsken vetosi muun muassa 
siihen, että kun äskeisen äänestyksen tulos tulee 
tiedoksi ulkopuolella eduskunnan~ niin siitä saat
taa olla vaaraa meidän hallitukselle. Minun mie
lestäni 011 omituista, että se on juuri ed. Salin, 
joka aina joutuu tekemään tällaisia uhkauksia, 
milloin ,tulivu'Dren purka.uk&esta", milloiu muista 
eduskunnan ulkopuolella olevis:ta voimista, jotka 
ovat vaarana parlamentaaris.elle , toiminnalle 
tässä maarosa. :Minä toivon, että ed. Salin 1uo
puiei tälla-!~~~~ta. uhkauks~en .__lausum~sesta, ~ipä 
hän ·on sentaan parlamentm Ja:sen; tukka ohs1ko 
katsottava hänen myös kuuluvansa niihin, jotka 
eivät luota -parlamentaarisiin menettelyta-poihin, 
vaan toiminnallaan täällä ·eduskunnassa tahtoo 
m_:yöt~vaikuttfi~ siihe:l!-, että n.~ v~i·mat; Joihin h-ä_n 
vnttailee, saunvat a1heen käydä •halhtuksen Ja 
eduskunnan kimppuun. 

Täällä myös ed. R:uusinen lausui, että jos nyt 
peruutetaan äskeinen päätös, niin ·ei :s.e tule tie

. tyksi maan rajojen ulkopuolella. ja. että .Suomen 
senaatin kunnia olisi silloin pelastettu. Onko nyt 
sitten sillä tavallA, eUä emät sanomalehdet ~ivät 
l·eviä ulkopwolelle maan· rajojen, esimetkiksi ~-

sialidemok:t•aattisen puolueen pää-äänenkannat
taja ,T,yömies", vai <>nko tämä käsitettävä niin, 
että sosialidemokraattisessa puolueessa tunnetaan, 
että esimerkiksi ,Työmiehen" lausunnolle ei ul
kopuolella maan rajojen anneta. sitä merkitystä, 
kuin todenpuhuvalle lehdelle 'Pitäisi antaa, ja siis 
että jos siinä jotain sanotaan, sitä ei maan rajo· 
jen ulkopuolella. uskota. Asia nimittäin on sillä 
tavalla, että kukaan ei usko sitä, ·ettei tieto sel
lai!'lesta keskustelusta, kuin tässä on tapahtunut, 
tulisi leviämään maan rajojen ulkopuolelle. Siis 
·ed. Kuusisen kehoitus tässä suhteessa oli mieles~ 
täni lapsellinen. 

Ed. S c h y b e r g s on: Ja.g afst'år. 

Ed. E l o r a n ta: Nähtyäni ·äsken tapahtuneen 
äänestyksen ja sen jälkeen kuultuani, millä into
liimolla senaa.ttorien omituista menettelyä puo
lustetaan, saa se merkille panemaan ·erään seikan. 
Jos herrat senaattorit olisivat olleet varmoja siitä, 
että heille ei valiokunnassa tässä asiassa epä
luottamuslausetta tule, olisivat he aivan varmast-i 
jättäytyneet pois äänestyksestä, luottaen oikean 
asiansa voittoon. Mutta s·e seikka, ·että he, otta
malla osaa äänestykseen, k0€ttivat e.stää asian tut
,kituksi tulemi·sta, osoittaa, ,että herrooilla senaat
toreilla taitaa tässä asiassa olla paljon enemmän 
syntejä omallatunnollaan, kuin mitä me julki
suudessa asiasta vielä tiedämme. 

Ed. A i r o 1 a: Ed. Pennasen lausunto osoitti, 
ettei kaikille pidä näyttää totuuden tynkiä, sillä 
ne kehittävät •sen hulluuteen asti. Jos hänen 
tulkintaansa rupeaisi noudattamaan, niin esimer
kiksi silloin, kun oli kysymyksessä 8-tuntisen 
tY.öpäivän laki, ei siinä olisi saanut äänestykseen 
·ottaa osaa ku'kaan työmies eikä kukaan työnantaja, 
ei myöskään työnantajaliiton sihteeri Palmgren, 
koska asia koskee näitä hyvin persoonallisesti. 

Mitä tulee siihen asianaj.ajala.kiin, niin hänen 
tulkintansa mukaan hänellä olisi ollut syytä kieltä
ytyä siitä äänestyksestä, sillä entis·en lain mukaan, 
.ioka osaksi monopolisoi asianajo-oikeuden, siis ·olisi 
ollut mahdollista, ~että jos' .hän olisi yritt.änyt 
asioita ajaa, niin se häneltä olisi evätty, mutta 
kun laki muutettiin, niin sitä ei voida evätä. 
.Sen sijaan minulla, j.oka ajoin monopolisoimislain 
aik_ana asioita ja sen jälkeen en ole ajanut, ei ole 
ollut laista yhtään mitään persoonallista etua, 
koska minä haitatta ja ilman, että kukaan esti, 
a.foin asioita sen lain mukaan, jota täällä muutet
tiin. 

Mitä sitten muuten tulee itse tähän asiaan, pa.
latakseni siihen, niin kyllä täällä. toiset senaa.t-

.• 
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torit ovat oso!ttaneet suurempaa kainoutta, kuin 
mitä nYt on tapahtunut. Kun esimerkiksi oli 
kyseessä Tokoin !Senaatin toiminnan arvostelu, 
niin valiokunnassa ed. Tokoi liitti vastalausee
seen ilmoituksen: ,Yhtyen v3!stalausoeen muihin· 1 

osiin ilmoitan, ·ett-en ole ottanut osaa enempää 1 

mietinnön kuin vastalauseen käsittelyyn siltä 
osalta, mikä koskee senaatin toiminnan arvoste
lua." Tämän hän toisti suullisesti täällä täysi
istunnossa: Se osoittaa, että hän ei ole tahtonut 
vaikuttaa siihen, miten hänen toimintaansa arvos
tellaan. Toisin on täällä nyt käynyt. Porvaril
listen senaattorien taholta, kun on ollut 'kyseessä 
heidän virassa pysymisensä tai sellaisen ma.hdol
lisuuden poissulkeminen, joh voisi viedä heiltä 
senaaf!torinpaikan, niin silloin he rientävät jou
kolla äänellänsä vaikuttamaan asiaan ja vielä sil
loinkin, kun voimasuhteet ovat sellaiset, että muu
tamista ääni~tä, mahdollisesti juuri heidän äänis· 
tään riippuu, pysyvätkö he senaa.tissa vai ei. · 

Ed. S a l i n: Ed. Luopajärvi huoma.utti mi
nulle vakavasti siitä, että tapaan täällä joskus il
maista kä.sitykseni siitä, mitä sosialidemokra.at
tis~n puolueen valitsijajoukot ajattelevat tuolla 
ulkopuolella täällä tapahtuneista asioista, ja hän 
l3!usui sen julkean otaksuman, että koska minä 
näin U:hkailen täällä, niin kai minä käyn kiihoit
tamassa näitä joukkoja tuolla eduskunnan ulko
puolella tätä eduskuntaa vastaan toimimaan. Se 
oli ltoki liian julkea otaksuminen. Kyllä olen 
vanha agitaattori, mutta en minä tätä edustaja
tointa. ole käyttänyt agitatsioniin siellä eduskun
nan ulkopuolella. Ed. Mikkola ·kyllä näyttää 
sitä tekev:än. 

Mutta ilmaisen tämän käsitykseni siinä mie
lessä, niinkuin äskenkin sanoin, että täällä edus
kunnassa ei tehtäisi mitään sellaista., mikä kii
hoittaisi noita joukkoja eduskuntaa ja hallitusta 
vastaan toimimaan. Teen sen aivan siinä mie
~essä, kuin ed. Luopajärvi tarkoitti, että me kan
san edustajina täällä voisimme tehdä rauhassa ja 
menestyksellisesti työtä. Siinä mielessä olen 
vain eduskunnan ulkopuolelle viitannut ·enkä 
suinkaan vaikeuttaakseni ·eduskunnan asemaa 
enkä provoseerataks·eni joukkoja sitä vastaan. 

. Ed. R o o s: Då vänstern u'ttala t så skarpa do
mar däröfver, att en del af de senatorer, hvilka 
sitta såsom landtdagsmän, deHagit i omröstnin
gen och velat göra omröstningens laglighet på 
grund häraf tvifvel underkastad, så har det synts 
mig vara skäl att tili protokollet få konstateradt, 
att dessa soenatorers deltagande i omröstningen 
icke inverkat på valresultatet, ty röstskillnaden 

utgjorde tio, och så många senatorer sitta icke 
såsom landtdagsmän. 

Ed. Hänninen- Walpas: Keskustelun 
kuluessa. on ilmeimyt, ·että 4 herraa senaattoria 
on ottanut äänestykseen osaa. Siis jos uusi äänes
tys toimitettaisiin, niin ei itse asian ratkaisu siitä 
muuttuisi, .s•aattaisi tulla 87 toiselle puolelle, 93 
toiselle puolelle. Ei siis sentähd·en vaadita uutta 
äänesty·stä, että asian ratkaisun oletettaisiin tu
levan toiseksi, niinkuin ed. Luopajärvi uskoi. 
Ainoastaan sen takia, ·että tulisi oikea menettely 
heti käytäntöön, että eduskunnan päätös tehtäi
siin sillä tavoin, että .se herättäisi itse edustajissa
kin tyydytystä ja kunnioitusta. Minä olen va
kuutettu, että tämä k~skustelu kyllä vaikuttaa 
sen, että vastaisuudessa ei tapaus tule uudistu
maan. Myöskin minä olen vakuutettu siitä, että 
senaatin nykyinen· puheenjohtaja, senaattori 
Svinhufvud, joka usein on asettunut selvän lain 
tark•oituksen kannaUe, tulee myöskin pitämään 
huolta siitä, että hänen senaattorinsa eivät tule 
aiheuttamaan va.stedes tällaista skan-daalia. Mutta 
vaikkakin tä1lain.en tapaus estetään tulevaisuu
dessa, niin siitä huolimatta olisi hyvä, että nyt 
toimitettaisiin uusi äänestys. Edus'kunta säilyt
täi.si silloin edusta.iåin ja myöskin k·ansan mie
lessä täyden arvon. 

Ed. A 1 k i o: Sosialidemokraatit ovat tahto
neet kai tässä erityisesti alleviivata sitä, että he 
tällaisissa asioissa ovat erittäin lo.iaalisia edus
kuntaa kohtaan. Kun tätä viimeistä senaattia 
muodostettiin, oli esillä myöskin n. s. ehdotu•s 
,punaisen senaatin" muodostamiseksi. Silloin 
julkisesti .tiedettiin <kertoa, että punaisen se
naattin aiottu puheenjohtaja oli kääntyJ}.yt se
naatin virkamiehistön puoleen kysymyksellä, 
olisivatko ne valmiit asettumaan lojaalisiksi sel
laista senaattia kohtaan, jonka tulisi valitsemaan 
.ia nimittämään n. s. Manuerin eduskunta. Tämä 
menettely ei kai tarkoittanut sitä, että oli ky
symyksessä oma. etu, kun tiedettiin, että tämä 
nykyinen eduskunta ei olisi valmis valitsemaan 
n. s. ,punaista senaattia". Minä vain tämän 
alleviivaan tämän keskustelun yhteydessä osoit
taakseni sitä, ·ettei se lojaalisuus o1e vasemmalla 
niinkään tarkoin punnittu silloin, kun siellä 
on ky·symyksessä oma etu. Tässä ei nle voitu 
sellaista et.simälläkään löytää, sillä viimeinen
kin toteaminen osoittaa, että äänestys kuitenkaan 
ei olisi tullut toiseksi, vaikkakaan senaattorit 
eivät olisi ottaneet osaa äänestykseen. 

E-d. A n t on Hu o ta r i: Oikeiston taholta 
on selitetty, että tässä ei olisi kysymyksessä sel-
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lainen mieskoht-ainen asia, mistä puhutaan 
V. J :n 53 § :ssä. Herrat ovat kuitenkin unohta
neet, että nykyisin voimassaoleva V. J :n 32 § 
on kokonaan toisenlainen, kuin mitä se ennen oli. 
Sen ensimäinen momentti kuuluu: ,S-enaatin ta
lou.sosaston jäsenet, jotka nimitetään Suomen 
eduskunnan luottamusta nauttivista henkilöistä, 
ovat virkatoimistaan eduskunnalle vastuunalai
set kaikki yhteisesti hallituks-en toiminnan ylei- . 
sestä suunnasta ja kukin -erikse-en omista virka
toimistaan." Tämän mukaan asia on mieskohtai
nen jokai.selle eikä senaattori siis saisi otta·a osaa 
äänesty been. 

Ed. Schybergson: Jag tycker att hans 
ma.iestät landtdagen nu så småningom kunde 
unna sig någon hvila. och sluta att prata om en 
sådan strunt sak som denna. 

K-eskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e ·S: On ehdotettu, että asiassa toi
meenpantaisiin uusi äänestys sen johdosta, että 
erinäis-et senaatin· jäsenet ovat ottan-eet osaa. 
ään-estY'kseen. Koska kuitenkin minun mielestäni 
mainittu menettely ei ole va.ltiopäiväjärjestyksen 
va.stainen eikä siis mitään syytä ole uuden äänes
tyksen toimeenpanoon, en katso voivani tehdä 
mainitusta ehdotuksesta päätösehdotusta. 

Tämän johdosta lausuu: 

Ed. A i r o 1 a: Ilmoitan, etten voi hyväksyä 
puhemiehen käsitystä ja menettelyä, ja ehdotan, 
että eduskunta. päättäisi lähettää puhemiehen me
nettelyn perustuslakivaliokuntaan tutkitta vahi 
lausunnon antamista varten. Ilmoitan myös, että 
olin pyytänyt puhe-envuoroa, ·ennenkuin puhemies 
löi nuijan pöytään. 

Ed. E l o ranta: Kannatan ed. Airolan eh
dotusta. 

Keskustelu asiasta. julistetaan päättynooksi. 

Puhe m ies: Keskustelun kuluessa on ed. 
Airola tyytymättömänä puhemiehen lausunnon 
mielipite-eseen ehdottanut, että a:sia lähetettäisiin 
perustuslakivaliokuntaan. Tätä ehdotusta on ed. 
Eloranta kannattanut. 

Selonteko myönnetää·n oikeaksi. 

.:iänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puhemiehen menettelyn, aanes
tää ,.iaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Airolan ehdotus 
hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 94 jaa- ja 87 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä puhemie
hf'n toimenpiteen a.sias,sa. 

Luja järjestysvalta. 

Puhemies: Sena.atin puolelta on täällä pyy-' 
detty tehdä ilmoitus. 

Senaattori Arthur C a s t r en lukee: 

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

Pitkäaikaisten, kovien koette'lemusten ja kärsi
mysten jälkeen on maamme saavuttanut valtakun
naHisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden. 
Mutta sisäinen tilanne maassa ei laisinkaan vas
taa tällaisen vapaan aseman alkeellisimpiakaan 
edellytyksiä .ia vaatimuksia. Maassa ei vallitse 
tarpeellista järjestystä, ei omien kansalaisten eikä 
täällä lukuisasti asuvien ulkomaalaisten henkeen, 
omaisuuteen eikä oikeuksiin nähden. Niin asian
omaisten vira&to.ien kuin ulkomaiden edustajain 
.ia sanomalehtien .iokapäiväiset ilmoitukset puhu
vat siitä selvää kieltä. Tänäkin päivänä on rie.,. 
hunut aivan pääkaupungin lähimmässä lähistössä 
Helsing:n n. k. punakaartin aiheuttamia verisiä 
kahakoita sen ja rauhatilisen väestön kesken, jossa 
ihmishenkiäkin on menetetty. Turun kaupungista 
saapui juuri äsken tieto, että sikaläinen puna
kaarti on loukannut kolmea ruotsinmaalaista, syy
täen m. m. heidän tavaransa eräästä hotellista 
kadulle. Venäjältä saapuneet anarkistiset ainek
set ottavat pesäpaikkansa täällä, toimien aivan 
julkisesti ja väkivalloin sekä kylväen kumouksen 
ja anarkian siementä täällä majailevaan, jo ennes
tään osaltaan rauhattomaan sotamiesainekseen. 
Tilanne käy näin hetki hetkeltä mitä vakavim
maksi .ia saattaa maamme, ellei pikaista paran
nusta aikaansaada, tuokiossa täydellisen anarkian 
valtaan. 

Poliisilaitokset, jotka varsinkin suuremmissa 
kaupungeissa viime maaliskuu Venäjällä tapah
tuneen vallankumouksen jällkeen ja sieltä tuUei
den maininkien seuraukses·ta asetettiin osin työ
väenjärjestöjen, osin kunnallisten järjestöjen toi
mesta miliisikannalle, eivät ole ky·enneet vastus
tamaan eikä tukahuttamaan maassa monin pai
koin ilmennyttä vallattomuutta ja rikollista toi
mintaa, eivätkä muutenkaan ole tehtävänsä ta
,;alla, jota paitsi miliisin ammattitaitakaan ei ole 
tyydyttävä. Onpa sellaisiakin kaupunkeja, joissa 
n. s. punakaarti on vallannut poliisilaitoksen, 
ryhtymättä tai antamatta mu:denkaan ryhtyä 
mihinkään toimeen järjestyksen ylläpitämiseksi. 
Tällainen tehtäväänsä pystymätön miliisilaitos 
on kuitenkin. joskin siihen uusien .iärjestely_iiln 

101 



838 Keskiviikkona 9 p. tammikuuta. 

kautta saataisiinkin jonkun verran parannusta 
Eduskunnalile tehdyssä esityksessä tarkoitettuun 
suuntaan, senaatin mielestä riittämätön. Sen li
säksi ja täydennykseksi tarvitaan vie1ä ammatti
taitoin.en, luotettava, hallitusta totteleva jär.ies
tyskunta. Tätä vaatii ehdottomasti sekä edellä
kerrottu surkea sisällinen tilan·ne että myös lukui
sain ulkovaltojen, varsinkin Englannin ja Ruot
sin tahdlta, niiden edustajain ka.utta Hallitukseen 
kohdistettu painostus näiden valtain Suomessa 
o'leskelevia alamaisia kohdanneitten törkeiden 
loukkausten takia. 

Esitetyn johdosta on senaatti katsonut tosiolo
jen vaatimaksi viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin 
sellai.sen tehokkaan ja täysikuntoisen Suomen val
tion järjestyskunnan perustamiseksi, joka luotet
tava.sti pystyisi ylläpitämään järjestystä .ia tur
vallisuutta maassa. 

Nämä toimenpiteet tiettävästi vaativat huoma,t
tavas.ti suurempia menoeriä, kuin on totuttu nor
maalioloissa poliisilaitoksen ylläpitoa varten •osoit
tamaan. Hallitus ei ole tilaisuudessa eikä katso 
välttämättömäksikään asian tässä vaiheessa esit
tää, miten paljon val'oja lujitetun järjestyskunnan 
toimeenpanoa .ia ylläpitoa varten tarvitaan, mutta 
antaa Hallitus siitä tiedon v. 1918 •tulo- ja meno
arviota koskevassa Eduskunnalle jätet.tävässä esi
tyksessä. 

Siihen nojaten, mitä edellä on ·esitetty, ja koska 
Hallitus kerro.Uuun tarkoitukseen tarvitsee tava1-
lista runsaampia varoja, odottaa Hallitus, 

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa Ha.I
lituksen ryhtymään kaikkiin niihin toi
menpiteisiin, joita se katsoo tarpooolliseksi 
lujan järjestysvallan luomiseksi maahan. 

Senaatin päätöksen mukaan 

Sisäasiaintoimituskunnan Päällikkö, 

Senaattori Arthur Castren. 

Eero Koskimies. 
Helsingis.~ii,. 9 p:nä tammikuuta 1918. 

Keskustelu: 

Ed. I n g m a· n: On mahdotonta ratkaista tätä 
tärkeätä asiaa näin ensi kuulemalta, niin välttä
mätöntä kuin· tietysti onkin, että s<e tulee nopeasti 
ratkaistuksi. Minä sf:lntäbden rohkenen ehdottaa, 
että tämä .asia pantaisiin pöydälle ensi istuntoon. 

Ed. vV r e d e: .Tag ber att få biträ.da herr Ing
man:s förslag. 

Keskustelu julistetaan päättynoeeksi. 

Puhemie-s: Kun pöydällepanoa ei ole va.o
tustettu, päättänee eduskunta panna asian pöy
dälle seuraavaan täysi-istuntoon? 

Asia pannaan pöydälle seuraavaan istuntoon. 

Puhemies: Nyt keskeytetään täysi-istunto 
10 minuutiksi. 

'1'iiysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 2,25 yöllä. 

Puhemies: Asian·, jonka esittelen, on edus
kunta aikaisemmin päättänyt käsitellä täysi
istunnossa, joka ei ol-e julkinen. Olen .sen vuoksi 
antanut tyhjentää kuuntelijaparvet .ia esitän 
asian. 

Suomen edustusta kohta aloitettavissa rauhan
neuvotteluissa 

•koskeva ed. Wiikin y. m. allekirjoittama kirjelmä 
esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemies-neuvosto ehdottaa, että 
asia lähetettäisiin asetettuun erityiseen valiokun-
taan. · 

Keskustelu: 

Ed. E s t 1 a n d e r: ... '\f många skäl, såväl prin
cipiella. som praktiska, an.ser jag att landtdagen 
icke hol.'de taga hefattning med ärenden af detta 
slag, som röra utrikespolitiken. Men beträffande 
detta ärend-e föreligger ytterligare .skäl för att 
landtdagen icke skulle taga befattning därmed, 
nämligen det skälet, att det för ögonblicket är 
fullkomligt ovisst, huruvida Finland under några 
omständigheter alls kan komma att hlifva repre
senterad vid fred·skong~;essen. Inom parentes 
sagdt, vi veta -icke hvilken fredskongress det här 
kan bli fråg.a om. Är det d-e fred·sunderhandlin
gar, .som komme att leda tili separatfred mellan 
Ryssland och Tyskland, -eller är det en allmän 
fredskongress? I detta afseende 1i1der förslaget a,f 
.en betänklig oklarhet. Und·er sådana förhållanden 
och då förslaget påtagligen afser ett godt syfte, 
·nämligen att tillvarataga de möjligheter, som till 
äfventyrs. finnas för Finland i, antydt afseende, 
hemställer jag, a.tt detta förslag icke måtte re
mitteraos tili utskott, utan att landtdagen ville 
befullmäktige senaten att, ifall af behof, utse 
fullmäktige vid 'de kongresser, där fred kan 
komma att slutas efter det nuvarande världs
kriget. 
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Ed. S t å h r b e r g: Asia on mielestäni, ·niin 
tärkeä, että sitäJ ei olisi ilman edelläkäynyttä 
valiokuntaselvittelyä ratkaistava suuntaan tai 
toiseen. Mahdollista on hyvinkin, että valiokunta 
tu'lee siihen tulokseen, jota ed .. Esilander on täällä 
ehdottanut, mutta kaikis.sa tapauksissa on aivan 
paikallansa, että päätös eduskunnassa. tehdään 1 

siitä vasta valiokunnan ~hdotuks-en pohjalla. Kan- 1 

natan sentähden puhemiesneuvoston ehdotusta. 

Ed. Kuusi 11 en: En voi kumminkaan olla 
huomauttamatta ed. Estlanderin ehdotuksen joh
dosta, vaikka se ei ehkä kannatul'lta:kaan l'laisi, 
miten merkillistä on, että pidetään Suomen osan
ottoa rauhanneuvotteluihin sellaisena asiana, 
jossa eduskunnalla. €i pitäisi olla mitään .sano
mista, vaikka hyvin tiedetään, että siinä voi tulla 
ky.symyksoon Suomelle aivan elinkysymybet. 
Voihan rauhanneuvotteluissa tulla esille esimer
kiksi Suomen alueiden linnoittamiskysymyskin 
y, m. Onhan mitä tärkein maan. du vaatimassa, 
että koetetaan saada siellä S•anan•valtaa, j.a ell€i 
olla aivan äärimä:sen vanhoillisella kannalla, 
niin täytyyhän toki eduskunnalla edes tällaisissa 
a-sioiSI'l-a olla sananvaltaa. Ja eduskunnalle luon
nollisesti myöskin voi kuulua aloite tässä asiassa, 
koska eduskunnalla on ylipäänsä kaikki valtio
valta Suomessa nykyään käsissään. Toisten mai
den puolelta ei muille valtioelimille kuin edus
kunnalle tunnustettaisi tarp•eellista arvoa iSuo
men puolesta puhujana. - Muuten en tässä yh
teydessä voi olla mainitsematta, että tässä taas 
on yksi niitä tapauksia, jolloin mielestäni sopi
mattoman Imuvan on viivytelty aloitteen esittä
mistä eduskunnalle. Tämähän olisi voitu esittää 
jo ennenkuin eduskunta lomalle läksi. Minusta 
on käytännöllises•tikin tärkeää. ettei edustajain 
ehdotuksia näin kauvan viivytetä. Eikä siitä. pi
täisi olla kenellekään vahinkoa,. 

Ed. K u ll e r v o M a n n e r: Ed. Kuusisen 
lausunnon johdosta pyydän vain huomauttaa, 
että kyllä tämä 'kirjelmä esiteltiin jo ennen joulua 
viimeistä edellisessä istunnossa, mutta tämä herra 
Estland€r .silloin pyysi sen pöydälle miettiäkseen 
sitä joulun ajan. Siinä tilaisuudessa minä puo
lestani ilmoitin, etten vastusta IJöydällepanoa, 
kun tahdoin nähdä, mitä tarkoituksia herra Est
landerilJa on. Nyt hän on tarko:tuksensa paljai'J
tanut: Hänen lausuntonsa osoittaa, ·että hän täs
säkin a.siassa ajaa !)ellaista politiikkaa., joka syr
jäyttää eduskunnan. Herra Estlan-der tietää 
aivan hyvin, että voi tulla rauhann€uvoiteluissa 
kysymykseen sellaisia asioita, jotka mit-ä syvim
min voivat koskea Suomenmaata ja . .sen tulevia 

kohtaloita., mutta herra Estlander tahtoisi pitä.äi 
eduskunnan sieltä syrjäs.sä ja. ajettava:ksi sem.-
moista poliEikkaa, joka mahdollisesti häneUe ja 
hänen sakilleen olisi mi€luista. Mutta l'lemmoista 
ei saa sallia. 

Ed. E .s t l a n d e r: Ehuru jag -säkert kunde 
blifva i tillfälle att framdeles närmare utlägga 
de anledningar jag har för mitt förslag, vill jag 
nämna, att det är just tili följd af omsorgen ·om 
att Finlands intre.ssen och rätt må blifva, i fall 
af behof, på bästa sätt tillvaratagna som jag före
slagit, att la-ndtdagen icke måtte taga. befattning 
med detta ärende, utan öfverlämna till och befull
mäktiga senaten att draga därom försorg. 

Ed. Kuu .s i n_e n: Minä huoma.an ed. Ma.n
nerin lausunnosta, että tämän asian esittelemistä 
ei olekaan viivytelty. Sikäli kuin viime lausui'lr 
nostani se kohta kohdistui puhemieheen, pyydän 
anteeksi. 

Keskustelu julistetaan päättynoeeksi. 

P u h e m i e s: Kun ed. Estlanderin ehdotusta 
ei ·ole :kannatettu, niin se raukeaa. Eduskunta 
ta.htonee päättää, että asia puhemiesneuvoston 
ehdotuks-en mukaisesti lähetettäisiin erityieeen 
valiokunta:an? 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään•. 

Puhemies: Sulettu istunto on päättynyt. 

Puhemies: 'Myöhäisen ajan takia lopetet
tanee istunto, mutta sitä ennen kä.siteltänee pöy
dällepano, joka on viimeisenä päiväjärjestyksessä? 

Vahvan, ainoastaan laillisten viranomaisten käsket-
• tävänä olevan järjestysvallan aikaansaamista 

tarkoittavan anomusehdotuksen johdosta laadittu· 
lakivali-okunnan mietintö n:o 4 esitellään ja p a n
n a a n p ö y d ä ll e seuraav.aan täysi-istuntoon. 

Seuraava täysi-istunto pidetään ensi perjan
taina k :lo 6 i. p. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 2,40 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuu-deksi: 

Iivar Ahava. 
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Päiväjärjestys. 

I 1 m o i t u k s i a: 

Esitellään: 

Ehdotuksen laiksi yksityisten koulujen ja 
kasvatuslaitosten perustamisesta .ia y lläpitä
mri:sestä sisältävä hallituksen esitys n :o 33 

Ehdotuksen laiksi yksityisoppikoulujen 
valtioavun määristä sisältävä hallituksen 
esitys n:o 34 ....................... . 

Ehdotuksen leimasuostunnon suorittami
sesta. 1 päivään huhtikuuta 1918 sisältävä 
hallituksen esitys n :o 35 ............. . 

Kir.if'<lmä, joka, koskee toimenpiteitä lujan 
jä.rjestysvallan luomiseksi maahan ...... . 

Kertomus va1tiovarain tilasta vuosina 
1913'-1915 ......................... . 

Ainoa käsittely: 

' 
Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysymyk-

sen järjestämiseksi ................... . 
Asia k i r j a ·t: Elintarveasiainva.liokunr 

nan mietintö n:o 1; ed. Airolan .ia Kul
lervo Manner~n kirjoitus. 

Määrärahan ·myöntämistä kansakoululas
ten ravinto- .ia vaatetusavuksi tarkoittavat 
an<>musehdotukset ~ ................... . 

A s i a k i r .i a •t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n :o 1; ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n:o 44 ja ed. Lanton y. m. anom. ehd. 
n:o 45. 

Kansantajuisien tieteellisten luentojen 
avustamista tarkoi.ttava anomusehdotus ... 

A s i a k i r .i a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Johanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 55. 

Maaseudun alkukouluopettajain palkka
etujen para.ntamista tarkoittavfllt anomus-
ehdotukset . . ........................ . 

A s i a k i r .i a t: Sivistysvaliokunnan 
mietint-ö n:o 3; ed. A~kion y. m. anom. ehd. 

k:lo 6 i. p. 

Siv. 
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n:o 39; ed. Walkaman y. m. anom. ehd. 
n:o 40; ed. Hedbergin anom. ehd. n:o 41. 

Apulanto.ien maahansaanuin aikaansaa-
mista tarkoittava anomusehdotus ....... . 

Asiakirjat: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n:o 1; ed. Kaira.r;non 
anom. ehd. n :o 66. 

Vahvan ainoastaan laillisten viranomais
ten käskettävänä olevan järjestysvallan ai
kaansaamista tarkoittav;a anomusehdotus ' . 

A s i a k i r .i a t: ' Lakivaliokunnan mie
tintö n:o 4 ed. Wreden y. m. anom. ehd. 
n:o 3. 

Siv. 

Pöydä.Jlepanoa varten esitellään: 

Talousvaliokunnan mietintö n:o 2 halli
tuksen esityksen johdosta, joka koskee tuu
laakimaksun la:skemisen perustetta . . ..... 

Talousvaliokunnan mietintö n :o 1 edus
kunta.esityst.eu johdosta, jotka sisä!ltävät eh
dotuksen väliaikaisiksi säännöksiksi alko
holipitoisten aineiden valmistuksesta, maa
hantuonnista. myynnistä, kuljetuksesta. ja 
varastossapidosta ..................... . 

Perustuslakivaliokunnan mietintö n :o 5 
hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää 
ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 ann·etuu Valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 
ja 51 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi 

Pankkivaliokunnan mietintö n :o 1 halli
tuks-en esityksen johdosta, joka sisältää eh
dotuksen laiksi -postisäästöpankista Suo
messa 24 päivänä toukokuuta 1886 annetun 
asetuksen 2 § :n muuttamisesta. . ........ . 

Pankkivaliokunnan mietintö n:o 2 halli
tuksen esityksen johdosta, joka sisältää eh
dotuksen Suomen rahasta 9 päivänä elo
kuuta 1877 annetun lain 6, 10. 11 ja 16 §:n 
muuttamisesta toisin kuuluvrksi ........ . 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o 11 
esityksen johdosta., joka 'koskee erityisen 
työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutusra-
haston perustamista . . ................ . 
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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed. Ensi m äJ in en varapuhemies: Pn-
A.hmavaara, Arokallio, Björk, Eron~n. Holsti, berniesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, 
Hälvä, Hänninen-Walpas, Luopajärvi, Salo- päättäen käsitellä esillä olevan ehdotuksen 
vaara, Sundblom ja Vuokoski. , sillä tavoin, kuin keisarin ja suuriruhtinaan 

· esityksistä valtiopäiväjärjestyksessä on sää
detty, lähettädsi tämän esityksen sivistysva
liokuntaan. 

llmoitusasiat: 

Ensimäinen varapuhemies: Edus
kunnan herra puhemiehen on ilmoitettu olevan 
sairas. 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat seuraa- ' 
vat edustajat: ed. Eronen ja ed. Vuokoski hal- ' 
lituksen antaman toimen takia tämän ja huo
misen päivän istunnoista, sairauden vuoksi tä
män illan istunnosta ed. Luopajärvi sekä yksi- , 
tyisten asiain tähden ed. Sundblom tämän vii- , 
kon loppuun ja ed. Björk ensi tiistaihin. 

Vapautuksia valiokuntien jäsenyydestä. 

Ensimäinen varapuhemies: Ed. 
Peurakoski pyytää vapautusta suuren 
v a l i o k u n n a n jäsenyydestä sillä perus
teella, että hän on talousvaliokunnan puheen
johtaja ja hänen olonsa suuren valiokunnan ·, 
jäsenenä näyttää tuottavan suurta hankaluut- ! 
ta talousvaliokunnan työlle. Puhemiesneuvos
to puoltaa tätä pyyntöä. 

Pyyntöön suostutaan. 

Ensi mä i ne n varapuhemies: Ed. 
Linna, K. E.,' pyytää vapautusta elin
t a r v e asiainvaliokunnan jäsenyy- . 
destä, koska hän on jäsen niinhyvin maata- • 
lous- kuin elintarveasiainvaliokunnissa sekä 
suuressa valiokunnassa sekä 
työväenasiain valiokunnassa. 
vosto puoltaa tätä pyyntöä. 

Pyyntöön suostntaan. 

varajäsenenä 
1 Puhemiesneu- 1 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

Ehdotuksen laiksi yksityisten koulujen ja 
kasvatuslaitosten perustamisesta ja 

ylläpitämisestä 

sisältävä hallituksen esitys n:o 33 esitellään. 

Keskustelu: 

Ed. V ä i n ö J o k i n e n: En tahdo lausua 
mitään sen lakiehdoh'tksen johdosta, joka si
sältyy senaatin esitykseen, koska olen jäse
nenä siinä valiokunnassa, johon se on ehdo
tettu lähetettäväksi. Minusta on tämän asian 
yhteydessä kuitenkin lausuttava, että paljon 
tärkeämpää kuin sellaisten lakiehdotusten 
jiittäminen eduskunnalle, jotka sisältyvät tä
hän ja seuraavaan senaatin esitykseen, olisi 
ollut oppivelvollisuuslakiehdotuksen jättämi
nen eduskunnalle, jonka uudistuksen toteutta
minen on jo aivan liian kauvan viipynyt. Sen 
sijaan, että hallitus olisi tässä tärkeässä asi
assa jättänyt ehdotuksen eduskunnalle, niin
kuin senaatin ohjelmassa on luvattu, jättää se 
eduskunnalle vähemmän tärkeitä lakiehdotuk
sia, jotka tulevat viivyttämään toteutumasta 
niitä ehdotuksia oppivelvollisuuslaiksi, joita 
sivistysvaliokuntaan on aikaisemmin edus
kuntaesitysten perusteella lähetetty. 

'Keskustelu julist.etaan päättyneeksi. 

Esitys lähetetään sivistysvalio kun
t aan. 

Ehdotuksen laiksi yksityisoppikoulujen valtio
avun määristä sisältävä hallituksen esitys n:o 3<1 

' esitellään. 

E n s i m ä i n en v a r a p u h e m i e s: Pu
hemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, päät
täen käsitellä esillä olevan ehdotuksen sillä ta
valla, kuin valtiopäiväjärjestyksessä on sää
detty keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä, 
lähettäisi asian sivistysvaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. G y 11 i n g: Tämä:n lakiehdotuksen mu
kaan oikeutetaan yksityiskoulut lain perus
teella saamaan valtioapua, jos ne täyttävät 
vissit, valtioavun saamiselle vaaditut ehdot ja 
suostuvat tarkastukseen, jota tätä varten vaa
ditaan. Minusta ei ole täll,aista yleistä oike
utta myönnettävä., vaan harkinta pysytettävä 
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kaikissa yksityistapauksissa eduskunnan kä- oleskelevat alamaiset joutuneet vaaraan ja 
sissä. Se valtion meno erä, joka on kyseessä, on menettäneet omaisuuttaankin. Senaatin kirjel
sunri ja sentakia minä evästykseksi sivistys- mässä väitetään myöskin, että eräät maan 
valiokunnalle pyytäisin lausua, että se ensi- kaupunkien järjestyslaitokset olisivat hyvin~ 
mäisen pykälän tässä lakiehdotuksessa muut- huonossa kunnossa. Tämän perusteella sitten 
taisi siihen muotoon, että tässä valtioavun pyydetää,n, että eduskunta päättäisi oikeuttaa 
määristä lausuttaisiin ainoastaan ne yleiset hallitul}sen ,ryhtymään kaikkiin niihin toi
perusteet, joitten mukaan niitä myönnetään, menpiteisiin, joita se katsoo tarpeellisiksi lu
mutta että päättäminen valtioavun myöntä- jan järjestysvallan luomiseksi maahan". 
misestä kullakin kertaa jäisi eduskunnan pää- 1 Kirjelmässä huomautetaan myöskin, että 
töksen varaan, tapahtukoon se sitten erikoise-

1 

senaatin ehdotuksen toteuttaminen tulee vaa
na asiaa tai budjetin yhteydessä. : timaan varoja tavallista enemmän. 

Keskustelu julistetaan päättyn.eeksi. 

Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan lä
hetetään asia s i v i s t y s v a l i o k u n ta a n. 

Ehdotuksen leimasuostunnan suorittamisesta 
1 päivään huhtikuuta 1918 

sisältävä hallituksen esitys n:o 35 esitellään. 

Ensimäinen varapuhemies: Pu
hemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, päät- 1 

täen käsitellä esillä olevan ehdotuksen sillä ta
valla, kuin valtiopäiväjärjestyksessä on sää
detty keisarin ja suuriruMinaan esityksistä, 
päättäisi lähettää asian v a 1 t i o v a r a i n- ' 
v a l i o k u n t a a n. Jollei kukaan halua käyt
tä.ä puheenvuoroa, eduskunta hyväksynee 
puhemiesneuvoston ehdotuksen~ 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. 

Toimenpiteitä lujan järjestysvallan luomiseksi 
maahan 

koskeva viime istunnossa pöydälle pantu kirc 
jelmä esitellään. 

Keskustelu: 

Ed. K. Manner: Senaatin kirjelmässä 
esitetään siinä olevan ehdotuksen peruste
luiksi koko joukko asioita, joista useimmat, 
tai ehkä oikeastansa kaikkikin, ovat enem
män tai vähemmän tunnettuja. Huomaute
taan, että rauhattomuutta maassa on ole
massa, jopa verisiä yhteentörmäyksiä sattu
nut. Edelleen lausutaan, että nykyisissä. 
oloissa ovat myös eräät ulkomaitten maassa 

' Näyttääpä siltä, että senaatti on otaksunnt 
tarvittavain varojen nousevan hyvi~tkin suu
riin summiin. 

Senaatin pyyntö siis asialliselta sisällöltään 
on melko harvinainen. Siinä vaaditaan val
taa ja rahaa tavallista suuremmassa määräs
sä. Pinnalta katsoen näyttää siltä; että ky
symyksessä olisi vain tavallinen, nykyisissä
kin oloissa tavallinen järjestystoimenpide. 
Mutta kun asiaan pyrkii syventymään, niin 
huomaa, että Je ei nyt vallan tavallinen jär
jestystoimenpide olekaan, johon pyydetään 
valtuutta ja varoja. Senaatin kirjelmä näet 
johtaa ihan etsimättä ajatukset •- ei ainoas
taan niihin ristiriitoihin, joita nykyinen val
lankumouskausi on yhteiskunnassa synnyttä
nyt~myöskin koko s u u r e e n y h t e i s k u n
nalliseen pulman. Minuun ainakin se 
on tämän vaikutuksen tehnyt. Ymmärtääkseni 
senaatin ehdotusta on myös käsiteltävä tältä 
kannalta, ehkäpä juuri ennen kaikkea tältä 
kannalta, nimittäin suuren yhteiskunnallisen 
kysymyksen eräänä ilmiönä. Sen verran, kuin 
näitä järjestyskysymyksiä ylipäänsä käsitelty 
yhtenä yhteiskunnallisen kysymyksen osana. 
Tosin kyllä melkoisessa määrässä toisessa mie
lessä ja toisella tavalla, kuin mitä työväen ta
holla on tehty. 

Jos pysyy hyvin ahtaasti senaatin kirjel
män puitteissa, niin näyttäisi siltä, että se 
asia, jota varten senaatti valtaa ja varoja 
pyytää, olisi verraten helposti ratkaistavissa, 
s. o. rauha palautettavissa, levottomuus pois
tettavissa ja ihmiset ylipäänsä tyytyväisiksi 
oloihin saatavissa. Se, että senaatin kirjelmä 
kokonaisuudessaan on nähdäkseni rakennettu 
sille pohjalle, että asia on ratkaistavissa vain 
noilla vähillä toimenpiteillä, hiukan runsaam
milla varoilla ja hiukkasen laajemmilla 
valtuuksilla, osoittaa, että senaatin taholla ei 
ole, ainakaan kirjelmän sisällöstä päättäen, 
käsitetty asemaa niinkuin se olisi käsitettävä. 
Ehdottomasti senaatin ehdotus toimenpiteiksi 
johtaa mieleen sen ajatuksen, että syyt koko 
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siihen surkeuteen, mikä on ollut nähtävissä, 
olisivat siis muka verraten pintapuolisia ja 
satunnaisia. Sen sijaan kokonaan jää syrjään 
asian syvempi ymmärtämys. Mutta eiköhän 
kuitenkin asia liene niin, että kaikilla niillä 
ilmiöillä, joihin senaatin kirjelmässä, viitataan 
ja joiden poistamiseksi senaatille pyydetään 
valtakeinoja ja varoja, on ennen kaikkea s y
v ä t, y h t e i s k u n n a ll i s e s sa e l ä m ä s
sä jo pitkän aikaa sitten v1J,llin~ 
ne et syyt, eivätkä tilapäiset viime viikko
jen tai viime kuukausien tai joistakin eri
koisista, puolella taikka toisella alulle pan
nuista toimenpiteistä yksistääll! johtuvat 
syyU Pl1olestani olen sitä mielipidettä, että 
syyt niihin ilmiöihin, joihi:Q. senaatin kirjel
mässä viitataan, ovat syväHä koko Suomen 
yhteiskuntaelämässä, juontavat jo pitkältä, 
mutta ovat saaneet virikettä ja yllykettä vii
me vuosien ja viime kuukausien oloista. 

Väitän, että pääasiallisin syy niihin ilmi
öihin on se talousjärjestelmä, jonka puitteissa 
elämme ja jonka alaisina kukin kohdastamme 
olemme. On tunnettua, että levottomuutta ja 
sen levottomuuden aiheuttamia ilmiöitä on 
runsain maarm huomattu juuri työväen 
keskuudessa. Mutta tiedetään myöskin, että 
nykyisen talousjärjestelmän vallitessa on 
juuri työväki parempiosaisiin verrattu
na paljon vähemmillä tuloilla. Se on joutu
nut raatamaan ylen pitkiä työpäiviä. Suuret 
joukot köyhälistöä . elää tuon kaiken vuoksi 
huonoissa asunta-oloissa. Köyhälistön kes
kuudessa näistä syistä myöS'kin juoppous, pro
stitutiooni ja muut paheet voivat siten saada 
pikemmin jalansijaa ja myöskin syvemmin 
turmella ja hä.vittää siellä siveellistä kuntoa 
ja elin tarmoa. Ja semmoisessa maaperässä 
voi myöskin varsinainen rikollisuuskin paljon 
paremmin versoa. Porvarillis'etkin tutkijat, 
esimerkiksi rikostieteen alalta, lienevät jota
kuinkin yksimieHsiä siitä, että rikollisuudelle 
on paras maaperä huonot sosiaaliset olot. 
Eräskin professori Aschaffenburg esimerkiksi 
sanoo, että hädän, ja nälänkauhu on semmoi
nen, että se panee vah vimmatkin si
veelliset periaatteet horjumaan 
j a m u r t u m a a n. 

Työväenluokan huono ja kurja asema syn
nyttää taas tietenkin t y y t y m ä t t ö m y y t
t ä · oloihin. Se tyytymättömyys vuorostaan 
heräi'ttää kysymyksen, mitä pitäisi tehdä, jot
ta o ot parantuisivaU Ja niin syntyy, kehit
tyy työväen tai s te l'u, luokkataistelu omis
tavia vastaan. Se taistelu voi ilmetä ja on 
ilmennyt historiallisena aikana monissa muo-

doissa. Siihenkin taas täytyy· löytyä syyt 
muussa kuin yksilöiden ja ryhmien paljaassa 
tahdossa. Siihenkin ovat vaikuttamassa o,le
vat olot. Semmoisissa työvä.en yksilöissä ja 
ryhmissä, jotka ovat kasvaneet ja kehittyneet 
kehittyneemmissä taloudellisissa oloissa ja 
joissa siis yhteenkuuluvaisuuden ja yhteis
kunnallisuuden tunto on voimakkaampi, niis
sä myöskin harvemmin - eikä ainakaan kos
kaan niin räikeällä tavalla, kuin erässä· toi
sissa tapa uksissa,-anar kistiset ilmiöt pääsevät 
voimaan. Sen sijaan niissä piireissä työvä
keä, jotka ovat saaneet vaikutteita yksilölli
sistä toiminta- ja elintavoista, taasen yksilölli
set taistelutavat ja keinot saavat jalansijaa. 
Ei ole harvinaista esimerkiksi Helsingissä työ
väenjärjestöissä saada panna merkille, että, 
semmoisissa työläisryhmissä, jotka ovat kas
vaneet Helsingissä tai muissa teollisuuspai
koissa, niissä ehkä jo parissa polvessa olleet 
teollisuustyöläisiä, eivät anarkistiset ja muut 
individualistiset pyrkimykset saa niin jalansi
jaa kuin semmoisissa työläisryhmissä, jotka 
ovat esimerkiksi verrattain hiljan tulleet 
maalta, maaseudun yksilöllisestä elämåJstä 
yht'äkkiä suurkaupungin hyörinän ja sen vai
kutusten alaisiksi tempautuneet. 

Nykyisen talousjärjestelmän vaikutukset 
näkyvät siten yhteiskuntaelämässä, niin ollen 
myöskin työväen joukkojenkin toiminnassa 
toisinaan selvemmin.- toisinaan epäselvemmin. 
Näinä aikoina nämä erilaisuudet ovat tulleet 
hyvin ilmi itse tämän ajan oloista johtuvista 
syistä. Mitä tulee erikoisesti työläisryhmiin, 
on toisissa yksilöllisen ja anarkistisen, toisis
sa taas järjestetyn ja suunnitelmallisen toi
minnan kannattajia. 

Kapitalistinen talousjärjestelmä on luonut 
rikoksillekin maaperän. Se sama j-ärjestelmä 
on tekemällä tehnyt rikollisia aineksia, niitä 
elähyttänyt ja niille jatkuvasti toimittaa aihei
ta. Sotavuodet erikoisesti ovat huonoja 
vaistoja ja heikkouksia pakottamana pakotta
neet yhä voimakkaammin esiintymään. Ei ole 
tuntematonta se, että taloudellinen kurjistumi
nen junri kansan pohjakerrosten keskuudessa 
tuntemR.tonta se, että taloudellinen kurlafi s 
sotaaikana on hirvittävästi lisääntynyt. Elä
misen kallistumiseen verrattuna ovat työväen 
palkat olleet, varsinkin ensimäisinä sotavuo
sina, hyvinkin pienet. Myöhemmin ne jonkun 
verran ovat kohonneet. Mutta tuskinpa ne nyt
kään vastaavat sitä, mihinkä! elantokustan
nukset ovat nousseet. Löytyy kohtaellisesti 
eläviä ihmistä, jotka ovat pakotetut suuren 
perheen elättäjinä sanomaan, että mitkään 
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palkat eivät nyt tahdo riittää. Sen tuntevat 
työläiset mutta myöskin virkamiehet ja muut 
pieneläjät. Tämä on epäämättömästi selvää 
jokaiselle, joka on seurannut asioita. Elintar
vehallituskin sen toteaa, kun se on valmistanut 
ulkomaille lähetettäville asiamiehilleen kirjel
män maan tilasta ja oloista. Siinä on nimen
omaan huomautettu nälänhädästä, joka 
on uhannut ja jonka alaisena jo osa Suomen 
kansan jäseniä on ollut. Tämmöisten olojen on 
täytynyt vaikuttaa yksilöllisestikin lev.otto
muutta herättävästi ja mieliä kiihoittavasti 
- sitä enemmän, mitäJ yksilöllisempiä ovat 
olleet ne, jotka tämmöisten olojen painon alai
siksi ovat joutuneet. 

Mutta sota-ajan valtio 11 i ne n sorto
k i n puolestansa teki kaikkensa, jotta miel
tenkiihtymys kasvoi. Kansalaisten ja kansa
laisjärjestöjen valtiollista toimintaa kahleh
dittiin. Senkin täytyi myös vaikuttaa yllyttä
västi kaikkiinkin, mutta eritoten niihin, jotka 
kiihkeämpiä mieleltänsä olivat, mutta joiden 
kehitys oli sellainen, että ne helposti syttyivät 
yksilöllisiin, ehkä anarkistisiin tekoihin. 

Sota-ajan olot aiheuttivat myöskin s i v e e 1-
1 i s t ä r a p p e u t u m i s t a monenmoista. 
Ed. Kujala tältä paikalta viime valtiopäivillä 
kuvaili räikein värein sitä siveellistä rappeu
tumista, jota Venäjän valtion. sota työt levitti
vät ja aikaansaivat. Mutta se siveellinen. rap
peutuminen leven.i laajemmalle. Kauppamies
mora.ali, joka ei koskaan ole ollut korkea, aleni 
ihan minimaaliseksi. Kansalaismoraalikin 
aleni ylipäänsä. Rikollisuus kasvoi tavatto
masti. Yritin eräänä sotavuonna poliisiti
lastojen mukaan laskea, mitenkä kallis aika 
Helsingissä oli vaikuttanut rikollisuuteen. 
Tuloksena oli, että rikollisuus, varsinkin niin 
sanotut omaisuusrikokset olivat hämmästyt
tävässä mä.ärässä lisääntyneet. 

Tämäntapaiset seikat täytyy ottaa huomioon, 
kun arvostellaan niitä ilmiöitä, joiden todista
jina on saatu olla. Sen huonon, vahingollisen 
ja saastuttavan vaikutuksen, mikä ylipäänsä 
kapitalismilla, mutta varsinkin sota-ajan ka
pitalismilla on ollut, sen täytyi olla sitä tu
hoisamman esimerkiksi työväen keskuudessa, 
nimenomaan sen heikompien ainesten keskuu
dessa, m i t ä v äJ h e m m ä n t y ö v ä e n j ä r
j e s t ö t saattoivat vastavaikutu k
s e n a i k a a n s a a m i s e k s i t o i m i a. 

Mutta vallassaolijain sota-ajan politiikkaan 
kuului työvä.en järjestötoiminnan joko ko
konansa tukahuttaminen taikka sen rajoitta
minen mahdollisimman paljon. Työväki e~ 
saanut vapaasti järjestöissänsä harjoittaa 

sitä valistustyötä, jonka kautta se on Suomes
sa parin vuosikymmenen kuluessa pystynyt 
kasvattamaan koko joukon terveesti ajattele
via, vankoilla siveellisillä periaatteilla va
rustettuja työläismiehiä ja -naisia. Sen jär
jestötoiminta halvaantui osittaisesti. Ei saatu 
työskennellä edes palkkain kohottamiseksi ja 
muuten työyäen taloudellisen aseman paran
tamiseksi, niinkuin olisi ollut tarpeen. Juuri 
senkin kautta tyytymättömyys ja ärsyynty
minen tuli yhä syvemmä~si ja katkeram
maksi. Sentakia kiihkeimmät, ajattelematto
mimmat ja vähimmän kehittyneet joutuivat 
jo ennen Venäjän vallankumousta melkein. 
tuleen ja liekkiin. Näin säälimättömästi val
lanpitäjät menettelivät, sanalla sanoen: esti
väJt melkein kaiken sellaisen toiminnan, millä 
työväki olisi voinut asemaansa parantaa ja 
kohottaa sekä sen kautta välillisesti rauhal
lisuuttakin aikaansaada. Mutta ne vallanpi
täjät samalla myöskin lpivät törkeästi laimin 
tehdä itsepuolestansa semmoista, mikä olisi 
työväen asemaa kohottanut ja parantanut. 
Tämniöisissä oloissa täytyi pakolla syntyä 
maaperä k u m o u k s e ll i s e 11 e a j a t t e-
1 u ll e j a k u m o u k s e 11 i se 11 e toimin
n a 11 e. 

Tuli sitten Venäjän viimekeväinen vallan
kumous. Se vavlithutti niinkuin sähköisku 
tämänkin yhteiskunnan. Luulen, että porva
ristossakin silloin oli joukko niitä, jotka kat
soivat sitä niinkuin odotettua tapahtumaa, 
jotka toivoivat siltä paljon hyvää Suomelle ja 
sen tulevalle valtiolliselle elämälle. Olivathan 
porvariston eräät osat tavallansa työskennel
leetkin Venäjän kumouksen hyväksi, tai aina
kin olivat olleet jonkinlaisessa kesketuksessa 
siihen kumoukseen keväällä osaaottarreiden 
eräiden ainesten kanssa aikaisemmin. Mutta 
porvariston kumouksellisuus keväällä supistui 
hyvin vähiin. Sen menettely olikin oikeastaan 
k u m o u k sen petosta. Selväähän kyllä 
on, ettei kapitalistiluokka ja sen eri ryhmät 
voikaan pitkälti ja pysyväisesti olla kapita
listisen yhteiskunnan puitteissa kumouksen 
karinalla. Sehän merkitsisi sitä, että se luokka 
kaivaisi perustuksia omalta olemassaololtan
sa. Rajoitetussa mäfuässä ja vissejä luokka
tarkoituksia varten porvaristo siis saattaa 
olla kumouksellinen. Suomen porvaristo oli 
kumouksellinen niin pitkälle, että se näki tsa
rismin kukistuvan, pieni osa niinkin pitkälle, 
että sen kumouksen avulla olisi ollut valmis 
jopa aktiivisellakin toiminnalla myötävaikut
tamaan Suomen vapauden hyväksi ja lujitta
miseksi. Mutta s,iihen se pysähtyi. Työ 1 ä i s~ 

10H 
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luokan k u m o u k sellisuu s taas tähtää 
toisaalle, kauemmaksi ja korkeammalle. Ja 
sentähden työväenluokassa täytyi kasvaa sen 
aivan oikean käsityksen, että porvariston ku
mouksellisuus olikin kumouksen pettä
mistä. 

Vaikkapa nyt niinkin on, niin olisi Suomen 
porvaristo kuitenkin voinut asemaa maassa 
korjata, pelastaa yhtä ja toista, jos se tätä pe
tostaan on olisi yrittänyt korjata edes r e f o r
m ei II a. Mutta siinäkin ovat tulokset san
gen vähäiset. Keväällä Venäjän kumoustais
teluiden mieliä kuumentaessa, niiden herät
täessä toiveita työväenluokassakin parem
masta tulevaisuudesta, syntyi palkka- ja työ
päivän lyhennystaisteluja. Ne olivat katkeria. 
Sillä Suomen kapitalistit olivat sodan ajalla · 
tottuneet siihen, ettei tarvitse tapella, kun ve- ! 

näläinen militariSJlli piti huolta siitä, ettei ; 
työväenkortteleista tappelijat päässeet liik- · 
keelle. Jos ne lähtivät liikkeelle, teljettiin ne ' 
vankiloihin tai niille annettiin hallinnollisia 
sakkoja. Osaksi sen takia, osaksi kapitalismin 
luonnollisen pyrkimyksen johdosta vastustaa 
semmoisia työväen pyrintöjä, jotka kapitaalin 
lisäarvoa vähentävät, asettuivat kapitalistit 
tanakasti vastustamaan noita työväen vaati
muksia. Mutta 'keväisten tunnelmien vallassa 
ja kevätvoimilla ne useimmat sittenkin meni
vät lävitse. Vielä katkerammiksi ja ehkäpä 
myöskin senranksiltaan tuhoisemmiksi muut
tuivat myöhemmät palkkataistelut maaseu
dulla. Mutta silloin olikin jo osa porvaristoa 
tuntenut saaneensa maata jalkojensa alle 
enemmän kuin keväällä. 

Eduskunnallinen toiminta, nimittäin porva
riston näyttelemä osa viime eduskunnassa, oli 
myöskin semmoista, ettei se ainakaan todis
tanut sitä, että· se olisi tahtonut täysillä 
purjeilla lähteä poistamaan sitä sosialista 
taantumusta, mikä parikymmentä viime vuot
ta oli Suomessa vallinut ja jonka seuraukset 
olivat räikeinä näkyvissä. Kaiken tämän tä,y- i 
tyi synnyttää Venäjän vallankumouksen Imu- 1 

mentamissa työväen mielissä yhä enemmän ! 
kiihtymystä. Asema oli siis vaikea: työväen , 
toiveita vastassa seisoi porvariston vankka 1 

muuri, eikä. ollut varmuutta siitä, saisiko Suo
men työväenluokka edes tämän vallankumo
uksen kautta ja tänä kumouskautenaenempää, 
kuin se sai eräinä aikaisempina kumouskau
sina. Hyvät herrat! Tämäkin tulee ottaa 
jokaisen rehellisen olojen arvostelijan huo
mioonsa, kun pyrkii määräämään kantansa 
senaatin esillä olevaan ehdotukseen. 
· Porvaristo asettui siis jo keväällä vastahan
kaan työväen .uudistusvaatimuksia vastaan. 

Selvästi se antoi ilmi, että se ei tahtonut astua 
edes porvarillisen kumouksen tielle, jota tässä 
yhteiskunnassa oli syytä kyllä suorittaa. Sillä 
tiedetäJänhän, että Suomen yhteiskuntaa vai
vaavat vielä monessa suhteessa feodaaliset 
jätteet. Mutta ei kulunut kauvan, ennenkuin 
porvariston eräiden ryhmien· taholla osoit~t
tiin selviä t a a n t u m u k s e II i s u u d e n
k i n m e r k k e j ä. Askel siis oikealle päin. 
Se ristiriita, joka syntyi Suomen eduskunnan 
ja Venäjän hallitusvallan välillä jo viime ke
vännä., joka jotkui kesän ja syksyn, herrätti 
taantumuksellisia vaistoja porvariston erä.issä 
osissa. Rakenneltiin enemmän taikka vähem
män luottavaisia suhteita Venäjän porvaril
lisen ,vallankumoushallituksen" välillä toi
selta puolen ja Suomen porvariston eräiden 
ainesten välillä toiselta puolen. Ne välit kehit
tyivät ajoittain semmoisiksikin, että eräillä 
porvaristonkin tahoilla on aika ankarastikin 
lausuttu niistä arvosteluja. On ominaista 
meikä.läiselle yhteiskunnalle, että esimerkiksi 
nykyisessä senaatissa istuu vierekkäin henki
löitä, jotka tuollaisessa kardinaalikysymyk
sessä, joka Suomen poliitillista elämää koskee, 
ovat omanneet ihan vastakkaisia mielipiteitä, 
mutta jotka verrattain pian saattoivat yhtyä 
hallitsemaan maata. Sekin minusta on pikkui
nen todistus, mutta todistus sittenkin siitä, että 
porvaristosaa vakava edistysmielisyys ei ole 
voinut pesiytyä juuri ollenkaan. · 

Se taantumuksellisuus jatkui syksyn ku
luessa. Venäjällä puhkesi tunnettu Korniloff
in kapina. Silloin huomasi Suomen porvari
puolueiden vaikutusvaltaisista ja suuntaa 
mää.räävistä lehdistä, että sitä katseltiin, jos 
ei nyt erikoisilla Suomeen nähden Iasketnilla 
toiveilla, niin ainakin semmoisella tavalla, 
joka ei sitä vieronut. Joka viitsii nyt, kun jo 
olemme Suomen tasavallan jäseniä, kun ehkä 
voidaan jo ennakkouluulottomammin arvos
tella niitäkin aikoja, jolloin porvaristo pelkäsi 
vaalien edellä sosialidemokraattien valtaa 
eduskunnassa ja jolloin se laski joitakin toi
veita vielä Venäjän kerenskiläiseen hallituk
seen, niin - joka viitsi ottaa lukeakseen esi
merkiksi ,Suomettaren", ,Hufvudstadsbla
detin" ja ,Helsingin Sanomain" artikkeleita 
Korniloffin kapinan ensi päiviltä, hänen täJy
tyy tulla lähipitäen samaan tulokseen, kuin 
mitä nyt olen sanonut. 

Porvariston taantumuksellisuus esiintyi sit
temmin yhä mustempana, kun bolshevikkiku
mous alkoi Venäjällä. Ja eihän se kummal
lista ollut. Tiesihän porvaristo tämän ryhmän 
yhteiskunnallisen ohjelman, sen pyrkimykset 
ja harrastukset. Otin marraskuussa harvi-
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naisuutensa vuoksi ,Hufvudstadsbladetista" sillemme. Te panitte penkin alle pJ.eidän ta
erää.n palan kuvaamaan sitä kantaa, joka sil- holta tehdyn ehdotuksen, joka tarkoitti 
loin porvareissa vallitsi. Ja jotta voisin todis- t o r p pariluokan v a p a u t u k sen a l
taa väitteeni, luen sen. Siinä kirjoitettiin 11 kuunsaat ta m i s ta. Nyt olette myöhem
päivänä marraskuuta, - kumous silloin oli min nähneet, että torpparijoukoissa on mieli
alkanut: ,Voi resoneerata, että tilaisuus on ala levoton. Ne ovat tehneet jossain paikoin 
menetetty. Mutta tilanne on vaihtunut. Her- . ve.rom;naksulakko-päätöksiä. Toisilla ne uh
ra Kerenski nukkuu tänään yönsä omassa vuo- kaavat. Ei niitä ole ta-rvinnut siihen kiihoit
teessaan Pietarissa. Yhdentekevä, jos hän tai taa. Luonto jo, alkeellisin itsesäilytysvaisto 
joku ·muu asetetaan Venäjän hallituksen etu- opettaa niitä käyttämään sitä keinoa, joka lä
nenä.än, mutta kaikissa tapauksissa saa Venä- hinnä on, se on: kieltäytyminen avustamasta 
jä konsolideeratun valtiovallan. Tämän edes- tavalla tai toisella niitä, jotka heidän työstän
sä olisi kai direktoriosatu ollut päivän asia. sä hyötyvät. Tosin semmoiset veronmaksula
Uskokaamme, että· manifesti nyt tulee herra kot ovat kai käsiteitävät lainvastaisiksi. Mut
Nekrasowin keralla ja että asiat joutuvat sa- ta mitäJ sille tehdään~ Erään toisenkin tärkeän 
malle kannalle, kuin ennen bolshevikkiseik- ehdotuksen eduskunnan porvarillinen enem
kailua. Toivo k a a mm e sitä." Hufvud- mistö tappoi. Nimittäin ehdotuksenvaltio 1-
stadsbladetin tämä toivomus juoksi santaan. l i sen ääni oikeuden eräitten r a
Suomesta tuli tasavalta eikä - herrojen Ke- j o i t u s te n p o i s ta m i se s ta j a ääni
renskin ja N ekrasowin valtiollinenliittol'ainen. oikeusikärajan alen ta m i se s ta. 
Mainitunlaiseikin seikat, hyvät herrat, pyy- Kun eduskunnan istuntokauden alussa esi
dän teitä ottamaan huomioonne arvostelles- tettiin se sosialidemokraattisen ryhmän ,Me 
sanne nykyistä kiihtynyttåJ tilaa maassa. i vaadimme" - ohjelma, niin oli siinä myös 

Mutta älkää silti unohtako sitäkään aikaa, yhtenä kohtana äänioikeuden laajentaminen. 
minkä tämä e d u s kunta on istunut. Ellen väärin muista, niin porvareissa oli niitä, 
Muistetaan, kuinka ensimäiset ajat tapeltiin jotka sanoivat, että onhan siinäJ ohjelmassa 
valtakysy m y k se s t ä. Kysymys oli poh- hyviäkin kohtia, ja joku sanoi nimenomaan 
jaltaan siitä, onko valta oleva tässä maassa äänioikeusuudistusta semmoiseksi, jonka 
kansalla ja kansan eduskunnalla vaiko jolla- saattoi ottaa huomioon. Ainakin yksityisesti 
ldn ryhmällä, esimerkiksi ,hallituksella" ja olen kuullut joidenkuiden porvarien lausuvan 
sen kautta ,hallituksen" takana olevalla ~en ajatuksen. Mutta tylysti tämäkin ehdo
omistavalla luokalla. Se kysymys kiihoitti tus kuitenkin tapettiin. Näitten kahden 
miel~ä täällä. Ja sen täytyi myös ulkopuolella uudistuksen ystävällisesti vastaanottaminen 
eduskuntaa herättää tavatonta huomiota. Päii- ja vielä enemmän niiden toteuttaminen olisi 
tös siitä lopulta sitten suurien taistelujen ja varmasti monin kerroin enemmän vaikuttanut 
myös ikävien tapahtumien jälkeen tuli se, kuin mieliä tyynnyttävästi ja rauhoittavasti kuin 
tiedetään: valta julistettiin kuuluvaksi edus- - muutaman sadan miehen aseellinen ar
kunnalle. Mutta se ei tapahtunut eduskun- meija. 
nan v·aikutusvaltaisen porvariston taholta Porvariston elintarve p olitiikka on 
suosiosta, vaan mikä.li näyttää - pakosta. myös koko sodan aikana: ja vielä senkin jä.l
Maa1aisliittolaise~ ottivat silloin hoitaaksensa keen, kun Suomen omat laitokset ovat voineet 
Jumalan kättä ja ratkaisivat asian (Keskus- sitä asiaa kokonaan hoitaa, ollut semmoista, 
tasta: Hyvin!)- Suomen porvariston onneksi. ;joka on ihmisissä tyytymättömyyttä herättä
Mutta ennenkuin tämä oli tapahtunut, oli jo nyt. En viitsi lähemmin siihen asiaan puut
kyllin ehditty kylvää vihan, suuttumuksen ja tua. Mainitsen vain erään asian, koskapa 
katkeruuden siementä. Ja niistä siemenistä, ,Helsingin Sanomat" tänään antaa siihen eri
siinä maaperässä, jonka kapitalismi on luonut, koisen aiheen. Lehdessä nimittäin kerrotaan, 
nousee myös helposti anarkiaa ja vallatto- että nyt tulee valtion maksettavaksi korvauk
muutta. ' sena maanviljelijälle nelisenmiljoonaa mark-

Tämän eduskunnam enemmistön suhtautu- kaa sen johdosta, että elintarvepäällikkö 
minen moniin kansanvaltaisuuteen tähtääviin ' Åkerman aikoinaan oli menetellyt niin, että 
viime e d u s kunnan p ä, ä t ö k s i i n on toiset maanviljelijät joutuivat saamaan vai
myös ollut semmoista, että sen on täytynyt · tiolle luovuttamistaan viijoista pienemmät 
eduskunnan ulkopuolella olevien suurten jouk- maksut kuin toiset. Tämmöinen menettely 
kojen mieliä kiihoittaa. Ja sitten te olette johtui tietystikin silloisen herra elintarve
olleet kovako:rvaisia hyville uudistusehdotuk- päällikön harrastuksesta ehkäpä jonkun 
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maanviljelijäryhmän hyväksi. Tai jos ei se 
sitä ollut, niin se oli kumminkin ihan anteeksi
antamaton ta ymmärtämättömyyttä, ajattele
mattomuutta, josta kustannukset nyt saa 
Suomen kansa maksaa. Silloin kun se asia 
oli päiväjärjestyksessä, kirjoitti professori von 
Wendt siitä ja nimitti senaattori Akermanin 
- hallitusmiehen-sen menettelyn rikosoikeu
ilellisella termillä p e t o s. Ja sitä kai se 
lähinnä olikin. Tämmöiset kolttoset ja ta
pahtumat, joitten seurauksena sitte on ollut 
muun muassa se nälänhätä, josta elintarve
hallituskin nyt puhuu, on epäilemättä osansa 
tehnyt kaikkeen siihen, mitä näinä aikoina on 
saatu· ikäväksemme kokea ja nähdä. 

· T y ö t t ö m y y s a s i a s s a samanlaista. 
Kunnat, joitten tehtävänä ensikädessä olisi 
käytännölliset asiat tässä hoitaa, ovat monesti 
auttamattoman sokeita ja välin:pitämättömiä 
olleet. Pyydän vain huomauttaa, että Helsin
ginpitäjä lienee tässij.. suhteessa näytellyt kaik
kein surkeinta osaa. Sikäli kuin erää;t asian
tuntijat, - eivät helsinginpitäjäläiset vaan 
eräät muut - ovat kertoneet, oli Helsingin
pitäjän kunnallinen valta viikko-, kuukausi
määriä vitkuttanut kunnallisten hätäaputöit
ten alkuunpanoa, siitäkin huolimatta, että 
hallituksen taholta oli varattu varoja ja avat
tu mahdollisuus töitten tekoon. Mutta sitten 
onkin käynyt niin, että Helsinginpitiljässä, 
Malmilla ja muualla siellä mielten kiihtymys 
jopa huligaanimaisuus, räbinät ja mellakat 
ovat olleet ehkä pahimmat kuin missään muu
alla, Turkua ehkä lukuunottamatta. Näin saa
daan hyvin pian tämmöisenä aikana niittää 
sitä, mitä on kylvetty. 

Näin ovat siis 1 u o k k a v a s t a k o h d a t 
k ä r j i s t y ne et koko yhteiskunnassamme, 
kärjistyneet ihan polttopisteeseensä, vallan 
ra tkeamistilaan saakka. Kas, asiahan on 
yleensä niin, että kapitalistit ja proletaarit 
eivät koskaan voi pysyväisesti sopia keske
nänsä. Niitten välillä niin kauvan, kun niitä 
luokkia on olemassa, vallitsee leppymiitön 
taistelu, taistelu, joka ei taukoo, ennenkuin sen 
taistelun syyt ovat lakanneet olemasta. Mut
ta se taistelu voi olla muodoiltaan erilaista. 
Ja sen vaikutukset myös yhteiskuntaelämään
kin ovat erilaisia. Se taistelu voi esiintyä si
vistyneissä, siedettävissä muodoissa, mntta se 
voi myös esiintyä äärimäisen sietämättö
missä, epäsivistyneissä, jopa vallan inhoitta
vissa muodoissa. Molemmilla puolilla, kapi
talistien ja proletaarien puolella, tiedetään hy
vin, että nämä kaksi luokkaa eivät voi pysy
västi sopia keskenänsä. Mutta myöskin tiede-

tään, että niitten välistä taistelua voidaan jär
jestää sillä lailla, että se ei muutu yhteiskun
taelämää vallan sietämättömäksi tekeväksi. 
Mutta meillä Suomessa vastakohdat olivat jo 
viime vuosien kautta, sota~ajan tapahtumien 
ja tämän vuoden ensimäisten kuukausien 
olosuhteiden vuoksi kärjistyneet jo tavatto
man pitkälle, niin pitkälle, että tarkkanäköi
nen epäilemä.ttä jo viime kevännä, saatikka 
sitten kesällä saattoi huomata, että tästä tilan
teesta ei päästä ilman, että tapahtuisi sem
moista, jota suurin osa ihmisistä ei ehkä toivo 
ja jota kaikki kuitenkin edeltäpäin jonkun 
verran pelkäävät. Porvariston ase s
t a u t UJ:rl i ne n, joka oli tapahtunut jo sodan 
alkuaikana, nähdäkseni oli vaarallinen yri
tys juuri tässä suhteessa. Ei näet vöida kiel
tää, että porvaristo oli sodan varhaisempana 
aikana mQlkoisessa määrässä jo asestautunut. 
Se liimee kyllä tapahtunut isänmaallisessa 
tarkoituksessa ensikädessä. Lähinpänä tar
koituksena kai oli, kuten on sanottu, suojella 
koteja ja ihmisiä, silloin, kun Suomi tulisi 
evakuoitavaksi. Ehkäpä kaikkein kiihkeimmil
lä aktivistisilla aineksilla myös oli mielessä, 
että jos saksalaiset olisivat täällä maihin 
nousseet, niin niitä salaa tuotuja 'aseita olisi 
käytetty Suomen kansan vapauden lujittami
seksi. Mutta porvaristo ei myöskään unohta
nut oikeata luontoansa silloin, kun sen eräällä 
osalla oli nuo aseet käsissään. Se rupesi 
ajattelemaan niitten käyttämistä erikoisesti 
luokka-asemansa turvaamiseksi. Sitä 
enemmän tämä ajatus porvareille tuli mie
leen, kun niistä syistä, joihin edellä olen vii
tannut, mieliala maassa tuli levottomaksi ja 
työväen vaatimukset kuuluviksi. Työväen 
taisteluinto näet kasvoi ja rupesi näyttämään 
siltä, että työväki ei tahtonut laskea näitä ai
koja luistamaan ilman, että tätä yhteiskuntaa 
uudistetaan ja kansanvaltaistutetaan kelpo
lailla. En tahdo sanoa, että läheskään enem
mistösEtä porvarillista yleisöä tietoinen luokka
tarkoitus olisi ollut silloin vallalla. Mutta 
varmalta näyttää - ja siihen kai löytyy to
distuksiakin -, että porvariston taantumuk
sellisimmissa ja vanhollisimmassa aineksissa 
tämä ajatus jo verraten aikaisin oli selvinnyt. 
Niissä oloissa heräsi ihan itsestään, täytyi he
rätä, myöskin työväen keskuudessa a j a
tuksen työväen asestaumisesta. 

Asestauminen tapahtuikin. Ja nyt on pit
kin maata porvarillisia ja työväen yksilöitä 
suuret joukot, ehkäpä satojatuhansia, joilla 
on revolverit, pistoolit, suurella osalla hyviä 
makasiinikivääriä Käytettävissä, ehkl;ipä kuu-
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laruiskuja ja osaksi tykkejäkin. Seisomme 
nyt toisiamme vastassa ase kädessä. 1 

Ja h.a ll i t u s puolestaan ei kesällä suin
kaan menetellyt viisaasti, jotta päästäisiin 
siitä asemasta, mihin oli jouduttu. Erästä po
liisijuttua viime eduskunnassa käsiteltäessä 
puhui senaattori Serlac4ius. Puheessansa 
hän esitti ajatuksen, ettei pitäisi laittaa por
variskaarteja eikä työläiskaarteja. Jopa hän 
sanoi hylänneensä ehdotuksen ratsastavista 
kolonneista valtion toimessa. Tämä senaatto- . 
ri Serlachiuksen ajatuskanta oli porvarin kan- : 
naksi minusta ymmärtäväisen, situatsioonia 1 

käsittävän miehen ka:nta, siis siedettävä ja 
melko hyvä. Mutta senaattori Serlachius ei 
jaksanut tästä kannastansa pitää kiinni. Hä
nestä tuli sittenkin sen ratsastavan kolonnan 
luoja .. Ehkäpä Uudenmaan läänin nykyistä 
maaherraa on liian paljon syytetty sen luo
jaksi. Hän oli luultavasti sen teknillinen jär
jestäjä. Mutta sen kolonnan isä hallituksessa 
lienee ollut senaattori Serlachius. Sen aske
leen ottaminen oli suuri onnettomuus. Sen 
täytyi kärjistää olosuhteita, vastakohtia sitä
kin enemmän, kun se tapahtui salaa. Tiede
tään, että se teknillisesti järjestettiin, miehet 
siihen koottiin, ne harjoitettiin jo kesälläennen 
vaaleja. Ja vasta sen jälkeen, kun vaaliliput 
oli uurnaan jätetty, herra Setälän senaatti 
laski siitä julkisuuteen virallisen tiedonannon. 
Minuun teki tämä sen vaikutuksen, että pelät
tiin senaatin tuollaisen toimenpiteen ennen 
vaalia, jos se tulee julkisuuteen, herättävän 
ikävää huomiota, ehkäpä hiukan vahinkoakin 
eräitten porvarillisten vaalitoiminnalle. Mut
ta sitten, kun vaalioperatioonit oli suoritettu 
kaikella sillä rajuudella, millä ne suoritettiin, 
senaatti asiat laski julkisuuteen. (Vasemmal
ta: Petkuttajia olivat. Eikös hävetä, Setälä~) 

Tämmöisetkin seikat pyydän teidän myös
kin ottamaan huomioon, kun nyt arvostelette 
työväkeä, sosialidemokraattista puoluetta, sen 
puolueen tässä kamarissa olevaa ryhmää, jopa 
kun te arvostelette punakaartilaisia, sanon, 
kun te arvosteletie niitä. huligaaneja,, jotka 
nyt tekevät pahoja ja rumia töitä! 

Täällä on monta kertaa sanottu meille moit
tien, että työväki, sosialistit. varsinkin työvä
en johtajat olisivat ne varsinaiset syntipukit 
koko siihen sekamelskaan ja kuohuntatilaan, 
jossa Suomen ·yhteiskunta nyt on. Mutta asia 
kumminkin on niin, että työväen taholta ei ole 
tässä luokkasodassa ammuttu ensimäistä 
laukausta. Tämän vallankumouskauden 
aikana ensimäinen laukaus ammuttiin kai 
Huittisissa viime kesänä porvarien tulilui-

kuista. Mutta on sitäkin vanbempi tapaus, 
joka vielä tänä päivänä katkeroittaa työväen 
mieliä. Se on marraskuun suurlakon ajalta 
1905. Senaatintorilla ensi kerran valkokaar
tin riveistä ojennettiin revolverit työväen 
aseetonta ka:artia vastaan. Silloin työväen 
taholta annettiin niille kaarteille lahtarikaar
tin nimi ja perintönä se sitten on kulkenut 
tänne asti. Se verisen yhteentörmäyksen uhka 
porvarien taholta silloin ensimäisessä suur
lakossa kantoi hedelmänsä · jo Hakaniemen 
mellakoissa ja se palauttaa katkeria ajatuksia 
vielä tänä päivänäkin monien työläisten mie
liin. 

Porvaristo on nyt näinä viime viikkoina pu
hunut paljon järjestyksen puolesta maassa ja 
vaatinut pontevia toimenpiteitä. Mutta sa
malla myöskin te tai teidän luokkanne julki
set edustajat kirjoituksissa ja puheissa ovat 
käyttäneet kaiken korkeasti kouluutetun tai
tonsa, parjauksen ja valheen avulla, jopa ylly
tyksen ja kiihoituksenkin avulla tehdäkseen 
vaikeaksi järjestyksen aikaansaanuin maassa. 
'runtuu monesti siltä, kuin löytyisi p o r v a
r i s t o s s a n i i t ä k i n, jotka i 1 m o m i e l i n 
n ä k e v ä t k a i k e n sen, m i t ä t a p a h t u u. 
Tämänpäi väisessäkin ,Hufvudstadsbladetissa" 
eräs kirjoittaja toteaa, että syndikalismi yhä 
nousee ja kasvaa ammatillisissa järjestöissä. 
Edelleen sanotaan, että koko sosialidemoktaat
tisen rakennuksen olemassaolo horjuu. J oh
tajain, - jommoisista porva:risto puhuu, -
sanotaan työväen keskuudessa menettävän 
luottamuksensa. Mutta porvariston sitävas
toin sanotaan heräävän. Siinä lehdessä lisä
tään vielä, että kaikki näyttää menevän ihan 
yli hyvienkin toiveiden, ellei olisi erästä pik
kuista epävarlll,.uutta,- se on: jos vain ,sam
makot suossa", maalaisliittolaiset, tarjoisivat 
edes vähänkin mahdollisuuksia porvareill1;1 
siihen, että niihin voisi laskea tässä ,parla
mentaarisessa pelissä". Minuakin jo loukkasi 
tämmöinen puhetapa' maalaisliittolaisista. 
(Vasemmalta: Ei se niistä liikaa ole.) Kyllä 
se on liikaa sentään, sillä ovat ne jonkun hy
vän työnkin tehneet. Lisäksi annetaan teistä 
arvoisat maalaisliittolaiset tällainen atesti: 
On surullista tässä maassa, että niin paljon 
pitää riippua parista-kymmenestä indiviidistä, 
joiden henkinen horisontti tuskin nousee kun
takokousmiestä korkeammalle. (Hilpeyttä 
vasemmalta.) Tämä arvostelu todistaa sitä, 
että maalaisliittolaiset eivät ole eivä•tkä tahdo 
olla mukana kaikissa niissä koiruuksissa, 
joita oikealla suunnitellaan. Ja se on sentään 
hyvä asia. Mutta sosialisteista sitä parjausta 
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ja valhetta vielä en-emmän harjoitetaan. Kun 
porvaristo harjoitti vaaliagitationia, niin suo
malaisten puolueiden yhteinen vaalijuntta jul
kaisi kirjan, muistaakseni kunnallislakiuudis
tuksesta. Sen häntäpäässä oli kerrottu, että 
viime eduskunnaJU vuhemies olisi ollut pu
heenjohtajana voimellakkain aikana Helsin
gissä jossakin semmoisessa kokouksessa, jossa 
oli päätetty mennä ryöstämään niitä voiva
rastoja tai jotain semmoista. Tämä kertomus 
oli valhetta, sillä se henkilö, jota tarkoitetaan, 
ei koko tuossa kokouksessa ollut saapuvilla
kaan. Mutta taantumuksellinen porvaristo 
häpäisee valtiollisia vastustajiaan vasemmal
la. Se häpäisee ja rankaisee omiansakin, sem
moisia, jotka eivät tahdo olla mukana kaik
kein julkeimmassa ja häikäilemättömimmässä 
taantumuksellisessa politiikassa. Ruotsalai
nen puolue osoitti asettaessansa ehdokkaita 
näille valtiopäiville, millä lailla kohdellaan 
niitä, jotka joskus koroittavat äänensä ja anta
vatkin sen hyvien asiain puolesta. Näillä val
tiopäivillä näytään myöskin uhkaavan tule
valla istuntokaudella rangaista niitä ruotsa
laisia porvareita, jotka eivät samassa rivissä 
aina tahdo kulkea luokkatoveriansa kanssa. 

Tämmöisissä oloissa, kun porvariston poli
tiikan avulla ja johdosta on syntynyt mieHen
kuohua ja tyytymättömyyttä ihan määrättö
mästi, kun anarkiakin nostaa päätänsä tyyty
mättömyyden järvestä, tämmöisenä aikana 
sitten nousee myös ta a n t u m u s, selvä, 
r ä i k e ä j a a v o n a i n e n t a a n t u m u s. 
Se kuvittelee yleiselle mielipiteelle enemmän 
hirmuisuuksia, kuin on tapahtunutkaan. Se 
maalailee paholaisen seinäJle useammalla sar
vella, kun sillä niitä onkaan. Se ponnistaa 
kaikki voimansa saadaksensa yhteiskunnan 
herkkäuskoiset ainekset uskomaan, että nyt 
on jo vallan viimeinen hätä käsissä. Pikku
porvarillisia vaistojahan voidaankin kutitella 
helposti. Niitä vaistoja voidaan yllyttää sillä 
seurauksella, että toiselta puolen ajetaan 
niitä raakaan yksilölliseen anarkismiin, niin
kuin on tapahtunut, mutta toiselta puolen nii
tä myös ajetaan järjestyksen ja jä~jestyksen
pidon nimellä- siihen anarkiaai:J., jota poliisi
valtion toiminta tarkoittaa. Samalla tehdään 
kuitenkin komeita liikkeitä parlaanenteissa ja 
.parlamenttien ulkopu4illella: puhutaan kansan
valtaisesta ·elämästä ja järjestyksestä. Kerran 
aikaisemmin tämmöisestä samanlaisesta asi
asta täällä puheen ollessa neiti Furuhjelm 
esitti, että tämähän eduskunta on kaikkein 
kansanvaltaisin eduskunta maailmassa, sen 
olemassaolo perustuu erittäin laajaan kansan-

valtaiseen äänioikeuteen. Peräähän na1ssä 
väitteissä kyllä on. Mutta mitä sellaisella 
kansanvaltaisuudella tehdään, kun ei sillä 
saada aikaan sitä, mikä on kansalle tarpeel
lista ja välttämätöntä, jotta se voisi elää, ke
hittyä kulttuuri-ihmisiksi ja kansa kulttuuri
kansaksi niin nopeaan kuin olisi tarvis1 Pu
hutaan uudistuksista sanomalehdissä, levitel
lään käsiä ja sanotaan: olemmehan sen ja sen 
jo antaneet, olemmehan lähettäneet valiokun
taan semmoisen ja semmoisen uudistusehdo
tuksen. Samalla kuitenkin ne samat taantu
mukselliset sekä julkisesti että salaa punovat 
juonia, mitenkä saisivat uudistuksesta pala 
palalta repeämään pois semmoista, mikä. olisi 
todellista uudistusta ja mikä todella veisi de
mokratian 'asiaa tässä maassa eteenpäin. Mois
ten komeilujen jälkeen sitten korkeasti lisä
tään, että ei tarvita muutakuin voimaa ja asei
ta, järjestystä ja; järjestyspääHiköitä ja sitten 
- on muka kaikki hyvin ja asiat juoksevat, 
niinkuin niitten pitääkin, elämä palautuu 
säännöllisille raiteille, Suomen epäjärjestyk
sellinen yhteiskunta muuttuu j·ärjestykselli
seksi, rauha palautuu ja ihmisten mielet mu
ka tulevat tyytyväisiksi! Taantumus meillä 
Suomessa kulkee nyt demokratian ja refor
mien kyltti rinnallansa. Kummallista: taan
tumus on aina ja kaikkialla, kun se on pon
nistanut voimansa tehdäksensä jonkun oikein 
suuren hyökkäyksen, teeskennellyt demokra
tia- ja reformiystävä.llisyyttä. Se sama tuoksu 
on minusta myöskin senaatin ehdotuksessa 
tässä järjestysasiassa. 

Minkäta,kia taantumus kehuu noin itseän
sä, koettaa peittää kyntensä demokratian ja 
reformistisuuden verholla1 Minkätakia se 
niinkuin ,Hufvudstadsbladetissa", noin iloisin 
naamoin toteaa, että syndikalismi lisääntyyY 
Minkätakia huudetaan koko maailmalle, ulko
maillekin, että tämä maa on hukkumassa 
anarkiaan~ Minkätakia syytetään järjesty
nyttä työv>äenliikettä, sitä, joka aina on taistel
lut anarkiaa vastaan ja jonka olemassaolo on 
ollut kaikkein paras anarkian ehkäisemiskei
no, minkätakia sitä juuri syytetään anar
kiasta1 Minkätakin näin tehdään1 Sentakia, 
että taantumus tahtoo tämmöisenä aikana 
perinpohjinlyödätyö~äenluokan 
ensin hajalle ja sitten maahan. ,Hajoita ja hal
litse" oli vanhain roomalaisten poliitillinen 
ohjesääntö. Se on myös kapitalistisen porva
riston poliitillinen ohjesääntö. Mutta väärin 
te syytätte, kun te syytätte työväenluokkaa, 
sen järjestöä, sen valtiollista puoluetta anar
kian tekijäksi, synnyttäjäksi, lietsojaksi ja 
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ylläpitäjäksi. Olen varma. siitä, että tässä 
maassa löytyy satojatuhansia työmiehiä ja 
työläisnaisia, jotka huutavat: Alas a n a r
k i a! Mutta he lis·äävät samalla myös: A 1 a s 
se yhteiskunta, joka anarkiaa 
synnyttää! Ja edelleen: Eläköön val~ 
1 a n k u m o u s! Työväki, joka sanoo: ,Alas 
anarkia," joka järjestötoimintansa kautta 
anarkiaa vastaan taistelee, se nimittäin vi:haa 
sydämestään kapitalismia ja porvarisvaltaa. 
Se tietää myöskin, että porvariston anarkian 
yhtenä parhaana tukena ja apukeinona on 
aina ollut poliisivalta. Tässä maassa on saatu 
sitä kokea kauvan ja montakertaakatkeroitta
vasti. Eri poliitillisten suuntien vaihtuessa 
myöskin porvariston eräät osat ovat saaneet 
sen suureksi katkeruuden aiheeksensa kokea. 

Kun luokkatietoinen työväki taistelee anar
kiaa vastaan- esiintyköön se missä tahansa 
ja missä -muodossa hyvänsä - ja kun se sen 
julistaa omien tarkoitustensa, oman taistelun~ 
sa pahimmaksi viholliseksi, niin samalla se 
kuitenkaan ei tahdo olla apuna ja Vlälikappa
leena porvarisvallan lujittamisessa poliisival
lan kasvattamisen ja kehittämisen kautta. 
Hallituksen ehdotus kumminkin tässä suh
teessa tä:htää tavattoman pitkälle. Se näyttää 
minusta merkitsevän oikeastansa (Vasem
malta: Kansalaissota!)· d i k tatu u r i a. Esi
tetäänhän, että eduskunta oikeuttaisi hallituk
sen ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, 
joita se katsoo tarpeellisiksi lujan järjestys
vallan luomiseksi maahan. Tiedän, että hal
lituksessa istuu henkilöitä, esimerkiksi halli
tuksen päämies, jotka kantavat tässä maassa 
mainetta siitä, että ovat vankkoja laillisuuden
miehiä. (Åäntä vasemmalta.) Mutta saattaa 
tulla semmoisiakin poliitillisia tilanteita, jol
loin vankimmankin laillisu~denmiehen lail
lisuus ja laillisuusperiaatteet horjuvat samal
la lailla, kuin· nälän ja puutteen kourissa tais
televan työmiehen parhaimmat siveelliset 
periaatteet saattavat murtua. Ja ne, jotka 
edesvastuuttomina seisovat hallituksen taka
na, taantumuksellinen porvaristo, ne eivä.t vä
litä laillisuudesta mitään. Niille on voitto, 
luokkavoitto, luokkavaltansa tukeminen ensi
mäinen asia. Jos siihen kelpaa laillisuus, niin 
kävtetään sitä välikappaleena, mutta ellei se 
siihen kelpaa, niin pannaan se nurkkaan. 
Näin on ollut tässä maassa ennenkin. Enkä 
usko, että porvaristo Suomen tasavallassakaan 
olisi tässä suhteessa tapojansa ja mielipidet
toosä muuttanut. 

Senaatin pyytämä valta on minusta erää:ssä
kin toisessa suhteessa sangen arveluttava. Se 
nähdäkseni avaa takaportin k o r k e i m m a n 

v a 11 a n s i i r t y m i s e 11 e s e n a a t i n k ä
s i i n, tosin ehkä väliaikaisesti, mutta sitten
kin. Ja kun sitä sinne vähitellen ja tilapäi
sesti, ensin yksityisten tapausten ohella useam
min, siirretään, niin sitä sinne lopuksi joutuu 
enemmäiiL, kuin maan edun kannalta on 
hyödyllistä ja tarpeellistakaan. 

Lisäksi senaatin ehdotus merkitsee ylen 
runsaiden varojen käyttämistä tarkoitukseen. 
Senaatti ei ole katsonut tarpeelliseksi, kuten 
se sanoo, ilmaista, kuinka paljon suunnillensa 
se tarvitsee ajattelemansa järjestyskunnan 
laittamiseen ja pystyssä pitämiseen. Mutta 
kun sanotaan, että ne ovat melkoisessa mää
rässä suuremmat kuin mitä poliisimenoihin 
on totuttu maksarrnaan, ja kun taas poliisime
not tässä maassa ovat olleet melkoisen suuret, 
on syytä otaksua, että ne rahavarat, joita se
naatti aikoo käyttää, ovat myöskin hyvin 
runsaat. 

M i n n e k ä s i t t e j o u d u t a a n, jos tämä 
senaatin pyyntö täytetään' Joudutaanko sii
hen, mihin sanotaan tarkoitettavan, nimittäin 
järjestyks·een, rauhaan, tyytyväisyyteen ja 
mielten tyyneyteen maassa. Pelkään kaiken 
muun voivan· seurata. tätä. Silloin kun 
ne olot, joita senaatti tällä aikeellansa aikoo 
ruveta korjaamaan, kun se kiihtynyt mieliala, 
ne ilmiöt, joita senaatti tahtoo tällä aikomal
lunsa järjestyskunnalla poistaa, ovat synty
neet syvistä tosiasiallisista epäkohdista ja val
lassa olevan porvariston politiikasta, kun ne 
siis johtuvat semmoisista syistä, niin näyttää 
olevan mahdotonta poistaa ne hallituksen esit
tamillä keinoilla. Ei tämmöisiä pahoja yh
teiskunnallisia epäkohtia ja mätäilmiöitä ole 
kai miss.ään muuallakaan saatu pysyväisesti 
ja yhteiskunnalle hyödyllisesti edes lyhyeksi
kään aikaa poistetuiksi tuommoisilla voima
keinoilla. (Vasemmalta: Ei V enäjälläkään.) 
Ei Venäjälläkään, sanoo ed. Hurmevaara. 
Hyvästi järjestetyssä Saksassakin, joka jär
jestyksen puolesta porvarillisilla puhujilla on 
ollut mallimaana, on nähty, että esimerkiksi 
Bismarckin aikainen rautainen politiikka johti 
lopulta anarkistisiin ilmiöihi* yksilöllisiin 
murhiin ja työVJä.enliikkeessä erään semmoi
sen sivustan syntymisen, joka ajoi niin kut
suttua suoraa toimintaa, mikä lähenteli vallan 
anarkiaa. Samallaisia merkkejä on nähty 
muuallakin. Englanti taas on erinomainen 
esimerkki siitä, kuinka porvaristo ymmärtä
väisellä ja viisaana menettelyllänsä on monta 
kertaa voinut estää mieltäkuohuttavan raa'an
luokkataistelun ilmiöt. Joskus on Englannin 
porvaristo ollut niin ymmärtäväinen, että se 
hätätilassa on ymmärtänyt astua ask~leen 
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taaksepäin, ennenkuin se· on lasken:ut kiihty- · 
neet joukot niskaansa. Puolestani pelkään, 
että jos senaatin ehdotus saa eduskunnan hy
väksymisen ja se pannan käytäntöön ja to
teutetaan semmoisella tavalla, kun porvaril
listen vallassapitäjäin saattaa otaksua sen te
kevän- on nimittäin otettava huomioon, että 
porvarillisessa yleisössä, varsinkin sen ääntä
pitävässä yleisössä nykyään näkyy olevan 
vallalla semmoinen mieliala, että kun lyömään 
ruvetaan, niin pitää lyödä niin, että tuntuu,
se on oleva onnettomuudeksi. Kun olen sano
malehdistä muutaman kerran huomauttanut, 
niin voin vieläkin mainita, että eräässä tämän
päiväisessä pääkaupungin porvarillisessa leh
dessä sanotaan, että muutoin kyllä se vuoden 
1870:n ranskalainen resepti olisi käyttökelpoi
nen, ellei se tekisi tätä meidän itsenäisyyden 
saavuttamisaikaamme niin rumaksi ja siinä 
suhteessa siis tekisi pahaa vaikutusta. Tiedät
te, arvoisat edustajat, mikä resepti se oli. Ken
raali Gallifet ammutti maahan syyllisiä ja 
syyttömiä, miehiä, naisia ja lapsiakin, teurasti 
niinkuin Chicagon teurastamoissa säälimät
tömästi teurastetaan eläimiä. Lähetettiin li
säksi kymmeniä miehiä, vallankumoustaiste
lijoita, vuosikausiksi vankisiirtoloihin kitu
maan ja henkisesti ja ruumiillisesti surkastu- : 
maan. Ehkäpä Suomen porvaristossa on nyt 
niitä, joille tuo rauhoitustapa olisi mieluinen. 
Saadaan pelätä, että· kun taistelun kuumuu
teen joudutaan, semmoiseenkin ehkäpä ereh
dytään. 

Nyt on jo tapahtunut siellä, täällä pienem
piä yhteentörmäyksiä työväen ja porvariston 
joukkojen välillä. Verta on vuotanut, ihmis
henkiä ikäväksemme on menetetty. Mielet 
ovat yhä enemmän kiihtyneet molemmilla ta
hoilla. Katkeruus on käynyt yhä syvemmäksi, 
ehkäpä niin syväksi, että jonakuna kiehumis
hetkenä täällä mekin voimme joutua toistem
me tukkaan, koska ulkomailla parlamen teissa 
joskus mustepullotkin lentelevät. Ei tarvita 
muuta kuin että tulee pikkuinen sysäys. Pik
kuisista yhteentörmäyksistä tulee suuri, voi 
tulla sota, k *- s a l a i s s o t a. Tahdotaanko 
sitä~ Uskon, että.porvaristossakin löytyy pal
jon niitä, jotka eivät kansalaissotaa toivo ei
vätkä tahdo. Työväenjoukoissa niitä varmasti 
löytyy paljon. Mutta ·kaikkien taantumuksel
lisimmat ainekset porvaristossa, ne, jotka ovat 
varmat siitä, että heillä on käytettävinänsä 
semmoiset voimakeinot, jotka tepsivät, ne,eh
kä olisivat valmiit pian, mahdollisimman pian, 
tekemään semmoisen leikkauksen, joka tur
vaisi ja takaisi heidän asemansa. En kiellä, 

etteikö työväen kiihkoisimmissa, anarkiaan 
taipuvammissa aineksissa olisi myöskin niitä, 
jotka vain odottavat tilaisuutta, koska saisi
vat pistää sen pistimen siihen vissiin paik
kaan, josta ed. Sali:p_ täällä kerran puhui. 
Puolestani en toivoisi luokkavastakohtien 
kärjistyvän nyt tähän pisteeseen. En toivoisi 
sitä, sillä luulen, että siitä olisi vahinkoa. Ei 
ainakaan pitäisi millään teolla kiihdyttää 
taikka erikoisesti jouduttaa tuommoisen mah
dollisuutta, vaan pikemmin menetellä niin, 
että se lykkäytyisi mahdollisimman kauvaksi. 
Mutta, kuten jo sanoin, porvarillisella taholla 
löytyy niitä, jotka ehkä eivät ainoastaan odota 
sitä, vaan jotka toivovatkin sitä. ,Ed. Mikkola 
on Pohjanmaalla sanomalehtien mukaan pitä
nyt erään puheen. En tahdo sanoa, että sen 
puheen eräät kohdat nimenomaan viittaisivat 
suoranaisesti tällaiseen mielialaan hänessä. 
Mutta hänen puheensa tarkoitetut kohdat te
kevät kuitenkin sen vaikutuksen, että hänkin 
on niin hermostunut, että odottaisi jonkun 
ratkaisun tapahtuvan, ja jos se sitten on 
iuhoittava, niin olkoon. 

Kansalaissodan vaaran! minusta senaatin 
ehdotuksen hyväksyminen tuo esiin sitäikin 
suuremmilla syyllä, kun porvaristo eräissä 
verrattain pienissä asioissa, esimerkiksi eräis
sä virkamiesasioissa, itsepintaisesti menettelee 
niin, että sen täytyy herättää harmia jopa 
rauhallisissakin työläisissä. Tiedetään, että 
eräät maaherrat ovat menetelleet sillä lailla, 
että ovat saaneet osaksensa työv·äen sankko
jen joukkojen vastenmielisyyden. Näistä ei 
tahdota millään elkeillä luopua. Ne pidetään 
paikoillansa. Ja sittenkun työväen taholta 
esitetään vaatimuksia niiden poistamisesta 
viroistansa ja kun jotkut intoilijat ja ajatte
lemattomammat rupeavat sitten käyttämään 
vli.kivaltaakin tuommoisten virkamiesten syr
jään työntämiseksi, niin silloin lyödään suu
rella miekalla näitä ihmisiä. Ja kuitenkin te 
itse omassa keskuudessanne harjoitatte sa
manlaista virkamiesten seulomista. Viime 
päivinä on porvarillisissa suurissa pääkau
pungin lehdissä käyty kiivasta taistelua siitä, 
ovatko Viipurin hovioikeuden · kaikki virka-. 
miehet kunnollisia ja kyllin arvokkaita tämän 
hovioikeuden jäseniksi. En tahdo tähän jut
tuun asiallisesti puuttua. Se on teidän keski
näinen asianne. Mutta sanon vain, että kun 
työväki saa lukea näistä tällaisista teidän 
riidoistanne ja näkee, kuinka siellä puolella ja 
toisella hiotaan miekkoja, puhutaan myrkyl
lisiä sanoja ja uhataan vastaisuudessa ryhtyä 
erinäisiin tekoihin, niin onko ihme, että nuori 
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16-17 -vuotias punakaartilainenkin sanoo: 
·Jaaha, seurataanpa Hufvudstadsbladetin esi
merkkiä. Hufvudstadsbladet lupa,a näet ran
gaista suomettarelaisia ja nuorsuomalaisia 
siitä, että ne panivat pari sen Malinin Viipu
rin hovioikeuden jäc;;entä nykyiseen. Puna
kaartilainen voi sanoa, että ehkäpä minäkin 
otan ja seuraan tätä esimerkkiä alallani. 

Kyllähän porvaristo voi saada pystyyn kai 
tuommoisenkin järjestyskunnan, jos eduskun
nan enemmistö hallitukselle siihen luvan an
taa. Ja myös tavalla tai toisella saanette ra
haakin. Onhan hallituksella nyt jo käytet
tävänä varoja, ei tosin tähän tarkoitukseen
tähän tarkoitukseenhan aiotaankin vasta 
tämän vuoden budjetin yhteydessä varoja 
saada. Mutta onhan hallituksella sentään 
niin eteviä juristeja - ja jollei siellä ole, niin 
hallituksen ulkopuolella on kyllä sellaisia, jot
ka löytävät jostakin lakiparagraafin, jonka 
perusteella, vaikkei eduskunta myöntäisikään 
niitä varoja, selittävät, että ennen myönnetty
jä varoja voi käyttää. Mutta ei sittenkään sel
laisella järjestyskunnalla, jota hallitus suun
nittelee, ja sen toiminnalla, kuten jo useasti 
olen sanonut, rauhaa saada palautetuksi. Eikä 
sillä myöskään voida tukahduttaa sitä k u m o
u k s e 11 i s t a h e n k e ä, joka nyt kaikissa 
tapauksissa vallitsee koko työväenluokan mie
liä. Ei sitä voida tukahduttaa. Se purkautuu 
ennemmin tai myöhemmin sillä tavalla, että 
se vie tämän maan demokraattista kehitystä 
eteenpäin. Mutta älköön se koskaan pur
kautuko anarkiana. Älköön se koskaan pur
lmutuko sekasortona, vaan järjestettynä köy
hälistön vallankumouksena, silloin kun se 
purkautuu. 

Ette te, arvoisat porvarilliset, hyväiksy
mällä senaatin pyynnön, voi tukahduttaa ku
mousta. Se on nyt tämän ajan oleellisia ilmi
öitä. Historiakin todistaa sen, että sitä ei 
tukahduteta. Kun yhteiskunta on kypsynyt 
vissiin asteeseensa, kun joku tuotantomuoto 
rupeaa olemaan valmis siinä määrässä, että 
voidaan odottaa siirtymistä korkeampaan 
tuotantomuotoon, silloin se siirtyminen tapah
tuu varmasti. Tapahtukoon se sitten enemmän 
tai vähemmän väkivaltaisesti, tapahtukoon se 
nopeammin tai hitaammin, mutta se menee 
kaikissa tapauksissa historiallisella voimal
Iansa eteenpäin. Siiloin kun tämän kapita
li!>tisen järjestelmän alkutaistelut suoritettiin 
Ranskan vallankumouksessa, silloin feodaali
nen yhteiskunta nousi takajaloillensa. Se 
tuomitsi nousevan porvariston verihurtiksi, 
yhteiskunnallisen rauhan häiritsijöiksi ja ni-

mitti sen kaikilla niillä pahoilla nimityksillä, 
joita ranskankielellä jo siihen aikaan oli run
sas varasto. Ja kuitenkin Ranskan vallan
kumous meni eteenpäin. Se kesti kyllä vuosi
kausia eikä se päättynyt yksistään siihen maa
han, missä se oli alkanut. Se kulo levisi yli 
Euroopan, koko sivistyneeseen maailmaan 
kypsään maaperään. Ja niin vähitellen niistä 
taisteluista nousi ja kehittyi porvarillinen 
yhteiskunta siihen muotoon, missä se tänä 
päivänä on. Mutta Ranskan vallankumous ei 
olisi esimerkiksi Saksassa voinut saada vaiku
tusta ja maaperää, elleivät sielläkin olot, ta
loudelliset ja niiden mukana poliittiset, olisi 
kehittyneet sellaisiksi, että vallankumous oli 
välttämätön. Kapitalistinen yhteiskunta ja 
sen ylirakenne, valtio, ne vuorostaan rupeavat 
nyt saamaan semmoisia muotoja, että v ä h i
tellen on vältämätön kapitalisti
sen ta 1 o u s j ä r j e s te 1m ä n vai h t u
m i ne n toiseen. En tahdo mennä väittä
mään, että se nyt on suoritettavissa, että yh
dellä loikkauksena voitaisiin hypät'ä sosialis
miin. Päinvastoin en uskoisi sen nyt olevan 
mahdollista, mainittakoon sivumennen. 

Kun näin ovat asiat, niin turhaa on luulla, 
että senaatin ehdottamalla järjestysvallalla 
saataisiin ensiksikään järjestystä tässä maas
sa kunnolliseksi. Toiseksi sen kautta ei voida 
sitä kumouksellistamielialaa tukahduttaa, joka 
on proletaareja vallannut. Mutta kolmanneksi 
sillä! ei myöskään saada kai y k s i 1 ö 11 i s i ä 
a n arki s ti s i a i 1m i öitä k ä ä n poistu
maan. Päinvastoin on syytä pelätä, että ne 
käyvät yhä räikeämmiksi. Onhan nähty ennen
kin sitä. Tiedätte, että laajat kansankerrokset 
jyrkästi vastustavat sellaista rauhoitusmenet
telyä, sellaista sosialista lääkitsemiskeinoa, 
jota senaatin ehdotus ja; porvariston pyrki
mykset ylipäänsä tässä suhteessa tietävät. 
Ja jos niin on, niin silloin myöskin kiihkeim
mät ainekset saattavat yhä enemmän erehtyä 
yksilöllisen anarkismin tielle. Teissä porva
rillisissakin on paljon sellaisia aineksia, jotka, 
koska kerran porvarillinen maailmankatso
mus ylipäänsä on yksilöllistä, ovat erehtyneet 
päivän politiikassa tätä kantaa ajamaan. Ei 
ole nimittäin harvinaista, että työväen luotta
musmiehet näinä aikoina saavat kirjeitä, -
sisällöstää11 päättäen porvareita - joissa ei 
ole allekirjoitusta, mutta joissa luvataan ottaa 
hengiltä se ja se työväen edustaja, toimitsija 
tai luottamusmies, ellei se esimerkiksi eroa 
eduskunnasta tai ellei se tee semmoista tai 
semmoista j. n. e. Mitä väkivaltaisimpiin 
keinoihin yhteiskunnassa ryhdytään, sitä 
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enemmän sikiää ja kasvaa tuollainen yksilöl- ' 
Iinen politiikka. 

Puolestani siis katsoisin onnellisimmaksi 
ja parhaimmaksi, jos ei se suunnitelma, jota 
hallitus nyt ajaa, koskaan toteutuisi. Jos mi
nun sallitaan antaa teille neuvo, niin se olisi: 
P y s ä h t y k ä ä s i ll ä t i e ll ä! Teillä on 
l;:yllä viime aikoina tunnussanananne ollut: ei 
mitään myönnytyksiä! ei yhtään peräänanta
mista! on seisottava paikallaan ja kaaduttava 
siihen! Ymmärrän kyllä tämänkin. Se voi 
olla semmoisen porvarillisen ryhmän ajatus
kannan mukaista, joka jo on tuomittu tu
.houtumaan. Siihen kuuluvat ajattelevat: 
murskautukoon kaikki, murskautukoot itse
ldn, mutta tapahtuuhan samalla myös hävi
tystä ympärillä laajoissa piireissä. Toiset 
ovat niin yksinkertaisia, että sanovat: tapah
tukoon oikeus, vaikka maailma häviäisi. Mi
kä sitten on oikeutta~ Senaatin ehdotuksen 
,kannalla olijat pintapuolisesti katsoen luule
vat olevansa oikeassa. Minä tahtoisin tässä 
asiassa ja ylipäänsä Suomen kansan politii
kassa, sen eduskunnan politiikassa harjoitet
tavan s osialista oikeutta. Senaattori 
Serlachius ollessansa tämän eduskunnan jäse
nenä piti kerran puheen ja lausui, että yksi 
asuntolaki on parempi kuin 10 rikoslain py
kälää. Se oli hyvin sanottu. Mutta senaattori 
Serlachius, kuten jo sanoin, ei itse jaksanut 
noudattaa tätäkään ohjelmaansa. Ei sitä näy
tä jaksavannoudattaa sekään senaatin siviili
päällikkö, joka senaattori Serlachiuksen jäl
keen nyt sitä salkkua hoitaa, ja eivät myös
kään sille kannatustansa näytä jaksavanantaa 
muutkaan senaatin jäsenet, koskapa ehdotus 
tällainen, kuin kysymyrksessäoleva, on tänne 
jätetty. Mutta pyytäisin kuitenkin, herrat se
naattorit, teitä, seuraamaan, käytäntöön sovel
luttamaan tätä senaattori Serlachiuksen lau
sumaa ohjetta. Se minusta on paras lääke. 
Senaatin puheenjohtaja on, kuten jo sanoin, 
saanut porvaristolta maineen, että hän on jär
jestyksen ja laillisuuden mies. Useilla muilla
kin senaatin jäsenillä on sama maine. Mutta 
toivoisin, että te myös koettaisitte hankkia 
itsellenne toisen mainesanan: sosialisesti ym
märtäväisiä miehiä. Luopukaa tästä niin sa
notun lujan järjestysvallan luomishankkees
tanne. Hankkeenne saumojen läpi paistaa, 
että siitä tulee sotajoukko, armeija, joka voi 
ja varmastikin t u l e e t u o t t a m a a n s a
n o m a t t o m i a o n n e t t o m u u k s i a t ä
h ä n m a a h a n. Luopukaa siitä ja ruvetkaa 
toteuttamaan sosialista oikeutta. Sillä tiellä 
te pääsette pitemmälle ja sillä tiellä voitte 

nähdä meidät selkänne takana teitä eteenpäin 
lykkäämässä. Tässä nyt esittämässänne asias
sa meidä,n täytyy s e i s t a t e i t ä v a s t a a n. 
'ryöväki ei ole lähettänyt meitä tänne äänestä
mään varoja semmoisten laitosten perustami
seksi, jotka uhkaavat työväen vapautta, ei an
tamaan ääntämme semmoisten hankkeitten vi
rittämiseksi, jotka voivat kansanvaltaista edis
tystä tässä maassa estää, häiritä ja ehkä:pä tu
kahduttaa. Työväki on lähettänyt meidät tänne· 
ajamaan työväenasiaa, l ei p ä ä j a o i k e u t-
t a sille vaatimaan. 

Luulen riittävrusti näyttäneeni, että kaikki 
se ikävä, mikä nykyään Suomen yhteiskun
nassa vallitsee, on johtunut yhteiskunnalli
sista epäkohdista, kurjuudesta, jota työväki on 
saanut kokea, kohtelusta, jota se on saanut 
kärsiä, hädästä, puutteesta, nälästä ja sor
rosta, jonka alaisena se on saanut taistella. 
S e m m o i s e e n h ä t ä ä n o n k ä y t e t t ä
v ä m u i t a k e i no j a kuin miesjoukkoja ja 
aseita; siihen tarvitaan toisia lääkkeitä. Niistä 
olen puhunut ja ne lääkkeet tepsivät varmasti. 
Me sosialidemokraatit emme tahdo vastustaa 
järjestyksen huoltamista, päinvastoin tah
domme olla mukana siinä. Mutta monta ker
taa on jo sanottu, että siitä pitää laittaa kan
sanvaltainen järjestys ja kansanvaltaisesti se 
turvattava. Siinä työssä me olemme mukana. 
Mutta samalla kun me huudamme: alas anar
kia, joka ilmestyy ryöstöissä (Oikealta: Mil
loin~). murhissa ja muissa samantapaisissa, 
samalla me myös huudamme: alas semmoinen 
poliisianarkia, jota porvaristo valmistaa. 
Senaatin ehdotus on vaarallinen siinä suhtees
sa, että se vie p o r v a r i s t o n j ä r j e s t et
tyyn anarkiaan. Ja sentakia me olemme 
viimeiseen asti sitä vastustamassa. Mutta jos 
niinkin käy, että te tämän ehdotuksen hyväk
sytte, niin mitäpä sille sitten voidaan. Täy
tyy ottaa vastaan se, mitä tulee, jos sen täy
tyy tulla. (Vasemmalta: Kyllä! sitä vastaan 
ovat jumalatkin voimattomat!) Sitten jäiestä
päin saanemme nähdä, mitä siitä seuraa: hy
vääkö vai pahaa. Hyvä olisi, jos ei kaikesta 
huolimatta sittenkään seuraa mitään enempää 
ikävää, kuin mitä nyt jo nähdään, paha, jos 
seuraisi enemmän ikävää. Mutta sen sanon 
teille vielä.: senaatin ehdotuksen hyväksymi
nen ei missään tapauksessa kumminkaan mer
kitse sitä, että työväen ·vallankumouksellinen 
mieliala, että kumousliikkeiden mahdollisuu
det tästä maasta poistuisivat. Ei! Jos kerran 
eurooppalaisen vallankumouksen edellytykset 
nyt ovat olemassa, niin kyllä kai ne sitten 
myöskin rupeavat olemaan vähitellen Suo-
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messa.' Senaatin ehdotuksen hyväksyminen 
voi nähdäkseni siinä suhteessa- en sano olla 
hyväksi tai pahaksi - vaikuttaa niin, että se 
jouduttaa tuota vallankumouksellisten liik
keiden alkamista. Tahdotteko te sitä t Se 
on teidän asianne. Toivotteko te sitä~ Se
kin on teidän asianne. Luulen, että porva
ristossa on melkoinen osa niitä tai oikeastaan 
kaikki, jotka eivät toivoisi sitä, mutta toivo
vat tämän ehdotuksen hyväksymisellä teke
vänsä sen tyhjäksi. Mutta toiveet ovat toi
veita vain. Tulevat tapahtumat ja tulevien' 
aikojen h1storia todistaa sitten, kuinka oikein 
tässä on arvattu ja mitä lopultakin tulee. 
Mutta jos täJmä ehdotus tulee hyväksytyksi ja i 
sitä sitten lähdetään ka~kella sillä intohirnolla 1 

toimeenpanemaan, mikä porvaristossa nyt on ' 
vallalla, kaikilla porvariston käytettavillä 
voimilla, niin ei syy seurauksiin ole meidän. 
Mutta jos tahdotte saada jonkinlaista jär
jestystä täällä aikaan ja mielten tyyneyttä, 
niin taivuttakaa senaattinne ja l ä h te k ä ä 
itsekin, r e i p p a a s t i j a r e h e ll i s e s t i 
demokraattisten sosialisten[ 
u u d i s t u s t e n t i e ll e. Sillä tavalla pu- . 
toavat pian aseet ihmisten käsistä, niin oike
alla kuin vasemmalla. Pyssyt pannan seinälle, 
revolverit laatikkoon eikä enää tarvitse sor
vata kansainvälisen oikeudenkin kieltämiä 
dum-dum-kuulia, jommoisia porvariston yl-
häisimmillä nyt on. · 

Senaattori A. C a s t r en: Sen lisäksi, mitä 
lausutaan käsilläolevassa hallituksen kirjel
mässä, joka minulla oli kunnia tältä paikalta 
tämän kuun 10 päivänä lukea julki, pyydän 
yksityisenä hallituksen jäsenenä lausua seu
raavaa: 

Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi
nen järjestyneessä ja terveessä yhteiskunnas
sa kuuluu hallituselimien tehtäviin ja tulee 
hallituksella sen vuoksi olla käytettävänään 
tarpeellista Ja tehokasta valtaa ja voimaa. Sa
masta syystå on vältettävä ja terveen yhteis
kunnan kannalta vaarallistakin, että yksityi
set kansalaiset tai sen eri ryhmät ottavat tä
män toiminnan yksinomaiseksi oikeudeksi ja 
voimakeinoin pitävät sitä käsissään. Seuraus 
onkin tällaisesta toiminnasta tavallisesti riita 
ja epäsopu eri kansalaiskerrosten kesken ja 
vihdoin kansalaisten asestautunlinen toisiaan 
vastaan. Tällaiseen tilanteeseen on nyt tultu 
maassamme ja sen seurauksia havaitsemme 
päivittäin toinen toistaan kaameammassa 
muodossa. Ensinmainittua periaatetta. nou
dattaen on· hallitus katsonut velvollisuudek
seen, estääkseen ·tällaisten tapahtumien toistu-

mista, jopa yleisiä kansalaiskahakoita ja 
veljessotaa syntymästä, ryhtyä toimiin kaik
kien yhteiskunnan säilymistä ja rauhal
lista kehitystä edistävien kansankerrosten 
kokoomiseksi ja yhteenliittämiseksi yleisen 
rauhan ja turvan palauttamiseksi maahan. 
Sitä on eritoten vaatinut juuri saavuttamam
ille asema itsenäisenä ja vapaana valtiona, jol
la ei lainkaan ole sota voimia eikä myöskään, 
niinkuin ennen jo on esitetty, muitakaan kei
noja järjestyksen turvaamiseksi. Hallitus on 
varmasti vakuutettu siitä, että kaikki oikea
mieliset, kunnon kansalaiset tulevat yksimie
lisesti ja uhrautuvasti avustamaan hallitusta· 
tässä pyrkimyksessä. Samalla on hallitus 
suunnitellut ja ryhtynytkin jo valmistaviin 
toimiin tarpeellisen tehokkaan ja varustetun 
järjestyskunnan aikaansaamiseksi, joka hal
lituksen valvonnan ja lähempien määräysten 

· alaisena . tulee toimimaan yksissä neuvoin 
vastamainittujen kansalaisjärjestöjen kanssa 
ja niiden keskuksena. Tämä järjestyskunta 
on tarkoitettu niin voimakkaaksi, että siitä 
tarpeen vaatiessa voidaan hallituksen määrä
ysten mukaan lähettää osastoja eri osiin maa
ta paikallisen jä:rjestysvoiman avuksi, jota 
sen vuoksi toisin paikoin voi pitää verrattain 
pienenä. Mitä j'ärjestyskunruari sijoitukseen, 
varustukseen ja lähempään järjestelyyn tu
lee, katsoo hallitus tällaisten toimenpiteiden 
kuuluvan sen tehtäviin. T·äJStä tulee hallitus 
antamaan tiedon myöskin tänne sijoitetun ve
näläisen -sotaväen johdolle ja tulee hallitus 
samalla vaatimaan, ettei sotaväki, sikäli kuin 
se vielä ei ole voinut noudattaa hallituksen jo 
aikaisemmin sille antamaa kehoitusta poistua 
maasta, tule sekaantumaan tähän yksin
omaan yhteiskunnan turvallisuutta ja järjes
tystä tarkoittavaan hankkeeseen. Sikäli kuin 
se suunnitelma, joka nyt on pidetty sopivana, 
osoittautuu toteutettaessa riittävän tehok
kaaksi, tulevat kustannukset siitä kuukausit
tain; perustaruiskustannuksia lukuunottamat
ta, nousemaan miljoonan markan korville. 
(Hälinää vasemmalta.) Vartauksen vuoksi 
mainitsen, että poliisivoiman ylläpitäminen 
Helsingissä nousee noin 400,000 markkaan 
kuukaudessa. Kokonaiskustannusten määrä 
tulee tietysti riippumaan siitä, milloin tämä 
ylimääräinen järjestysvalta voidaan lakkaut
taa, milloin sitä voidaan vähentää, vai täytyy
kö sitä mahdollisesti lisätä. 

Senaattori S v i n h u f v u d: Kerran ennen 
olen eduskunnassa lausunut, kuinka tärkeätä 
maallemme on, että järjestystä voidaan yllä
pitää. (Vasemmalta: Mutta ei ole yritetty 
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vaan.) Sen jälkeen, kun tämäln lausuin, o~ 
Suomen riippumattomuus tullut tunnustetuks1 
Suomen naapurien puolelta ja myöskin eräi
den .suurvaltojen puolelta. Tämä riippumatto
muuden tunnustaminen se meitä velvoittaa 
entistä enemmän. Meidän täytyy täällä saada 
aikaan jä.rjestys, meidän täytyy täällä jaksaa 
suojata ihmisten henkeä ja omaisuutta (Hyvä
huutoja). Jos me emme siihen kykene, jää se 
tunnustus, joka meille on annettu, muodolli
seksi; asiallisesti meitä ei oteta lukuun vapaa
na valtiona. (Vasemmalta melua. Varapuhe
mies: Ei saa häiritä.) Hallitus vetoo nyt edus
kuntaan, hallitus vetoo myöskin kaikkiin nii
hin kansalaisiin, jotka pitävät rauhaa ja tur
vallisuutta yhteiskunnan perusehtona. (Hyvä
huutoja ja valtavaa kättentaputusta. Vasem
malta kovaa melua. Varapuhemies kehoittaa 
useita kertoja järjestykseen. Mielenosoitus 
jatkuu.) 

Varapuhemies: Keskeytän täysi-istun
non 15 minuutiksi. 

Täysi-istunto keskeytetä:ä.p_ 8,43 i. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 9,5 i. p. 

Hallituksen esitys tuodaan. 

En s im äin en varapuhemies: On 
ilmoitettava, että hallituksen jäsen tuo erään 
esityksen. 

Eduskuntaan saapuu esittelijäsihteeri· G. E. 
F. Albrechtin seuraamana senaattori K. KaI
I i o ja lausuu: 

Kunnioitettava Herra Puhemies! Arvoisa 
Suomen Eduskunta! 

Suomen HallituJksen määräyksen mukaan on 
minulla kunnia Suomen Eduskunnalle jättää 
seuraava Hallituksen esitys n:o 37: Esitys 
eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheut
tamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä 
kesäkuuta 1917 annetun lain 13 §:n muutta
misesta toisin kuuluvaksi. 

Ensi mä i ne n Varapuhemies: Esi
tys esitellää:n eduskunnan käsiteltäväksi. 

Keskustelu jatkuu: 

Senaattori Setälä: Ensimäin·en arvoisa 
puhuja, joka tässä asiassa käytti puheenvuo
roa, on kosketellut viimesyksyistä poliisikou
lua ja sitä salaperäisyyttä, jolla se muka on 
toimeenpantu. Se henkilö, jonka raskaana 
velvollisuutena oli siihen aikaan koettaa pitää 
huolta järjestyksen ylläpidosta ja jolla myös
kin on tiedot asian yksityiskohdista, ei ole 
täällä, ei edes kotimaassa eikä voi puolestaan 
vastata. Minä kuitenkin tiedän asiasta sen 
verran, että voin sanoa arvoisan puhujan eei
tyksen olevan suuressa määrin harhaanvie
vän. 

Jokaiselle, joka ei ole antanut kiihoituksen 
ja kiihtymyksen peittää silmistään totuutta, 
on tunnettua ja tiettyä, ettei tätä poliisikoulua 
perustettu mitään kansamme luokkaa vastaan. 
Sen tarkoituksena oli ainoastaan kantajoukon 
aikaansaaminen tehokkaalle järjestysvallalle. 
On mainittava, että vähäistä ennen oli Helsin
gissä useita viikkoja kestänyt miliisilakko, siis 
lakko sellaisella alalla, jossa lakon ensinkään 
ei pitäisi saada tulla kysymykseen. Edessä oli 
siis se mahdollisuus, että missä osassa maata 
tahansa järjestysvalta minä hetkenä hyvänsä 
saattoi tehdä lakon ja yhteiskunta käydä sen 
edessä kokonaan voimattomaksi ja turvatto
maksi, niinkuin kohta sen jälkeen selvästi nä
kyikin niin sanotuiden voimellakoiden aikana, 
jotka kaasivat sosialistisen senaatin. 

Katsoen siihen, että kansalaisten hengen ja 
omaisuuden turvaaminen on jokaisen hallituk
sen alkeellisimpia velvollisuuksia, ehdotti sil
loinen siviilitoimituskunnan päällikkö senaa
tille viime syksynä poliisikoulun perustamista 
ja varojen myöntämistä puheenalaiseen tarkoi
tukseen. Että miehistöä jo sitä ennen olisi 
harjoitettu, on ainakin minulle tuntematonta. 
Itse .asian laadustakih pitäisi olla selvää, että 
tämä ei voi olla totta. Onhan huomattava, 
että senaatin varapuheenjohtaja Tokoi erosi 
vasta 17 päivänä elokuuta ja että senkin jäl
keen senaatissa vielä oli sosialidemokraattisia 
jäseniä, siis senaatin tieten tämmöinen har
joittelu ei ainakaan voinut tapahtua sillä ta
voin, ettei se myöskään samalla olisi tullut 
yleiseen tietoon. 

Miksi asiata siis pidettiin salassa sen jä1-
keen, kun se senaatissa esitettiin! Ainoana 
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syynä oli se, että siviilipäällikölle oli ilmoitet
tu, että venäläinen sotaväki aikoi estää kaiken 
tehokkaan järjestysvallan aikaansaamisen ja. 
tukahduttaa sen ensimäiseen alkuunso. (Va
semmalta: Miks'ei sitä ennen vaaleja sanottu~ 
Varapuhemies: Ei saa häiritä.) Minä en 
ole koskaan ennen, kuin vasta tänä iltana ed. 
Manuerin suusta kuullut sitä ajatusta, että 
tämä asia olisi ollut minkäänlaisessa yhtey
dessä vaalien kanssa. Että tällä poliisikoulul
la ei saavutettu sitä, mitä sillä tarkoitettiin, 
se johtui siitä., että punakaarti sen toiminnan 
tuhosi. Syynä tähän ei saattanut olla mikään 
muu kuin, että puheenalaisesta koulusta ja sen 
tarkoituksesta oli levitetty kokonaaJl! vääriä 
tietoja. 

Senaattori L o u h i v u o r i: Se anarkian ti
la, johon maame on joutunut, on mennyt niin 
pitkälle, että se uhkaa jo maan hallintoakin mi
tä tärkeimmillä aloilla. Maanantaina kuluvan 
tammikuun 7 päivänä aamupäivällä esitettiin 
sosialidemokraattisen puolueen alkuaan pe
rustaman aseellisen järjestön puolelta, jota 
aikaisemmin kutsuttiin ,Työväen järjestys
kaartiksi" ja joka nykyään, hyläten tuon 
edes johonkin jä;rjestykseen viittaavan nimi
tyksen, kutsuu itseään ,Punaiseksi kaartiksi", 
senaatin puheenjohtajalle kirjallinen vaati
mus, että entinen kenraalikuvernöörintalo luo
vutettaisiin tuon järjestön käytettäväksi. Saa
tuaan tähän vaatimukseen kieltävän vastauk
sen, tunkeutui samana päivänä kello 3 iltapäi
vällä asestettu, arviolta noin 40-50 miehen 
osasto ,Punaista kaartia" mainittuun taloon, 
ryhtyen valtaamaan itselleen talon yläker
rassa aluksi 3 huonetta, jotka oli osoitettu 
vastaperustetun sosialihallituksen käytettä-. 
viksi ja joista jo aikaisemmin senaatti oli 
käskenyt siirtämään huonekaluja osaksi toi
siin huoneisiin, osaksi senaattiin järjestettä
vää erästä uutta huoneustoa varten ja valmis
tamaan sosialihallitukselle näihin huonei
siin tilaa. Helsingin kaupungin miliisi oli jo 
aamupäivällä, saanut käskyn estää senaatin 
tietoon tullut väkivaltainen tunkeutuminen 
kyseessäolevaan huoneistoon, mutta osoittau
tui miliisi haluttomaksi ryhtymään velvolli
suutensa mukaiseen vastarintaan. Saatuani 
puhelimella tiedon tapahtumasta, läksin viipy
mättä senaatin taloudenhoitajan seuraamana 
entiseen kenraalikuvernöörintaloon, jossa vaa
din saada puhutella joukon johtajia ja tiedus
telin heidän nimiänsä, ilman että heillä oli 
rohkeutta niitä ilmoittaa. Vaadin joukkoa 
poistumaan ja heidän kieltäydyttyään siitä, 

panin vastalauseen sitä törkeätä lainrikosta 
vastaan, mitä tietää tunkeutuminen valtio
laitosten hallussa olevaan huoneustoon, il
moittaen samalla ryhtyväni nykyisin käytet
tävissä oleviin toimiin tapahtumain johdosta. 
Tähän he vastasivat vaatimuksena, että! heitä 
varten tyhjennettäisiin muutamia huoneita ja 
ellei sitä tehtäisi, tulisivat he itse niin teke
mään. 

Sillä välin olivat sosialihallituksen yliti
rehtööri ja erinaiset virkamiehet jatkaneet 
työskentelyään hallitukselle kuuluvissa, ala
kerrassa sijaitsevissa huoneissa. Kun yliti
rehtööri viimeisenä poistui virastosta, tapasi 
hän talon porvaskäytävän ja ulkoeteisen mie
hitettynä aseellisilla punakaartilaisilla. Tie
dusteltuaan tämän joukon aikeita, pani myös
kin ylitirehtööri niitä vastaan jyrkän vasta
lauseensa, huomauttaen, kuinka valitettavaa 
oli, että väkivaltaisilla pakkotoimilla häiri
t1iän sen uuden keskusviraston toimintaa ja 
paraikaa tapahtuvaa järjestämistä, joka on 
asetettu muiden muassa kiireellisesti huoleh
timaan viime vuoden kuluessa vahvistettujen 
työväen suojelusta, 8 tunnin työpäivää, työn
tekijäin tapaturmavakuutusta, työnvälitystä, 
työttömyysvakuutusta koskevien lakien ja 
säännösten toimeenpanosta ja kieltolain jär
jestämisestä. Tähän kaartin johtomiehet, 
kieltäytyen nytkin nimiään ilmoittamasta, 
vastasivat toimivansa kaartin päätösten mu
kaan, välittämättä mistään laeista, esivallasta 
tai parlamentaarisesta toiminnasta. Tämän 
jälkeen on kaartilaisia majaillut öisin sosia
lihallituksen huoneissa ja vartioinut päivällä 
niitä, kuulustellen sinne pyrkiviä. Yläkerrasta 
he ovat ottaneet haltuunsa kaikki pienemmät 
huoneet ja yhden isomman salin, alikerrasta 
ainakin yhden huoneen. Sosialihallituksen 
eri osastojen juuri alulle pantu järjestäminen 
on täten ehkäisty, niin ettei varsinkaan kans
liaa eikä raittiusosastoa voida pysyvästi jär
jestää, ja sosialihallituksen rauhallinen toi
minta aseellisen ja väkivaltaisuudestaan tun-

. netun joukkueen suureksi osaksi valtaamassa 
ja vartioimassa huoneistossa on käynyt mah
dottomaksi. Erittäinkin on huomattava se 
yleisöön kohdistuva loukkaus, kun vapaita 
kansalaisia, heidän kääntyessään julkisen vi
ranomaisen puoleen, tutkivat ja kuulustelevat 
asiattornai aseelliset miehet. Ainoastaan kii
reellisimmät asiat on sosialihallitus voinut 
käsitellä, tilapäisesti kokoontumalla hallituk
selle kuuluvassa köyhäinhoidontarkastusosas
ton huoneistossa, joka toistaiseksi on sijainnut 
eri paikassa, kuin tse hallitus. Sosialihalli-
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tuksen jatkuvalle sään1nölliselle toiminnalle 
on tämä olotila sietämätön, jopa mahdoton, ja 
vaikuttaa mitä häiritsevimmin niiden tär
keäin sosialisten tehtäväin suorittamiseen, 
mitkä jo edellä mainittiin. - Samanlaisen 
häiriön alaiseksi on joutunut entiseen kenraa
likuvernöörintaloon sijoitettu vakuutusneu
vosto, joka niinikään on vasta tänä vuonna al
kanut toiminta:nsa ja on osittain vielä jätrjes
telynalaisena, samoin työväen tapaturma
lautakunta. Työväen järjestyskaartin menet
tely kohdistuu siis tässä tapauksessa suoras
taan sellaisten lrukien toimeenpanoa ja valvon
taa vastaan, mitkä eduskunta on säätänyt työ
väen vaatimusten ja tarpeiden täyttämiseksi, 
työväen itsensä eduksi ja menestykseksi. Se 
kunnallinen järjestysvalta, joka nyt on ole
massa Helsingissä, ei ole tahtonut tai ei ole 
kyennyt tätä estämään sisäisen heikkoutensa 
tai ehkäpä jäsentensä pelkuruuden vuoksi. 

Niiden useiden tapausten joukossa, jotka 
edelleen kuvaavat nykyistä olotilaa, tahdon 
vielä lukea otteen kirjelmästä, jonka Englan
nin valtakunnan täkäläinen edustaja on maan 
hallitukselle lähettänyt ja joka eilen senaa
tissa esiteltiin. Tässä kirjelmässä, Englannin 
edustaja, huomautettuaan niistä loukkauksis
ta, jotka ovat Englannin alamaisia ja heidän 
omaisuuttaan tässä maassa kohdanneet, jat
kaa: että tälläiset hyökkäykset Englannin 
alamaisia vastaan ovat omiansa tekemään hy
vin pahan vaikutuksen sekä Englannin halli
tukseen että Englannin kansaan, koska tällai
sista tapauksista luonnollisesti kirjoitetaan 
Englannin sanomalehdistössä, eikä konsuli 
luule, että se on oleva Suomelle eduksi aikana, 
jolloin Suomi pyytää Englannin apua elin
tarve- ja muissa vaikeuksissaan. Huomautet
takoon, että Englanti on yksi niitä valtoja, 
jotka eivät vielä ole tunnustaneet Suomen 
itsenäisyyttä. 

Ed. N u r m i n en: Esillä oleva asia on 
ehdottomasti tärkeä. Sitä osoittaa yksistänsä 
se, että tällä esityslistalla päiväjärjestykseksi 
on samasta asiasta kaksi alotetta. Tiedämme, 
että vielä suuresta valiokuninasta on samasta 
asiasta lakiehdotus käsiteltävänä. Se todistaa, 
että asialla on tärkeä merkitys. Mutta tar
kastaessa näitä esityksiä huomaa, että vaikka
kin ne pyrkivät samaan, on kuitenkin perus
teluilla ja ehdotuksilla, joihin ne tähtäävät, 
suuri ero. Siinä esityksessä, joka on suuressa 
valiokunnassa käsiteltävänä kaupunkien jär
jestyksenpidon järjestämisestä, sanotaan mui
den muassa seuraavasti: ,On tal'lllokkaasti py- , 

rittävä toteuttamaan aatetta kansan hallitse
misesta sen itsensä kautta. Tämä periaate 
edellyttää, että luovutaan ai,kaisemmin tavoi
tellusta valtiovallan keskittämisestä ja yhä 
useampia hallinnon aloja siirretään itsehallin
toyhdyskuntien hoidettavaksi." Ja tässä ano
musehdotuksen johdosta annetussa lakivalio
kunnan mietinnössä, joka on tämänpäiväi
sessä päiväjä.rjestyksessä, sanotaan eräässä 
kohdassa näin: ,Kun nykyinen valtion poliisi, 
jonka toiminta on nojautunut hallinnollisiin 
asetuksiin, ohjesääntöihin ja kiertokirjeisiin, 
menneinä vuosina on menettä1nyt laajojen 
kansankerrosten luottamuksen, on tarpellista, 
että poliisilaitos maassa kokonaan järjeste
tään uudestaan, niin että kaikki järjestystä 
kansankerrosten luottamuksen, on tarpeellista, 
toiminnassa." Kaikkien kansankerrosten pääs
tessä, uusien kunnallislakien astuttua voimaan, 
osallisiksi kunnalliseen edustukseen ja sit·en 
vaikuttamaan niiden kokoonpanoon ja suun
taan, voi toivoa, että järjestysvalta kaupun
geissa saa osakseen yleistä luottamusta. Yhtä
läisistä syistä olisi käytäessä uudistamaan 
järjestyksen hoitoa maaseudulla, valiokun
nan mielestä erittäin suotavaa, että se siellä
kin järjestettäisiin kunnalliseksi asiaksi. Tä
mä kolmas alote, hallituksen kirjelmä, päät
tyy, että ,eduskunta päättäisi oikeuttaa hal
lituksen ryhtymään kaikkiin niihin toimenpi
teisiin, joita se katsoo tarpeellisiksi lujan jär
jestysvallan luomiseksi maahan". Siis ehdo
tukset päättyvät molemmat aivan päinvastai
sille periaatteille. Onkohan sattuma, että tä
mä hallituksen alote on tullut juuri vähän en
nen, kuin lopultakin on tälle eduskunnalle tul
lut esityksiä, jotka tarkoittavat järjestysval
lan saattamista oikealle, tarkoitusta vastaa
valle pohjalle. En luule, että se on paljas 
sattuma. Näen siinä toisellaisenkin ilmiön. 
Näen siinä nimittäin tarkoituksellisuuden, 
näen siinä huipun sille taantumuspolitiikalle, 
jota tämäkin eduskunnan porvaristoaines niin 
yksimielisenä on ajanut. Lakivaliokunnassa, 
kun oli kysymyksessä nämä valiokunnassa 
käsiteltävinä olevat alotteet, vaTsinkin .ed. 
Wreden y. m. tekemä alote lujan järjestys
vallan luomisesta, oli kysymyksessä,, että mi
hinkä tuo alote tähtää, minkälaista järjestys
valtaa siinä tahdottaisiin aikaansaada, ja sil
loin oli pitkä keskustelu asiasta. Valiokun
nan puheenjohtaja, ed. Antti Mikkola sanoi 
saaneen:-a sen käsityksen asiasta, että Hlote 
tarkoittaisi sellaisen poikkeuksellisen ajan 
jäJrjesiysvallan luomista, joka olisi hallituk
sen va.paasti käytettävissä kaikkien niiden 
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voimien kukistamiseksi, jotka joukkoilmiöinä 
nousevat yhteiskuntajärjestelmää kumoa
maan. Valiokunta, kuten huomaatte, on aset
tunut asiassa toiselle käsityskannalle, se kä
sitti, että jos ryhdytään järjestysvaltaa tässä 
maassa järjestämään sellaiselle pohjalle, että 
se tulisi tarkoitusta vastaavaksi, sen pitää 
perustua noihin vanhoihin kansanvaltaisiin 
periaatteisiin, että se nauttii kaikkien kansa
hiisten luottamusta. Nyt huomaan, että tässä 
näkökohdassa, jonka jo ajateltiin olevan ed. 
Wreden anomusehdotuksen takana ja halli
tuksen esityksessä, on yhtäläisyyttä,, ja 
huomautan, että myös yhtäläisyyttä on niis
sä perusteluissa, joilla niitä on ajettu. Valio
kunnassa ed. Mikkola selvitti tuollaisen järjes
tysvallan, tuollaisten kolonnain tarpeellisuutta 
sillä, että se on kehityksen luoman olotilan 
välttämätön tulos. Hän piti pitkän puheen 
valiokunnan jäsenille siitä, että kehitys meillä 
Suomessakin on pakotettu kulkemaan saman
laiseksi, kuin se on Venäjällä, että vasem
mistoainekset, yhä äärimmäiset vasemmisto
ainekset pääsevät valtaan ja että sitä ei voida 
estää millään muulla, kuin juuri sellaisilla 
jä'rjestyskolonneilla, jotka sen tukahduttatvat. 
Kun oli kysymyksessä uudistusten aikaansaa
minen kansalle, kansan syville kerroksille, 
jotka näinä kumouksellisina aikoina liikehti
vät, ja oli kysymyksessä myöskin tämän jär
jestysvaltakysymyksen järjestäminen laillisel
la pohjalle, että tuo vanha kiertokirjeisiin, hal
linnollit!iin asetuksiin ja mielivaltaan perustu
va järjestelmä ja siitä aiheutunut vastenrmieli
syys valtion poliisia kohtaan häipyis,i, että 
uudistustyöllä myös j-ä.rjestysvallan jllrjestä
misellä voitaisiin saavuttaa se, että asioista 
selviydyttäisiin rauhallisesti ja kunnollisesti, 
niin ed. Mikkola sanoi, etteivät ne merkitse 
mitään. Uudistuksilla ei saavuteta tässä asi
assa mitään. Ne ainoastaan, jos uudistuksia 
myönnettäisiin, saisivat aikaan sen, että vaa
timukset tulisivat yhä suuremmiksi, täytyisi 
mennä yhä enemmän vasemmalle uudistuksia 
myönnettäessä, ja lopulta oltaisiin kuitenkin 
siinä tilanteessa, että järjestyskolonnat olisi
vat ne, jotka aseman selvittäisivät. Siitä syys
tä, hän sanoi, on lähdettävä sille tielle ilman 
uudistuksia. Päästään vähemmällä, porva
risto pääsee silloin vähemmällä. Jotenkin tä
mänsuuntainen oli hänen puheensa sisältö. 
Nyt samaan pyrkii esilläoleva hallituksen esi
tys, kuten sen päätösehdotuksessa täydellisesti 
esiintyy. Kysymyksessä siis on näin ollen 
eduskunnassa, kun se suhtautuu tähän asiaan, 
ratkaista, voidaanko tällä keinolla, voidaanko 

tähän perustuen tosiaankin tässä maassa jär
jestys palauttaa sekä tehdä sen säilyminen 
mahdolliseksi. Omasta kohdastani olen siinä 
vakaumuksessa, että niiden taholta, jotka tätä 
esitystä esittävät, sellaisenaan hyväksyttä
väksi puolustavat, on unohdettu kaksi asiaa, 
ainakin kaksi. Ensimäinen on se, josta täällä 
edellinen puhuja jo mainitsi, että me seisom
me sellaisessa tilanteessa, että kansalaissodan 
voi sanoa olevan kynnyksellä, ettäl kansanluo
kat, omistava ja omistamaton kansanluokka, 
asestautuneina seisovat toisiansa vastassa ja 
että tarvitaan ainoastaan senkaltaista ulko
naista provokatoorista aihetta, jolla tämä sota 
todellakin saadaan syttymään. Näen vaaran 
siinä, että tähän hallituksen esitykseen perus
tuvat järjestyskolonnai ja niiden käyttämi
seen vapaan vallan antaminen hallitukselle 
muodostuvat siksi aiheeksi. 'Voisi olla kysy
myksessä tämänkai taisena kumousaikanakin, 
jossa nyt elämme, antaa erinäisissä tapauk
sissa hallitukselle vapaita valtuuksia aseelli
sen voimankin käyttämiseen. Näen, että sel
laisia mahdollisuuksia voisi meillä Suomessa 
tälläkin hetkellä olla, mutta en näe nyt. Sel
laisia edellytyksiä saattaisi olla siinä tapauk
sessa, jos Suomen valla,ssaoleva luokka olisi 
viime vuoden aikana harjoittanut jonkunver
ran kaukonäköisempää yhteiskuntapolitiikkaa, 
kuin mitä se todellakin on tehnyt. Jos se 
ensiksikin olisi ymmä.rtänyt suhtautua viime 
eduskunnan, viime valtiopäivien, työn aikana 
silloin esiintyneisiin kysymyksiin niin, että se 
työ olisi tullut hedelmälliseksi, olisi tullut 
hedelmälliseksi niin, että olisi saatu järjeste
tyksi valtion raha-asiat, järjestetyksi työt 
työttömille aikanaan, että elintarvekysymys 
ei olisi pä1ässyt ikärjistymään siihen pisteeseen, 
missä sen nyt tiedämme olevan, että olisi myös 
tämä järjestysvalta jäjestetty lailliselle, kan
sanvaltaiselle pohjalle aikanansa ja jos olisi 
tämän tällaisen yhteiskunnallisen uudistus
työn jälkeen olemassa hallitus, jossa myös 
kansan pohjakerrokset olisivat edustettuina, 
joka nauttisi koko Suomen kansan luotta
musta - silloin näkisin mahdollisuuden sii
hen, että tuolle hallitJ,lkselle tä.Uaisena hetkenä 
voitaisiin, kuten sanoin, vapaita valtuuksia 
aseellisen voiman käyttämiseen myöntioi.;L 
Menisin vielä jonkunverran pitemmälle. Me
nisin niin pitkälle, että jos porvaristo viime 
vaalitaisteluansa ei olisi käynyt sillä valheel
lisella perustella, kuin se sen teki, sillä valheel
lisella perustella nimittäin, että viime valtio
päivät eivät saaneet mitään aikaan muuta 
kuin edustajain palkankoroituksen ja vapaa-
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liput edustajille, jos porvariston vaaliohjel
massa olisi ollut muutakin kuin vaan sosia
lidemokraattien toiminnan lokaan tallaaminen 
tässä maassa, . jos sen vaaliohjelmassa olisi 
ollut nuo ,leipää ja särvintä" sanat muuten
kin kuin vain pilkkana ja ivana, eikä olisi 
ollut siellä senkaltaisia kohtia, joissa sano
taan, että eduskunnan viime valtiopäivillä 
säätämät tärkeimmät lait ovat hylättävät, 
kunnallislait ovat hylättävät, jätettävät vah
vistamatta, että 8-tuntisen työpäivän laki on 
jätettävä vahvistamatta j. n. e. ja korkeinta 
oikeutta koskeva laki hylättävä - jos näitä 
ei olisi ollut, vaan päinvastoin olisi ollut oh
jelmana, että viime valtiopäivilllä suoritettu 
työ on saatava voimaan, - sillä jokainen, 
yksinkertaisinkin, käsittää, että porvaristolla 
sen voimaansaantimahdollisuudet olivat, niin
kuin se on näillä valtiopäivillä selvästi esiin
tynyt. - Jos tämän eduskunnan kokoonnut
tua ei olisi tarvinnut tämän Suomen kansan 
pohjal{errosten lähteä kumouksellisella toi
minnalla valloittamaan näitä tärkeimpiä la
keja, vaan tämä eduskunta olisi ensimäisenä 
toimenpiteenään ne käytäntöön vahvistanut, 
jos tänne olisi syntynyt myöskin tä:män kan
sanvaltaisen työn jälkeen hallitus, jossa olisi 
tällainen kumouksellisen ajan vaatimuksia 
vastaava kokoonpano, kokoonpano sellainen, 
jota suurlakon aikana sosialidemokratian ta
holta ehdotettiin, 8 sosialidemokraattia, 4 por
varillista- silloin vielä: minä näkisin, että oli
si tilanne olemassa sellainen, että voitaisiin 
myöntää, niinkuin sanoin, vapaat kädetaseelli
sen voiman käyttämiseen hallitukselle. Mutta 
nyt näitä ei ole. Porvaristo on tehnyt aivan 
päinvastaista, kuin sen olisi pitänyt tehdä. Se 
ei vielä huomannut silloinkaan, jolloinka vii
meinen hetki olisi ollut huomata, silloin, jol
loin tämän maan järjestyksestä kaikkein suu
rimmassa määrässä vastuunalainen joukko ja 
tässä maassa viime vuoden ajalla, maaliskuun 
vallankumouspäivien jälkeen kaikkein suu
rinta uurastustyötä jä.rjestyksen säilyttämi
seksi tehnyt maan järjestyneen työväenluokan 
täytyi lähteä kum<>uksellisilla keinoilla näitä 
vähäpätöisiä, alkeellisimpia oikeuksiansa saa
vuttamaan. Silloinkaan ei vielä käsittänyt 
porvaristo, että politiikan muutos on tarpeen, 
että tässä maassa tarvitaan kansanvaltaista 
politiikkaa yhtäläisesti kuin sitä tullaan tar
vitsemaan kaikissa valtakunnissa, kaikissa 
maissa niitten sotavuosien jälkeen, joissa ih
miskunta on saanut viime vuosina elää. Ja 
porvaristo sitä ei käsitä vielä, sillä ennenkuin 
Himänkaltaisen esityksen olisi eduskunnalle 

sen asettama ja sen luottamusta nauttiva hal
ltus tuonut, olisi ainakin vähintäänkin odotta
nut, että olisi ollut eduskuntaryhmille, jos ei 
suorastaan eduskunnalle, esityksiä, jonkunlai
nen ohjelmaluonnos siitä, minkälaista politiik
kaa täst'edes tulee tämä Suomen kansanval
tainen eduskunta ja sen hallitus ajamaan. 
Olisi silloin pitänyt olla tämän eduskunnan 
puolelta Suomen kansalle varmoja vakuuksia 
siitä, tuleeko uusi hallitusmuoto rakennetuksi 
kansanvaltaiselle pohjalle, tuleeko täällä muu
toin eduskunta harjoittamaan kansanvaltaista 
lainsäädäntötyötä, tullaanko korkeinta oi
keutta koskeva laki lopullisestikin tuhoamaan, 
vai tullaanko siinä kansanvaltaisuuden peri
aate toteuttamaan, tullaanko täällä sotalai
toksessa maan puolustusalalla ajamaan käy
täntöön se, mitä valiokuntaan lähetetty alote 
voi edellyttää, vai tullaanko siinä myös kan
sanvaltaisuutta huomioonottamaan, sen jär
jestelyssä j. n. p. Vähintään olisi pitänyt li
säksi olla hallituksen muodostaminen uudelle 
pohjalle, hallituksen muodostaminen sellai
seksi, että sillä on, kuten sanottu, kansan sy
vien rivienkin luottamus. Näitä ei ole tehty. 
Onko väärin sanottu~ Ainakaan minä en va
kaumuksestani mihinkään voi päästä sanoes
sani, että tässä maassa on suuret joukot, jotka 
ovat tarkkaavina katselleet, mitä täältä tule
man pitää, jotka ovat katselleet myös 
Euroopan näyttämölle, ovat tulleet huomaa
maan, että vastavaikutus, joka sodan synnyt
tämänä on syntynyt, on kallistanut ja tulee 
kallistamaan yhä enemmän vaakaa vasem
malle, vaakaa siihen suuntaan, että ne joukot
kin, jotka ovat kolme vuotta saaneet kestää 
sodan hirmujen ja sotatilanteen kuristamissa 
oloissa, että niittenkin oikeutta. tulee ottaa 
huomioon, että niillekin valtaa täytyy myön
tää ja että tarvitaan ~uomessa srunankaltaista 
huomioonotettavaa, ja jos ei sitä älytä, ei 
kuitenkaan voida estää niitten todellista ta
pahtumista. Jos tällaisessa tilanteessa siis esi
tetään tämänkaltainen ehdotus, jossa por
variston hallitus saisi vapaat kädet aseellisen 
voiman käyttämiseen, täytyy minun sanoa, 
että se vaikuttaisi näissä joukoissa provosee
raavasti. Se vaikuttaisi toisin, jos, kuten sa
noin, hallitus olisi toiselle pohjalle rakenta
nut, jos sillä hallituksella olisi näitten ku
mouksellisten voimain luottamus. Mutta kun 
sitä ei ole, niin ei tällä esityksellä voi nähdä 
muuta toteutunneena, kuin että siinä on pyrki
myksenä, rehellisenä tarkoituksena dikta
tuurivallan ottaminen tämän hallituksen kä
siin, että sitä ei tulla käyttämä:ä.n, eikä sen 
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tarkoituksena. olekaan yksinomaan pienien 
hä.iriöitten kukistaminen, vaan sillä on tämän
kaltainen valtaan koskeva vaikutus ja merki
tys. 

Kun asia on siis tässä tilanteessa, katsoisin 
asian ratkaisulle onnellisimmaksi, että käsit
tely tästä lykättäisiin, lykättäisiin siten, että 
asia pantaisiin pöydälle käsiteltäväksi tuon 
suuressa valiokunnassa olevan järjestyksen
pitoa koskevanlakiehdotuksen yhteydessä. Ja 
tämä lykkääminen on minun mielestäni vält
tämäntöntä siitä yksink~rtaisesta syystä, että 
jos eduskunnassa tätä halutaan, jos vallassa
oleva luokka tahtoo järjestää tämän asian 
toisin, kuin mitä täällä puheissa ja mielipi
teissä on esiintynyt, että tämä on se keino, 
jolla voidaan ja tulee uudistustyö estää, jolla 
voidaan kansanvaltaisuuden toteuttaminen 
estää ja voidaan vain tällä keinolla, järjestys
rankaisuretkien, verilöylyjen muodossa yllä:
pitää, on silloin porvariluokkien osoitettava 
Suomen kansalle ne seikat, joista se on epätie
toinen, on asetettava takeet niistä seikoista, 
joista mainitsin, että tullaan harjoittamaan 
kansanvaltaista uudistuspolitiikkaa täällä, 
että tullaan muodostamaan hallitus, johonka 
voivat kansan syvät rivit luottaa. Muuten pel
kään, että asia ei tule ratkaistua onnellisesti. 
}Iinun mielestäni on siihen hyviä esimerkkejä . 
olemassa. Venäjällä on koetettu tämänkaltai- ' 
seen väkivaltaan perustuvalla jä.rjestyksellä 
saada tukahdutetuksi ne liikkeet, joita ovat 
ajan olosuhteet synnyttäneet. Onnistuttiinko 
siinä~ Siinä ei onnistuttu, senhän me kaikki 
tiedämme. Täällä Suomessa olisi monta anar
kistista ilmiötä, olisi monta ikävää selkkausta 
voitu välttää, jos esimerkiksi poliisiasiain
päällikkö Serlachius olisi aikanaan kiirehti
nyt eduskunnalle sen esityksen antamista, 
jolla poliisilaitos maassamme, järjestyksen
pito järjestettäisiin toiselle pohjalle. Sitä vii
vytettiin, ryhdyttiin järjestämään iärjestys
kolonneja eduskunnan selän takana,kansan tie
tämättä. On sanottu täällä, ettei se niin salai
suudessa ollut. Mutta olen kuullut, etteivät 
kaikki senaattoritkaan olisi tienneet esimer
kiksi noiden 800,000 markan myöntämisestä 
täillän tarkoitukseen. Tuo järjestyskolonna on 
tullut tuhotuksi. Totta on, että nyt on kysy
myksessä, kuten senaattorin esityksessä täällä i 
mainittiin, paljon vahvemman, miesluvultaan i 
paljon suurilukuisemman kolonnan muodosta
minen, ehkä on tarkoituksena saada ulko
maalla koulutetut voimat, ehkä on tarkoi
tuksena entisten satojen sijaan saada tuhansia 
ia myöskin lisäksi vielä vapaaehtoisia, kuten . 

täällä on mainittu. Onhanniitä miehiä. Mutta 
minä sittenkin rohkenen epäillä, että jos tälle 
tielle lopullisesti lähdetään porvariston taan
tumuspolitiikan ajamisen aikaansaamisen 
merkeissä, sen uudistustyön e~tämisen mer
keissä, jota Suomen kansa nykyisissä oloissa 
ehdottomasti kaipaa, niin ei tämä suurilukui
nenkaan järjestyskolonnakunta voi estää 
lopullisesti tapahtumasta niiden kumouksellis
ten voimien, oikeuksien valtaanpääsyä. Selvi
tykseksi mainitsen, ei ole silloin kysymyksessä 
hajanaiset ilmiöt, hajanaiset esiintymiset. 
Sosialidemokratia, jota täällä Suomessa por
varisto on kaikin keinoin koettanut saadamah
dottomaksi järjestystä säilyttämään näissä 
kumouksellisissa joukoissa, porvaristo on 
koettanut sitä nimittäin juuri niillä ed. Mau
nerin mainitsemilla väärillä kuvauksilla, par
jauksilla, sosialidemokratian ja järjestyneen 
työväen pyrkimyksistä, on koettanut tällä 
provokatoorisella menettelyllä saada aikaan 
sen, että luottamus sosialidemokratiaan hä
viäisi työväenluokan keskuudessa. Sillä on 
osa;ksi saavutettu sitä, saavutettu tällä! taan
tumuksellisella, eduskunnallisella toiminnalla, 
tällä tuloksettomuudella, joka täällä eduskun
tatyössä on esiintynyt ja tuolla porvariston 
yleisellä sosialidemokratian lokaanvetämisellä 
saatu aikaan, että se luottamus on senkaltai
sissa piireissä suurissa määrin menetetty, 
jotka ovat tulleet maaseudulta, jotka eivät ole 
luokkatietoisia, jotka eivä:t ole tietoisia histo
riallisista voimankäytön edellytyksistä, mutta 
kun tämä, sen osan, joka tietoinen on, ja 
rivinsä kuitenkin kyennyt tässä kaaoksessa 
koossapitämään, kun sen kanssa tulee kysy
mykseen diktatuurin • käyttäminen, sitä vas
taan, minä näen, että se ei menesty minkään 
taantumuksellisen luokan käsis,sä. Täällä Suo
messa ei voida harjoittaa taantumuksellista 
diktatuuria, siitä saatte olla varmat. Jos sii
hen ei vielä ole saatu opetuksia, oppia ja sel
vää käsitystä, johtuu se yksinkertaisesti vain 
siitä, että ne voimat, jotka harjoittavat, jotka 
pyrkivät kansanvaltaiseen yhteiskunnalliseen 
uudistustyöhön, ne odottavat sitä, ne odotta
vat sitä rauhallisen kehityksen tietä, mutta 
jos tässä maassa syntyy omistavanluokan dik
tatuuri, taantumuksellinen diktatuuri taantu
muksellisessa tarkoituksessa estämään edis
tystä, niin se kukistuu omaan mabdottomuu
teensa. Sitä vastaan nousee toinen diktatuuri, 
joka on kumouksellisten voimien käsissä, ja 
vuosi 1918, ehkä vielä seuraavatkin, ovat niitä 
vuosia, jotka luovat edellytykset tämän ku
mouksellisen diktatuurin pysymiseen voi-

no 
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massa. Siitä on meillä kehitys, esimerkiksi 
Venäjällä, täysin selvänä esimerkkinä. Me 
tulemme sellaisia esimerkkejä epäilemättä 
vielä näkemään ja siitä syystä varottaisin por
varistoa ratkl!isemasta tätä kysymystä näillä 
enteillä, joissa se nyt on ratkaisuun lähdössä. 
Varottaisin ratkaisemasta sitä yksipuolisella 
vastuulla. Tahtoisin, että tämä kysymys, joka, 
kuten sanottu, on tärkeä, voitaisiin järjestää 
niin, että täällä maassa tosiaankin kansanval
taisuuden siemen säilyisi ja kansanvaltaisilla 
toimenpiteillä voitaisiin järjestää sekin kysy
mys, joka järjestysvaltaan perustuu, ja että 
siis tämän tuloksen saavuttamiseksi koetettai
siin asiassa saada aikaan pohja, jolle voitai
siin rakentaa lakiin perustuva yhteiskunnan 
kansalaisia tyydyttävä: ratkaisu, ei minkään
laisten avoimien valtuuksien myöntämisellä 
hallitukselle, jolla on yksipuolinen luottamus, 
eikä vapaan vallan käyttämisellä siihen val
taan, joka voi muodostua valtioksi valtion kes
kellä, joka voi muodostua toiseksi valtioksi 
siihen valtioon, jossa kuitenkin on olemassa 
kansalaisia muitakin, kuin vain se ryhmä, 
jonka eduille ja tarkoituksille tuollainen dik
tatuurivalta ehkä olisi hyvinkin toivottu ja . 
tarkoituksenmukainen. Tällä perustella, ku- : 
ten sanottu, ehdotan, että tämän kirjelmän 
johdosta päätöksen teko jätettäisiin pöydälle 
sen lakiehdotuksen yhteyteen järjestyksen
pidosta kaupungeissa, joka on suuressa valio
kunnassa nyt käsiteltävänä. 

Ensi mä i ne n varapuhemies: Pu
huja on hyvä ja jättää ehdotuksensa kirjalli
sesti laadittuna. 

Ed. V ä 1 i s a 1m i: Siitä: päivästä, jolloin 
tässä eduskunnassa keskusteltiin Turun surul
lisista tapahtumi.sta, on sekasorto maassamme, 
joka silloin näytti talttuneen muilla paikka
kunnilla, päässyt jälleen uuteen vauhtiin. 
Melkein joka päivä tuo tullessaan uusia yllä
tyksiä, uusia sanomia terrorista, joka milloin 
milläkin maamme kolkalla vallitsee. Jokaisen 
rauhallista kehitystä harrastavankansalaisen 
mieltä ovat nämä tällaiset sanomat omiaan 
mitä: suurimmassa määrin järkyttämään. Kai
kenlainen järjestetty yhteiskuntatoiminta uh
kaa tässä maassa käydä mahdottomaksi. Ja 
tämä vielä tapahtuu hetkellä, jolloin pitäisi 
tositeossa ruveta luomaan uutta Suomea. Vie
läpä on tapahtunut muutamia ulkovaltain 
alamaistenkin loukkauksia. Tällaiset louk
kaukset itsenä[syytemme juuri tunnustaneit
ten valtojen alamaisia kohtaan saattavat joh-

taa nuoren tasavaltllimme mitä ikävimpiin 
selkkauksiin. Entä sitten niiden valtain ala
maisten loukkaukset, jotka vielä eivät ole eh
tineet Suomen itsenäisyyttä julkitunnustaa. 
Niillä saattaa olla hyvinkin ikävä vaikutus, 
varsiwkin kun on kysymys sellaisesta kansal
lisuudestaan arasta maasta kuin Englanti. 
Saattaa käydä niin, että tunnustus yksistään 
täUaisten syiden johdosta jää kokonaan tule
matta. (Vasemmalta: Tekosyy se on.) Ja kai
ken lisäksi: onhan se häpeä, ettei itsenäiseksi 
itsenäisten rinnalle kohonnut Suomi voi 
nousta sisäisestä sekasorrosta. (Hyvä, hyvä!) 

Täällä on pari minun edelläni vasemmis
tosta puheenvuoroa käyttänyttä edustajaa pu
hunut sangen laajalti niistä! yhteiskunnalli
sista syistä, jotka ovat työväestön mieliä tällä 
hetkellä kiihoittamassa. Nämät syyt ovat 
epäilemättä olemassa. Sosialidemokraattinen 
työväestö, järjestynyt työväestö, on aina ollut 
kumouksellista ja miksikä se ei olisi sitä n:rt 
tä'llaisena hetkenä, jolloin kumouksen henki 
liikkuu koko Euroopassa ja jolloin olosuhteet 
vielä enemmän kuin muulloin ovat tätä kn
mousta lietsomassa. Mutta kumouksellinen 
henki työväestössä tietää aina purkautua jär
jestetyssä ja säännöllisessämuodossa. Seeikos
kaan harhaannu teille, jotka olisivat moitteen
alaisia. Olisi törkeä loukkaus järjestää! min
käänlaisia pakkotoimenpiteitä lmmouksellis ta 
työväkeä vastaan. Minä en usko, että hallitus
kaan voisi sellai•sta loukkausta tehdä, uh
mailla sillä tavalla maailman elinvoimaisinta 
mahtia. (Vasemmalta: Lapsellista! Uskokaa 
pois vaan, kyllä se sen tekee.) 

Mutta on huomattllivaa, että lmmoukselli
sina aikoina liittyy aina työväestön mukaan 
aineksia, joille kumouksellinen henki on ver
rattain vieras ja joita tuskin tyydyttäisivät 
minkäänlaiset yhteiskuntauufHstukset. Sel
laisilla aineksilla ei ole minkäänlaista oman
arvon tuntoa. Turhaa on vedota niiden edes
vastuuntuntoon tai käsitykseen tärkeästä 
elettävänä olevasta hetkestä. Olen aikaisem
min tältä samalta paikalta lausunut, että sel
laisia aineksia vastaan täytyy olla luja jär
jestysvalta, ja minä toistan sen saman nyt. 

Eduskunnan suuressa valiokunnassa on 
paraillaan käsiteltävänä laki järjestyksenpi
dosta kaupungeissa. Mikäli suuren valiokun
nan jäsenet ovat tietäneet kertoa, joutuu tii>
mä laki eduskunnan lähimpään istuntoon. Se 
laki, edellyttäen, että se 'menisi eduskunnassa 
läpi lakivaHokunnan sille antamassa muodos
sa, takaisi kaupunkeihimme kunnollisen, kan
sanvaltaisen järjestysvallan. Järjestysvalta 
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~ulisi silloin ymmärtääkseni kaikkia 1kansa'" 
laispiirejä tyydyttävälksi ja kaikkien kansan
kerrosten luottamusta nauttivaksi, mahdol
lisimman puolueettomaksi, ja - ennen kaik
kea - tulisi jä·rjestyksenpito kuntien kunnia
asiaksi, kun nämät joutuisivat siitä välittö
mästi vastaamaan. Näin ollen uskon vaka
vasti, että tällainen järjestysvalta voisi tuka
huttaa tässä maassa esiintyneen ilki- ja väki
vallan. 

Mutta nyt lienee otettava huomioon, että 
kunnallisten asiain hoito tällä hetkellä on 
eräänlaisessa murroskohdassa, jota tulee kes
tämään siihen saakka, kunnes uudet kunnan
valtuustot, uusien kunnallislakien mukaan 
valitut, tulevat astumaan toimeensa. Kunnan
valtuustojen tuleva kokoonpano tulee olemaan 
hyvin suuresti erilainen, kuin mitä se on ollut 
tähän saakka, joten minusta tuntuu siltä, että 
tätä uutta järjestysvaltalakiakaan olisi vai
keat,ll taikka tarkoitUJksetonta panna astu
maan voimaan juuri nyt, ennenkuin uudet 
kunnanvaltuustot ovat toimeensa ryhtyneet.! 

Hallitus on pyytänyt eduskunnalta avo
naisia ja rajattornia valtuuksia jfurjestää!kseen 
sellaisen järjestysvallan, joka voisi tukahdut
taa tässä maassa esiintyneet väkivaltaiset 
ilmiöt. Olisi odottanut, että jo siinä kirjel
mässä, jolla hallitus eduskunnan puoleen 
kääntyi, olisi annettu tarkempi selko halli
tuksen suunnitelmista. Tällainen kääntymi
nen tässä) maassa korkeinta valtaa pitäivän 
mahdin puoleen on lievimmin sanoen outo. 
Vasta nyt tänä päivänä vilahutti sisäasiain
toimituskunnan päällikkö hiukan niitä suun
nitelmia, joita hallitus on hautonut. Sikäli 
kuin minä ehdin niitä käsittämääln, ei niillä 
asiaintilaa parannettaisi, vaan pikemminkin 
johdettaisiin maa vielä pahempaan seka
sortoon. Turun tapahtumain esillä ollessa 
tässä eduskunnassa huomautin minä, ettei pi
täisi ryhtyä suunnittelemaan mitään ran
kaisuretkikuntia, koska sellaiset . olisivat 
omiaan vain pahentamaan asioita. Nyt kum
minkin näyttää~ että hallitus avonaisen valta
kirjan saatuaan perustaisi lentäviä poliisi
osastoja samaan malliin, kuin niin sanottu 
Saksanniemen kaarti, josta täällä on jo useam
pia kertoja mainittu. Nämä osastot olisivat 
yksinomaan hallituksen käskettäJviä ja kulki
sivat pitkin maata rauhoitusretkillä. Hyvin 
luultavaa on, että niiden päällystäkin tulisi 
olemaan sellainen, ettäJ jo se yksinään herät
täisi laajoissa kansankerroksissa katkeruutta; 
voisi herättää aina siihen määrään, että jär
kevätkin ainekset rupeaisivat jo vastustamaan 

tällaista toimintaa ja että ikumouksellisuus 
siinä tapauksessa saattaisi puhjeta muodoissa, 
jotka olisivat sangen vähäln toivottavia. Luu
len, että tällä menettelyllä, niinkuin täällä 
edellinen puhuja huomautti, johdettaisiin maa 
täydelliseen kansalaissotaan. Vielä on hyvin 
paljon mahdollista, että tähän sotaan yhtyisi 
se vieras aines, joka vielä tässä maassa toistai
seksi on. Voisiko sitten hallitus loppujen lo
puksi murtaa vastustuksen vereen, sitä en 
osaa sanoa, mutta ainakin tulisi verta vuota
maan hyvin paljon. 

Mutta kuitenkin olisi jotain tehtävä. Saat
taisihan tässä heittää esille ajatuksen, että 
hallitusta olisi muutetta:va useampien ja kaik
kienkin kansalaispiirien luottamusta nautti
vaksi. Mutta se ajatus tuskin saisi kannatusta 
oikeistossa ja ehkei vasemmistossakaan, joten 
siitä lienee sen enempää tarpeetonta puhua. 
Voisihan kuitenkin - vaikkapa nyt valmistu
massa olevaa lakia järjestyksenpidosta kau
pungeissa ei katsottaisikaan voitavan heti 
saattaa voimaan -, voisihan ajatella jonkin
laista väliai1kaista järjestelyä juuri niillä sa
moilla perusteilla, joille lakivaliokunnan mie
tintö asiasta on rakennettu. Useissa kaupun
geissa lepääl nyt jo järjestysvalta niillä perus
teilla. Sitä vain pitäisi parantaa ja kehittää. 
Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että mie
histöä lisätään niin paljon, että se kykenee 
toimimaan. Se tehtäköön, mutta älkäämme 
lähtekö tielle, joka vie taaksepäin; joka vie 
siitäkin vähäisestä kansanvallasta, mikä on 
saatu, takaisin taantumukseen. 

Maaseudulla on myöskin syntynyt epäjär
jestyksiä>. Hallituksen olisi pitänyt, ennenkuin 
se lähti tällaisia esityksiä eduskunnalle anta
maan, laatia esitys jälrjestyksenpidosta maa
laiskunnissa. Kun se nyt kuitenkaan ei ole 
sitä tehnyt, niin voisi tätä järjestysvaltaa, 
joka kaupunkeihin perustettaisiin, myöskin 
käyttää maaseuduilla tarpeen vaatiessa. Sel
laista menettelyä on ennenkin käytetty, mikä, 
ettei sitä käytettäisi nyt. (Vasemmalta: Lau
kassa.) Niin, Laukossakin muun muassa. Mi
nusta on parasta, että tämäJ hallituksen esitys 
lä1hetetään lakivaliokunnan kiireellisesti poh
dittavaksi. Lakivaliokunta on juuri käsitel
lyt sen lain, josta olen muutamia kertoja mai-· 
ninnut, ja sama valiokunta voisi lausua mieli
piteensä järjestyksen väliaikaisesta hoidosta. 
Sellaisella menettelyllä uskoisin saavutetta
van parhaat tulokset. 

Ed. Wrede: J ag kan icke börja mitt ytt
rande utan att uttala ett beklagande öfver det 
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bemötande, som här kom senatens ordförande 
tili del och hvilket möjligen kan verka, att det 
ställer sig omöjligt för styrelsens medlemmar 
att uppträda i landtdagen och sålunda komma 
i den rapport med representationen, som dock 
är så högst önsklig. 

Det förslag, som här framställts af civilche
fen, har gifvit anledning till andraganden, som 
varit både långa och hvad ordalydelsen beträf
far nog så kraftiga, i hvilka man sökt visa obe
höfligheten och skadligheten af sådana åtgär
der, som av civilchefen påyrkats. Emellertid 
motsvaras dessa andragandens längd och form 
ingalunda af de anförda skälens styrka. Tvärt
om måste man säga, om man närmare synar 
dessa yttranden i sömmarna, att sällan ett för
slag motsagts på så klena grunder som i detta 
fall. Ty hvad är det som i dessa yttranden 
anförts mot förslageU Jo man har kommit 
fram hufvudsakligen med det påstå0ndet, att 
landtdagen icke skulle hafva varit nog re
formvänlig. Denna landtdagens konserva
tiva eller, såsom man uttryckt sig, reaktionärä 
ståndpunkt slmlle hafva väckt en sådan för
bittring hos arbetarklassen, att en del af denna 
klass, hragt tili förtviflan, gifvit sig in på brot
tets hana. Dessa andraganden hade varit 
lämpliga, om frågan gällt införandet af 8-tim
mars arbetsdag eller ålderdomsförsörjning el
ler någon dylik reform af social betydelse, 
hvilken landtdagen skulle motsatt sig. Men 
med förevarande fråga har allt detta ytterst 
litet, ja intet att skaffa. Ty vi måste taga i 
betraktande de händelser, som just nu, i dessa 
dagar, pågå. 

J ag vill därför icke vidare ingå på detta 
kapiiel, hälst oekså den senaste ärade talaren 
visade grundlösheten af detta argument mot 
förslaget. J ag vill endast antyda ett par om
ständigheter. Den ena är den, att de värsta 
plundringståg verkställdes och de största oord-
11ingar ägde rum strax efter det landtdagen 
fastställt tvenne lagförslag af den stora sociala 
bärvidd som lagen om 8-timmars arbetsdag och 
lagarna om kommunalförvaltning i stad. Vi
dare: tror nu någon verkligen att dessa röfvar
ligor, som ströfva omkring i bygderna under 
mord och plundringar, göra det i syfte att re
formera detta samhälle7 Det är ju en tanke, 
som är rent af löjlig. Då man uti ett sådant 
läge som det närvarande vill göra gällande, 
att inga andra åtgärder behöfvas än stiftandet 
af lagar, som åsyfta vidtgående sociala refor
mer, · handlar man ungefär som den, hvilken 
finner sitt hus varit i behof af särskilda för
bättringar och när eldsvåda uppstår under-

låter att släcka elden och endast tälnker på 
dessa förbättringar i huset. Ty sådant är ju 
förhållandet för närvarande hos oss, såsom då 
en byggnad hotas att förstöras genom brand. 

Af ungefär samma beskaffenhet är också 
det argument, att härmed skulle åsyftas att 
skapa en diktatur, genom hvilken regeringen 
blefve i stånd att med de borgerliga grupper
nas begifvande och goda minne motverka alla 
reformer tili förmån för arbetarklassen. Också 
detta skäl är ju sådant, att ingen människa 
torde vara så enfaldig, att han tror att det 
vore på allvar menadt. Visserligen är det ju 
Jdart, att all makt kan missbrukas och också 
denna, men faran för missbruk är i detta fall 
ytterst ringa, och om man af fruktan för denna 
fara motsätter sig nödvändiga åtgärder, kan 
man råka i mycket större fara. Lika obefogadt 
ä,r det att tala om att det här skulle gälla att 
skydda de borgerliga gruppernas klassintres
sen gentemot arbetarna. Det, som det gäller 
att skydda, är samhället, fosterlandet, mot li
gor, som uppträda som fäderneslandets fien
der. Det är därför icke heller här fråga om en 
kamp mellan olika samhällsklasser, såvida 
icke herrar socialister vilja göra sig solida
riska med brottslingar, utan det är fråga en
dast om en kamp mellan samhället, finska sta
ten, å ena sidan och brottsliga ligor å den 
andra. Det ·är detta som frågan gäller. 

Hvad åter beträffar talet om beväpnade or
ganisationer och anskaffandet af vapen på 
borgerligt håll, så har jag alltför liten kä'nne
dom därom för att kunna yttra mig i denna 
fråga. J ag vill blott framhålla, för det första 
att de organisationer, som gå under namn af 
skyddskårer, ställa sig i samhällets tjänst och 
till den officiella ordningsmaktens förfogande 
oeh vidare, att den fara man i dem sett bör 
vara undanröjd, då användandet af dessa or
ganisationer öfverlämnas åt regeringen. Det 
förslag, som gjorts från senatens sida, gär just 
ut därpå att det icke vidare skall vara nödvän
digt för• enskilda medborgare att själfva i 
hvarje ögonblick nödgas vara beredda att för
svara lif och egendom, utan att regeringen, så
som dess skyldighet är, öfvertager denna upp
gift. 

Hvad den första talaren i afton yttrade angå
ende verkningarna af kriget och den lifsme
dolsnöd, som därigenom alstrats, är ju nog i 
många afseenden riktigt. J ag vill särskildt 
påpeka en följd af krigstillståndet, som icke 
här förut framhållits. Under de på en män.gd 
orter i landet förekommande s. k. batteri- eller 
tranchearbetena togs en stor mälngd finskt 
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arbetsfolk i ryska militärens tjänst. De van
de sig där att utföra ett ytterst dåligt och litet 
arbete några få timmar om dagen för en hög 
dagspenning, och dessa samma element rekry
tera, förmodar jag, till stor del de röda gar
dena. Ty att lefva med sina händers arbete 
det vilja de icke, och det torde blifva ganska 
svårt att få dem att göra det. Sedan de arbe
ten, i hvilka de deltogo, upphört, hafva de sla
git sig på röfveri såsom det lättaste utkomst
medlet. Det ä:r nog sant, såsom här yttrats, 
att brottsligheten tilltager under abnorma 
förhållanden, men här är ju icke fråga om nå
gon vanlig brottslighet, utan beväpnade orga
nisationers öppna kamp mot samhället. 

De tvenne talare, som skarpast angrepo det
ta förslag, sökte göra gällande, att det bor
gerliga samhället genom att förhindra eller 
motsätta sig reformer skulle hafva bidragit 
till att utstå ett sådant hat mellan samhälls
klasserna, att därigenom en oöfverstigligklyfta 
ilppstått, som leder till medborgerligt eller 
inbördeskrig, och de hafva dömt detta bor
gerliga samhälle och särskildt de borgerliga 
landtagsgrupperna ytterst strängt. J ag kunde 
i anledning häraf säga, att äfven mig litet 
döma lyster. Hvilka är det, som i främsta 
rummet u tså tt ha t mellan samhällsklasserna ~ 
Månne icke det parti, som tagit klasshatet till 
kampmedel, och de tidningar, som dag efter 
dag i hätska artiklar, fulla med osanningar, 
söka utså hat mellan samhällsklasserna och 
till och med ofta direkt uppmana till brott. 
Denna sådd af hat utgör en mycket väsentlig 
orsak till de sorgliga företeelser, som vi nu 
måste bevittna. 

En annan orsak därtill föreligger enligt min 
tanke uti det inflytande från öster, som under 
tiden efter revolutionen så starkt gjort sig 
gällande. Det är en egendomlig och ingalunda 
glädjande omständighet att just nu, när Fin
lands folk förklarat sig oberoende från Ryss
land och dess oberoende också erkännes af 
främmande makter, den ryska eröfringen i 
det inre, om jag så får säga, d. v. s. det ryska 
inflytandet på tänkesätt, seder och uppfatt
ning, gör större framsteg än någonsin förut. 
Ty i det afseendet har den ryska eröfringen 
under det trefjärdedels år, som förgått sedan 
revolutionen, gjort större framsteg än under 
hela det föregående århundradet. Därigenom 
har inom vida kretsar af befolkninge:n ingju
tits en uppfattning af samhället, som icke är 
den fria finska medborgarens, utan den lös
gifna ryska slafvens. Denna uppfattning 
har inträngt i vissa delar af vårt folk till en 

sådan grad, att det skall blifva svårt att ut
rota den. Hvilken rysk uppfattning jag menar 
torde vara klart. Jag vet, att vårt stora grann
land innehåller också sådana element, som stå 
på en hög kulturell och human ståndpunkt, 
men det är icke deras inflytande, som gjort 
sig gällande hos oss, utan det är den bolsche
vikiska anar kismens, och det är denna upp
fattning jämte klasshatet, som föranledt vårt 
socialdemokratiska parti att sätta vapen i 
händerna på de röda skarorna och att ingå 
fostbrödralag med den härvarande anar
kistiska ryska soldatesken och sålunda an
sluta sig till Finlands fiender. J ag kan icke 
neka, att en sådan \lppfattning åtminstone i 
ett af de andraganden, som i afton hållits, gaf 
sig ganska tydligt tillkänna. 

J ag berörde redan antydningsvis den för 
vårt land ofantligt viktiga tidpunkt, i hvil
ken vi nu lefva. Finlands landtdag och Fin
lands regering hafva den utomordentligt höga 
uppgiften att förverkliga och trygga foster
landets frihet och oberoende. Om vi hålla oss 
först till den yttre sidan af saken, så har ju 
detta i vissa mån skett med stor framgång 
sålunda att särskilda makter redan erkä1nt 
Finlands oberoende. Men det viktigaste åter
står. Den främmande militär, som under kri
get blifvit hit förlagd och genom sina anar
kistiska tendenser utöfvat ett så !ördärfligt 
inflytande i Finland och på ett så skadligt 
sätt blandat sig i landets inre angelägenheter, 
är till största delen ännu kvar här, och innan 
den är borta, är landets oberoende icke för
verkligadt. 

Taga vi åter i betra!ktande de inre förutsätt
ningar för landets oberoende, som måste före
finnas för att man skall med trygghet kunna 
se framtiden an, så är det också klent beställdt 
därmed. Landtdagen har förelagts proposition 
om en regeringsform, som skulle fastställa den 
statsorganisationen, som är behöflig för lan
det, reglera statsmaktens olika organ och des
sas funktioner och öfverhufvud formerna för 
statslifvet. Men af detta förslag har tillsvi
dare blifvit intet, och det är ytterst tvifvel-

. aktigt, huruvida landtdagen i dess nuvarande 
sammansättning är kapabel att åstadkomma 
en regeringsform, som verkligen duger till nå
gonting. Men intet nog därmed. Vi hafva 
icke ens fått en nödtorftig regering af de vik
tigaste funktionerna i statslifvet, utan befinna 
oss allt ännu i ett så onaturligt och ohållbart 
stadium, som att den högsta regeringsmakten 
är i händerna på landtdagen, hvilken hittills 
icke kunnat och i längden ännu mindre kom-
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mer att kunna fylla därtill hörande uppgifter. 
Vidare sakna vi ett eget militärväsen, denna 
så ytterst nödvändiga del af en statlig orga
nisation, och en stor del af representationen 
synes vara af den meningen, att någonting så
dant icke heller behöfves. Och så till sist, och 
för att komma tili den fråga, som nu förelig
ger, vi sakna en ordningsmakt, som vore sin 
uppgift vuxen och vore värd detta namn. J ag 
behöfver icke vidlyftigare karakterisera den 
ordningsmakt, som nu finnes i städerna, de 
s. k. miliserna. Erfarenheten gifver snart 
sagdt hvarje dag vid handen, att dessa icke 
ens i ringaste mån äro sin uppgift vuxna. 

Nu har här åberopats. att till behandlig fö
religger ett lagförslag angående ordningsmak
ten i städerna, och den talare, som senast hade 
ordet, var också af den meningen, att nu före
liggande fråga borde lämnas beroende till 
dess landtdagen behandlat ifrågavarande lag
förslag. Enligt min tanke inverkar utgången 
af den frågan dock icke alls på förevarande 
ärende. Först och främst hänför sig lagförsla
get endast till ordningsmakten i städerna, och 
den ordningsmakt, som därigenom skulle ska
pas, egde fungera endast inom stad och dess 
a(hysta område. Men oordningar hafva, som 
vi veta, egt rum också på landsbygden. Vi
dare komme denna ordningsmakt, sådan lag
utskottet i sitt betänkande föreslagit densam
ma, icke att kunna upprätthålla ordningen i 
kritiska tider. Den komme att blifva af unge
fär samma beskaffenhet som de nuvarande mi
liserna, visserligen något förbättrad, och om 
lagförslaget vidare undergår nödiga ändrin
gar, ytterligare förbättrad, så att den möjligt
vis kan komma att under normala tider· nöd
torftigt upprätthålla ordningen. Men att i så
dana tider som den nuvarande bekämpa anar
kin, därtill blefve den fullkomligt oduglig. 
J ag måste därför motsätta mig det förslag, att 
detta ärende skulle i något afseende lämnas 
beroende af ifrågavarande förslag. Ställnin
gen är nu sådan- och jag behöfver efter de 
yttranden här afgifvits af civilchefen och se
nator Louhivuori och andra icke vidare karak
terisera den - att det behöfves vida krafti
gare åtgärder. Det behöfs både kraftiga och 
snabba åtgärder, om icke landet skall gå un
der i anarki. Saken gäller helt enkelt Finlands 
vara eller icke vara. Om anarkin icke stäfjas, 
går landet under såsom själfständig stat, där
om är icke det ringaste tvifvel. För detta 
tillstånd är landets regering ansvarig, men 
för det samma är också landtdagen ansvarig. 
Den vore det i hvarje händelse, men den är 

det i dubbelt hänseende, sedan den själf tagi' 
högsta regeringsmakten i sina händer · ocl 
visat sig icke förmå uppfylla denna, den mes1 
elemen tära fordran man måste ställa på er 
regeringsmakt. 

På grund af allt detta är det med tillfreds
ställelse, som åtminstone jag mottagit dei 
meddelande civilchefen gjort, naturligt
vis icke tillfredsställelse öfver det tillstånd 
som föranledt det, utan däröfver att åtgärder 
ä'ntligen vidtagits för rättandet af detta till
stånd. För hvar och en, som vill att ordning 
och lugn skola råda i landet, måste det vara 
ytterst angeläget, att sådana åtgärder vidta
gas som här är fråga om. Därtill kommer en 
annan omständighet, som också blifvit här 
berörd, nämligen de talrika kränkningar gent
emot främmande staters medborgare, som här 
ägt rum och som kunna föranleda ett ingri
pande från dessa staters sida gentemot Fin
land, hvilket, också det, gör slut på landets 
oheroende. Det är därför bög tid att kraftiga 
oeh energiska åtgärder vidtagas. Det hade 
enligt min tanke till och med varit lyckligt, 
om det steg, hvarom nu är fråga, redan tidi
gare skulle hafva vidtagits. Det återstår blott 
att hoppas, att regeringen skall finna på de 
bästa, lämpligaste, åtgärder, och att de åtgär
der, som vidtagas, icke blifva några halfva 
åtgärder, utaD! sådana, som leda tili målet, 
samt att något kompromissande med brotts
ligheten, och eftergifter för de brottsliga li
gornas fordringar icke må äga rum. Då den 
senaste talaren föreslog remiss af detta ärende 
tili lagutskottet, måste jag för min del mot
sätta mig ett sådant förslag. Någon remiss 
erfordras icke för sammanhanget med det 
motionsförslag, som lagutskottet behandlat, ty 

· frågorna äro, såsom jag förut anfö.rt, obero
ende af hvaraD!dra. Och vidare skulle detta 
högst angelägna ärende därigenom alldeles 
obehörigt fördröjas. J ag tillåter mig därför 
föreslå, i öfverensstämmelse med civilchefens 
framställning, att landtdagen ville besluta be
myndiga regeringen att vidtaga alla de åtgär
der, hvilka den finner nödiga för skapandet 
af en stark ordningsmakt i landet. 

Ed. L ö t h m a n: Mitkä syyt nykyisin val
litsevaan järjestyksettömyyteen lienevätkin, 
niihin en kajoo. Niihin on tanli iltana kajottu 
sekä vasemmalta että viimeksi ed. Wrede. 
Varma vaan on että se kurittomuus ja epäjär
jestys, mikä maassamme nyt vallitsee, on 
omiansa senranksiltaan mitä vakavimmin 
uhkaamaan nuorta vapauttamme, tahraa-
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maan itsenäisen SuomeTIJ nimeä sekä omassa 
maassa että vieraiden kansojen keskuudessa. 
Kenen koti on suojassa, kenen henki ja omai
suus turvassa, kenellä työrauha silloin kuin 
järjestys puuttuu~ Onko asiain näin ollen 
vhteiskunnallisilla uudistuksilla pysyvaa si
jaa, voidatmko niitä! hedelmällisesti eteen
päin kehittää silloin kuin tällainen olotila 
maassa vallitsee~ Entä ne sivistykselliset 
arvot, joita kansamme henkensä viljelyksessä 
on saavuttanut tässä maassa useinkin suurilla 
uhrauksilla. Mihin vaaraan ne joutuvatkaan~ 
Entä se tapojen raaistuminen, jota huligaani
maisuus kylvää~ Miten voimakkaasti nämät 
ilmiöt kutsuvatkaan järjestystä rakastavia 
kansalaisia ja yhteiskuntaa säilyttäviä voimia 
tarmokkaaseen järjestystyöhön ~ Järjestyk
sen pysyttäminen, sen niin pahasti häiriydyt
tyä kuin nyt on tapahtunut, voimaperäiseksi 
saattaminen, se on mielestäni niin tärkeä että 
kansan olemassaolo kansana mitataan jär
jestyksen ja itsekurin merkeissä. Kuulun 
niihin tämän eduskunnan jäseniin, jotka oike
uttavat hallituksen ryhtymään kaikkiin nii
hin toimenpiteisiin, joita se katsoo tarpeelli
seksi lujan järjesty!:;vallan luomiseksi maa
han. 

Ed. N i s s i n e n: Tässä järjestysasiassa 
voimme toivoa jotakuinkin hyviä tuloksia, 
jos koko eduskunta on sisimmässään yksimie
linen. Tätä asiaa olen kovin itsekseni har
kinnut, miten meidän vasemmistomme tässä 
asettuu, ja olen tullut siihen lopputulokseen, 
että se suurimmaksi osaksi on samaa mieltä 
kuin me oikeistolaiset, että/ meidän on maksoi 
mitä maksoi saatava vahva ja hyvä1 järjestys
valta maahamme. Olen tullut tähän tulokseen 
siitä, että olen vähitellen nähnyt, että sama 
isänmaallinen henki, joka sykkii siinä ryh
mässä, johon kuulun, sykkii myös suuressa 
osassa vasemmistolaisia. Olen tahtonut 
päästä! selville, onko internationaalinen henki 
vähentänyt tätä tunnetta vasemmistolaisissa, 
mutta olen monesta puheesta ja toimesta 
ilokseni huomannut itsenäisyyskysymykses
sämme, ·että kyllä se sykkii siitä huolimatta 
yhtä voimakkaana. Meidän on tunnustettava, 
että itsenäisyyskysymyksemme sai ensimmäi
sen voimakkaan sysäiY ksensä viime kesänä 
juuri vasemmiston taholta .. Luin Hufvud
stadsbladet lehdessä kirjoituksen silloin, joka 
sanoi, että jos tästä hankkeesta sanoo mitä 
tahansa, niin on erittäin ilahuttavaa nähdä, 
miten puhdas isänmaallinen henki on sosi
alidemokraattien päämotiivi heidän tässä 

työskentelyssääin. Kun sitten tulimme lä
helle joululomaa, sanoi ed. Sirola että ,olen 
niin levoton maamme kohtalosta, etten voi 
Hlhteä maaseudulle, ennenkuin tiedän, miten 
asiat kehittyvät." Ja ilokseni näin lehdissä, 
miten samalta taholta tätä asiaa autettiin 
pontevasti sen synnytystuskissa. Tämä kaikki, 
osoittaa, että vasemmisto mitä hartaimmin ja 
pontevimmin on tätä meidä'n suurta kysy
mystämme edes-auttanut. Se on sitten ilo
kyynelin silmissä, kuin kohta sen perästä kuin 
sosialistien lähetystö oli Pietarissa käynyt, 
luettiin ympäri koko meidän Suomea kansan
komisarioneuvoston Salo päätös. Kun minulla 
nyt on tässä puheenvuoro, niin poikkean vä
hän itse asiasta. En maita nimittäin olla sa
massa yhteydessä mainitsematta, että tämä 
päätös, jonka tämä neuvosto teki, osoittaa, 
että niissä miehissä löytyy mitä suurinta 
valtioviisautta. Tämän kautta voivat parai
ten parantua ne lukemattomat haavat, jotka 
entinen venäläinen sortovalta oli täälläaikaan
saanut sekä vasemmiston että oikeiston riveis
sä. Tämän kautta he saivat uuden hyvän so
vun aikaansaamiselle näitten kansojen välille 
suurimman tuen. Suurin pelko meillä on, mil
lä lailla se sotilasosasto, joka täällä majailee, 
millä lailla se täältä lähtee, mutta kun 
viimeaikoina näyttää ilahuttavasti siltä, että 
Helsingin aluekomitea on pontevasti alkanut 
rangaista niitä sotilaita, jotka tahtovat 
aikaansaada maassamme häiriötä~, niin voim
me toivoa, että me tulemme heistä eroamaan 
ystävinä, joka on mitä: suurimmasta merki~ 
tyksestä tuleville suhteille näitten kansojen 
välillä. Tämän tahdon erityisesti mainita ed. 
Tokoin lausunnosta viime täysi-istunnossa. 
Niinkuin olen sanonut, olen vakuutettu, että 
vasemmisto pyrkii samoilla tunteilla kuin· 
oikeistokin rakentamaan nuorta Suomen ta
savaltaa, sille kannalle, että jokainen voi 
täällä rehelliselläJ, ahkerana työllänsä elää 
onnellisena ja että vasemmisto tahtoo niin
kuin oikeisto pelastaa kulttuurimme. anar
kistisesta häviöstä. Sitte tulee kysymys pu
nakaartin järjestämisestä. Mikä on siinä 
ollut syynä~ Mitä vasemmisto siinä oikein on 
ajatelluU Olen koetellut päästä; perille hei
dä!l ajatuksistaan siinä suhteessa ja olen tul
lut siihen lopputulokseen, etteivät he miten
kään ole voineet ajatella mitään vallankumo
usta täällä meillä. Sillä kun meillä on nyt 
kerran yhtälä!inen sekä valtiollinen että kun
nallinen äänioikeus, niin poikkeus parlament
taariselta kannalta veisi suoraan harvainval
taan, jota juuri sosialidemokraatit enimmiten 
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vastustavat. Se veisi takaisin meidät tsaarin 
ajalle. Se ei voi olla heidän tahtonsa. Olen 
ajatellut, että tarkoitus on ollut, että nyt, kun 
on äärettömän levottomat ajat, niin ne on pe
rustettava järjestystä pitämään ja tässäJ suh
teessa saatava mitä mallikelpoisimpaan kun
toon. Siitä on heidän lehdissään monta ker
taa nimenomaan juuri ollut puhe. Mutta siinä 
on erehdytty hyvin pahasti. Sillä siihen ei ole 
ollut kylliksi voimia ~ikä :kylliksi varoja, ja 
kun niihin on liittynyt sellaisiakin aineksia, 
joilla vain on halu koko meidän itsenäisyys
asiamme ehkä! saada karille ajetuksi, niin olen 
vakuutettu siitä, että rooissä kaikissa on sel
vinnyt se asia, että aseet on riisuttava pois 
yhtä hyvin yhdeltä kuin toiselta, mitä kiireim
min sitä parempi ja ainoastaan, niinkuin ed. 
Airola .sanoi, linkkuveitsi jokaiselle taskuun. 
Hallituksen ja kaupunkien on luotava järjes
tysvalta ja se kernaasti ottakoon palvelukseen 
parhaat miehet sekä puna-että valkokaarteista 
ja toisille lapio käteen. Työtä meillä on joka 
miehelle kylliksi tässä maassa. On kyllfu hir
veän kallista nyt rakentaa, mutta se ei auta, 
nyt on myrsky vinkumassa ja meidän on uh
rattava paljon ja johdettava rakas isänmaa 
onnelliseen satamaan, ja meidän eduskunnan 
jäsenten on mitä tarmokkaimmalla työllä 
koete'ttava saada sellainen kansanvaltainen 
yhteiskunta rakennetuksi, että me täydellä 
syyllä voimme näyttää ihmiskunnalle, että 
Suomi oli oikeutettu pääsemään itsenäisenä 
kansakuntain joukkoon. Pyytäisin, että va
semmisto myös tulisi kannattamaan tämän 
ajatuksen perilleajamista ja toivon, että mei
dän hallituksemme voi saada sellaisen jär
jestysvallan, joka tyydyttää sekä vasemmisto
laisia että oikeistolaisia. Meidän eduskunta
miestemme on valvottava siinä suhteessa, et
tei millään lailla sellaista valtaa saa väärin
käyttää ja minä luulen, että jo sen vallan 
olemassaolo tulee ehkä:isemään ne anarkisti
set teot, joita meidän maassamme nyt ta
pahtuu. 

• 
Ed. Wu ori maa: Olen näiden valtiopäi

vien alusta ihmetyksellä kuunnellut vasem
miston taistelua yhteiskunnallista järjesgstä 
vastaan ja rosvojoukkojen puolesta. Kuulin 
kohta valtiopäivien alussa ed. Airolan puhu
van lahtarikaarteista, joiden tarkoituksen 
hän väitti olevan surmata työväestöä. Samaa 
Ituottia sitte vedettiin kiihkeästi vasemmiston 
useissa sanomalehdissä ja yllytettiin harkin
taan kykenemättömiä aivoja luuloon, ettill to
siaan aijottaisiin työväestöä surmata, että oli 

henki kysymyksessä (Vasemmalta: Pappi va
lehtelee). Älkää nyt murisko, odottakaa lop
puun. 

Sitten vasemmisto on synnyttänyt nuo ed. 
Airolan synnyttämät todelliset lahtarikaartit, 
jotka kuten Afrikan villit heimot tekevät hä
vitysretkiä rauhalliselle maaseud'ulle ja kau
pungeissa vangitsevat rauhallisia ihmisiä ja 
tekevä1t heille väkivaltaa, riistävät ja saaliin
himoisina saalistavat, sortaen kaiken inhimil
lisen oikeuden ja vaaraansaattavat nuoren 
maamme vuosisatojen jälkeen saavutetun va
pauden ja polkien kaikki sosialidemokraattien 
saarnaamat käsitteet, vapaudesta, veljeydestä 
ja tasa-arvoisuudesta lokaan, jotka käsitteet 
ovat kauniit ja ihanat. 

Vasemmiston edustajat ovat eduskunnassa 
monet kerrat vakuuttaneet, että he ajavat 
ryysyköyhälistön asiaa, köyhälistön asiaa, ja 
viime aikoina että he ajavat työväen asiaa. 
Minäkin olen aikoinani ajanut laajojen syvien 
rivien asiaa, niiden nostamiseksi tasa-arvoi
siksi maan kansalaisiksi vapaassa Suomessa, 
sillä niin pieni kansa kuin Suomen, voi olla 
voimakas ainoastaan, jos sen kaikki kansan 
kerrokset ovat henkisesti itsetietoisia, tasa
arvoisia ja taloudellisesti hyvinvoipia kansa
laisia. Olen ensimäinen, joka jo säätyvaltio
päivillfu astuin ajamaan työtätekevän kansan 
asiaa, ja olen iloinnut jokaisesta saavutuk
sesta tähän suuntaan. Mutta nyt täytyy mi
nun surren nähdä, että juuri ne, jotka sanovat 
ajavansa työväen asiaa etunenässä, pettävät 
laajojen kansankerrosten ja työväen ja työtä
tekevän luokan etuja ja jätttävät nämä peto
maisien rosvojoukkojen käsiin. Sitä juuri va
st:>mmisto on tehnyt ja tekee yhä edelleenkin, 
synnyttäen ja luoden esiin rosvojoukkoja. 
Niitä he ovat provoseeranneet eduskunnan 
puhujalavaltakin, vasten parempaa tietoaan 
koettaen selittää joukkojensa toimivan porva
rien provokaattoreina, niinkuin ed. Eloranta 
selitti Turun tapahtumat. En mene sanomaan, 
uskovatko vasemmiston edustajat että porva
riston tarkoitus oli surmata suojeluskaartien 
kautta työväestöä, että niiden järjestäminen 
oli suunniteltu oman maan kansal!tisia vas
taan eikä niiden vieraiden joukkojen suojaksi, 
jotka Virossa ja Liivinmaalla ja nyt viimeksi 
näinä päivinä palattuaan Persiasta hävittä
vät kylät ja kaupungit ja surmaavat ihmisiä 
joukottain, tappaen, polttaen, ryöstäen ja he
rättäen kaameaa kauhua kaikessa maailmas
sa. Mutta jos he nyt tosiaan tällTIIIIlöiseen 
uskovat, niin he ovat itsensä niin vakuutelleet 
näillä perättömillä tiedoilla, että he itsekin 
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uskovat omia keksiTiliään satuja. ja valheita, 
sillä :he ovat suoranaisia valheita. Tämä psy
kolooginen tulos on henkinen laki: Joka kyl
vää vihaa ja !Valhetta, joutuu itse omaa vai- . 
hettaan uskomaan. Niin vaarallista on leik
kiä helllkisten aseiden kanssa. 

Mutta vaikka nyt vihdoin yksi ja toinen ' 
vasemmiston edustaja muiden muassa ed. 
Airola ja Välirsalmi ja muutamat muut ovat 
rohjenneet tunnustaa, että! he eivät hyvä:ksy 
punakaartien kaameita töitä, niin on kuiten
kin tämä puolue kokonaisuudessaan asettunut 
kannalle, joka ei sisällä selvästi murhajouk
kojen tekojen paheksll!mista ja josta. esimer
kiksi ed. Valpas-Hännisen esiintyminen vHme 
istunnossa oli merkitsevänä todistuksena ja 
ovat tämän kautta suuresti vahingoittaneet 
työtä tekevän kansan etua maassa. 

On nimittäin luonnollista että! semmoiset 
kaiken yhteiskuntaelämälli mahdollisuutta 
hävittävät hirmutyöt, joita nyt nämä niin 
sanotut punakaartit yhä toimeenpanevat, syn
nyttävät ankaraa taantumusta ja tukahutta
vat kehitysyritJik'set, jotka näyttävät häivit
tävän kansalliselli elämämmekin ja maamme 
itsenäisyyden ja siis va!hvistavat suunnatto
masti niiden piirien vaikutusvaltaa, jotka elä
vät muinaisuudessa ja joiden pyrintö on ja 
on ollut säilyttää vain vanhoja etuoikeuksia, 
eiväM käsitä vapauden, tasa-arvoisuuden ja 
veljeyden korkeita periaatteita. Sosialidemo
kratian tämmöinen kehitys maassa ei kuiten
kaan ole ihmeteltävää. Vihaa on kylvetty ja 
vihalla ei mitään raikenneta. Sentähden sosia
lismi on voinut vain repiä, mutta ei rakentaa. 
Sentähden tulokset sen viimetalvisesta enem- , 
mistöstä eduskunna:ssa ja hallituksessa myös
kin menivät niin myttyyn kuin ne menivät. 
Mutta tässä repimises·s·äl onkin juuri sen histo
Tiallinen oikeutus. Tunnustalll, että 8e on ollut 
välttämätön, että ilman sen repivää toimintaa 
ei olisi saatu materialismin ihailuun vaipu
nutta porvaristovaltaa väistymään. Sosialismi 
on siis yhteiskunnallinen ilmiö, joka on taa11r 
fumuksen synnyttämä ja yllälpitämä, mutta 
myöskin tämän taantumuksen tuho ja häviö. 
·Mutta kun sosialismikin on puhtaasti mate
riaHstinen ja perustaa menettelynsä luokka
taisteluun, ja kylvää vihaa eri luokkien vä
lillä, niin se ei voi uutta ja parempaa yhteis
kuntaa luoda. 

Filosoofi Marxin aatteet ovat jo vanhentu
neet. Historian kulku on ne jo jättänyt taak
seen. Paremman ja onnellisemman yhteis
kunnan syntyä ei saada luokkataistelun ja 
vihan lietsomisella. Se on samaa kuin yksi-

tyisten lietsominen häivittälmään toisiaan. Sii
tä ei tule yksityisille ihmisille muuta kuin 
häviöä ja tuhoa. Vaan on:nellisuus saavute
taan karkkien kansakerrosten saattamisella 
veljeyteen, siis rakluiuteenja yhteisymmärryk
seen toisistaan vieraantuneiden kansankerros
ten välillä. Se rakentaa eikä vie koskaan nii
hin kielteisiin ilmiöihin, mihin Marxin esitti:j.
mä luokka- ja vihataistelu on vienyt maan. 
Se ei voi synnyttää petomaisia ihmisiä ja ros
vojoukkoja, joita yhteiskunnan on itseään 
suojelemista varten sitten taas tukahutettava. 

Kun vasemmisto on ajanutasiattälle kannal
le eikä! vieläkään miehuullisesti rohkene sitä 
vastaan yhtenä miehenä nousta, vaan vielä 
kohtelee anarkistisia ilmiöitä niinkuin tänä
kin päivänä muutamista puheenvuoroista on 
näkynyt, niin lankee myös vastuu kaikesta 
onnettomuudesta ja taantumuksesta, mikä voi 
syntyä tasavallallemme ja erittäinkin kohdata 
syviä rivejä, juuri vasemmiston niskoille. Kun 
maamme on miten mahdollista pelastettava 
siitä tuhosta, min'käl anarkia synnyttää ja on 
saattamassa kansamme nälkäkuoleman .par
taalle ja tuhoon, ja anarkia ei vakuutuksista, 
ei edes sosialidemokraattieri johtajien kehoi
tuksesta välitä, vaan päinvastoin, niinkuin ed. 
Manner täällä lausui,. lähettää uhkauskirjeitä 
kaikille niille vasemmistonkin jäsenille ja 
edustajille, (Vasemmalta: Porvarit mitä lä
hettäwät.) jotka vä:hänkin. tohtivat asettua sitä 
vastaan, niin on ainoa keino, että kansanedus
kunta antaa hallitukselle väliaikaista valtaa 
saattaa maahamme laillisen järjestyksen niin 
pian kuin mahdollista ja siksi kuin se asetus 
ennättää tulla voimaan, jota nyt valmistetaan 
suuressa valiokunnassa. Ed. Manner,pn tääl
lä m:yös puhunut rikosten lisääntymisestä var
sinkin omaisuutta vastaan, mutta ei tahdo 
muistaa, että tämä on suoranainen seuraus 
niistä kehoituksista, joita hänen 'PUOlueensa 
lehdet ja useat agitaattorit ovat jo kymrp.enen 
vuoden kuluessa myöhään ja varhain levittä
neet ja siten hämmentäneet oikeudentunnon ja 
oikeuskä1si tteen nuorisossa, sillä rikostentekijät 
ovat löydettävät juuri kåi'kkein nuorimmasta 
polvesta. Olisi odottanut, että ed. Manner 
sen sijaan että lykkää syyn toisille, rehelli
sesti olisl tunnustanut, että syy 'siveelliseen 
rappiotilaan ja rikollisuuteen ei ole haetta
vissa ainoastaan venäläJisen byrokratian kaik
kia lakeja sortavasta järjestelmästä, joka on 
saattanut sen maan kaikki kerrokset siveelli
seen rappiotilaan, eikä ole haettavissa edes 
yksin kotimaisen byrokratian toiminnasta, 
vaan lopullisesti ja viimeksi sosialidemokra-

111 
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tian vihan kylvöstä ja niiden yllytyksistä, se
kä että hän olisi miehuullisesti tunnustanut, 
että sosialidemokraattien johtomiehet ovat 
tehneet suuren erehdyrosen, joka nyt on kor
jattava siten, että saadaan mitä. pikimmin jär
jestys maahan, ennenkuin ulkovaltojen täytyy 
sekaantua maamme oloja järjestätmään. Ed. 
Manner sen sijaan on laatinut kymmeniä ker
toja jo puolueensa puolesta märehdittyjä 
puoli totuJiksia. 

Hyvät vasemmiston jäsenet ja edustajat, 
menkää itseenne, puhdistakaa ensin itsenne 
huonoista elementeistä, jotka ovat sekaantu
neet teidän joukkoonne ja, jotka pilaavat tei
dän maineenne sosialidemokraatteina, ja 
alkakaa uudistettuina nykyisistä kokemuk
sista uutta jalompaa taistelua ja kylvöä koko 
maamme kansan onnek·si, taistelua rakkau
dessa kaikkea sitä vastaan, joka estää kan
samme onnen saavuttamista, ja yhtykälä sen
tähden kannattamaan tässä hallituksen väli
aikaista yritystä matkaansaatta8J järjestystä 
maassamme. Me voimme seurata sen toi
mintaa, ja jos he tekevät jotakin seTillllloista, 
joka näyttäisi pa.halta ja jul!malta tai, joka 
saattaisi kansan vapauden vaaraan, voimme 
heidät yllisinkertaisesti kaataa siltä istuimelta, 
johon heidät ~m asetettu. 

Puolestani siis hyväksyn hallituksen ehdo
tuks.en. Se on nykyääJn ainoa keino maamme 
pelastamiseksi ep·ältoivoisesta tilasta. 

Mutta ennenkun lopetan, pyytäisin vielä 
sanoa muutamia., sanoja äärimmäiselle oi
keistolle. Täällä. ed. Manner luki kirjoituk
sen, joka on äärimmäisen oikeiston, siis ru
. otsalaisen ryhmän päälehdessä;, ja jossa ta
valla, joka on kaikkea arvoa vailla, hyökä
tiiiän Suomen eduskunnan jäseniä ja yhtä koko 
ryhmää vastaan. Tämmöinen menettely, il-

' man että ruotsalaisen puolueen edustajat 
ovat mitään· vastaväitettä semmoista puo
lueensa päälehden 'kirjoitusta vastaan teh
neet, osoittaa, kuinka äärimmäinen oikeis
to, ruotsalainen puolue, on vaipunut alas, 
kuinka se on vanhentunut ja joutunut sem
moiseen tilaan, ettei se ymmälrrä eikä käsitä 
kansan nykyisiä pyrkimyksiä, vaan ainoas
taan omia luokkaetujaan, ja toiseksi, että se 
elää muinaisuudessa ja on puolue, joka nyky
ään kummittelee ikäänkuin muumio, joka on 
päässyt karkaamaan Kairon muumiomuse
osta. 

Ed. Hultin: Kun keskustelu tästä asiasta 
on jo venynyt pitkäksi ja minä puolestani en 
tahdo sitä enää pidentää, tahdon vain lyhyesti 

ilmoittaa, että katson täyttä,väni yksinkertai
sen velvollisuuden valitsijoitani kohtaan kan
nattamalla osaltani valtuuksien myöntämistä 
hallitukselle lujan järjestysvallan luomiseksi 
maahan kaikkein Suomen . kansalaisten ja 
täällä asuvien ulkomaalaisten hengen, vapau
den ja omaisuuden turvaamiseksi. 

Ed. Pennanen: Pyydän ilmoittaa, että 
nuorsuomalainen 

1
eduskuntaryhmä yksimieli

sesti kannattaa ja tukee hallitusta sen pyrki
myksissä lainalaisen jälrjestyksen ja turval
lisuuden palauttamiseksi maahamme. Ryh
mämme tunnustaa hallitukselle täyden val
tuuden ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita hal
litus mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi 
pitää välttämättömänä. Kannatan siis ed. 
"\Vreden ehdotusta, joka on sama kuin se ponsi, 
joka löytyy hallituksen nyt käsiteltävän kir
jelmän alla. 

Kun minulla kerran on puheenvuoro, pyy
dän omasta puolestani huomauttaa, että se -
kaupunkien järjestyslaitoksen uudistus, jota 
eduskunta paraillaan valmistaa, on aijottu 
säännöllisempiä oloja varten eikä semmoisena 
siis voi täyttää tämän, maassamme ennen 
kuulumattoman ajan tarvetta ja vaatimuksia. 
Nyt on ryhdyttälvä aivan pikaisiin ja mahdol
lisimman tehokkaisiin toimenpiteisiin ros·vo-. 
uksien ja muun ilkivallan ehkäise.rQjseksi, 
kustannuksia ollenkaan arkailematta. Sillä 
se vahinko, mikä nykyisin riehuvasta anar
kiasta ja ilkivallasta koituu niin taloudellisel
ta kuin siveelli:seltä, niin kansamme kunnian 
kuin valtiollisen olemassaolonkin kannalta 
katsoen, on sellainen, että se ei ole rahassa 
laskettavissa. Järjestystä rakastavia ja lain
alaista yhteiskuntaa kannattavia kansalaisia 
on toki tässä maassa valta,va enemmistö. Vii
meiseen asti ovat nämä kansalaiset odotta
neet, että punakaarti, anarkian aseellinen ko
timainen tuki, sosialidemokraattisten järjes
töjen alaisena noiden järjestöjen painostuk
sesta talttuisi, mutta niin ei ole tapahtunut. 
Sosialidemokraattiset järjestöt joko eivärt ole 
uskaltaneet tai eivät ole kyenneet hallitse
mään punaista kaartia. Sen ja yleensäkin vie
raiden aseiden tukemat irralliset ryövärijou
kot ovat näin ollen vaan saaneet uutta uskal
lusta tihutöitänsä varten. Tämän nähden ja 
kokien on kansalaisten kärsivällisyyden mitta 
alkanut jo pakostakin täyttyä. Siksipä! ne 
vaativatkin vakavasti, että hallituksen on 
ryhdyttävä tekemään anarkiasta loppu. Vaa
tivat, että eduskunnan on tuettava tätä halli
tuksen pyrkimystä, taattava hallitukselle 
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mahdollisuudet turvallisuuden ja järjestyksen 
palauttamiseksi. Nyt on jo aika tehdä mah
dottomaksi kaikki kaksimielisyys anarkiaan ! 
suhtautuessa, joko olla järjestyksen ja lail
lisuuden palauttamisen puolella tahi sitä 
vastaan. Sillä/ kotiemme hä'Vitystä ja häväis
tystä, kunnallisten ja yhteiskunnallisten lai
tosten väkivaltaista lrohtelua, yksityisten kan
salaisten väkivaltaista pahoinpitelyä ja nuo
ren tasavaltamme alueella vierailevien ulko
maalaisten loukkaamista emme me enää tah
do, emmekä voi 'sietää. Me luotamme edus
kunnalle vastuunalaiseen hallitukseen. Ja 
mitä vai'keuksia hallituksen pyrkimykset ky
symyksessä; olevassa asiassa kohdannevatkin, 
tietäköön: hallitus, että kansamme enemmistö 
sitä tässä\ asiassa tukee. 

Ed. A i r o l a: Kun maassa vallitse'Vaa 
anarkiaa, sekasortoa ja rikoksia vastaan ryh
dytään taistelemaan, olisi tärkeintä, että hal
lituksen puolelta silloin lähdettäisiin laillisuu
den pohjalta. Tätä ei ole meidän maamme 
hallitusvalta muistanut niin kauvan kuin 
seyniläisen järjestelmän: jäilkeistä aikaa olem
me eläneet. Sitä se ei ole muistanut edes tämä 
·iltana ja eduskunnan viimeisessä istunnossa, 
kun se on tämän esityksensä tehnyt. Suomen 
valtiopäiväjärjestys tai mikäJäin muu Suomen 
laki ei tunne sellaista alotetta, jonka senaatti 
on esittänyt. Ei se ole armollinen esitys, ei se 
ole anomus, ei se ole edus•kuntaesitys eikä se 
ole mikään muu, jonka V. J. tunnisi. Se on 
sellainen avonaisen valtakirjan pyyntö, joka 
ei. nojaudu mihinkään lakiin. Tällä tavalla 
kun alku on tehty, niin tietää, mitä siitä! seu
raa. Ja kuitenkin olisi erittäin tärkeätä, että 
saataisiin tässä maassa lopultakin syntymään 
sellainen voima, joka kykenisi palauttamaan 
maahan järjestyksen, kykenisi palauttamaan 
maahan säännöllisen lainsäJädäntötyön edel
lytykset, säännöllisen kehityksen yhteiskunta
elämälle. Paljon on viimeisen puolen vuoden 
ja kolme neljäsosa vuoden aikana tässä suh
teessa puutteellista ollut. Mikään myrsky ei 
ole mennyt mainingeitta eikä mikään 'Vallan'
kumous ole mennyt ilman että; sen jälkeen 
seuraa rosvouksia, mellastuksia, yhteiskun
nallista myllerrystä. Mutta sen hillitsemises
sä täytyisi osoittaa yhteiskuntaolojen ymmär
rystä sillä tavoin että siinä voitaisiin korjaus
ta saada, mutta ei sillä tavoin ettäl luetaan 
vain lakia, varustetaan aseellisia joukkoja, 
joilla koetetaan järjestää toinen luokka toista 
vastaan. Sillä tavoin ei saada korjausta. Se 
nähtiin esimerkiksi .viime alkukesästä kun 

eräs senaattori ja prokuraattori - taisivat 
olla herrat Svinhufvud ja kuka se toinen oli
kaan, sen tiedätte -menivät rauhoittamaan 
eräistä torpparilakkoa. He lukivat lakia ja 
seuraus oli että seuraavana päivänä tapeltiin. 
Kun lähtivät sosialistiset edustajat torppari
lakkopaikoille, siellä! tavallisesti saatiin ai
kaan sovinto ilman tappelua. Jos hallituk-

. sen, erityisesti k·esällä myöskin niiden halli
tuksen jäsenten taholta, joiden vastuulla jär
jestyksen pito maassa oli - tarkoitan ·erityi
sesti herroja Serlachiusta ja Tulenheimoa -· 
olisi ymmärretty tälmäkin puoli asiasta, niin 
luultavasti meillä olisi säästytty hyvin pal
josta siitä surkeudesta, mitä Suomessa on vii
me kuukausien aikana tapahtunut. Uskon, 
että monta ihmistä olisi säilyttänyt henkens·äl, 
uskon että satojen tuhansien, jopa miljoonien 
arvosta omaisuutta olisi jäänyt tuhoutll'illlatta, 
jos olisi koetettu muodostaa sellaista järjestys
valtaa, joka nojautuu lakiin ja, joka nojautuu 
eri kansankerrosten antamaan tunnustukseen. 
Mutta tätä ei ole hallitusherrain taholta kos
kaan tahdottu ymmärtää. Kun Tokoin se
naatti aikoinaan täysi-istunnossa teki päätök
sen," poliisikomitean ehdotuksen mukaisesti, 
että järjestyslautakunnat on järjestettävä 
kaupunkeihin ja niiden avulla muodostettava 
järjestysvalta kaupmrkeihin, niin poliisimi
nisteri, suomettarelainen herra Serlac}J.ius, -
joka sitten ilmestyi myöhemmin tähän lavalle 
ilmoittamaan1 ettei hän kykene pitännään jär
jestystä maassa, mutta joka 'siitä huolimatta 
kuukausikaupalla vielä sen jälkeen eron
pyynnöstä 'huolimatta oli sotkemassa tässä 
maassa järjestystä!, - senaatin selän takana 
antoi silloin salaisia ohjeita kuvernööreille, 
jotka tekivät tyhjäksi täJmän senaatin päätök~ 
sen. Kun myöhemmin sitten salaisten kierto
kirjeitten ja salaisten .ohjeitten: nojalla tkäytiin 
muodostelemaan aseellisia ratsastavia ja mui
ta joukkoja, ei se voinut tarkoittaa järjestyk
sen aikaansaamista maahan, vaan luokka
vihan lietsomista, ·eri yhteiskuntapiirien 
kiihoittamista toisiansa vastaan. Järjestyk
sen aikaansaamiseksi porvariston taholta -
otettuna lukuun niin porvarilliset hallitusher
rat kuin myös·kin porvarilliset edustajat, -
ei tässä maassa ole pantu keväällisen vallan
kmnouksen jälkeen ti'kkua ristiin. On vain 
pidetty suurta ääntä sosialistien suhtautu
misesta rosvouksiin, niiden suhtautumisesta 
punakaartiin ja puhuttu, ettäJ pitää saada 
vankka järjestysvalta. Mutta julkisesti ei ole 
tahdottu koskaan sanoa, minkälainen se jär- . 
jestysvalta on. Mikäli •se julkisuuteen on sit--
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ten tullut, on nähty, että se on luokkakaarti, 
aseellinen voima, joka on tähdätty punaista 
kaartia vastaan. Sitä sillä taholla on pyritty . 
aikaansaamaan, sitäkin salakällimäisesti edus- : 
kunnan selän takana, yhteiskunnan selän ta
kana, kansan tietämättä. Ennen vaaleja : 
puuhattiin sitä jo pitkät ajat, mutta vaikka ' 
siihen oli käytetty valtion varoja paljon, 
vaikka oli hankittu murha-aseita, harjoitettu 
hevosia ja miehiä käymään toisen kansan
luokan kimppuun silloin kuin joku viranomai
nen antaa siihen kehoituks1en, ei kuitenkaan 
yhdelläkään porvarillisella edustajalla tai 
porvarillisella 1senaattorilla tai por·varillisella 
sanomalehtimiehelläi ollut 'eehellisyyttä, sil
loin kuin haukkuivat sosialisteja, sanoa, että 
heillä on semmoinen meininki olemassa. Vasta 
kun vaalit olivat tapahtuneet, niin seuraava
na päivinä sitten tämä ilmoitettiin. Samoin
kuin elintarvekurjuudesta ennen vaaleja 
moitittiin sosialisteja, miten elintarveasiat 
ovat päässeet hunningolle ja miten on' suuri 
snrkeus vallalla ja miten maitoakin saa, -
sanottiin siellä Hämeen puolessa - kun ääJnes
tää ,vain senaattori Holstia .. eduskuntaan. 
Mutta sitten kun vaalit olivat tapahtuneet, 
kirjoittivat seuraavana päivänä\ Helsingin 
Sanomat ja eräät muut sanomalehdet, että 
elintarveasiat olivat herra Akermanin aikana 
päässeet siihen asteeseen, että ·siitä on tehtävä 
loppu, sinä. alalla vallitsee anarkia. Tällä ta• 
v&lla salakähmäisesti puuha;ttiin , myös jäir
jestysasioissa · eikä yhtä,än .mitään tehty 
sen hyväksi, että .. olisi voituL' saada aikaan ! 
laki, jolla olisi voitu näitä' asioita jär
:iestää, · jolla olisi voitu tehdä järjestys- . 
valta, joka olisi nojautunut sekä oikealle · 
että vasemmalle, låki josta •kaikki kansanker
rqkset o~isivat voineet myöntää, että se on ' 
eduskunnan myötävaikutuksella syntynyt ; 
laki, ja että ·sen lain nojalla as·etettu järjestys- · 
valta yksistään on asetettu järjestystäylläpitä
mälän, mutta ei nostamaan toista yhteiskunta
luokkaa toista vastaan. Keväällä muutamas
sa päivässä komitea laati asiasta lakiehdotuk
sen. Senaatti olisi vninut sen jo, tahdon väit- ; 
tää, ennen juhannusta antaa eduskunnalle , 
esityksenä. Mutta että sitä ei annettu, se joh- · 
tui siitä, että! silloista poliisipäällikköäl Ser- ! 

laehiu~ta ei miellyttänyt se komitean te'kemä 
lakiehdotus, joka kuitenkin, sittenkun se mi
mm toimestani pari kertaa on täihllä eduskun- . 
nassa esille tullut, on valiokunnassa saavut
tanut yksimielisen kannatuksen ja näyttää · 
myöskin suuressa valiokunnassa likipitäen ' 
yksimielisen 'kannatuksen saavuttavan. Jos 

senaatin toimesta olisi kesällä jo annettu 
tästä! asiasta esitys, olisi aikaansaatu laki, 
aikaansaatu kaupunkeihin järjestysvalta, jo
ka nojautuisi ei vain salaisiin kiertokirjeisiin, 
vaan selvään lakiin. Sellaista järjestysv:altaa 
olisi kunnioitettu enemmän. Olisi myös voitu 
maksaa näille järjestyksenpitäjille palkat, 
ettei olisi tarvinnut syntyä palkoista lakkoja. 
Ajattelette esimerkiksi Turun tapahtumia. 
Siellä oli miliis1, se oli ollut toimessa, mutta 
siHe ei maksettu palkkaa. Ne tekivät lakon, 
ilmoittivat, että kun järjestyS<valta lakkaa 
toiminnasta, luultavasti tulee trup.ahtumaan 
laittomuuksia,. tapahtumaan varkauksia, 
mahdollises.ti ryöväyksiä ja muuta •pahem
paa. Asia olisi ollut autettavissa sillä 
tavoin, että olisi maksettu näille palkka, 
tun'nustettu se laitos. Sitä ei tahdottu 
tehdä. Seuraus oli hyvin surullinen. Satojen
tuhansien markkojen edestä omaisuuden hä
viötär väkivaltaa, sekasortoa oli seurauksena. 
Entäpä jos tämä miliisi olisi jo tunnustettu 
aikaisemmin lainsäädännön avulla, jos olisi 
ollut laki, joka olisi sen toiminnan järjestänyt, 
ei olisi mitääfn täJmmöistä lakkoa tullut. Ei 
olisi tapahtunut näitä ryöväyksiä, ei omaisuu
den hävittämistä. 

Asia on ollutkin sillätarvoin, että millä pai
koin ovat olot saaneet kehittyä ilman, että 
hallituksen jäsenet ovat siihen sekaantuneet 
siellä ne ovat menneet siivosti. Ouetaa:n joku 
kaupunki jossa on järjestyslautakunta, jonka 
toimintaan ei ole herra Ca:stren eiv.filtkä her
rat Serlachius ja Tulenheimo ~Sekaantuneet, 
siellä· on säilynyt i·a uha, siellä on säilynyt jär
jestys, ei siellä ole rosvottu eikä ihmisiä ta
pettu eikä muutakaan. Tampere, Viipuri, 
I,ahti, sen sellaiset kaupungit, siellä on ollut 
siivoa. Mutta ·kun Helsingissä' eduskunnan 
kokoontuessa herra Jalaliderin a.vulla herrat 
Setälä ja Serlachiu:s & Thlenheimo aikoivat 
muodostaa suojeJuskaarteista sellaisen aseelli
sen voiman, jolla vaitaisivat Helsingin poliisi
laitoksen, jonka toisivat sitten tänne eduskun
nan ympärille, jotta mitääln mielenosoituksia 
kunnallislakien ja 8-tuntisen työpäivälain 
läpiajamiseksi ei voisi tapahtua, silloin alkoi
vat jo täällä häiriöt. Kun Turussa ei hallitus 
suostunut järjestelemään asioita siihen ·ta
paan, ·kuin oli niissä kaupungeissa, joissa olot 
ovat siivosti kulkeneet, niin siellä syntyi ros
vouksia. Yleensä olen tehnyt ,s,en havainnon, 
että kun johowkin asiaan on senaatin puolelta· 
kajottu, on jälrjestys joutunut häiriöön. 

Senaatilla on ollut pyrkimyk:s.enä alun
pitäen saada seyniläinen järjestysvalta voi-
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maan. SentäJhden se nimitteli poliisim.esta- .. 
·reiksi sellaisia henkilöitä kuin erään luut
nantti Wileniuksen, josta ,Uuden Päivän" toi
mittaja, joka on täällä eduskunnan· jäJsenenä, ! 

kertoi, että! hä~et eräänä päivänä ammuttiin : 
kotonaan siitä syystä, että hän oli santarmi- · 
urkkija.. Kun tällaisia henkilöitä on kansan 
taholta vaadittu .poistettaviksi, ovat ne olleet : 
senaatin suOsikkeja. Senaatti on niitä siipi- · 
ensäJ suojassa nostanut ja kohottanut. Kun ei 
voinut Pohjanmaalle panna tällaista urkkijaa, 
koetti se siirtää: hänet jotakin toista maamme ' 
ku1maa. onnellistuttamaan. Menipä se niin 
pitkälle, että: koetti •saada kälytäntöön yksin;pä : 
ne vihatut Seynin aikaiset uniiVormut. Senaa- '. 
tilla on ollut pyrkimyksenä saada muodollinen , 
puoli järjestykseen, saada sellaiset poliisijou- , 
kot, joill~ on ·kypäri, univormuhattu :päässä, · 
sapeli vyöllä ja jotka ovat, valmiita komen- ! 

nuksen mukaan tekemään mitä: tekoja tahan
sa. Kun se ei ole !herroille onnistunut, niin · 
turvautuivat suojeluskaarteihin ajattelematta, 
että silloin kuin maassa ovat luokkavastakoh- • 
dat niin jyrkät kuin meidän maass8!1llme, kun 
toinen puoli kansaa on sosialisteja ja toinen i 
puoli porvareita, ja intohimot niin korkealle 1 

leiskuvina vastakkain, kun meidän maassam- 1 

me on, silloin kun esimerkiksi ed. Mikkola 
kulkee Pohjanmaalla selittäfmäJssä miten tämä 
eduskunta'olisi hajotettava j. n:. e.,'niin tällai
sen olotilan vallitessa pyritään muodostamaan 
aseellista voimaa, joka nojautuu ainoastaan 
toiseen puoleen kansaa, pyritään sekin 
muodostamaan vielä salakähmäisesti tavalla, 
joka ei nojaudu mihinkään lakiin. Ei sillä 
tavalla saada järjestystä, mutta sillä tavalla 
saadaan jotakin, joka on hyvin kauhistavaa. 
Tässä maassa on jo rosvottu, tapettU: ihmisiä, 
tehty vrukivaltaa aseellistenkin voimien toi
mesta, vieläpä niin, että on ollut mukana 
vierasta aseellista voimaa. Mutta jos luul
laan, että tärrnä on korjattavissa sillä tavalla 
että muodost·etaan uusi irrallinen aseellinen 
joukko, niinkuin• senaattori Arajärvi viime 
istunnossa sanoi, niin erehdytään. Sillä ta
valla aikaansaadaan alku kansallissodalle, . 
ja mitä siitä seuraa, sitä en rohkene käydä! i 
Iiäättelemään. 

Sanotaan:, ettei se ole tähdätty työ.väJkeä • 
vastaan eikä edes punakaartia v~staan -
myönnetään näet '8ttäl punakaartien enemmis
tö on siivoa rehelHstä väkeä•, mutta että siellä 
on joukossa kuritushuoneessa olleita rikoksel
lisia aineksia, joilla ei ole ta.rkoituksena muu . 
kuin hankkia itselleen yksityistä -etua, käyt
tää tilannetta hyvä:kseen tehdäkseen Yarikauk-

sia ja ryöväyksiä, harjoittaa yksityist·äl kostoa 
- ja •että tätä varten tarvitaan sitten sellai
nen lentavä kolonna, joka maksaa miljoonia, 
'rällaisia ainek•sia vastaan voisi olla tarpeen 
jä:i-jestys..valta, voisi olla tarpeen vielä suurem
pi järjestysvalta kuin mitä on mahdollista 
järjestää sen lain puitteissa, mikä on suuressa 
valiokunnassa tä~lä k'Brtaa. Mutta ei sellaista 
jä.rjestysvaltaa, 'kuin Svinhufvudin senaatti 
suunnittelee. Mitä se sellainen järjestys:valtå 
aikaansaaT 0}etetaan että siihen otetaan tu
hannen miestä tai vaiklka 2 tai 3 tuhatta, tai 
vaikkapa kutsutaan Saksanmaalta takaisin 
suomalaiset ylioppilaat varustettuina kivää
reillä, kuularuiskuilla, kä:sikranaateilla, ei sil
lä tavalla voida järjestystä: palauttaa eikä 
ylläpitää. Kun t:e hyökkälätte jossain Sipoossa 
jon'kun punakaartin 'kimppuun, niin olkoon 
että ne, jotka oVJat siellä, ovat rikoksia teke
mässä, niin asiaa tutkimatta eiväJt heidän 
kaartilaistoverinsa voi olla ilman muuta siitä 
vakuutettuja. He nousevat puolustamaan to
vereitansa, nousevat kaarti kaartia vastaan 
ja kun :suQjeluska:arti ja punakaarti tulevat 
vastakkain, on siinä tuhannet erinomaisilla 
aseilla, !kaikilla nykyajan mtmhavälineillä va
rustetut joukot vastakkain. Luuletteko että 
silloin on täällä\ kaunis järjestys' Vaikka 
emme välittäisi siitä, kuinka paljon kuole-e 
kaartilaisia tai - herra Relanderin tapaan -
kuinka paljon hänen valitsijoitansa talon
poikia kaatuu, täytyy ottaa huomioon, että kun 
sotaa käydään, silloin rintamalla kaatuu kaik
kia. Ei ainoastaan ole vaarassa rre, jotka ase 
kädessä hy(;)kkääväit toisiansa vastaan. Siinä 
kaatuu puolueettomia ja niitäkin, jotka eivät 
tahdo •ollenkaan selmantua 1ko.ko verileikkiin. 
Jos esimerkiksi Pohjanmaalta tuodaan Kau
havalaisia ja mitä kaarteja n'B !kaikki lie.ne
vätkään tänne kuularuiskuineen, ratsujouk
koineen Helsingin punakaartia vasta•an, niin 
kyllä siinä vuotaa hyvin paljon viatontakin 
verta silloin kun nämä koettavat, kumpi heis
tä: vahvempi on. 

On otettava vielä luknm1, että, kun näim.ä 
kaartit ru!lmavat keskenään tappelemaan, sii
nä ·ei ole ainoastaan se mahdollisuus, että ne 
tuhoRJvat · toisiansa ja meitä syrjässä:olevia, 
vaan on mahdollista, jopa jokseenkin varmaa, 
että asiaan sekaantuu myöskin venäläinen so
taväki. Ja on myöskin hyvin :varma, että sil
loin kun suoj~Bluskaarti :saa sen, mitä/ se lähtee 
hakemaan, nimittäin 'selkäänsä, niin silloin 
professori Estlander· ynnä hänen kumppaninsa 
sähköttävät Ruotsiin, ettäi sieltä! tarvitsisi tul
la tänne ne · Ruotsin kuninkaan sotajoukot. 
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(Vasemmalta: Ja saksalaiset!) Saksalaiset 
eivät tule tänne, ne eivät ole niin tyhmiä, 
ettäl lähtisivät kun ei ole ~omat ,edut kysy
myksessä, järjestämään pientä· perheriitaa. ja 
sillä tavalla nostrumaan itseään vastaan muita 
kamsallisuumsia. Mutta Ruotsissa niitä kyllä 
löytyy, vallankin kun tehdään siihen tapaan 
kuin senaatin. lähettiläs,. entinen yliopiston 

·rehtori, senaa,ttori ja varakaDJSleri sanoma-
1ehdilstön selostuksen mukaan, joita hän ei ole 
peruuttanut eikäl ·kieltä·nyt, on tehnyt, nimit
täin ilmoittanut, että ·kun sieltä tällaista apua 
saadaan, niin voidwan ~ottaa harkittavaksi se 
seikka, että annetaan palkaksi Ahrvenanmaa. 
Se on maanpetturuutta, mut~ta se on asia, jota 
herra Svinhuf,vud ei pidä niin tärkeänä, että 
hän olisi ryhtynyt sitä tutkimaan. Hän väli
kysymykseen vastatessaan ilmoitti, ettei heil
lä ole tietoa siitä/ asiasta, ei puhunut siitä, 
olisivatko he edes yrittäneet saada selvitystä, 
yhtä vähän kun siitäkään, m:iJssä määrin on 
maanpettu,ruuteen tehnyt itsensä syypääksi 
eduskunnan jäsen Sundblom. Riippumatta 
siitä), onko ahvenanmaalai,silla pienten kanso
jen itsemääräämisoikeuden perwstoolla aihetta . 
erkaantua Suomesta ja yhtyä Ruotsiin ja onko · 
meidän siihen ·suostutta,va vai ei, niin se me- , 
nettely, mitä: hän on harjoittanut Ahvenan- j 

maalla: ja maan ulkopuolella, on sellaista, että ! 
se tekisi mahdottomaksi hänen olla eduskun- . 

· nan jäsenenä. Sillä ei se-ole herra Sundblom, ! 

joka määrää!, missä kulkee Suomen raja kar- · 
talla. Joskin kansallisuuksien välillä: meidä,n 
marumme sisällä ol1si vedettävä rajoja, niin l 
kyllä siinä etupäässä' pitäisi olla sananvalta 
Suomen .eduskunnalla 'eikä herra Sundblo- . 
milla 'ominpäin. Jos hän tahtoo asiassa jo- · 
tain vaikuttaa, niin pitäisi hänen tulla tänne, . 
nousta puhujalavalle, jossa hän on monta ker
taa esiintynyt, ja esHtää sieltä ajatukseDJSa ja 
mielipiteensä!. Mutta kun hän menee yllyttä- 1 

mään Suomen kansalaisia yhtymään yhteis- · 
toimintaan ruotsalaisten kanssa ja ryhtyy sitä · 
tietä pyrkimyksiään toteuttamaan, niin se on 
mitä pahimmin tuomittava. Tähän tapaan me 
voimme, jos lähdemme ,seuraamaan sitä tietä, 
mitä senaatti nyt ehdottaa eduskunnalle, jou
tua siihen, ,että me joudumme täällä kes- , 
kenämme tukkanuottasille, ta:ppeluun ja tap- ; 
peluun kaikilla uudenajan murhavälineillä.-' 
Harjoitetut joukot joutuvat vastakkain, jou
tuu vieraita ~aseellisia voimia mukaan, syntyy 
olotila, joka voi kehittyä sella:Useen mittaan 

· ja määrään, ettei ,sitä tällä hetkellä: voi ajatel- • 
rakaan. Tahtoisin varoit<taa sille tielle lähte-
mästä. -

Tälmä alote, niinkuin alussa jo mainitsinkin, 
on sellainen, ettei Suomen laki ja valtiopäivä
järjestys sitä tunne. Turhaa on tietenkin 
ehdottaa, ettei sellaista alotetta otettaisi kä
siteltäväksi ja joks~eenkin turoaa on myös 
tehdä mitään ehdotuksia. jotka poikkeavat 
siitä, sillä tämä senaatin alote on niitä niin sa
nottuja panssaroituja ehdotuksia. Se ei ole 
oikeastaan enää/ ehdotus. Se or! toimenpide, 
joka on a.luS!Sa, joka on osaksi toteutettu ja, 
joka on tuotu julkisuuteen ja tänne eduskun
taan ainoastaan siitä syystä, että se vaatii val
tion varoja, Su·omen kansan varojl} niin pal
jon, kuin tuo herra 1senaa ttori Castren 'äsken 
mainitsi. Ellei olisi niitä miljoonia kyseessä, 
ei tätä asiaa olisi eduskuntaan tuotu ollen
kaan. Olisi pestattu joukkoja vain, olisi har
joitettu niitä ja sitte komennettu miehet tap
pelemaan keskenään. Eikä! tässä valinnassa 
edes sillä1 taholla kovin tark!koja olla. Ollaan· 
kärkkäitä moittimaan, että punakaartin jou
kossa on huonoja ainebia. Vedetään esiin 
Sippolan •papinkirja, se präntätään lehtiin, 
mutta jos lähdettäisiin tarkastamaan suojelus
kaartin papinkirjoja, eikö löytyi!si yhtä hyviä. 
Jos ottai1sitte esimerkiksi sen vacrasjouklmeen, 
joka muodosti Porvossa osan siitä suojelus
kaartista, jossa yksi ainoa oli tuomittu 50 eri 
varkaudesta, luuletteko, ettäl niitten papinkir
jat näyttävät paljo paremmilta. Kyllä se on 
sillä tavalla, että jos nostetaan köyhiä ihmisiä 
tappelemaan toisiaan vastaan aseilla, niin sil
loin tavallisesti saadaan esiin ne huonoimmat 
aineks·et. Ei teistä kukaan lä;hde sinne, vaikka 
maksettaisiin hyvä palkka, paljo parempi kuin 
se porvarillisten herrain kadehtima edustaja
palkkio. Ette te sittekään läihde. Mutta ne 
vanhat bobrikoffilais..;poliisit, eron saaneet 
vahtimestarit ja sen sellaiset, kun ne tällaise
na kalliina aikana elintarpeiden puutteessa 
ovat, niin niitä! on helppo houkutella sinne. 
Kun niille maksaa, niin niitä on helprpo saada 
tekemään yhtä ja toista. Ja ne on harjoitet
tuja, sillä monet :ovat olleet ja lienevät olleet 
miltei kauttaaltaan Suomen rakunarykmentin 
jäseniä, niinkuin esimerkiksi Saksanniemen 
kaartinkin jäsenet. 

Tällä tavoin jos nostetaan kaksi kaartia 
vastakkain, joihin kumpaankin - olen :valmis 
myöntämään - kuuluu huonoja aineksia, niin 
ei siitä jä[ki ja seuraus ole hyvä. Jo senkin 
vuoksi, että vaikka alu~si teette hyökkäyksiä • 
jossain Nickbyssä tai ehkä: Turussa tai muissa 
yksityisissä pai:kkakunnissa ja sellaisten olo
suhteiden vallitessa, joissa täytyy myöntää, 
että ne, joitten kimppuun hyökätään, ovat sel-
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laisia, että niitten toiminta on estettälvä, niin ! Asia pitäisi lä.hettää lakivaliokuntaan käsi
sitä toimenpidettä ei tulla tukemaan kansan 1 teltäväksi tältä; laillisuuspuolelta. Samoin pi
laajoissa kerroksissa, sillä sitä! katsellaan täisi lähettää se valHovaraiDJValiokuntaan, 
epäluulolla. Kun se nojautuu ainoa,staan jotta valtiovarainvaliokunta miettisi, voidaan
omistavaan luokikaan, niin silloin ajatellaan ko niin paljon varoja tähän tarkoitukseen 
ettäJ te ensiksi nujerratte nuo punakaartin käyttää kuin hallitus pyytää ja mitä/se aikoo 
huonoimmat ainekset, ,sitte te hävitätte koko käyttää ja mistä ne varat otetaan ja millä ta
punakaartin, ja kun teillä. ei ole mitään aseel- valla. Tällaista ehdotusta en kuiten!kaan tee, 
lista voimaa enää vastassa tai ·voimaa, joka sillä minä arvaan, että porvarisedustajilla on 
voisi teidän kanssanne voimia mietellä, niin ollut keskenään neuvotteluja ja he ovat pälät
sitten te käytte koko järj.estyneen työväen- täneet, että asia tänä yönä päätetään, sanokoot 
liikkeen kimppuun, sieppaatte eduskunnalta sosialistit mitä tahansa, että koko tämä pa-
1wrkeimman valtiovallan noille herroille Se- raati on, niin kuin olen ennemmin sanonut, 
tälälle y. m. jotka ovat aikaisemmin hyökän- ainoastaan sentähden 'vä[ttitmätön,. että voi
neet eduskuntaa vastaan yhdessä Stahovitsch daan näyttää, ettei senaatti sentään ihan ros
ryssän kanssa, käytte kunnallislain kimppuun, voamalla ota Suomen kansan varoja käytet
käytte kahdeksantunnin työpäivälain kimp- täviksi omiin tarkoituksiinsa, waan että se te
puun, silläl ennen vaalejahan te vakuutitte, kee sen eduskunnan enemmistön suostumuk
että kun te saatte vaan vallan, niin nämät sella. Tehän olette sen päättäneet jo etukä
lait otetaan uudelleen tarkastuksen alaisiksi ja teen ja siitä syystä! en ehdota a:sian valiokun
laitetaan niin, että veroja mak1samattoma,t ei- taan lähettämistä. 
vät. kunnan asioista saa määrätä ja päättää. Mutta samoin kuin minä olen koettanut 

Sanotte, ettei sitä ole niin pahasti sunniteltu ennemmin teille hankkia sellaista järjestys
ja ajateltu ja olen valmis myöntämään ettei- valtaa, joka voisi nojautua eri kansankerrok
vät teistä kaikki sitä tee. Porvareissa on siin ja, jolla olisi edellytyksiä palauttaa jär
yksityisinä ihmisinä koko miellyttäviä, muka- : 'jestys maahan, samoin tahdon antaa teille 
via henkilöitä, mutta kun ottaa niitä ryhmä- . viittauksia nytkin, mihin tapaan olisi järj.es
nä, puolueena ja eduskuntaryhmänä, niin sil- 1 tysvalta muodostettava, jos tahdotaan maassa 
loin ei niillä ole mitään omaatuntoa eikä mi- : järjestystä aikaansaada eikä sekasortoa ja 
tään häpyä ja ne ovat valmiit vaikka mihin kansalaissotaa. Jos se laki, josta minä olen 
(Oikealta: Entäs sosialistiU) Niissä on asian- aiotteen tehnyt, ja joka pian valmistuu, ellei 
laita samoin,· samoin kuin esimerkiksi tämä sitä porvarien taholla kovasti jarruteta ja, 
eduskunnan herra varapuheenjohtaja, jonka joka olisi viime vuonna valmistunut, ellei 
olette monta kertaa kuulleet puhuvan sitä, suomettarelaisten ja nuorsuomalaisten ta
josta te olette jokainen vakuutetut, että hän holla olisi sitä niin kovasti jarrutettu, jos se 
ei itse ajattele ~sillä truvoin kuin hän sanoo. nyt lähipä[vinä valmistuu ja tulee voimaan, 

rrähän tapaan jos te tahdotte puu.hata jätr- niin sillä lasketaan jo pohja järjestyksen
jestyksen aikaansaamiseksi maassa, niin se pidolle kaupungeissa. Ja te tiedätte, että jos 
vie sotaan, tappeluun, kansalaissotaan, seka- kaupungeissa on järjestys ja siellä järjestys
SDrtoon1, anarkiaan, :vie Suomen itsenäisyyden va:lta, jota voidaan käyttää, niin silloin on 
perikatoon. Jos te tahdotte kaiken, mitä meil- maalla myöskin koko lailla toiveita järjestyk
lä nyt on, tuhota Suomessa, niin lähtekää sille senpidosta. Jos rupeaa Sipoosta jotakin mel
tielle. Mutta ellette sitä tahdo, niin ottakaa lastusta kuulumaan, ja sieltä virka-apua pyy
hetkinen aikaa, ajatelkaa mitä valtuuksia oli- detääh, voidaan Helsingistä läfhettää järjestys
si senaatille annettava. Kun senaatti on niin miehiä sinne, ne voivat palauttaa järj.estyksen 
taitamaton, niin kykenemätön, ettei se yhdek- ja vaikka siellä tulee ta:ppelukin ja. vaikka 
sän kuukauden aikana ole vielä ehtinyt val- siellä tapetaan ihmisiä, niin kansån kes
mistaa lakiehdotusta asiassa, johon tarvittai- kuudessa ei synny levottomuutta, rauhatto
siin vain kymmenkunta pykälää, kuinka te muutta, ei olla epätietoisia siitä, mitkä voimat 
voitte antaa sille avonaisen valtakirjan ryh- ne ovat, jotka keskenään aseellisesti kamppai
tyä!, niin kuin senaatti itse sanoi, kaikkiin levat, tiedetään, että se on eduskunnan hy
toimenpiteisiin, siis myös väkivaltaan ja mur- väksymäärr lakiin perustuva järrjestysvalta, 
haan saakka~ Kuinka te voitte luvata sen joka on lähtenyt rosvoja ja rikollisia kurissa 
käytettäväksi miljoonia ilman että te lä- pitämään. Ei näiden rikollisten ainesten 
hetätte ensinnä asian: valiokunnan harkitta- puolelle nouse yhtään kelpo kansalaista, ja 
vroksi. ' sillä tavalla voidaatt rikollisia aineksia nu-
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j.ertaa. Mutta jos katsotaankin, että tämä i 
joukkue, jonka eri kaupungit muod~stavat 1 
järjestyksen ylläpitämis.eksi, on liian heikko, 1 

jos arvellaan,. että· tuhatkunta poliisia Hei- 1 

singissä ei riitä! Helsinkiin ja Helsingin ympä- i 
ristöön, niin voidaan järjestää koko maata 
varten järjestysmahti, mutta sen täytyy no
jautua senkin lakiin ja olla muutenkin sellai- 1 
nen, että sen toimenpiteitä, sen kokoonpanoa · 
sitä kokonaisuudessaan kannattaa kansamme 
enemmistö niin ylhäällä kuin alhaalla. Täytyy 
laittaa semmoinen järjestysvalta, joka ei ole 
luokkakaarti. Ei punakaarti pysty järjestys
tä yllä:pitämään eikä suojeluskaarti pysty sitä 
ylläpitämään eikä mikään sellainen kaarti, 
jol•a · nojautuu jompaankumpaan ryhmään. 
Ne vvivat vain nostaa toisen luokan toista 
vastaan. Täytyy saada sellainen, jota komen
taa ja johtaa molemmilta puolin aikaansaatu 
orgaani, jota siis myös kannattaa sekä 

tulevaisuudessa pystyisi järjestystä palautta
maan, sillä niin km·kealle intohimot ovat ny
kyisin lietsotut, että olkoon minkälainen jär
jestysvalta tahansa, niin mainingit vyöryvät 
jonkun aikaa joka tapauksessa korkealla, 
'mutta jos lähdetäiän tältä tasapuolisuuden 
'kannalta, niin sillä tavoin voidaan edes yrit
tää rauhoittamista, vallanlk:in jos sii>hen liittyy 
vielä radikaalinen uudistuslainsäädäntö tuke
maan sitä rauhoittamalla mieliä ja herättä
mällä alaluokan keskuudessa luottamusta sii
hen, että valtiovallan toimesta tässä/ maassa 
jota·kin aikaan saadaan myöskin syvien rirvien 
aseman parantamiseksi. Sillä tarvoin tasa
puolisuuden kannalta lä!htien voidaan jotakin 
aikaansaada, mutta jos te laitatte luokkakaar
tin, niin se saa vain atkaan kansalaissodan, 
sekasortoa ja maamme itsenäisyyden tuhon. 

oikeisto että vasemmisto. Minusta oikeastaan Ed. S c h y b e r g s o n: J ag har anledning 
tästäikin asiasta pitäisi lain muodossa päättää, att vid detta tillfälle påminna om ett yttran
mutta kun tiedän, että teillä on niin kiire de af herr Tokoi uti ett af hans tal såsom 
saada Suomen kansalaiset keskenään tapp.ele- regeringschef. Han sade på följande sätt: 
maan, että te ette maita odottaa edes yhtä ,Jos tässä maassa pääsee vallalle epäjärjes
viikkoa, jonka aikana ehtisi eduskunnan va~ tys ja ·sekasorto, niin pelkään, että silloin 
liokunnan ja :;:1mren valiokunmm kautta ~ul- tulevat toiset kansat, jotka ovat tottuneet pi
kea kaikissa asteissa laki, joka ehkä si- täJmään järj.estystä, ja hallitsevat meitä, ja 
sältäisi yhden ainoan pykälän tai ehkä silloin me saamme maksaa heille ehkä kalliin 
kaksi pykälää1 niin en eihdota mitääll! lain- veron siitä opetuksesta, jonka he meille epäile
säädäntöto~menpidettä, vaan ehdotan, että mättä tulevat antamaan." Samma sak har 
eduskunta sen sijaan, että se tekisi sel- ju yttrat.s här i afton på fLere ihåll, men det. 
laisen päätöksen, kuin senaatti ehdottaa, förefaller som om dessa ord skulle kunna ta~ 
hy·väksyisi tämäntapaisen ponnen ohjeeksi gas emot med särskildt förtroende ätfven af 
hallituksen toiminnalle: että .senaatti valtuu- vänstern, då de uttalats af vänsterns åtmin
tetaan järjestykJSen yllälpitämistä varten ; stone förut främsta man. Huruvida han nu har 
muodostamaan aseilla varustetun ja aseiden , · fått lämna plats åt herr Manner 'äir mig icke 
käyttöön harjoitetun järjestön, jonka kokoon- , bekant. Det är naturligtvis detta, som fram~ 
panosta päättämään ja kätyttä:mistä valvo- för allt är motivet för uprprättandet af en 
maan asetetaan komitea, johon eduskunta stark ordningsmakt. Men det finnes också 
valitsee kolme sosialistia ja kolme porvaria, ' andra motiv, och jag :l)ormodar, att de orga
ja joka määrää sanotun järjestön käyttälmi- i niserade arbetarena, af allt att döma, kom
sestä siten, {lttä sanottua aseellista voimaa 1 mit tili insikt därom, att den oordning, den 
saa :käyttää ainoastaan silloin, kun edellämai- förvildning, som nu förefinnes, är kanske 
nitun komitean enemmistö antaa siihen : farlig.ast för dem. Den är farlig i ekonomiskt 
suostumuksen. Tällaisen .järjestys•vallau ta- ·. afseende, och det är ju trots all idealism ändå 
kana ofisi sekä oikeisto että vasemmisto, sitä! något som arbetarena hafva sinne för. Den 
ei voitaisi käyttää mihinkään rpuoluetarkoi- är farlig därför att all företagsamhet på det 
tuksiin, ~i luokkataistelun välineenä, koska · viset upphör. Men den ,äfr också farlig därför, 
silloin ei saataisi lmmiteassa enemmistöä. · att reaktionen får ett öfvertag, som tili och 
Sitä voitaisiin käyttää ainoastaan, kun syntyy ~ med en så reaktionär man som jag ogärna 
joitakin sellaisia levottomuuksia niinkuin Tu- skulle önska. (Vasemmalta: Ahå!) Är det icke 
russa tai sellaisia voiryöstöjä, kuin kesällä/ : förvånaude herr Valpas-Hänninen~ Men så 
oH j. n. e., ja ainoastaan silloin, kun paikalli- är d.et nu ändå. Det samma har äfven utsagts 
nen järjestysvalta ei kykene järjestystä pa- af några vänstertalare. Herr Välisalmi fram
lauttamaan. Sekään tietysti ,ei aivan ensi höll sålunda uttryckligt, att de oroliga element, 
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som framträda ·under sådana orostider som 1 

dessa, hafva sinne hvarken för reformer, folk- • 
välde eller frihet eller öfverhufvud någon
ting annat än för :si:ria röfvarbragder. Det är : 
detta vi böra göra ett slut på. Frågan gäller i 
då naturligtvis sättet. Herr Manner vill göra , 
reformer, ·men medan gräset gror, dör kon, , 
såsom det \heter. Vi hafva icke tid med detta 
sältt att göra slut på oordningarna, på anar
kin. Det måste finna:s andra metoder, och vi 
hafva öfverhufvudtaget i0ke något annat vai 
än att gifva rcgeringsmaJkten rätt att gripa in 
eller att låta de enskilda fortfarande själfva • 
taga sig sin rä!tt. 

Det har talats om den föreslagna ordnings
makten i städerna, och herr Airola har hållit 
före, att landsorten också därmed är betjänad. 
J ag kan försäkra herr Airola, att äfven nu, 
då man .skulle tycka att de borgerliga i land 
och stad hafva så många gemensamma intres
sen, vägra skyddskårerna i städerna att stå 
landsorten på något sätt tili tjänst. Och det 
är kanske så godt att så sker, samt att landsor- ! 
ten sålunda får själf taga sakerna om hand. : 
Det finnes icke några organiserande kårer ~ 
här i södra Finland, ut~n det är allmogen, det i 
är bönderna och deras söner som s~ydda hem 1 

och härd. Det finnes ingenting agressivt i det- · 
ta, ty de göra det endast sig tili försvar, de 
angripa icke. Oe;h jag kan upplysa om att 
den socken, där blodiga sammanstötniri.gar nu : 
senast ägt rum, nämligen Sibbo, fanns icke ett · 
militärgeväir, före storstrejken senaste höst 
eller åtminstone voro de lätt räknade. Det är 
därefter allmogen ska.ffat sig sina gevär. Jag 
förmodar att, såsom mång11 af vänsterns ta
lare förutsagt, denna strid kommer att för
nyas, och upphetsningen och bitterheten blifva 
större och större. År det då icke bälttre att 
regeringsmakten får sådana fullmakter, att 
den kan stäfja den ödesdiga striden. 

J ag gifver herr Manner rätt däri, att man 
icke på detta sä!tt kan slutligen bota det onda. 
Det erfordras många långa år, innan den för
vildning, som kriget har fört med sig, kommer 
att lämna rum för en normalare tingens ord
ning, här liksom annorstäde:s. 1\fen det hör 
tili dessa läkemedel, som måste användas. De 
verka för ögonblicket. 

J ag är för min del alls icke rädd för att re
geringen skall missbruka dessa fullmakter. 
I ett så demokra tiskt land som vårt, med en 
så stark socialism lär väl ingen regering Ofver
skrida hvad oviHkorligen •älr nödvändigt. Det 
kan ju hända a tt regeringen tili och med vore 
benägen för en kompromiss af den art, som 

her,r Airola antydde. Men det är på regerin
gen, icke 'På landtdagen, det ankommr att in
leda underhandlingar härom. 

Då det under budg·etdebatten var fråga om 
Saksaniemiskolan, gällde den hufvudsakiiga 
anmärkningen från statsutskottets ordförande, 
hemlig;hetsfullheten vid inrättandet af denna 
skola. Senator Setälä har bemött anmärkninr 
garna härom så fullständigt, att d~t förvånar 
mig, att herr Airola kom fram mM den en 
gång till. Men nu framlägg·es förslaget öppet. 
Kritiken har fullt tillfälle att göra sig gäl
lande. Hvad jag emellertid befarar är, att 
sjukdomen har gått så långt, att här ingen
ting vidare hj.ä[per. Men vi måste göra hvad 
vi kunna. 

J ag hade hoppats att vänstern skulle mera 
än som skett betonat, att härvid någon slags 
öfver.enskommelse borde äga rum för att 
landtdagen skulle kunna gemensamt taga 
ståndpunkt mot anarkin. Vänstern är nu icke 
blott i tillfälle tili, utan plikti,g att gifva svar 
med ja eller nej på den fråga herr Palmgren 
ställde tili herr Valpas-Hänninen vid sista 
plenum och som han då undvek att besvara. 
Det ser ut •som oon svaret nu skulle blifva det 
att vänstern icke kan vara med om effektiva 
åtgärder för undertryckande af anarkin. Ja 
hvad står att göraT För min del kan jag icke 
annat än tilisty~ka regeringens förslag. 

Då jag vid senaste plenum hade ordet, fick 
jag anledning tili en uppgörelse med herr . 
Vuorimaa beträffande svenska landtdagsgrup
pen och · Alandsfrågan. J ag är denna gång 
skyldig.att säga några ord i anledning af hans 
senaste angrepp mot den svenska gruppen. 
Han gjorde den svenska gruppen ansvarig 
för ett kåseri under strecket i en tidning. För 
min del beklagade jag det, · när jag läste kå
seriet i fråga och jag gjorde det så mycket 
hellre som jag är öppet villig att erkänna, att 
agrargruppen, då det gällde öfvertagandet af 
högsta makten och fastställandet af kommu
nal- och 8-timmars arbetsdags-'lagarna, trots 
det att vi till höger icke kunnat erkänna till
vägagåendet vara formellt riktigt, dock gjort 
saken eri mycket god tjänst, såsom förhållan
dena nu efteråt hafva visat sig, och därför 
förtjänar allt erkännande. Men, att göra oss 
ansvariga för -ett kåseri i en tidning, det är 
dock för mycket. Man brukar icke ens göra 
tidningens redaktion ansvarig för 'under
streckarena. Så groft som herr Vuorimaa 
framstält sin anmärkning, må det åtmin
ståne leda därhän, att saken kvitta.'O oss 
emellan. 

11::! 
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Ed. H a a ta ja: l\Iinun on puolestani ensin 1 

lausuttava muudansana sen osan johdosta ed. 1 

Airolan lausunnossa, jossa hän toi esille, että 1 

puheena oleva senaatin alote ei olisi laillinen 
eikå siis muodollisesti oikea. On huomattava, 
.että kun eduskunta on ottanut korkeimman 
vallan käyttääksensär, tärrnä tosiasia pakoittaa 
sellaisiin ja siinä muodossa tehtyihin alot
teisiin, kuin nyt on kysymyksessä. Ja.minun 
nähdäkseni kukaan, joka kerran katsoo, ettäJ 
eduskunta laillisesti tätä korkeinta valtaa nyt 
käyttää, ei voi kieltää sitä, että se alote, joka 
senaatin taholta nyt on käsiteltävänä,· on 
:muodollisesti tälysin oikea ja voi yksinker
taisella ääntenenemmistöllä tehdyn ·eduskun
nan päätöksen kautta johtaa muodollisesti 
oikeaan tulokseen. 

Mitä sitten itse asiaan tulee, niin täällä on 
tänä iltana puhuttu ·laajasti niistä syistä, jot
ka ovat aiheuttaneet nykyisiä julkeita rikok
sia ja veritöitär. Näistä syistä riittäisi hyrvin
kin paljon puhetta. Niistä voisi puhua vielä 
paljon pitemmästi kuin ed. Manner niistä pu
hui, ja voisi tuoda esille hyvin monia seikkoja, 
jotka hän jätti kokonaan mainitsematta ja 
jotka olisivat näiden syiden oikealle ymmärtä
miselle erinomaisen ·tärkeitä. Kuitenkin mi- . 
nun nähdäkseni asia on tällä hetkellä sellai- . 
nen, että näiden syiden kaikinpuoliseen ja 
yksityiskohtaiseen tarkastamiseen ei ole aikaa 
eikä myöskään välttäm·äJtöntä tarvetta. Nyt 
on minun nähdäkseni vain todettava, että mit
kä.än syyt, olivat ne minkälaisia tahansa, eivät , 
voi oikeuttåa sell~isia tapahtumia, joita meillä 1 

on viime viikkoina ja viime kuukausina ta
pahtunut. 9n vain todettava, että maassam-

1 

me panee epäjärjestyksiä, murhia ja ryöstöjä : 
toimeen joukko aseistettuja henkilöitä, joita 
ei voida lukea miksikään yhteiskunnalliseksi 
järjestöksi ja jotka ovat katsotta;vat ainoas- 1 

taan aivan tavalliseksi, järjestyneeksi riko!- ' 
lisjoukkueeksi. Jokaisen kansan ja ennen- , 
kaikkea sen, joka on . juuri itsenäisen elä- • 
mänsä alussa, on tuollaiset järjestöt ~aivan 
välttämättömälsti kukistettava sekä pidettävä 
huolta siitä, että yhteiskunnassa on rauha ja 
järjestys. Huolenpito tästä kuuluu lähinnä ' 
maan hallitukselle ja meillä niin ollen senaa·
tille. Puolestani käsitän, että meillä halli
tusta tälhän saakka on estänyt ryihtymästä 
kaikkiin niihin toimiin, jotka tavallisissa 
oloissa olisivat tällaisia joukkoja vastaan tul
leet kysymykseen, painavat syyt, niiden jou
kossa maamme itsenäisyyspyrkimyksen epä
varma asema sekä myöskin venäläisen sota-. 
vä.en johdon sekaantuminen sisäisiin asioi-

- "----··----·-----y ---

himme. Nyt on hallitus · kuitenkin kat
sonut hetken tulleen toisellaiseen toimin
taan. Se tahtoo saada näille toimenpi
teille tukea etluskunnassa ja jokaisen edus
miehen on siis vastattava kysymykseen, 
tahtooko hän tuota tukea antaa vai eikö 
hiiln sitä tahdo. Vastaus ilmaisee samalla 
myös, tahtooko hän, että järjestys maahan on 
palautettava, vai eikö hän sitä! tahdo. Muuhun 
tulokseen ei voi asiain tilasta tulla, sillä mi
tään muita keinoja järjestyksen palauttami
seen ei ole. 

Puolestani olen ensimäinen myöntämään, 
että maassamme tarvitaan yhteiskunnallisia 
parannuksia. Mutta nyt kysymyksessä olevat 
ilmiöt ovat sellaisia, joita ·ei suinkaan voida 
tällaisten yhteiskunnallisten parannusten va
raan jättä~. Puhtaasti rikollisia joukkoja ni
mittäin eivät riitä mitkään yhteiskunnalliset 
parannukset hillitsemään, vaan siihen tar
vitaan toisellaista toimintaa. Tällaisesta toi
minnasta nyt on kysymys. Sellainen toiminta 
on ehdottomasti saatava aikaan. 

Täällä on puhuttu hyvin ·paljon näistä 
yhteiskunnallis•ista parannuksista ja työlälis
ten ja vähäväkisten kansanluokkien asian hoi
tamisesta.• Tahdon nimenomaan painostaa 
sitä, että näiden kansanluokkien asiat eivät 
kulje eteenpäin eikä niiden asemaan voida 
saada mitää;n pysyviin tuloksiin johtavia pa
rannuksia, ellei maassa ole rauhaa ja järjes
tystä ja ellei niitä johdeta rauhallisen yhteis
kuntaelämäln pohjalla. Voidaan kyllä saada 
aikaan joku tilapäinen etu jollekin yksityisel
le vähäväkiselle. Mutta mitään pysyvää ja 
laajoille kansankerroksille hyötyä tuottavia 
parannuksia ei voida saada aikaan. Jos siis 
näitä asioita todellakin tahdotaan korjata, niin 
yksinomaan jo niiden takia on rauhan ja jär
jestyksen palauttaminen maahan välttämäi
tön, ilman sitä nämätkään asiat eivät kulje. 
Muuten siitä on erinomaisena todistuksena 
myös se, mitä senaatin sosialitoimituskunnan 
päällikkö juuri tänä iltana asian täsrtäl puoles
ta on esilletuonut. Niiden, jotka ovat valmiit 
näistä parannuksista aina niin paljon puhu
maan, on otettava tämä puoli asiassa huomi
oon. Sillä ei tässä riitä puheet, ja mahdol
lisuutta hedelmällisiin töihin tälllä alalla ei 
ole, ellei rauhaa ja järje~·tystä saada. 

Nähdäkseni on siis hallitukselle myönnettä
vä pyydetyt valtuudet, ja ne on myönnettävä 
siinä mielessä, että hallitus käyttää niitä! kai
kella tarmolla ja kaikella qikeamielisyydellä. 
Sen tulee käyttää niitä kaikkia rosvo- ja rikol
lisuusjoukkoja vastaan ja kaikki•en epäjärjes-
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tysten estämiseksi. Sen on käytettälvä niitä 
tavalla, joka varmasti takaa, että rauha maa
han palautuu. Minun on huomautettava, että 

· aseistettavien voimien ei tarvitse suinkaan 
käyttää aseitansa, jos rikolliset joukot eivät 
käJy kansalaisten heng.en, omaisuudenjavapau
den kimppuun. Jos taas niiden kimppuun käy
dään, on sen asevoimin estämineneiainoastaan 
täysin oikeutettua, mutta myös välttämätön 
velvollisuus jokaiselle hallitukselle, ja sen lai
minlyömin.en hallituksen taholta on lievimmin 
sanoen moitittavaa.. Mutta myöskin on luon
nollisesti moitittavaa, jos näitä voimia 'käyte
tään toisissa tapauksis·sa, sellaisissa tapauk
sissa, joissa nimenomaan tällaiset tapaukset 
eivät niiden käyttämistä vaadi. Puolestani 
edellytän, että hallitus siis näitä voimia· to
dellakin käyttää tarpeellisella tarmolla ja 
oikeamielisyydellä. Huomautan, että näiden 
valtuuksien antaminen asettaa sille erinomai
sen raskaan vel-vollisuuden ja raskaan tehtä
vän. Mutta uskon, että hallitus on tietoinen 
tämän tehtävän ras'kaudesta ja siitä! velvol
lisuudesta, minkä se sille asettaa. Sillä edel
lytyksellä ja siinä mielessä minä myöskin näi
den valtuuksien antamista puolustan. Ellei 
hallitus niitä valtuuksia pysty eikä voi asian
mukaisesti kayttää, on luonnollista, että se 
'Siitä tulee aikanansa tilille. Minä kyllä tie
dän, että hallitus sen tietää, mutta olen kui- i 
tenkin krutsonut olevan syytä siitä tässä huo- j 

mauttaa. · 
Täälläl on puhuttu siitä, että asia olisi lykät

tävä valiokuntaan. Kuitenkin tämä asia, jos 
mikään on selvästi kiireellinen. Se ei siedä 
sitä viivyttelyä, jota asian valiokuntaan lä
hettäminen tietää!. Myöskään valtiopäiväjär
jestys ei vaadi tällaisen asian valiokuntaan 
lähettämistä, vaan voidaan se ilman sitäkin 
käsitellä. Näin ollen yhdyn siihen ed. vapaa- 1 

herra Wreden tekemään ehdotukseen, että hal
lituksen pyyntöön on heti myöhtävä vastaus • 
annettava. Samalla kuin tämärn lausun oma- ! 

na mielipiteenäni, pyydän myös saada maini
ta, että tämä tulos on myös suomalaisen puo- · 
lueen eduskuntaryhmän tulos tässä asiassa. 
(Vasemmalta: Sen arvasi!) 

tyksen pohjana, nimittä,in että näiden val
tuuksien antamisen ja yleensä järjestys
vallan luomis.err maahan tulee levätä lailli
sella perustalla. Ja kun minä luin tämän 
päiväisen, tai oikeastaan eilisen, Työmiehen 
pääartikkelin, niin huomasin, .että siinäkin 
painostettiin samaa seikkaa. Työmiehessä, on 
nimittäin päläartikkelina kirjoitus, jonka nimi 
on ,Luja järjestysvalta", nimi tosin sitaatissa. 
Siinä kirjoituksessa on eräs lause, joka herätti 
huomiotani, ja se kuuluu näin: ,Järjestysvalta 
ei saa muodostaa valtiota valtiossa. Sen 'tulee 
olla julkinen ja kansan määräysvallan alai
nen". Tämä lause on minun ymmärtääkseni 
sellainen, ettäl sen voisi vallan hyvin asettaa 
jonakuna yleispätevänä .vaatimuksena seurat
tavaksi nykyisissäkin oloissa. Mutta kun 
käänsin lehden ympäri, niin tapasin toisen 
kirjoituk,<>en, joka on työväenjärjestyskaartin 
y leisesikunnarr kiertokirje työvaenjärjestys
kaarteille. Siinä yleisesikunta kääntyy maan 
työväenjärjestyskaartien puoleen muutamilla 
huomattavilla lausunnoilla. Kirjoituksessa 
kerrotaan ensiksikin, millä lailla Tampereella 
pidetyssä työväen järjestyskaartien edustaja
kokouksessa kaartille säännöt hyväksyttiin. 
Siinä sanotaan, että: ,kokous, johon eri puolilta 
maata oli kokoontunut kolmattasataa edusta
jaa, ei luonnollisesti voinut olla kaikissa asi
oissa vallan yksimielinen. Erimielisyyttä il
meni varsinkin siitä, annetaanko puolueelle 
määrää:misvalta 1kaartien yli, vai pidättääkö 
kaartti kaikessa ratkaisevasti vallan itselleen. 
Kokous hyväksyi: säännöt tässäl kohden 121 
äänellä 79 vastaan siinä muodossa, että puo
lueelle jä:i ylin määrääruisvalta kaartin joh
toon ja poliittiseen toimintaan. Vähemmistön 
taholta pantiin vastalaus'e päätöstä vastaan, 
mutta lausuttiin samalla julki, että yhtenäi~ 
sen, voimakkaan järjestön luomiseksi on vält
tämätöntä, että vähemmistö lojaalisesti alis
tuu hyväbyttyihin sä!äntöihin." 

Tämä kaikki tähän asti on niinkuin ollakin 
pitä,ä. Mutta äkkiä seuraa ympärikäännös. 
.,Helsingin kaartin edustajat ryhtyivät kuiten
kin heti kokouksesta saa'Vuttuaan kiihoitus
työhön hyväksyttyjä säläntöjä ja edustajako
kouksen yksimielisesti valits·emaa yleisesi-

Ed. Kokko, ei ole saapuvilla, kun pwheen- kuntaa vastaan. Maaperä hajoittavaliekin 
>uoro hänelle annettaisiin. 1 toiminnalle oli suotuisa, kun kaartin vaka-

Ed. Jo u k a hain en: Erityisesti kiinnitin 
tässä keskustelussa huomioni ed. Airolan : 
1ausuntoon, sillä siinä kaikkein selvimmin • 
ilmeni vasemmistolaisten taholta se vaatimus, 
mitä minäkin puolestani pidän tällaisen yri-

vampi aines, vanhemmat puolueen jäsenet, 
eivät viime aikoina ollet ottaneet osaa kaartin 
kokouksiin ja toimintaan, joka siten on jää
nyt pääasiassa myöhemmin puolueeseen liitty
neiden jäsenten varaan". Edelleen s:anotaan, 
että ,siinä kolronksessa, jo~sa :kaarti päätti, 
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ettei hyvälksytä edustajakokouksen hyrväJksy
miä sääntöjä, oli päätöstä te:htäessä noin 
300-350 jäsentä, ja kuitenkin aikaisemmissa 
Helsingin kaartin kokouksissa oH ollut 2,000 
ja enemmänkin osanottajia". Ja niin jatke- : 
taan samaan suuntaan: ,Helsingin :kaartin ' 
esikunta on tämän ikuun 9 pä!ivänä julaissut 
tiedonannon, ·että se aikoo ryhtyä laajenta- · 
maan Helsingin kaartin aikaansaamaa ha
jaannusta yli maan, samaaTIJ aikaan kuin ; 
kaartit järjestäytyvät edustajakokouksen hy-, · 
väksy:m.ällä pohjalla". 

Tällä kannalla ovat nyt siis Helsingin pu- . 
naisen kaartin asiat, ja minun ymmärtäälkseni ' 
tämä Työmiehen pääartikkelin lauselma val
tiost.a valtiossa voidaan vallan hyvin sovHtaa 
Helsingi,1;1 punakaartiin. Siis sosialidemo
kraattisella .puolueella on ainakin yksi valtio 
omassa valtiossaan, ja tämä ;valtio o.n Helsin
gin pun,akaarti. Ja ne teot, jorhin Helsingin 
punBJkaa'l·ti viime pä1virrä on ryhtynyt, ne var
sin hyvin todistav11.t, ettei sosialidemokraatti
sella puolueella enää ole vaikutusvalta.a tä
hän kaartiin ja että\ kaarti siis elää ja toimii 
itsenäisenä valtiollisena elimenä S'Osialidemo
kraattiseu puolueen rinnalla täällä. 

Mutta tämä ei ole ainoa ilmiö meidän maas
samme. Tahdon kertoa erää\n toisen samanlai
sen, va~kka paljon vienemmässä mittakaavas
sa. Tämä koskee siltä kylää, josta olen kotoi
sil;);, nimittäin Haminaa. Se on tähän saakka 
ollut tunnettu ainoastaan pyörei.stä kaduis
taan ja Haminan rauhasta, vaan nyt viime 
päivinä se on tullut tunnetuksi punakaartis
taan. Jokainen niin rvasemmis,tossa kuin 
oikeistossa ja keskustassakin tuntee varsin 
hyvin tämän punakaartin retken Kuopioon, ja 
luulen, että\ joka ainoa sosialidemokraatti, , 
joka ei ole niin kumouksellinen kuin nämä : 
punakaart1t ovat, epäilemättä sydii!messään 
häpeää sitä retkeä. 

Kun torstaina tulin tänne istuntoon tavoitti . 
minut ovella eräs vas•emmiston edustaja., ed. : 
Leppänen, ja kysyi Haminan punakaartin 
vointia. Jokainen vasemmistossa tietää, että 
ed. Leppänen on ollut joku viikko takaperin 
selvittämässä Haminan punakaartin ja sikä- · 
läisen miliisin, järjestys,laitoksen vä[ejä. Ja · 
epäilemättä jokainen, joka sattui lukemaan 
sen kirjoituksen, jon,ka ed. Leppänen silloin 

·kohta sieltä tultuaan julkail:ji Työmiehessä, 
silloin sai huomata, että Haminan punakaarti 
oli tällainen ,villi" punakaarti, jonlkalaiseksi 
myös Helsingin paljoa suurellliPi punakaarti ! 

on muodostunut. Sentähden sielläkin tulok- ' 
set, seuraukset ttstä punakaartin astumisesta 1 

valtioksi valtiossa ovat näyttä;ytyneet saman
laisina kuin tääijä Helsingin lähistölläkin. 
Olette epäilemättä lehdistänne lukeneet viime 
päivi0n tapauksista siellä. Olette myös olleet 
tilaisuudessa toteamaan, mikä merkitys s•ikä
läisellä punakaartilla oli siinä' työtaistelussa, 
jota siellä .käytiin. Minulla puolestani ei olemi
tään sitä vastaan, että hätäaputyöläisille siellä 
ma1ksetaan niin hyv~n kuin voidaan, niin että 
ne varsin hyvin tullevat toimen. Mutta jo 
ed. I,~eppänen kirjoituksessaan Työmiehessä 
rnainitsi, että Haminan kaupunkikunnaru ta
loudellinen asema on tätänyky.äi niin huono, 
ettei se sieP,ä niin suuria pa1kkiorasituksia 
!kuin on vaadittu, ja samaa voin milläkin pai
kalUsena henkilönä vakulllttaa. Ennenkuin 
tämän SY'ksyn hätäaputyöt aloitettiin, lasket
tiin Haminassa kaupungin omaisuuden ja vel
kojen lyövän jotakuinkin yhteen, ja nyt on 
laskettu, että jos nykyisiä menoja, noin 20,000 
markkaa viikossa, jatkuu säännöllisesti uuteen 
leipi:iJkauteen saakka, niin silioin Haminan 
kaupungilla ,on lähes miljoonan markan Ve
lat eikä se pelastu niistä miten1kään muuten 
kuin konkurssin avulla. Tämän kaiken tie
tysti jokainen haminalainen, TIJiin hätäaputyö
läinen kuin muukin hyvin tietää, mutta sii.tä 
huolimatta esitettiin sellaiset vaBJtimukset, 
jotka sosialidemokraattisen eduskunnan jä
senenkin mielestä o]J.vat kohtuuttomia. Niitä 
koetettiin silloin herra Lepp.äisen välittäjänä 
ollessa, tosin tuloksetta, ajaa lävitse; nyt ne 
ovat väkivoimalla lävitse' ajetut, ja jokainen 
tietää, että punakaarti sielläkin mene,tteli ai
van samalla tapaa kuin Turussa ja muualla, 
missä sen voimiin on turvauduttu. 

Ja mitä on Haminan punakaarti' Nuoria, 
16, 17, ehkä korkeintaaru 20 vuoden ijässä ole
via henkilöitä useimmat, henkilöitä, jotka 
eivät edes Nummisuutarin Eskon lailla voi 
sanoa: ,Henkirahan minäkiru 1puolestani mak
san". Haminan punakaartilaisista voidaan hy
vin monesta sanoa, etteivät ne •tähän saa;kka 
yj.elä ole maksaneet henkirrruhaa puolestansa. 
Ja nämät henkilöt, jotka kerran ovat olleet · 
minuunkin sangen läheisessä suhteessa, nimit
täin koulussa, nämat, henkilöt ovat nyt otta
neet määrätäkseen kunnan taloudesta, ovat 
ottaneet laskeaksensa kaupunkikuntansa ve
roa maksavien jä1senten: hartioille sellaisen 
taa1kan, joka tulee vaatimaan hyvin laajakan
toisia ja suuria ponnistuksia, ennenkuin se 
saadaan rpoistettua. 

Olen tahtonut painaa mieleenne nämä kaksi 
esimerkkiä siitä syystä, että minun ymmär
tääkseni sosialidemokraattinen eduskunta-
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ryhmä ei sittenkään voi olla eikä saa olla, 1 
11iinkuin se on yrittänyt, vastuuton kaikesta ! 
siitä, mitä1 punakaarti tekee. · Minun ymmär- ' 
tääJkseni on ainakin ollut sellainen hetki ole
massa, jolloin sosialidemokraattinen eduskun
taryhmä samoin kuin muutkin sosialidemo
kl·aatit tässä maassa olivat ver•rattain lähei
sessä koske'tuksessa näitten järjestöjen kanssa. 
En tiedä, mikä sitte aiheutti sen, että irtaan
tuminen, joka nyt on huomattavissa voi sanoa ' 
melkein pitkin linjaa, on trupahtunut, mutta 
luulisin asian olevan niin, että punakaarti 1 

päästyänsä vallan makuun tahtoo sitä valtaa 1 
yhä enemmän. Meidän ei ymmärtääkseni' 
täällä tarvitse rkiistellä sii,tä, mitenkä järjes
tys maassa on palautetta.va, eikä oikeastaan 
siitälkään, ku1Ka sen käytännöllisesti palauttaa. 
Asema on ny:t sellainen kuin sekä vasemmalta 
että oikealta on vakuutettu, nHn että tässä 
tarvitaan kaikkien kansalaisryhmäin yhteisiä 
voimia. Ja minä puolestani vilpittömästi- toi
Yoisin, että sosialidemokraattinen eduskunta- · 
ryhmä ja koko sosialidemokraattinen puolue 
olisi mukana järjestystä palauttamassa. Mutta · 
ne esimer'kit, jotka täällä eduskunnassa ovat • 
ilmenneet, eivät ole antaneet valoisia toiveita .. 
Täällä on liian paljon luotettu siihen, että kun · 
saadaan kunnallinen miliisilaitosjärjestetyksi, ' 
ensin kaupungeissa ja myöhemmin maalla, 1 

että silloin ilman muuta aivan kuin siveelli- · 
sen voiman1 pakosta järjestys palautuu. Puo
lestani uskallan olla epäilijä siinä su:hteessa. 1 

Jos kerran nykyiselläänkin ollen vasemmalla . 
on sellaisia järjestöjä, jotka asettuvat ulko
puolelle puolueen määräämisvallan, niin liltl- r 

len, että tällaiset järjestöt eivät sitte myö- · 
hem'minkään tule hyväksymään vasemmiston i 
tekoja järjestyksen ja rauhan ~alauttamiseksi. 
Sitte vie1ä eräs seikka, joka saa minut varsin 
epä'uskoiseksi kunnallisen miliisin työkykyyn 
nähden. Ja se on se, ettär niiHisi, sikäli kun 
se nyt on eri kaupung.eissa toiminut, on osoit
tanut vissejä oireita la_kkoilemiseen tuollaisina 
l}riirtillisinä hetkinä. · Tämä on yleisesti tun
nettu asia, ja niin kävi pienessä Haminassa
kin. Kun punakaarti rupesi raahaamaan val
tuusmiehiä putkaselleihin, oli miliisi pakoitet
tu poistumaan pois vartiokonttorista. Sils val
tuusmiehillä ei ollut mitään turvaa miliisin 
puolelta punakaartia vastaan. Samanlaisia 
ilmiöitä on ilmestynyt muuallakin siellä tääl
lä. Vaan tämä nyt ei rvielä olisi niin vaaral
lista, mutta vaarallisempi Oll' s·e käsitys, mikä 
Yasemmiston taholla näytti päivällä suuren 
valiokunnan kokouksessa olleen miliisilakko- · 
kysymyksestä. Siellä nimittäin naurettiin 

eräälle edustajalle, joka uskalsi esittää vaati
muksen, ettei miliisi saisi tehdä' lakkoa. Nyt 
on kuitenkin itse sosiali·demokraattien keSikuu
dessakin olemassa sellaisia mielipiteitä, jotka 
puhuvat •tämän vaatimuk;sen puolesta. Minul
la on tässä edessäni sosialidemokraattiseksi 
itseänsä nimittävä lehti, ja siinä on eräs pala, 
jonka ·pyydän ·tässä loppuj·en lorpuksi• lukea. 
(Vasemmalta: Ei se ole sosialidemokraatti
nen. Puhuja: No, odottakaa.) ,'l'oisel,ta puolen 
näyttää osassa työväestöä asustavan vallan 
päätön miliilsi-innostus, a~van kuin Turun jär
jestyslaitoksen pysyttä!IDinen millä hinnalla 
hyväilsä Y'ksin työ.väen käsissä olisi koko 
köyhälistöluokan elämän vuoksi vällttä:mä
töntä. Sitäkin vähemmän on syytä pitää mai
nittua kysymystä minään varsinaisena työ
väen ,elinkysymyksenä", koska työväestölle 
uusien kunnallislakien käiytäntöön tultua lä
hiaikana tarjoutuu tilaisuus vaikuttåa voi
masuhteitten mukaisesti järjestyslaitoksenkin 
kehittämiseen. E:irkä taas ole mitenkään pel
jättävissä, että järjestysvalta, rvaikka se ei 
yksistään työväen käsissä olisikaan, voisi ny
kyoloissa suinpäin hyökä;tä köyhälistön ~jol\k
koHikettä vastaan, varsirrkaan jos ;se liike sei
soo puhtaasti sosialidemokraattisella pohjalla 
ja niin ollen sopusoinnussa kansarr terveen 
oikeustajunnan kanssa." Ja sitten seuraa kur
sivoitu lause: ,Jos ei työväki ,kykene pitämään 
järjestyslaitosta käsissään muuten kuin väki
vallan avulla ja vandalismiw turvissa, niin jä
tettäköön ennemmin koko laitos kiluineen ka
luineen porvareille. Pysyvästi ei työväki voi
kaan järjestyslaitoksen ohjia käsissään pitää, 
jos ei sillä ole siihen muita ,edellytyksiä ja 
muita keinoja. Itse mi.liisilakossa on semmoi
senaan jotain luoniFoton ta. Vaikka rauhal
linen lakko onkin siyeellisesti hyväksyttävä 
taisteluase, niin ei se kuitenkaan sovellu 
käytettäväiksi joka paikassa ja joka asias
sa. Ajatella,ppa esimerkiksi sairaanhoita
jäin lakkoa, vaarallisten vankien vartijain 
lakkoa, koneenkäyttäjäin, lämmittäjätin ja 
perämiesten lakkoa höyrylaivassa keskellä 
aavaa merta, j. n. e. Kyllä on työasioita, 
joista täytyy tehdä selvää muuten kuin lakon 
avulla. Ja sellainen lakko, joka ei saisi puhje
ta, on myöskin järjestyksenvalvojain lakko, 
joi& nykyisissä kireissä ja sekavissa oloissa 
on tavallistakin v:;tarallis'em1pi." 

Tämä kirjoitus on otettu tu;rkulaisesta ,So
sialisti"-lehdestä ,Työrr Valta"-lehteen, niin 
ettei minulla ole sen johdosta mitään lisättä
vää. Muuten minua - sanottakoon suoraan -
ed. Airolan esitys mielly.tti kokJO lailla, mutta 
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na:m hätäisesti ,päätellen en vielä usko, että 
siellä sittenkään on täysi tosi takana. Suota
koon tämä minulle anteeksi, mutta sinä vähä
nä aikana, minkä olen eduskunnassa ollut, 
olen ehtinyt oppia tämän epäJuskoisuuteni 
vasemmalta. He puolestaan eivät halua usrooa 
porvareista mitään hyvää, ja tämä epäusko 
tahtoo .siirtyä keskustaanikin:, varsinkin 'kun 
istuu niin rajalla kuin minä .. , 

Ed. Kello s a l m i: Mitä varsinaisesti jär
jestyksen ylläipitälmiseen maassa tulee, jonka 
puitteissa tätäkin ky,symystä koko illan on 
jauhettu, ja jauhettu sitä jo kolmatta kuuka
utta, niin täytyy sanoa, että sellaisenaan se ei 
ole mikään varsinainen järjestyksenpitokysy
mys ja järjestyksen järjestäminen maahan. 
Ne orgaanit, jotka meillä on järjestyksenpi
dossa tätä nykyä, ovat ehdottomasti, kun asia 
puolueettomasti arvostellaan, sellaiset ja sel
laisissa käsissä, että ne kykenevät maassa jär
jestyksen pitämään. Mutta porvaristo tahtoo 
tähän yhteyteen: mieluisasti sotkea kokonaan 
toisen ja varsinaiselle järjestyskysymykselle 
vieraan 'kysymyksen. Se tahtoo nimittäin 
kieltää sen vallankumouksellisen ajan, jossa 
ehdottomasti 'elämme samoin vallanJkuiilJOuk
sen olemassaolon ja sen aiheuttamat tapauk
set ja vaikutukset. Vielä nytkin ne yhteis
kuntaamme tällä hetkellä koskettelevat. Nä
mä tosiasiat kieltäen tahtovat sotkea va:llan
kumouksen pieneen ja kokonaan siitä erossa 
pidettävään järjestyksenpitokysymykseen. Ja 
siinä onkin se pa,hin, että tässä kysymyksessä! 
ei eduskunnassa ole päästy vielä tämän pi
temmälle. Uskon että tämänkään illan kä;sit
tely ja se päätös, joka UJhkaa tulla, ei tule vie
mään tätä kysymystä lähemmäksi sitäJ ratkai
sua, johon täällä porvariston taholta ilmoite
taan pyrittävän. Kyllä se ehdottomasti sel
laisenaan vie asian 'kokonaan toisille teille. 
Kehittää entistä; suuremman anal'lkian maa
han, kehittää suoranaisen kansalaissodan, so
dan sellaisen, että tuskin maassamme sellaista 
on ennen missään muodossa ollut. Kun täl
lainen vaara on ihan ovella, ihan iähipäivien 
asia, niin kenen asiana, jos ei juuri kansan
eduskunnan, sen ~edustajien asiana oru koettaa 
tehdä voitavansa sen estämiseksi. 

Meidän porvaristo on vakuuttanut vaktut
tamasta päästyäiän 'että se tahtoo antaa kan
salle uudistuksia, joita kansa niin voimakkasti 
vaatii.. Mutta onko se tässä työssä päässyt 
vielä sanoja pidemmälle~ Ei. Päinvastoin 
jokain~n toimenpide tässäkin eduskunnassa, 
mitä meillä porvarien taholta on tämäln koi~ 

men kuukauden aikana esille tuotu, on täh
d.ätty siihen, ~että kaikki saavutetutkin uudis
tukset olisi muodossa tai toisessa vedettävä 
sisään, kiristettävä ja lujitettava sitä luokka
valtaa, porvarien valtaa, josta nyt ehdotto
masta meidän täytyy tai myöhemmin pälästä. 
Täällä on vedottu uudistuksissa siihen, että 
on vahvistettu 8-tuntinen työpäivälaki ja kun
nallislait. Mutta hyvät porvarit, niyöntäkää 
se, että ainoastaan tilanteen pakotus teidät 
hyvin vastenmielisesti sai nämät rippeelliset 
uudistukset tekemään. Uudistukset jotka oli 
aikaisemmilta eduskunnalta suoritetut, ja ai
noastaan teidän poliitisen vehkeilynne kautta 
eivät silloin päässeet voimaan ja vaikutuk
seen. Olen vakuutettu siitä, että jo tänä ilta
na, ehkä jo aikasemminkin, olisi· poissa päivä
järjestyksestä~ näitä asioita koskevat pitkät ja 
väsyttävät keskustelut sekä tällainen tilanne, 
joka maassa ,vielä vallitsee, jos heti eduskun
nan kokoonnuttua olisi vakiinnutettu kansan
vallan perusteet sille pohjalle jonka sosiali
demakraatit ,,Me 'Vaadimme" ohjelmassaan 
toivat täällä esille. Tarkoitan sitä, mikä n. s. 
valtalailla silloin tahdottiin toteuttaa. Näin 
jos tehtiin, niin todellakin olisi kansan pohja
kerroksille, tälle liikehtivälle kumouksellisel
le vo1malle, sosialidemokraattisille aineksille, 
annettu niin paljon luottamusta • eduskunnalli
sia uudistuksia kehittäväiän työhön~ että nämä 
saavutukset ·ehdottomasti jo olisivat pysty
neet tyynn:yttämään vielä vasemmalla olevat 
vallankumouksen liepeistä nyt pinnalle suke
utuneet voimat ja siten estämään ne monet 
tuohotyöt joista nyt näitten voimien vaiKutuk~ 
sesta on maassa saatu kärsiä ja kokea. Näin 
kun olisi tehty, ja 1kun toisaalta porvaristom'
me olisi ryhtynyt keskuudessaan siivoamaan 
sitä salaista hyvin laajalle kehittynyttä aseel
lista järjestä;ytymistä, joka jo viime keväästä 
lähtien on ollut voimassa, olisi se toisaalta 
ollut sellainen toimenpide, joka olisi maassa 
kehittänyt ja varmentanut rauhaa ja järjes7 

tystä eikä lisännyt anarkiaa ja epäjärjestystä, 
niinkuin se nyt joka päivä tekee. 

Todellinen järjestyksenpitotarkoitus ei ole 
ollut kaikilla niillä toimenpiteillä, joita por
varisto keskuudessaan on aseistamiseksi suo
rittanut. Selvitettiin kyllä, että oli tarkoi
tettu asestautua venäläistä harbarismia, raa
kalaisuutta vastaan, jos se eräissä olosuhteissa 
ryhtyy tässä maassa suorittamaan hävitys
työtä. Minäkin uskoin ja olin vakuutettu, että 
eräissä porvarispiireissä oli kehitetty aseis
tautumista siinä tarkoituksessa, mutta se sai 
heti mukaansa sellaisia voimia ja vaikutusta 
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sekä! myös' johtajia, jotka antoivat sille aivan koitusperät ovat kokonaan toiset. Tällekin 
toisen tehtävän, hyökkäyssuunnitelman kan-· asialle saatte koko •paljon valoa siitä, mitä 
san työtätekevää luokkaa vastaan. Järjettö- niiden johtaja Uudenmaan läänin kuver
mästi oli järjestetty tämä asestautuminen ve- nööri Bruno Jalander on eräässä kuuluste
näläistenkin •varalle. Siinä kun ei tahdottu lussa kertonut. Hän selostaa tähän tapaan: 
erottaa mitään. Olisiko nyt vastustettu jär- ,Elokuulla sattuneiden mellakoiden aika
jestyneitä vallankumouksellisia voimia vai na päättivät Helsingin kaupunginvaltuus
raivoavia huligaaniaineksia. Viimemainittuja . miehet perustaa kaupungin kustannuksella 
sellaisen oletetun tilanteen vallitessa olisi 1 kunnallisen suojeluskunnan, joka toimisi 
täytynyt jokaisen suomalaisen pitää aisoissa 1 yhteistoiminnassa miliisien kanssa, jos nämät 
ja estää niiden hävitystyötä. Mutta vielä sen siihen suostuisivat. Ellei miliisi suostuisi, 
jälkeen kun tämä odotettu tilanne oli ohi, on toimisi suojeluskunta yksin. Myös päätettiin 
porvaristomme kahta kuumeisemmin aseista- perustaa koko maata käsittävä ratsastava 
utunut ja varustautunut. Ketä vastaan~ Ve- joukko, jos eduskunnaru enemmistö on 'samaa 
näläistä demokratiaa vastaan ja myöskin sa- , mieltä. Senaattori Serlachius kääntyi ken
maila Suomen työtätekevää luokkaa vastaan. • raalikuvernööri Stahovitschin puoleen tiedus
.r a se aseistautuu vielä jokainen päivä ja het- ' tellen, saako tällaisia ,lraarteja perustaa, johon 
ki. Se käyttää, provoseeratakseen tässä maas- kenraalikuvernööri suostui. Jalander ryhtyi 
sa aseelli!)en taistelun, keinoja minkälaisia järjestämään kaarteja. Parooni Korff oli eri 
tahansa. He sotkevat sanomalehdissään jo- mieltä, joten hänen toimenpiteensä eivät on
kainen päivä ja määrätyssä! äänilajissa ulko- histuneet kyllin pontevasti. N ekrasowin tultua 
valtojen alamaisetkin näihin sisäisiin asioi- kenraalikuvernööriksi '·kysyi tämä, kuinka 
himme. Saadakseen sillä tavalla syntymään kaartit aikovat suhtautua saksalaisiin, jos 
kansainvälisiä selkkauksia. Mitä sanotte sii- heitä maahan tulee. Jalander selitti, että jos 
tä1, että esimerkiksi Kokkolassa jonkun paikal- venäläiset peräytyessään tekevät väkivaltaa, 
lisen epäjärjestyksen vuoksi hankitaan erikoi- suojelevat suojeluskunnat suomalaisten omai
sesti toisenkymmenen kilometrin päästä palo- suutta. Vaalien tulokset tietoon saatuaan jul
ruiskun letkun päähän ruotsinmaalainen, jot- kaisi Jalander kehoituksen suojeluskuntain 
ta sitten epäjärjestyksessä riehuvat joukot perustamisesta kuntiin. Yövartijat ilmoittivat 
mahdollisesti kohdistaisivat vihansa tätä hen- tällöin liittyvänsä kunnalliseen suojeluSikun
kilöä vastaan ja sillä tavalla synnyttäisivät taan, vaikka vielä toimivat erossa. Kuvernöö
kansainvälisiä selkkauksia~ Mitä sanotte siitä, riksi tultuaan muodosti häJn suojeluskunnista 
että eräät konsulaatit aseistavat tä•ssä maassa joukon, joka käsitti 105Ö miestä ja joka sitte 
henkilökuntansa sillä tavalla, ·että kansain- päätettiin suurentaa käsittämään 1100 mies
välisten sääntöjen vastaisia amrpumaväJlineitä tä. 600 miestä varten hommasi rahat vormu
hankkivat henkilökunnalleen~ Ei kai se ole jen hankkimista varten." Näin suurisuuntai
puolustamista varten, vaan sillä täytyy olla nen toimenpide ja kuitenkiru kaikki tapahtui 
hyökkäävä, suorastaan mahdollisimman pal- niin senaatin kuineduskunnankinseläntakana. 
jon raatelua ja vahinkoa synnyttävä tarkoi- Onko tämä oikeata peliäit Onko tällä rehellinen 
tuksensa. Olen ollut tilaisuudessa näkemään tarkoitus~ Onko se todella tarkoitettu siihen, 
verrattain suuren määrän dum-dumkuulia, mihin sen sanotaan tähtäävän, nim. avonai
jotka ovat löydetyt eräJän konsulaatin henkilö- seen ja puolueettomaan jä.rjestyksenpitoon 
kunnalta. Nämä. kuulat koeteltuina osottivat, tässä maassa~ Ei! Kyllä sillä. on luO'kkakaartin 
että ne koiran päähän ammuttuina synnyttä- tarkotus, silloin kun sitä tehdään salaisesti, 
vät pienen reiän, mutta räjälhdettyään vi•evät vaikkakin valtion varoilla ja sen virkamiesten 
toisen puolen päätäJ mennessään. Onko nämät avulla ja suostumuksella. Jalander jatkaa: 
mitään aseita its•epuolustusta varten~ Kyllä ,sanoi lukeneensa lehdistäi ja kuuli poliisi K. 
niillä on joku muu tarkoitus. Kyllä ne siellä Roviolta, että työväki vastustaa hänen puu
konsulaatin suojassa muka paremmin säily- hiaan ankarasti. Jalander sanoi tietäneensä 
vät, että ne sitten sopivan hetken tultua ovat eduskunnan ja miliisin välisen sopimuksen, 
paremmin saatavissa ja käytettävissä kansan mutta kun oli saanut senaatilta kirjeen, että 
teurastukseen. miliisilaitoksen miehistöä supistetaan, katsoi 

Oliko se järjestelmä, jolla on.läib.detty tässä hän tarpeelliseksi järjestää suojeluskuntia." 
maassa muodostamaan suojeluskuntia, ollen- Siis julkista kansan kontrollin alaista miliisi
kaan sellainen, että se tähtäsi yleisen järjes- laitosta katsotaan senaatin taholta tarpeel
tyksen ·pitoon .maassa' Ei. Kyllä sen tar- liseksi supistaa ja salaista, julkista kontrollia 
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vailla olevaa luokkakaartia sitävastoin sitä . 
voima!kkaammasti lisätä.. Onko tämä myös
kään oikea kansanvaltainen menettelytapa 
tällaisena vallankumouks.ellisena ja verrattain 
epäjärjestyksille alttiina aikana~ Ei! Siis ke
hitetty suorastaan päinvastaista kuin mihin 
on sanottu pyrittävän. Jalander jatkaa vielä: 
,sanoi tutustuneensa yövartijayhdistyksen 
miesten kanssa, joiden johdossa on Enson teh
taan omistaja ·eversti Standertslk.jöld. Poliisi
koulun johto on kunnan varoilla palkattu." 

- -1--- - - - -. ,Ahrenberg ja Jalander ovat 
perustajia. Yövartijat kirjoittautuivat kun
nalliseen suojeluslkuntaan. Jalander oli näi
den pääillikkönä. Ratsuväkeä aijottiin saada 
Saksanniemeen 200 miestä, joille hän kaikin 
tavoin koetti hankkia aMita, mutta ei saanut. 
Ainoastaån 200 mie~kaa, 28' colt-rpistoolia sai 
hankituksi, kivääreitä ei lainkaan." Mutta tä
hän ei suinkaan loppunut tämä homma. Sitä 
jatkettiin. Ja hän (Jalander) selittikin myö
hemmin, ,että aseitten hankkimiseen nähden 
on lisättävä vielä, että! senaattori Serlachius on 
käynyt kenraalikuvernööri Nekrasowin pu- ! 
heilla, pyytäen saada hankkia 1kiväärejä suoje
luskaartilaisille. Hän sai tähän luvan ja aijot
tiin maamme viiteen suurimpaan kaupunkiin 
saada 200 kivääriä Berdan-mallia :kuhunkin, 
eli yhteensä 1000 kivääriä!. Näiden 1000 kivää
rin ostaminen häiriintyi parooni Korffin sak
sala:ismielisyyden vuoksi." 

Miksiikä tällaista kaiklkea toimitetaan val
tion varoilla sal:tisesti kansan selän takana ja 
sen tietämättä~ Minä uskon, jos tä:mä toimen
pide senaatin taholta, niin sapelivaltaiselta 
kuin se näyttikin, olisi ollut julkista -ja tapah
tunut ·eduskunnan tieten, niin mahdollisesti se 
edus'kunnassa tapahtuneen keskustelun ja 
muovailun jälkeen olisi tullut sellaiseksi että 
eduskunta olisi sen hyväksynyt. Vastatkaapa 
herrat porvarit, jos näin olisi tehty, niin eikö 
tällä hetkellä maassa olisi tilanne toinenf Ei
köhän tässä maassa jo oltaisi onnellisesti ku
lettu ohi sen ajan, joka yhä vielä tuottaa tä
män kansan keskuuteen niin paljon s·ekasor
toa ja epäjärjestystä, vieläpä on vuodattanut 
viatonta verta. Mutta täihän on järjestelmäl
lisesti vallankumouksesta lähtien rporvaris
tomme pyl"'kinyt senvu~ksi, että se on nähnyt 
vallan olevan luisumassa käsistänsä pois eikä 
se ole kyennyt julkisesti lähteä avoimeen tap
peluun kansanvaltaa vastaan, on sen täytynyt 
ruveta käyttämään hyväkseen tällaisia pimei
tä, mustia voimia. Eikä tämä asestautuminen 
porvariston ta;holta ole tässä yhteydessä kuin 
hyvin pieni murto-osa. Vielä suuremmassa 

määrässä' tapaa sitä vapaaehtoista tietä mei
.dän suurrahak:kaiden suosiollisella myötävai
kutuksella. Eihän ole ollenkaan enää salai
suus se, että suurporvaristo panee satoja tu
hansia, aina miljoonia liikkeelle aseitten osta
mista varten. Toimettomat tai muuten jouti
laat oliot, rappiolla olevat ylioppilaat, paiikat
tomat konttoristit ja vrupaapileteilläl varuste
tut rautatien laiskat ,virkamiehet ovat näiden 
aseiden säännöllisessä kuletuksessa ja rahtaa
misessa ympäri maan jokaiseen pienempään
kin soppeen. Sillä tavalla yhä enemmän ja 
voimakkaammin aseistutaan kansaa vastaan. 
Talonpoikien keskuudessa herraskaiset kar
tanonomistajat esiintyvät kauneilla puheilla 
siitä, mitenkä sosialistit nyt tulevat ja uhkaa
vat teidä;n kotejanne ja omaisuuttanne, ja ke
hotetaan liittymään suojeluskaarteihin. Luva
taan varat ja kannatus mutta ajattelematto
main ja yksinlkertaisten talonpoikain on läiih
dettävä ottamaan selkäänsä saamisen vaara, 
mikä siinä tapaUJksessa on, jos joudutaan yh
teen työväenkaartin kanssa. Sellaisesta por
varien toiminnasta eräillä paikkakunnilla on 
ollu\ seurauksena, että yksinkertaiset ta
lonpojat ovat vastanneet näille herroille, 
kun ovat kaarteihin houkutelleet, että jos 
teitä haluttaa tapella, lähtekää itse edellä 
kyllä me sitte tullaan auttamaan, jos 
olette oikeassa asiassa, mutta jos selkänä
hassanne. Missä näin teiWejäT!kistä talonpoi
kaisväestöä on, siellä on kaartin perustaminen 
jäänyt toteutumatta. Mutta ikäväJ ikyllä niitä 
on enää harvoja paikkoja tässä maassa. Lä'Pi 
maan o:h kansaa aseistettu porvariston taholta 
mitä mahdollisimman salaisesti ja aseistetaan 
vieläkin jokainen rpäivä. Hyvät herrat, ei tä
mä aseistaminen ole sitä, miksikä te sitä ni
mitatte, nimittäin lujan järjestysvallan ;maa
han luomista. ja että siten saataisiin maahan 
luja järjestys. Ei se on kansalaissodan valmis
tamista. Luulen että olette näissä valmistuk
sissa päässeet jo niin pitkälle että olette kai
ken järkenne menettäneet. Tänä iltana koetat
te saada viimeisen voitelun taisteluvalmiudel
lenne ja siten synnytetyksi täihän maahan 
kansalaissodan. Sain tähän käsitykseeni vie
lä lisävarmuutta siitä, mitä ed. Joukahainen 
mainitsi puheessansa. Häu nimittäin ed. Airo
lan lausunnosta, - joka oli verrattain tyh
jentävä ja ainakin minun puolestani kai
kin puolin niitä käsityksiä vastaava kuin 
minä näistä asioista omaan - että sitä 
olisi kannatettava. Mutta että hän ei sit
tenkään, sen liittoutuman vuoksi mikä 
heillä .on mustimman oikeiston kanssa, läh-
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de eri teille vaan on mukana synnyttämäs
sä kansalaissotaa. Tälhän viittaa myös se, että 
hän, lukiessaan tämänpäiväisestä Työmies
lehdestä työväen järjestyskaartin yleisesikun
nan kirjelmän, jätti pois sen osan, joka osot
taa mihin suuntaan työväen ja kaartin kes
kuudessa koetetaa;n asiantila tässä maas
sa johtaa. Jatkan siis tämäm. julistuksen re
feroimista siitä, mihinkä hän sen lopetti. 
Siinä sanotaan: ,Tämän johdosta tahtoo yleis
esikunta huomauttaa, että yleisesikunta on 
valmis ottamaan huomioon kaikki esitykset 
sääntöjen muuttamiseksi, jos sellaisia sille 
esitetään ja ryhtymään voimassaoleviin sään
töjen määräämiin toimenpiteisiin niiden suh
teen. Helsingin kaartin itsenäiseksi julistau
tuneen ryhmän ja sen esikunnan taholta ei ole 
kuitenkaan mitään esitystä yleisesikunnalle 
tehty, joten Helsingin kaartin esikuhnan toi
minta on katsottava työväen järjestyskaartin 
voimia hajottavaksi, ja on sellaisena jyrkästi 
tuomittava. Järjestyskaartien on otettava 
huomioon vakava aika ja muistettava että 
työväki on voimakas ainoastaan yksimielisenä 
lujasti järjestyneenä joukkona. Järjestäyty
minen on nyt suoritettava edustajakokouk
sessa hyväksyttyjen sääntöjen perustalla ja 
noudatettava niitä. Eräiden joukko-osastojen 
toiminnan johdosta huomautamme, että jouk
ko-osastojen komentajilla ei ole oikeutta ryh
tyä sotilaalliseen toimintaan ilman yleisesi
kunnasta t~ piiriesikunnasta saatua lupaa, 
paitsi erinä1sissä tapauksissa, niissä rajoissa, 
mitä edustajakokous tästä päätti ja mistä tu
lemme antamaan lältempiä ohjeita." Tämä 
kaikki viittaa myös siihen että työväen jär
jestyskaartien ta:holta pyritään mahdollisim
man lujaan itsenäiseen kuriin ja siellä missä 
kuri on hei tymässä, ryhdytään täysin päJte
vään ja: tehokkaaseen toimenpiteeseen sen pa· 
lautta:niiseksi. Ei tämäkään pitäisi olla por
varistolle aiheena kansalaissodan herättämi
seen• Olen vfliknutettu siitä että tämä järjes
telmä:llinen aseistautuminen työväenkin ta
holta, joka on ehdottomasti syntynyt itsepuo
lustusta' varten, sinä hetkenä lakkaa kun tämä 
edu&kunta lähtee todellakin rehellisten· kan
sanVålt'aisten uudistusten tielle, saattaa kan
san' vakuutetuksi siitä että sillä on rehellinen 
taTkoitus turvata kansanvallan pel"llsteet täs
sä maassa, ja sillit voimalla ja lujuudella mi
tä ~'rustuslakiemme nojalla voidaan· saada, 
ettei kansavallan pentstoot · roikkuisi sen tai 
tämän mieiijbhteetr varassa, mikä pienelle 
maa:låisUiton ry'htnälle kunakin hetkenä saat
taa· piill.häh · plHkähtää. Sillä varmasti useam-

--·····----------------

• 
min kuin kerran on meillä ollut ikävät koKe
mukset siitä että jos maalaisliittolaiset yhtenä 
päivänä ovat vahin vasemmalla, he toisena 
tai. kolmantena pä.ivänä ovat sita ene~ 
oikealla ja sillä tavalla tekevät tyhjäksf i.äi
ken sen uudistustyön mitä mahdollisesti muu
ten itsenäisenä ja johdonmukaisella menett-e
lyllä maalaisliittokin :kykenisi tekemään je~ s~ 
johdonniukaisesti kulkisi omaa tietänsä. Kun 
porvariskaartit ovat .aseistautuneet näin· itäii
ään myöden, . niin on työläistenkin t~yt'ynyt 
samflilla tavalla, mutta julkisesti, puol~tu~ta 
varten aseistautua. Miksemme todelltiaan 
eduskunnassa saa aikaan sellaisia yliteri.ä~siä 
toimenpiteitä, jotta nämä molemmat kaar'tit 
voisimme riisua aseista. Se ei ole tälle edu$
kunnalle mahdottomuus, jos sitä todenteolla 
tahdot&an. Mutta porvaristomme ei sitlt' tah
do, vaan s,e tahtoo· kansalaissotaa. Se. ei salli 
kansanvallan perusteiden vakiinnuttamista 
eikä kaartien aseista .riisumista. Se luottaa 
suureen porvariskaartiinsa, joka on salainen 
ja jonka aseistautumisen määrää ei' kansa tar
kalleen tiedä, ainoastaan muutamat h1i.1rvat, 
jotka ovat rahansa niiden' aseitten ostamiSta 
varten li:koon panneet. Mutta toisaalta tietä
vät melkein kivääriä myöten ne. aseet, mitä 
työväen kaartien käsissä on. Ovat voitonvar~ 
moja. 

Ja sitte se rosvous ja anarkia, jota työväen 
järjestyskaartien on selitetty niin suuresti 
harjoittanef!n. 1\fi'tJt se useirilitli~a tåpa~L 
sissa on ollut. Ltiltuunottamatta niitä! t~patilt
sia, jotka surtrlakon yhteydessä ovat tapahtti:.. 
neet, ei paljoh mitään. Sen jälkeen s~· ei· Gl(, 
ollut mit.iiän muuta~ kuin yhtä laittoman, tycs'
väen järjf!styskaartia vastaan tähdätYn~ su~ 
jeluskaartiri ase'varastojen etsintää ja riiiden 
aseitten taltavarikoimista työväen järjestys
kaartin käsiin. Ja näistä teoista on säännöl
lisesti jokikinen päivä meidän porvarillinen 
sanomalehdistömme koettanut istuttåa'. slltlri
en rubriikkien avulla kansaan käsitettä~; min
kälaista ryöväystä ja :rosvousta nämä! muka 
harjoittavat. Sehän on selvää, että tätä 
voidaan saivartelu-laillisuuden kannalta 
nimittää väkiv·allaksi. Mutta kansan kä.Sit
teissä, kun asiat sille oikein selvitetään, ei se 
ole lkheskään sitä väkivaltaa miksi te· tahtoi
sitte sen käsitettäNän. Sehän on ka,h(len lto
konaan lain ulkopuolelle asettuneen aseelli8el1 
järjestön keskenäistä kamppailua toistensa 
vahingottamisekst :F!i · niille (p.orv'a'rislt~
teille) tarvitse anta'a' sitä pyhää, jä-rjestY:J(se:n. 
ja yhteiskutnialliseil rauhan ylläpitom'anH~lia, 
jota te tahdotte niin sopivissa kuin sopiiniltW-

113 
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missa tilaisuuksissa niiden päälle sälyttää. 
Eivät ne tarvitse sellaisia asemäM-iä, jos on 
kodin rauhan puoltamisesta ky&ymys, kuin 
mitä Viipurinkin läheltä muutama päivä sitte 
löydettiin, noin 15,000:een nousevia granaatti
määriä. Ei siihen tarvita kokonaisia laivan
lasteja aseita, kuten v~ikon päivät sitte lähel
lä. Uu.ttakaupunkia, Pyhänmaan rannalla, los
sattiin öiseen aikaan mantereelle ja jotka 
ovat kuletetut ympäri maata. Ei kodin turva 
tarvitse sitäJ, että Saksassa toisissa tarkoituk
sissa ollut Suomen nuoriso odottaa raskaitten 
aseitten kanssa ulkomailla hetkeä tullakseen 
taistelemaan kansalaiss~ttaa tässä maassa. Ei! 
Kylll,t nämä kaikki ovat sitä, että ei niillä ra
kenneta rauhaa eikä järjestystä tähänmaahan. 
Te saatte niillä syntymään todellakin sellai
sen epäjärjestyksen ja anarkian ja niin suu
ren verenvuodatuksen, että sitä ei vielä ole 
ollut. En usko, että porvaristo vielä tänäkään 
iltana oivaltaa lähteä tässä! asiassa sille tielle, 
joka todellakin tähän maahan palauttaisi jär
jestyksen ja rauhan. Mutta siitä huolimatta 
yhdyn kannattamaan ed. Nurmisen ehdotusta, 
että! tämän kysymyksen käsittely lykätään sik
si kuin eduskunta on saanut käsiteltäväkseen 
juuri valmistumassa olevan lain järjestyksen
pidosta kaupungeissa. 

----------------------------------
Ed. Harjula: Luovun. 

Ed. Anton Huotari: Luovun. 

Keskustelu asian pöydällepanosta juliste-
taan päättyneeksi. 

Ensi m ä i n en v a r apu h e m i e s: Kes
kustelun aikana on ed. 'Nurminen ed. Kello
salmen kannattamana ehdottanut, että asia 
pantaisiin pöydälle käsiteltäväksi järjestyk
senpitoa kaupungissa koskevan lakiehdotuk
sen yhteydessä ja sen jälkeen päätettäväksi. 
Kutsun tätä .ehdotusta ed. Nlll"'ltisen ehdotuk
seksi. 

Selonteko myÖnnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsitte
lyä, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Nurmisen ehdotus hyväksytty. 

Åämestyksessä annetaan 98 ,,jaa"- ja 88 
,ei"-ääntä; eduskunta on siis päättänyt jatkaa 
asian asiallista käsittelyä. 

Keskustelu jatkuu: 
E nsimäinen v a.r ap uh emi es: Ed. 

Nurminen on ehdottanut, että asia pantaisiin Ed. 0 r a s maa: Kannatan ed. Airolan :te-
pöydälle käsiteltäväksi järjestyksenpitoa kau~ kemää ehdotusta. 
pungeissa koskevan lakiehdotuksen yhteydes- 1 1 
sä ·ja sen jälkeen päätettäväksi. Tältä ehdo- 1 Ed. Eloranta: Aina silloin kun taantu
tusta on nyt ed. Kellosalmi kannattanut. Kun muksellinen porvaristo ryhtyy vallankaap
ehdotus on senlaatuinen, että se keskeyttää, pauspuuhiin, niin se tarvitsee niille teoilleen 
jos se hyväksytään, asian asiallisen käsitte- jonkinlaisia tekijöitä lähtökohdaksi. Historia 
lyn, niin kehotan seuraavia puhujia kohdista- osoittaa, että eri aikoina, jolloin on erikoisem
ma.an lausuntonsa tähän ehdotukseen. min työväenluokkaa vastaan sortotoimenpi

Ed. E l o ranta: Minulla ei ole tåJhän koh
taan mitään sanottavaa E:;nnenkuin vasta sitte, 
klin asian asiallinen !käsittely jatkuu, jos se 
tänä iltana tulisi jatkumaan. 

Ed. J u u t i 1 aine n: Olin pyytänyt· pu
heenvuoroa asian asiallista käsittelyä varten, 
mutta pyydän vastustaa pöydällepanoehdo
tusta, ja ehdotan, että asian käsittelyä jatke
ta.an edelleen. 

Ed. 0 r a s m a a: Olen pyytänyt puheen
vuoroa asian asiallista käsjttelyä varten, mut
ta minulla ei ole mitäJän sitä vastaan että se 
pannan pöydälle. · · 

teitä tähdätty, on myös niiden toimenpiteiden 
edellä käynyt tapahtumia, joita on käytetty 
perusteena sortotoimenpiteitä järjestettäessä 
ja hyväksyttoossä. Niin kävi esimerkiksi sil
loin, kun Saksassa Bismarckin aikana S'äädet
tiin niin sanottu sosialistipoikkeuslaki. Sen 
edellä kävi erinäisiä tapahtumia, joita sitten 
käytettiin perusteeksi tuon lain hyväksymisel
le. Ne perusteet osoittautuivat myöhemmin 
vääriksi, eli. toisin sanoen kävi ilmi, että ne 
väkivallan teot, joita käytettiin tekosyynä, 
olivat tilauksesta suoritettuja tekoja. 

Meillä on nyt tällä kertaa esillä senaatin 
esitys suuren aseellisen järjestysjoukon pe
rustamiseen ja myös meillä on senaatin ta
holta esitetty perusteeksi erinäisiä tapahtu
mia, joita on selitetty pääasiallisim.maksi 
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syyksi siihen, että tällaista kaartia täytyisi 
lähteiil Suomeen muodostamaan. Minun huo
miotani kiinnitti erityisesti tässä senaatin eh
dotuksen perusteluissa viittaus Turun tapah
tumiin. Tällä sanotaan: ,Turun kaupungista 
saapui juuri äsken tieto, että sikäläinen puna
kaarti on loukannut.kolmea ruotsinmaalaista, 
syytäen muiden muassa heidän tavaransa 
eräästä rhotellista kadulle:" Epäilin tuon 
tiedonannon todenperäisyyttä ja v.aivauduin 
ottamaan selvää, sikäli kuin sen täältä Hel
singistär käsin on voinut tehdä, tuon tapahtu
man todellisesta luonteesta. Ja minkälainen 
tämä tapahtuma oikeastaan onY Tutkintopöy
täkirja kertoo siitä tähän tapaan. Muutama 
viikko sitten esitettiin venäläisen sotilas
keskuskomitean taholta hotellin omistajalle 
pyyntö saada lisää huoneita entisen, sotilait
ten hallussa olevan huoneuston rinnalta. Ho
tellin omistaja siitä kieltäytyi. Asia jäi sillä 
kertaa sillensä, mutta vähärn sen jälkeen kun 
tämä pyyntö oli hotellin omistajalle esitetty, 
ilmeistyi kolmen huoneen ovelle, jotka olivat 
lähinnä sotilaitten hallussa olevia huoneita, 
nimilaput, joissa selitettiin. että niissä huo
neissa asui Ruotsin alamaisia. Sotilaskomi
tean taholta uudistettiin pyyntö lisähuoneit
ten saamisesta. Kun edelleen jyrkästi kiel
täydyttiin, niin päätti sotilaskomitea ottaa 
ilman muuta vieressä tyhjänä olevat 8 huo
netta. Niiden joukossa olivat myös huoneet, 
joiden ovilla olivat nuo nimilaput, joita jo 
mainitsin. Mitär nämä kolme huonetta sitten 
sisälsivät! Niissä ei ollut yhtään asukasta 
ollut viikkokausiin. Ne olivat tyhjät. Kaksi 
oli aivan tyhjää, kolmannessa huoneessa oli 
naisen hatturasia ja korkkiruuvi. Kun sitten 
otettiin edelleen selvää siitä, kenen niissä sit
ten oikeastaan piti asua, niin saatiin selville, 
että ne olivat merkityt hotellin palvelijain 
nimiin. Näistä palvelijoista on yksi tullut nyt 
vuoden vaihteessa, mutta kaksi näistä on ollut 
pitemmän aikaa hotellin palveluksessa ja ne 
ovat kyllä! kansallisuudeltaan ruotsalaisia, 
mutta he eivät asu niissä huoneissa, vaan ko
konaan toisella puolella rakennusta palveli
jain huoneustossa. Kun tiedettiin, että soti
laat ottavat huoneet, asetettiin palvelustyttö
jen nimilappu ovelle ja selitettiin, että siellä 
asuu Ruotsin alamaisia, vaikka siellä ei asu
nut mitään, jollei asukkaiksi tahdo sanoa 
korkkiruuvia ja hatturasiaa. Kun sotilaat 
nostivat tämän rasian ja korkkiruuvin ulos, 
selittää senaatti täällä, että niistä huoneista 
häädettiin Ruotsin alamaisia ja viskeltiin hei
dän tavaransa ulos. (Vasemmalta: Vahinko 

ettei senaattori ole kuulemassa.) Tällaisia 
asioita taitaa senaattorin olla vaikea kuun
nella, siitä syystä kai ei ole saapuvilla. Tut
kintopöytäkirjassa tullaan siihen lopputulok
seen. että koko juttu on tarkoituksella tehty. 
Siis suoraan sanoen se on puhdasta provo
katsioonia. Tällaista tapausta sitten senaatti 
käyttää perusteluna vaatimukselle että tänne 
Suomeen muodostetaan suuri aseellinenpoliisi
joukko. (Oikealta: Tuontapaisia; puhemies 
koputtaa: ei .saa häiritlL puhujaa). Täällä ed. 
Mikkola väittää välillä,ettär se on ainoa tapaus. 
Ehkä muut ovat samantapaisia. Luultavasti 
senaatti valitsi tapahtumain kiinteimmät koh
dat esityksensä perusteluihin ja nekin ovat 
tuollais~a. Rehellisyyttä ei näytä olevan enää 
porvaristolla vähääkäärn. On sotkettu myös
kin tähän Turun juttuun punakaarti, ne olivat 
kumminkin venäläisiä sotilaita, jotka tuon 
huoneiden valtauksen siellä suorittivat. Pu
nakaartilaisia oli pyydetty tapahtuman nä
kijöiksi. 

Jos ottaa huomioon sen, mitä Turussa ta
pahtui miliisilakon aikana ja edellä, niin saa 
tämä sama Turun tapahtuma vielä· lisfu. 
valaistusta. Silloinkuin Turussa herraskaiset 
olivat järjestäneet miliisilakon ja sanottakoon 
myöskin välillisesti, maan hallitus, kieltäyty
mällä maksamasta miliiseille palkkaa, jolloin 
varmasti tiesivät, että siellä täytyi miliisi
lakon syntyä, niin vähälL ennen tuon lakon 
puhkeamista, eli toisin sanoen silloin kun oli 
laskettu että miliisilakko voi jonkun päivän 
kuluttua puhjeta, hävisi Ruotsin konsuli Tu
rusta. Miliisit hakivat sitä käsiinsä voidak
seen ottaa selville Ruotsin alamaiset Turussa, 
saada niiden nimiluettelon ja siten asettaa 
niiden omaisuuden ja turvallisuuden erikoi
sen suojan alaiseksi. Konsuli oli poissa, hän
tä ei saatu mistään käsiin, eikä muutakaan 
konsuliviranhoitajaa tai henkilöä~ jolta olisi 
voitu tämä nimiluettelo saada (Oikealta: Mi
liisikö asian järjesti!). Tuli sitten miliisilakko, 
tuli levottomuudet ja niissä levottomuuksissa 
onnettomuudeksi joutui joitukuita . Ruotsin 
alamaisia jonkunverran vahinkoa kärsimään. 
Kun Ruotsin konsuli oli piilossa, piti Turun 
porvaristo huolta että Ruotsiin sähkötettiin, 
kuinka ruotsalaisten turvallisuutta ja omai
suutta siellä loukataan. Olin Turussa sovitte
lemassa miliisilakkoa · ja onnistuin siinä. 
Istuin sen jälkeen kun sovinto oli saatu ai
kaan, samassa poliisilaitoksen huoneessa, mis
sä senaatin edustaja senaattori Castren oli 
surullisen nolon sovittelutehtävänsä myöskin 
joku plLivä aikasemmin suorittanut. Sinne 
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tulee hyvin hermostuneen näköisenä Ruotsin 
pääikonsulaatista valtuutettu herrasmies, esit
tää valtakirjansa ja sanoo: Täällä Turussa on 
hänen saamiensa ja konsulaattiin saapunei
den tietojen mukaan pahanlaisesti pidelty 
Ruotsin alamaisia, jopa häiritty heidän tur
vallisuuttaankin; ja vaatii, että miliisin on 
heti paikalla asetettava takeet siitä, että Ruot
sin .alamaisten turvallisuus siellä säilyy, koska 
muussa tapauksessa erinäisten seikkain perus
teella Ruotsista läJhetetään aseellisia joukkoja 
Tu:rkuun suojelemaan Ruotsin alamaisia. Sain 
tämän valtuutetun lausunnosta sen käsityk
sen, .~ttä täältä Suomesta käsin oli annettu 
viittaus sentapaiseen menettelyyn. Kun mi
liisin taholta huomautettiin, että he olivat kyl
lä valmiit suojaamaan aikaisemminkin Ruot
sin alamaisten omaisuutta ja turvallisuutta, 
mutta se oli sangen vaikea tehtävä~ . syystä, 
että Ruotsin · alamaisten nimiluettaloja ei 
saatu käsi~ sillä Ruotsin konsuli oli silloin 
piilossa kun nämä luettelot olisi tarvittu. 
Onko tosiaankin niin, kysyi tämä valtuutettu, 
KylJ,ij asia on niin. Jos asia on niin. sanoi 
va.ltu11<.tettu, siinä tapauksessa täytyy sellainen 
konsuli eroittaa. En tiedä, onko tuo tapahtu
nut. Luulen, että Ruotsin nykyinen konsuli 
Tur-ussa on turkulaisilla siksi tärkeä, että häJn 
on saanut jäädä virkaansa kaikesta tästä 
huolimatta. 

Hyvät herrat! Tällaisten suurten kysy
mysten kuin tämä,; .edellä, käy tapahtumia joi
ta tulee tavallaan kuin tilauk~esta. En tiedä 
missä. määrin nälmä viime päivien tapahtumat 
ovat tulleet tilauksesta enkä voi siinä suh
teessa esittää mitään päteviä todisteita. Mutta 
äsken mainitsemani Turun hotellijuttu asettaa 
koko t~män esityks,en sangen omituiseen va
loon. Pli!i:nakaartilaisten retki Sipoon pitäjään 
viittaa V:ähäJn samaan. Ehkä myöhemmät tut
kimukset tulevat siinä suhteessa tuomaan 
e~ill jotakin ehkä samantapaista kuin Turun 
h0teliiju ttu. 

Mutta herrojen taholta ei näytä vieläkään 
luotettavan siihen, että jo näillä tapahtumilla 
saataisiin tämä poliisijuttu täällä hyväksy
tyksi tai muita samantapaisia juttuja hyväk
sy,tyiksi. Senvuoksi näyttää olevatt tarkoitus 
ede-lleen pitää huolta tuontapaisten juttujen 

_synt.ymisestä, Tm;ussa uhkaa miliislselkkauk
set uudelleen syystä, ettei ole päästy sovin
nollis~a ty:ön alkuun. Turkua näyttävät her
rat p.itii.vän _ erityisenä kokeilukenttänä ja 
vältfr8rJPp,al:een~ tämäntapaisissa asioissa. Tu
·~ avat ty;(ijäiset olleet pitkän aikaa mitä 
.sm1Pimman nälänhädäp: partaalla. (Oikealta: 

Se ei ole totta!) Se on totta. Turkuun on ti
lattu elintarvelautakunnan kautta v.iijaa 
tuontikunnalta ja hallitukselta. Tooltä Hel
singistä on jo jonkun aikaa säännöllisesti lä
hetetty tyhjät tilauskaavakkeet takaisin. mut
ta ei mitään viljaa eikä lupaustakaan siitä, 
että saadaan viljaa tUQnnempanakaan. Tu
rusta on mc.mta kertaa puhelimitse soitettu 
minulle ja kysytty tiedänkö minä, mitä se
naatti oikeastaan arvelee, missä tarkoituk
sessa se aikoo näännyttoo Turkua nälällä. On 
huomattava, .että Turussa herraskaisilla on 
verrattain suuret elintarvevarastot, sillä siellä 
jos missään oli aikaisemmin aikaa niitä koota 
ja elintarpeilla huijata. Työläiset eivät sitä 
voineet ja joutuivat ensin: hätään, ja joutuivat 
nälänhädän eteen syöstyinä asemaan, jossa 
rauhallisuuden säilymisen kanssa on vähän 
niin ja näin. Elin tarvehallituksen men-ettely 
siinä, että se ei lähetä Turkuun elintarpetta. on 
johtanut siihen, että mahdollisesti näinä päi
vinä läbteväJt nälkiintyneet joukot valtaa
maan valtion makasiineista siellä olevan· vil
jan. Se on kai siemenviljaa varten pääasiassa 
säilytetty ja minä koetin varoittaa, etteivät 
missään nimessä lähtisi ottamaan siemenvirija
varastoja. He vastasivat puhelimessa: vaadit
teko, että me kuolemme nälkään, kun ei ole 
viljaa paikkakunnalla eikä~ muualta mitään. 
saadaT Missä tarkoituksessa tuon tapaista; me
nettelyä harjoitetaan, on epäselvää, mutta 
asettamalla senkin yhteyteen tämän esitykse.n 
kanssa, tuntuu silläkin olevan jonkunlaista 
yhteyttä. Tällaisella suunnitelmallisesti jär
jestetyllä kiristyksellä yritetään siellä edel
leen ylläipitää anarkiaa, jopa syöstä paikka
kunta vielä entistä hurjemrpaan anarkiaan. 

Mainitsin äsken Ruotsin alamaisten. louk
kauksista. Mainittakoon vielä yksi tapah
tuma, jolla on selvä provokatsioonin luonne, 
ja jonka sanomalehdistö on kertonut Eokko
lasta. Siellä oli miliisilakko. Miliisilawkoa 
yritettiin siellä rikk0a ja suunniteltiin kerran 
aseellinen voimakas porvarihyökkäys sitä lai
tosta vastaan. Se kumminkin epätmmmui. 
Samaan hyökkäyksen aikaan järjestettiin 
palolmnnan höyryruiskua,. jolla o.Usi: polii&i
laitoksen huoneusto upotettu veteen ja pakoi
tettu miliisi sillä tavalla sieltä lähtemään. 
Sanomalehdistö ·kertoi, että tämän :rui&kun 
letkua kadulle oikaisemaan asetettiin vaaral
Usimpaan paikkaan Ruotsin alamainent jM:a 
oli Ykspihlajan sahalta haettu si.nne varta
vasten tarkoituksella, että. jos, yritetään estää 
tuota, niin saadaan taas aihe siitä väittää, että 
Ruotsin alamaista siellä on loukattu. Useat 



Lujan järjestysvallan luominen. 
-----~-

-~-- ~- --

muut Ruotsin alamaisten loukkaukset johta
vat juurensa samantapaisista syistä. (Oikea~ ta;: 
Asiaan!). Kyllä tämä kuuluu asiaan, silla 
näm:ät ovat juuri niitä perusteita, joilla se-
naatin esitys lepää. · 

Senaatin taholta on tääJllä tämän yön ku
luesM tehty se asemaa selventävä tiedonanto, 
että h'aUitus on jo ryhtynyt aseellista voimaa 
jädestämään, joten eduskunnalla· ei tässä 
enää muka olisikaan mitään muuta tehtävää 
hallituksen mielestä, kuin ainoastaan laillis
tutta:a eli siunata heidän toimenpiteensä, min
kälail8ia ne sitte ovatkin olleet. Eräänlaista 
kiristystä, jonka 'porvaristo tietysti mielihy
vällä nielaisee semmoisenaan ja tämällliltai
sesta keskustelusta päättäen hyväksynee kai 
porvaristo senaatin tässä asiassa tekemän esi
tyksen. Meille tämä ei tule erikoisen suurena 
ylUilykSenä, sillä me olemme jo aikaisemmin 
tottuneet tämäm.tapaisiin: ilmiöihin. 

Kun maaliskuun vallankumouksen jällmen 
täällä alkoi kuulua ääniä, että eräänlaisia 
aseellisia järjestöjä muodostetaan, selitettiin 
niitä järjestöjämuodostettavan joidenkinsuur
porvarien rahoilla. Mainittiin Sinebrychoff 
ja muutamia muita nimiä~ Aseellisia järjes
töjä muodostui, keksittiin· poliisikoUlu Saksa
lassa, aina vaan yksityistä laatua. Mutta lo
pui'ta on noiden aseellisten järjestöjen taakse 
ilmestynyt hållitus, ensin Setälän hallitus ja 
setljälkeen tämä nykyinen hallitus, joten, kun 
:rräiitl jii.rjestöjä edelleen kehitettiin ja lujitet
tiin niin voi aivan hyvin jo aikaisemmin 
o~bua, että kyllä kai näiden viimeaikaisten
kin 88eellisten porvarijärjestäJytymisten taak
se taas ilmestyy hallitus, ja niin se nyt onkin 
te.hlft}ft: Se on tavallaan tunnustanut ne koko 
laajttfidessaan omikseen·ja antanut meille sen 
jo ·tlfikaiS'emmin aavistetun tiedon, että kansan 
varoja on käytetty ehkä paljonkin tämän ta
pai.sen homman järjestämiseen. Ja siihen jär
jefftämiseen luonnollisesti! tarvitaan vielä .va
roja aivan tuhottomasti, niinkuin senaatin 
taholta on ilmoitettu, noin miljoona markkaa 

- kthtkau:dessa palkkoihin ja perustamiskus
taftnnksiin luultavasti vähintään 10 miljoonaa, 
jos sekään riittää; minä luulen, että menee 
pa!ljon enemmän. Taikka millä rahoilla sitte 
maksetaan ne suuret asemäärjit, jotka Suo
mMn c:m viimeaikoina tuotu! Eivät yksityi
~t perv·arit ole niin halukkaita niitä aseva
rastoja ja lähetyksiä maksamaan, ellei ole 
:Päldtba, ja koska hallitus todennäköisesti 
a~UliUla kädellä alkaa suorittaa niistä hintaa, 
,1diH. :tileitysti ovat herrat tyytyväisiäl ja lliak
~ltat kttnsan varoilla tuottamansa aselä-

hetykset, ellei hallitus jo aikaisemmin olisi 
välittänytkin niiden maahantuontia. Sanoma~:! 
lehdet tiesivät kertoa hiljattain, miten Suomen 
porvarikaarteille . Valkeasaarelta tuli lävitse· . 
950 kivääriä käsittävä lähetys. Rautatie~ 
viranomaisten suosiollisella avulla se luisti 
sieltä Keski~Suomeen päin. Maksaa sekin lä- ; 
hetys jonkunverran. Sanomalehdet kertoivat· 
hiljattain tapahtumasta, josta jo ed. Kello
salmi mainitsi, kuinka huomattavan suuri·· 
laivanlasti aseita tuotiin Pyhämaassa maihin. 
Siellä niitä lossattiin öisin viikkokausia ja 
kuljetettiin ympäri maata. Ei sekään lasti .il
maiseksi tullut ole. Kyllä sekin maksaa, ehkä 
miljoonia, niin että kyllä nämä poliisikaartin 
perustamiskustannukset tulevat nielemään 
suunnattomia summia Suomen kansan varois
ta. (Keskustasta: Huligaanien syy!). 

Tämä esitetty homma tulee tavattoman kal
liiksi ja vaaralliseksi. On eräs tapa, joka olisi 
paljon helpompi ·kuin tämä, tai oikeastaan se 
ei maksaisi mitään, ja. jolla voitaisiin Suo
messa järjestystä palauttaa hyvin huomatta
vasti ja olosuhteita rauhoittaa ja tyynnyttää. 
Ja se keino olisi se, että tämä nykyinen, ase
maa kokonaan ymmärtämätön senaatti eroaisi, 
ja sen tilalle· asetettaisiin toinen, joka ymmälr
tää maan .aseman ja osaa myöskin toimia yh
teiskuntaelämää järjestäessään niin, ettei tar-· 
vita mitään tuommoisia mahtavia aseellisia 
armeijoja aina aseissa. _ Sillä keinoilla tihillä 
voitaisiin verettömästi ja maksuttomasti nuo 
asiat jäll·jestää. Herrat eivät halua sitä. Her
rain taholla on tarkoitus kerta kaikkiaan nyt 
päästä ratkaisevasti lyömään työväenjärjes
töt hajalle aseellis~n voimin. Ja siitä syystä 
te joka tapauksessa haluatte. saada aseellisia 
voimia valtion varoilla pystytetyksi, joita sit- · 
te käyttäisitte luokkataistelun välikappaleena 
työväkeä vastaan, silloin kun työväestö pyrkii 
alennustilastaan pikkusen kohoamaan. Siitä. 
syystä! te ette käytä tuota halvempaa keinoa, 
vaan sitä kalliimpaa, jonka te luulette vievän· 
ratkaisevammin perille, mutta jossa te voitte 
pahanlaisesti erelt tyä. 

Yksi puoli tässä porvarien ja senaatin va- · 
rusteluhommassa kiinnittää erikoisesti huo
miota, josta en saata olla myös täällä mainit
sematta. Se on sen aseistuksen laatu, jota her
raskaartit ovat käyttäneet ja aikovat käyttää 
edelleen taistelussa maamme työväenluokkaa 
vastaan, joksi se taistelu nyt asiassa on kierty
nyt, olkoonpa sen alkuperäinen tarkoitus· 
sitte ollut mikä tahansa. ,Minä täBsä muis- · 
taa;kseni syyskuussa saksin ,;Turun Sanomista'' 
erään kuvan teksteineen. Voin ·sen. eduskarh 
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nalle näyttää. Se on tällainen. Siinä on alla: 
Itävaltalaisia tapparoita. NämäJt ovat raken
teeltaan sellaisia, että ne ovat lyömä- ja pis
toaseena sangen tuhoisia. Ne ovat pituudel
taan noin 40-80 senttiin, tukevia lyömäaseita, 
vaPustettuja kahdella pitkäpiikkisellä ren
kaalla lyöntipäässä ja vahvemmalla kohdalla 
ja sitte kärjessään tikarilla. Jos niillä lyö, 
niin nätnä piikkirenkaat ruhjoovat pahanlai
sesti p~:äkallon cai mihin se sattuu, tai sitte 
hätätilassa voi niillä pistää, jolloin se vaeltaa 
tavallisesta sotilastikarista. Kirjoitus alla al
kaa· sanoilla: Havainto-opetuksen välineenä 
käyt0Hyinä ylläolevat aseet j. n. e. ,Turun 
Sanomat" tahtorvat tällä kuvalla ja kirjoituk
sella kehoittaa muillakin paikkakunnilla por
vareita, että laittakaas tämmöisiä. Havainto
opetuksen välineinä, käytettäviksi nämät oli
vat tarkoitetut. Sanottiin, että nämät ovat 
itävaltalaisia tllipparoita, , joita itävaltalaiset 
käyttävät sodassa. Mutta eräs herrasmies Tu
russa, joka sattui kerran olemaan vähän 
liiemmäksi iloisella tuulella, tuli kehaisseeksi, 
etteivät nämä ole mitään itävaltalaisia tappa
roita; nämä, mitä tässä on kuvattu, ovat tur
kulaisten porvarien varastoista. Nämä ovat va
lokuvatut Turussa eräällä pöydällä, huoneessa, 
jossa oli sängyn alla noin 50 kappaletta käsit
tävä varasto näHä, hienossa herrassalongissa. 
Tällaisia raakalaiskauden murha-aseita herrat 
järjestävät ja tällaisilla aseilla sitte käydään 
sotaa työväkea vastaan, paremp.ain puutteessa. 
Valtion varoilla näitä tuskin on hankittu. 
Kyllä, kai nämä on herrojen omilla varoilla 
hankittu. Ja että on tarkoitus käydä näillä 
työläisten kimppuun, osoittaa se, että eräässä 
iloisessa herraseurassa, missä oli noin 6-7 
harrasmiestä koolla, eräs heiluttaen tällaista 
kädessä - niissä~ on nimittäin hihna, joka so
pii ranteeseen, etteivät ne luiskahda kädestä
sanoi, että kun ensin syötetään jonkun aik:aa 
jäkälällä työläisiä ja sitte viimeistellään näil
lä, niin totta me sitten pääsemme sosialisteista. 
Tuollaisia raakalaisajatuksia ja raakalaistar
koituksia ja raakalaisajan aseita herroilla on. 
Nämä ovat niitä alkuperäisempiä, silloin kun 
ei vielä! ollut riittävästi parempia aseita, am
puma-aseita saatavana. 

Mutta ettei herrojen ampuma-aseatkaan ole 
niin aivan viatonta laatua, osoittavat eräät 
esimerkit, joita on saatu viime aikoina sel
ville. Kansainv{ilisillä sopimuksilla on jo ai
.koja sitte määrätty jyrkästi, että räjähtäviä 
kuulia ei saa käyttää sodassa eikä! minkäänlai
sessa taistelussa edes Afrikan villejä heimoja 
vastaan, vaan että' ain.aonkäytettävänäsotilas-

ja poliisiaseissa ·kuulia, joissa on kova kärki, 
kuulia, jotka eivät ihmiseen tai elolliseen olen
toon sattuessa räjähdä. Tämä on kaikkien 
kulttuurimaiden sopimuksella varmennettu. 
Minulla on täällä pieni kokoelma porvarikaar
tailta lahjoitettuja kuulia ynnä muita verityö
välineitä. Ne ovat vaarallisia niille, jotka ei
vät osaa niitä käyttää. Ehkä saan kunnian 
esitellä eduskunnalle, (kaikki eivät näe näitä 
läheltä, olen vähän liian kaukana). Tässä on 
ensimäinen kuula, joka sopii tavalliseen suur
kaliiberiseen sotilasmalliseen Winchester ki
vli!äriin. Tässä on kova kuori, mutta se on 
tasapäinen ja se sattuessaan maaliin räjähtää, 
tekee pahanlaisen haavan. Sitte on toinen, so
pii samaan kivääri laatuun. Tässä on kova 
kuori alempana, mutta kärjessä on pehmeä 
lyijykärki. Tällainen kuula räjli!htää myös 

.maaliin sattuessaan ja aikaansaa sangen tuhoi
san jäljen. Tässä taas on hollantilaisen kivää
rin kuula, aika vahvalla työteholla varustettu. 
Tässä on kova mantteli, mutta kärjessä reikä, 
jossa on lähes sentin mittainen ontto reikä lyi
jyssli! sisällä.· Kun tällainen kuula sattuu maa
liin ja kohtaa kovemman vastustuksen. (Oike
alta: Älkää ojentako tännepäin.) Ed. Juuti
lainen tuntuu pelkäävän näitä, mutta hänen 
kaartinsa kyllä tietää, kuinka vaarallisia ne 
ovat: johtuu siitä, että sisässäoleva lyijy syök
syy onttoon kärkeen ja teräskuoren kappaleet 
sinkoavat joka puolelle. Haava tulee vallan 
kauhea. Tässä on eräs kuula, jota käytetään 
meriväen kuularuiskussa, vanhemmassa mal
lissa. Sopii suurkaliiberiseen kivääriin. }leh
meä kärki ja räjähtää kuten nämä toisetkin. 
Tässä on vielä suurempi kuula, jossa on peh
meä lyijykärki ja kova kuori kauvempana; 
sopii eräänlaiseen revolveritykkiin. Se on 
koko lailla suuri ja työteho aika voimakas. 
Ku:n tällainen kuula, jossa on pehmeä kuki 
sattuu maaliin, menee lyijy kasaan ja samalla 
kuula räjähtää ja syntyy hyvin suuri mij.ä.rä 
kuumuutta, niin että tällä ei synny ainoas
taan hirveä repeämä vaan samalla myös palo
haava. Tässä, taas on eräästä erään porvari
kaarteille saapuneesta saksalaisesta .aselähe
tyksestä käsikranaatin· sytytysosa, saksalaista 
tekoa. Räjähtää 5 sekunnin kuluttua siitä kun 

·se on viskattu. Työteho on niin suuri, että 
asiantuntijat väittävät sillä aikaansaatavan 50 
metrin säteellä1 niin voimakkaan hävityksen, 
että kaikki elollinen silläalalla tuhoutuu. Näitä 
saapui Kotkaan melkoisen suuri lasti, jonka 
venäläiset sotilaat suurimmaksi osaksi taka
varikoivat. Minun ei kai tarvitse lähemmin 
mainita näiden kuulien lähettäjti.in nim,iä, 
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mutta kaikkia on seurannut kirjalliset, ·valaeh
toiset todistukset, mistä on saatu, ja että ne on 
saatu Suomen porvarien asevarastoista, joita 
on varattu Suomen työläisluokkaa vastaan. 
On kokonaisia laatikollisia löydetty samasta 
paikasta. Te puhutte moraalista, sivistykses
tänne ja teidä111 luokkanne taistelussa työväes
töä vastaan käyttää aselajeja ja kuulia, joita 
on kielletty käyttämästä edes raakalaishei
nioja vastaan. Millä oikeudella te puhutte 
raakuudesta muissa luokissa, kun teidän tais
telutapanne ovat mailman raaimmat! (Vasem-1 
malta: Onko myrkytettyjä 1) On ollut myrky
tettyjäkin: on saatu selville, että joissakin kuu
lissa on ollut myrkkyä. Loimaalta saatiin 
suurlakkokahakkojen aikana kuulia, joissa 
kärki oli laitettu sahanterän muotoiseksi, jo
ten se sattuessa maaliin repii hirveästi ja te
kee kauhean jäljen. Eivätkö herrat usko Suo
men työläisen kuolevan tavallisella sotilas
kuulalla, että täytyy tuollaisia hirvittävän raa
koja välineitä käyttää. 

Tämäntapaista tavaraa senaatin ehdotuksen 
mukaan aijotaan kai ryhtyäJ maksamaan ja 
oikeiB virallisesti työväestöä vastaan käyttä
mään. Ja ehkä nämät jo on tuotukin valtion 
varoilla ja senaatin suostumuksella, kuka tie
tää! Kun tällaisia mahdollisuuksia sisältää 
senaatin ehdotus ja kun se lepää tuon
kaltaisilla perusteilla, joista alussa mainit
sin, on tällä eduskunnalla täysi syy tappaa 
sellainen alote ja siitä syystä ehdotan, että 
koko tämä senaatin esitys semmoisenaan hyl
jätään. (Vasemmalta: Hyvä!) 

Täällä ovat herrat surkutelleet sitä että 
epäjärjestyksiä maassa on. Ette tästä maasta 
poista epäjärjestyksiä hirveästi räjähtävillä 
kuulilla. Ne poistuvat järkevän yhteiskunta
olojen järjestelyn kautta, jolloin syyt levot
tomuuksiin ja mellakoihin loppuvat. Maalais
liiton taholta rovasti Wuorimaa valitti, että 
levottomuus on tavattoman suuri, mutta he 
koettavat puolestaan tukea senaattiasennäissä 
hommissa, yhdessä oikeistoporvariston kanssa, 
vaikka ne vähän väliä heitä solvaavatkin. 
En ihmettele, vaikka tässäJ maassa on levotto
muutta silloin, kuin puolue, maalaisliitto joka 
nimittää itseään kansalliseksi ja, jonka äänes
täjäin suurin osa on vähäväkistä väestöä ja, 
joka puolue istuu eduskunnan keskustassa, 
kun sen puolueen johtajana on poliittisesti yli
ikänsä. eläneitä muumioita täällä oikealla, ei 
ole ihme silloin, jos maan asiat menevät hul
lusti, kun maan johdossa on sellaisia aineksia. 
(Vasemmalta: Hyvä!) 

Ed. J u u t i 1 a i n e n: Maalaisliiton· ryhmän 
puolesta pyydän s;:,ada ilmoittaa, että ryh-

mämme kannattaa senaatille niiden valtuuk
sien myöntämistä, joita se on järjestyksen 
palauttamista -ja turvaamista varten eduskun
nalta pyytänyt. Tämän tekee ryhmämme sen 
vuoksi, että se tahtoo täyttää valitsijainsa 
yksimielisen toivomuksen siinä, että maassa 
turvataan kansalaisten henki ja omaisuus ja 
ne kansalaisvarpaudet, jotka täällä maassa 
täytyy kansalaisilla olla, ja samoin, että Suo
men itsenäisyys myöskin tulee turvatuksi 
Ryhmämme käsittää, että meidän valitsi
joillamme ei ole täJllä kertaa sen suurempaa, 
kiinteäin.pää toivomusta ja suoraa vaatimusta, 
kuin että maahan on palautettava järjestys. 
Ja kun valitsijat odottavat tätä eduskunnalta, 
niin ryhmämme käsitys on, että eduskunnan 
on toimeenpanovalta asiassa annettava halli
tukselle ja myönnettävä myös siiheri. tarvitta
vat varat. Tässä ei ole kysymys mistään 
muusta, kuin rosvojoukkojen ja yhteiskunta
rauhaa häritsevien ainesten kurissapitämi
sestä. Tämä ei koske yhtään työväenasiaa 
eikä uudistuksia. Päinvastoin tätä tietä saa
daan vasemmistonkin kaipaamat uudistuk
set maassa toimeenpannuiksi, kun ensin tur
vataan kansalaisvapaus ja lainalainen yhteis
kunnallinen rauha. Ne pitkät puheet, mitkä 
täällä on uudistuksista puhuttu terrorismin 
poistaruiskeinoina ovat muuttuneet sellaisekst 
ralliksi, joka ei enää pysty kehenkään. Ryh~ 
mämme voi uskoa hallitukselle järjestyksen 
palauttamisen sitäkin suuremmalla syyllä, kun 
käsitämme, että rosvojoukkoja on maassa vain 
enemmistö kaikkiin puoluesiin katsomatta 
mitätön pieni murto prosentti maan väestöön 
näJJ.den, ja maan väestön suurin, suunnaton 
enemmistö kaikkiin puoleisiin katsomatta 
toivoo, että maassa palautetaan ja turvataan 
järjestys. Täällä on sanottu, ettäJ senaatin 
ehdotus, jos se hyväksytään, vie kan:sallisso
taan. Ei siitä mitään kansalaissotaa synny, 
jos ryöstöt ja terrorismi estetään ja rosvot 
pannaan linnaan. Sitte on myös sanottu, että 
se vie vallankumoukseen. Tuskin vallanku
mouksen asiaa voi sosialidemokraattinen 
ryhmä rosvojoukkojen toimeenpantavaksi 
uskoa tässäJ maassa, jos se jolloinkin sitä yrit
täisikin. ·Se on kaikkein huonoin sitäkin te
kemään. 
· Sitte täällä yritti ed. Manner istuutua 

maan vanhimman kulttuuripuolueen · kon-
suilla tuleen tuodessaan ensiin sen maa
laisliittoa häväisevän kirjoituksen, joka oli 
julaistu tuon kulttuuripuolueen pää-äänen
kannattajassa, ja täJllä hän hankki helppohin-
taista naurua omalta puoluealtaan ja kaiketi 
oikeistostakin. Minä en aikonut tähän ollen-



892 Perjantaina 11 p. tammikuuta. 

kaa.n ,kajota sen perästä kuin ed. Schybergson 
oli -taon\l't esiin, ettei hän hyväksy sellaista 
maalaisliittoa kohtaan tehtyä herjausta. Mut
ta. ,ed. Schybergson ei edustakaan ruotsalaista 
r,ylim~ä, vaan oma.a ryhmäänsä. (Oikealta: 
EL) Ja sen vuoksi kun ruotsalaisen ryhmän 
;Hit samalla sen pääräänenkannattajan takana 
on .ootysti niin kunnianarvoisat henkilöt kuin 
täm~n eduskunnan jäsenet yliopiston professo
rit &se~.q;vist, Wrede, Estlander y. m. niin sen 
vuo~i olen tämän vielä sivumennen mainin
nut ja tQivon, että he ottaisivat pää-äänen
k:ama.a.ttajallensa tänne eduskuntaan oman 
kustaJLtainansa kirjeenvaihtajan ja sillä ta
voin {}hkä voisivat saada niin arvokkaan mie
hen .s~~ä; tekemään ettei hän uudistaisi enää 
tp~a~isi,a :herjauksia. Nyt mikäli . tiede
tij.än., toimittaa sitä tehtävää eräs tämän edus
k,wn,J.a.n virkailija. Vanha sananlasku kyllä 
SltJlOO, ettef niin huonoa lintua ole, joka pilaa 
pe;sän,'Sä, mutta täällä; näkyy sellainen lintu 
olevan. 

Sosialistien taholta on esitetty keino, paras 
kei:u,o .h.eidän 'mielestään, aseman ratkaisemi
~>ebi olevan siinä, että nykyinen hallitus 
m".Qaisi ja tilalle astuisi se niin sanottu punai
nen senaatti. En tiedä millä tavoin tämä ase
maa ap.ttaisi, mutta se nyt kumminkin o;n 
v,a..-;J:P;a., että sillä olisi jo aivan valmis jält"jes
t;r.~k,aarti olemassa ja kuuluisat esiku:nnat 
o1~ sillä myö,s jo valmiina, mutta kyllä mi
;Q.».n mielestäni on kaik}iein huonoin keino 
järjestyksen maahan palauttamiseksi, että se 
'p~~,len sena/il.tti-vainaja. nousisi ylös ja 
alMW maassa järjestystä Panna toimeen. 

;Mi:r;J.ij, niin~uin ol,en maininnut, kan~tan, 
- etUi .eduskunta myöntää hallitukseJle valtuu

Q.~t ja hallitus viipymättä asettaa sellaisen 
j~j.~tyskunnan ja ainoastaan sellaisen jär
~str~kunnan, joka rosvojoukot ja ryöstäjät 
se}iä epäjärjestysten toimeenpanijat pitää 
~aa~sa lmrissa. 

JAd. Co II i a n d e r: ·nå det nu tyckes vara 
meningen att såvidt möjligt draga ut på tiden 
Jtem>m ,att prata en hei hop om alla möjliga 
ooh oJQ.öjliga saker (Vasemmalta: Prata inte!) 
J,o i~ ~ommer att göra det, så vill jag länma 
mitt lilla bidrag tili herrar socialisters arbete 
i qet afseendet. Inte är d~t någon konst att 
vak11 en hel natt, isynne:rhet när man har så 
godt sä.llskap som af herrarna. J ag måste 
~ga ~tt det icke var utan ett visst nöje man 
ktinde höra på herr Elor~n tas trefiiga amsa
gor frå:p. Åbo. Dem kunde man berätta för 
små f:larn och få dem a:tt tystna. Det han hade 

att berätta visar dessutom att herr Eloranta· 
måste stå i näira förbindelse med något slags 
ko~ttraspionageafdelning, som håller reda på 
hvad den ena eller andra ,herrn säger vid det 
e:na eller andra festliga tillfället, efteregm han 
är så synnerligen väl underrättad och anser 
det lämpligt att i landtdagen på småtimmarna 
framföra sina små historietter, hvilka ingen 
kan kontroller;a och hvilka därigenom få sitt 
utomordentligt stora värde. Tänk om någon 
skulle berätta små ·histori:er t. ex. från Björne
borg. Då ku.nde man nog komma att berätta 
ganska lustiga ·historier om en del personer, 
men jag skall ingalunda gå med på detta slags 
sätt att tala i landtdagen, och: jag vill icke hel
ler närmare beröra de historier, som berätta
des om händelserna på hotel Phoenix i Åbo. 
Herr Eloranta tyckes vara specialist ookså 
på -det området och vara villig att taga den 
ryska militären i försvar, då den gör sina 
öfvel"gr~p. Det vare honom väl unnadt. 

J)en samling af dum-dnmkulor och dum:.. 
dumhistorietter, kunde man tillägga; som 
herr Eloranta kom fram med, visar, att herr 
Lundberg i Åbo måtte ha lämnat herr Elo
ranta några typer från det lager, som r'öda 
gardet :n.aturligtvis har ett så rikt förråd af. 
Hvarför skulle de hämta det från något annat 
håU, då man vet, att röda gardet varit bäst 
beYäpnadt ooh att herr Rahja kan leverera. 
mer i den stilen när som hälst, vare sig han 
hämtar det från den ena fronten eller från 
den andra. A tt då försöka såsom bevis för 
att dessa dum-dumkulor härstamma från 
borgerligt håll i Åbo draga fram ett tidnings
utklipp, diilri den borgerliga tidningen aftryc• 
ker en från Danma:rk härstammande bild, som 
i sin tur lånats antagligen från Tyskland., det 
är ett sätt att föra i bevis saker och ting, som 
gör sig bra bland · herrarna, men som på oss 
verkar enbart löjeväckande (Ed. Valpas: Herr 
Colliander är så orolig.) Herr Valpas sade 
något, som jag icke kunde höra, men det kan 
vara .detsamma, vad han säger brukarintevara 
så mycket värdt. Om Herr Valpas icke fort
sätter med att störa mig, skall jag öfvergå tili 
de st&ckars svältande arbetarna i Åbo, och 
jag framställer frågan: Hvarför svälta de där 
i Åbo! J ag skulle för resten sätta ett bra stort 
frigetecken bakom ordet ,svälta" när det gäl
ler arbetarna i Åbo. Ja.g har mig bekant att 
de socialdemokratiska arbetarn.a hafva varit 
mer energiska i att förse sig :med iörråd än de 
borgerliga, och skulle det icke vara i laadt
dagen skulle jag tili och med kunna nämna 
namn, som ange att de uppgifter, hvilka läm-
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nats mig, äro riktiga. Vore arbetarna i Åbo 
icke så föga redo att visa sina förråd, skulle 
de iok.e vara så mycket mot denna lifsmedels
inventering som de nu varit. Vi borgare i Åbo 
hafva •klarat att vi äro villiga att lämna 
våra förråd till påseende. Det hafva arbetarna 
icke 'Vlelat. Men om de .svälta eller komma att 
svällta, hvilket är troligt, kan åtminstone röda 
gardet en tid lefva på de förråd, som herr Elo
ranta meddelade att det kommer att röfva 
från borgarena. Men när sedan också de för
rå.den ä•i'o slut och när arbetarna måste svälta 
på grund af att det icke finnes mat, skulle jag 
be att få fråga: hvarför sker deU Jo, det sker 
därför att socialdemokraterna i Åbo oeh deras 
röda garde med våld tagit lifsmedelsä.rendena 
isin ·J:tand och skött dem på ett så utomordent
ligt sätt, att de förstört alla de förråd, som där 
funnits, så att staden faktiskt nu är utan, och 
de hafva dessutom gjort det omöjligt att kom
plettera förråden, ty det finnes ingen män
nisika, som har förtroende för en sådan lifs
medelsnämnd, som de lyckats tillsätta. Däri 
U.g~ orsaken tili att det blir lifsmedelssvå
righeter, ooh skulle man vilja gå längre tili
haka i tiden, kunde man påvisa, a tt herrar 
sooialdemokrater aUt sedan våren varit verk
samma i samma riktning, och det ser ut som 
om herrarna verkligen skulleviljaästadkomma 
denna hungersnöd för att främja sina anar
kistiska planer. Så ligger landet, om vi se det 
så:dant det verkligen ä•r. När herr Eloranta 
s&g.er, att cl.et skulle finnas ett botemedel och 
ett en:kelt .sådant, det nämligen att den nuva
rande senaten skulle afgå och en röd senat 
träda i stället, då allting som genom ett troll
slag t~kulle blifva lungt och inga miljouer skul
le behö.fva offras .för några Saksaniemi- eller 
andra kårer, så bevisar detta yttrande en sak 
tydligt och klart: socialdemokraterna skulle,l 
ifall de ville, ha förmåga att åstadkomma lugn 
i laJMlet, men de vilja det icke, tvärtom. Det 
är duför de behöfva sina röda garden, och det 
är dädör de måste se genom fingrarna med 
allting, som nu händer och sker. Annars skul
le m:an icke kunna komma fram med ett så
dant yttrande att blott vi tillsätta vår röda 
senat så är allt lugnt - om nu herr Elorantas 
yttrande har något värde. Men - det måtte 
väl hafva det, eftersom det hMsades med bra
rop från. socialdemokratiskt h.åll. 

J a_g vill icke hjälpa herrarna längre med att 
fortsätta denna öfverfiödiga diskussion. Men 
ja.g kan ju berätta en anekdot tili de andra 
anekdoter, som här berättats från olikahålloch 
på sid&n oro ämnet, ooh härmed kommer jag 

-----

tili och med litet in på ämnet. Det blir nog en 
smul dyrt det sätt att a110rdna ordningsmakt 
i lru:ulet, som vi praktiserat t. ex. i herr Elo
rantas oc~ min kära hemstad. Först kostade 
det 500,000 mark att upprätthålla oordning i 
Aho. Sedan kostade det 60,000 mark. Så be
gärde man någat öfver 40,000, och i dag har 
socialdemokraternas kommunalorganisation i 
Aho beslutit två saker, för det första att den 
dyrbara herr Lundberg, sorgligt ryktbar, enr 
hälligt skall blifva uppstäUd som kandidat för 
milischefsposten i Åbo ..,.- han, som varit så 
dyrbar, att han tills nu kostat 600,000 mark; 
för det andta begär man att 75,000 mark åter 
skola utbetalas för Lundbergs milis. Annars 
skall man veta att taga ut dessa penningar 
med våld. Det är den sista Iilla anekdoten som 
bidrag tili herr Elorantas hemortskrönika. 

' Ed. Anton Huotari: Pitäisi olla itses-
tään selvää, ettei hallitukselle voida antaa sel
laisia avoimia valtuuksia, kuin se on pyytänyt 
tässä asiassa. Olen sitä mieltä, että kaikki 
jä!rjestyksenpitokysymykset pitäisi järjestää 
sille pohjalle, kuin lakivaliokunnan aikaisem
min hyväksymässä lakiehdotuksessa on esitet
ty, ja koska ainoastaan valiokuntakäsittelyn 
kautta voidaan yhdenmukaisuutta saada 
aikaan, niin kannatan ed. Välisalmen aikai
semmin tekemää ehdotusta asian lähettämi
sestä valiokuntaan. 

Ensi n1 ä i ne n varapuhemies: Ed.' 
Välisalmi on ehdottanut, että senaatin kir
jelmä lähetetään lakivaliokuntaan, kiireelli
sesti pohdittavaksi. Tätä ehdotusta on ed. 
Auton Huotari kannattanut. Kun tämä ehdo
tus on senlaatuinen, että se, jos se hyväksy
tään, keskeyttää asian asiallisen käsittelyn, 
kehoitan seur.aavia puhujia lausumaan mieli
piteensä siitä. 

Ed. E 1 o r a n ta: Minulla ·ei ole mitään 
muutettavaa siitä~ mitä jo sanoin täällä aikai
senunin. Ed. Colliander väitti, että esittäntii.J:l,i 
patrunaat olisivat miliisipäällikkö Lundbergin 
varastosta. Vakuutan, että Lundbergin va
rastossa ei ole sellaisia.. Kaksi kappaletta on 
Turun porvaristolta saatu tämäntapaisia, 
mutta ne eivät ole Lundbergin varastoista. 
Jos ed. Collinndcr tahtoi.~j- saada tietää, missä 
niitä on, niin hän voisi, pistäytyä vierailulle 
vaikka Kytä.jän kartanoon. Sen omistaa ka
marijunkkari Linder, ,joka ehkä voi niitä esi
tellä. Colliander tietää, mihin puolueeseen . 
herra Linder kuuluu. 

114 
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Ensi m ä i ne n v a r apu h e m i e s: Pyy
dän huomauttaa että puhuja on hyvä ja koh
distaa puheensa ed. Välisalmen ehdotukseen. 

Ed. E 1 o r a n ta: En huomannut' tätä muu
tosta keskustelussa. 

Ed. K u j a 1 a: Pyydän kannattaa ed. Elo
rannan ehdotusta siinä, että anomusehdotus 
hyljätään. 

Ed. Lankila: Pyysin puheenvuoron 
asiallista käsittelyä varten. 

Keskustelu asian lakivaliokuntaan lålhettä~ 
misestä julistetaan päättyneeksi. 

En s im äin en v ar apu hemie s: Ed. 
Välisalmi on ed. Anton Huotarin kannatta
mana ehdottanut, että senaatin kirjelmä lä
hetetään lakivaliokuntaan kiireellisesti poh
dittavaksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsitte
lyä, äålnestaa ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Välisalmen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 94 jaa- ja 91 ei
ääntä. Eduskunta on siis päättänyt jatkaa 
asian asiallista käsittelyä~. 

Kysymys täysi-istunnon lopettamisesta. 

Senaattori K a 11 i o: Kun täällä ed. Elo
ranta esitti Turun viljan puutetta siinä hen
gessä kuin hallituksella ja sen asiamiehellä 
olisi ollut tarkoituksellista se, että Turkuun ei 
ole kylliksi viljaa saatu, ja kuvasi sen siinä 
hengessä kun olisi siten koetettu saada epä
järjestyksiä aikaan, pyydän panna vasta
lauseeni tuollaista tahallista vääristelyä~ vas
taan, sillä en usko, että ed. Eloranta on niin 
tietämä.tön, että tämä on johtunut suoranaises
ta viljan puutteesta. Ed. Eloranta tietää, että 
missään Suomen kaupungissa ei ole syys
kuusta joulukuun alkuun ollut riittävästi vil
jaa. Viikottainen viljan kulutus oli. ollut 
korttitalouksille 2,297,000 kiloa ja tuontikunta 
saattoi 6 päivästä syyskuuta 25 päivään mar
raskuuta toimittaa vain keskimäärin viljaa 

662,000 kiloa viikossa joten kaupungeilla ei 
voitu jakaa muuta kuin 49 prosenttia siitä 
määrästä, mikål olisi tarvittu korttitalouksien 
perusteella. Esimerkiksi Helsingissä täytyi 
käyttää näillä viikoilla 1/a perunajauhoja !ei
pään ja osittain kieltää jauhojen myynti ja 
myydä tällaista leipää että saatiin vähänkin 
riittämään. En usko, että ed. Eloranta olisi 
niin tietämätön niistä tapauksista, ettei olisi 
hyvällä tahdolla voinut ymmärtää, että halli
tus myös Turkuun olisi antanut viljaa jos 
olisi ollut. Pidän tämän tahallisena vää
ristelynä. 

Mitä tulee siihen kuulanäytteeseen, jonka 
hän esitti, jonka yhteydessä~ antoi salaviit
tauksen, ~ttä ehkä nekin ovat hallituksen 
hankkimia, pidän sitäkin yhtä tahallisena 
vä.äristelynä, vaiheena ja .panen vastalauseeni 
sitäkin vastaan. 

Ed. A i r o 1 a: Tässä työjärjestyksessä on 
kohta, jossa sanotaan: ,Täysi-istunto ei saa 
jatkua jälkeen kello 11 illalla, jollei puhemies 
katso siihen erityistä syytä olevan tai edus
kunta niin päätik" Kuulin, että herra vara
puhemies, joka nyt johtaa puhetta, puhemies
neuvostossa esitteli, ettei yleensä olisi istun
toa jatkettava yli yhdentoista. Mitään eri
tyistä syytä, josta työjärjestys puhuu ei ole 
ilmoitettu, mutta siitä huolimatta on istuntoa 
jatkettu näin myöhälle. Ei ole asiaa edes 
esitetty eduskunnan ·päätettäväksi. Luulen, 
että tä>llaisella menettelyllä ei ole mitään 
laitaa. Jos täällä ruvetaan istumaan alitui
seen 3-'--4 saakka yöllä, niin minkälaista se työ 
on, mitä te päivällä teette? Tästä syystä kun 
arvelen, että majesteetin pitäisi saada nukkua, 
ehdotan eduskunnan päätettäväksi, että istun
to nyt keskeytetään. 

Ed. M ä k i: Puhemiesneuvostossa eilen 
illalla juuri, niinkuin ·ed. Airola äsken esitti, 
herra varapuhemies Ingman teki ehdotuksen, • 
että tästä lähtien ruvettaisiin noudattamaan 
sellaista tapaa eduskunnan istuntoihin näh
den, että ne keskeytettäisiin klo 11 illalla, 
niinkuin työjärjestyksessä on edellytetty, mut
ta tällä kertaa näyttää hän heti poikkeavan 
siitä ehdotuksestaan, kun siis tällainen poik
keus on taas tehty ja kun ed. Airola on ehdot
tanut, että istunto nyt lopetettaisiin, niin kan
natan ed. Airolan tekemää ehdotusta. 

En s i m ä i n en v a r a p u h e m i e s: On 
tehty ehdotus istunnon lopettamisesta. Ke
hoitan sentähden seuraavia puheenvuoron 
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pyytäneitä, jos tahtovat puhevuoroa käJyttää, 
lausumaan tästäl mielipiteensä. 

Ed. A r on en: Olen samalla kannalla kun 
ed. Airolakin, että tällaiset yö-istunnot ovat 
suorastaan ihmisrääkkäystiil. Puhemiehen ei 
pitäisi rääkätä itseään ja eduskuntaa ja 
vieläpä osaa lehteriyleisöä. Minun mielestäni 
istunto pitäisi nyt lopettaa. 

Ens im äi n en v ar ap uh e mies: Kun 
seuraavat puhevuorot ovat pyydetyt käsiteltär 
vänä olevasta asiasta, niin edellytän, että seu
raavat puhujat eivät tahdo käyttää puhe
vuoroa istunnon keskeyttämisestä. 

Ed. B ä c k: J ag föreslår att plenum måtte 
fortsättas, tills ärendet blifvit slutbehandladt. 
Det är ren ironi, då man från vänsterhåll talar 
om mä.nniskotortyr. Det är ni, herrar till vän
ster, .som plåga oss. 

Ed. Ne v a n l i n n a: On erinomaisen mie
luista kuulla kerrankin, tietääkseni ensi ker
ran, vasemmistosta se mielipide lausuttavan, 
joka nyt on tuotu esiin, mitä tulee näihin 
yöistuntoihin, niitä on tietääkseni juuri siltä 
taholta tähän asti vaadittu. Mutta tällä ker
taa on nähtävästi pakko jatkaa. Sillä nyt on 
n1Inun kiisittääkseui sellainen erityiw::L ~oy:; 
olemassa, jota työji:ir;i;~stys vaatii yöistnntoja 
varten. Tämä asia on kaikesta päättäen niin 
kiireellistä laatua, ettei ed'.lskunnan sovi siinä 
lykkäystä tehdä. Kannatan <Jii.s myöskin, niin 
ikäviilä kuin se onkin, istunnon jatkamista, 
kunnes asia on loppuunkäsitelty. 

Ed. J u u t i 1 aine n: Vastustan· myöskin 
istunnon keskeyttämistä ja kannatan, että 
istuntoa jatketaan. 

Ed. Hän n i ne n-V a lp a s: Olen seuran
nut koko ahkerasti asian käsittelyä ja saanut 
sen käsityksen, että tähän asti on lojaalisesti 
molemmin puolin käytetty puheenvuoroja sen 
mukaan, kuin asian laatu on vaatinut. Jos 
oikeiston taholla asetutaan kiusanteon kan
nalle, siten, ettei haluta lopettaa istuntoa ja 
laskea edustajia nukkumaan, niin on mahdol
lista, että vasemmistonkin taholla asetutaan 
kiusanteon kannalle, ja siinä tapauksessa voi 
asian käsittely tulla kestämään liian kauan, 
ennenkuin puheenvuorot ovat loppuneet. Mi
nun mielestäni tämmöinen kiusanteko puolel
la ja toisella ei sovi parlamentaariseen menet
telyyn, ja sen takia odottaisin, että istunto lo
petettaisiin. 

---

'Ed. J u u t i 1 aine n: Jo ne lukuisat äänes
tykset, joita täällä on tänään toimitettu, ja 
useat pitkät puheet, mitkä vasemmiston ta
holta on pidetty, jotka ovat olleet toisten pu
heiden kertaamista, ovat olleet suoraa.kiusan
tekoa. Niillä! on tahdottu tämä asia saada 
jarrutetukai ja mahdollisesti yritätte nyt pu
hetulvaan hukuttaa eduskunnan yrityksen 
saada maassa järjestysvalta• toimeenpannuksi. 
Senvuoksi tältä puolelta ei ole mitään kiusan
Jekoa, jos tahdotaan asian asiallista käsittelyä 
jatkaa, vaan tahdotaan siten saada eduskun
nassa viimeinkin jotakin aikaan asiassa, jonka 
ratkaisua koko kansa yksimielisesti odottaa. 
(Melua vasemmalta). 

Ed. L a n k i l a: Minusta on kummallista 
että tämän asian kanssa täMlä eduskunnassa 
porvareilla nyt on niin tavattoman kiire. Eilen 
kun suuressa valiokunnassa oli tätä asiaa 
koskeva lakiehdotus käsiteltävänä, niin sa
moilla porvareilla ei ollut ollenkaan kiire, eikä 
loppua tahtonut tulla yleiskeskustelusta lai
sinkaan. Suuren valiokunnan jäsenistä tun
tui siltä, että siellä tuli porvarien puolelta to
della kiusanteko kysymykseen eikäi mikään 
varsinainen asian käsittely. Heillä olinähtä
västi tarkoituksena saada tapetuksi sen laki
ehdotuksen. Mutta nyt tuli äkkiä niin tavat
toman kiire, että täytyisi muka vastoin suuren 
vaatijajoukon tahtoa istuntoa jatkaa. 

Minäkin voin puolestani sanoa, että jos se 
niikseen tulee, niin kyllähän taitaa herroille 
ensin nälkä ja uni tulla, kuin meille. Kanna
tan istunnon keskeyttämistä. 

Ed. E 1 o ranta: Ed. Juutilaisen, joka ei 
koskaan puheenvuoroissaan tee muuta kuin 
kertaa toisia, paitsi mitä tulee mauttomiin 
raakuuksiin, ei pitäisi mainita siitä, että va
semmistossa muka jotkut ovat kerranneet 
toistensa lausuntoja. Minun mielestäni on 
varsin kohtuullista, .että nyt jo lopetetaan 
tämä istunto. Te tiedätte jokainen hyvin, että 
tänään aamupäivällä! täytyy taas melkein 
kaikkien edustajain mennä valiokuntiin ja jos 
täällä istutaan niin kauan, että täältä saadaan 
marssia suoraan valiokuntatyöhön, niin seuraa 
siitä, ettei siellä tule työstä mitäiän. Se viivyt
tää eduskuntatyötä paljon enemmän. Ja jos 
joku mietintö sellaisella päällä syntyisikin, 
kun työssä ovat silmät kiinni ja nukutaan, 
niin tulee työ sellaista, että täällä siitä sitte 
riidellään taas viikkokausia. On parempi, että 
nyt mennään nukkumaan ja tehdään huomen
na kunnollista työtä ja tullaan taas uudis-
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tunein voimin, kun on päästy vähäksi aikaa 
lepäämään. 

Ensi mä i ne n varapuhemies: Koska 
' keskustelu täysi-istunnon lopettamisesta nä
kyy vievän myöhään, niin lopetetaan täysi
istunto. Kuitenkin toimitetaan ensin pöydäl
lepanot. 

Pijydällepanot: 

Tuulaakimaksun perustetta 

koskevan hallituksen esityksen johdosta laa
dittu talousvaliokunnan mietintö n:o 2; 

Ehdotusta väliaikaisiksi siännöksiksi alkohooli· j 

pitoisten aineiden valmistuksesta, maa1lantu.on· ! 
nista, mYYnnistä, ku]jetuksesta ja varastossa- 1~ pidosta 

koskeuan eduskuntaesityksen johdosta laa
dittu •talousvaliokunnan mietintö n:o 1; 

Ehdtdaksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1!186 
annetun V aitiOPäiväjärjestyksen 3!, 46. ja 31 §:n 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävän hallituksen esityksen johdosta laa
dittu perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5; 

Ehdlltuk&en laiksi postisäästöpankista Suomessa 
24 päi:.,änji toukokuuta 1886 annetun asetuksen 

2 §:n muuttamiseSta 

sisältävä hallituksen esityksen johdosta laa
dittu pankkivaliokunnan mietintö n:o 1; 

Elulotuksen Suomen rahasta 1 päivänä elokuuta 
1871 annetun lain fi, 14», 11 ja lfl §:n muuttamisesta 

toisin kuuluviksi 

sisältäiväa hallituksen esityksen johdosta laa
dittu pankkivaliokunnan mietintö n:o 2; 

1 

-------------------------~-----

Erityistä työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutus· 
rahaston perustamista · 

koskevan hallituksen esityksen johdosta laa
dittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11 

esitellään peräkkäin ja pannaan järjestäm~ä
pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. 

Hallituksen esitys n:o 36 laiksi Suomen lipusta 

esitellään. . . 
Ensimäi·nen vararpuhemies: Edus

kunta päättänee käsitellä esilläolevan esityk
sen sillä tavoin kuin V. J:ssä on säädetty kei
sarin ja suuriruhtinaan esityksistä ja panee 
asian pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon:t 

Ehdotus hyväksytään. 

Muutos suuren valiokunnan jäsenyycWsså. 

Ensimäinen varapuhe.mies: On 
ilmoitettava että suuren valiokunnan jäse~ 
neksi ed. P e u r a k o s k e n tilalle tulee ed. 
P ä· i v ä n s a l o. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

·Ed. S t å h 1 b e r g: Pyydän ilmoittaa, että 
perustuslakivaliokunnan täksi päiväksi ·lau
vantaiksi klo 11 ilmoitettu istunto pe:ruute
taan. 

Seur~ava täysi-istunto on tänään k:lo 1 
päivällä. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 3,40 yöllä. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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40. Lauvantaina 12 p. tammikuuta 
· k:lo 1 päivällä. 

Päi väjärjestys. 

Ilmoituk:,ia: 

\ Siv. 

Esitellään: 

· 1) Ehdotuksen laiksi Suomen lipusta si
.;,-ältävä hallituksen esitys n :o 36 . . . . . . . . 898 

Ensimäinen käsittely: 

2) Ehdotus laiksi tuulaakimaksun laske-
misen perusteesta . . . . . . . .............. . 

Asia k i r j a t: .Talousvaliokunnan mie
tintö n :o 2; hallituksen: esitys n :o 18. 

3} Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 
ja 51 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi 

Asiakirjat: Perustuslakivaliokunnan 
mietintö n:o 5; hallituksen esitys n:o 7. 

· 4) Ehdotus laiksi postisäästöpankista Suo
messa 24 päivänä toukokuuta 1886 annetun 
asetuksen 2 § :n muuttamisesta ......... . 

A s i a k i r j a t: Pankkivaliokunnan mie
tintö n:o 1; hallituksen esitys n:o 19. 

5) Ehdotus laiksi Suomen rahasta 9 päi
vänä elokuuta 1877 annetun lain 6, 10, 11 

. ja 16 §:n muuttamisesta toisin :kuuluviksi 
A s i a k i r j a t: Pankkivaliokunnan mie

. tintö n-:o 2; .hallituksen esitys n :o 26. 
&) .. Ehdotus erityisen työkyvyttömyys- ja 

vanhuusvakuutusrahaston perustamisesta .. 
A s i a k i r j a t: Valtiovarainvaliokunnan 

mietintö n:o 11; hallituksen esitys n:o 29. 
?): Ehdotus laiksi sisältävä väliaikaisia 

säännöksiä alkoholipitoisten aineiden valmis
tuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kul-
jet.uksesta ja varastossapidosta ......... . 

Asia k i r .i a t: Talousvaliokunnan mie-

" 
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, 

" 

" 

" 

tintö n:o 1; ed. Savolaisen y. m. edw;k. esit. 
n :o 19 sekä ecl. Alkion y. m. edusk. esit. 
u:o 20. 

E s i te 11 ä ä n: 

8) Kirjelmä, joka koskee toimenpiteitä 

Siv. 

lujan järj€1Stysva1lan 1uomi:se;ksi maahan . . 90'2 
9) Kertomus valtiovarain tilasta vuosina 

19'13-1915. 

Ainoa käsittely: 

.10) Erinäisiä e!hdotuksia elintarvekysy-
myksen järjestämiseksi . . .............. . 

Asiakirjat: Elintarveasiainvaliokun
nan mietintö n :o 1; ed. Airolan ja Kul
lervo Manuerin kirjoitus. 

11) Määrärahan myöntämistä kansakoulu
lasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoittavat 
anomusehdotukset · .................... . 

Asia k i r j a t: SiviE>tysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n:o 44 ja ed. Lanton y. m. anom. ehd. 
n:o 45. 

12) Kansantajuisten tieteellisten luentojen 
avustamista tarkoittava anomuseh(lOtus .. 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n :o 2; ed. Johanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 5<5. 

13) Maaseudun alkukouluopettajain palk
kaetujen parantamista tarkoittavat anomus-
ehdotukset . . ......................... . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 3; ed.- Alkion y. m. anom. ehd; 
n:o 39; ed. Walkaman y. m. anom. ehd; 
n:o 40; ed. Hedbergin anom. ehd. n:o 41. 

14Y Apulantojen maahansaanuin aikaan-
saamista tarkoitava anomusehdotus ..... . 

A & i a k i r j a t: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n :o 1; ed. Kairamon 
anom. ehd. n :o 66. 

• 



• 

898 Lauvantaina 12 p. tammikuuta. 
------------------- ~------------=------------,----------------

15) Vahvan ainoastaan laillisten viran
omaisten käskettävänä olevan järjestysval
lan aikaansaamista tarkoittava anomusehdo-
tus ................................ . 

A s i a k i r j a t: Lakivaliokunnan mie
tintö n:o 4; ed. Vlreden y. m. anom. ehd. 
n:o 3. 

Siv. 

'Nimenhuudossa merkitään -poissaoleviksi ed. 
Ahmavaara, Arajärvi, Arokallio, Björk, Hol,sti, 
Anton Huotari, Hänninen-Walpas, Kallio, Hanna 
Kohonen. N·evanlinna, P.ehkonen, Pärssinen, Salo
vaara, Setälä, Siren, Sundblom, Ta.las, Waljakka, 
V uokoski ja Välisalmi. 

Ilmoitusasi111t: 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat yksityis
asiain takia seuraavat edustajat: ·ed. Välisalmi tä
män päivän istunnosta, ed. Anton Huotari tästä 
istunnosta sekä ed. Siren täksi ja maanantaipäi
vä'ksi. 

Muutos päiväjärjestykseen. 

Ensi mä i n 'en v a rapu he mies: Päivä
järjestyks·een on ilmoitettava sellainen muutos, 
että kuudetta asiaa ei esitellä ensimäi,seen käsitte
lyyn vaan a i n o a a n käsittelyyn. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen laiksi Suomen lipusta 

sisältävä hallituksen esitys n :o 3·6 esitellään. 

·E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Puhe
miesneuvosto ehdottaa, että tämä esity.s lähetettäi
siin siihen valiokuntaan, j.onka eduskunta viime 
joulukuun 17 päivänä on päättänyt asettaa val
mistamaan eduskunnan sille lähettämiä .Suomen 
kansainvälisiä suhteita koskevia asioita. Sen 
ohessa puhemiesneuvosto ehdottaa, että ·edellämai
nittu valiokunta kutsuttaisiin u 1 k o a ·s -i a i n
v a 1 i o k u n n a k s i. 

Eduskunta päättää hyväksyä puhemiesneuvos
ton ehdotuksen . . 

2) Ehdotuksen laiksi tuulaakimaksun laskemisen 
t perusteesta 

sisältävä hallituksen esitys mo 18, jota valmis
televasti on käsitelty talousvaliokunnan mietin
nössä n :o 2, esitellään e n s i m ä i se e n k ä s i t
t e 1 y y n. 

Keskustelu: 

Ed. L a i ne: Pyydän ilmoittaa, että käsiteltä
essä tätä asiaa valiokunnassa olin samalla ·kannalla, 
kuin vastalauseen allekirjoittajat. Erehdyksestä 
on nimeni jäänyt pois vastalauseen allekirj.oitta
jien joukosta ja sentähden ilmoitan tästä suulli
sesti. 

1 
Ed. He d b e r g: J ag ber att få förena mig om 

det senaste uttalandet. 

Ed. T a k •k u l a: 'Tämän asian ollessa valiokun
nassa. ehdotimme me maalaisliittolaiset, että tämä 
laki kokonaisuudessaan hylättäisiin sillä ~rus
teella, että tämä ·On kokonaan sellainen vero, jota 
kaupungit yksinään kantavat kuluttajien kustan
nuksella, olematta kaupungeilla mitään oikeutta 
tai siveellistä velvollisuutta kantaa kansalta täl
laista veroa, koska kaupungit perivät erittäin saa
malla satamamaksut kaksinkertaisesti. Hallitus 
ehdottaa tuulaakimaksun jatkettavaksi 2 vuodeksi. 
Valiokunta ehdottaa ainoa:Staan yhdeksi vuodeksi, 
sillä perusteella, että hallitus yhden vuoden aikana 
kyllä ehtii tämän lain ··ehdottaa kokonaan poistet
tavaksi, kuten hallituksen esityksessä näkyy. 
Koska hallitus ja valiokuntakin ovf!t tulleet sii
hen käsitykseen, että tämä laki on ennenpitkää 
poistettava, eivät maalaisliittolaiset ole tahtoneet 
vastalausetta valiokunnan mietintöön panna, vaan 
toivomme, että hailitus laittaa eduskunnalle esi
tyksen tämän tuulaakim-lllksun poistamisesta koko
naan. 

Ed. K. S a a r i: Vasemmisto on tässä asiassa 
valiokunnassa yleensä vastustanut tätä veroa peri
aatteellisista •syistä, kun s•e on välillinen vero, joka 
epätasaisesti rasittaa työväenluokkaa. Sitäpaitsi 
se on jo vahentunut veromuoto, joka olisi lakka
utettava. Olemmekin katsoneet, että haUitu~ 
kyllä voi antaa tästä tuulaakivel"'on lakkauttami
•sesta eduskunnalle •esitysehdotu.ksen ensi istunto
kaudella. Riittää kyllä, kun esitys vain yhdeksi 
vuodeksi tällä kertaa hyväksytään. Eh:h•tan, että 
talousvaliokunnan mietintö hyväksyttäisiin s~l
laisenaan. 
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Tuulaakimaksu. 

Ed. Lohi: Ed. Takkulan lausunto ol'i siinä suh
teessa erehdyttävä, että sillä ei olisi päästy tämän 
maksun kantamisesta, jos tämä lakiehdotus oli:;i 
hylätty, sillä tä:inä lakiehdotus koskee yksin
omaan tuulaakimaksun laskemisen perusteita. 
Tein talousvaliokunnassa ehdotuksen, että valio
kunta ehdottaisi koko tuula.akimaksun la:kkautet
tavaksi, mutta se ei saanut kannatusta, ja katsoen 
siihen, että hallitus esityksessään huomautti, että 
siihen tarvitaan esitöitä, en ole katsonut tarpeelli
seksi liittää vastalausetta, jos tämä laki vielä yh
deksi vuodeksi hyväksytään. jotta hallitus pääsee 
suoriutumaan niistä esitöistä, mitkä johtuvat siitä., 
että koko tämä verotus lakkaa. 

Ed. I n b o r r: Jag ber endast få meddela, att 
jag vid behandlingen af detta ärende i utskottet 
i allt väsentligt omfattat samma åsikt, som kom
mer till uttryck i den betänkandet vidfogade re
servationen. J ag kan för min del icke tro, att det 
är möjligt för regeringen att under den korta tid, 
som nu står till dess förfogande, vidtaga förbere
dande åtgärder för att få tolagsafgiften aflyftad 
t:Hl ingången af' 1919. De·t är därför alldeles 
nödvändigt att landtdagen åtminstone denna gång 
besluter att godkänna regeringens proposition, så
dan den till landtdagen öfverlämnats. J ag har 
ansett det vara nöd vändigt att meddela detta, då 
jag icke varit i tillfälle att underteckna den till 
betänkandet fogade reservationen. 

Ed. T a. v a s t ä h t i: 'Teen puolestani saman il-
moituksen, kuin ed. Laine. • 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Asian ensimäinen 'käsittely julistetaan päätty
neeksi. · Asia menee V. J :n 57 § :n mukaan s u u
r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

3) Ehdotusta laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906 
annetun V. J :n 32, 46 ja ö1 § :n muuttamisesta toi

sin kuuluviksi 

koskevan hallituksen esityksen n:o 7 johdosta laa
dittu perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5, joka 
viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitellään 
mainitun lainsäätämiskysymyksen e n s i m ä i s
t ä. k ä s i t t e 1 y ä varten. 

Kuka,an ei halua puheenvuoroa. Asian ensl
mäinep. käsittely julistetaan päättyneeksi. Asia 
menee V. J :n 57 § :n mukaansuureen v a 1 i o
k n n ta a n. 

4) Ehdotusta la~ksi postisäästöpankista Suomessa 
24 päivänä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 2 

§ :n muuttamisesta 

koskevan hallituksen esityk&en n :o 19· johdosta laa
dittu pankkivali·okunnan mietintö n:o 1, joka viime 
täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitellään mai
nitun' asian ensimäistä käsittelyä var
ten. 

Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa. Asian 
ensimäinen bsittely julistetaan päättyneeksi. 
Asia menee s u u r e e n v a 1 i o 'k u n t a a n. 

ö) Ehdotusta laiksi Suomen rahasta 9 päivänä elo
kuuta 1877 annetun lain 6, 10, 11 ja 16 § :n muutta

misesta toisin kuuluviksi 

koskevan hallituks·en esityksen n :o 2•6 johdosta 
laaditun pankjivaliokunnan mietintö n :o 2, joka 
viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitellään 
mainitun kysymyksen en s i m ä i .s t ä k ä s i t
t e 1 y ä varten. 

Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa. Asian 
ensimäinen käsittely julistetaan päättyneeksi. Asia 
menee s u u r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

6) Ehdotusta erityis~n työkyv)"ttömyys- ja vanhuus
vakuutusrahaston perustamisesta 

koskevan hallituksen esityksen n:o 29 johdosta 
laadittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o 11, 
joka viime täysi-istunnossa. pantiin pöydälle, esi
tellään mainitun asian a i n o a t a k ä s i tt e l y ä 
varten. · 

1E n s i m ä i ne n vara p u h e mies: Valtio
varainvaliokunta ehdottaa mietintönsä ponnessa, 
että kysymys erityiS"en työkyvyttömyys- ja van
huusvakuutusrahaston pe-rustamisesta ei anna 
aihetta toimenpiteisiin eduskunnan puolelta. 

Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa. Edus
kunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdo
tuksen. 

7) Ehdotusta laiksi väliaikaisista säännöksistä alko
holipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuon

nista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossa 
pidosta 

koskevan oed. Savolaisen y. m. eduskuntaesityksen 
n:o 19 sekä ed. Alkion y. m. eduskuntaesityksen 
n:o 20 johdosta laadittu talousvaliokunnan mie
tintö n:o 1, joka viime täysi·istunnossa pantiin 
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pöydälle, esitellään mainitun lainsäätämiskysy- · 
myksen e n s i m ä i s t ä k ä s i t te l y ä varten. 

Keskustelu: 

Senaattori L o u h i v u ·o r i: Siinä tilanteessa 
missä nyt olemme juovutusjuomist~_.ia niiden käyt
telystä voimassaoleviin säännöksnn nähden, on 
lainsäädäntötointa, jonka kautta täysi selvyys tällä 
alalla saavutetaan, pidettävä tervetulleena. Onko 
kuitenkin esilläolevan mietinnön mukainen kieltO
laki mahdollinen täydessä määrässä toteuttaa tällä 
hetkellä, jolloin siveelliset käsitteet kan~assamme 
ovat erinomaisessa määrässä höltyneet Ja tehok
kaan järjestysvallan aikaansaamista koskevat 
hankkeet 'kohtaavat jyrkkää vastustusta huom~tta
van ryhmän taholla valtiopäivilläkin, on seikka, 
josta sekään, j-oka koko elämänsä _aja~ on pitän;vt 
alkoholikysymystä yhtenä tärkeu~nustä yhteis
kunnallisista kysymyksistä, ei voi olla täysin va
kuutettu. Saattaa kyllä sen vuoksi olla tilanteen 
vaatimaa, että rangaistusmääräykset väliaikaisessa 
kieltolaissa ovat,· niinkuin ehdotetaan, ankarammat 
kuin ne varsinaisessa kieltolaissa tulevat olemaan, 
joskaan nekään ·eivät tietysti, olivatpa ne kuinka 
ankarat hyvänsä. voi muuta kuin osittain täyttä.ä 
tarkoitustaan, niin kauvan kun valtiovallalla ei ole 
keinoja rangaistusmääräyksiä. pa.nna toimeen. 

On toinenkin kohta nyt esilläolevassa la'kiehdo
tuksessa, jonka tarkoituksenmukaisuudesta voi olla 
eri mieltä. Se on säännös, että lainalaisia ovat 
ne juomat, jotka sisältävät enemmän kuin 2 tila
vuusprosenttia alkoholia. Tosin vuoden 1909 val
tiopäivillä hyväksytyssä ja 29 päivänä toukokuuta 
1917 ·annetussa kieltolaissa on tämä alkoholiraja. 
Mutta sen jälkeen, nimittäin 30 päivänä joulukuuta 
1912 annetussa asetuksessa mallasjuomien tehdas
mais·esta va.lmistuk-sesta, muutettiin al'koholiraja, 
2% prosenttiin; ilman että raittiusväen taholta kat
sottiin raittiuskannalta olevan haittaa tällaisesta 
muutoksesta. (Ohoh!) - Alhainen alkoholipro
sentti tekee, ·että miedot mallasjuomat ovat val" 
mistettavat miedosta vierteestä. N·iiden ravinto
pitoisuus ja maku kärsivät ja ihmiset joutuvat os" 
tamaan rahallaan pääasiallisesti vettä. Huomat
tava näet on, että alkoholipitoisuus ei saa nousta 
ylimpään rajaan, vaan pitää sen varovaisuussyistä 
olla aina jonkun verran sen alla, koska ne käymis
prosessit, mitkä voivat tapahtua. jo valmiissa mie
dossa. a.lkoholijuomassa. silloin kun se on pastöri
soimatonta, helposti aihPuttavat alkoholiprosentin 
nousemista, jos juoma jonkun aikaa on varastossa, 
yli lain sailiman rajan. Niin ·ollen jos ~imerkiksi 
korkein sallittu alkoholiprosentti on 2, niin todel
lisen alkoholiprosentin pitääolla jonkun verran alle 

kahden. J-os korkein sallittu alkoholiprosen:tti on 
2 1;2 niin todellisuudessa tulee silloin korkein alko
holi~rosentti, mikä tarkoitetaan saata'!an. juoma~, 
olemaan hiukan yli 2 tai siinä 2 :n varhmlla. Tie
tenkään -ei alkoholipro.,entti 'saa nousta niin 'kor
kealle että juopumuksen vaara olisi olemassa,. se
hän o~ luonnollista. Mutta 2 % prosentin ei voi 
sanoa olevan niin korkean alkoholimäärän, että 
juomaa, ilman että siihen sekoitetaan joitakin vie
raita aineksia, vois~ pitää päihdyttävänä, muuta 
kuin kenties niissä tapauksissa, jolloin näitä juomia 
käytetään niin luonnottomia määriä,.ettäsitä.-käyt
töä voi pitää sairaalloisena. 

Tosin on hyvin paljon sanomalehdissä kirjoitet
tu siitä, että mietoja mallasjuomia. joiden korkein 
sallittu alkoholiprosentti viime vuosina on ollut 
2 1;2, QU 'käytetty juovutustarkoituksiiu. Mutta 
sikäli kuin on voiimt saada todellisuutta vastaavia 
tietoja niistä tapa.uksista, niin viittaavat ne siihen, 
että näissä tapauksissa on mietoon mallasjuomaan 
sekoitettu vieraita aineksia, miUoin spriitä. mil
loin muita aineita, taikka on .erikoista. menettelyä 
käyttämällä, sokeria y. m. sekoittamalla alkoholi
prosentti itse juomassa saatu nous·emaan. 

Kun nyt varsinaiset oluet ovat poistetut _ja. tuJe
vat poistettaviksi, niin ovat monet ·sellaiset henki
löt, jotka aikaisemmin ovat käyttäneet väkevämpiä 
juomia pöytäjuominaan, siirtyneet 'käyttämään 
mietoja malla,sjuomia, jota •osoittaa näitten juoomien 
käytön runsas lisääntyminen. Jos nyt näissä· mie
doissa mallasjuomissa korkein sallittu alkoholi
prosentti alennetaan puolella prosentilla, ·niin on 
pelättävissä, että ekotipanosten ja. salaa valmis
t>ettavien vli!kevämpien mallasjuomien määr!k tulee 
lisääntymään huomattavasti, paljon huomattavam
min, kuin mitä näitä juomia valmistettaisi!n, jos 
alkoholiprosentti pysytettäisiin 21;2. Varsinaisessa 
kieltolaissa, joka ei vielä ole astunut voimaan; on 
tosin alkoholiprosentti 2, mutta mikään ei PStä; 
.ios se •huomataan tarkoituksenmukaiseksi, muutt.a
masta tätä prosenttia erityisellä lailla, ennenkuin 
kieltolaki astuu voimaan. 

Vielä on eräs seikka, joka kiinnittää huomiota 
talousvaliokunnan' mietinnössä. Se on 10 §:n 2 
momentti, jossa sanotaan, että senaatilla on oikeus 
määrää:mänsä ajan kuluessa lunastaa valtioHt val
mistus- tai sisäänostokustannuksi't va-;taavast<l 
hinnasta näiden juorriain myyntiL"l. ja anniskeluun 
laillisesti oikeutettuj-en vat"l~toi&!"a sellainen alko
holitavara, joka voidaan käyttää lääkinnöllisiin, 
teknillisiin ta~ tieteellisiin tarkoituksiin. Tosin 
alkoholintarve lääkinnöllisiin, teknillisiin· ja tie
teellisiin tarkoituksiin on tällä hetkellä melkoinen 
verrattuna näitten juomien varastoihin, koska elin
tarv-elain nojalla on kielletty näitten juomien val-
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mistaminen, niin että käynee kyllä pakolliseksi lu
nastaa näihin kieltolaissa luvallisiksi osoitettui
hin tarkoituksiin ainakin suurin osa niistä varas
toista, mitkä maassa nY't ovat olemassa. Kummin
kin periaatteellisesti ottaen lienee pidettävä· vää
ryytenä sitä, ·että senaatille myönnetään vain oi
keus lunastaa valtiolle nämä juomat sellaisissa 
oloissa, j.oissa ·ei näitten juomien varastoj-en hal
tijoilla ole ollut tilaisuutta loppuunmyydä juoma
varastojaau ennen tämän väliaikaisen kieltolain 
voima.anastumista. Sellainen väliai·kahan varsi
naisessa kieltoaissa säädetään. Olisi kenties syytä 
sen vuoksi tämä pykälä saattaa velvoittavampaan 
muotoon. 

Edelleen kiinnittävät huomiota tässä ehdotuk
sessa sen perusteluissa sivuilla 4 ja 5 olevat ohjeet 
senaatille ryhtyä senaatin asettaman .irieltolaki

lmmitean suunnitelmaa kieltolain toimeenpanemi
sesta toteuttamaan. Mitä itse tähän suunnitelmaan 
tulee, niin on minulla syytä ilmoittaa, ·että senaatti 
on jo näihin toimiin ryhtynyt, kumminkin siten, 
että ei ole katsottu olevan syytä perustaa erikoista 
ylihallitusta tätä asiaa. hoitamaan, vaan on, sen 
jälkeen, kun senaatissa .on pidetty välttämättömänä 
keskittää useimpien sosialiasiain hoito ja johto eri
tyiselle sosialihallitukselle, myös raittiuskysymyk
sen käsittely katsottu voitavan -erityisenä osastona 
liittää sosialihallitu'kseen, osastona, joka toimii 
jotensakin itsenäisenä, kumminkin yhteistoimin
nassa niitten osastojen kanssa., jotka muita sosialis
ten kysymysten puolia edustavat. .Se seikka., että 
näin on menetelty, johtuu, paitsi siitä, että jo val
tiotaloudellisista syistä käy tarpeelliseksi keskit
tää virastoja, niin ettei- synny suurempaa määrää 
itsenäisiä keskusvirastoja, kuin on välttämä.töntä, 
myös siitä syystä, että sellaisten yhteiskunnallis
ten kysymysten käsittely, kuin ·On tässä kyseessä 
oleva. tapahtuu tietenkin paljo perinpohjaisemmin 
ja sen käsittelyssä voidaan käyttää suurempaa 
asiantuntemusta, kun on tuollainen yleisempi, 
kumminkin samoilla aloilla liikkuva virasto asioita 
hoitamassa, kuin jos olisi erikoinen pienempi ja 
tietysti sen mukaisesti heikommilla työvoimilla 
varustettu virasto sitä tekemässä. 

Mitä itse niitten suunnitelmien sisällykseen tu
lee yksityis·kohdissa, joita senaatilla on tässä suh
teessa, niin käyvät ne pääa:siallisesti yhteen sen 
komiteamietinnön kanssa, johon talousvaliokunnan 
mietinnössä viitataan. · · 

Olen tehnyt muutaman huomautuksen esillä 
olevan mi-etinnön johdosta. Nämä seikat kuiten
kin, niinkuin helposti huomaa, ovat vähemmän tär
keitä sen pääasian rinnalla, •että meillä tässä nyt 
on toteutumassa tärkeä yhteiskunnallinen uudis
tus, _joka epäilemättä tulee tuottamaan paljon onnea 

ja siunausta isänmaalle. j.os se saadaan toteutu
maan, jos tässä kansassa löytyy todellista. raittiu
denharrastusta ja jos siinä osassa kansaa, jossa ei 
tätä harrastusta ole, on riittävästi lainkuuliai
suutta ja pyrkimystä alistaa omat pyyteensä yh
teisen hyvän alaisiksi. 

Ed. He d b e r g: Efter senator Louhivuoris ut
taland·e, om hvilket jag så väl kan förena mig, ber 
jag endast att få fwsta medlemmarnas i stora ut
skottet uppmärksamhef vrd reservationen rå sid. 11 
i utskottets betänkande. De öfverhöfvan höga 
straff bestämmelserna i själfva utskottsbetänkan
det äro, såvidt jag kan förstå, föga lyckliga. Vi 
hafva under en längre tid redan vant oss vid öfver
höfvan straffbestämmelser. Attatusen mark och 
tre månaders fänge.lse har .iu varit någonting van
ligt man fått höra. Men den åsyftade verkan af 
de bestämmelserna har ingalunda motsvarat de 
öns·kningar, man ställt på dem. J ag vågar där
för hoppas, att man skall kunna förena: sig •om 
den formulering tili § 11 i lagförslaget, ·som reser
vationen angifver. Och vågar jag också förut
sätta, att det på de grunder, som i slutet af reser
vationen, å sid 11, finnas angifna, skall blifva 
möjligt att kunna få från betänkandet aflägsnade 
den förefintliga betraktelsen öfver frågan om in
rättande af en alkoholstyrelse. 

:Ed. R ·o s en q v i s t: J ag begärde ordet för att 
anhålla om ärendets bordläggning till första 
plenum i niLsta vecka. 

Ed. E s t l a n d e r: Då diskussionen i dooria 
sak synes kömma. att blifva långvarig och då på 
dagordningen följ.er ett ärende, som från senaste 
plenum uppsköts och som enligt min tanke bör gå 
före alla andra ärenden och afslutas, uud.erstöder 
jag herr Rosenqvists bordläggningsförslag. 

En s i m ä i ne n vara p u h e mies: Kun 
kaksi puhujaa on pyytänyt mietinnön pöydälle
panoa, niin on se pöydälle pantava. Kehoitan 
s-entähden seuraavia puhujia kohdistamaan lausun
tonsa kysymykseen pöydällepanoaja:sta. 

Ed. La n k i 1 a: Pidän asiaa si.ksi tärkeänä, 
että pyyd'än vastustaa asian pöydällepanoa. 

Ed. Pär.~ s i ne n: Seuraa.vaan istuntoon. 

Ed. S a v o l ain-e n luopui puheenvuorostaan. 

Ed. 'Ta k k u 1 a: Minä .asetun pöydällepanoa 
vastaan, koska :se vain suotta viivyttää asiaa, ja 
kun tämä on väliaikainen laki, joka olisi saatava 
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pian käytäntöön, jos sillä tahd-otaan saavuttaa se, 
mitä -on tarkoitettu, mutta jos sitä tahdotaan edel
leen viivyttää, niin jää tämän lain merkity-s kuol
leaksi kirjaimeksi, jos varsinainen kieltolaki astuu 
voimaan 1919, ja työ, mikä on tehty, menee huk
kaan. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Anne
tun lausunnon johdosta pyydän huomauttaa, että 
mi€tintö on pantava pöydälle valtiopäiväjärjestyk
sen 56 § :n mukaan. 

Ed. L o h i: Valitan sitä, että tällaista asiaa on 
pyydetty pöydälle. En käsitä, mitä todellista 
syytä siihen on, mutta kun valtiopäiväjärjestyksen 
mukaan se täytyy panna pöydälle, niin yhdyn 
siihen -ehdotukseen, että se pannaan pöydälle ensi 
istuntoon. Minun täytyy myös valittaa sitä, että 
täällä esiintyy puhujia, jotka eivät ·ota selkoa va.l
tiopäiväjärjestyksestä, mitä se tässä suhteessa vaa
tii." 

Ed. K i r v ·e s: Kun tämä asia välttämättömä,sti 
näyttää eräiden edustajien mielestä vaativan pöy
dällepanoa ja kun tätä pöydällepanoa ei voida vas
tustaa, niin pyydän ·ehdottaa, että eduskunta pi
täisi tänään 'kello 5 uuden ~stunnon ja asia pantai
siin pöydälle tähän istuntoon. 

Ed. K. Saari: Kannatan ed. Kirveen teke
mää -ehdotusta. 

iEd. Pär s s i ne n: Kun sanoin seuraavaan is
tuntoon, olin siinä luulossa. että tänään on vielä 
istunto, ja olen samaa mieltä, kuin,.ed. Kirves, että 
asian on tultava tänään vielä esilte: 

Ed. A 1 k i o: Tämän asian tärieyteen katsoen 
ehdottaisin, että koska päivällä tai parilla ei tä.ssä 
paljon voiteta ja tämä päivä lienee varattu muita 
asioita varten, tämä mietintö pantaisiin pöydälle 
ensi viikon ensi istuntoon. 

Ed. P ä r s s i n e n: Minua suorastaan kummas
tuttaa, miten ed. Alkio viitsii tuollaista täällä pu
hua. Onko nyt niin kiireellistä luovuttaa halli-

• tukseHe rajatonta valtaa muodostaa maan järjes
tysvalta (Oikealta: On!), että se kysymys täytyy 
tänään käsitellä ja tällainen todellinen kansan 
-elinkysymys lykätä. Jos te lykkäätte kieltolaki
asian ensi viiKkoon, niin onko se rehellistä; kuka 
sen_ tietää, ,milloin se tul-oo esille ja kuinka kauvan 
te aiotte sitä jarruttaa. 

Ed. R e 1 a n d e r: Pyydän saada br.r.rrttaa. ed. 
A;il.;on ehdotusta. 

Keskustelu pöydällepanosta julistetaan päätty
neeksi. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Keskus
telun aikana ·On ed. Rosenqvist useiden kannatta
mana ehdottanut, että asia pantaisiin pöydälle ensi 
viikon ensi istuntoon. Kutsun tätä ehdotusta ed. 
Rosenqvistin ehdotukseksi. Edelleen on 2d. Kir
ves ehdottanut, että asia pantaisiin pöydälle tä
nään klo 5 pidettävään eduskunnan istuntoon. Tä
tä ehdotusta on ed. Pärssinen kannattanut. Edel
leen on tehty ehdotus, että se pantaisiin pöydälle 
ensi istuntoon, mutta minä käsitän, että tämä eh
dotus on sama, kuin ed. Kirveen. niin että on ole-
massa vain kaksi -ehdotusta. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyväksyy ed. Kirveen -ehdotuksen, aanes
tää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on -ed. Rosenqvistin eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 79 jaa- ja 95 ei-ääntä; 
eduskunta on siis päättänyt panna mietinnön pöy
dälle ensi viikon ensi istuntoon. 

8) Toimenpiteitä lujan järjestysvallan luomiseksi 
maahan 

lwskeva senaatin kirjelmä, jonka. käsittely edelli
sessä istunnqssa keskeytyi, esitellään ja t k u
v a a n k ä s i t, te 1 y y n. 

'E n s i m ä { n e n v a r a p u ·h e m i e s: Asian 
\aikaisemmassa käsittelyssä on tehty erinäisiä eh
dotuksia, jotka aikanaan otetaan huomioon. 

Keskustelu: 

Ed. K u .i ala:' Suomen -senaatti ilmoittaa täy
tyvänsä pyytää eduskunnalta lupaa käyttää poik
keuksellisen laajakantoisia toimenpiteitä anarkiaa 
vastaan. Tämä anarkiaa vastaan taistelu t.1.ssä 
muodossa on minun mielestäni samanlaista, kuin 
Belzebubin kantta paholaisen ulosajamin-en, sen 
yksikertaisen syyn tähden, että koko tämä yhteis
~unta l€pää tuotannollisen anarkian pornstee:lla 
Ja kun tästä tuotannollisesta anarkiasta seuraa 
myöskin käytännöllistä anarkiaa. Tuotannollisen 
anarkian seurauksena ensiksikin on äärimäinen 
y~eisyys toisella. puolen ja äärimäinen kurjuus 
tmsella puolen Ja sen kurjuuden pohjalta me 
nä-emme vuosittain - puhumattakaan mistään 
muista seurauksista -useita tuhansia ihmislapsia 
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jätettyinä alkeellistakin. inhimillistä h~ito.a ja ~as.: tuu, ennusteli jo sellaista. Muuten on mainittava, 
vatusta kadun ja maantien kasvatettaviksi. Nama että meillä Suomessa on v. 1917 julkisessa kokouk
olennot kehittyvät tässä olotilass~ ja näissä olo- sessa keh.oitettu Suomen kansalaisia anarkiaan. 
suhteissa katkeraksi kaikkea sitä vastaan, mikä Ed. Mikkola tai Antti Mikkola Turun valtuuston 
muisi:uttaa ihmisyyttä ja yhteiskuntaa yleensä. kokouksessa sanoi ,,että elintarvelakia ei tarvitse 
Laitakaupungeilla ja tiheään asutuissa keskuk- noudattaa, se on vain sosialistien suun tukkeeksi 
sissa missä kapitalismi on pitkälle jo kehittynyt, laadittu" ja kun porvarillisessa mielessä ei anar
siellä kun tahtoo avoimin silmin 'katsella, niin nä- kian ja l~illisuuden välillä mitään ole, ·on silloin 
kee sen anarkian oraan jo versovana, josta porvari-· täytynyt ehdottomasti tu1la siihen käsitykseen, 
piireissä täällä on niin suurta melua pidetty ia että ed. Mikkola kehoitti Suomen kansalaisia anar
äärettömän laajakantoisia vuimakeinoja rsitä vas- kian tieUe, polkemaan la,kia, esittämällä, että edus
taan esitetty tarvittavan. kunnan hyväksymää lakia ·ei tarvitse noudattaa. 

Tultuaan sitten sellaiseen ikään, jolloin voiSI Sitä on seurattu muissakin piireissä ja mitä se on 
työvoimansa käyttämisen kautta olla yhteiskun- saanut aikaan käytännöllisessä elämässä, siitä tu
nalle hyödyksi, ne joutuvat kehittämään sakilai- len myöhemmin esittämään, kun tulee elintane
sia huligaaniarmeijoja ja viimeis·enä Kauniina kysymys esi:lle. Muuten täällä on äärettö.q1än palc 
kukkasena saamme nähdä niitä tuloksia, joita on jon puhuttu huligaaniteoista ja muista sen sellai
Turnssa ja useissa paikoin muuallakin maassa ta- sista. Minun täytyy sanoa suoraan, .iulistettakoon 
pahtunut. Siis trumä ilmiö, josta. tuo niin sanotun minut henkipataksi tästä hetkestä a.lkaen, jos tah
lujan jär}estyksen tarve on sanottu johtuvan. on dotaan, sellainen menettely, senranksiltaan niin 
vain seuraus syistä ja taas syinä useille seurauk- laajakantoinen ja koko ihmiskuntaan nähden 'kau
sille, joten parannuskeinot siinä pitää olla toisen- 'hea, mitä elint.arve-alalla on saatu aikaan, on mo
laisia. Parannuskeinoja en tässä esitä, sillä ed. nin verroin kauheampi ja vahingol'lisempi seurauk-. 
Manner koko hyvin niitä esitti. Minua vain muu- siltaan yhteiskuntaan nähden, kuin koko huligaa
ten ihmetyttää, että porvaristo, valtaapitävä luok- nien kaikessa yksinkertaisessa ri'kollisuudessaan 
ka, tahtoo ta~stella anarkiaa vastaan, anarkiaa, aikaansaarnat teot yhteensä. Toistan, että. tä:rqän 
josta sille itsel1een on äärettömän suuri 4yöty. Sil- jälk-een saattaa minullekin sataa uhkauskirjelmiä, 
lä sosialidemokratian voimistuttua ja työväenjär- joissa henKeä uha.taan. Mutta samaantekevä.: to
j-ffitöjen kehityttyä, syntyy tästä porvaristolle sel- tuus ei pala tulessakaan. Mitä yleensä tulee por
lainen vastus, ettei sitä pistinvoimilla tuhota voi, varillisten esiintymiseen, kun on ·syytetty työvä
mutta mitä enempi on anarkistisia voimia, niin sa- keä siitä, että työväenainekset yltiöpäisiin tekoi
nottuja järjestymättömiä voimia, :toisin sanoen yh-~ hin ovat osaaottamassa ja että luokkavihaa ja kat
teiskunnan omalla kohtelullaan -katk·eroittamia voi- keruutta edelleenkin kylvetään ja yllytetään. 
mia, jotka eivät järjestyneen työväestön menettely- Kuka on tässä maassa viime vuosina ja etenkin 
tav-oista ol-e tietoisia, niitä voidaan käyttää tarkoi- viime aikoina yLlyttänyt ja ärsyttänyt kansan 
tuksiin, joiden kautta voidaan näyttää, kuinka tar- pohjakerrosten mieliä. Sodan aika on selvä todis
peellista on sellainenkin ,,luja järjestysvalta", jota tus siitä, minkälaiseen asemaan työväki silloin 
nyt tahdotaan esilläolevan aiotteen kautta puu- joutui, kuinka alituinen kiusanteko ja pilkkaami
,hata. Muutamia tällaisia yhteiskunnan hylki- nen, sen hädälle ja kurjuudelle nauraminen. oli 
jöitä, muutamia herroja ja siitä muodostuu 'kopla, yleistä ja miten maamme virkamiehistökiri ärsyt
joka panee toimeen veritöitä ja porvarislehdistö tävällä menettelyl'lä vastoin sille annettujen ohje. 
huutaa työväenluokan toimeenpanemasta anarki- sääntöjen määräyksiä kohteli virkatoimissaan työ• 
asta, työväenludkan järjes·töjen johtamasta rosvo- väestöä ikäänkuin olisi ollut tekemisissä jonkun 
uksesta. Puhutaan ympäri sivist:ysmaailmaa, ihmissyöjäkansan, jonkun Kongx>n yläjuoksulla 
kuinka Suomen kansa muka ei itsenäisyyttä pysty asuvan Aino-kansan kanssa eikä suomalaisen köy
ylläpitämään ja järjestystä aikaansaamaan, samal- hälistön kanssa. Huippukohtana voidaan mainita, 
la Kertaa, kun tuottajaluokan eräät ainekset siitä että Suomen viranomaiset, jotka osoittautuivat 
iloitsevat, että mahdollisimman paljon tällaisia maaseudullakin hyvin saamattomiksi, kun tuli 
anarkistisia ilmiöitä olisi olemassa, jotta saisi suu- 'kysymy-kseen järjestyshäiriöiden ·ehkäiseminen. 
reminassa määrässä syitä, ei anarkian vaan työ- rikollisten kiinnisaaminen, osoittautuivat erittäin 
väenliikkeen tukahduttami,s-eksi. Se jo täällä soti- innokkaiksi, kun oli kuljetettava Suomen työläi
laskysymyksen yhteydessä esitettiin. Ed. Mikko- siä Venäjän militarismin määräämiin pakkotöihin, 
lan lausunto Seinäjoella eräässä kokouksessa myös- jopa käsiraudoissakin. Tämä ärsyttävä menettely 
kin on omiaan tätä. käsitystä tukemaan. Hän ei tietystikään ole voinut olla jälkiä jättämättä, 
ikäänkuin tietoisena siitä., että jotain vielä tapah- etenkin kun sen takana oli tarkoitus, useimmiten 
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ehkä vastoin sotilasviranomaisten antamia määrä
yksiä, pelastaa maanomistajia täyttämästä niille 
annettuja määräyksiä 'Pakkotöihin saa'J)umis·esta ja 
panna työväestö 'J)akollisesti ne suorittamaan 
ma.anomistajain edestä. Vielä ärsy.ttävämmäksi 
kävi keväällä virkamiehistön ja, maanomistajain 
menettely, kun vallankumouksen jälkeen 'Suomen 
ma,alaisköyhälistö, j.oka on saanut olla asemassa, 
jossa sitä on kohde'ltu kuin koiraa, on .saanut hattu 
kourassa, selkä ·kyyryssä kulkea rikkaiden 'J)alat
sienkin ohi se myöskin vaati oi'k·euksia ja katsoi 
täytyvänsä • työnseisauksella näitä vaatimuksia 
tukea. Silloin meneteltiin eri paikoin erittäin är
syttävästi, josta huip'J)ukohtana mainittakoon ne 
tunnetut ta'J)aukset Huittisis:sa ja Ypäjä1lä ja mo
n~t muut kautta maamme. Tässä maanomistajat, 
nimismiehet ja 'Poliisit yksi·ssä neuvoin ottivat elä
mäntehtäväkseen työväestön ärsyttelemisen saa
daks-een sen ilmeisesti ärsyttävällä menettelyllä 
maltittomiin tekoihin. Ja on kiitettävä sosiali
demokraattisen valistuksen lev·enemistä maalais
työväen 'Piiriin niin laajassa mitassa.. Siitä joh
tunut maalaistyöläi•sten la:kkolaisten raudanluja 

1 tyyn'eys ja kylmäverisyys esti enempää ta'J)ahtu- 1 

masta, kuin mitä ta'J)ahtui, ja pysytti rauhallisen 
järjestyksen. J o.ssakin toisessa maassa., esimer
kiksi Virossa, olisi jo punainen kukko laulanut 
varakkaiden palatseissa. Ei siis sovi syytöksiä 
heittää ilman j'Onkunlaista perustusta. Edelleen 
kiih1)ittelivat porvaristolehdet maanomistajia ja 
omistavaa luokkaa y.leensä käyttämään raakoja 
voimakeinoja jo keväällä maatyöläiJslakkojen ai
kana-. Kun täällä ·eduskunnassa .Käsi-teltiin ielin
tarv·ekysymystä, ed. Alkio silloin sanoi tarvittavan 
käyttää a;s·eellista voimaa maatyöväestöä vastaan. 
Herra Alkio on Suomen ,puolueettoman" nimellä 
kulkevan nuorisoseuraliikkeen johtava sielu. Hä
n.en· pu.Olueettomuutensa ja sen saman nuorisoseu
raliikkeen 'PUolueettomuus käynee tä:stä ilmi! Sa
maan aikaan kirjoitti Suometar, että hallituksella 
'J)itäåsi olla voimakeinoja, ja ellei sillä niitä ole, 
niin täytyy niitä hankkia. Silloin 'Oli Venäjällä 
Kerenskin hallitus vallassa. Tarkoitettiin kai, 
että; niitä sieltä 'J)iti hankkia. Ja aseellisen voi
mw ·käyttöön silloin ei ollutt edes •sellaista näen
näistä syytä, kuin ny;f; on 'J)orvarien mielestä .ole
massa. Edelleen kirjoitti Uusi ISuometar puhues
saan näistä asioista myöhemmin, mainiten muiden 
muatlsa· kirjoituksessaan ika,nsalaissodan mahdolli
suuksista, ,että verta tulee vuotamaan". Myöskin 
kirjoitti samainen lehti, kun Tam'J)ereen metalli
t:yöläiaet pyysivät kokouksen päätöksen no.lalla 
viljaa,. kun nälkä uhkasi kaupunkia ja. hallitus 
.lähettikin ,sinne viljaa, niin 8uometar moitti siitä 
hallitusta ja '~irj.oitti, että sen sijaan, että sinne 

lähetettiin viljaa, olisi 'J)itänyt valjastaa ylimää
räinen juna viemään as·eellisia voimia. 'Pitämään 
kurissa työläisiä ja opettamaan heitä olemaan sii
volla ja vangitsemaan johtajia. 'Tämmöistä 'J)ro
voseeraavaa kirjoitusta'J)aa ja.tkui edelleen, vielällä 
suoranaista mu·rhanuhkaakin eräs kirjoitus huo
kui. Siinä puhutaan järjestyshäiriöistä ja sano
taan, että työväen toimitsijain niskoille rsiitä syy 
vierite'tään. Sitten kerrotaan, että kun •sa,ksalaiset 
valloittivat Rigan, siellä tapahtui ryöstöjä ja ,.mi
tenkä sitten kävi", viittaus siihen, että täällä voisi 
samalla tav·oin käydä. Mikäli siitä saatiin tiBtää, 
mitä Rigassa tapa'htui, oli se, että Rigan oma por
varisto saKsalaisten avulla murhautti toista sataa 
kansalaista. Sellaista siis ennusti Uusi Suometar 
käyvän mahdolliseksi meilläkin. Sellainen 'J)rovo
s·eeraava menettely on niin pitkälle menevää ja 
toisia kansanluokkia toisiaan va.staan kiihoittavaa, 
että täytyy ihmetellä, ·että •senkin verran niinä 
aikoina rauhallisuus säilyi. Mihin oikeastaan 
sitten :tähdätään sillä. niin sanotulla järjestysvoi
malla nyt kerta kaikkiaan? .Siihen, että niin sano
tut suojelus·kunnat, joille tahdotaan tällä alotteella 
.saada laillinen 'J)erusta, saisivat harjoittaa te,m
mellystä, joka osittain on suuressa määrin omalla 
tavallaan onnellistuttanut jo ~maatamme. Että 
näille ·suojeluskuntalaisille on op•etettu tehtävä 
hyvin, osoittaa erään saksanniemeläisen suojelus
kuntalaisen kirje, jossa tämä kirjoittaa eräälle tut
tavaUeen, että ,voi voi jos pääsisi vallan 'J)ääl1e, 
niin kyllä näytettäisiin mittä on valta". Ja kirjoi, 
tustapa osoittaa miehen yksinkertaisuutta, jolta 
nähtävästi, mi•käli aikakirjoituksen laadusta voi 
'Päättää, puuttuu yksin alkeellisin kansakoulusi
vistyskin. Kun sellaisia aineksia on niihin suoje
luskuntiin koottu ja niiden päähän saa mahtumaan, 
että heille on vissi tehtävä tarkoitettu: kun t-eille 
määrätään, tehkää niin, silloin ei tarvinne kai 
epäillä, mikä on se lo'J)ullinen tarkoitus, mitä var
ten ne tulevat käytettäviksi. 18en tarkoituksen il
maisee vi-elä selvemmin ruotsalaisen 'PUolueen 
äänenkannattaja W asabladet. Siinä kirjoitettiin 
joku aika takaperin muiden muassa näin: ,T31-
vella kun nälänhätä .tulee, ei meidän tule nukkua, 
ennen talven tuloa on 'J)orvarien jotakin tehtävä. 
Paljon 'J)uhuttu a,s·estettu järjestysvalta ei lienP 
silloin ehKä riittävä. Ainoastaan käyttämällä 
sosialistien keinoa, yhteenliittymistä, järjestymis
tä, kuria, voimme kestää myrskyn, jos se tulee. 
Kaularandalla ja sotisovalla on oleva tunnus
lause." Tuskin'J)a tämän jälkeen tarvinnee epäillä, 
mitä ,rauhaa" tarkoitetaan. Randalla ja sotis·o
valla tahdotaan saada rau·ha pysymään. Tällä 
voidaan tarkoittaa sellaistakin rauhaa, ,raudalla 
ja sotisovalla" aikaansaatavaa. kuin Virossa vuo-
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sina 1905-1906, jolloinka .saksa.laisten paroonieu 
ant~man luettelon mukaan Venäjän hallituksen 
pyssyhurtat ja rangaistusretkikunnat panivat toi
meen pieksäjäiset kaikkine niine hirmutöineen, 
joista .i·okain-en lukeva Suomen kan:s~ainen on sel
ville päässyt. Jos sellaista tarkoitetaan, niin voi 
silloin sen alkuunpanijoita! 

Historia muuten osoittaa, -ettei sillä tavalla kos
kaan ole rauha rakennettu. Täällä oikeiston puo
lelta eilen myös lausuttiin periaate: ,ensin rau
hoitus, sitten uudistukset". Siis :tuo vanha peri
a.llite, jota Stolypinin hallituskin aikoinaan Venä
jällä noudatti: En.sin rauhoitus, - mutta niitä 
uudistuksia ei sitten tullut koskaan, ennenkuin 
kansa its-e ne lopulta otti. Niin voi käydä täällä
kin. Täällä voidaan sanoa: Ensin rauhoitus, sit
ten uudistukset. Rauhoitus voi tulla mutta uudis
tuksia ei, ennenkuin ollaan valmiit ne itse otta
maan. 

Lujan, jädestysvallatlJ ai:kaansa31Dlinoen; minun 
luullakseni pitäisi olla 'siinä .io historiallisia todis
tuksia siksi paljon~ että sellainen hauta.usmaan rau
han saavuttaminen, kuin mitä raDJkaistusretkikun
nilla ja. erikois·en poi:kkeubellis:Hla toimeillpiteillä, 
nimittäin työväen pyr'kimy\ksiä tukahduttamaYa 
aikaansaadaan, ei ole pitkällinen eikä myöskään 
tuota iloa edes niilllekään taantumuksen eturinta
man miehille, jotka innokkaasti sellaista ,rauhaa" 
ajavat. Eihän ole kuin vähän paremmin kuin 
puoli vu<>tta siitä kulUJDJUt, kliD V·enäjän tsaarihalli

tuksen rauhoituspolitiikan surullinen lopputulos 
oli nähtävissä. Tuntuu muuten hyvin kummalli
selta, että puhutaan siUoin ·a1ina laillisuudest ja 
lailliselta järjestysvalilasta. ja muusta, kun samalla 
kertaa eräissä tois~ssa suhteissa muiden muassa 
elintarvelain noudattamiseen nälhden, räikeimmästi 
on ilmeruyt, että Suomen p·orva.riston kuuluisa, 
kautta maailman ylistetty ,lainkuu'liaisuus" on 
.kärsinyt lopullisen vararikon. Luja järjestys saa-
daan sillä aikaan, k:un työväestölle, lkäTisivä1le 

osalle Suomen kansaa annetaan empimättä leipää 
ja oikeutta sen sanan laajimmassa merkityksessä. 
Silloin merkisee se samalla myös jär.iestystä itses
sään, koska syntyy silloin olotila, jossa. ei ole tyy
tymättömyyden syytä ainakaan pa'ljon. .Siinähän 
on järjestyksen ja ra:uhan turva, siis sitä tietä on 
menetävä ja si·Uoin saada.:an järjestys aika:an. 

Mitä tulee siihen lailliseen järjestykseen tässä 
kohden, niin koska nyt hyvin pian voidaan saada 
käsiteltäväksi .ia päätetyksi .ia vahvistetuksi laki 
järjestyksmt1)idosta moomme kaupUngeissa ja se 
jjärjestyspitokysymyksen kokonaisuudessaan jär
.le.stää, niin on 'senkin vuoksi· mielestäni tarpee
tonta. tämä alotteessa tarkoitettu toimenpide. 
:Minä siis kannatan ed. Elorannan tekemää ehdo
tusta, että tämä alote hylätään. 

Ed. R e n t o 1 a. : En aio käyttää edus'kuJman 
äärettöm.än k8J.lista aikaa vieriteHäikseni syytös
ten tulvaa puolelta toiselle, niinkuin suuri osa 
eduSkunnan aikaa tällä istuntl:ok:audella mi.uun 
nähdäkseni siilieri on mennyt, että on kurintUlen 
syitä luultu voitavan muutamiHa lausupnoill~ 
niin perinpohjaisesti esittää, että sil'lä tnliaiva.t 
vastustaja't vakuutetui!ksii, ja käytetty samaa me
netelmä yhtämittaa, vaiikka. on nähty, ettei siitä 
muuta tule, kuin että näännytämme ja väsytämme 
täålHä itsemme, niin ettemme jaksa kunnoHista 
c-dus•kuntatyötä tehdä niissäkään asioi:ssa, joissa 
se muuten olisi mahdolliSII:a. En siis semmoisessa 
tarkoitu'ksessa puheenvuoroa 1)yytänyt. Teid&n, 
että siinä tarkoituksessa on jo monta puheenrvuo
roa pyydetty ja käytetty ja tullaan ehkä käyttä
mään, mutta katsotan kuitenkin oleva.ni velvoitettu 
käyttämään •silti puheenvuor-on, vaikka aika oDikm 
ylen rtäpärä. Katson, ~tä olen velvoitettu siitä 
syystä käytltä;maän puheenvuoron tässä kysymyk
sessä, koska eduskunnassammekin on niin yksinr 
kertaisia !käsityksiä rauhanystälviä, militaris
min kiiv!·sta vastustajista, attei voida_h,eitä eroit
taa anarkian ja 1ait.tomuuden väliUisistä .kannat
tajista. Ja eilen tässä kysymyksessä nyt merkit
sisi karutaani siLlä lailila, kuin sen merkitsen, :oiin 
katson, että olisin a·DJaTkian, laittomuuksien ja 
terrorin ainakin väJliHinen kan.oottaja.. Anal'lkian, 
laittomuuden ja terrorin välilliseksi kannattajaksi 
katson -ehdO'ttomatSti sen, joka ·ei esivalla'lle anna 
s'eHaisia vo~makein:oja, että lainlkuuliaisuuteen saa
dan p.akotetuiiksi :ile, joilla ei kansallisikunoon tun
nusta, lainkuuliais>Uutta, ole olemassa rinnassaan. 
Ja maa,ssa on nytl; peloittavan paldon rikkaita ja 
köyhiä, joilla tuota karusalaistunnusta ·ei ole rin
nassaan. Eikä ole esitetty eduskunnan taholta. mi
tään semmoisia. keinoja, mitlä eduskunta, joka on 
korkeimman vrullan oma•aj•a maassa, voisi anaåi&n 
lop-ettaa, voisi turvattoonat henkeen ja. omaisuuteen 
nähden turvata ja voisi entlle'll kaikkea pitää yHä 
Suomen t<asavaHan mainetta oikeusvaltiona. Ei 
ole eduskuDIIlltn puolelta voitu mitään tässä snh
teessa. aikaansaada, riippu;koon se sitten meidän rik
kinäisyydestämme tää:llä ·eduskun.nassa tai mistä 
muuSII:a syystä tahansa. Sitä ei ole aik.a:a.lliSaatu ja 
eduskunta kuitenkin loppukädessä va.staa · siitä, 
miliienikä kansamme ja maamme käy. Kun halli
tus, senaatti O'Il! 'kääntynyt eduskunlllan puoleen 
pyynnöllä, että se v-a.ltuutettai:såilll ryhtymään. nii
hin toimenpiteisiin, joihin se ka.tsoo vållttiimätöntä 
olevan, ·että järjestys maahan pa,lau1ett.aisiin, niin 
mer'kitsisin itseni välilllisesti ainrukin laiitomuu
d·en 'kaooattajaksi, e11en myötäanielisesti suhta..u
tuisi tuohon hallituksen pyyntöön. Voi kyllä aeet
taa ky.seeseen, eikö ha1Jitu,s olisi jollain toisella 
taval.la winult tältä tarkoitusper.ää.nsä toteuttaa, 
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t.ava1Ha: sellaisel1a, joka olisi kohdanrnut suurem
paa, yk-simielå.sempää kannatusta eduskunnan puo
lelta, kuin nyt on lkohdannurt tämä kirjelmä, minkä 
senaatti on eduskunnalle jättänyt. Sitä en, tiedä, 
Olisiko hallituksella· ollut mahdalEsuutta sillä ta
valla esittää tämä asia; että eduskuiJJba kollwnai
suudessaan · olisi läih:tenyt hallitusta siinä tuke
maan; niinkuin katson, että ikukin eduskunta, jos 
se tahtoo nimensä arvoinen olla, on pakotettu siitä 
hu9lehtima,an, että laillinen järjestys maassa säi
lyY. Sitä en tiedä, oHsiko haUitus voinut miHään 
toimenpiteellä •löy!j;ää suurempaa kannaltug.ta edus
kunnan puolelta. Murtta en tahdo, kun ei minulla 
vielä ole toistai...~kså ftodisimks.ia siihen, epäiHä, 
että tä1lä hallit~sella on paha. tahtto maahan näh
den, että si1'lä on tahto hajoittaa eduskunta itoi
menpitoollään seLkdsaksi, e1ftä sillä itsellään olisi 
mahdollisimman vähän· tukea eduskunnasta. En 
ymmärrä, että se olisi mahdollista. Käsitän siis, 
citä hallitus on tehnyt parhaansa. H:a,Hiltus ei 0'1e 
parempaa keinoa keksinyt tähän, johon sHlä vel
vollisuus on, ja minun on ottaminen tä~ halJitus 
zcyt sellaisena, kuin se paremman pulftessa. on, 
ja tukeminen sitä siinä, måssä sillä on hyvää tah
toa. ·Katson, että sillä on hyvättahto sa:a:ttaa maa- 1 
oon rauha, pa.Iauttaa järjestys, wrvata uUmmais
ten ja kotimaiS'llen kalliSalaisten henki ja omaisuus 
.ia, kuten j10 sanoin, minun täyltyy myötämielisesti 
suhtautua tuohon. Ei ole edusikun.nassa tämän 
asian ollessa esiHä tuotu IIIlitään semmoista välit
-tävää ehdotuSita kaikkein jy·rkimpä.in haJlEtuksen 
vaS1t:ustajain ja hallituik:sen ehddtuben välillä, että 
se olisi onnistuDIU't saavuttamaan htnnatusta 
täiilllä. En näe siis, että enää on muuta tietä jä
lellä kuin antaa sillä eduskunna.n vähäiseBä enem
mistöllä, mikä on saatavissa haHilt:u'ksen esityksen 
taakse, hal1it.u'ksalle tunnus'tus ja velvoittaa, vaa
tia haHi'tus Suomen lakien mukaisesti huole'hti
·maan siitä, että maassa on järj~ys, maassa ()n 
rauha. Niitten lakien mukaisesti, jooka nyt jo 
ovat olemassa, voi haUitulkstm 'hyvin valtuuttaa 
noin suuriilla valltuuksålla Tau:hrusrta j,a järjesltyk
srestä huoh3h!timaan. SiUä marussamme eiväit ole 
~L1ä. kertaa nii.n barbaariset, niin keskiaikaiset 
lait vallalla, että meidän oliis:i välttämätönitä in
-himillisyyden tähden tehdä vaHankumous lain
alaista järjestystä vastaan. Jos n~1n ol~ISi, niin 
minä, ni'in kiinteästi kuin ,toivoisinkin V'Oiv!llni 
olla·· ra.uhanmies, katson, .että muutamissa· suh
teis.<:J~& on vallankumous välttämätön ja ol.]sin val
lankumouksen ystävä, jos meillä olisi s·ellai.nen 
olotiJa, ·kuin on muutamissa muissa maissa tällä 
ket'!taa. Mutta kun meillä on s:'ksi ka·Manval
truinen valtiomuoto ja silksi radikaalisia uudis
tuiksia lainlaadinnassa jo ennätett.y aivan viime • 

aikoina toteuttaa, joskaa·n ei vi.elä riittävästi, 
nliin en kwtso, että nyt on oikeus toimeenpannå 
vallankumousta meidä:Ii yh·teiskunnallista järjes
tystämme vastaan. Se tul,isi' toimiteUavaksi 
kuitenkin välilliS~e~Sti eduskuntaryhmien tai yk
Siityisten edustajain avustuksella, jollemme suh
taudu myötämielisesti 'hallituksen esitykseen. 
Kats()n siis, ehtä jos t~ahdomme kantaa arvoni
meä kansanedustaja, pall"lamenti:n jäsen, niin me 
olemme kaikki, puolue-eroavaisuuksista. hual~
mat.ta, wl voitetut suhtautumaan loja;alis.esti tä
hän halliJtuksen pyyntöön ja ni:ihin toimenpitei
siin, joita hallitus lain :puittei§s·a aLkaa sitten har
joittaa rauhan palauttamiseksi maahrun. Ja edel
llytän, että eduskunnassamme on anarkisteja hy
vin vä'hän. Olen kerram suuren valiokunnan is
tunnossa väittänyt sitä vissejäi oikeistolaismiel[.. 
piteitä vastaan. En sano, että ne olivat edus
kunnan oikei·stolaisryhmien mielipiteitä, mutta 
kuitenkin oi'keistolaismieli,pi:teitä on maassamme 
paljon sellaisia, •että. kivenkovaan väitetli.äln suuri 
osa eduskunnan sosialidemokraattisest'a ryhmäs
tä ·anarkiste~ksi. Väitän~ että nii:n ei ale laita, 
ja olen v:akuutettu, että f,ämänkin asia:n käsili:te
lyssä se tul,ee ilmenemään, vaikk!llk:Ln vasemmis
tosta annetaan sella.inen lausunto oikeiston ja 
hallituksen toimin.nasta, kuin täällä on annettu 
.i·a vw~kkapa u'hloo;iltarsiinkin vielä, niinkuin 
mahdollisesti tehdään, SU1H"la·kol:la, ikansala.is
sodaJ.la, jossa Venäjän bolshevikit vielä tulisi
vat toiSiten kansa.I~aisryhmien puolelle. Mutta 
vaikka niåin v'ielä tapahtuisikin, niin luen sen 
suureksi osaksi luokkataistelun ta:ktiikan syyksi. 
Luokkataistelua täytyy käydä vissillä asteella 
näissä merkeissä, enkä minä syytä, niinkuin 
usein· syyltetään oillreiston puolelta, että sitä niin 
käydään. Se on sinä taval'la, että kun 'henkilö
joukot ovat i·nhimiU:ilsen .rasituksen al:la 'henki
sesti ja ruumiillisesti niin turmeltuneet, etteivät 
ymmäTrä siivoa dinh1millisltä puhetta, niin täy
tyy, jos ne tahtoo S'aad'a voimabi jonkun aatteen 
ympärille:, niin ikävää ikuin se onikiri•, inhimHh
syydem kannalt-a hffi.i.ä visSiilllä tavalla kiihoittwa. 
Puolestani annan anteeksi vissiä kii:hoitusta 
suur.ten as:~ain ajajille, vaikka en anna anteeksi 
sitä, että kili11oitusta harjoit<etaan kiihoituksen 
vuoksi. Ja sitäkin tahdon uskoa, ettei edu!3kun
·nan vasemmisto k()konaisuudessaan ole ha.rjo.itta.
nut eikä tul.e harjoittamaan kith()itusta va1ii1i kii
hoittami•sen ta:rtkoituiksessa. En siis usko, että 
siHä puoloeUa·asetutaan aseellisen kansalaissodan 
kannalle, vaikka uhkauksia siihen suuntaan on
kin kuulunut. Ol.en vakuute·ttu, että siellä on 
siksi laaiakatseisia, kauas katsovia henkilöitä 
meidänkin maamme sosi1alististen j.oMom~en 
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keskuudessa, että tietävät, m~kä sosialismin ja 
työväenaatteen lopullisesti vie voittoon. Sitä ei 
suinkaan vie voittoon sronmoiuen olotila, kuin 
maassamme .nyt vallitsee. Ja että va.s:emmiston
kin ta:holla on pyritty silitä olotilasta pois, sitä 
todistruL ed. Airolan aJote laiksi järje.styks.en
pidosta kaupunge}ssa, jota toivoisin, niiDJkuin 
oLen maininnut, suuren valiokunnan istu.nnois1s•a 
kiirehdittävän. Se ei tosin kerkiä nyt tähäm 
tiJanlbeesoon. Mutta se on todistus, .että vasem
mistossa taihdotaan päästä tästä tilanteesta ja 
uskon, että vas.emmisto:ssakin on sellaisia, ·jotka 
Vli.asillä, salaisella myötiiltunnolla suhtautuvat 
hallitu:ksen lllYt kyseessäolevaan esitykseen, 
vaikks eivM kokonaisuudessaan sitä hyväksy
kääln, minkin esimerkiksi en minäkään ihan 
empimättä ole päättänyt äänestää sen puolesta. 
Olen siinä ryhmässä, jossa istun, lausunut vaka
via epäilyksiä hallituksen esityksen johdosta, 
mrutta kun: mu:i:t& esityksiä ei ole ollut eikä 
muulla tavalla anarkiasta. päästä, niin rtäytyy 
minun hyvin vaka.alla mielellä sitä kannatan. 
(Vasemmalta: Miks'ei kanoota. Airolaa?) Vaikk
ei mielestäni kuulu hyviin parlamentaa.risiin ta
poihin jatkaa jonkun välihuuda'hduks<en jälkeen 
esitystä, lausun kuitenkin nyt, että ed. Airolan 
esitys ja •kaikki muut esitykset, jotka vasemmis
tosta tähän asti ovat esille tulleet •tämän kysy
myksen käsrittelyssä, eivät löydä eduskunta
enemmistöä. Jos. ne ·kerram eivät voi tyydyttää 
OO.uskuntaa, - ja nimenomaan. ed. Airola esiys ei 
tyydytä minua siitä syystä, että hänen. ehdotutta
mansa järjestyvaltakunta ei tulisi kokoapan.nuksi 
pal'lla.menta•ari:sten voimasuhteitten mukaan -
nJi.in ei eduskunta voi olla. siltä jollakin muulla 
taval'la järjestämättä kysoossä;ol;evaa asiaa. 
Vaikka meillä .ei ole sellaista hallitusta., jota 
minä olen toivonut, nimittäi.Jn radikaalissosiaEs
tista. hha:llitusta., mutta kun kuitenkin selkä .POT

varillisessa että sosialistisessa yhteiskunna,ssa, 
yleensä kussakin yhtei.Skun1na.ss·a täytyy olla 
joku hallitus ja sen takana tarpeellinen. fyysilli
nJenlldn voima., että se saisi lakia tottelematto
lmat jä.rje&tykseen, niin mi.Jnun täytyy vaHio
aattoon kanmalla olijaoo kannatta.a sitä hallitusta, 
joka olemassa on ja. job. jonkinlaisen järj,estyk
sen voi tomeeD.JSaada. 

Evästyksenä hallitukseH.e, -senaatille, kun se 
tällaiset valtuudet sa,a, niinkuin onyt ilmeisesti 
!tulee käyttämään, 'Päättäen jo niistä puheenvuo
roista, joita asia.ssa on käytetty, pyytäisin minä
'lcio puolestani alleviivata semmois>i,a seikkoja, 
joita vasemmiston taholla on kosketeltu, nimit
rt:äin, ettei pieni.mmässäkääin määrässä tuo senaa
ti'II: nyt saama suuri valta tule käytetykSIL sillä 

tavalla, että sitä ·tosiasiallisesti voisi! 1'8imata 
aseeksi luokkwtaistelussa puoleen tai vastaan. 
Sillä hetlkeNä, jolloin se sooaatti, jolle luottamus
laus·ettakim. vissillä tavalla tänään luulen voivani 
äänestää, sitlä hetk•ellä, kun se senaatti pienim
rmissäkin määrässä erehtyy Mllaisiin tekoihin, 
jotka minun yksityisen katsa;ntoka:ntani. mukaan 
ovat luokkataisteluun puuttumista, niin silloin 
ainakrin yhtenä eduskunnan jäsenenä kiel•täydyn 
kannattamasta ,sitä, ja. vaikkapa vielä heikompi
voimainen senaatti saataisiin tilalle, niin minun 
täytyisi olla kaatamassa sitä, vaikka:ki.Jn senall!tin 
!Parlamentaarinen kootaminen {)lisi ylen edes
vastuullinen asia tällaisen:ä aikana. Toicin, että 
ID!iin porvarillinen~ kuin nykyinen senaattimme 
onkin, se ymmärtää tilanteen vaikeuden, ja niin, 
ettei se liian vähäksi arvioi kansaiinvälistä sosia~ 
1idemokratiaa ja köyhäHstön nousevaa valtaa ja 
ettei se pienimmälläkään tavaHa käytä sitä 
miekkaa, joka nyt sen käte·en annert.a;an, ettei se 
pilenimmälläkään tava;lla käytä sitä herättääk
see:n meidän ka•ns,amme pohjakerroksissa sitä 
käsd,tystä, että hallitus on anrt·autunut luokka
taistelun välikappaleeksi. SiUoin tästä luotta
muslauseesta senaatille saisimme kattkerasti ka
tua;. Mutta •en minä kuirt:enkaa,n nä<e minkää,n 
nykyisen senaattimme tO'io:ninn•!lln osoittavan sitä, 
eti:lt.ä &e olisi niin lyhytnäköinen, että se alif. tuisi 
puoluepyyteiden palvelukseen ja että siltä puut
t'll.isi isänmaa;Hista mieltä ni:in suuressa mä:ä
räss'ä, että se voisi katsoa tuorta valtuutta, jonka 
se on saava, siHä tavaHa, ·että se käyttäisi sitä 
vanhoilliSiimpain porvarillisten pyyte~den pön
gittä:miseksi ja auttamiseksi, joita pyyteitä 
kyllä on olemassa ja joissa erityisesti saa tunte
musta se:ltlainen, joka esimerldksi yhteiskunnal
Hselta asemaltaan, jo>ka niinkun on laita minunkin, 
:pikemmin ol1isi luettava oikeistoon, mahdolli
sesti äärimäJiseen oikeistoon, mutta joka mieli
piteiltään on ehkä jyrkintä vasemmistoa, sellai
nen samminkin tulee tuntemaan, että maas
samme on edelleenkin jopa taantumuksellistakin 
porvaristoa, mutta en katso, että on aika ruveta 
siitä syytöksiä t~kemään ja siitä sen enempi. 
!puhumaan. Mutta pyy.dän vain tämän ikäänkuin 
evrustykseksrn omasta puolestani senaatille esille
tuoda, että tässä suhteessa odotetaa·n suunta 
varovruisuutta, . suurta laajasydämisyyttä, jos 
,niiu tahtoisin S3!noa, huma.nitettia senaatilta, kun 
se käy käyttämään sitä ,esivalla.n miekkaa, jonka 
mimäkin nyt puO'lestani viss•iJlä. tavalla siuna.an, 
ollenkaan pelkäämättä niitä kieroja ja ilk·eämie
lisiä huomautuksia, joita tiedän sirirtä aiiheutuvan. 
Sillä esimerkit todistavat, että tällaisessa ta
pauksessa mielellään käyttäydytään, sanon suo-
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l1Wiltu, hävYJf;tömästi t,oisen vakaumusta kohtaan. 
:,Pyydän muistuttaa s1tä asiaa, että kun ed. Paavo 
Virkkunen täitä senaattia asetettaessa toivotti 
siJUnausta täl'le senaatille vakaumuksensa mu
kaan, maailmankatsauJrsensa mukaan, eikä mo
:Qessa suhteessa ,arvokkaa.ssa ·puheessaan sa
uaaka•an puhunut miekasta, ·niin vasemmiston 
puolelta kehd~ttiin käyttäytyä smä tavalla, että 
väitettiin ed. Virkkusen siu.nallineen tuon senaa
tin miekan. Sillä se.naatilla ei ·ole miekkaa dllut
kaan tähän asti, ja nyt vasta on kysymyksessä, 
että sille senaatille annetaa:n miekka sellainen, 
6ttä se voi rikkaan .la köyhän huligaanin pi:tää 
kurissa, ja tällä kertaa ei voi huli>ga.ane.ia p1tää 
kuri'SSa ilman miekkaa, kun 'hu.l'i,gaanit, olkootpa 
rikkaita tai köyhiä, kuulukoot siillhen ta;i tähän 
kaartiin, ovat tavaHa ta.i 'toisella saaneet aseita, 
joita ne käyttävät petojen tavalla, el·lei heitä 
siitä estetä. Juuri sosialidemokra:bi:an periaat
tteid,en mukaan rauhaJliilliehenä minä katson, 
että nyt täytyy ryhtyä miekkruan, täytyy aa1taa 
lmiekka. sillä :tavalla hallituksen !käsiin, että se 
voi ta,vttaa miekan pois niiltä, jotka anarkian 
ylläipitäanis~ksi ·sitä käyttäNät. Mutta sitten
kun .se on suoritettu, myöskin nriekka siinä mää
räSISä hallitukselta pois, jossa se nyt sitä pyytää. 
Ja uskon, että kun täm'än ajan ohi pääs•tään, ni:in 
si:Hoin voidaan niitä inhimillisiä hall:Utusperi'aat
teita lähteä sovelluttamaan, mihinkä va.semmis
ton truholt.a yleensä viitataan puheisi!a ja millä 
on suurta myötältuntoa keskustaE.sa, niinikuin , 
kt>skustaryhmän ensimäinen mies täällä hiljat- i 
tain puhoos.sa;an mainilltsi, ja meidän kansamme 
laajoissa kerroksis<sa elää s•ellainen vakaumus, 
että kun kans'an sivis,tys ja taloudellinen hyvin
vointi kohotetaan, niin miekan käyttö hallituk
sen tukena supiJstuu sang•Em vähään. Nyt kun 
sitä ei ole ollenkaan, niin ei voida päästä tuolle 
kehityksen malle, ellei sitä ainakiJn ·väliaikai
sesti anneta ja huol~matta sii.tä, minkälaisen pil
KQ.ll alaisehi tästä voin tulla, pyydän siunata 
sen miekan. Mutta niin pian kuin se miekka 
menee Hhimillisyyden ja •laillisuuden rajojen 
nlkopuolelle pienemmässä määrässä ja semmin
kin. jos tarkoiteHuna, niin pyydän kirota sillä 
voimaHa, m~kä minulla on, sitä miekkaa ja sallin 
silloin kyllä anarkian tulla maahan jumalalli
sena raugaistubena. Jos meidän hallituksem
me, joka miekan sa:i käteensä ja joHe va.ltuudet 
annettiin ed'llskunnan enemmistön puoleLta., 
käytti sitä .ndåm taitamattomasti tai niin pahassa 
t.aa-koitnksessa, että se vaan ei kukistanut epä
järjestystä, va;an jollakin muulla tavalla sitä 
pyysi käyttää, nii:n tiedän hi.st<>ria.sia, että siitä 
seuraa sille h:ru}lritukselle lmkistus ja se 'hallitus 

itse sortuu ehken:pä vereenkin tai meteleih1n kui
tenkin. Ja sen kaJtson sik,si kiroukseksi., mistä 
ttninä mainitsin: en minä sitä inhimill~elttä 
kannalta toivo, muita minä tied:än, attä semiJ,D.Qi
•U.en. tulee ja pyydän sen saada myöskin esiim 
'Vetää tällä hetkellä, että tänä aikana on san~en 
va11ovasti käytettävä pakkokeinoja, joisSia vijli
kappal,e:ena mahdollisestm täytyy olla a:seiifl,. 

Sanoin, että tämän puheenvuoroni pyysin tor
jua:kseni sellaisia syytöksiä, joita rauhanystävä 
saa kuulla, ,että sinä olet a,narkisti, sdnii olet 
punakaartilainen, jo:Usta minä en suinkaQ.D. ole 
saanut oikeiston taholta jäärlä osattomaksi ja 
joka. oi:keis,ton menettely ·ei pieni:mmässä.kään 
määrai!!Sä sido eduskllinna.n oikeistoa ja keskustaa 
e!hjruksi kokonaisuudeksi, . vaan on omiansa sitä 
hajoittamaan. Tällaisilta syytöksiltä kij,rjen 
taitt·aakseni ol•en tahtonwt vähän pitemmän pu
iheenvuo:von käyttää, todi:staaksen!i, miten minun 
-kannaltani sosiaHdemokraattina ja hattranystä
vänä ja. miEtari,smin kiivruana vihollisena, miten 
minun kannaltani nyt kuiten:k&n ollaan siå.nä 
a.semassa, sellaisessa tilassa, että hallitukselle 
täyrt;.yy antaa nuo valtuudet, joita se on· pyytä
nyt. Kun ei Suomen t,rusavaUan tul'evaisnntta 
voida ,t.älllä:kertaa muulla <tava'lia t.urvata ja kun 
emme ka.nsalais·rauh-aa ,saa muuten pysymään 
tänä ylimenoaikaua, nilin Iiulen äanestämään sem 
puolesta, että senaati!l'le myönnetään :pyytä
mä.usä vaHuus. 

Ed. L a n k i l a: Ensinnäkin minun täytyy ed. 
Ren~tolan profeteerauksesta hu<>mauttaa sitä ~ik
kaa, että kyllä hän on siinä ehdottomasti väärässä, 
jos hän luulee, ;että tä:ällä v,asemmistossa on yhtääln 
tämän hallituksen ehdotuksen kannattajaa. Niin 
edulliselta kuin se saattaisi häneHe tuntuakin, niin 
kyllä 'Se tällä kertaa on ·kuitenkin aivan väärä pro
feteeraus. (Ei ole niin.) 

Kuten tunnettua, oli se ,entinen, meidän mielui
nen poliisijärjesty.s, joka viimeksi nyt maaliskuun 
vallankumouksen pauhuissa tuomittiin vira.tto
maksi, täydellisesti hallitusvallan komennettavana 
ja myöskin kuuliainen ja uskollinen hallitusherro
,jen käskyille, olivatpane käskyt sitteTh minkälaisia 
tahansa. Se on kyllä tosi, että niitä poliiseja etu
•Pääissä •komentelivat venäläisen virkavallan -miehet 
tä;män maan yleispoliittisissa asioissa, mutta yhtä 
totta ·on sekin, että kotimaiset porvarit käyttivät 
näitä myöskinomiintarkoi•auksiinsa, ja yhtä kuuli
ais:e:sti ne .poliisit t,ottelivat kotimaisenkin, ihallituk
.sen määräyksiä. Tarvittiin vain viittaus. herro
.jen. taholta ja <poliisin nyrkit olivat valmiit mihin 
hyvänsä, kotimaisen porvariston käskyjä täyttä
mään. 
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Olisi luullut tämän maan herrojen olevan täysin 
tyytyväisiä tähän poliisijärjestykseen, sillä, ku
ten ·muist~taan, oli ·se ·sekä hyvin ,auja" että 
,vahva", paljon lujempi ja vahvempi kuin ehkä 
iästä tuloo, joka nyi ·on rakenteella olemassa. Mutta 
·porvaristo siUoin ei itsekään .ol'lut tyytyväinen 
,lujaan" järjestysvaltaan, siksi, että se heidän mie
lestään oli liika luja, sitä kun joissakin tapauk
sissa venäläiset hallitusherrat käyttivät niin tasa
puolisesti herroihin kuin työläisiinkin nähd·en, ·että 
herrat saivat joskus tuntea täydellfsesti, miltä 
maistuu, kun on oikein ,luja ja vahva" järjestys- · 
valta maassa olemassa. Harvoin 'sen voimaa por
var.eihin silloinkaan kohdistettiin, kyllä sen polii
sin nyrkin \kovuudet työläiset tunsivat useimmin 
nahassaan, mutta milloin se herroihin sattui. niin 
äläkän nostivat ja hiiteen sen poliisivallan tuomit
sivat. Muistan aivan hyvin sen ajan, kun Bobri
koff koetti viedä maamme sotamiehiä V enäjäUe so
ta-palvelukseen ja jota vastustaakseen tämän maan 
- silloin vallankumouksellinen osa porvaristoa -
kiihoitti asev.el voHisuusiässä o!levat miehet ase
velvollisuuslak'koon. Siinä asiassa ·oli sen ajan 
ballituben käytettävänä oleva poliisi Venäjän val
lan yksityinen käskyläinen ja kohteli herroja ja 
työläisiä samalla :tavalla. Mutta silloin sai luja 
järjestysvalta J.ruulla 'kunniansa juuri tämän maan 
porvariston puolelta. Niitä poliiseja vihasivai por
varit vähintään yhtä syvästi kuin s·en ajan työläi
setkin ja heitä koetettiin pettää niin paljon kuin 
suinkin. Ei suinkaan ollut rikos vetää virkaval
taista hallituksen poliisia nenästä kätkemällä näi-
den poliisien vainoomia j.a pidättälmiä henkilöitä, 
etteivät olisi joutuneet polHsin käJSiin. Ei tarvitse 
olla kovin vanha eikä kovinkaan hyvämuistinen 
muistaakseen tämän aivan hyvin. Sitä mnk'aa 
kuin hallitus käytti poliiseja tarkoituksiinsa jat
kui myös porvariston viha poliisiin. Jos olisi sil
loin oHut niin laaja lausunto- j.a painovavaus, kuin 
nyt on olemassa, olisi varmaankin saatu kuulla ja 
näJhdään yMä t.uimia puheita Ja kirjoituksia. sen 
ajan porvariston lehdistä ja suista, kuin tälhän 
ai·kaan sosiallistien. 

Täällä on paljon puhuttu siitä, ettei nyt ole 
kansalaisten henki ja vapaus turvassa. Sitä se 
ei ollut siihenkään aikaan, kun tämii. hallitusval
lan käytettävänä oleva voimakas ja luja poliisi oli 
olemassa, vaikka, :niin'kuin saoottu, sen määrä:ä
.iänä, rajattomilla valtuuh-illa, oli hallitus. Ero 
oli vain siinä, että ,silloin eivät olleet punakaarti
laiset turvattomuutta lisäämä:ssä, murhaamassa ja 
vangitsemassa, vaan sen teki hallitukselle kuuli
ainen poliisi. Sitä käytet.tiim1 sen lisälksi melkein 
yksinomaan kaikke€n muuhun kuin järjestyksen 
ylljipitoon ja niin käytetään aina sellaista poliisi-

----------~------------~ 

valtaa, .jonka yksityisenä komentajana on hallitus. 
Siitä on ·esimerkkejä ei ainoastaan meidän maas
samme eikä meidän lähimmässä naapurimaassam
me Venäjällä, vaan kaikissa niissä maissa, missä 
kapitalismin kehitys on tullut sille asteelle, että 
se on edellyttänyt työtaisteluja ja työväenliikkeitä. 
Hallitukselle vihamieUsten ,ihmisten rankaisemi
seen on käytetty ja usein käytetään taloudelli'sessa 
taistelussa välikappaleena poliisia ja myöskin po
liittisessa taistelussa, vaikka sen tehtävänä pitäisi 
.ona a.inoa.staan järj·estyksen valvominen maassa. 
HallitukseUe vihamielisten ihmisten rankaisemi
seen ja lakkotaisteluitten tuhoamisoon1, siihen niitä 
.on ·aina, kuten saoottu, tavatllisesti käYtetty. Tah
don muuta:mia esimerkkejä mainita sellaisista ta
paubista. Kaikki muistavat Kuusiluodon sa•ha
laitosten lakon Torniossa. Muistaakseni se ta
pahtui 1909-1910, jolloin Oulusta ja Helsingista 
haalittiin hallitukeen käskettäviä poliisoeja autta
maan työ·nantajia tuossa lakkotaistelussa. Ne tuli
vat sinne ja alkoivat pfl'nna toimeen työnantajain 
1käsk;ystä 1häätöjä niin surullisen kuuluisalla ta
valla, ettei tänäkään päivänä yhdenkään ihmisen 
mielestä ole häipynyt se kauhea kuva, jonka se sai 
aikaan. Tämän tehtävän ne suorittivat niin perus
t-eellisesti, että sen voi ainoastaan hallituksen käy
tettävissä oleva. raaka poliisivalta toteuttaa. Ja 
monella tavalla se osoitti olevansa oikea esimer
kiksi sopiva poliisinyrkki. Koko tuon Kuusiluo
·don saaren va.ltuutt.a se ·käytti sen Antti Kurt.ti 
0. Y :n kuin myöskin hallituksen sille antamien 
valtuuksien nojalla mitä raakamaisimma•lla, häikäi
.lemät.tömimmällä tavalla. 45-öO asteen pakka
s•een se o'li valmis käsipuolesta riepumattamaan 
ihuoweesta sairaita vaimaja ja 'lapffia, vanhuksia, 
jotka eivät liikkooHe 'Päässeet. J.a vai~ka tie
dettiin, että tuo saari on lähes pieruiku:lman päässä 
lä;himmästä talosta, ei yhdenkään näiden poliisi
.nyrkkien, hallituksen edustajain, mistään il
:meestä 1lmoma.nil!Ut, että ne olisivat ollenkaan 
•ajatelleet, kuink.a v.aara;Illala.isiksi he olivat 
va:lmiit 'Pa:oomaan 'Suuren joukon ihmishenki~, 
kuoliaa:ksi palleltnmiseHe alttiilksi heittämällä 
1heidät ulos. Kaikki läheiset ra:kennukset olivat 
A.niti Kurttin puutavamyhtiön omistamia ja 
.ensimmäi:ruen yksityisasuruto oli 7-8 kilometrin 
.päässä meren selällä. Mihinkään muulhun ei ollut 
turvaakaan. Sen lisäksi hallituksen poliisit käyt
tivät muulla tavalla valtaansa sangen häikäilemät
tömästi. Kaikkien muiden ihmisten pääsy Kuusi
luod·on saarelle, jossa tuo saha sijaitsi, oli €hdot- · 
tomasti kielletty. Tässä eduskunnassa on var
maan 2-3 edustajaa, jotka tuon lakon aikana yrit
tiväJt tuUa suksilila hiihtåm1äl'lä tuolle sa.arE'lle, 
mutta joita lh kilometrin päässä poliisi oli vas-

116 
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taan<lttamassa ja palauttamassa takaisin. Minut- suuntaan, että tämän maan porvaristo joutuisi itse 
Jdn kyydittiin yhtiön hevosella väJkisin pois tästä sen nyrkistä kärsimään. Se aikoo itse as.ettua 
saaresta, kun en muuten halunnut lähteä. Samoin edustamaan Venäjän vanhimman poliisin nyrkkiin 
tehtiin sahatyömiesliiton luottamusmiehelle Matti turvantuvan taantumuks-en ylläpitäjää. Voimme 
Karvoselle. Ja kun eräJs ruotsalainen kansakou- tämän sanoa kokemuksemme perusteella, kun tie
lunopettajatar Alina Lax huomautti eräästä raa- dämme, että herramme hallituksessa ja sen ulko
kamaisesta teosta valtion poliisiUe, oli tuolla po- puolella, pappimme ja jumaluusopintohtorimme 
liisilla niin lujat valtuudet, että opettajatar joutui ovat aina voineet osoittaa voivansa olla häikäile
kuukaude'ksi linnaan siitä, että sanoi: Käyttäkää, mättömämpiä kuin konsanaan Venäjän porvarit 
hyvät herrat, vähän inihimillisempiä keinoja. Sel- ja niiden hallitus sellaisissa tapauksissa, jolloin 
iaiseen kykeruee valtion poliisi. Entä Kemi-yhtiön äärimäinen häikäilemättömyys on ollut heidän 
lakkotaistelussa vuonna 1906 Kemijoen suulla. etujensa mukaista ja kun se ei <>le tuottanut heille 
Sinne myöskin haalittiin Helsingistä ja Oulusta suurempaa vaaraa. Poliisikomento siis tämän hal
poliiseja yli puolentoista sataa. Sielläkään näillä lituksen esityksen mukaan tulisi olemaan ei aino
ei ollut minkäänlaista tehtävää varsinaisen järjes- astaan niin paha ja työläist-en kannalta niin vihat
tyks·en ylläpidossa. Sillä epäjärjestyksiä ei yrit- tava kuin entinen bobrikoffilainen ja seyniläinen 
tänytkään tuossa lakkotaistelussa,- josta minulla poliisi, mutta pajon pahempi ja vihattavampi 
on persoonallisia kokemuksia olemas·sa - syntyä. siksi, niinkuin on kuultu, 1kun tämä pantaisiin iro
Vasta sen jälkeen, kun Helsingin ja Ou•lll'n poliisi- koon kaikkien vihaamista lahtarikaartilaisista. 
voima, hallituksen määräämä poliisi voima, tuli Siksi sitä hanketta tullaankin meidän taholtamme 
,paikaille, silloin vasta alikoi nfukyä epäjärjestyksiä viimeiseen asti vastustamaan ja mitä tehokkaim
j.a näkyi niin kauvan kuin poliisit olivat paikalla maila tavalla . 
.ia saivat sitä suuremman räikeyden, jota enemmän Täällä ovat porvarit puhuneet sosialistien veri
tuo hallituikselle uskollinen ,luja" järjestysvalta, t-öistä ja murhista, hirmuisista rikoksista kokonai
poliisijoukko, sai viinaa päähänsä. 1 suud·essaan. .Senaatin edustaja täällä kävi oikein 

Täällä eilen jo sivumennen mainittiin Laukon 1 erityisenä asiana ilmoittamassa kenraalikuver
t<>rppari1akosta, jossa hallituksen· poliisi on ollut 1 nöörintalon valtaamisesta eilen. Nyt tiedetään, 
talouspolitikoitsijana, työnantajain etuja ajamassa. että porvarien lahtarikaartilaiset ovat tuolla Si
J oka muistaa senkin elämän ja senkin järjestys- poon mellakassa jo ennen sitä valloittaneet Sipoon 
pidon, mitä Lauk.ossa tuolla ajalla tapahtui, niin kirkon ja käyttäneet sitä linnoituksenaan. Ne 
jokainen sellainen, joka voipi antaa vähänkin 'Oi- laukaukset, joilla kaksi punakaartilaista tapettiin 

keata arvoansa poliisien tuollais·een toimeen käyttä- ja kaksi havoitettiin, ammuttiin Sipoon kirkosta. 
miselle. se on ehdottomasti jyrkästi vastustavalla Onko tämä kunniakkaampaa teidän puolueellenne. 
ka>nnalla tähän hallituksen nykyiseen esit;v'kseen kuin mitä punakaartilaisten kenraaEkuvernöörin
nähden. Kuten äsken sanoin, yhd-essäkään näissä ta.lon valloitus on ollut. PorvariPn yleensä pitäisi 
mainits-emissani. tapauksissa ei poliisivaltaa tar-~ näistä tällaisista asioista entistenkin tapausten 
vittu järjestyksen ylläpitämiseen. Niiden tehtä- rusteella puhua pikkusen hillitympää kieltä, kuin 
vänä oli ainoastaan valvoa tai ta'kaa-ajaa kapita- ' mitä h·e ovat puhuneet. Sanoin asestautumisesta. 
lististen työnantajain etua työntekijäin etujen ims- Asia on nimittäin siten, että milloin porvarit ovat 
tannuksella. Ellen aivan väärin muista, lienee hal- vähänkin vallankumouksellisella päällä, kun asiat 
lituksen poliisia käytetty myös lakonrikkureina siihen ovat heitä pakottaneet, ovat nämä ensikä
eräissä lakonalaisissa työmaissa. Mikä oleellinen dessä aina olleet valmiita veritekoihin ja murhiin. 
ero nyt sitten olisi olemassa tämän entisen hallituk- Ensimäisen suurlakon aikana tappoivat he ·kaksi 
sen ,lujan" ja tämän nyt esillä olevan hallituksen suurarvoista valtion virkamiestä, Bobrikoffin ja 
,lujan" poliisi- tai järjestysvallan välillä, jos tämä J ohnssonin. Niitä eivät tappaneet punakaarti
tulisi syntymään. Ei mitään asiallista ·eroa, ai- laiset vaan porvarit. Toinen murhaajista päästet
nakaan työläisiin nähden, parempaan päin. Ainoa tiin karkuun Sörnäisten vankilasta porvarien 
ero on vain siinä, että venäläinen ylikomento joskus avulla ja sekä Hohenthalin ·että Schaumanin kuvat 
käytti sitä myöskin porvareihin koskettaen. Mutta 1 ovat tätä nykyä monen porvarillisen pöydällä py
nyt saisi kotimainen hallitus yksin ylimmän ko- 1 himyksinä, niiden, jotka täällä juuri punakaarti
mennon, ja siis aina tulisi tämän järjestysvallan laisten raakuudesta puhuvat, kun he vallankumo
verinen nyrkki olemaan kohotettuna tämän maan ustaistelussa sattuvat jonkun verityön tekemään. 
työväestön pään päälle. Tämän maan porvaris- (Vasemmalta: Kysykää senaattori Castrenilta!) 
ton ei enää tarvitse pelätä venäläistä taantumusta, Saanen sen kysymyksen tehdä, mitä herra senaat
eitä se tulisi komentamaan poliisivoimaa siihen tori siitä tykkää? - Samoin murhasivat he viro-



Lujan järjestysvallan luominen. 911 

laisen .Sardin ilman minkäänlaista aihetta. Mi
nulla oli kunnia tuntea persoonallisesti tuo mur
hattu santarmi, kaikkien inhoama Sardi, joka mo
nessa suhteessa oli rehellisempi suomenmielinen 
kuin hänen murhaajansa. (Keskustasta: Hyviä 
tuttavuuksia!) Luulen, että se tuttavuus ei ol·e 
paljo huonompi, kui~ mitä siellä puolella ·saattaa 
olla siltä ajalta ja myöskin viimeisiltä ajoilta, 
etenkin suurlakon aikana. Heti kun suurlakko 
syrityi, - ottamatta ollenkaan selvää, onko se 
ollenkaan tarpeellista vaiko ei, - porvarit 
heti silloin ·alkoivat hankkia a·seita ulkomaiUa 
tänne ja tyrkyttää niitä työlästen käytettä
viksi. Kuten tiedetään, paljon ennen kuin 
suurlakko puhkesi, paljon ennen kuin. oltiin 
selvillä, että siinä taistelussa astlita tarvitaan, niin 
paljon ennen oli lähetetty miehiä ostamaan kivää
rejä ulkomailta. Paljon ennen oli Grafton-laiv·a 
lastattu Suomeen tuotavilla kivääreillä, joita ·täällä 
sittemmin käytettiin ja joita lossattiin alas Möy
lyn sa!lrelle Torniossa ja Etelä-Suomeen. Mutta 
se murhaaminen oli silloin suurta ja jaloa, oikein 
isänmaalli&ta, kun sillä palveltiin porvarillisten 
etuja, vaikka ne kohdistuivat melkein yhtä laillista 
hallitusta ja s·en toimenpiteitä vastaan kuin puna
kaartien tomenpiteet nykyisin. Täällä on tuotu 
porvarien suulle ~siin epävirallisia, todistamatto
n:iia tietoja Turun mellakoista punakaartia ja sa
malla meitä vastaan. Minäkin tahdon esittää vasta
painoksi pari sellais·ta esimerkkiä, myös Turun ta
pahtamista. Eräs virolainen herrasmies- sanoma
lehtitietojen mukaan - oli erään suomalaisen her
ran kanssa seuraamassa Turun ryöstöj.en aikana 
erään puodin portailla näitä ryöstöjä ja he ihme'tte
livä>t yhdessä sitä seikkaa, että huomasivat niitten 
ryöstäjien joukossa turkulaisiin porvariperheisiin 
kuuluvia nuoria miehiä olevan mukana. Samoin on 
saatu tietää, että sen jälkeen, kun nuo mellakat 
ovat Turussa loppuneet, on alettu tuoda takaisin 
eräisiin liikkeisiin silloin ryöstettyjä tavaroita . .ia 
nämä takaisintuonnit ovat tapahtuneet paljon var
kaimmin, paljon salaisemmin kuin itse varkaudet. 
Nämä ovat, kuten sanottu, yhtä virallisia kuin pro
varien puolelta tuodut esimerkit punakaartista, jo
ten en pane päätäni pantiksi niiden varmasta ·toden
peräisyydestä. 

Ed. J uutilainen ,omintakeisessa" lausunnossaan 
viime yönä sanoi järjestysvaltaa tultavan käyttä
mään vain huligaaneja ja rosvoja vastaan. MikäJi 
viime vaa'lien ajoilta muistan porvarien lausun
noista, ovat kaikki sosialistit huligaaneja ja rois
toja; Eräässä suuressa helsinkiläisessä lehdessä 
olivat nimittäin sosialistien ja porvarien va,aliliput 
nähtävillä. Sosialistien kuvioon oli siinä painettu: 
,Tätä äänestävät ainoastaan huligaanit ja rosvot." 

Siis kaikki sosialistit J uutilaisen ja yleensä 'POr
varien lausunnon mukaan ovat huligaaneja ja rois
toja ja siis tätä ny~t rakenteella olevaa lujaa. ja 
vahvaa, yksin hallituksen 'käyt.ettävänä olevaa 
poliisivaltaa tullaan kai noiden lausuntojen 
perusteella käy·ttämään huligaaneja ~ia rosvoja: 
koko työväestöä vastaan. Kyllä asia on n;yi 
siten, että kun porvaristo tähän asiaan si
sällyttää niin häikäilemättömästi omia luokka~ 
pyyteitään, se kun ·ei ole tyytyväinen ainoastaan 
järjestysvaltaan, vaan tahtoo pystyttää työväen 
niskaan virkanyrkkisen poliisin, niin siitä ·syystä 
'epäilen tästä aiotusta ,lujasta, vahvasta" järjes
tysvallasta tulevan hyvin löyhän. 

Kun ·täällä ovat porvarit tahtoneet väittää, ettei 
näitä nyt nikkaroitavia poliisien raaka-aineita, 
suojeluskuntia, olisi alussa. jo aiottu käyttää työ
väkeä vastaan, en maltaolla tässä yhteydessäesit
tämättä erästä pientä, mutta varsin valaisevaa esi
merkkiä Mikkelistä. Viime kevännä :Jruin alettiin 
näitä suojeluskuntia perustaa, sain minäkin kutsun 
saapua ,siihen yölliseen kokouk&een, jossa tätä asiaa 
valmistettiin. Minua pyydettiin mukaan sentäh
den, että Mikkelin porvarit halusivat kalastella 
suojeluskuntaan myös työläisiä ja tiesivät, että 
minulla oli jonkinlainen vaikutusvalta Mikkelin 
ja sen ympäristön työväkeen. Koetin saada mah
dollisimman tarkasti tietoon. mikä ohjelma oli 
tuon hankkeen takana, etenkin kun sanottiin sil
loin jo o1·evan heillä suurempi varasto kiväärejä. 
.Silloin sain kuulla seuraavan ohjelman: Tarkoi
tuksena on estää venäläisiä sytyttämästä tulipa
l·oja metsiin ja raiskaamasta toisten vaimoja ja 
tyttöjä ja ajaa ne vihdo-in väkivalloin pois tästä 
maasta seirä ·estää ympäri maata tapahtuvia. huli-

/gaanimellakoita. Mitähän nii'llä ,huligaanimella
koilla" siihen aikaan tarkoitettiin? Oliko siihen 
aikaan kysymyksessä huligaanimellakoita siinä 
merkityksessä, kuin niitä nyt on? Ei suinkaan; 
siihen aikaan juuri oli us·eammissa p.aikoin maa
työläisten s·ekä torpparien lakkoja. Eikä ka.uvan
kaan tarvinnut tuossa tilaisuudessa keskustella, 
ennenkuin porvarien taholta suoraan sanottiin 
näillä huligaanimellakoilla tarkoitettavan noita 
rauhallisia lakkoja. Siis selvästi oli tähdätty 
käyttää aseita työläisiä vastaan, .iorlla 'ei silloin 
ollut vähintäkään tarkoi·tusta aseita käyttää. Tämä 
ei ole luulottelua ·eikä kuulopuhetta. Tämä on 
siinä ke'Skustelussa tapahtunut •huomautus, jossa 
niinkuin sanoin, olin läsnä. 

!Täällä ed. Rentola äsken antoi ymmärtää, että 
tämä hallituksen nyt esilläoleva esitys on 'tuHui 
tänne eduskuntaan sentakia, että eduskunta ei ole 
tehnyt eikä kyennyt tekemään tämän asian suhteen 
mitään. Rentolan, suuren valiokunna.n jäsenenä., 
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pitäisi tietää, että tämä eduskunta on ollut työs
kent.elemässä juuri tämän järjestysvallan hyväksi. 
koska hän on ollut yhd·essä minun kanssani käsit
telemässä sitä lakia, mistä hän sentä;iin tässä mai
ni-tsi ja mikä la!ki olisi varmasti joutunut juuri 
eiliseen eduskunnan istuntoon käsiteltäväksi suu
resta valiokunnasta, ellei porvaristo sitä olisi tah
tonut siellä jarruttaa tarkoituksella, -että :se jäisi 
pois tämän halituksen esityksen tieltä ja että 

sellaisen järjestystoimenpiteen tilalle, joka oli to
della kansauvaltaisempi ja olisi todellla luja sen
takia, että sen takana olisi tämän kansan suuri 
enemmistö, että se jäisi pois ja sen tilalle tulisi 
tämä ,luja" ja ,vahva" hallituksen yksityisen 
käskyn ala·isena oleva poliisijoukko, jota voidaan 
käyttää mielin määrin, mihin kulloinkin 'hallitus- , 
herrojen ja heidän kannattajainsa kapitalistien 
~ut vaativat. 

Kaik•en sen perusteella, mitä tää:llä olen lausu
nl,lt, yhdyn kannattamaan ed. Elorannan tekemää 
ehdotusta, että tämä laki 'ilman mitään mutkitte
luja missään valiokunnassa tapetaan. 

että tässä maassa ei ·ole semmoista hallitusta, joka 
nauttisi kansan luottamusta. Nykyinen hallitus 
on ehdottomasti .oikeistohallitus ja semmoisena 
wksinomaan oikeistolaisten, maan vanhoillisimpien 
ainesten kannatusta nauttiva, kun sen sijaan va-
s·emmiston taholla, ja yleensä kansan syvien rivien 
taholla, vallitsee mitä suurin epäluulo nykyistä 
·hallitusta vastaan. Jos siis tämän hallituksen kä
siin semmoinen miekka uskottaisiin, josta ed. Ren
tola iäällä äsken niin kaunopuheisesti puhui, niin 
merkitsisi se, meidän käsityksemme mukaan, j{>ta
kuinkin •samaa kuin ilmeinen sodanjulistus · va
semmistoa, yleensä kansan työtätekevää luokkaa 
vastaan. Oikeisto tosin vakuuttaa, että hallitus 
tulisi tätä as·eellista jou'kkoa käyttämään yksin
omaan anarkististen ilmiöden tukaduttamiseksi. 
Ja saattaahan niin ollakin, ·että oikeistossa osa 
tod·ella käsittää asian näin, mitä he meille va
kuuttavat. Mutta anarkistisista ilmiöistä on oi
keiston ja vasemmiston käsitykset niin suuressa 
määrässä erilaiset, että jos nykyinen hallitus saisi 
mielin määrin tämmöistä asetta käytellä, ·niin se 
tulisi arvatenkin hyvin suuressa määrässä käyttä-

Ed. Leppänen: Lienee jotakuinkin hyödy- mään sitä kaikenlaisten kansan oikeutettujenkin 
töntä ruveta tässä asia·ssa enää erikoisemmin puhu- vaatimusten, mielenosoitusten y. m. ·sellaisten estä
maan, sillä minusta näyttää siltä, että eduskunnan mise'ksi ja niin ollen synnyttäisi niillä toimenpi
oi<keisto on tämän kysymyks·en ratkaissut, jo en- teillään lisää anarkiaa. 
nen kuin se on edes ehtinyt tulla eduskunnassa Jos maassa oli-si voitu saada .aikaan jonkinmoi
käsittelyn alaiseksikaan. Heidän käsityksensä nen kokoomushallitus, joka ed·es jossain määrin 
nimittäin näyttää olevan jo täydeUisesti vakaan- kokoaisi eduskunnan va•semmistoa, keskustaa ja 
tunut siitä, että nykyisestä anarkistisesta tilasta yleensä porvarillisia radikaal•isia aineksia, niin 
voidaan päästä ainoastaan siten, kuin hallitus eh- silloin kyllä voitaisiin ajatella tämäntapaista jär
dottaa. Koska kuitenkin tämäntapaiset toimen- ' iest·elyä, mutta nykyoloissa tuntuu •se sulalta mah
P.iteet, minun käsittääksepi, j.ahtav.at ·ehdottomasti idottomuudelta. Jo se tapakin, jolla tätä kysy
turmioon, niin pidän sen vuoksi velvollisuutenani mystä ·On lähdetty ajamaan, on omiansa osoitta
lausua eriävän käsitykseni asiasta. lmaan, ·että tässä ·ei todellakaan pyritä mihinkään 

Siitä ei tässä maa.ssa liene kovinkaan paljon järjelliseen ratkaisuun. ·Ensinnäkin asian esille
erimielisyyksiä, etteikö .anarkiaa nykyisin olisi tuominen eduskunnassa oli jo aivan poikk-eukselli
ja ·etteikö se olisi senranksiltaan sangen turmiol- senlaatuinen ja lisäksi •ei oikeisto ole osuostunut 
lista. Eikä myöskään erimie1isyyksiä luulisi ole- minkäänlaiseen valmisteluun tässä asiassa: ei ole 
van siitä, etteikö anarkia tukahduttamiseksi täy- suostuttu edes lähettämään asiaa. valiokuntaan 
tyisi tehdä kaikkea, mitä nykyoloissa tehdä v·oi. valmistelua varten. Samoin tässä on .kysymys 
Mutta tämän pitemmälle ei tämä yksimielisyys v·errattain suurista rahamääristä, jotka ehdotto
tä:ssä asiassa riitä. Me vasemmistossa käsitämme masti tarvitsisivat myös valtiovarainvaliokunnan 
tämän hetken vaatimukset aivan kokonaan toisin, lausuntoa. Noihin puoliin ei ole lainkaan tah
kuin mitä oikeiston taholta näytään käsitettävän. dottu kiinnittää minkäänlaista ~huomiota, vaan on 
Oikeiston käsityksiä kuvannee parhaiten tämä oikeiston vaatimuksena ollut, että kohta, 'kun 
hallituksen esitys. Se lähtee ·siitä käsityskannas- kysymys on ·eduskunnassa herätetty, olisi se il
ta, että hallituksella, ·sen nykyisessäkin kokoon- man muuta naulattava kiinni. ·Tämäntapainen 
panossaan, täytyy olb käytettä.vissä luja järjes- menettely jo sellaisenaan on anarkiaa, joka syn
tysvalta, jota se voi vapaasti liikutella kaikkialla nyttää, täydellä ·syyUä, epäluuloa. Jotakin ·näissä 
maassa, missä semmoista tarvitaan. Me taas käsi- oloissa kuitenkin ehdottomasti täytyy tehdä. Ja 
tä:mme, ·että jos nykyiselle hallituks-elle uskottai- sii-tä pyydän lausua oman käsitykseni. 
siin. tämi_Uöinen luja •:j~rj.es~ysva1t~", niin juuri Minun käsittääks-eni nykyiset sairaa.lloiset ilmiöt 
se, JOS mikään .muu. ohs1 omtansa viemään tämän johtuvat pääasiallisesti :siitä että kummaltakin 
maan täydellisen anarkian syliin. Se johtuu siitä, puolelta on ryhdytty aseellis~n varustautumiseen. 
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Oikeisto siitä syyttää vasemmistoa ja vasemmistoa 
syyttää oikeistoa. Sikäli kuin tätä. a:siaa on voot:u 
selville ·saada, näyttää todenmukaiselta, että Ol-

keistolaisainekset tässä yhteiskunnassa ovat ases
tautumisen panneet alulle ja vasemmisto on aino
astaan vastannut tähän virtaukseen itsepuolustus
tarkoituk&essa. Kun asema on kehittynyt tälllmöi
seksi, että kummaltaKin puolen •epäillään ja syy
tellään toisiaan, on siitä seurauksena asestautumi
sen kilpaa jatkuminen. On selvää, kun semmoista 
harjoitetaan, että siitä myös täytyy tapahtua 
aseellinen yhteentörmäys. Niitä ·on jo tapahtunut 
ja kaiken todennäköisyyden mukaan niitä vastai
<'mudessa tulee yhä enemmän tapahtumaan. Tä.
män turmion poistamiseksi ei luonnollis·esti vms1 
olla mitään muuta keinoa, kuin että molemmilt11 
puolilta saataisiin aikaan aseistariisuminen. Mutta 
tätnä on niin rohkea unelma, etten oma:sta puo
lestani, niin toivottavaa kui:p. se olisikin, luule 
siinä suhteessa mitään voitavan tehdä, kun kum
maltakin puolen epäillään siinä määrin toisiaan. 

:Mitä taasen tulee poliisijärjestyksen aikaansaa
miseen ma.ahan, niin tunnettu tosiasia on, että 
eduskunnassa on paraillaan käsitt·elyn alaisena 
kaupunkien poliisilaitosta koskeva laki-ehdotus, 
jolla, jos sitä kunnollisesti käytäntöön sovellute
taan, voidaan aikaavoottaen päästä käytännöUi
seen tulokseen. Mutta nyt oikeisto väittää, ja 
hallituksella näyttää olevan sama käsitys. että 
vaikka sellainen laki astuisikin voimaan ja ·&en 
mukaan järj•estyksenpito kaupungeissa järjestet
täisiin, niin ei sillä olisi asema nykyhetkellä au
tettavissa, vaan täytyisi ainakin tämän väliajan 
varalle ryhtyä nopeampiin ja tarmokkaa,mpiin toi
menpiteisiin. Jos niin on, jos oikeisto ja hallitus 
tähän ehdottomasti pyrkivät, niin miksi silloin 
ei ko~teta Järjestää ·&en aseellisen joukon johtoa 
niin tasapuolisesti kuin se nykyoloissa voi suin
lkin olla mahdollista. Siihenhän viitta:si muiden 
muassa ed. Airolan ehdotus, joka täällä ei näy 
oikeiston taholta saavan minkäänlaista kannatusta 
.osakseen. Jos tämäntapainen ehdotus tulisi edus
kunnan päätöks·eksi, joka minusta näyttäisi olevan 
ain:o:a. nykyoloissa tyydyttävä ratkaisu, niin sil
loin kenties onnistuttaisiin ulospäin >.aamaan se 
vaikutus, että sitä joukkoa ei mi'36ään tapauksessa 
käytetä minkään luokan puoluetarkoituksiin, vaan 
ehdottomasti koko yhteiskunnan, yksinomaan koko 
yhteiskunnan, etuja silmällä pitäen. ,Ja jos tämä 
vaikutus saataisiin juurtumaan yleiseksi, niin sil

loin· ei luonnollisesti sitä vastaan voisi het·ätä min
käänlaista epäluuloa ja :silloin s·en toimintaan 
suhtauduttaisiin . V·erraten laajoissa piireis·.3ä. ym
nHtrtltmyksellä. Mutta jos sen johto jät,etään hal
lituks-elle ja siten sille annetaan tässä suhteessa 

täydellinen diktaattorivalta, niin •siUoin on selvää, 
~ttä se on työtätekevän luokap silmissä aivan sa
maa kuin hallitus olisi julistanut sodan sitä yh
\f;.eiskuntaluokkaa vastaan .ia silloin sen luonnolli
sesti täytyy ryhtyä varustautumaan ja silloin 
aseelliset yhteentörmäyk&et ova·t mahdottomia 
vä1ttää. Eikä ainoastaan aseelliset yhteentör
mäyKset, vaan siitä saattaa kehittyä , aivan 
ilmeinen kansalaissota;kin. Tätä ei näy, ikävä 
kyllä, oikeisto, enempaa kuin keskustakaan, 
täydelliset tajuavan, siksi edesvastuuttoma.sti 
tästä asiasta on osa heistä täällä puhu

!llut. Ja jos niistä osa tajuaakin asian syvällisem-
min, niin -eivät ne näytä pitävän sitä laisinkaan 
niin vaarallisena. Painvastoin minusta näyttää 
siltä kuin oikeistossa vallitsisi yleensä semmoinen 
käsityskanta, että tässä maassa ovat asiat jo kehit
tyneet siihen mittaan, että kansalaissota ei ole 
enää vältettävissä, joten siis on parasta heti va
rustaa hallitus täysillä valtuuksilla ·sen varalta. 
Tämmöinen käsityskanta ·ei näytä olevan vieras 
ainakaan osalle ·oikeistoa .1a tämä on ehdottomasti 
turmiollista. 

Omasta puolestami, olen näet yleensä aina. -pe
lännyt kaikenlaisia anarkistisia ilmiöitä, sillä 
minä näen ne ennen kaikkea työväenluokalle tur
miollisiksi, pidän tod.ellakin tämäntapaisia asian
tilan käsiitämistä erittäin turmiolli&ena ja siksi 
vieläJkin kehoitan, ·että molemmin puolin kiinni
tettäisiin entistä vakavampaa huomiota ed. Airo
lan ehdotukseen. 'Täällä muiden muassa ·ed. Ren
tola äsken mainitsi, ·että se olisi muuten hyvä, 
mutta sillä on se paha puoli, ·ettei se näytä saavan 
eduskunnan enemmistö!l ·kannatusta. Jos enna
kolta asetutaan siihen nähden hylkäävälle kan
nalle ainoastaan tämän perusteella, niin selväähän 
·On, ettei se silloin saa eduskunnan enemmistön 
kannatusta. .Mutta jos koetettaisiin työskennellä 
siihen suuntaan, että se saisi eduskunnan enem
mistön kannatuksen, niin minun uähdäkseni ·se 
ei olisi mikään mahdottomuus. Muutamat -edus
kunnan oikeiston jäsenet ovat viitanneet, että oed. 
Airolan ·ehdotubella on se heikKo puoli, että jos 
sen johtoon asetetaan yhtä monta sosialiostia kuin 
porvariakin, niin seuraus on se, että minkäänlai
sissa tapauksissa sitä joukkoa ei voida saada liik
'keelle, sillä ratkaisussa aina äänet laukeavat tasan. 
En missään tapauksessa voi käsittäJä näin käyvän, 
sillä jokainen myöntänee, että silloin kun jossakin 
on ihan ilmeisesti anarkia vallalla, jos kaikenlai
sia huligaanitekoja, ryöstöjä ja sen semmoisia ta
pahtuu, niin en. usko, että sen hallinnon johdossa 
olevat henkilöt, olkoot sosialist·eja tai porvareita, 
kieltäisivät siinä tapauk&essa käyttämästä ·sitä 
.ioukkoa, kun se kerran on nimenomaan sitä tarkoi-
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tusta varten perustettu ja kun anarkisten tekojen 
vastustamista pidetään molemmin puolin välttä
määttömänä. Tämän käsitykseni tukemiseKsi PYY
dän mainita, että kun esimerkiksi Viipuria uhkasi 
uudenvuoden alussa miliisilakko, niin si.ellä ryh
dyttiin nimenomaan työläisten puolelta mitä 
pontevimpiin toimenpiteisiin huligaanitekojen, . 
ryöstöjen ynnä muiden varalle. Siellä oli todella
kin työväestön taholta järjestetty niin suuret jär
.iestöjoukkueet, •että vaikkapa tiedettiinkin ·suuret 
määrät kaikenlaisia huligaaneja muiltakin seu
duilta matkustaneen nimenomaan tätä tilaisuutta 
varten paikkakunnalle, niin ·eivät ne olisi voineet 
lainkaan ·esiintyä. Kun nyt työläisten piireissä 
on tällainen käsityskanta vallalla, niin ymmär
rettävää on, että jos tämmöisen aseellisen joukku" 
een johtoon pannaan näitä samoja aineksia, eivät 
ne Koskaan voi kieltäytyä antamasta .apuaan silloin, 
kun se on todellisen tarpeen vaatimaan. Näiden 
johdossaolo on ainoastaan ta:keena siitä, ettei tätä 
joukkuetta tultaisi käyttämään porvariston luok
kaetujen palvelukseen. Tällainen tae täytyy yh- 1 

teiskunnalla ehdottomasti olla, ~mnenkuin mille
kään hallituks-elle, tai ·eduskunnallekaan. voidaan 
tämäntapaista aseellista valtaa usko. Ell-eivät 
oikeistolaiset tätä ymmärrä nyt, niin kyllä silloin 
todellakin tämän maan asiat ovat perin huonolla 
kannalla. Omasta puolestani kuitenkin viimei
·seen asti uskallan toivoa, ·että tässä saadaan päte
vämpi ratkaisu aikaan, ·kuin mitä oikeisto enna
kolta jo näyttää päättän-een. Muuten me joh
damme tämän maan täydellise-en anarkiaari, eh
käpä ihan ilmeiseen kansalaissotaankin, ja en aina
kaan minä tahdo olla edesvastuussa eduskunnan 
näin lyhytnäköisestä toiminnasta. 

Ed. Harju 1 a: Esillä olevass•a hallituksen 
kirjelmässä eduskunnalle on lause, jossa s·aJJ.o
taan olevan sellaisiakin kaupunkeja, joiss·a niin 
saJJ.ottu punakaarti on vallannut poli:Usilaitoben 
ryhtymättä tai antamatta muidenka:an ryhtyä 
mihi.nkään toimenpiteisiin järjestyksen ylläpi
t<älmiseksi. Koska epäilemättä tuolla lauseella 
tarkoitetaan muiden muassa Vaasan kaupunkia, 
koska sen järjestyksenpitokysymys tätä nykyä 
on ast.eeJ'la, joka on saattanut antaa aihetta halli
tuksen kirjelmässä käyttää osal taa.n tuollaista 
lausetta, kats·an velvollisuudekseni tähän puo
leen asia.sta tämän kysymyksen Y'hteydessä ka
.iota. K~m hallitus pyytää tällaisiä rajattornia 
v·aHuuksm järjestyksen palauttamiseksi, ·niin 
min·ul1elkin on .selvinnyt paljon tämän kirjelmän 
kautta, ja varsinkin tämän keskustelun kulues
sa, mikä tästä on virinnyt, siitä mitä mi1nulle 
l:a:nsutti:in jo Vaasassa porvarillisten piirien ta-

holta joululoma1n aikana järjestyskysymyksen 
esilläollessa. Siellä nimittäin tiedettiin jo vis
Binä tosiasiana kertoa, että eduskunta ~tulee aivan 
ensi tö~kseen joululoman loputtua järjestämään 
koko maan järjesty.skysymyksen niin, ·että siinä 
ei ole sosiaEsteilla yhtään mi:tään sanottavaa .. 
Siellä t1edettiin kertoa tästä jo tosiasiana ja se 
pidettiin jo niin selvänä, että eduskunta ensrimäi
sessä istunnossaan tulisi jotakin tämänta.paista 
valtaa ha1htukselle myöntämään ja että jo sitä 
e:nnen on hallituksen taholta ryhdytty visseihlin 
toimenpiteisiin, jotka ·sitten ovat mahdollisimman 
nopeas·ti toteutettavissa, ja sikäli, mikäli ne 
ainakin: Vaa.saa koski.sivat, olisivat perinpohjin 
ratkaisevia laadultaan. Tämän kysymyksen 
yhteydessä on 'tarpeellista Mukan kajota, mibi 
Vaasan järjestyslaitoskysymys on sillä kannalla, 
kuin ·se on, koska minun käsittääkseni sillä täy
tyy <Älla y}ei·sempikin merkitys ja se s·ellaisenaan 
on vain osa koKo tämän kysymyksen kokonai
suudesta. 

Jfurjestyskys•ymys ei ole .su,iJnkaam Vaasassa 
ainakaan uusi ja minusta tämän hallituksen esi
if;yksen voisikin hyvästi yhdistää tai oikeastaam 
pitää jatkona seyniläisen hallituksen järjestys
politi!ikalle. Johan seyniläisen järjestyksenpi
dosta huolehtivan hallituksen aikana esimerkiksi 
Vaasan kaupungin po1ilisilaitokseen tilattiin lcic. 
väärejä, joita maaliskuun-vallankumouksessa 
VJenäJ.äinen sataväiki takavarikoi tuosta poli~silai
toks.esta 225 kappaletta. Niil'lä toimenpiteillä. jo 
silloin pyrittiin johonkin tällruiseen voimaperät
seen ky.symyk.sen järjestämiseen. Tämä. aikoi
naan jo 'herMtlli Vaasan työväestössä tavattoman 
vakavia epäilyksiä, mihinkä nuo toilmenpiteei 
johtaisivat, .ia kun siitä ei ole riittävää selvitys
tä olemassa W1elä tänä päivä.nä, mitä tuolla ki
vääreillä varustaumisella silloin ta-rkoitettiin, 
niin lienee syytä pitää tätä hallituksen esiUä
olevaa ehdotusta jonkinlaisena selvityksenä nyt 
kysymykseen, kun maaliskuun-vallankumouksen 
jälkeen .iär.iestyskysymys Vaasassa jäi tavallaJan 
selviämättä, kun se tehtiin mahdottoma.ksi pai
kallisen tuomioistuimen kautta - Vaasan kau
pungin maistraatti oli pä:ätöksellään estänyt kllli
kenla~sten uudistusten toimeenpanon mlllinitussa 
laitoksessa. Päätöksessä nimenoma;an. kiellet
tiin, että mitään ei .saa 1eroitta,a tuosta laitok
sesta ja että laitos on säilytettävä kokonaan sel
laisena, Kuin se oli ollut, toistaiseksi, ja kun 
tällä tehtiin mahdottomaksi minkäänlainan jär
jestely kaupungin järjestyslaitoksessa, oli siitä 
seurauksena, että oli :tavattoman vaikea edes 
J:ä.ikeimpie:n epäkahtien kor.iaami'lllen. Se toisel
ta puole71 työväestössä herätti tava:t.t()lffian suurta 
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tYY!t::vmättömyyttä. Asianlaita oli sellain~n, että 
se~ laitoksen - Vaa,san poliisilaitoksen - pal
veluksessa oli 8 kappaletta Venäjä,n alamaisia, 
jotka Suomen lakienkaan mukaam eivät olisi mi
tenkään olleet oikeutettuja ol,emaan tuon laitok
sen palveluksessa, ja lisäksi Jtie.detti]n, että sieUä 
oli olemassa aineksia, jotka olivat kaikille vä
hänkään oikeudentuntoa omaaville ,ihmisiHe sii
nä määrin vastenmielisiä, että niiden poi<~tamm
nen oli suoranainen välttälmättömyys. Ku~too
kin tällä tuomioistuimen päätöksellä tuon kysy
myksen järjestäminen tehtiin mahdottomaksi. 
Se oli omiaan herättämään työväestön keskuudes
sa mitä vakavinta huolta si]tä., että tuota järj,es
tyskysymystä ei saada siellä kelvollis,ella taval
la hoidetuksi. Sittemmin kun myöhemmin ,tätä 
kysymystä Vaasassa on pyritty työväen taholta 
saamaan mahdollisimma.n tasapuolis,esti järje,ste
tyksi, siinä on pyritt.y tekemään ehdotuksia, jot
ka olisivat ainakin kaiken tasapuolisuuden nic. 
messä olleet varteenotet·tavat, että järjestysky
symys olisi siellä S'aatu menemään .niin hyvi,n, 
ettei ml!nkäänlaista muhetta olisi ollut ainakaan 
Vaasan osalta tällaiseen huomautukseen, mikä 
hallituksen kirjelmässä nyt esiintyy. Mutta 
siellä eil päästy mihinkään, jopa niinkin pitkälle 
kehittyi asia, että kun ei! järjestysl,aitoskysy
myksessä päästy mihinkään asi:alliseen tulok· 
seen, tehtiin ehdotus, että olisi muodostettu jär
.iestystoimikunta, jonka olisi annettu tuosta tunne
tusta tuomioistuimen päätökses·tä huolimatta toi
mittaa alitoksessa s·ellaista siivotusta, joka oloihin 
katsoen oli välttämätöntä. Tämä järjestys·toimi
kuntakysymys sai kuitenkin sellaisen muodon, että 
sii,hen eil työvästö katsonut voivansa tyytyä, kos·· 
ka ei ollut miltään takeita, että sen kautta o1isi 
p.ä;ästy järjestelyssä .mihinkään tulokseen. Niin
pä työväestö tästä järjestystoimikunnan asetta
misesta. minkä Vaasan valtuusto vihdoinkin oli 
päättänyt asettaa, teki valituksen ja tuo valitus 
lähetettiin senaruttiin jo viime elokuulla. Kun 
kuvernööri oli vaJituksen hylännyt, niin seuraa.
va aste oli valitus senaattiin, mutta tuo valitus 
on senaat:ssa yhä edelleenkin, siltä valitusta ei 
ole E.ieltä palautettu eikä siis sena'atin taholta ole 
ry!hdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. O:t 
si,is i-lmeistä, et1tä senaatti ainakin Vaasaan näh
den on pyrkinyt varaamaan itseUe,en mahdolli
suuden saada tällaiseen lausuntoon tarpeellisen 
aiheen, mihin edellä olen viitannut. 

Kun marraskuu•-·suurlakko puhkesi, tuli jär
jestyslaitOSikysymys Vaasassa taaskin uuden 'Vai
heen alaiseksi. SiHoin muodostui tilanne senlaa
tuiseksi, kun Etelä-Pohjanmaalla on erittäin huo
mattavasti ollut havaittavissa sellainen nousu niin 

• 
sanottujen suojeluskuntien taholta, jotka pyrki-
vät täitä järjestyskysymystä saama,an mahdol,li
simman voimakkaalla tavalla järjestetyksi, ja kun 
siitä seurauksena oli, että venäläinen sotaväki oli 
ilmoittanut ottavansa V aasa;n järj,estyslaitoksen 
käsiinsä, ellei työväestö saa siinä vwikutusvaltaa 
itselleen, oli ,tästä seurauksena, että V.aasan jär
jestyskaarti marmskuun-suurlakossa, marraskuun 
16 pä.i.vänä esitti vaatimuksen, että järjestyslaitos 
luovutettaisiin työväen järj.estyskaartin haltuun. 
Tämä luovutus ta.pruhtuikin ja siitä sarukka on 
V aa'san järjestyskaarti pitänyt tavallaan huolta 
Vaasan järjestyksen hoitamisesta. On huomat
tav,a, että tämä tapåhtui nimenomaan estlilkreen 
vieraan vallan sekaantumasta. Suomen kaupungin 
järjestysasioihin. Miten tämä on vastapuolelta 
selitetty, on kuvaavaa. Se on selitetty suorastaan 
rikolliseksi teoksi, räikein värein on seHtetty lait
tomuudeksi, josrta hallitus näyttää saaneen tähän 
kirjelmäänsä aiheen ottaa täJl,Laisen lauseen. Ja 
vielä on otettava huomioon se tapa, miten paikka
kunnan porvarillinen sa·nomalehdistö on ky.symyk
seen suhtautunut, miten se on •kysymystä arvos
tellut, jopa radikaalista maalaisliiton pää-äänen
lkanna:tltajaa myöten, joka selvittely on ollut ka~k
kea muuta kuin totuutta ra;ka,stavaa. Muiden 
muassa Ilkka-rehti on kirjoittanut, että Vaasan 
järjestyslaitoskysymys on tehty sel,Laiseksi, että 
on estetty tlaillinen poliisi pitämästä Vaasassa jär
j~tystä, vaiikika tämä on kokonaan va:lhooHinen 
siitä syystä, että työväen järjestyskaarti tarjosi 
bitkille erutisiHe, niill~kin, joita ,se inhoten katse
J.ee entisinä bobrikoffilaisen viåava:H.an kätyrei
nä, tilaisuuden 'Olla tässä laitoksessa mukana., hoi
taa järjestystä Vaasassa. Mutta kun nämä her
rat näkivät hyvwmsi osaksi ,asettaultua lakkokan
naHe, osatksi kieltäytyä järjestyksenpidosta, ei 
luOJllnolli·sesti työvälen järjestyskoorti winut ·saat
taa asioita tuuliajolle, vaan on se hoittanut a:siat 
edelleen kaikesta siitä huolimatta, että koko por
varisto on asettunut täysin saboteeraavalle ka,n
nalle, kaikin keinoin vaikeuttamaan järjestyben 
pitoa Vaasassa, jopa on menty niin pitkälle, ·että 
on niin sanottujen suojeluskuntien taholta jär.ies
tetty vissejä provokaa•t1Joreja, joilla on koetettu ai
heuttaa pailclmkunnalla tapahtumia, joista oHsi 
saanut aihetta uusiin r-epäJisevämpiin reklaamei
hin muka työväen järjestyskaartin järjestyksenpi
don lkelvattomuudesta. On tlilstä ikysymyksestä 
yritetty sosialidemokraattisen työväe111 taholta 
Vaasassa neuvotteluja vasta puolueen kanssa, ja kun 
V !L'asan lään~n maaherran puheellijohdolla 'Vihdoin 
saatiin sopimusehdotus aikaan asian järjestämi
seksi viime joulun tienoi,ssa, mitenkä ovat suhtau
tuneet tähän sen jälkeen paiikalliset, samoinkuin 
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yl·eensäkin, viranomaiset? Tätä kysymystä ·ei ole 
haluttu kehittää loppuun. 1Se on nimenomaan kat
kaistu siinä toivossa, että hallitukselle tullaan saa
maan nyt esitetyt valtuudet ja että vihdoinkin 
voitaisiin jo lukuisat suuret, aikaisemmin yritetyt 
S'UunnJ.telma.t Meuttaa, sillä Vaasan lkan'Pu!lJPiissa 
sekä ympäri·stössä o:levi11e porvariston suojellM
kaarteille on jo monta kertaa annettu kutsut vis
sillä kellon rryömäilä saapllia kaupunkiin tekemään 
puhdasta työväen järjestyskaartin hallussaan pitä
mästä pol•iisilaitoksesta. Jos· hallitus nämä vatuu
det saa, on ·epäilemättä ensimäinen tämän toi
men']Jiiteen ~los havaittavi•s,sa Vaasassa, si:eHä •kai 
ryhdytään mahdonisimman 'l'®äliseviin toimen.
piteisiin. Viime joulunaattona oli tietojen· mukaan 
erä/s tällainen tumausy:ritys aikeessa porvarikaar
tin taholta V:aasan jäl'iestys,l·aitosta vastaan ai
kaaUJS•aatu. Tämä •kuitenJkin •pääi.ttyi siten, että 
yritys sekaantui niihin surullisen kuuluisiksi 
tul1eisiin Vaasan ympä:risiön selkkauksi.in venäläi
sen sotaväen :kanssa, joka ei 'lieoo vi•eläJiliän. aivan 
tyytysten s·elvitty ja josta on jäleUe vielä joi
takin lOP'PUSIUJOrituksia kai pai'kka.kunna.Ua teke
mättä. Tiedos·sani vain ·on, olen saanut kuulla 
tällaista käsitystä, että jo.s porvaristolla on va
kava a.ilromus välkivalloin, vo:ima!keinoin tätä jär
jes'tyskysymystä saada järjestetyksi, olisi venä
iäinen ootavälki myöskin päättä/nyt asiaan puuttua. 
Tääillä on minus.ta Uian viiihän kiinnitetty huo
miota siihen seikkaan, mitenkä tuo kysymys ve
näläiseen sotaväkeen nähden tämän ·toimenpiteen 
ka.utta tulee järjestetyksi. V aasau ·työwenkaarti 
on pannut kai•kki voimansa l:ii'k!keeUe saadakseen 
kysymyks·en hoidetuksi rauhailisesti, siitä varsin 
voimakkaasta vasta·propagandasta huolimatta, 
mikä paiikka·kun•na.lla -on ol'lut havaittavissa. Jos 
se tämän toimenpiteen kautta käy ylivoima.iseksi, 
ei ole suinkaan työväestön syy. Saattaa oHa, että 
herroilla senaattoreilla on sangen varmat ja tarkat 
lupaukset siitä, ~ttä venäläinen sotaväki ei tule 
sekaantumaan tämä maan sisäisiin asioihin, järjes
tysasioihin, ja saattaa olla, että näillä on täydet 
valtuudet siitä, että vieras voima pysyy kaikissa 
ta·pauksissa syrjässä, ja se ·0:1isi hyvä ja toivottava. 
Mutta minä puolestani tuota kysymystä epäilen, 
kun porvaristo ·siihen pyrkii niin hämmästyttä
vällä tavalla, kuten on käynyt .selV'ille näistä 
k·eskusteluista. Meikäläistten :käsityksille ei asian 
järjestämiseksi anneta minkäänlaisia 'huomiota, 
jopa on ~käynyt selville sekin, että ka*ki vaka
vammat pyrkimykset koettaa •estää vieraan ainek
sen sekaantumista meidän 'sisäisiin asioihimme 
ovat 1eimatut aivan valhee'Hisella tavaHa teoiksi, 
joista Qlisi muka syytä hallituksen saada tällaisia 
valtuuksia, joita se n;y-t pyytää. Puolestani oli-

sin sitä mieltä, että tämäm kysymylksen järjestä
miseksi olisi •ha;llituksella oHut muita teitä käy
t·ettäivissä, !kuin tällaisten valtuuksien saaminen. 
Se olisi voinut päästä asialliseen tulokseen muulla 
tavalla. Täällä on niihin jo viitattukin, en tahdo 
niitä toistaa, totean vain, että näen tässä yrityk
sessä vaaran, josta koituu mitä vakavimpia i&.ä
vyy ksiä myöhemmin, ia että työvälestön tästä pe
listä on kokonaan ja ehdottomas·ti pysyttävä syr
jässä. Ja kun työväestö sen tekee avoimesti ja sel
västi, on porvaristolla täysi syy vielä kerran py
sähtyä miettimään, onko tuo yritys siUenkään ai, 
van loppuun harkittu, onko se niin tarkoituksen
mukainen, kuin mitä sillä tahdotaan uskoa aikaan
saatavan. Jos hallitukselle tämmöiset valtuudet 
myönnetään jos siellä Etelä-Pohjnmaalla ne val
miiksi harjoitetut kaartit, ehkä jo lähtökäs
kynkin saan~et sotavoimat, saavat vissejä 
määräyksiä ryhtyä visseihin tekoihin, tietää 
se vain sitä, että silloin paljastuu koko" 
naan se juonien punomisvyyhti ihmisille, 
mitä tässä asiassa on epäilemättä harjoi
tettu jo k111uvan aikaa. Totta 'kyllä on, että Vaasan 
kaupungissa ei ole porva.rismlila ollut näytettä
vissä minkäänlaisia sellaisia huomattavia anaT
kistisia ilmiöitä. En nyt tahtoisi puuttua niihin 
muutamiin ikäviin tapauksiin, mitä Vaasan ym
päristöllä j•oulun aikana. tapahtui. Ne eivät mei
käläisten kannalta ole mitenkään merkittäviä, silla 
sen olystin .suorittivat. kokonaan suojeluskurntalai
set ja, venäläinen sota.välki, jossa meilkäläisillä ei 
ollut mitääin t:ehtätVää. 'l:ahdon vain todeta, että 
työväen taholta on tähän saaJkka 'onnistuttu Vaa
sassa sä:ilyttämään sellainen olotila, josta porva
risto ikäväbeen ei ole ky-ennyt saamaan aihetta 
muuhun, kuin mahdloH.iSieSti tuoNaiseen huomau
tukseen tä:ssä kirjelmälssä. Mutta mitääin sellaisia 
loistavia ryöstöjä ja roistontekoja sieltä ei ole voitu 
keksiä eikä niitä löydy, ja minä ']}uolestani mer
kitsen, että se on luettava' työväJen suojeluskaar
tien ansioksi. Ja kun tämä hallituksen toimen
pide nähtävästi tätää nimenomaan tämän niin sa.
notun punakaartin eli työväen suojeluskaartifi ku
kistamiseen ja kun sillä pyritään Vaasan oloihin 
nähden saamaan sellainen käänne oloihin, joista 
mahdollisesti. porvaristo myöhemmin voisi saada 
sitten aihetta enempään propagandaansa, niin minä 
puolestani vain pidin velvolliosuutenani huomaut
taa näistä seikoista. Ja loppujen lopuksi toivoisin; 
'että ei täl.lä 'kysymyksellä pidettäisi sentään niin 
tavatonta kriirettä, koska kerran muuten on näyt- · 
täytynyt porvariston taholta ainakin Vaasaan 
nähden, ettei tässä kysymy:ksessä ole ha.luttu 
kiirettä pitää. Sitä ilmeisesti on jarrutettu siellä; 
~i ol·e pyritty vakavasti ·vastapuolueen' taholta 
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minkij,ä;nlaisiin toimenpiteisiin, joista olisi ollut 
käytännöllistä tulosta. Siellä on i~lmeisesti ase
tuttu vastustavaUe 'kanwaUe, pyritty siihen, että 
olisi vaikeutettu järjesty ksenpitoa V aasassakin 
ja änreisesti myöskin siihen, ~että oHsi ~lisätty vaa
raa, että venäläinen viera:s ~oima olisi 'sekaantu
nut sisäisiin asioihimme. Ja jos tuo vaara tämän 
hallituksen valtuuden kautta suurenee, se ~ei suin
kaan ole syöväen syy. 

Ed. G y 11 i n g: Lukuisat puheenvuorot sekä 
eilen että tänä päivänä ovat :kai eduskunnalle sel
västi osoittaneet, että S<ekä täällä eduskunnassa 
että aen mulkana varma,anlkin hyvin suuressa osas
sa koko meidä.n maaiamme on mitä suurimpia a!"
~luja :seUaista ehdotusta vasta,an, jOka hallituk
sen taholta eduskunnalle nyt on tehty. Nähdään 
mitä suurimmalla huol'!llla, ·että hallitu1kselle ja 
seUai:seHe ha.11itulkseUe, jo:ka meiUä nyt on, luo
vwtettaisiin sellainen vaatuus, josta tässä nyt on 
puhe. T.oistan nimimomaan sanat sellai:selle hal
litukselle, sillä se hallitus, mikä meillä nyt on, 
nojaa porvaristoon ja siellä pääasiassa oikeistoon. 
Porvariston vas,emmisto laahu:staa mukana, ei us
kallla haUitusta vaii'taan 8/settua ja siunaa kaikki 
sen ~teot. Tämä ilaHitus on kumminJkin sisäpoli
tiilkassaan, jo moDJella ·ta•vaHa osoittan'lllt sellaisia 
oireita, että on arvelluttavaa nykyis~essä ajankoh
dassa luovutta:a sille sel'lai,st•a v·altaa, mitä se nyt 
itseHensä t81htoo. Edus'kuooalle on eil<en meidän 
ryhmämme eräitten edustajain taholta jätetty eräs 
:kirjelmä., jossa. pyydetään, että eduskunta ottruisi 
tutkiaks<ensa tämän hallituksen eräitä tekoja, jotka 
ilmeisesti ovat lain·- ja määräysten vastaisia ja joi
den tekojen ka:utta tä:mä haillitus nykyisessä olo
tilassa pyrkii systemaattisesti 'laajentamaan val
taansa yli sen, mitä sille kuuluu laillisesti, toisin 
'Sant<>~n , että tämä ha:llituls haTjoittaa j,o nyt val
tiokaappauspolitiikkaa joka päivä, askel askeleel
~- Tällaiselle hanitubelle, wka ei tiedä. asettaa 
tboiminnal'lensa niitä rajoj-a, joita la:ki ja ~en 'lail
J.iset oikeudet siHe a~ettavat, puhumatta !kokonaan 
siitä, mitä sen yksityiset jäsenet ovat toimineet ja 
tehneet, on vaarallista nykyaikana, iOIS on ~8/a
rallista yleensäkin, antaa s·ellaisia valtuuiksia. mis
tä n;yt on ~symys. Se on vaarallista muiden 
muassa sentakia, että meillä on juuri maan hal
litnsmuoto val'mistettavana. Jos hallitukselle ja 
sellaiselle halitu.Kselle, josta nyt on kysymys, jä
tetään niin suuret valtuudet järjestyksenpidossa, 
joist~a nyt on 'kysymys, toisin sanoen rajalttomat 
valtuudet a.seellisen VIOiman ylläpitoon tåissä maa•s
sa, merkitsee s·e itse a,sia:ssa hyvin paljon 'kansan
valtaisen hallitusmuodon tulevaisuudeUe tässä 
maassa. rSillä aseellinen joukko, varsinkin silloin, 

kun hallitusmuotoa ·.ei ole 'saatu lopullis·esti val
mi,iksi, merkitsee itse asiassa jo hallitusmuotoa. En 
,luota tähän hal'lituksreen ja luuleDJ, ~että suurin osa 
Suomen kansa;a ei luota siihen, että se tulee käyt
tämään sen pyytämää valtaa sillä tavalla, kuin 
ne maalaisliittolaiset uskovat, jotka epäillen kat
oovat näitä, halli'tu'ksen toimenpiteitä, mutta kui
tenlkin ovat 'tahton~et hallitukselle puoltaa kysees
säolevan va,llan antamista. 

Tahtoisin siitä syystä, että kysymys, josta nyt 
on tehty ehdotus, otettruisiin tarimmman ja yksi
tyiskoMaisemman valmistelun alais-eksi, !kuin 
mitä hdlituksoo taholia on ajate~ltu ja edus
kunnan oilmiston taholta rlmeisesti ajatellaan, toi
sin san'oen ol'en ~sitä mieltä, '!lttä erityinen järjes
tyslaistos, jos se havaitaan tarpeelliseksi, järjes
tet.täisiin ,sille po1hjalle, ettei se olisi hallituksen 
käytettävänä, vaan oli.si <edu:skmnnau; .käytettä
vänä, s. o. aina'kin siihen asti, kunnes hallitus
muoto on meilQä. Sillä 'tä:m'ä ta!kaisi meille, että 
meille tulee hallitusmuoto sellainen, jO'nka kansa 
ja 'eduskunta tahtoo. Muuten saadaan semmoinen 
hallitusmuoto, jonka taht-oo oik,ei,sto ja ääri
mäinen oikeisto. 

Toinenkin ·seikka minusta puhuu sen puolesta, 
ettei <edus'kun·nan pitäi~ päättää a1SJiaa n\Yt, vaan 
lähettM. ·se valiokuntaan, se nimittäin. että täl
lai,sta asiaa nölhdälkseni la~llis·esti ja V·Biltiopä.ivä
järjesty<ksen ·mukaisesti eduskunta ·ei voi :päättää 
sillä tavalla, kuin hallitus on ·ehdottanut. Nyt 
ei ole :kysymy;s miSitäälll •pienestä melllosta eikä 
mistää;n pieDJes·tä toimenpiteestä, vaan erittäin 
laajakantoisesta toimenpiteestä ja toim'!lnpiteeStä, 
joka tuo mukanaan ~suuria meDJoja vaH~olle. Po
'liisipoollrikkö tää1lä vasemmal,la on ilmoittanut 
miljoonan markkaa xnukaud,essa tulevan !kysy
mykseen. Se on . tietysti vruUan arviosumm:a, 
saattaa nousta :paljon :suureiDIIDa'ksi ja. vuoden 
mi:tta~n siit~ tulee tietysti kymmeniin miljooniin 
menoJa valtwlle. Tällaisia kysymyksiä edellyt
tää. valtiopäiväjärjestys ehdottomasti vwliakun
nassa valmistettaviksi ja käsiteltäviksi. Jollei 
niin tehdä, toimitaan vastoin valtiopäiväjärjes~ 
tystä, ~ainakin vastoin ~sen 'hen'keä. 

Kun. ·on näi,n :asianlaita, ei minusta -eduskun
naUa ole edes oikeutta päättää <sitä ilman valio
kuntavahnistelua, vaan ·se on 'ehdottomasti valio
~kuntaan lii;h'fliettä~ä. V aHokuntaan lä:hettämistä 
on täällä eräiltä tahoilta kyllä vastustettu sillä. 
syyllä, että asia on kiireellinen ja että sentakia 
olisi .nopeasti saatava asiassa pä:ätös aikaan, niin
kuin kuulemma hallitus ·kiristää itsellensä tässä 
asiassa valtuuksia <erinomaisella ikiiroollä. Olen 
kumminikin vakuutettu, että jos1 'kiire johonkin 
johtaa, se johtaa siihen, että ~yödään pää seinään 
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s~~Tella. ki~reeH~, ~iHä m~l?-us~ ei ol~ epäilystä- 1 

kaan, ·että JOS tOimitaan nunkum halhtus tahtoo, 
jos eduskunta antaa hallitukselle nuo valtuudet, 
niin saattaa ha.llitus mahdollisesti Qropulta saada 
voiton, mutta joka tapauks'eSsa se ei tule käymään 
helposti. Olen melkein varma, <että siitä on kan
salaissota }a levottomuudet seurauksena. 'Tätä 
olisi toki vältettävä. Siinä ei päivän •tai viikon 
lykkäys asian käsittelys·sä oeduskunnassa tietysti 

1 

mitään merlkits•isi. 
Näitä näkö kohtia silmälläpitäen ·pyytäisin 

P'Uolesiani ehdottaa, että eduskunta •eJhdotuks€n 1 

tekemiseksi eduskunnan johdon ja va•lvrounan alai
sena toimivan kansanvaltaisen järjestysvallan ai
kaansaamis·eksi päättää lähettää asian lakivalio
kuntaan, jonka asian rahallisesta puolesta tulee 
pyytää valtiovarainvaliokunnan lausuntoa. Valio
'kunnat tietysti saattavat !käsitellä täinän asian 
sillä kiireelolä, joilika he näkevät asianhaamin vaa
tivan. Paljon pienemmässä .tapa111ksessa, joka ' 
esiintyi viime kesänä Helsingin miliisi1akon yh
teyd-essä, katsottiin välttämättömäksi valiakunta
klilsittely ja valiokunta käsitteli asian nopeasti 
,}a. siitä oli tulos, joka johti ase111an selventämi- 1 

seen. MinuSJta tehtäisiin mitä turmioHisin rvirhe, 
jos meneteltäisiin niinkuin hallit~s tahtoo. Sen
takia ehdotaan, että eduskunta nyt .. päätt&isi eh
dottamaalani tavalla han:k'kia asiaUe selvityksen 
ja selvittelyn perusteella vasta ryhtyä nyt ky
sessä olevaan toimenpiteeseen. 

. Ed. E 1 o r a n t a: Tänä aamuna, tämän asian 
~illä olles·sa jo mainitsin, että koko tästä ·hommas
ta.lvoi koitua sangen vaarallinen yritys, ja sellai
seksi se: asia nyt alkaakin muodostua. Täällä 
suurella painostu!kseilla porvarit koettavat 'V'aikut
taa asiaan, saadaksensa hallituksen esityksen 
edus~unnassa hyväksytyksi ja todennäköisesti jo 
nyt olemassa olevat porvarikaartit laillistetuksi 
hallituksen poliisivoimaksi, jota. ·sitten tarpeen~ 
tuU.eu käytettäisiin. Ovatko herrat ja hallitus 
oikein vakavasti ajatelleet, mihin tämä homma 1~ 
nuilta:kin jo'htaa? Sain puolisen tuntia sitten eräi
tä hämmä·styttäviä tietoja puhelimella. Kuul
tuani päivällä, että jotain erikoista on tapahtu
massa Porvoossa, pyysin sieltä tietoja ja sain niitä 
äskettäin. Ne tiedot eivät ollenka11n puhu
senaatin aiotteen hyväksymisen puolesta. Nii
den tietojen mukaan on Si'Poon pitäjän seutuville 
ja Porvooseen kerätty suuri aseellinen porvari.iouk
'ko, jolla on tarkoitus -lähteä kävelemään He1sin
idä kohden, sikäli kuin sielläpäin asiasta oli jota
kuinkin luotettavia tietoja saatu.. Helsingissä 
ei minun tietääksen-i tällä kertaa sellaista aseel-
lista hyökkäystä tarvita. 1 

Porvoon kaupungissa tälJä hetkellä ellilmöi jo 
mainittu asestettu porvarikaarti. Noin kolmisen
sataa miestä käsittävä joukko siellä terrorisoi 
työväkeä parhai·Haan. Niitä on kerätty sinne 
sekä Porvoosta että lähipitäjistä. Tänään ilta
päivällä ne ovat vangiuneet työväenjärjestöihin 
kuuluvia henkilöitä, kruksi nii>stä kulettaneet Si
pooseen, kolmatta aikonoot lähteä vi'emään, mutta 
kun se siitä jyvkästi kieltäytyi ja näkivät, että 
sitä ei voi saada ·elävänä lähtemään, niin lopuJta 
törkeyksiä lasketeltuaan päästivät sen irti. Sen 
jälkeen vangittiin vielä kolme työläistä. En tiedä 
näiden kohtalosta, enikä siitä, mitä herra.Skaarti 
aikoo näille työläisille tehdä. ·Mutta niiden 
herraSikaartilaisten puheista päättäen eivät suin
kaan aikomuks·et ole mitään rauhallista Jaa:tma. 
Herras'kaarti on si·ellä- tai efhkä herra Oa.siren 
ilmoittaa, onko se senaatin poliisikaarti - on 
siellä vallaunut työväentalon, pitää sitä asema
poa~kkanaan. Kuuluu myögkin, sikäli kuin ~puheli
messa sain selville, 'kontrol'leeraavan puhelinkes
lkusa.semaa, joten eivät työläis·et pääse. tietoja le
vittämään. Porvarikaartilaiset käyvät siellä pa, 
rast'a]kaa työväen .asunnoissa nuuslkima;ssa, än:
·syttämässä ja ärjymässä työl.äisiHe. Missä tar
koitfllksessa? Tarkoituksena on nostattaa työ
väestö aselliseen vastarintaan ja siten saada ai• 
hetta oisoittaa, että kylläpä sitä poliisikaartia tar
vitaan. (Vasemmalta: Ed. Mikkolan ennustus. ,Pu
huja= Ja. monen muu porvarin ennustus,-. lisättä
köön.) Herrat käyttävät voimakkaita keinoja vai
kuttaa;kseen eduskunnan porvaristoon. En. tiedä, 

· onko senaatilla osaa · tuontapaisessa hommassa. 
Toivoisin, että sitä ei olsi. Mutt sen tiedän, että 
porvariluo:Kkien johtavilla aineksilla siinä hom
massa on sormet pelissä, ja se pel•i ei suinkaan ole 
mitään .siivoa eikä kaunista. 

J·os nyt Porvoossa porvari'kaaJrti onnistuu· ·ter
rosiseeraainaan työväikeä niin pitk~lle, että syn
tyy vakavampi· yhteentörmäsys, min tietävätkö 
herrat, mihin se johtaa? Porvarikaarti on jo senaa
tin esitykSien pohjalla katsonut itsensä oikeute
tuksi esiintymään niin, kuin •se nyt esiintyy, ja 
katsonut kai tavallaan olevansa jo laillinen mahti 
maassa. 'Tämä kai johtuu siitä. että eduskunnan 
porvariryhmät qvat todennäköisesti jo ennakolta 
antaneet sena;atille sitoumuksen ajaa tämä senaatin 
ehdotus läpi. Näin ollen ovat porvarit pitäneet 
asemaa s·ellaisena, että se on jo hallitu:Ksen polii
sijoukkona valmiina. Sillä pohjallå kai toimin
taa nykyäänkin· siellä Porvoossa hoidetaan. 

Asema alkaa kehittyä aika vakavaksi. Jos 
te nyt laillistutatte ne kaartit, jotka paraillaan ter
roriseeraavat työväkeä tarkoituksella virittää kan
salaissota. maahan, niin kyl·lä te astutte askeloon, 



Lujan järjestysvailån 1uominet1. 919' 

jota te tulette myöhemmin raskaasti katumaan. 1 

Olkaa siitä varmat, niin varmat kuin olettekin 
tällä hetkellä, että tul.ette niiden avuilla työväes
tön lyömään veriin ja häviöön. Kun asema on 
tuollainen, ja kun tämän esityksen takaa pilkistää 
tuollaisia ilmiöitä esiin, niin on tällaise1le kysy
mykselle ainoa oikea käsittelytapa se, että se il
man muuta hylätään. Me emme tarvitse •sellaista 
asestettua jouk!roa, jonka ensimäiset esiintymiset 
Suomessa ovat sen }eimanneet kutakuinkin ka
malin värein. Me tarvitsemme täällä ripeäs~i 
uudistuiksia. .Älkää luulko .porvaripuolueiden ta
holla, että te röyhkeästi uudistuksia jarruttaen 
selviätte asemasta suuveHa poliisi'kaartilaa. Sitä 
te ette tule tekemään. Te ette selviä siitä aseel
lisella voimalla, vaan te selviätte siitä uudistuksia 
nopeasti toteuttamalla ja antamalla takeita siitä, 
että tääillä ruvetaan pääsemään siedettärviin yh
teiskunnallisiin oloihin laiHista tietä. Silloin lop- · 
puvat pyrkimykset laittomille teille, niinkuin 
maassamme tähän asti, ikävällä kyllä, erinäisissä 
tapauksissa on tapahtunut. 

Herrojen tahol1a ei näytä olevan halua hyväk
syä edes niitä välitysehdotuksia, joita sosialide
mokraattien taholla on asiassa jo kaksikin tehty. 
Välit tuntuvat tällä kertaa aika selviltä. Luokka· 
taistelu on joutunut kohtaan, jossa näytään jou
duttavan aseellis·en ratkaisun tielle, ja sille tielle 
joudutaau siitä syystä, että te maaliskuun vallan
kumO:uksen jälkeen olette voimanne mukaan jaT
ruttaneet kaikkea uudistustyötä, riistäneet luot
tamuksen kansalta rauhaUis·een edistykseeu ja nyt 
yritätte korjata asemaa keinoilila, joita esillä oleva 
hallituksen esitys tietää. 

Täällä tänä aamuna ed. Colliander asiasta an
tam•a-ssaau lausunnossa mainitsi, että epäjärjestyk
sen ylläpitäminen Turussa tulee aika kalliiksi. 
men samaa mieltä, että epäjärjestysten ylläpitä
minen ja niiden kukistaminen!rin tulee ,aika kal
liiksi; s:e maksaa rahaa ja verta. Ja siitä syystä 
luopukaa sellaisesta politiikasta. Jos :käyttäisin 
samanlaista väiUelytapaa, · kuin -ed. Colliander, 
väittäisin minä, että. herrat Colliander y. m. yllä
pitävät anarki~a T#rus~a: ~~tahdo su~raa~ sa~oa, 
että herra Colhander ollSl mm tehnyt, JOskm vume 
aikojen tapahtumat sel;laiseen viittaavat, niin Tu; 
rrin tapahtumat kuin paraillaall Porvoossa sattu
vat tapahtumat. On vielä aikaa. Palatkaa siltä 
tieltä, jolle nyt olette a.stumåssa ja jo osittain 
astuneet, niin vielä saadaan rauha. Mntta jos te 
tänä iltana täällä hyväksytte hallituben esitY'k
sen, niin kyllä te silloin saatte sen seurau~sista 
yksin vastata. 

·Ed. K i v i n i e m i: . (Vasemmalta: Päivällis
loma.) Ensinnäkin on mielestäni otettava huo-

mioon tätä esitystä käsiteltäessä se s·eikka, et~ 
järjestyslaitoksen, jossa tlilssä on kysymys, 
ollakseen tehtäväänsä soveltuva, ensimäisenä eh
tona täytyisi olla, että hallitus, jonka •käskettä
vänä se on, sei&oo kansanvaltaiselila ja parlamen
taarisella :pohjalla. Mntta niiMuiu tiedämme, 
nykyisen hallituksen takana on tiilssä eduskun
na:ssa vähän enemmän kuin puolet. Lähes toinen 
puoli eduskuntaå on omavaltaisasti sulettu. pois 
hallituksen muodOstamisesta. Meillä on jo. riit
tävästi kokemuksia 'siitä, että epäparlamentaa
rinen hallituksen kokoonpano on johtanut siihen, 
että todellinen •kansan hyväksi tehtävä uudistns
t.yö tässä eduskunnassa käy aivan mahdottomaksi. 
Onko tällä nykyisellä hallituksella sitten kansan 
enemmistön luottamusta takanaan. niinkuin täällä 
oletetaan? Minä epäilen. Kansa on työttömänä. 
ja nälässä, se odottaa eduskunnalta ja hallituk
selta työtä ja leipää. Ajatelkaapa hyvät naiset ja 
herrat, mitä saa aikaan sellainen toimenpide, että 
sille annetaan leivän asemesta lyijyä ja rantaa! 
Kyllä tällaisilla toimenpiteillä ei voida rauhaa 
maahan saada, ja se on myöskin tosiasia, että anar
kiaa on ·olemassa, ja kun sitä kerran on olemassa, 
niin sen poistamiseksi ja estämiseksi täytyy käyt- . 
tää, jos ei muu auta, vaikkapa voimakeinoja, mutta 
•ei tällä tavalla, kuin tässä hallituksen esityksessä 
on, sillä se tuottaa vain yhä lisää anarkiaa. Ai
noa keino on mielestäni se, ·että kysymyksessä ole
van järjestysvaHan ·luomiseen käydään !kansan
valtaisia periaatteita noudattaen. Sillä tavalla 
saadaan anarkia asettumaa.n, kun sama:lla hanki
taan -leipää ja työtä. Diktatuurilla · ei tätä Suo
men kansaa hallita, tulkoon se oikealta tai vasem
malta. Kansalla on vuosisatojen raskaat koke
mukset siitä ja se tulee sen kukistamaan tavalla 
tai toisella. · Täällä ed. Rentola. ~malla 'Sekä 
siunasi että kifosi een ·miekan, minkä hän halli
tu1ksen käteen antoi. Hän· kirosi •sen nimittäin 
siinä suhteessa, jos sitä aletaan käyttää kansain
välistä ja varsinkin meidän maasamme olevaa. 
sosialidemokratia& vastaan. Minä p1.10lestani olen 
vakuutettu, että <Sitä. tuHaan.::juuri sitä vastaan 
käyttämään, sillä anarkia onneksi se on ohimene
vää ja siUä ei tul~ olemaan juuri stiurta kannat
tavuuttä;~ s~ näin mnrrosaikoina ·kY'llä nousee pin
nalle, mutta sosialidemO'kraattinen voima on ;jo 
siksi suuri maassamme, että anarkia ei tule saa
maan suurempaa kantavuutta. Minulla on lä~ 
hes parinkymmenen vuoden aikana, mitä olen 
työväenlikkeessä ·~·sosialidemokraattisessa· Uik
keessä ·ollut 1nu'kåha; selvät persoonalliset koke
mukset siitä, että poliisivaltaa silloin, kun käski
käyttämään tähän tarkoitukseenjänä on olemassa 
jänä on olemassa yliluokka, tullaan juuri etupääs
sä käyttämään tähän tavkoitukseeu. Sillä. paik-
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:ltakunnaUa :siellä •kaukaisessa Lapissa, mis·sä olen 
·toi•miskellut, ;minä luokkatovereiltani olen •saanut 
liitkanimen revisionisti ja porvareilta samoin 
myös liikanimen hiljainen sosialisti ja ol·e.n aina 
koettanut toimissani käyttää rauhallisia ja siveel
lisiä keinoja, mutta siitä huolimatta olen useam
il;lan kerran joutunut JJOliisin !kanssa te~emisiin ja 
olen tullut siihen vakaumukseen, että tässäkin on 
kysymyksessä ei anarkian !kukistaminen, ei huli
gaanijoukkojen kukistaminen, vaan sosialidemo
kraattisen lii:kkeen kukistaminen, sillä se on paljon 
<Vaarallisempi 1il!ke ·olemassa oikeistolle kuin anar
kia. Täällä on pwljo puhuttu la.htarikaarteista 
ia punakaarteista. Ennen joululomalle läihtöäni 
olivat minulle nämät •kummatkin aivan tuntemat
tomat. Tiesin ainoastaan ·sen, mitä niistä oli pu
huttu. Lapissa 'käydessäni kumminkin tulin huo
maamaan, että olemattO!ffiia ·ne eivät ole, ja vie
läpä sain sen havainnon, että niitä käytetään tar
koituksellisesti. Tänne :kaukaiseen Lappiinkin 
on lähetetty .suojeluskunta ja mikäli selvisi sen 
toiminnasta, tarkoitus oli •sillä saa.da aikaan siellä 
rauhattomuutta, että olisi syytä käydä :kansaa 
rau·hoittamaan. Täällä on ed. Gylling jo ehdot
tanut tämän as•ian valiokuntiin ja pyytäisin myös 
sitä •kannattaa. 

E .nsim ä i ne n varapuhemies: Kun 
uoseita puheenV"uoroja on pyydetty, kes]u~ytetään 
nyt täysi-istunto ja jat~etaan kello 1h 8 i. p. 

'P'å;ysi-istunto ke5okey.tetö.än ikeHo 5 i. IJl. 

'Täysi-istuntoa jatketaan . ' 

' ·k:lo ;1;2 8 i. p. 

.. ·Ensi:mi\ine.n v~rap)lhemies: Jatke
taan päiväj:äJrjesty~ olevan 8:n asian .käsit-
·tclyä. ,, ' 

Aa·.taupiilvitJ.li:j. t$i 00.. GyHing seuraava-n ehdo
tukseQ.: -ettij. .edus:koota. ehdotuks&.Q tekemiseksi 
eduaku1lnan j®don ja valv-onnan alaisena toimi
van kansanvaltaisen jä.rjestyS'kunuan aikaansaa
misesta. päättäisi lähettää ·asian lakivaliokuntaan, 
j®ka asian ra'hallisesta ~puolesta tulee pyytää 
valtioy~invaliokunnan laus~n~. Tätä ehdo
tl1;Sita on ed. Kiviniemi kannattanut. Eduskunta 
hylkäsi viime istunnossa ed. Välisalmen ehdo
tuksEtn tämän asian lähettämisestä laki;valiokun
nan vamisteltavaksi. Kun ed. Gyllin~in nyt te-

kemä ehdotus mielestäni oleellisesti on sama, en 
katso voivani asettaa sitä äänestyksen alaiseksi. 

Ensimäisen vara;pu'hemiehen ilmoituksen joh-
dosta lausuu · 

Ed. G y 1 1l i n g: Minusta puhemiehen käsitys 
tässä asiassa ei ole oi~ea. V aitiopäiväjärjestys 
puhuu siitä, että on sama ehdotus ollut ennen 
äänestettävänä. Puhemies ei oloe itsekään väit
tänyt, että tässä olisi iky,seessä sama ehdotu~. 
Hän sanoi, että tässä on kysymyksessä •oleellisesti 
sama ehdotus. Minun ·ehdotukseeni ensiksikin si
sältyy perustelu asian läihettämisestä valiokun
taan. Sitä :ei lähetettäisi sinne avonaisesti. Siinä 
on oleellinen ero. Sitten on myös ehdotettu pyy
dettäväksi valtiovarainvwli·d~unnan lausuntoa, jota 
ei ennen ollut ehdotettu. Nruhdä.kseni siis ehdo
tus ei ole sellainen, ·että sitä olisi kieltäydyttävä 
äänestämästä. En •kumminkaan tahdo tehdä vaa
timusta, että ·eduskunta päättäisi lähettää puhe
hemiehen menettelyn 'perustuslakivaliokuntaan 
harkittavaksi, koska vooin muuttaa tämän ehdo
tuksen hiu'kan, •sellaiseen muotoon, että puhemie
hellä ei ·ole mitään syytä ki·eltäytyä sitä äänes
tyttämästä, nimittäin •sillä tavoin, oettä se lähete
tään ~sekä la;ki- että valtiovarainvaliokuntaan. 
Aion tehdä siitä ehdotuks·en. 

Ed. W r e d e: Frågan huruvida det af herr 
Gylling framställda för.slag~et är detsamma som 
det i går af l.andtdagen genom votering rförkastade 
beror icke därpå, hurnvida ordalydeolsen är dim
samma, utan dä!'IPå huruvida detta förslag inne
håller någonting annat eller någonting utöfver 
hvald det genom votering förkastad:e förslaget 
innehåUer. Såvidt jag fattat dessa för.slag, · är 
herr Gyllings förslag icke vid•sträcktare utan 
m•era begränsadt än det förra förslaget, så att 
det rymmes inom detsainma. På grund däraf. 
anser jag heiir talmannens förfarand,e att icke 
upptaga det till votering va:ra 'fullkomligt riktig . 

Ed. G y 11 i n g: Ed. W tedalle pyytäisin· huo
mauttaa, että on hyvin mahdollista, että edus
ktilita eilen juuri siitä syystä hylkäsi ~ehdotuksen 
iähettämisestä valiokuntaan, että se oli laajempi 
,kuin nyt ehdottamani. 

Kesku.stelu puhemiehen ilmoituksen jO'hdosta 
julistetaan päättyneeksi. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h .e m i e s: Mitään 
ehdotusta ei ole tehty. 

Ed. A r '<>ne n: Luovun. 
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Ed. S u n t .a l a: Esillä olevan kysymyksen 
yhteydessä ·on huomautettu, että sosia:lidemokraat
tises·sa ·ryhmässä on 'henkilöitä, jotka kannattavat 
hiljaisuud•essa hallituksen tekemää 'esitystä. Tämä 
huomautus pakotti minut pyytämään puheenvuo
ron: torjua:kseni tuon väitteen. Vieläpä olen va
kuutettu muistakin ryhmätov·ereistan1., että yh
tään niis•sä ei ole sellaisia, jotka kannattaisivat 
haHituksen tekemää esitystä. Mielestäni on tähän 
maahan saatava ·oikea järjestys, mutta järiestystä 
ei palauteta tähän maahan pampuiHa eikä am
puma-aseilla. Oikea järjestys palautuu vain 
niissä oloissa, kuin ka·nsan pohjakerrobilla on hy
vinvointi. Silloin ei ole järjestyksen 'häiritl3i
jöitä., jokainen tahtoo säilyttää hyvinvointinsa 
ja huligaaniainekset V'oidaan silloin helposti pi
tää aisoissa. 

:Täå.JJlä on paljon väitetty siitä kulka on ·syylli
nen nykyiHeen ·1ewttomaan tilaan maassa. On 
myöskin selvästi osoitettu, että syyt 'siihen ovat 
niin syvällä, että niitä ei voida poistaa aseellis
ten joukkojen muodostami,sella, Tarvitaan uudis
tuksia, jos mielitään poistaa levottomuuksia. Mutta 
tämän eduskunnan rporvari.t eivät .tahdo uudistuk
sia. Heillä on ohj,eena. iStolypinin politiikka: 
,tmsin rauhoitus, sitt•en uudistuksia". Nykyisellä 
politiika:Ua porvaristo os·oittaa, ·että se ei ymmärrä 
aikaansa, e:iJkä ole mikään ihme, jos. he tällä poli
tiikalla ,,1öisivät päänsä seinään", kuten on emnrs
tettu. 

Esilläoleva esitys osoittaa, että· hallitus ei ole 
oppinll.lt mitään Suomen itsenäisyyskysymys-tä 
järjestettäessä. Itsenäisyyskysymyksen järjestä
minen oli nimittäJin takaperoista, niinkuin esillä 
oleva kysy<IDY'skin. Nyt kun haHituksen pitäisi 
:tyyn11yttää työväenluokkaa, lä:hennellä sitä uudis
t~silla, tahtoo haJlitus päinvR~stoin t'ervehtiä sitä 
lyijyllä. T·u:leeko ·hallitus ·Onnistumaan, on hyvin 
epäilevää, vaikkakin .hallituksen tukena on edus
kunnan ·porvaristo ja Esäksi ed. Rentolan antama 
siunaus. On hyvinkin luultavaa, että nykyisissä 
oloissa •suurten a,seellisten joukkojHn muodosta
minen synnyttää vielä rau'hallisesså työväestössä 
sellaisen mi,elialan, joka voi puhjeta telmihin sel
laisiin, •että epäjäJrjestys vain täJssä · lliFM:ssa ~li
sääntyy. " 

Kuka tässä ma'as·sa on ensin nostanut a•SOOD. 'kR~n
sal.aistaan vastaan. Kenen toimesta on ·ensin perus
tettu aseellisia järjestöjä? Ei ainakaan työväen 
taholta sitä ole tehty. Kyllä n.e olivat Suomen 
porvariherrat, jotka ensin asest.autuivat. Porva
riston taholta-alettiin viime k'esänä perustaa aseel
lisia 'järjestöjä, niitä he kutsuivat palokunniksi, 
su<ijeluskunniiksi j. n. e. Ainakin Kaski-Sll.lo
:niessa levitettiin <palokunta-aatetta väellä ja voi-

mll)lla. Pitkin pitajiä Jmlki ·miehiä, jotka selitti
vät kansalle palosammutusaatetta., jokai·sella mie
'hellä oli mu:kana.an pa:l'Okalunäytteitä. Tosin ei 
ennen ole ollut sellaisia palokaluja, jotka sopivat 
housuntaskuun, mutta kun kuunneltiin, ·alettiin 
käsittää. 

Näillä pa.lokunnilla oli tarkoitus estää viholli
sen tihutöitä, jos he yrittivät niitä tehdä. Se oli 
'kaunis ajatus, jon:ka moni työläinenkin hyväksyi. 
Mutta näa:nät palokunta-aatteet saivat pian toisen 
suunnan. Maassa oli useita työtaisteluja ja. sil~ 
loin ryhdyttiin suojeluskuntain taholta levittämiiä.11 
sellaista· aatetta, että nämä ,aseelliset suo.ieluskun.:. 
nat tulevat sekaantumaan työtaisteluihin. Tä.l-
1löin myöskin huomasivat työläiset suojeluskun
tien oikean rbarkoitusperän. •Sittemmin kärjistyi 
asema yhä uhkaavammaksi. Maanviljelijät pu
huivat jo vaalien 'OOellä maateollisuustyöväen näl
kään ta;ppamisesta. Suojeluskunnat esiintyivät 
uhkaava·sti, antaen ymmärtää, että turlevat elin
tarvelev'Ottomuudet asevoimin kukistamaan. Knn 
työväestö tunsi •sellaisen, aseellisen, järjestön a'siat 
ja uh'kauks·et, ei ole ihmeellistä, että aseirta alettiin 
heille haalia. Porv.aristo haukkui, ·että työ'v-äki 
saa a·seita venäläisiltä. Mutta porvaristo s& 
samaan aikaan milloin mihin.kin. paikkaan ran
nikkoa aseita. Mistä aseet tulivat, on minulle 
tuntematonta, mutta vieraalta saatuja ne joka ta
pa'll!ksessa olivat, sillä kotimaassa ei ·sellaisia val~ 
misteta. 

Tällä tavoin ·ovat maassamme ·eri ·kansan,luokat 
asestuheet ·luokkataisteluun. Porvaristo on sen 
aloi.ttanut ja täten pa:kottanut työväen seuraamaa:n 
esimerkkiä. Nyt pyytää senaatti eduskunnalta 
lupaa julistaatk,seen kansalais·sodan tässä ma!l8sa. 
Kuten näyttää, tulee majest·eetiu enemmistö tä
män luvan myörttämään. Nuori trusavalta alkaa 
h'Uomen·ensa sotatoimilla. Se 1ei S'Odi vierasta vi
'hollista vaan omaa kansaa vastaan. Huonosti 
:aletaan uutta Suome'a luoda. Edesva.stuu lan~eaa 
senaatin ja eduskunnan porvariston kannetta
vaksi. M~ työväen luokan, edustajat olemme osoit
taneet pf!.:ljon 'Iiyviä ~e~n'Oja, n1iHä tavoin maa ra-n
hoitetta:isiin. T'e otatte omat keinonne. Hyvä on! 
Nähdään tu'&nnenmpana, mit?b. tuletten·onnrstu· 
maan. 

p "f . ~ .. 

Tääillä _on . iärkisyil1ä perusteltu tämän kysy
myksen vali·okuntbaan lähettämistä. ~ielestä.ni 
asia on ,sellainen, että se varuti·si tai.Kka:a harkintaa, 
·ennenkuin päätös tehdään. Mutta kun asia ei 
·näytä menevän valiokuntaan, ythdyn niihiri,' jptka 
<OVat ehdottaneet ky:symyksen hyläJttävä:ksi. . 

Ed. S a 1i n. Luovun. 
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.'•Ed. Sj r o l a: Viime yönä. ed. Colliander jatkoi 
~sian hsittelyä muutamilla :riisasteluilla, jotka 
eivät kyllä a.siallista vastausta. kaipaisi, muth. 
saattaahan niidenkin perusteella panna muutamia 
seik1wja pai'kallensa. Kun sosialistit ovat osoitel
·leet keinoja, jotka saattaisivat maahan palauttaa 
järjestystä, niin koetti hän siitä vetää johtopää
töksen, että sosialistit voisivat siis palauttaa jär
järjestyksen, mutta eivät tahdo. - Sosialistit ym
mU.r,tävät ja porvarienkin pitäisi ymmärtää, että 
kansan-liikkeet ovat luonnonvoima, yhteiskunnal
listen seikkojen ilmaus, Ja siis yhteiskunnallisten 
lakien a-laisia. Me voimme täällä niitä selostella, 
analysoida ja koettaa siten osoittaa, löytyisikö 
tällaisesta tilasta pääsyä pois. Joidenkin maiden 
eduskunnat pitävät tällaisten ilmiöiden tutki
mista hyvin tärkeänä. Kun .A:merikassa viime 
vuosina Hmeni sangen jyrkkiä luokkataistelun ja 
•kansalaissodan ilmauksia, varsinkin Lännen suur
ten lakkojen yhteydessä, niin asetti Yhdysvaltain 
kongressi tutkijakunnan, joka matkusti ympäri 
m~ta ja otti vastaan eri kansall'luo'ikain ja järjes
töjen edustajia ja yhteiskunnallisia toimihenki
löitä kaikilta aloilta sekä tiedusteli niiltä tarkoin, 
mitkä heidän mielestään ovat tällaisten ilmiöiden 
syyt~ ja pyysi heiltä ehdotuksia tällaisten ilmiöi
den voittamiseksi. Vaikka siellä valtioval.Ialla 
on käytettävänänsä &ota voimia ja 'käyttääkin .niitä 
usein häikäilemättä, niin kuitenkin se piti tär
keänä tallaisten alati uudistuvien ilmiöiden tut
kimisen. Ja se tutkimus valaisi syvälti sen maan 
yhteiskun'nallisia oloja. Tämän eduskunnan is
tuntoaikana on jo useita kertoja ilmennyi seikkoja, 
jotka olisivat aiheuttaneet sellaisia tutkimuksia. 
joi.ta. · eduskunnan asettamain toioinikuntain olisi 
ollut suoritetta.va jonkunlaisella tuomarinvallalla, 
niinkuin joissa.kin muissa maissa eduskunnalliset 
komiteat asi{)ita tutkivat, ja me olemme täällä 
ehdottaneet edes vali{)kunta•käsittelyä sellaisille 
seikoille kuin Turun jutulle ja' nyt taas tälle, 
mut.ta siitä on kieltäydytty .. Pyydän panna mer
kille, että ei ole halEtukseri, t)ikä porvarilli~ten 
ryhmi~· puolelta annettu' edes selvityksiä niiden 
väi~i~~n johdosta, joita on, 1tehty hallituksen esi
tyk~n perusteluissa esitettYjä, sei.klroja k{)htaan. 
Ja vaikka selityksiä toiselta ja toiselta puolel.ta 
annettaisiinkin, niin ne kummlinkin olisivat valio
kunnassa tutkittavat, sillä onhan '~uskunnan ar
voa. alentavaa esityttää itselleen asioita, joista 
·a.nnetaan erilaisia tietoja, eikä ryhdytä niitä tut-
kiimaan. · 

Me· 'olemme &oettaneet lausua käsityksemme 
mistä syistä, jotka kuohuntailmiöitä synnyttä
vät. SalliOttak{)on vielä, että ne ilmiöt nousevat 

...siitä tosiasiasta, että luokkasuhteet ovat kärjisty-

neet S.uomess81kin, vaikka porvarisloehtien puo
lelta illintarvekysymY'ksen y. m. yhteydessä mel
keimpä ruikuttamalla valite'llaan, että kaikkihan 
tässä kärsimme ja kaikki olemme . samassa ase
massa. Kuitenkin on selvinnyi esimerkiksi viime 
vuoden tilinpäätöksistä tietojen tullessa, että mo
nissa Suomen kaupungeissa, muiden muassa Tu
russa, on ilmestynyt kymmenittäin uusia miljoo
nanomistajial Tämä samaan aikaan, kun suuri 
joukko kansasta on työttömyyden ja riittämättö
män ravinnon,, jopa suoraan nälän kynsissä. Täl. 
lainen rilmiö on niin merkille !pantava, että olisi 
tosiaankin ihme, j.os tässä ma~ssa olisivat rau
hallisemmat olot. Niin kauvan kuin tällaiset 
vastakohdat vanitsevat, niin kauvan on luonnol
lista, että pysyy levo&muuden tila. ja että luok
kayhteiskunman, porvarillisen yhteiskunnan jär
jestys voi olla aina vain välia.i:kaista, tilapäistä. -
Seväliainen järjestys, joka entisten luok.im .ja 
voimasuhteiden vallitessa on vallinnut, murtuu 
aikana, jota sanotaan vallankumoukselliseksi. Sil
loin ilmenevä kuohuntatila asettuu vasta, knn on 
löytetty ue muodot, joiden puitteissa luoka·t 
muuttunteiden voimasuhtei{len aikana suostuvat 
elämään keskenään rauhallisissa vä:leissä. Näi
den yhteiskunnanisten a~kkosten ·mainitsemista 
ja 'kertaamista ei täällä tarvitsisi, jollei toiselta 
puolen ilmeisesti yritettäisi kieltää niitä. 

Täällä on jo monasti osoitettu, kuinka nykyisen 
seuaatin johtama politiikka, tai turhaa on sanoa 
senaatin politiåkka, se kun on senaatin ja tämän 
eduskunnan enemmistön politiikka, si'llä sehän näyt
tää olevan yhteinen, - ndin, se politii:kka on mo
nessa kysY'myksessä oHut su()rastaan provokatoo
rista. On mainittu elintarveasia. Herra Colli
ander koetti täällä viisastella siitä, että sosialistit 
eivät muka uskalla antaa tarkastaa va.rastojansa. 

Tällaistä törkeyttä on kY'llä ollaatettu heittää por
varislehtien palstoilla, mutta tosiaankaan, .ei olisi 
uskonut, että sitä olisi ·eduskunnassa esitetty. 
&sialistithan ·ovat ensimätisinä vaatineet asioitten 
selvittämisen ensi ehtona rehellistä elintarvevaras
tojen ta,rka:stusta. ·Siihen h()rjahtivat hallituslai
toksetkiru hetkeksi, tässä ennen joulua., mutta por
varislehdiilsä nousseen vastarinnan takia ne sitten 
perääntyivät ja turmeliv.at tämän kalliin inven
toimisen. Sosialistit kieltäytyivät myötävaikut
tamasta sellaiseen· elintarvevarastojen luetteloimi
seen, jota va~ten ei· ollut v~lvollisuutta kaikkien 
näyttää varastojaan. Tapasin tänään erään hel
sinkiläisen talonmiehen. Hän sanoi, että nyt ovat 
keksineet vielä toisen kierouden tässä elin~rve
asiassa. Oli nimitttäin ollut takoitus, että talo:r;J.
miehet kokoaisiv111t talossa asuviita niiden elintar
veilmoitukset ja toimittaisivat ne perille. Mutta 
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nyt on tullut peruutus ja annettiin asujamille oi
keus vi-edä ne· itse toimistoon. Tämä talonmies 
oli täysin. vakuutettu siitä, ettei olisi tårvinnut 
tälläisoon keinoon ryhtyä, ellei olisi oltm selvillä 
siitä, että .talonmiehet tietävät vähin talossa ole
vista varastoista, ja näyttäisi •kovin törkeältä, jds 
joBkun eliwtarvevaraston ilmoitus .talon asioista 
t~etävän talonmiehen tietojen perusteella ilmenisi 
vääräksi. Sanottakoon, että tämä on turhaa epä
luuloa. Niin enhän minä tiooä, mi·ssä määrin siinä 
on .IX3rää, mutta toistan vain, että se 16lintarvetar
kastus, jonka piti olla kaikin puolin luotettava, 
molemmin puolin luotettavien henkilöiden yhtei
sesti suorittama, se on näin monenkertaisilla kou
kuilla ja •kiertoteitlä -turmeltu ja muutettu selvästi. 
provokatsiooniksil, ärsytykseksi, jonka korjaami
nen taas on vaikea, jos sitä edes korjata. hrulutaan
kaan. 

!Toinen .ärsytys on ollut herrojen torpparipoli
tiikka. Te tiedätte, että Suomen torpparien kes
kutdessa harkitaan paraikaa veromwksulakkoa ja 
porvarilliset sanomalehdet hoilaavat, että se on 
taas uusi sosialistien kiihoituskeino, jolla. ne koet
taavat saada torpparit onnettomuuteem Nyt kui
tenkin on muistettava, 'että Suomen torpparit 
ovat uuden -eduskunnankin aikana <toistakym
mentä vuotta saaneet odottaa - ei puhettakaan 
oikeudesta, vaan odottaa j-okapäiväisen työnsä 
turvaa. He ovat olleet ·kymmenintuhansin hää
töjen varassa, ja eduskunta on vuodesta vuoteen 
roikutellnt sellai·siakin väHaikaisia toimenpiteitä, 
·kuin ovat ol•leet sopimusten jatkami.set. Sillä ta
valla ovat porvarilliset luulleet pääsevänsä tästä 
asia$ta. Mutta vaikka asiat ovat näin, niin nyt
yin vielä viivyttelee hrullitus ja -eduskunnan enem
mistö torpparivapautusta, ilmeisesti koettaen sitä 
päästä. 

On mainittu myös perustuslakikysymys. Herra 
Wrede täällä eHen ennusti, että eduskunta tässä 
kokoonpanossaan ei DJäy saa-va.nkaan kokoon mi
tään perustuslakia. Hän tietysti tarkoitti sel
laista perustuslakia, jota hän voisi olla läpilaske
ma:ssa, - että hän ei hyväksy minkäänlaista pe
rustuslakia, minkä tämän edu~unnan vasemmisto 
ja keskustakin ehkä laatisivat, se on selvä. Mutta 
ori sangen kuvaavaa, että tämäeduskuntaselitetään 
ke1vottomaksi laatimaan utta perustuslakia va
paa~He Suomelle! Siis tässäkin asiassa sitä samaa 
proyokatsioonia, kuin oelintarvekysymy.ksessä ja 
maa~l()uskysymyksessä. 

Tulee ajatell~ksi: mikä on kaiken_ .tämän ta
·kana.? Ja vastaJUs voi olla ainoastaan yksi. Tä
män•.senaatin ja sitä yllyttävien ryhmien takana 
on· ·kåpitalistinen Hikevoitto. Ja ymmärtäähän 
sen :niin hyvin. Suomen porvarit eivät ole saa-

neet niin vapaasti isännJöi·dä kuin joidenkuiden 
muiden maiden porvarit. Heidän on täytynyt 
riistämisensä jakaa: venäläisen virkavallan kanssa; 
Heidän on täytynyt alistua Venäjän porvariston 
holhoukseen maatalous- .}a tullipoliti.i:bssa. On
han selvää, -että heille maan riippumattomuus 
voi kajastella ainoastaan vapaana. liikevoiton kah
mimisena, esteettömänä tilaisuutena nyt ker:ran
kin järjestää asiansa nii·n, että voisi kaikkill:a v~l
tiovallan keinl()illa kenenkään häiritsemättä saada 
kääriä kokoon sellaisia voittoja, joihin tilaisurns 
olisi. Tälle seikalle asettavat nyt muutamat tosi
asiat rajoja. Kansanvaltainen pe:J:ustuslaki, .vir· 
kavaltaisuuden · hävittäminen, yhteiskunna.Uiset 
u11distukset, työväen suojelus- ~a vakuutuslait, 
sen sellaiset ova:t suurporvaristol.le !häiritseviä, 
vaikkakaan ne eivät vielä itsessään koske liik&
voittoon eivätkä tee 'sen kokoomista suinkaa 
mahdottomaksi. Päinvastoin ne yrittelevää por
varistoa ajavat uudena~kaisempiin 'liiket.apoihin 
ja teknillisiin uudistuiksii111, mrntta saamaton por
vari&to on sikJSi va-nhoillinen, että se mieluimmin 
kokoaisi liikevoittoa kehnossa. asemassa pidetyn 
työväestön työstä. . 'Tämän liikevoiton, kylmän 
liikevoiton •kannrulta arvioi porvaristo asemaa Suo~ 
messa. .Se arvioi sitä jota:kui~kin näin: Jos men
nään ·pitemmalle uudistusten myöntämisessä, niin 
tässä maassa kuitenkin täytyy j.a.Kaa liikevoittoa 
jossain määrin muiden ryhmien, työväenluokan 
kanssa, ann~etaan. työväenluokalla keinoja voi
mistua, järjestyä ja pitää puoliansa 'Palkkataiste
lnissa ja yhteiskunnallisessa taistelussa. Se olisi 
estettävä, ja se voidaan estää esimerkiksi siten, että 
saadaan lyödyksi jo-llakin tavalla sosialistipuolu
etta. Sita varten provoseerataan asiaintila kär
jistynooksi ja koetetaan saada asema näyttämäij,n 
siltä, kuin olisi sosialistinen: puolue syypää sii~ 
hen kärjistymi..seen. Tätä kömpelöä 11l€nettelyä 
on koetettu monissa maissa ja se on hiukruksi 
aja·ksi voinut onnistuakin. Se näytti näet men&
vän ta:lonpoikiin ja pikkupon;-arillisnn ainek
siin ja nämä saadaan auliisti suurporvareita kan
nattamaan. 

~ Ta:h)llfpoikia houkutellaan vielä toisellakin. 
Heitä houkutell.aan myös litkevoitolla. . Koko 
sodan ajan on sitä Suomessa harjoitettu. Suomen 
maanviljelijäi'lll, suurviljelijäin ja keskikokoisten
kin viljelijäin kannalta on prof. Gebhard ja hänen 
joukkonsa kiihoittamaUa kiihoittau.eet maanvilje
lijöitä nyt kerra·nkin kokoamaan rahaa ja pane
maan taloutensa rahataloudoo pohjalle niillä voi
toilla, joita nyt on tilaisuus koota. Ja kaikki 
raivo,. näitä ahtaa,sti a:iattelevien luokkien raivo 
on koetettu kohdistaa kau']lulltkien . työväestöä . vas~ 
taan, jolla on ollut röyhkey.ttä sodan aikana vaa-
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tia syödäksen!Sä v-oita! Talonpoikia houkutellaan 
siis liikevoitolla, porvarien mukaan pä.äsemisel:lä, 
ja. samalla 'heitä yllytetään ,järjestyksen häirit'
sijöitä." vastaan ja selitetään, että yhteiskunnalli
nen rauha ei voi paraDJtua, jolleivät he liity yhteen 
muiden omistavien ja yhteiskuntaa säi.lyttävien 
piirien kanssa. 

Tällais•een asemaan on nyt mei'llä jouduttu ja 
i1lmeisen pr·övokatooris·esti 'koetetaan s"aada aikaan 
yhteiskum1allisen tilan kärji,styminen yli rajojensa. 
Porvaristo tahtoo Suomen itsenäisyydessä tehdä 
rahaa, ja mitäpä se muuta siinä tahtoisi! Suomen 
työväestö on tätä its·enäisyyttä puuhannut ja sen 
puolesta. paljon toiminut ja rtaistellutkin ja se 
tahtoo· tämän it,senäisyyden te~hdä kansanvaltai
seksi, ja toiseksi, tehdä sen edist.ykselliseksi, sel
lai.seksi, ·että tässä maa;ssa työväestökin voisi elää 
.ta toimia, vallata itselleen tässä maas·s:a .sellaisen 
a·seman, joka siitä kerran teki.si onnenisen, oma
varaisen työväen asuinsijoo. Pienemmät talon
pojat väliin vilauttelevat, että heiHäkin, olisi s·a
mantapa.isia pyvk]myksiä ja •että hekin tahtoisivat 
sovht:Jiollista. yhteistyötä työväen 'kanssa, niin että 
h-eidän osuuskuntansa ja työväen osuuskaupat 
olisivat muka yhteisessä tavaravaihdossa. ja ettei 
muka esiintyisi kapitalististen väilikäsien riisiä
mistä. Taistelu osuuskauippa-alalla on osoitta
nut,· kuinka pitkä:Ue talonpojat ovat tältä kan
-nalta joutuneet, ja heidän puheensa kaikuvat yhä 
enemmän ja enemmän ontoilta. Pantakoon siis 
·merkille, ·että talonpoikais·et puolueet eivät ole 
oikeutettuja enään tuontapaisia. tunnnss•anoja ja 
lippu,ja vaalitaistelussa liehuttamaan, kun he 'kai
ken jäljenkin täl1larselta pyrkimykseltä täällä pois 
·pyyhkivM. He 'siis ·siirtyvät siihen leiriin, joka 
tahtoo 'Suomen itsenäisyyd<eestä tehdä rahaa, ja 
lupaavat siitä pyrkimykJse,s;f;ä, joka, tahtoo Suomen 
it-senäisyyden tohdä 'kansa:nvaltai,seksi ja edistyk
·selliseksi. 

Kun porva.ris.to tahtoo Suomen itsenäisyydestä 
·tehdä rahaa;, niin se myös erityisellä painolla huo
mauttaa, että jol:lemme kykene täällä takaamaan 
hengen ja omaisuuden turvaa, niin twnne voi tulla 
vieraita tämän maan asioita hoit,elemaan, ja 'ker
rotaAn, kuJnika s~en ja sen maan ed'Ustajat jo huo
ma uttelevat, että heidän · hallit'lllkseensa tekee hy
vin pahan vaitkutu'ksen, kUJDI tällaisia ilmiöitä. on 
maassa. No meidä,n haHituksemme ·edustajat oli
sivat 'öikeutetut 'ja velvolliset kaikkiin täJllaisiin 
huomautuksrhi vastaamaan, ··,ettei pitäisi .rpuuttua 
toi~Sen maan asioihin, kun eivät omassa'kaan maas
sa nämä asiat ole ·paljon parempia. Sillä niinkuin 
omkin täällä, meidän sosialistienkin taholta, pu
huttu Englannin portariston vi]sautta, joka aina 
osaa tä.Haiset kä.rjis.tyneet tilanteet väistää., niin 

on se kuitenkin vain osittain totta. Me tiedämme, 
että siellä on luokkataistelu sangen usein, leimah
tanut tai ollut leiimahtamassa avoimeksi luokka
sodaksi, ja tiedämme, ettei ole varsin kauva.n, kun 
Brittein saarilla ovat tY'kit jyrisseet kansalaisso
dassa maan eri k8!nsallisuu!ksien ja cyhmäin kes
ken. Muistettanee ettei ole niin monta. vuotta. ~;it
ten, kun Ranskan viininviljelijät iwhtivät suora~ 
naiseen aseelliseen sotaan hallitussuuntaa vastaan 
ja va1vomaan siten oikeuksia.tliSa. Ei:kä n:yt kui
tenkaan tämän perusteella ole siltä maalta. ,si
vistysanaan" nimeä taihdottu riistää eikä sen. maan 
porva.ris•t.o liene kerjärun'Yt muitten maitten apua 
tämän nousun tukahduttamiseksi. ·Päinvastoin
kun ·oli omistavia viininviljelijöitä liiklkeellä -
niin pääministeri alentui neuvotteluihin ja Jw
etti tulla sovintoon, nii1n että .tyydytettäisiin sen 
v•erran näitten vaatimuksia, kuin niitten rauhoit
tamiseksi tarvittiin. Tällaisia esimerkkejä voi
si mistä sivistysmaasta tarhansa kertoa, niin 
ettei ny.t tarvitse tääiHä esiilllltyä aaikkosellisilla 
op·etuksilla, että jos tässä maassa .porvarillisen 
provokatsioolliin vaikutuks;esta 'luorokataistelu lei
mahtaa sailligen kärjistyooeksi, se mer.kitsis.i tä
män maan arvon ja kunnian men•ety.stä. - Oike
astaan voidaan sanoa, että tällaisia aikoja, jolloin 
muutamissa vuosissa kansat harppaavait edistyk
sessä vuosikymmenien normaliaikojen askeleita, 
ne jälkeenpäin muistelevat historiansa kunniak
'kaimpiua aikoina. Niitä, jotka tällaisina aikQina 
esiintyvää edistysvaatimusta ovat voimakkaim
min edustaneet, niitä on historia kunuoittanut, 
samalla kun se on jättänyt i1kuisesti häpeämään 
ne, jotka eivät tällöin ymmärrä ajoissa järjestää 
yhteiskunnallista. suhdetta .edes siedettävälle kan
nalle, vaa.n 'laskevat maassaJllsa irti kansalaissodan, 
koska, kuten historia. osoittaa, kansa,lai.ssodankin 
kautta täytyy edistyksen ajaa tiens·ä., jos •sen eteen 
muuten esteitä asetetaan. 

Käsittääkseni ei milllkäämlaisella. järjestyskun:.. 
IiaUa v·oida taatusti tämän maan oloja rauhoittaa. 
Rau'hoituskeinona voi olla ainoastaan systeemin 
ja p•alitiikan muutos, poliittinen mu~U:tos s'ellainen, 
että tämä eduskunta uusien . val.taryhmitysten 
kautta ottaisi johdon pois äärimäis·eltä. oikeis
tolta, joka sitä ilmeisesti~ikäyttää Suomen kaikkien 
pienimpäin, mutta suurinta voittoa kahmivien 
ryhmien hyvruksi. 

Tul·ee kysyneeksi itseltään, 'kutka tässä maassa 
tulevat suurporvariston toimesta· taisrelemaa,rt8el
laisen suurporvarillisen järjestytks-eru ylläpitämi
seksi, joka edistyksen tukahduttaisi. Ensinnäkin 
siihen palkataan s·ellaisia, jotka tuollaiseen· toi~ 
meen itsensä pa'lkata antava.t. Toiseksi siihen 
toimeen, n.arrataan talonpoikia. Kolmanneksi :sii· 
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hen .kuulemma on kutsuttu mu:kaa;n sitä !lliUorisoa., 
joka tälstä maasta .sodan aikana. ·o~ sii~ynyt S~
saan asetaitoa oppimaan Suomen Iilsoo.rosyyden ~.a 
vapaud·en pu~ol~sta taistellatkseen. Ole~.;o~lu~. v~I
me kesänä hla1suud·essa tapaamaan eratta tähan 
joukkoon kuuluvia. He ilmaisivat syvää tyyt;y
mä.ttömyyttä ·sitä vastaan, että Suomen porv.anl
liset ryhmät jättivät heidät oman onnensa: n~Jaan. 
Heidän täytyisi kestää huonoa kohtelua, JärJetön
tä asiain· järjestelyä eikä heille annettu tietoja ja 
takeita ·siitä, millä tavalla he voisivat hyödyttäli 
isänmaata. Kun heidän korviinsa oli tullut, että 
sosialistit ta.rmokkaammin ajavat Suomen itsenäi
syyJden asiaa, niin us·eat h?istä lälhes.tyiv~t s•os.ia
listipuoluetta saadakseen s1ltä a~ua; .. Heille täy
tyi minun vastata, että kun . sos1ahs~men IJU?lue 
ei ole heitä lähettänyt tällaiseen tormeen, ei <Se 
myöskäiitn voi heille ohj·e~ta antaa. Nimenomaan 
huomautin, ettei useiden heidän paikkansa näh
tävästi ole sosialistisessa puolueessa. Kun he va
kuuttivat ,sy.mpatiojansa" sosialistista puoluetta 
kohtaan ,täytyi heille Y'ksinkertaisten tosiseikko
jen avuila osoittll:a, että taistelu. Suome~ itsenäi
syydestä tulee le1mahtamaan ta1steluks1 Suomen 
eri luokkien ja .puolueiden kestken siitä, mikä si
sältö tälle itsenäisyy.delle annetaan. Hekään eivät 
tule - niin oli heille sanottava - määräämään 
kantaansa satunnaisten sympatiojen 'Perusteella, 
vaan on ilmenevä, kumpaan· luokkaan he kuuluvat, 
niihinkö, jotka tätä itsenäisyyttä ajavat liikevoiton 
takia vai niihinkö, jotka sitä ajavat kansanvallan 
ja tyÖtätekevän kansan asiana. Tämä selitykseni 
osaksi masensi ja loukkasi heitä ja he jäivät 
ajattelemaan .tätä asiaa ja kyiJsyttämään, mihin
kä joukkoon he tulisivat kuulumaruill. Tulevai
suus ehkä ei kaukainenkaan, tulee näyttämään 
mihi~ heidän ,sosialistiset sympatiansa" ovat 
joutuneet, ja näyttiilmään, ·onko heille onnistuttu 
uskottamaan, että taistelu liikevoiton puolesta 
on taistelu Suomen itsenäisyyden puol-esta. 

Asema siis tässä maassa on niin vakava, että 
minun. 'käsitykseni mukaan ainoastaan radikaa~ 
lioon järjestelmän muutos voisi aseman pdastaa, 
järjestelmän muutos. sellaitDJen, joka tässä maassa 
takaisi kansanvallan ja edistyksen työtä ,iokai
joka riisuisi aseista suuromistajat ja niiden kätyrit 
joka riisui·si aseita. suur.omista:jat ja. niiden ikätyrit 
sekä laittaisi niin, ,että ainoastaan työtätek·evä 
'kansa tässä maassa. olkoot ne sitten työtätekeviä 
pienomistajia tai pa.1kkatyöntekijöitä, jäisi puolus
tamaan tämän maan· työntekijäin oikeutta, oma i
suutta.a ja. etuja. .En n.äe muuta kunnollista tä
män jännittävän tilanteen ratkaisua. (Vasemmalta 
hyvä-huutoja.) 

Ed. T u o m i: Senaatti on hieman paljastanut 
eduskunnalle sotaisia aikeitaan. Se on .i·onkun ver-

ran kohottanut ·sitä kulissia, sitä esirippna, jonka 
takana porvaristo on varustautunut aseelliseen 
toimintaan. Ainakin tauastellessani tilannetta 
siinä maakunnassa, jonka 'köythälistön edustajana 
tääl,lä olen, huomasin, että porvaristo ajoi sit>llä 
yhtärinnan 'kahta asiaa. Siellä pestattiin ja vär-

. vättiin asevelvollisuusiässä olevia nuon1kaisia 
Saksaan muka pelastamaan sillä tavalla Suomea 
ja luomaan Suomen its·enäisyyttä ja toisella kä
dellä järjestettiin porvarillisen suojeluskaartin 
osastoja. Nämä 'POrvarillisten agentit tou,huili
vat ahkerasti ja saivat muiden muas·sa työläisnuo
rukaisiakin ~rehtymään lähtemään tuonne vie
raille maiUe. Niinpä kerrotaan, ainakin minulle 
eräs tuttavani nuori työläinen kirjoitti Amerik
kaan päästyään, että Ruotsin rautateilläkin vielä 
oli Suomen porvarillisten agentteja houkuttele
massa Amerikkaan meneviä siirtolaisia lruhte
mään heidän hommiin Saksaa.n ja -luvattiin 
suuria palkkioita. Edellinen puhuja huo
mautti, mitenkä nuo narratut n-uorukaiset tu
livat isellä petetyiksi. Käydessäni joululo
malla :kuulin sieHä'Päin porvarillisten taholta 
sanotun, jopa julkisissa ko1wuksissakin oli siitä 
keskusteltu ja puhuttu, että nyt nuo Saksas.sa 
murhaajiksi koulutetut nuorukaiset raahataan 
tänne kotimaahan porvariston luo'k,kataistelu
a.rmeijaan. Niin kerrottiin siellä ja luutavåsti 
on senaatti lähtenyt tätä lujaa suojelus
kuntaa perustamaan väärästä pääs-tä. Se on tah
tonut mu:odos;taa tuollaisen murhaajajärjestön, 
ionka tarkoituksena on porvariston luokkavallan 
tuk·eminen. Se on salaisesti lähtenyt muuttamaan 
suojeluskuntien nimellä perustettuja järjestöjä 
hallituiksen sotajoukoksi ja si~hen tarkoitukseen 
se tahtoo nyt kahmaista eduskunnan porvariston 
my.ötävaikutuksella Suomen kansan varoja monia 
miljoonia, kuten täällä senaatin edustaja puhees
saan ilmoi.tti. Kuitenkin tarvittaisiin nuokin mil
joonat paljon parempiin tar'koituksi·in, ne tarvittai
siin Suomen kärsivän köyhälistön elinehtojen pa
rantamiseen, niille olisi ääre.ttömän monta paljon 
tarpeellisempaa rahan reikää olemassa, mutta 'kun 
porvaristo tahtoo luokkavaltaansa levittää. niin 
se tarvitsee tuollaisia palkKasotajou:rokoja. Se tar
vitsee niitä myöskin taist·elussa työväestöä vastaan. 
Tältä puhuialavalta on jo todettu, mitenkä ennen 
poliis·e.ia käytettiin . työtaisteluiden särkijöinä. 
Minäkin muistan sellaisia tapauksia, jolloin täältä 
Helsingistä asti tuotettiin poliiseja taistelemaan 
työväestöä vastaan. Niitä tuotettiin kuuluisan pa
perisulun aikana Mäntän ja Äänekosken IJaiJeri
tehtaiUe. Tehtaiden työvä·estöä oli kidutettu huo
noilla palkoilla ja pitkil,lä työpli.ivillä, vieläpä pi
dennettiin työpäivä 12-tuntiseksi, ja tkun se vaati 
työpäivän lyhen·nystä ja sitä ei myönnetty ja. siitä 
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kehittyi lakko, niin silloin paperiteollisuuspomot 
julistivat yli3isen työsulun ja täältä Helsingistä 
asti tuotettiin hallituks·en poliiseja. Niitä Kyllä 
tuotettiin mu'ka siinä tarkoituksessa, että jos syn~ 
tyisi epäjärjestyksiä, siis epäjärjestyksiä tukah
duttamaan, mutta niitä ei syntynyt, niin poliisin 
ainoana tehtävänä oli seisoa tehtaan porteilla rik
kurien suojelusenkeleinä. Rikkurien ja poliisien 
yhteistoiminnalla murrettiin työläisten <)ikeuti3ttu 
työtaistelu. Täällä ed. Rentola oli olevinaan rau
hanmies, mutta hän 'Päinvastoin siunasi hallituk
sen miekan. Hän eiis toteutti tuota vanhan testa
mentin oppia. Hän huomautti, että hallituksen ei 
pitäisi tätä miekkaansa. tahrata viattomaio vereen. 
Siis hän varoitteli hallitusta käyttämästä tätä 
asetta huonosti viattomia kansalaisia Kohtaan, 
mutta sen sijaan hän, unohtaen mestarinsa opin, 
tahtoi kuitenkin heiluttaa koston miekkaa. Tahtoi 
antaa senaatin käteen kostonmiekan ja sen käytön 
periaatteeksi vanhan Mooseksen lain. että henki 
hengestä, silmä silmästä, ha:mmas hampaasta. 
Tuolla tavalla ei suinkaan tämän maan nälkäistä 
köY'hälistöä rauhoiteta, että hallitus kohottaa 'kos
tavan miekan niitä Kansalaisia vastaan, jotka yh
teiskunnallinen kurjuus on ehkä pakottanut har
kitsemattomiin tekoihin. Päinvastoin sillä puhal
letaan yhä en-emmän luokkavihaa meidän kansam
me keskuutoon. Jo tämän suojeluskunnan perus
tamishomma on sellainen, että se köyhälistöstä 
tuntuu ihan luo'kkalaitokselta. Jo se seikka, että 
nuo porvarillisten perustamat suojelus.irunnat ,muu
tetaan hallituksen sotajoukoksi, se jo antaa sen 
kuvan, että tässä todellakin tahdotaan lähteä tais
telemaan tvövä~mluokkaa vastaan. Ja näin ollen 
levottamu;s ja kiihtymys työväenluokan keskuu
dessa kasvaa. Sitä vahvistava·t vielä porvarillis
ten lausunnot. Olen kuullut monen työläisen va
kuuttavan maaseudulla, että siellä yleensä omis
tavan luokan taholta tolkutetaan nälkäisille työ~ 
läisille. -että nyt on tullut meidän vuoromme pitää 
sosialisteja kurissa. Onpa menty niinkin pitirälle, 
että on sanottu, että on parempi keittää viljasta 
viinaa, kuin jakaa sitä sosialisteille. Kun valmis
tetaan viljasta viinaa, niin silloin voi tuottajakin 
viettää jonkun hauskan hetken, on eräskin ke~ruu
lainen isäntämies sanonut, ja sosialisteja riittää 
kyllä kuoh~maan asti. (Vasemmalta: Anarki:;;tinen 
sääntö.) Kyllä kai se aikalailla anarkistiselta 
tuntuu. Eräät manttaalij.ehut ovat vakuuttaneet, 
ettei mitään hätää, vaik.ira sosialisteilta loppuukin 
leipä; ne ovatkin tässä jo mellakoineet kyllin kau
van ja nyt ei tarvitse muuta,, kuin panna kova 
kovaa vastaan ja jatkaa hautausmaita. Sel<laisia 
lausuntoja ja sentapaisia kuulee maaseuduilla 
.siellä kansan sea;ssa liikkuessaan. Ovatko nuo 

kaikki Iauselmat ihan noin tarkoituksella sanot
tuja vai olisiKo niissä osaksi sellaisiakin, joita la
deltaisiin jonkinlaisessa tyhmyydessä ·tai porvaril
lisessa tietämätt&myydessä, mutta joka tapauk
sessa ne antavat selvän kuvan siitä, miltä kan
nalta meidän maamme omistava luokka yleensä 
katselee köyhälistöä, millä tavaUa se ottaa osaa 
s·en kärsimyksiin. Ja aivan johdonmukaisesti 

· nä'kyy hallitus olevan uskollinen kannattåmaan 
omistavan luokan toivomuksia ja mielialoja. Se 
ei ole yrittänytkään voimaperäisesti järjestää 
edes elintarvekysymystä. Se on hoippunut siinä 
asiassa sinne tänne, tänään antanut. tämänlaisia 
määräyKsiä, huomenna tuollaisia, aivan vastak
kaisia, ja näin ollen on nälkäkurjuus va1n yhä li
sääntynyt. Ja nyt kaiken huipuksi muodoste
taan hallitukselle luokkasotaväki, jota tullaan 
käyttämään työväestöä vastaan. Oikeastaan sel
lain~n hallitus, kuin meillä nykyään on, joka ei 
nauti läheskään koko kansan luottamusta, ei saisi 
myöskään ottaa haltuunsa tuollaisia aseellisia 
voimajärjestöjä. Yhdyn siihen täällä lausuttuun 
mielipiteeseen, että tuo hallitus olisi kukistettava 
tai jonkun verran uudistettava. Ainakin siitä olisi 
poistettava ne ainekset, jotka kesällä v·eh'keilivät 
Suomen itsenäisyyttä vastaan, jotka olivat Kerens
kin hallituksen: apureina, muiden muassa eduskun
nan hajoitu.~rsessa. Mutta Suomen porvaristo· on 
häpeämätön j häikäilemätön. Nuo samat herrat 
ist_uvat täällä eduskunnassa ja hallituksen pen
keillä siitä huolimatta muka hyvinäkin Suomeri 
itsenäisyysmiehinä, tulevat tänne eduskunnan pu
hujalavallekin pitämään sieltä kaunissanaisia saar
noja ja herjaamaan työläisiä. .Jo olisi aika sel
laiste~ he~rojen ?ttaa kamppeet kainaloonsa ja 
marssia pois ha lhtustalosta. En suinkaan tahdo 
sanoa. että tarvitsisika sitten muod6staa punainen 
senaatti, vai mikä tahansa, mutta luulen, että· sen 
huonompia herroja ei porvaristossakaan enää 
lö:y~y. Olisivat ne vaihtelun vuoksi edes toiB.e~
lmsia. Näkisihän edes toisenlaisia naamoja 'täällä 
eduskunnassa taistelemassa köyhälistöä vastaan. 
Sekin olisi jo vaihtelua .ia vaihtelu aina virkistää .. 

·Ed. G Y 11 i n g: Pyydän lyhyesti uudistaa äs
iken tekemäni ehdotuksen asiallisesti mutta muut
taa sen si•käli:, että asia lähetettäisii~ vaimistetta
vaksi lakivaliokuniaan ja va.ltiovarainvaliokfin-
-taan. · · 

_Ed. Mä k e 1 ä : Lujan sisäisen järjestyksen iuo
mmen maahan on kai jokaisen suomalaisen· kan
s~l.aisen s.ydämena~ia. S~llä sanoohan jo alkeel
hsm yhteiskunnallinen vaisto, että maa ei voi elää 
ilman järjestystä, että anarkistinen tila vie maan 
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auttamattamaan onnettomuuteen. Ja todellakin 
anarkistinen tila, luonnoton yhteisirunnallinen .tila 
on jo joutunut maassamme tavattoman pitkälle. 
Tässä joululoman aikana Pohjanmaalla ollessani 
tapasin erään nuoren miehen, joka kertoi minulle, 
että hänen isänsä oli kehoittanut ihäntä •rll!}Jeamaan 
porvarien perustamaan järjestyskaartiin, mutta 
että hän oli kieltäytynyt siihen ryhtymästä. Tie
dnsteltualli niitä syitä, jotka pakottivat häntä 
kieltäytymään, kertoi tämä nuorukainen, että hä
nellä on kaksi veljeä eräässä tehdastyössä ja nämä 
velj.et kuuluvat punakaartiin. Hän on laskenut, 
että jos hän ryhtyisi porvarikaartiin, voisi olla 
mahdollista, että hän joutuisi kivääri irädessä koh
taamaan veljiänsä, jotka suurlakon aikana olivat 
uskollisesti ~artioineet ja valvoneet työväenasian 
puolesta. Kun hän isälleen, joka ,sivumennen 
olkoon sanottuna on yksi maalaisliiton huomatta
vampia johtomiehiä, oli perustellut tätä käsitystä, 
oli isä hänelle huomauttanut, että nyt on aika sel
lainen, jolloinka ei saa paljon periaatteista välit
tää, Ollaan asemassa sellaisessa, että tarvitaan ra
haa. ja kun järjestökaartissa maksetaan hyviä palk
koja, niin sinne on mentävä. Eihän <>le oi1reutta 
yleistää tällaista asiaa. Ei ole oikeutta väittää, 
että esimerkiirsi jokainen maalaisliittolainen isä, 
joka suomettarelainen isä, nuorsuomalainen ja 
ruotsalainen isä olisi antanut 110jillensa tällaisia 
n·envoja. Kyllä uskon, että porvarillisissakin puo
lueissa ei ole yhteiskunnallinen ja siveellinen tur
melus vielä ennättänyt aina:kaan kaikissa niin pit
källe. Mutta mielestäni j<> tällainen tilanne ku
vastaa sitä tavattoman traagillista yhteiskunnal
lista asemaa, johon on jouduttu. Kun veli ja veli, 
mahdollisesti isä ja poika voivat minä päivänä hy
vänsä syöksyä toistaan vastaan kivääri kädessä, 
niin kyllä on silloin yhteiskunnalla täysi syy ryh
tyä miettimään, mitenkä tällainen asiaintila voi
taisiin lopettaa. - Olisin puolestani ensimäinen 
·kannattamaan esillä olevaa hallituksen esitystä,_ 
jos vain olisin vaKuutettu siitä, että tämän .kautta 
todellakin voitaisiin pysyvä yhteiskunnallinen 
järjestys ja rauha saada tähän maahan palaute
taksi. · Mutta en jaksa tätä asiaa uskoa. Täällä 
on huomautettu, enkä minä saata olla merkille pa
nematta vieläkin sitä seikkaa, että nykyinen halli
tus ·ei ole se hallitus tässä maassa, joka kykenee 
yhteis1runnallista järjestystä, todella luovaa, posi
tiivista yhteiskunnallista t;yötä tekemään, :ei ole 
se hallitus siitä syystä, että nykyinen hallitus ei 
·edusta Suomen kansaa. Se edustaa vain osaa 
Suomen ·kansasta, vain irorkeintaan puolta Suo
men kansasta. erästä luokkaa. Uskon, että tosi
asi~sa ei porvaristossaban löydy tuskinpa yh- j 
tään ainoata sellaista edustajaa, terve.iärkistä ih-

mistä, joka syvimmässä va:kaumu'ksessaan olisi 
sitä mieltä, että tätä maata voitaisiin hallita ilman 
työväenluokkaa, että voitaisiin jättää tämän maali 
a·sioita järjestettäessä työväenluokka ·huomioon
ottamatta. Va.rsinkin hetkenä sellaisena, missä nyt 
eletään, jolloinka koko Euroopassa, kantta maail
man työväenluokka yhä voimistuneempana, yhä 
tietoisempana omasta vo~mastaan, yhä selvempänä 
omista l)äämääristään nousee valtaamaan uusia 
kansanvaltaisia voittoja, valmistautuu kukista
maan luo~kavaltaa ja a;settamaan yhteiskuntia 
eri valtakunnissa uusille kansanvaltaisilla perus
teille. Tällaisena hetkenä ei voi ajatella, -että jos
sakin Eur<>opan kolkassa Suomessa, olkoonpa va.in 
vaikka pienessä Suomes·sa, jossa Kuitenkin on työ
väenluokka niin valveilla, jossa s<>sialidemokratia 
on jo välistä ollut enemmistönäkin kansaneduskun
nassa, -että sellaisessa maassa todellakin voi halli
tus huomioonottamatta työväenluokan tahtoa, pyy
tämättä sen apua ja vielä en-emmän, vastoin sen 
jyrkkää tahtomusta, voi kuvitella mielessänsä 
luoda yhteiskunnallisen rauhan. Että tämä halli~ 
tus itsekään ei sitä usko, sitä todistaa tämä. hallic 
tu'ksen esitys. Sillä tämä hallituksen esityshän 
sisältää selvästi pyrkimyksen väkivaltaisella ta
valla, aseellisella tavalla, rautaisilla, verisillä kei
noilla panna t<>imeen tässä maassa järjestys. Se 
itsekin tuntee, että sen jaltkain, alla ei ole sitä 
siveellistä. yhteiskunnallista pohjaa, joka takaa 
hallitukseUe maassa auktoriteettia, sitä auktori' 
teettia, jonka pohjalla terve yhteiskunnallinen jär
jestys ja kehitys voidaan luoda. Sentähden; 
koska historia osoittaa, koska kaikiri tapahtumat 
joka ainoan kansan historiassa näyttävät, että hal
litus sellainen, jonka jo alkuaan ensimäisenä pys
tyssä pysymisen ehtona on raaka väkivalta, ovat 
·kiväärit .ia pistimet, se hallitus •on jo lausunut 
silloin oman kuolemantuomionsa ja osoittanut si
veellisen heil~koutensa. Tähän nyt kuitenkin pyr.
kii meidän hallituksemme. .Se ·ei ota huomioansa 
tuoreita historiallisia tapahtumia, joissa me olem
me eläneet. Se ei muista tsaarivallan surullista 
historiaa. He <>n unohtanut, että jos miirään valta. 
maailmassa, niin oli tsaarivalta lujasti pistimien. 
santarmilaitoksen, salaisten urkkijain .ia kaiken
kaltaisten fyysillisten mahtikeinojen kautta pantu 
pysymään pystyssä, se on unohtanut sen seikan. 
€ttä samainen ·hallitus sortui juuri niihin pistimiin, 
joihin se oli nojautunut, joilla se oli istunut. Ja 
se oli paljon voimakkaampi ja vahvempi pistin
valta, mikä tsaarivaltaa oli tukemassa, kuin kon
sanaan meidän lyhytaikainen hallituksemme 
tässä maassa voi kyetä lu<>maan. Siis ei ole väki
valta lopullisestikaan se pohja, ei se tie, jota olisi 
lähdettävä irulikemaan. Kun me sosialidemokra.8-
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tit ·käsitämme asian täJllä tavalla, niin meidän 
pyrkimyksemme luomaan Yhteiskunnallista jär
_jestystä on löytää sellainen pohja tälle järj.estys. 
vallalle, joke ei nojaudu yksipuolisuuteen, jota 
ei tue vain Y'ksi luokka. ja yksi ryhmä. tässä yh
teiskunnassa, mutta jonka takapuolelle voi asettua 
kansa, kaiikki sen paraimmat aineKset. Sitä var
ten oo juuri, katsokaa, täällä sosialistien taholta 
jo jätetty us-ein mainittu lakiehdotus poliisilaitok
sen järjestämisestä kaupungeissa. Se nojautuu 
kansanvaltaiselle pohjalle. Ja mikäli olemme 
saaneet huomata, niin tämäkin eduskunta on yksi
mielisenä, todennäköis-esti yksimielis·enä, asettu
nut ainakin periaatteessa sen katsantokannan poh
jalle, että järjestysvallan täytyy tässä maassa no
jautua kansanvaltaisilla perusteille, -että valtion 
poliisilla tod-ellaKaan ei ole ·enää elämisen oikeutta 
meidän maassamme sen jälkeen, 1kun tsaarivalta 
on kukistunut, ja sen jälkeen, kun byrokratinen 
järjestelmä kautta Euroopan horjuu perustuksiaan 
my-öten. Ja sentähden tämänkin kysymyks-en kä
sittelyssä on koettanut sosialidemokraattinen puo
lue, sen eri edustajat, löytää •sovittelupohjaa, po
sitiivista ti-etä päästä tästä vaikeasta asemasta, 
koska se on syvästi vakuutettu siitä, että tätä tietä 
kulkiessa joudutaan suureen yhteiskunna"lliseen 
onnettomuuteen. Tällaisia ~hd·otuksia on tehty. 
Sellaisen ehdotuksen teki muiden muassa ed. Ai
rola, erään ehdotuksen suuntaviivoja viivoittali 
poliisimesta.ri Wälisalmi j. n. e. Sosialidemokraa
tit ovat pyrkineet siis vilpittömään -sovintoon, löy
tämään täällä terveellin;en poihja ja koettaneet 
vairkuttaa, mikäli ovat voineet, porva.ristoon tältä 
puhuja-lavalta kymmenisen tuntia, että ainakin 
·kokolailla riittävästi on1 kiusattn porvaristoa, 
koetettu vaikuttaa, että se tulisi meidän 
ka'nssamme luomaan yhteiskunnallista järjestystä 
sellais-ell-e järjelliselle pohjalle, jossa voitaisiin to
dellakin ikutsua kaikki kansalaiset 'Puolustamaan 
tätä järjestystä eikä taistelemaan tätä järjestystä 
vastaan. Sehän on ollut meidän kantamme. Por
variston asiaksi jää, jos s·e ei tahdo tälle tielle 
lähteä. Po.rvariston asiaksi jää, jos se tahtoo heit
tää taisteluhansikkaan työvä-estöä vastaan. Työ
väki joutuu silloin siihen asemaan, että se joutuu 
puolustamaan itseään ja puolustamaan itseään kai
killa niillä keinoilla, joita nykyinen hetki työ
väenluokan käsiin antaa. Sillä ei ole mitään muu
ta keinoa. 

Mikäli tämän asian käsittelystä on voinut päät
tää, me emme tule tässä onnistumaan. Porvaristo 
antaa meille taisteluhaasteen ja samalla kertaa se 
~~uvoo meitä, että ·kunhan te käskette punakaartit 
rusuutumaan aseista., niin sitten kukaties vaikka. 
tässä lähdettäisiin jonkunlaista sovitteluakin har-

- -----------~-----

joittamaan j. n. e. Tuo punakaartijuttu ·&e on 
vähän -kumma juttu. En.· ole ollut eri-k()isesti 
punakaa.rtien ihailija, koska en usko yleensäkään, 
että pysyväisesti, pitkäaik.&.jsesti voi tässä maassa 
enemmän sosialistinen hallitus hallita punakaarti
laisten pistimi-en avulla ja luoda yhteiskunnalle 
PY'Syväistä rauhaa kuin porvaritkaan niin sanot
tujen lahtari-kaartien pistimien avulla. Sentähden 
olen jotenkin epäluulolla ja kylmäverisesti suhtau
tunut tähän liikkeeseen. Ymmärrän tätä liikettä, 
se on syntynyt olojen pakosta ja se on tältä puhu
jalavalta niin monta kertaa selitetty, että minun 
ei tarvitse sitä uud-elleen kerrata. Mutta kun minä 
Pohjanmaalla olin .tilaisuud-essa olemaan mu'kana. 
Kun nykyisen hallituksen kanta;joukot .siellä pa
raikaa järjestyvät suurine asestettuine jä.r.iestöi
neen, hyvine aseineen;, pommineen ja mitä kai!k
kea heillä onkin, ja kun, sikäli kuin Etelä-Pohj.an
maaUa, josta näyttää aiottavan luoda uusi Doni, 
jossa suoma-lainen kaledilllilaisuus alkaa näytellä 
jonkinlaista historiallista. osaa meidän kansamme 
historiassa - sikäli kuin siellä nämä joukot val
mistuivat ja niitä kertyi sinne, al'koi yhä •enem
män kuulua ääniä: ,nyt sosialistit ta-petaan", näin 
minä olisin tällä hetkellä, kuulkaa hyvät ystävät. 
sellaisessa tunnetilassa, että tahtoisin neuvoa työ
väestöä olemaan varovainen ja. tahtoisin sanoa, 
sen sanon suoraan tältä puhujalavalta, jokaiselle 
punakaartilaiselle: Pitäkää varanne! Jos tällainen 
tilanne syntyy, niin älkää antako teurastaa itse
änne niinkuin lampaita, vaan: ikuolkaa niinkuin 
kuolee työmies! S.e on minun yksityinen vakau
mukseni, en puhu tästä ryhmäni kantaa tulkiten, 
se on minun psykol-oginen tajuntani, joka. minulle 
sanoo tällä tavalla. 

Äskettäin täällä oli v·erisiä Yhteentörmäyksiä 
punakaartilaisten ja jä.rjestyskaartilaisten välillä 
Sipoon pitäjässä. Tänä päivänä on tullut tietoja, 
että Porvoossa ·on suojelusKaarti vanginnut sikä-

, läisen järjestyskaartin päällikön, riistänyt sen työ
.JUaalta. vallannut ty-ö..väentalon ~ja elänyt ja elä
möinyt siellä niin, että Porvoossa vallits.ee täy~ 
dellin-en sotatila. Suojeluskaarti :on alkanut siellä 
hyökätä. N-o niin, yhtä ja toista sellaista 
kuuluu j-oka päivä, joka osoittaa, ettei olla pyrki
mässä luomaan sisäistä rauhaa ja järjestystä tässä 
maassa. -

Kuulin äskettäin erään henkilön kertovan tosi
tietoja eräältä pai-kkakunnalta, että täällä eräällä 
suurtilalla, Sarvilahdessa, sen nuori pa.rooni von 
Born on; pakottanut alusta•laisiansa kirjoittautu
maan su·ojeluskaartin jäseniksi, ja joka. ei ole kir
joittautunut listalle, niin se - omavaraistalous 
kun heillä on - on alkanut kieltää niiltä ruoka
tavaroita, ja nyt nämä a.lustalaiset siitä syystä, 
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etteivät ole totelleet tätä kiristystä eivätkä alistu
neet omantuntonsa ja yhteiskunnallisen käsityk
sensä ja vaistonsa vastaisia tekoja suorittamaan, 
nyt ne seisovat nälkäkuoleman partaalla. On 
surullista ajatella tätä. Koko maa on nyt tällai
sessä kaaostilassa ja kuitenkin porvari~to, vaikka 
se itse menettelee tällä tapaa, yhä uudelleen ja 
uudelleen sanomalehtiensä Kautta, eduskunnan 
puhujalavalta ja kaikilla mahdollisilla keinoilla 
koettaa syyttää sosialidemokraatteja järjestyksen. 
rauhan, turvallisuuden, yksilöllisen vapauden ja 
kaiken muun pyhän loukkaamisesta, niin ettei olisi 
paljon sanottu näille herro~lle, jos saruoisi, että tar
vitsisi sentään jon.kuru verran hävetä. 

Täällä pastori W uorimaa vetosi sosialidemo
kraattien omaantuntoon ja käski papillisella auk
toriteetilla <p.istää kätemme omaan poveen ja hakea 
sieltä parasta, mitä hän luulee siellä sittenkin löy
tyvän, vaikka täällä, pinnalla •olisikin vähän raa
kaa ja huonoa. Neuvoisin pastori W uorimaata 
(Vasemmalta: Rovasti se on. Puhuja: No jos se 
on rovasti, niin sen edesvastuu on sitä suul"empi. 
Olen vain sitä pitänyt pastorina enkä muuna.), 
että. se koettaisi sieltä omasta joukostaan etsiä, 
kuinka paljon siellä on sellaisia isäntiä, jotka käs
kevät poikiansa mennä ampumaan veljiänsä, jos 
vain hyväsoti maksetaan, niinkuin minulle kertoi 
se poika Pohjanmaalla. Ehkäpä siellä olisi myös
kin rjpitettäviä. Ja. sitten kun rue ovat ripitetyt, 
niin tulisivat meitä ripittämään. No niin, asian-
laita nyt on kerta kaiKkiaan sillä tavalla, että 
tältä pohjalta ja näitten nä!kökantojen perustuk
sella minä puolestani ja, luulen, koko sosialidemo
kraattinen ryhmä on asettunut vastustamaan tätä 
hallituksen esitystä, kun käsitetään, että se ei tuo 
meil.le järjestystä, mutta epäjärjestystä. Ja voi [ 
käydä Llliin, ettei se va:pauta maata anarkiasta, 
mutta asettaa maan anarkian jalkoihin ja voi joh
taa r.neidät sellaiseen yhteiskunnalliseen asemaan, 
jossa sekii, porvaristoa että työväestöä kohtaa suuri 
yhteiskunnallinen onnettomuus. Sillä jos kansa
larssota syttyy, joka ei ole nyt kaukana, niin se 
täytyy olla julma ja se täytyy olla verinen. Kun 
nälkäiset joukot, joilta eläimä on riistänyt kaikki, 
joilla ei ole enää muuta, kuin kaksi ihannetta, 
kuolema ja kosto, kosto, joka velvoittaa elämään, 
kuolema, juka on vain vapauttaja, joka lopettaa 
kärsimyksistä, •kun se joukko nousee, niin se ei 
sittenkää, hyvät herrat, ole masennettu niin hel
posti, ei ole nutistettu niin helposti, kuin te ken
ties luulette. Ja tämän joukon takana saattaa 
hilla uusia voimat·ekijöitä, yhteiskunnallisia voi
matekijöitä, joihin muiden muassa .ed. Airola eilen 
viittasi, että tätä probleemia ei ratkaistakaan Suo
men työväenluokan ja .Suomen 'J)orvariluokan väli-

senä taisteluna, vaan että siihen liittyy vieraita 
aineksia, joita me emme voi estää. Olen taipuvai
nen ajattelemaan, että jQs kansalaissota syttyy, 
jos porvaristo ryhtyy työväenluokkaa vastaan 
taistelemaan ja sitä ei voida välttää, niin ne val
lankumoukselliset voimat Venäjällä, joitten kä- . 
destä meidän maamme porvaristo on ottanut <ta
savallan t·estamentin tälle kansalle, joka verensä 
ja 'henikensä on uhrannut Venäjän köyhäHstön, 
Venäjän työväenluokan fapauden puolesta, ne jou
kot eivät tule sallimaan, eitä heidän silmäinsä 
edessä Suomen köyhälistöä teurastetaan. Sillä 
kansainvälinen sosialidemokraattinen vallanku
mouksellinen vaisto ja sen pyhä velvoitus ajaa 
niitä siihen. Voidaan sanoa, se on teidän ·~ynne. 
Ei ole aika lähteä syitä tutkimaan. Eletään sel
laisessa ajassa, kuulkaa, hyvät ystävät. Se on 
historian tehtävä tutkia. syitä. Aika on seisoa 
realisten tosiasiain pohjalla eikä riidellä, kuka on 
syypää, koettaa etsiä vilpittömästi tietä pelastuk
seen tästä vaikeasta asemasta. Jos venäläiset voi
mat ryhtyvät, jota IJ€lkään, jota en soisi ja jota 
K.ukaan sosialidemokraattinen edustaja tässä 'huo
neessa ei soisi, jos ne liittyvät my·ös tähän liikk-ee
seen, niin silloin saa täiiDä kansalaissota., se on 
varma, paljon verisemmän, paljon laajemman, tur
miollisemman ja. syv~mäHe käyvän luonteen. 
Silloin loimuavat lieskat tässä maassa ja silloin 
todella joudutaan siihen, joSta vuosikaus:ia on pe
loitettu, että kun venäläiset sotamiehet pakenevat 
saksalaisia aseita, niin ne polttavat teidän karta
nonne, juodutaan näkemään sitä, jota ei tultaisi 
näkemään, jos meidän porvaristolla olisi jonkun 
verran järkeä, valtiollista älyä, kaukonäköisyyttä 
käydä sovinnollista tietä ratkaisemaan tätä asiaa. 
Tietysti tästäkin tullaan syyttämään sosialidemo
kraatteja, mutta tahdon tältä puhujalavalta .her
roille huomauttaa, että silloin kun te itse seisotte 
omaisuudetta, alastomina kotinne hiiltyneillä rau
nioilla, on sosialidemokratia vilpittÖmästi, on Suo
men työväenluokka vilpittömästi •etsivä keinoja 
nij,itten ·raunioille rakentaa.kseen vielä koteja, uusia 
koteja, luodaksensa vi·elä uuden rauhallisen ja on
nellisen isänmaan, niinkuin tämä luokka uskolli
sena elämänsä tehtävälle on kautta vuosisatojen 
pilkattuna, häväistynä, nälkää kärsien luonut 
tässä maassa yhteiskunnallisia arvoja., kasvattanut · 
täällä rikkauksia, itse osattomana kaikesta. niin 
on se luokka tulevaisuudessakin se voima, joka on 
rakentava tämän yhteiskunnan. Sitä ei tule, hy
vM herrat, rakentamaan Svinhufvudin senaatin 
pistimet eikä tap:pa·rat, sen tulee rakentamaan työ
väenluokka, sen uuden Suomen, sen uuden · ta:sa
vallan, jota me olemme tässä luomassa. Muista
kaa se! Hyvä-huutoja ja. :kätten.taputuksia.) 
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Ed. S. Häkkinen: Pyydän kannattaa ed. J 

Gyllingin tekemää ehdotusta, et~ä asia lähetettäi
siin laki- ja valtiovarainvaliokuntiin. Mutta kun 
minulla kerran puheenvuoro on, niin en minäkään 
voi olla ihmettelemättä sitä, että meidän porva
rilliset eivä ole mitään oppineet eivätkä mitään 
unohtaneet. Tästä asiasta on kuitenkin niin paljon 
puhuttu, että minä en tahdo kajota. enää niihin 1 

p~~ol.iin, .. :ioist~ l~.usuttu on, m~tta .v~itta~~ ~ähän 
nnhm aare<ttömim raha.mmun, JOita tama ky
seenalainen asia tulee vaatimaan, jos se, kuten 
varmana pidän, porvarillisen enemmist{)n taholta 
aj-etaan läpi. Eiköhän todella näillä summilla, 
.ioita tulisi tuohon turmiolliseen asiaan käytettä
väksi, voitaisi tehdä jotain kauniimpaa, pysyväm-l 
pää, hedelmällistä työtä! Eiköhän nälkä, joka 
nyt on nostattanut levottomuutta maassa, suu
reksi osaksi poistuisi, jos se 12 miljoonaa markkaa, 
joka on laskettu menevän tuon järjestysvallan 
ylläpitämiseen vuosittain, käytettäisiin leivän os
toon? Olen laskenut, että noilla varoilla ostettai
siin noin 80,000 hengen vuotuinen leipä. Meidän 
maassamme on kodittomia tuhansittain. Jos noilla 
varoilla perustettaisiin uusia koteja, olen laskenut, 
että niillä varoilla, jos lähipitäen 4,000 markkaa 
käytettäisiin kutakin kotia kohti, voitaisiin pe
rustaa noin 3,000 uutta kotia. Olen laskenut, että 
jos mainittu summa käytettäisiin maanviljelyksen 
parantamiseen, jos otettaisiin raakaa maata vilje
lyksen alle ja uhrattaisiin 1.000 markkaa jokaista 
hehtaaria kohti, jolla maan kasvukykyä lisättäi
siin, niin voitaisiin saada kasvukuntoon noin 
12,000 hehtaaria maata. Jos tuo maa voisi tuot
taa, niinkuin olen laskenut, vuotuista satoa noin 
24 miljoonaa kilogramma.a, tällä viljamäärällä 
leivän puolesta ruakittaisiin 240,000 henkeä yksi 
vuosi. Jos todellakin tällä tavalla. varoja 
käytettäisiin, niin luulen, että rauha saavutettai
siin tässä maassa ja tuollaisiin turmiollisiin tekoi
hin ei ·tarvitsisi käydä käsiksi. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Ed. 
Gylling on ed. Häkkisen kannattamana ehdotta
nut, että tJduskunta ehdotuksen tekemiseksi edus
kunnan johdon ja valvonnan alaisena toimivan 
kansanvaltaisen järjestysvallan aikaansaamisesta 

· pääJt~äisi ~ähettää asian lakivaliokuntaan ja valtio
varamvahokuntaan. Kun tämä ehdotus on sen
laatuinen, että jos se hyväksytään, se katkaisee 
asian asiallisen käsittelyn, rkehoitan seuraavia 
,puhujia lausumaan mielipiteensä siitä. 

Ed. K i r v e s: Täällä on ed. Gylling tehnyt 
ehdotuksen, että asia lähetettäisiin valtiovarain
valiokuntaan, ja pyytäisin puolustaa tätä valio-

kuntaan lähettämistä muutamilla sanoilla. V a.ltio
päiväjärjestyksen 43 § säätää, että kaikki ne raha
asiat on valmistettava valtiovarainvaliokunnassa, 
mitkä hallitus eduskunnalta tahtoo, ja kaikki ne 
raha-asiat, jotka ovat eduskunnan päätettävissä. 
Kun tä:mji. minun mielestäni koskee ralla
a.sioita, jotka ovat eduskunnan päätettävissä, 
niin .eduskunta ei voi tätä asiaa valtiopäivä
päättää. Usrkon, että tullaan väittämäiin ja 
on jo väitetty va.~taan, ettei valiokunta
käsittely ole tarpeen. Mutta minun täytyy huo
mauttaa, että meillä entinen menettelytapa on aina 
ollut sellainen, jotta pienimmätkin raha-asiakysy
mykset on aina valmistettu valiokunnassa ja edus
kunnan oikeistosia on löytynyt miehiä ennen, 
jotka ovat tällaista käsitystä tukeneet. Se seikka, 
että täällä nyt on tapahtunut päinvastoin, osoit.~aa, 
että oikeistossa on tapahtunut vallankumous näis
sä kysymyksissä. Mutta se tietysti on tapahtunut 
luokkaetujen vuoksi. Luokkaedut ovat törmän
neet enemmän vastakkain, ja he arvelevat, että 
jos se menee valiokuntaan, ..niin voi se jonkun ver
ran vii vystyä ja ma:hdollisesti siellä voidaan asia 
selvittää niin, että tuo heidän solvaamansa kes
kusta voi joutua .Kannattamaan hylkäävää ehdo
tusta. 

En käsitä, voisiko puhemies edes an~aa äänes
tää tästä asiasta ilman valiokuntakäsittelyä val
tiopäiväin alussa antamansa vakuutuksen perns
teella. Varapuhemies on silloin vakuuttanut, että 
hän puolustaa Suomen kansan oikeutta ja nou
dattaa val·tiopäiväjärjestystä. Minun nähdäkseni, 
jos tästä asiasta päätetään ilman valiokuntakäsit
telyä, silloin ei eduskunnan varapuhemies nou
data valtiopäiväjä:rjestyksen 43 §:ää eil:.ä anta.
ma.ansa vakuutusta. Voidaalli vielä huomauttaa, 
että meillä on laillinen hallitus, joka tietää, mitä. 
se eduskunnalta anoo. Myönnän, että .q:~eillä on 
laillinen hallitus, mutta se on siksi sikamainen et
tei se välitä valtiopäiväjärjestyksestä sen vertaa, 
että noudattaisi edes valtiopäiväjärjestyksen sana
muotoa, vielä vähemmän sen he~keä. Jos hallitus 
pysyisi ·laillisuuden tiellä, niin se koettaisi estää 
edusktl.ntaakin poikkeamasta laillisuuden tieliä. 
Mutta tällä tempulla se nyt osoittaa, että se piit
taa viisi laillisuudesta, kun luokkaedut ovat ky
symyksessä, ja minkätähden? Sentä.hden, että se 
on luonut virastoja, joihin se on pannut kaikki 
p~rvarislu?kk~a!l kuuluvat poikanulikatkin, ja et
tei työväki voisi niitä vetää alas niiltä istuimitta 
johon hallitus ne on asettanut, tarvitsee s·e niitä 
~uojelemaan lahtarikaarteja. Täällä on esitetty 
JO ehdotus, että eduskunta tutkisi näitä virasto
asioita ,jonkun verran, ja rohkenisin toivoa että 
se esitys ei tulisi täällä hylätyksi Kun ol;n va-
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kuutettu, että tässä ehdottomasti rikotaan valtio
päiväjärjesiystä, jos tämä asia päätetään ilman 
valiokuntakäsittelyä, niin rohkenisin vedota nii
hin valtiovarainvaliokunnan jäseniin, jotka ennen 
aina enemmän kuin muut eduskunnan jäRenct ovat 
olleet tässä kohden valtiopäiväjärjesty-Ksen puol
tajia ja eduskunnan finansioikE:uden puoltajia 
hallitusta vastaan, rohkenisin toivoa, että ainakin 
valtiovarainvaliokunnan jäsenet tulevat äänestä
mään tämän asian käsittelyn puolesta, niinkuin 
valtiopäiväjärjestyksessä säädetään. 

Keskustelu ed. Gyllingin ehdotuksen johdosta 
jUlistetaan päättyneeksi. 

Ensimäinen varapuhe_mies: Ed. 
Gylling on ed. S. Häkkisen kannattamana ehdot
tanut, että eduskunta ehdotuksen tekemiseksi 
eduskunnan johdon ja valvonnan alaisena toimi
van .Kansanvaltaisen järjestyskunnan aikaansaa
misesta päättäisi lähettää asian lakivaliokuntaan 
ja valtiovarainvaliokuntaan. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken tahtoo jatkaa asian asi·tllista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Gyllingin 
ehdotus hyväksytty. · 

Äänestyksessä annetaan 94 jaa- ja 90 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt jatkaa asian asial
lista käsittelyä. 

-Pu:heenv,:uoron saatuaan lausuu 

Ed. M ä k i: Täällä on jo osoitettu, mihin 
kaikkiin tarkoituksiin porvaristo t.dhtoisi käyt
tää sitä lujaa järjestysvaltaa, josta nyt tässä on 
kysymys. Minun mielestäni kui,tenkin on jätetty 
koskettelematta yhtä puolta, jonka tarkoituk
sensa toteuttamiseen porvaristo ymmärrykseni 
mukaan ehdottomasti ~yös tarvit,see tätä lujaa 
järjestysvaltaa. Me tiedämme, että tämän maan 
porvaristo on häikäilemättömällä tavalla koh
dellut täällä Suomessa olevaa maanvuokraaja
väestöä, joka myöskin on ruvennut rt·änä aika-na 
l:ilikehtimään ja vaatimaan itsellensä oikeuksia. 
Me tiedämme myöskin, että maaseutumme maan
vil.i-eli.iäväestöstä tuo väestö muodostaa huomrut
tavimman osan, smä nouseehan sen luku tila.Ston 
mukaan 160,000 maanvuokraajaruokakuntaan. 
Nyt kun meidän, sosialidemokraatien taholta 
useimmilla valtiopäivillä on koetettu tällekin 

Iuokalle saada lain turvaa, on se porvarillisten 
taholta häikäilemättömästi est,etty. Kun yritet
tiin viimeksi saada >torppariväestölle 5 vuoden 
suo.iaava laki, -niin silloin pääasiallisesti suomelt
tarelaisen puolueen äänillä tuli tämä laki äänes
tetyksi yli vaalien .ia torppariväestö jäi maan
·omistajien mielivallan varaan heidän häätö
uhkansa ja häätöjensä aJa~seksi. Simtemm~n on 
näilläkin valtiopäivil-lä saatu takuuta, selittää ja 
selittää, laatia uusia ja uusia lainselityksiä 
siilnä suhteessa, että olisi saatu maaillomistajain 
h:äätövimmaa vastaan tätä torppariluokkaa suo
.iatuksi. Mruatalousvauiokunnassa on nytkin taas 
valmisteltavana sen ensimmäisessä osastossa 
lakiehdotus, joka selittää, että ne suojaavat 
määräykset ulottuvat myös niihin torppareihiln, 
jotka olivat häätöuhkan varassa, kun se 5 vuo
den suo.iaava laki ei astunutkaan voimaan 1916, 
vaan vasta viime vuonna. Torppariväestö on nyt 
ruvennut pirtkin maata uhkailemaan v~eron
maksulakolla .ia meidän omist:ava luokkamme 
näkyy ol·eva·n tuosta hiukan peloissaan. Onpa 
porvarillisissa lehdissä jo ollut kirjoituksia; 
fioiSISa vakavasti varoiiteta.an torppariväestöä 
ryhtymästä veronmaksula.kkoon. Onpa ni~ 
koetettu osoittaakin, ettei torppariväestö tuol
laisella toimenpiteellä mitään etuja itsellensä 
saavuttaisi. Sentähden jos torppariväestö kui
tenki:n aikoisi toreUittaa nuo tarkoituksensa, jos 
se tahtoo lakon kautta ajaa vaatimuksiansa 
perille, niin sentähdenhän tarvittaisiin, herra 
senaattori Castren, luja järjestysvalta, että te 
saisitte mennä riistämään ovet torpparien 
mökeistä j•a akkunat nostaa lumihankeen ja, sai
raat vanhukset ja lap,et ajaa pellolle. Sitävrur
rtenhan tarv:i!t-aan lujaa jär,iestysvaltaa. Herra 
siviilipäällikkö, Teidän askeleen-ne tulevat ole
maan tavattoman vaivaJoisia, ,ennenkun olette 
saaneet tuon kaiken dhjelmanne lävitse, sillä tässä 
maassa, niinkuin ti.edätte, on tavattoman suuri 
määrä tätä luokkaa .ia ,se tulee olemaan tavatto
man vaikea tehtävä, jos, niinkuin luulen, torp
pariväest.ö, jos porvaristo härkäpäisyydellänsä. 
ei tahdo torppll!reille suojaa laittaa, antaa teille 
tilaisuuden lujalla poliisivoimalTanne ryhtyä 
heitä konnuiHansa aja.maan ja mö~eistänsä pois 
häätämään. Etteköhän it,se voisi, herra senaat .. 
tori, .io tulla siihen uskoon, että ,tuo tehtävä 
tulee olemaan Teille tavattoma.n vaikea, sillä tuo 
maanvuokraajaväestö -ei millään muoroa taivu 
minkään helposti teidän rtahtonne alle, vaikka 
olisi kuinka luja järjestysvalta teidän tuke
na.nne. Tällaisia seikkoja siis on olemassa, joi
denka takia porvariJSto tarvitsee lujaa järjes
tysvaltaa. Mutta toiselta puolen, hyvät her~at, 
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ettekö luule, että .se myös kas~attaa tässä maa.ssa 
ja etenkin sen työtätekeväss.ä luokaSISa ja vähä
va.raisemmassa väestössä tavattoman voimakka•1n 
va.starinnan .s1~tä teidän politiikkaa vastaan. 
Luulen, ettei •riitä teidän järje.sty:sV'altanne, 
vaikka se koett·ai,si olla kuinkak~n luja, ~ai'kkapa 
sen takana olisiva.tkin kaikk~ ne kouluutetut 
voimat, joita Saksalanniemellä ynnä muualla, 
vaikkapa itse Saks•assa, olisi s1itä varten kasva
tettu. Sitä:varten, ennenkuin täJhän maahan <;aa
ta:isii:n raf!.ha ja }uja järjes:tys, ta.rvitaan uudis
tuksia, niinkuin tääUä on •menot kerrat s'anottu. 
Olen e11nemmin tältä paikalta monen monta ker
taa. sa.nonut, että täs,sä maassa saadaan rauha ja 
järjestys pysymään y:Uä, jos jokainen tämän 
maan kamsaJ.ainen tuntee· saavansa tässä ·maassa 
oikeutta, eikä vain velrvollisuutta tunne niskaa
saan. Tämän asian puoli oli mielestäni myöskin 
tärkeä mainita, koska hyvin ymmärrään, että kun 
J)O'n'arilehd!et ovat asiasta kerra.n kirjoittanee1t 
että niistä hankkeiSita maanvuokra.väe~ön kan
.na.lta olisi syy luopua ja varoittaneet torppal'l61ita 
wronmaksulakosta ja koska he ova:t toiselta puo
~n myöskin osoiltta1neet, että soeialist~t näyttä
vät torppa.riväest.öä tämmö~siin tekoihin kiihoit
tavan, oli ta.rpeellista tämä mainita tässä järjes
tyslaitoskysymyksten yhteydess·ä, koska käsitän, 
että porvaristo on myösk~n sen ottanut.laskuihiJn, 
että he madakseen torppariväestön :häädetyk.si 
tarvitsevat lujaa järjesttysvaltaa. Kuitenkin 
viimeiseen asti t(l)ivoisin, ettei tä.män maan por
'V'aristo olisi 'l'l~i'll sakea, että se iohtaisi ma>aJn 
politii'kJkaa siHä tavalla, ettei se ota huomioon 
ollenkaan krunsam. vähäva.raista väest.öä, .kan
samme työtätelrevii;ä luokkaa, ettei se ota huo
mioon se.n etuja. eikä ollenkaa-n politiikkaa.tnm 
muodosta sen mukaiseksi, että se 'todellaki•n 
eyht.yi.si antamaan le-ipää ja oik•eutta työväen
luokalll6~ eiikä vain tarjoisi s·ille lyidyä. men 
aivan vakuutettu .siitä, että ne ovat viimeisiä 
varoituksia tältä puhuj-ala:valta, joita tässä voi~ 
daan antaa porvaristolle, jos se hä.rkäpäisesti 
siihen suuntaan toimii kuin mihin se näyttäå 
pyrkivän. Se ehdottomasti jO'b:taa iässä m3Jassa 
asiat sille tolaHe, josta ·ed. Alkio on aik.JtiS·em
min puhunut, nimittäin kansalaissotaan, jota 
vaaraa 'hän ennemmin on vakuuttanut syvästi 
pelkäävänsä. Mutta mikäli saatan huomata, ·niin 
her.ra Al'kiokin on tääl·lä eduskunnas1sa ollessaan 
porvarillisten leivonnan alais•ena j-a heidän vai
kutuks,ensa alaisena lakannut pelkäämästä tuota 
kansalaissodan vaaraa, vaikkakin herra Alkio ja 
hänen liittola:Usoosa, nimittäin maalaisliittolai
set sa.a.vat kuulla moitteita ·liittolaistens•a toisten 
suurporvamiryhmien taholta, vaikka heitä verra~ 

taankin sa;mmakkoon, joka ryömii takapi:halla, ei 
kuin suossa, niin siitä huolimatta, vaikka näin 
katkeraa opetusta saavat, siitä huolimatta wat 
aina tuon suurporvariston tukena täysim kannat
tama;ssa sen ede.sott.amisia. Mutta minä Slensijaan 
olen vakuutettu siitä, •että :suurin määrä ed. 
Alkion että toistenkin maalaisliittolaistenkin 
valit.sijoi:sta oliJs,irvat ja ovat ehdottomas<ti toisella 
kannalla, kun maalaisliittolaiset täällä e.duskun
;nassa (K,e;skustost.a: Eivät ol.e!). Olen aivan 
varma ja tunnen s·en y'htä hyvin kun ed. Tak
kulakin. Olen liikkunut myös ni•]ss:ä piireissä. 
ikui·n ed. A:lkiokin ja vak~utan, .e.ttä tunnen pa
•remmiiJJkin mieliala·a pienten maanvilj.elijäin kes
ikuud:essa kuin ed. Alkio koskaan voi tulla tunr 
tema.an, eh'käpä o.n ed. Takku'lan ikanssa sanwin. 
Heidän pienten maa.n:viljelijäin, keskuudessa on 
ehdottomasti olemassa toisellaisia käsitykbiä, 
kuin mitä maalaiSiliittolaiset täällä €Jdusta
vat. Ol:enkin ka.uvan aikaa oHut sitä mielt~, 
että maalaisliiton päähän on menn;snt valta, 
kun saivat Eerowsa jla entis·en senaattori 
Katllionsa senaattiin. Siitä on ollut seura
uimsena, että he kaikissa senaatin ja por
•variston edesottami:sissa ovat valmiit :niitä· Mnill
,lään tukemaan. Olen rtuon vaHakysYimyksen eri
tyisesti pannut merkille •maalaisliittoon ja heidän 
huomattaviin edustajii'lllsa nimittäin Ed. Juuti
Jaiseen nähden, minä,kun i,sinm !hänen vieressään. 
OLen v·oinut panna merkille, kuinka häin tyydy
,tyiksellä ·aina on katseLlut si'~loin, kun maalais
.Iiittolaisia edustajia on istunut hallituksen pen ... 
killä tai ollut tuomassa a:lotteita ~W'kll!lUlalle 
haHituksen pudles.ta. Ensi kerran olin tilaisuu
dessa panemaan tämän tapauksen merkille, sil
·loin, kun senaattori P·ehkonen ·ensi kerran toi ha;l-
1ituksen esitystä eduskunnalle, :niin· ed. Juutilai
uen ei huomanllllltkaan, vai).Jl! levitti käsiää.n. ja 
.sanoi' että,; Eeroko ·se olikin (liluutoj•a: Asiaan!). 
Olen tässä. l;ahioo;~Jut todeta vain, minkä t~i!l< maa
laisliitto .tahtoo politii'ltallansa ja edesottamisil
.l~n.soa tukea toisia herras11uolrneita. He ovat s~a
neet muutamia penninkejä ja silloin ovat valm.iit 
k11nnatta-maan kaikkia suurporvariston edesotta~ 
misia. Heidän vakuutt~uns;a siitä, .että heilläkin 
olisi jotakin kansanvaHai.s~a. aatteita ·pij.ji,ssä, ovat 
turhia siitä syystä, että he ovat sen täysin toi
minn.allansa osoittaneet, että he ovat haira·htuneet 
senjälkeen kuin heistä on tullut ha.llit.u~~Qlue. 
T()iselta puolen otan tyydytyksellä •huomioon, jos 
maa.laisliittolaiset osoittavat vastaisella toimin
nallansa, etteivät ol•e tull.eet sidotuksi . nöyriksi 
hallituksen ja suurporvariston kll.':P.'llattajiltsi. 
Mutta !heidän pitää näyttää sen toiminnallaan, 
ennen en usko ennenkuin ·he voivat sen osoittaa 
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.etteivät <kaikissa ole •suu11ponnariston mukana. 
Tässäkin meillä on .esi.llä asia, jossa maalaisliitto
;laiset voivat, jos he todellakin kykenevät siihen, 
osoittaa etteivät he iJa<nssi suurporvariston. ja hal
lituksen pillin mukaan (Melua. Puhemies: Ei saa 
häiritä!). En mi.Jn1ä !siitä juuri häiriinny. Mutta 
tosiaankin heidän 11itää se osoittaa tosityössä. 
Kun olen mer'kin:ruyt myöskin maalaisliiton kan
taa maatal()lllsvaliokunlllassa, niin olen tullut 
•huomaamaan, että maalaisliittolaiset OIVat aivan 
samaa maJata muuten porvariston kanssa, (Vasem
malta: Pa,~jon huUumpia) joissakin asioissa, niin
kuin täältä huomautettiin, he ovat paljon hullum
]Jiaki·D'. Ed. Luopiajärvi tuossa <koitti naukuttaa, 
että hän olisi esime11kiksi yksi, joka olisi ehkä 
hiuka[1 kansanva:ltaisemP'i. Mutta ei siinä voi 1JiS
tää veistä väliin sillä kyHä häneHäikin on ,paljon 
taantumu'ksellisia mieli!piteitä. Maa.talousv<alio
kunnassa on myöskin voinut panna merkille sa
man seikan, j<mka ·täällä ·eduskunnassakin voi 
pa111na merkill.e, maa'laisliittol,aisten tavattoman 
bäälyväisyyden. .SieHä kun on ollut kysymys 
t.orpparia,sioisiia, niin maalaisliittolaiset, varsinkin 
rovasti Vuorilmaa, ~ota .ffil. Mäkelä .luuli .pasto
l·iksi, ovat heilalhdelleet puoleen ja toiseen, eikä 
ole tahtonut tutla oikein selvää, mikä ·On maa
laislii,ton kanta, josta minun on täytynyt usein 
huomautta•a, syystä, että asiassa -päästäisiin pa
remmin eteenpäin jos maalaisEr.itto~laiset määrit
teli:sivät jo ennen kanua.nsa, ettei toin® kulkisi 
toista ja toinen toista tietä ja siten jouduttaisiin 
_;y~ksissä asioissa jauhamaa<ni niin k!l!uan, että sitte 
eduskunna.n arvois1a va·rapuhemieskin tulee huo
maa<maan, .että maatalousvaliokunnasta ei •tule 
mitään valmista. Se olisi hyvin ikävää, siitä 
voisi joutua s·yytteeseen ·tällä kerta:a e!hkä kansan>
poolueen aT!V'oisa jäsen ed. Pullinen, ja voisi siitä 
saada osansa .Suometta.ri<laiseen puolueeseen kuu
luva lakimies Haatajakin, joka on ·eduskunnan 
arvoisaa varapuhemiestä Ingma,:rui<a ollut neuvo
massa siitä, ettei eduskunnan maa•ta!lousvaliokun
llasta vuoden 19'17 ensimäisillä val·tiopäivi1lä 
tnllnt kuin vä:hän valmista. 

Puhe m i e s: Täytyy muistuttaa. puhujaa 
työjärjestyks•en 2:5 § :n määl1'llyksestä, että kunkin 
puhujan velvollisuus on pysyä tarkoi·n käsitel
tävänä olevassa asiassa. 

Puhuja: Kiitän ja koetan mahd.ollisim:man 
t-arkoin siinä !pysyä. - Niin, tässä on kysymyk
sessä lujan järjestysvaUan luomiillen, ja kun .s~itä 
·on 1kysymys, m:iin silloin täytyy myös ta.r'krastella, 
mistä syystä sellainen luja jälrj.esty'S maassa tar
vitaan. Ja ehdott.oma<sti silloin täytyy tutkia 

niitä syitä, jotka ovat aiheuttaneet sellaisia ilmi
öitä, joidenka täihden nyt ,senaattori Castrenå.n 
täytyy myöhäiset yökaudet istua j.a odottaa mie
luista päätöstä. Mutta, joka t•apauksessa jokai

:S·en rehellisen ihmis.en täytyy tunnustaa, että täs
sä maass,a ei olisi tällaisia asioita esissä eikä tä:J..Hä 
tarvitseisi .näin myöhäisiä yökausia tässä asiassa 
jauhaa, j.os meidän porvaristomme ymmärtäisi, 
millä tavalla tässä maassa saadaan järjestys pysy
maan. Jos hallituksen puolelta tälläkin kertaa 
olisi ky.etty antamaan eduskunnalle esitys torp
parivapautuksesta, tsen sijaan kun se tulee yhä 
uusilla ja uusilla kirjelmi<Uä jäJrjestyslaitoksen 
lujaksi saattamisesta eduskuntaan, niin olen va
~uutettu siitä, ~ .. t~~äJn maahan saaiai.siin pal
JOn helpommal1a JarJestys. Mutta hallituksesta 
ei vaan .rupew kaikista vat'kutuksista huolimatta 
kuulumaan sellaista esitYJStä, jonka rpohjalla tol"lp
parivapautusta voitaisiin ryhtyä käsittelemään, 
sillä edu:skunnrussa ei ol1e mahdollisuutta lakieh
dotutsta ·asiasta laati,a ennenkuin hallitus on asi
asta esitykselll! antanut. Tätä .en sano .erityisesti 
siviilipäällikölle, mutta voisi hämikin vai'kuttaa 
asiaan niin, että sieltä senaatista piammiten saa
taisiin siitä asiasta esity•s. Sinne eduskunll!ltn 
maatwlousvaliokuntaan on kyllä kuljetettu sala
kuljetusteitä ed. Haatajan 'kautta ja. ed. Vuori
maaru vielä suuremman salakuljetuksen ikauilta 
muutamia 1ll!kit.eikstejä, joidenh pohjalla siellä 
on ryhdytty asiaa käsittelemään. Mutta mitään 
oikeutta siihen •e.i ole ollut. Me olemme sielJä 
a.;;iaa käsitelleet välhän noin 1uvattomasti. Mu:Ua 
sa!l!daksemme pysymään tässä ma·assa <lujan jälr
jestyksen, ei pidetty kiinni niistä säännöksistä
kään joita on olemassa. Sillä jos niissä tarkikaan 
oli<si 1Jysytty, ei mei'llä olisi ollut mahdol'lisuutta 
torpparivapautusasiaa lrukimuodossa käsitellä. 
Mutta, joka ta·pauksessa. olisi suotavaa, että tuos
ta asiasta <halEtu'ksen ·esitys tulisi, sillä •muussa 
tapauksessa !heidän .täytyy jauhaa sitä siellä 
maatalousva:lio'kunnassa ~oko istuntokauden, eikä 
meillä ole lopuksik11an mahdol'li·suu.tta eduskun
nalle jättää •lakiehdotusta, vaan lopuksi täytyy 
kääntyä .eh'kä a<nomuks<el1a kunnianarvoisan hal
lituksen puoleen, että se antaisi tässä mainitse
massani asiassa esityksen. Me sosia1·idemokraa
tit kyllä istuntokauden ilussa teimme lakiesityk
sen muodossa aiotteen torpparivatpautuikseksi, ja 
sen pohja.lla olisi kyllä eduskunnan maata.lousva
liakunnassa ol•lut tilaisuus a:siaa käsitellä, mutta 
niinkuin 1edusikunnan porvariHisetki11 jäsenet muis
tavat, ·elduskunnan <porvll!risto tämän alotteen 
tappoi ilman, et·tä sitä validilluntaan lä!hetettiin. 
.Ta niin a:runettiin torppariluoka'lle <tässä maassa 
taas yksi viittaus 1siihen, että tulkaa omillanne toi-
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meen. Torppariväestössä onlkin seTh teon jälkeen, i 
jonka. eduskunnan porvarilliset tekivät, herännyt 
ha,rras halu siihen, että he rupeevat itse autta
maan itseänsä ja suunnittelevatkin nyt toimeruJpi
teitä joidenka kautta he Juulevat voivansa saada 
itsellensä suurempaa vapa.utta ja. oikeutta kuin 
mitä heillä tä;hän saakka ·On ollut. Jos nyt sen 
sijaan porvariston menettely olisi o'l.lut toisen
laista täss'älli:in asiassa, se a.lote, joka sosiaEde
mokraatiselta taholta tEJhtiin, olisi lähetetty maa
talousvaliokuntaan ja siellä <sitte ryhdytty todel
lista torpparivapautusta ,laatimaan, niin olen ai
van vakuutettu ~siiffi., ettei ainakaan tuota lujaa 
järJ,estysvalta tarvitsisi niin suuresti luoda lmin 
herra senaattorin ny·t <tiWtYY eduskunnalle esit
tää. Ja olen vakuutettu siitä, että jos ei tuota 
torppariluokkaa. vacpauttavaa ;lakia saada edus
kunnassa syntYlffiään, niin herra senaattori Cas
tr{min täytyy taas muut&mien .päivien tai viikko
jen kuluttua tulla eduskuntaan ja ilmoittaa, että 
tarvitaan vielä paljon suurempi poliisivoima, 
1äytyy ehkä ruveta ~okoomaan ryssänmaalta tai 
Salksasta poliisiv-oimia saadakseen tähän maahan 
lujan järjestyksen. 

Näillä tällaisilla teoillansa, joilla. p-orvaristo 
tässä maassa ja etenkin tässä torpparikysymyk
sessä on tehnyt, on 1se jännitt.änyt jousen niin kire
älle, että sitten täytyy suunnitella seHaisia pakko
t-oimenpiteitä, joita trumänki~n krusillä oleva halli
tuksen kirjelmä tietää. Aivan samalla tavalla 
on porvaristo härkrupäisesti menetellyt muidenkin 
uudistusten suhteen ja siitä ja muista samanlai
sista porva<riston menettelyistä on 1oHut seurauk
sena juuri sellainen olotila, missä nyt olemme, 
siitä ei pääse yli eiikä ympäri. Porva,risto on 
sitten kuin se on trullaista. politirlclra.a noudatta
nut, joutunut. harkitsemaan millä tavalla he voisi
vat pitää kurissa sitä tyytymätönitä kansanosaa, 
jollekka he eivät ale minkäänlaista oikeutta eikä 
l~eipääkään tässä maassa: riittävästi suoneet. 
Sitä varten ru.pesivat he perustelemaan suojelus
kuntia ja sitä varten he vakuuttivat yhä uudel
leen sekä senaattoriwsa että eduskunnan jäsent~u 
kautta tarvittavan maassa lujaa järj.estystä. Läh
tekää rehellisten uudistusten tielle, säätrukää kun
niallinen torp·parivapautus, ryhty,kää muihinkin 
uudistuksiin, ryhtykää rehel'liseen elintarpeiden 
jakeluun, sekä antakaa nälkäisille leipää, työttö
mille työtä, niin olen varma, että sillä tavalla voi
daan tässä maassa järjestys ]Jalauttaa, tyytyväi
s;yys saadaa ihmisten mieliin, eikä meillä tule ole
maan suurta siitaa siitä, millä tavalla tässä maas
sa saataisii jäJrjestys pysymään. 

Ed. A n n ·a 11 a: Tällä rusialla, tällä senaatin 
kirjelmällä on sanottu olevan tarkoituksena, että 

maahan pitäisi saada luja ja voimakas järjestys 
ja on väitetty hallituksen taholta, ja tämän esi
tyksen . puol tajien taholta että hallituksella on 
halua ja se tahtoisi saada maassa järjestystä. 
Olen jonkun verran tosiasiain perusteella ruven
nut epäilemään, onko todellakin hallituksen tar
koitus pitää hyvää järjestystä tässä maassa, eli 
halua siihen. Muuten pyytäisin esittää pienen 
esimerkin omasta kunnastani, miten hallitus on 
menetellyt siellä järjestyksen pidon suhteen. 
Maarian kunnassa, kuten tiedetään sijaitsee Rau
nistulan esikaupunki, joka on tullut kuuluisaksi 
huligaanirrnaisuudestaan1, sillä onhan tunnettua, 
että tällaisiin esikaup.unk.eihin pakenee yhteiskun
nan Ilmonoin aines ja näin ollen niissä on 
tavallisinakin, mwmaalisina: aikoina aina jär
jestys huono ja hyvin epävarma. Tää1lä 
Raunistnhi.ssa on 'hallitusvallan taholta pi
detty jo viime vuosina: IJOliisivoimaa, joka on 
noussut noin pariinkymmeneen mieheen. Sillä 
niinkuin muuallakin seyniläisyyden aikana tä
män poliisivoiman toiminta ei tietysti kohdistu
nut pääasiassa järjestyksen pitoon, vaan joihin
kin muihin tarkoituksiin. 81eHä oli nimismies. 
joka jo Bobrikoffin ajoilta tunnettiin bobrikoffi
laisuuden ja Venäjän taantumuksen alttiiksi ja 
auliiksi kätyriksi ja näin ollen sitä alun pitäen 
työväki katseli epäluuloisesti, ja yleensä kaikki 
järjestystä rakastavat ihmiset katselivat hyvin 
epäluuloisesti koko sitä poliisivoimaa Raunistu
lassa päämiehistä ruveten. Ja kun ei tämä 
poliisivalta siellä voinut eikä kyennyt, eikä tah
tonutkaan pitää järjestystä, eikä koettanutkaan 
saada huligaaneja pysymaam1 kurissa, niin 
·tyytymättömyys tätä poliisijärjestystä vastaan 
Maarian kunnassa oli aivan yleinen. Sitten tuli 
maaliskuun vallankumous, jolloin näitä seyni
läisiä poliisilaitoksia ruvettiin kautta maan puh
distamaan. Maarian kunnassakin, jossa tyyty
mättömyys oli aina ollut voimakas tätä poliisi
voimaa, poliisilaitosta vastaan, myöskin sosialli
demokraatti,sen kunnallisjärjestön ja valtuuston 
taholta, yhteisesti tehtiin suunnitelmia' tmm po
Eisi:laitoben uudistam.ise:IDsi Raunistulassa. Esi
t.ettiin nämät suunnitelmat ja vaatimukset läänin 
herra kU'veJ:illiÖöril:le, mutta ilman minkäänlaisia 
tuloksia. Näimä seyniläisen järjestelmän käty
rit, nimismi,es poEiseineen olivat entisiltä pai-
1koillaan, eikä ole ollenkaan ihme, .että täl
'laista · joukkuetta vastaan oli tyytymättö
myys kohonnut miltei katmeruudeksi, sen
tähden että poliisit maaliskuusta alkaen vielä 
entistä vähemmän, kun tiesivät, eMä 'heitä koh
taan on tyytymättömyys kohonnut äärimmäi
syyksiin, eivät yrittä,neetkään järj.estystä pitää 
Raunistulassa. 1Sitten tuli marraskuun suurlakko 
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ja järjestynyt työväki oli pakoitettu silloin otta
maan järjestyksenpidon huoleksen;;a. Se poisti 
nämät seyniläiset poliisit nimismiehineen ja ru
pesi huolehtimaan järjestyksestä. Siellä kunnal
lisjärjestö valitsi 30-miehisen miliisimiehistön, 
ja se 'on tähän päivään saakka pitänyt järjestystä 
siellä ja pitänyt sellaista järjestystä, että Rau
nistulassa ei ole milloinkaan ollut niin hyvää 
järjestystä. Ja se ei ole ainoastaan ty;öväen ta
holta tunnustettu, mutta se on tunnustettu kaik
kien kuntalaisten taholta, siitä ollaan aivan yksi
mielisiä Maarian kunnassa. Mutta tämä miliisi
miehistö, joka oli kokoonpantu köyhistä vähä
varaisista työläisistä, ei luonnolHsesti voinut il
man palkkaa toimia. Maalaiskunnissa, kuten tie
detään, on järj<estyksenpito tykkänään valtion asia 
eikä kunta voinut ottaa tuollaista menoerää kan
taak,sensa,, koska järj,estyiksenpidosta kuten sanot
tu oli ennen huolehtinut valtio. Sosialid,emokraa
tisen kunnallisjärjestön taholta käännyttiin halli
tuksen puoleen pyytäen tälle miliisimiehistölle 
palkkaa väliai1kaisesti, niinkauvan kun uudestaan 
poliisilaitos järjestetään kaupungei,ssa ja taaja
väkisissä yhdyskunnissa, koska tiedettiin, että 
tällainen lakiehdotus oli eduskunnassa tekeillä. 
Hallituksen taholta 'fli annettu minkäänlaista lu
pausta, ei edes mitään toivoakaan, että nä~l1e mi
liiseille tullaan maksamaan palkkaa valtwn va
roista. Yksityisten kuntalaisten ja sittemmin 
kuntakokouksen ta;holta kumminkin järjestettiin 
asia sillä tav·alla, että '8llsin yksityiset omalla 
vastuullaan lainasivat tämän miliisimiehistön 
palkkaukseen rahat ja siirtemmin kuntakokous 
myönsi ja tunnusM miliisimiehistön tarp.eellisuu
den ja myös, että se on vastannut tarkoitustaan ja 
että se on 'Pitänyt lhyvää järjestystä, ja kuntako
kous takaisi sille palkan siksi, kun hallitus saa
daan myöntämään varoja tämän miliisimiehistön 
palkkaamisekså. väliaikaisesti.· Viime keskiviikko
na viimeksi me- minä olin mukana Maall'ian sosi
alidemokraatisen kunnallisjärjest•ön valtuuttama
na -käännyimme halhtuksen 1puol.een. Maarian 
kunnan kuntakukouks,en esimies pa:stori Ellilä -
ottakaa 'lmomio'on, eUä ·se oli ·pappismies, ettei se 
ollut ainakaan sosialismiin •kallistuva - oli mu
kana puolustamassa sosiaJ.idemokra:atisen kunnal
lisjärjestön anomusta ja tunnustamassa kuntalais
ten puolesta, että tämä miliisimi.e'histö on todella
kin pitänyt sellaista jäJrljestystä, että minkäänlai
nen muunlainen laitos ei voisi Raunis,tulassa ny
kyaikana sellaista jäJrjestystä rpitää, jonka täytyy 
jokaisen asiantuntijan myöntää, että siellä ei 
olisi minkäänlainen ,enemmän entinen poliisivoima 
kuin j.oku muka samanmaUinen poliiså.voima eli 
.iäriestysvalta voinut pitäJä järj.estystä. Niiil'kuin 

minä jo huomautin, jä-rjestyksen pi,to muallakin 
kaupungeissa on näinä levottomina aikoina hyvin 
epävarmaa, mutta tällaisissa esiil:aup1:mg.eissa s-e 
on sitä vieläkin suuremmassa määrässä. Halli
tuksen taholta me käännyimme senaattori Cas
trenin puoleen, mutta ·Senaa:ttori ei antanut min
käänlaista toivovakaan meille, että tälle miliisille 
ruvetaan palkka maksamaan ja niin ollen Maarian 
kuntalaiset levottomina, milteipä kauhulla odotta
vat sitä hetkeä, jolloin tämän miliisimiehistön on 
lakattava toimeeta ja jolloin huligaaniainekset 
pääsevät mellastamaan Raunistulan esikaupun
gissa. Minusta on näyttänyt siltä, että tuon 
Raunistulan miliisimiehistön olisi myös pitänyt 
tehdä lakko. SiHä rtavallahan Turun miliisimie
histö sai hallituks,enl myönt,ämään :pa·lkan, kun 
se e.nsin teki lakon, jolloin saatiin tehdä mel
lakat Tumssa ja ryösrtöt ja ikkunain. sär.kemiset, 
ja sitten hallitus palkitsi tämän miliisin, kun 
·sillä tavalla oli mellakat saatu toimeen. Sitä 
kai on odotettu Maariankin miliisiltä ja sitten 
vasta siHe myönnettäisiin palkat. Maarian kunta
laiset ova.t kuitenkin käsittäneet paremmin, ei
vätkä ole laskeneet asiaa tällais·een tilanteeseen. 
:Uutta ·On aivan va,rmaa että Maarian kun·ta, joka 
muutenkin on tavattomasti rasitettu menoilla, ei 
kauvan voi tällaista luottoa miliisille antaa, että 
se •sille rahoja lainaa, jollei haUituks·en taholta 
minkäänlaisia toiveita anneta, että kunnalle takai
sin suoritetaan ne rahat, ja silloin ainakin epäilen, 
että Raunistulassa tapalhtuu mellakat, ja sem
moisessa kylässä voidaan vielä monin verroin 
.suurempia epäjärjestyksiä. saada aikaan, vaikkapa 
rpienemmässä muodossa, mutta kuitenkin syv.em
min va~kuttavia kuin Turussa. voidaan ·panna toi
meen. Tästä kaikesta olen ruvennut epäilemään 
:että tämänkin senaatin esityksen takana lienee 
jotain muuta kuin hyvän järjestyksen valmista
misen halu ja tarkoitus, ja. mielestäni tämä pieni 
fSimerkki, joka ei l~iene ainoa ma:assa, todistaa, 
et·tä siihen, millä tavalla hyvä järjestys pidetään 
maassa, ei hallitus ole tahtonut kiinnittää mitään 
huomiota, se on vaan odottanut 'että, · j·oka pai
kassa tuo järjestys ensin rikottaisiin ja sitten 
vasta voitaisiin ha,llituben mielenmukaisilla kei• 
noilla ruveta järjestystä pitämään. Niinkuin 
jo huomautin sellais·essa paikassa, sellaisessa. suu
ressa esikaupungissa, jossa tuollainen tavattoman 
:herkkä ja :huono aines asus:taa, siellä on tavattoman 
vaikea minkäänlaisella lujalla, voimakkaallakaan 
järjestysvallalla saada järjestystä pysymään. Siel
lä voidaan järjesty.s väJhäksi aikaa säilyttää., voi
daan vä:häk:si aikaa ajaa .piiloon ne voimat. Muth 
ne puhkeavat siel,Jä uudestaan ja uudestaan ja se 
lienee onnetonta. Sitä kai ei olisi toivottava. Sellai-
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~elia paikka:~unnalla, minkään muunlainen jär
.restysvalta e1 voi pitää järjestystä kuin Y'ksin
omaan työväen miliisi. Se on s·entään sellainen 
joukko, ·että huonoimmatkin huligaaniainekset 
tottelevat, sillä niillä on se vaisto, että he ovat 
heidän omaa luokkaansa ja ajavat heidän luok
kansa asiaa ja oontähden niillä on jonkinlainen 
auktoriteet·ti ·näiden huligaaniainesten keskuu
dessa. 

Ed. Hanna Kohonen: Täällä ovat oi
keiston naisedustajat ry<htyneet kannatta
maan kyseessäolevaa hallituksen flhdotusta mui
den muassa kotien rauhan nimessä. Erään toisen 
asian yhteydessä mainitsi ed. Yrjö-Koskinen, että 
naisille on heidän kotinsa heidän Ennansa. Pyy
täisin huomauttaa, ·että kyHä tämä käsite on suh
teellista kuten kaikki muukin. Olisin halunnut 
kysyä ed. Löt'hma.nnilta, sattuiko hän huomaa
maan, miten hänen vaal•ipiirissään eräs koti jou
lun aikana hävitettiin maan tasalle, miten Kei
teleellä nimismies meni erääseen torppaan, otti 
siitä l?ois i•kkunat .ia perhe sekä n.eljä alaikäistä 
lasta Jäi p3!kkaseen. Eikö .se ollut ·kodin häpäise
mistä mitä raaimmalla tavalla? Kuopiossa, jossa 
oli lähes 40 asteen pakkanen joulun- ja uuden
vuoden välillä, tulivat vira:nomaåset erään tvö
läi~en asuntoon ja ottivat ikkunat pois. Työui'ies 
jäi kolmen }apsen kanssa pakkaseen. Hän oli niin 
epätoivos·saan, ·että osti brovningin lausuen: ,Mi
nun lapsiani ei ainakaan heitetä kadulle paleltu
maan, ennemmin. häviän täältä koko perheineni". 
Ainoastaan säälivät työläistov~rit pelastivat nämä 
töyläis.ihmiset pa<kka,sen käsistä. Tällaisia t&pauk
sia, jolloin poliisi mitä .raaimmin on palvelllllt. lm
pitalistien harrastuksia, mitä ·raaimmin häväi•ss.vt 
työläisten koteja, Olli saaottain. Sent~rhden .tuntt;U 
porvarillist.en naisten 'Perustelu niin teennäiseltä. 
Porvar:illisteu -kotien rauhaa. ei ol·e tuskin vhtä 
kertaa todellisuudessa sil<lä tavalla häväistv kuin 
t,yöläiskotienl ra uhalle on usein tehty. Vwlika•p[la
leena., •kapitalistien käytettävänä on aina oHut 
taantumu'ksellinen, porvarillinen pol:iisi. Kun 
olen vakuutettu, että nykyisen taantumukselli
sen hallituksen vapaasti käytettävänä oleva poliisi
armeija olisi mitä suurin vaara työläiskodeille, 
'kuten koko työväen luokalle, yhdyn sentähden 
kannattamaan ehdotuksen hylkäämistä. 

Senaattori A. C a s t r e ·n: Eräid·en huomau
tusten johdosta pyydän <lausua muutaman sanan. 
Edustaja Eloranta on keskustelun kuluessa, satuin 
siUoin olemaan poissa, rmaininnut, ettei hallituksen 
kirjelmässä mainitut viimeiset tapahtumat 'Tu
russa ol<isi todenmukaisia. Ne perustuivat Ruot
sin kenraa.Ji'kom•ulin suul.lisiin ilmoituksiin. En 

ollut silloin tosiaan saa:nut virallista ilmoitusta 
tapahtumista enkä saanut täällä ollessani myös
kään, vaikka teloefoonitse käännyin kahdenkin 
henkilön puoleen, mutta, nii·nkuin sanottu Ruot
sin konsuli •ilmoitti minulle asiasta ja san'oi, että 
hän tulee ilmoittamaan ,siitä heti hallitukselleen 
ja. vaatimaan jyl'kkiä toimenpiteitä asiassa. Hän 
lupasi 'kumminkin olla hallitukseUeen ilmoitta
matta. siksi, kun hän kuulisi, jos <hallituksen puo
lesta täällä tehtäisiin ehdotus järjil:lstysvallan vah
v<istamisesta, niinkuin hän oli kuullut että aiko
mus oli tehdä. Ed. Eloranta on myöskin mainin
nut ja .esittänyt jotensakin kuvaavassa muodossa 
tapahtumia Porvoon kaupungista. Silloin 'kun 
hän esiintyi tältä paikalta eli noin kello 4 seu
duissa ei ollut vielä llllinkäänlaisia ilmoituksia 
U?siasta minuUe saapunut. Hänen vi·elä puhues
saan pääsin kumminkin puhelinyhteyteen Porvoon 
kanssa. Silloin ei vi·elä tiedetty poliisi'kamari:sga 
mitään asiasta, sinne ei ollut mitään ilmoitettu. 
P.ormestari tiesi kertoa kuulleensa. että eräät 
suojeluslmntalaåset olivat aikoneet ~aatia puna
kaartilaiset takaisin niitä as•eita, joita joku aika 
takaperin pwkko!keinoin kaupunkilaisilta oli 
otettu, vaan sanoi, että hän puolestaan on kehoitta
nut olla·,r;;.'ili.tymättä minlhinkääin väkival.lan tekoi
'hin asiassa. Sittemmin o.len saanut 'Viranoma.isilta 
ilmoituksen siitä, että edellä puolen päivän oli 
tolliaankin eräitä suojelusikunrnan jäs-eniä käynyt 
työväenyhdistyks·en puheenjohtajan <luona ja pyy
tä_n~t häntä keskusteluihin näistä as·eista, ja hän 
ohkm saavuttuaan suojeluskunnan majoituspaik
k~a~ kertonut tietävänsä, •että aseita oli 'kaupull'ki
laisilta ryöstetty, ja pahoitellut sitä. .Suojelus
kuntalaiset olivat sen jälkeen menneet punakaar
tin j.ohtajan luo ja vaatineet häntä tulemaan k-es
lmsteluihin, käyttämättä 'kniten!raan mitään väki
valtaa. Siellä oli 'tämä johtaja ilmoittanut t'osin 
aseita. ot-etun kau}mnkilaisilta, mutta että nuo 
a:seet olivat jaetut punakaartin kesken, joten niitä 
ei voitaisi saa•da takaisin. Suojeluskuntalaiset 
olivat kumminkin, ti.etäen, että työväentalolla 
Porvoossa ~äilyt-ettäisiin aseita, menneet sinne ja 
löytäneet sieltä kolme laatikkoa a·seita, (Vasem
malta: Kotitarkastus!) jotka 1he 'Olivat poliisi
mestarin sama,ten !ruin työväenyhdistyksen vara
puheenjohtajan Merikosken .ia .eräiden punakaartin 
edustajain läsnä oHessa luettelaineet ja sittemmin 
ott~neet haltuunsa. Niiden joukossa oli havaittu 
mmden muaSrsa yksi revolvreri, jonka eräs kau
punkilainen oli tuntenut .omakseen ja hänel:tä 
muutamia viikkoja sitten ryöstetyks:i.' Myöskin 
on ilmoitettu, että mitään vä.kivaltaa ei ole kä:v
tet.ty eikä mitään kotiet·sintä:ä vksityisten luo~a 
harjoitettu. , " · · 
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Ed. Annala on tehnyt s·elkoa miliisin palkka
uksesta Maarian pitäjässä. Hänen selostuksensa 
on aivan oik·ea ja tasa·puolinoo. Palkkausasiaa 
·ei ole voitu ratkaista vielä sen V'lloksi, että ni.in
kuin tiedetään, kuvernöörinvira•st.o Turussa ei ole 
voinut toimia ja sieltä ei ole voitu saada sentäh
d.en lausuntoja ja tietoja tästä asia:sta, Y'ksipuoEs
ten miliisin vaatimusten nojaUa ·ei hallitus ole voi
nut asiaa ratkaista, vaan tulee se aivan ensi päivi
nä ratkaistuksi sen anomuskirdelrmän nocialla, jonka: 
ed. Annala eräiden muiden kanssa on jättänyt 
senaattiin ja joka on1 tullut toimituskuntaan eilis
pä:ivänä. 

Muuten on täällä keskustelun aikana annettu 
haHituksen toiminnasta lausuntoja, jotka ·eivät ole 
erittäin suotuisia. HuolimaHa niistä tulee kum
minkin haHitus toimimaan ka•nsanvaltaisesti ja 
ajamaan kykynsä ja taitonsa mukaan niitä kan
sa•nvaltaisia reformeja, joita se on luvannut, mui
den muassa juuri to11ppa•riasiaa, ja tulee hallitus 
myöskin nojaamaan toiminnassaan ~i pistimiln 
vaan kansaan. Se tulee kääntymään, niinkuin tääl
lä on ilmoitettu, koko Suo,men kansan puoleen, sen 
kansanaineksen puoleeJll, joka rakastaa rauhallista 
k~hitystä, ja siihen sisältyvät ei ainoastaan por
varilliset., mutta siihen sisältyvät myöskin snsi
alidemokraatit, jotka luullakseni suurimmaksi 
osaksi lukeutuvat 1li·ihin kunnolEsiin aineksi:in, 
joiden puoleen trussä on tarkoitus kääntyä. Se 
jär.}esty•skunta, j.oka on tarkoitettu pystyyn saada, 
ei rtule harjoittamaan kost·on t.oimia -eikä luo'Kka
pyyteitä ajamaan. SiU.ä tuLlaan ainoastaan vas
tustamaan ja lyömä:än alas anmrkia ja mielivalta, 
joka vallits·ee tässä ma:assa nykyään. Keskuste
luista päättäen luulisi, että meidän kansamme olisi 
täydellisessä sotatilassa. rNiin !kumminkaan ei 
ole laita. Ainoastaan jotkut muhattomat ainek
set ovat aikaansaaneet vallattomuutta ja muita 
rikoksia. Olen tullut tässä keskustelussa siihen 
käsitykseen, että kai:Kiri tää;llä esiintyneet ovat 
olleet yhtä mieltä, kaikki ova•t sisimmässään pyr
kineet aikaansaamaan rauhaa ja turvaa maa•ssa. 
Sitä harrastaa hallitus•kin täUä toimenpiteellä. 
Se kehoittaa kansalaisia, v·etoo niihin, pyytää 
niitä rakentamaan uutta rSuomea, ei ~sen jälkeen, 
niinkuin ed. Mäkelä ennusti, kun s~e on poltettu 
ja ryöstetty, vaan ·nykyisestään eteenpäin. 

Ed. Härmä: Viimeisten kuukausien aikana 
on Suomen yhteiskuntajärjestys ollut käymisti
la,ssa. On sattunut sellaisia tapa:htumia, joihin 
anastaja]uokat, jotka tähän saakka ovat saaneet 
rauhassa riistää ja .kuri1staa !työläisten elämi•::;
mahdollisuuksilli, eivät ole tarttuneet. Näistä vii
meaikaisista tapahtumista, Y'hteiskuntaa järkyttä-

vistä teoista, syyitää porva!l'isto sosialisteja i·lman 
min'käänlaista oi'lmutta. Sosialidemokraatien vaa
timuksista ·huoli\natta ei 'POrvaristo ole suostu
nut toimeen panemaan min!räänlaista tutkimusta, 
jotka tutkimukset olisivat selvenneret, minkälai
sia aineksia oll! näihin viimepäirvien twpahtumiin 
ottanut osaa, minkälaiset ovat olleet ne syy-t, jotka 
ovat ihmisiä tällaisiin tekoihin pakoittaneet. Tä
hän eivät porvarilliset ·edustajat täällä eduskun
nassa 'pyynnöistä huolimat-ta ole suostuneet, vaan 
he ilkeämielisyydessään lykkäävät syyt kaikista 
viimepäivien tapahtumista sosialidemokraattien 
niskoiHe. vai'kka sosialid·emroirraatit ovat tehneet 
voitavan~a saadakseen rauhan .säilymään, niin pal
jon kuin s.e täUai:sena levottomina aikoina on mah
doHista. Porvaristo tietää, että se valehtelee syyt
täessään sosialidemokraatteja näistä teoista, mutta 
porvaristo valehtelee tietoisesti, tarkoituksellisesti. 
Se käyttää ilkeämielisiä provokatsionikeinoja saa
dakrseen työväestön joukot hajaHe. Se .on porva
riston •tarkoituksena syyttäessään sosialid>Cmo
kraatteja. Se tietää aivan yhtä hyvin kuin sosi
alidemokraatitkin, että sellaiset kuohuma:-ajat, sel
laiset suuret yihteis'kuntaa mullistavat teot .ia 
tapahtumat, joita viimepäivinä on tapahtun,ut, 
eivät synny joidenkin yksilöjen: tahdl0$·ta tai 
ta'htomattomuu<1esta, eivät •synny jon'kim sosia
listiagitaattorin tai sosialistien sano-malehden 
kiihoituksesta ja yllytyksestä, Vftan täy
tyy niillä aina ehdottomasti olla vissit tekijänsä, 
useimmissa tapauksis,sa juuri taloudellis€t tekijäJt, 
jotka luovat tällaisia oloja ja tällaisia tilanteita, 
joissa, kut.en' olemme nruhneet, eivät 1perinnä.iset 
keisarinimet eivätkä keisll!rikruunut eikä myös
kään vallitseva yhteis•kuntajärjestelmä, jota vas
taan kumous on tähdäitty, paina tämän kumouk
sen käsissä ja kumouksen vyöryssä enempää kuin 
lehdet tuulessa, vaan kaikki mur.skaavan laineen 
tavoin kumous muodostaa sen todellisen voiman,_ 
joka silloin sanelee määritelmänsä ja. tahtonsa, 
joihin määritelmiin ·silloin vallassaoli.ia•in, elleivät 
tahdo sor.tua, on taivuttavn. En tnhdo tässä tilai
suudes.sa lähteä ~selostamaan niitä, syitä, jotka ovat 
vaikuttaneet., että tällaisia tilanteita syntyy, sillä 
samoin tämän ky.symyksen kuin useiden muiden
·kin 'ky.symy.srten yhteydessä on täällä kyllin sel
västi os•oitettu ne yhteis-kuritataloudelli•set seiirat, 
jotka ovat Suomenkin yht.ei·skuntajärjestelmän täl
laiseen 'kuahutilaan saattaneet. Täällä on osoi
tettu esimerkiksi porvariston menettely elintarve
kysymyksen alalla, maatalous-, torppari- ja mäki
tupalai:sten olojen järjestämi.sestä kuin myöskin 
se suunna:ton, tavattoman pitkä1le menevä riist.o, 
mitä porvaristo ·soda·n aikana on harjoittanut, on 
osoitettu, mitenkä nämät ovat ne todelliset· syyt, 
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jotka ovat vaikuttaneet tällaisen kuohunta-ajan [ 
syntymiseen Suomessakin. Mutta tahdon mainita ' 
että aina tä:llai.sten tapahtumain sattuessa on työ
väenjoukkoja petetty. Työväestön on annettu täl
laisissa tilaisuuksissa vuodattaa vertansa ja pe
tetty lupauksilla. Tällaiset kumousliikkeet ovat 
tapahtuneet porvariluokkien hyväksi ja porvari
luokat ovat voineet lupauKsiUaan kiihoittaa työ
väen toimeenpanemaan kumouksi'a heidän hyväk
seen. Mutta työväestö ei enään tahdo alistua tä
hän. Historia opettaa työläisiä jo nyt.. Mutta 
s-e myös varoittaa. i8e opettaJa työläisiä •siinä mer
kityksessä, että .se osoittaa että voimakkain yh
teiskunnallinen voima on työväen•luokka silloin
kuin se herää tietoisuuteen, vaatimaan itselleen 
oikeuttansa. Mutta täHaise't tapahtumat, joita 
historia'Ssa on tapa~h tunut, varoittavat. myöskin 
työväenluokkaa, :s~llä ·ne osoittavat mitenkä sel-
1~iset saavutn'kset, joit:;t työväestö useinkin hyvin
kin· 'katkeran taistelun avulla onnistuu itselleen 
hankkimaan. Miten ne työväestöitä pian takaisin 
riistetään, ellei se voimakkaan yhtämittaisen 
luokkataistelun avuna huolla 'siitä että se voi 
nämä tällaisissa kansanli~kke1ssä saavuttamansa 
saavutukset säilyttää. Se että porv!l!risto aina 
kul'lakin kertaa vallassa, olevat luok~t, ovat voi
neet työväestön saavutukset työväestöitä rii~tää, 
johtuu siitä, että työväestö tähän saa~a m. ole 
ollut tarp~ksi valveutunut, ei tarpeeksi vahstu
nut, kyllin hyvin järjestynyt, voidakseen nämät 
etuisuudet säilyttää, jotka se taistelun avulla on 
onnistunut itselleen hankkimaan. Tämänkin 
taistelun aikana on työväestö saanut jonikunver
ran etu- ja itselleen puristetuksi omistaviita 'luo
kilta. Nyt tahdottaisiin rue riistää. Työväestö 
ei tule sitä sallimaan. Työväestö ei saa eikä sillä 
ole o1keuttakaan vaarantaa niitä etuisuuksiaan, 
joita se taistelun avulla on onnistunut itselleen 
hankkimaan. Talhdon lyhyesti kosketella aikai
sempia täl'laisia tapahtumia, jolloin työväestö on 
noussut taistelemaan, jolloin se on saanut etui
suuksia ja mitenkä nämät etuisuudet ovat siltä 
riistetyt. Tahtoisin mainita esimerkiksi Ranskan· 
kin valla.nkumouksen, j·ossa porva.riluokka sai 
lurpa.uksiUa. kiihoitetuksi työväestön toimeenpane
maan va'llan·kumouksen porvariluokan hyväksi, 
mitenkä porvaristo valtaa,n päästyään häpeälli
sesti petti työväestölle antamat .lupauksensa ja 
oli va.lmis verivirt.oihin hukuttamaan työväestön 
pienimmä:tkin vapauspyrkimykset. Meidän por
varistollamme suunnitellessaan tällaisia :rankai
suretkikuntia työväestöä vastaan on aivan sa.ma.t 
pyrkimykset kuin mitkä historia todentaa Rans
kan porvaristolla olleen Ranskan suuren vallan
kumouksen aikana. Vuoden 1905 taisteluilla 

Venäjän j•a .Suomenkin työväestö ounistui saa
maan jonkunverra.n etuisuuksia. Mutta eipä eh
tinyt silloinkaan :pitkää aikaa kulua kun nämät 
etuisuudet työväestöitä takaisin riistettiin. Suo
mettarelaisen puolueen Pietarin matkojen. 3a san
tarmipa.lveluksien tul·oksena. oli, että ensiksikin 
saatiin kokoontumiselle kuristusla:ki, jossa Suo
men työväestön toiminta ja kehitysmahdollisuuk
sia kaikin ta•voin .rajoitettiin. He,rra Stolypinin 
kuuluisa pikaoikeus Pietarissa vaati paljon uh
reja, eivätkä Suomen vallassaolijat suinilman sil
loin häikäilleet metsästäessään valtiolli;;esti epä:l
täviä taantumusta vastustavia 'henkilöitä ja lä
hettäessän ne Pietariin murhattaviksi. Nämät 
ov~,t mustia lehtiä •Suomen porvariston hi.s~ori
assa. Sosialidemokraattiset puhujat ja sanoma
lehtimiehet v•arugittiin, jumala- ja ma i·3st.eettiri
kosjuttuja tuli satamaita ja työväestön toiminta
mahdollisuudet rajoitettiin miltei olemattomiin. 
8-tunnin työpäivälaki, joka muutamilla aloilla, 
varsinkin paperiteollisuud.essa saatiin aikaan, 
muutettiin taas 12-tuntiseksi j·a myöhemmän sa
man taantumuksen tuloksena olemme vielä saa
neet vilja- eli nälkätuU~t., ynnä monet muut hyvät 
työt., joilla Suomen porva.risto Venäjän taantu. 
muksen suojassa on .Suomen työväenluokka !ku
rittanut ja sen elämisma:hdollisuuksia huonontu
nut. Tämän vallankumouksfln aikana, kuten jo 
huomautin, on porvariston :Suomen vallassaoli
jain täytynyt työväestön paikoituksesta tehdä 
osittaiTh .pieniä myönnytyksiä työväestön elämis
mahdollisuuksien turvaamiseksi. Ja porvaristo 
huomaa, että ellei tässä: jotakin tule väliin, on 
mahdollista., että täytyy vieläkin uusia myönny
tyksiä työläisluokalle tehdä. Tähän saa'kka on 
porvaristo ennen vallankumousta ·rauhassa kenen
kään häiritsemättä voinut työläisiä .riistää ja sen 
eläimismaihdollisuuksia huonontaa. Sen käytettä
vänä on ollut vieraan ma.an ·pistimet, joihin se 
on voiruut nojautua taistelussa työväestöä vastaan. 
Nyt kun nämät pistimet •ov•at pettän~et, kun val
lankumouksen pyörteissä porvariston on täyty
nyt tehdä myönnytyksiä ja mahdollisesti täytyy 
edelleen tehdä, täytyy saada oman maan työlä.i
set taistelemaan oma,n maan työläisiä v-astaan ja 
sen takia suunn~ttelee Suomen hallitus nyt täl
laisia kaarteja voidakseen estää työläisten vaat.i
massa itselleen leipää ja oikeutta. Puolestani 
näen täs.sä senaatin esityksessä tarkoituksellisen 
kansalaissotaan tähtäävän merkityksen. Sillä 
porvaristo tietää samoinkuin me työläisten• edus
tajaJkin tiedämme, että työväestö Suomessa on jo 
niin valveutunut, että se missään ta,pauksessn. ('i 
enään tule laskemaan niitä etuisuu·ksia käsistään. 
joita se taistelun avulla on onnistunut itselleen 
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hankkimaan. eikä se saakaan, eikä sillä ole oike
uttakaan sa:attaa itseään sellaiseen tilanteeseen, 
jossa. porvaristolle kävisi mahdolliseksi näiden 
etuisuuksi!j riistärrninen. Ja työväestön täytyy 
ja sen velvollisuuskin on taistellll itsensä ja lap
siensa puolesta viimeiseen mieheen, jos niin vaa
ditaan, jotta tällainen porvariston lmta·la aije ei 
missään tapauksessa tulisi onnistumaan. 

Ed. Eloranta: Oru erittäin ilahuttavaa, että 
herra senaattori täällä tavaUaan peruutti osan 
niistä perusteista, joilla hänen ja senaatin täällä 
asiassa tekemä esitys lepää. Hän mainitsi saa
neensa tietonsa Turun tapahtumista Ruotsin ken
raalikorusulilta ja semmoisina ne olisivat Huotsin 
kenraalikonsulin laskulla. Mutta kun asia kehi
tetään niin pitkälle, että siitä tehdään esitys edus
kunna.Ue ja esityksen perusteluihin asia kirjoite
taan, niin kyllä sentään pitäisi hallitukselta vaa
tia vähän eruemmän, kuin että se jonkun suullisen 
keskustelun varassa lähtee k1rj·oittamaan vääriä 
selostuksi•a esityksensä .perusteeksi ja. sen 'POh
jalla sitte lähtee vaatimaan eduskunna.Ua rajat
tomia valtuuksia aseellisten järjestöjen muodos
tamiseksi. Se, mitä Turun ta.pahtumista mainit
sin eduskunnan aikaisemmassa istunnossa, pitää 
täydelleen paikkansa. Herra senaattori yritti 
asiaa nyt vieläkin kaunistella tavalla, joka muis
tuttaa porvarillisen kyläagitaattorin esiintymistä 
jollakin syrjä&ulmalla, jos·sa voi ihmisille yhtä 
ja toista paikkaansa ·pitämätöntä sanoa. 

Senaattori mainitsi Ruotsin kenraalikonsulin 
esiintymään jyrkkänä. Miksei senaatti sitten ot
taimt kiireellisesti asiasta selvää j·a !selustanut 
asian Ruotsin kenraalikonsulille oikein ja siten 
hälventänyt epäluuloa ja ruotsalaisten ha.rrastuk
sia näissä kysymyksissä. Siitä ei ollut kummin
kaan senaattorin selityksessä viittaustakaan, vaan 1 

päinvastoin hän otti konsulin selitykset kaikki \ 
täydestä ja lähti sitte sen perustalla runnaamaan ' 
lävits-e esitystään eduskunnan edessä. i 

Herra senaattori mainitsi myöskin ta;pahtu
mista Porvoossa. Hän yritti niitrukin omalla ta
valla&n esittää toisiksi, kuin mitä ne todellisuu
dessa ovat olleet. Asian laita on, niin1min edellä 
olen huomautta~ut, että siellä on porvarikaarti 
terroriseerannut työväestöä, tunJkeutunut niid·en 
yksityisasuntoihinkin, vienyt niiltä. yhtä ia tois
ta ja sillä tavalla osoittanut, ettei ainakaan siitä 
sakista ole milloinkaan järjestyksen ·pitåljäksi eikä 
sen ta~paisista. muistakaan aseistetuista sakeista. 
Yksi pikkuinen ta.pahtuma kuvaa. hyvin sen 
esiintymistä. Muistaakseni kuusimiehinen jouk
ko näitä porvarikaartilaisia tunkeutui työväen
i:aJoVe. Siellä oli ;yhdistyksen ihuvi:oimikunh 

näytelmäharjoitusta ja näytelmäkappaleen jär
jestelyä varten koolla ja muutamia naii:iia. Nämä 
miehet hyökkäsivät sinne sisään, ·ra'asti esiintyen, 
asestettuina jokainen kiväärillä, revolverilla ja 
käsigra,naateilla., ja uhkaisivat, että; ellei anneta 
asevarastoja 'heille, niin he 01petta vat, niillä työ
välineillä joita heillä oli mukana. Ei se esiinty
minen oll~t niinkään rauhallista 'keskustelua, jota 
käydään käsigranttateilla. Tosin he eivät joutu
neet niitä käyttämään, kun siellä ei ollut muita 
kuin niitä huvitoimikuntalaisia, etupäässä naisia, 
jotka eivät ryhtyneet näiden aseistettujen herro
jen kanssa taisteluun. Herra sena.a.ttori väitti, 
että ne menivät kysymään, missä ovat ne porva
reilta takavarikoidut aseet ja vaatimaan niitä it
selleen. Kaunista kysymystä. Mutta vielä kau
niimman valon saa asia, kun muistaa, että porva
rit itse veivät työväentalolle nämä aseet rkirjalli
sen sopimuksen perusteella, ja että nyt . vastoin 
tätä sopimusta 'lähdettiin ne a.ruastamaan sieltä 
pois. Se osoittaa. herrojen pyrkimyksen ja kes
kustelujen oikeata luonnetta. 

Siellä Porvoossa on tällä :hetkellä saamieni tie
tojen mukaan noin kolmisen sataa <porvarikaarti
laista aseissa. Osa niistä on majoitettu palokun
nantalolle ja osa seurahuoneelle. Porvoo on 1in
naleiri. Kaksi suurta rankaisuretkikuntaa ~n 
sieltä läihetetty maaseudulle Porvoolli ympäris
tölle, samanlaisissa keskustelutal'lkoituksissa, kuin 
ne ovat Porvoossakin esittäneet. Ja yhtä ja toista 
ehkä myöskin kulkee mukana, kun ne lähtevät. 
Porvoon työväentalolla. väitettiin nliiden anasta
neen osan huvitoimikunnan näytelmävälineisiin 
kuuluvaa omaisuutta, jolla ei ole mitään teke
mistä sota-aseiden eikä poliittisten asioiden 
kanssa. 

Eilen illalla tuli lkaup.pia.s V a>i111i0ta vast'aan 
Porvoon sillalla kolme porvarikaartilaista, ham
pa.i.siin asti asest.ettuina, kiväärit suorana_ Kun 
päästiin .läJheUe, viritettiin hanat ja uhattiin' las
kea lävitse. Kai tämäJkin oli sitä hiljaista. ·kes
kustelua, joksi senaattori Castren mainitsi niiden 
esiintymisen Porvoossa. Kun Vainio luonolli
sesti ei mitään va,starintaa yrittänytkään, niin 
ampuminen jäi ja. Vainio pääsi sillä kertaa mene
mään. 

Powoon porv&rikaartilaiset olivat näJhtävästi 
'kovin hermost,uneet siitä., että he eilen olivat jou
tuooet tekemään hukkamatkan Sipoon ']Jitä.iään. 
Ne olivat lähteneet sinne voimakkaana aseelEs-ena 
jä,rjestönä muka rankaisemaan .punwkaartia. Oli
vat :saaneet kai vääriä tietoja, en tiedä mistä, ei 
suinkaan hallituksesta, että siellä Sipoossa. muka 
olisi punakaartilaisia ja niin lähtivät suurella 
joukolla sinne. Kuni ·pääsivät Sipooseen oli siellä 
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kaikki ra.uhaUista, ei ollut yhtään punakaarti· 
laista. Ja päästyään takaisin Porvooseen olivat 
aika raivoisalla päällä ja toimeenpanivat yhtä ja 
toista edellä esitettyä. 

Pidätettyinä olivat Porvoossa - olen onnistu
nut saamaa•n tietooni kolme nimeä: kirj.ansitoja. 
Merikoski, konemestari LeMinen ja työmies Sund
qvist. Nämä ovat kumminkin pääistetyt vapaiksi 
luultavasti täältä Helsingistä Ma.tujen viittaus
ten johdosta. 

Noita Porvoossa majailevia 'Poliisikandidaat
teja ön koottu sinne Mäntsä.lästä, Pernajasta, Por
naisista ja Porvoon maaseurakunnasta. Millään 
kaunistelemisella ei niiden terroria ja toimenpi
teitä siellä voida kaunistella, vaan tosiasia on ja 
sellaisena pysyy, että ne ovat siellä aseissa työ. 
väestöä vastaan ja odottavat vaan, että heidän 
toimillinallensa lyötäisiin laillisuuden leima pää1-
le, jotta voisivat läihteä oikein perusteelliseen 
rauhoitustyOhön venäläiseen ma~lliin. 

Ed. R i k k o n e n: Hedelmästä puu tunnetaan, 
sanoo eräs sananlas'ku. Jo silloin kun tämän ny
kyisen ha.llituksen ohjelma oli käsiteltävänä, olin 
tilaisuudessa erikoisesti kiinnåttämään huomiota 
juuri tähän hal.lituksen järjestyskysymykseen, 
mikä meiHä nyt on ollut esillä päivä,järjestyk
sessä. Silloin jo viitta•sin erääseen venäläiseen 
ohjelmaan, jossa mainittiin, että ensin rauhoitus 
ja sitten uudistus. Ei o·le kulunut .pitkältä aikaa 
ennenkuin tämä ohjelmasta selvästi lälpinäkyvä 
ikohta on alkanut tuottaa hedelmiä. Sensijaan että 
tällä ajalla olisi hallitus ryhtynyt tarmokkaisiin 
uudistustoimenpiteisiin, sensijaan että !hallitus 
olisi ryhtynyt tarmokkaisiin elintarveasiain jär
jestelytoimenpiteisiin, että hallit~1s olisi tällaisina 
yleisillä toimenpiteillä, tosir.anhoittavilla toimen
pitel,llä ryhtynyt tyydyttämään tämän maan ja 
eritoten tämän kansan. kiihtynyttä mielia:laa, on 
se ryhtynyt toimenpiteisiin, kuten sanoi aikai
semmin venäläinen sortunut hallitsija, että on 
randalla ja. miekalla tätä kiihtynyttä kansaa hal
littava. 'Täimä minua ep•äilytti jo, kuten sanoin 
siUoin ohjelmaa käJsiteltäessä, ettei me~llä ole 
odotettavissa tältä uudelta haJlitukselta mitään 
hyvää. Näin on asianlaita. Täällä on1 aärettö
män 'Paljon jo puhuttu niistä suoje1uskaa.rtien pe
rustamisista, että niitä alettiin jä aikaisemmin 
perustella. Jos tähäru maaihan oHsi tuHut ase
mansa oikein ymmärtävä hallitus ja ikun se tiesi, 
että. tämä maa ·On anarkian •partaalla - sen 
täytyi tietää jo siUoin 'kun se kerran toivoi kyke
nevänsä ottaa haHituksen tehtävät va.staan, siksi 
oli j.o pitkälle meneviä anal'kian oireita maassa 
kaikkialla. olemassa, sen täytyi m;yös tietää ne 

aseelli•set järjes.töt, joita jo oli pitkin kesää ja 
pitkin vuotta ympäri maata perustettu. Sen 
täytyi tietää myös, että niitä aseellisia järjestöjä 
oli käytetty luokkataistelussa. työvä.kjä vastaan 
kuten tääHä on .fnyös jo mainittu. Mitä olisi sil
loin tarmokkaan, k;y,kenevän. hanituksen ollut vel
vollisuus tehdä niiden käyttöoikeuksien nähden? 
Minun nähdäkseni ei olisi ollut mitään muuta 
oikeampaa keinoa kuin kieltää ne sellaiset suoje
luskaartin nimellä perustetut. järjestöt toimi
masta, ne palokuntien perustamiset •lakkautetta
va. Mutta niin ei tehty, vaan päinvastoin tämä 
palokuntien ·perustamisikuume kiihtyi kaikkia,lla, 
sellaisiUa.kin paimkakunnilla, joissa ei mitään 
rauhattomuutta ole ollut enemmän nyt !kuin nor
maaliaikoinakaa.n. Mainitsen vain että Karjalan 
syrjäisissä kunnissa, joissa ei ole edes tpuhtaa.sti 
'J)a~kkatyövä'keä kavinkaan monta kymmentä ky
lässä e]kä pitäjässäkääm useita. satoja, vaan koko 
pitäjän vä:ki suorastaan on pikkutilaUista puolit
tain pa1lkkatyöläisjoukkoa. Näissä kuna:~issa,. 
joissa ei suurka·pitalisti vielä ole tehnyt tehtä
väänsä yhteiskunnallisessa mer!kityksessä, jotka 
elävät varsin va.nhanai,kaista taloncpoi•kaiselämää, 
näissäkin oli kiertelemässä •pitkin vuotta agent:<te.ia 
palokuntia perustamassa. ja sittemmin my·ös niit
ten ·pikkuvilje:lijöitten vilja-aittojen suojelemista 
varten. Näitten 1pikkuvi•ljelijöitten vilja-aittojen 
suojelemista varten taaskaan ei ta,rvinnut mitään 
semmoisia aseellisia järjes·töjä rpevustaa enemmän 
nyt kuin ennemminikään on oli ut, sentähden, että 
näissä tpitäjissä ei ole monta.kaan sellaista talol
li•sta, jolla. useinkaan ·riittää viljaa. omibi tarpeik
seen paljonkaan yli joulun, jotka itsekin ovat 
juuri nMänhädä:n pa.rtaaUa.. Mitä hyötyä tällai
sille kunnille todellakin oli aseelliselll järjestön 
perustamisesta, oliko a>sestettava näitä kunnan 
asukkaita toisiaan vastaan, senti1hden, että he ja
kaisivat jokai•selle aseet kädessä viimeisen leipä
paJan, mikä heiUä. vielä on, olemassa. Tämä on 
sumlEnen ilmiö varsinkin sellaisilla seuduilla, 
kuin sielläpäilll oli. Tästä kaikesta huolimatta 
täällä , p.orvarilliset edustajat hykerte.levät kä
siänsä nyt hallituksen tälla.i•sen Ohjelman esille 
tultua ja. kuumeentarpaisella kiireellä koettavat 
saada tällaista hallituksen, ohjelmaa. lä:piajetuksi 
täJssä eduskunnassa. Mitä varten? Muka ana.r
kia.a kukistamaan. Täällä on jo main~ttu, että 
eduskunnalla on 'käsiteltävänä kaksikin lakia, 
jotka molemmat perustuvat. kunnalliselle pohja.lle 
jäirjesty,k•sen ylläipito.a varten. Miksi ei yhtäläistä 
kiirettä ole ilmennyt 'Porvarillisissa piireissä ta.i 
porvaril·lisiHa edustajilla näitten -lakien joudutta
misessa. Meidän taholta Ai·11ola teki jo viime ke
sänä erusimäisen aiotteen kaupunkien jä:rjestys-
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lain aikaansaamiseksi. Samoin uudisti hän tä
män esityksen nyt jo eduskunnan istunnon alussa. 
Nyt täällä on istuttu jo kolmatta .kuukautta ~a 
täimä laki vieläkin on suuressa valiokunnassa Ja 
kuka t~etää, milloin se sieltä j.outuu, jos yhtä
läistä jarruttamispolitiikkaa porvaristo harjoittaa 
nruitten järjestys,lakien voimaan:saattamiseksi. 
Minkätähden näitä lakeja kohtaan porva.ristolla 
on niin erinomaisen jyrkkä vastenmielisyys? En 
ihmettelisi, jos oikeistoporvaristo yksinomaan jar
ruttaisi näitten lakien voimaansaattamista. Sen 
voisin käsittää. Ymmärtäisin sen, kun tiedän, että 
ne perustuvat kansanvaltaiselle p.ohjalle, koska· 
niitten kokoonpanoon pääisevat vaik'llttamaan 
kaikki kunna•n asukkaat. Ja sellaista järjestyk
sen ylläJpitoahan ei oikeistaporvaristo kaipaa., sillä 
se ei ole luO'kkwlaitos silloin ja se ei turvaa yksi
nään ·oikeistoporva.riston, se on kwpitalistiluokan 
etua. Mutta nä.htävä;s.ti täytyy minun ~mmärtää 
maalaisliittola.isten menettelyä sil.lä pohjalla, että 
täJmän sotatilanteen aikana ovat maalaisliittolai
set gulasheeraamisen avulla hyötyneet muutamia 
markkoja voikilon'hinnan nyl'kemisellä ja ne ovat 
saaneet tä:llä ta vaHa maistaa ka.pita1istisen riis
tännän esimakua j.a se tuntuu erinomaisen hyvälle 
maalaisliitto'laisista, ja kun se kerran tuntuu heis
tä :hyvälle, niin mitäpä muuta, kuin: lyödä ryysyt 
yhteen o~keistoporvariston kanssa. Noudattaen 
samoja periaatteita voi olla mahdollisuus yhä 
edeHeen päästä suurempaan riistämisti>laisuuteen. 
Tältä pohjalta voin käsittää meidrun maalaisliitto
laistemme suhteen llihän kysymykseen. Toollä 
on •erittäin monta kertaa myös muistutettu, että 
tällainen järjestyiks·en ~lläpitolaitos tulisi syn
nyttrumään vain katkeruutta laajoissa kansalais
kerroksissa, katkeruutta sentähden, että siitä ei 
·olisi takeita laajoilla kansankerroksilla, .että sitä 
ei ~k!äytettäisi luokkaoikeuksien puolustamistar.koi
tuksissa. On usein jo ronistutettu niistä aikai
semmista poliisilaitoksista, jotka. samana tavalla 
ovat aina olleet valmiit hyökkäämään työläisten 
niskaan. Silloin ei ole tehty kansalaismurhia 
porv!l!riston mielestä, kun vanhemmil,Ja ajoilla. n:uo 
poliisit ·paniva·t toimeen pieks'äjäisiä ja vieläpä te
kivä:t murhiwkin. Eil! maHtanut olla esiintuo
matta näitä nrukö'kohtia juuri sentähden, että tälnä 
on minun nähdäkseni yksi sellainen !kipinä, joka 
juuri tällä kertaa olisi vältettävä heittämästä kan
san 'keskuuteen. Trumä on se kipinä:, joka saattaa 
luokka.vastakohdat, sen viimeisenkin mikä vielä 
solidaarisuutta ·on olemassa, viimeisenkin soli
daarisuuden tunteen hä.viämään. Ja kun kerran 
porvaristo ja maalaisliitto ovat näin härkäpäisesti 
tahtoneet tämän viimeisen kipinän heite>ttävä.ksi 
kan<Jan ke~kuuteen, kun porvaristo .ia maalais-

liitto ovat tahtoneet heittää tä.Hais:en roihun aJlulle, 
että tässä maassa täytyy heidän näkökantansa 
mwkaan tulla. kansalaissota, siis kuten eräis maa
laisliiton edustaja äsken tuolla alhaalla lausui. 
että hän käsittää, että trumä kansa ei selviydy il
man kansalaissotaa, niin on melkein yhdenteke
vruä, milloin se g.ota tulee. Siis se on selvästi sa
nottu ilman 'kaunistelematta, se on koruton lause. 
Ja siis täJllä teolla on juuri tarkoitus heittää tuo 
kipinä kansalaissodan a.Ikami·sta varten. Mutta 
koska aika on näin myöhä, niin eJhdotan, että kes
keytettäisiin asian .krusittely ja lo·petettaisiin ist
tunto ·tänä iltana. 

Ed. K u j a 1 a: Herra senaattori Cast.ren äs'ken 
tääJllä. ·sanoi, että suoj.eluskunta, joka nyt ai.iotaan 
pystyyn saada, ei ol•e tarkoitettu luokkapY'r'kimyk
siä tukemaan, vaan jä·rjestystä valvomaan. (Kes
kustasta: Niin onkin.) Voisin tähän yhty.ä, ellei 
minulla olisi eräitä epäilyksiä. Py;ydän sii<. trumän 
johdosta asettaa herra senaattori Castrenille ja 
muille porvareiUe pa.ri kolme ·kysymy.stä. Ensik
sikin: Kuuluuko järjestykseen tai onko järjestyk
sen valvonta seHainen, kun suojelnskaartilais
osasto nimismiehen johdolla asettuu väijyksiin 
ja sieltä aiDipuu pahaa aavistamattamaan väki
joukkoon kuten Huitisissa? Eikö tämä ole pikem
min salamurha? Ja t,oiseksi: Onko järjestyksen 
valvonta Hellainen, järjestY'ksen ja rauhan pala
uttaminen sellaista, kuin tapa'htui Suodennie
mellä? Sinne menivät herrat senaattorit Svinr 
hufvud ja Serlachius sovinnontekoa, varten, hei
dät oli sinne -lähetetty. Mutta sen sijaan, että 
he .olisivat rauhaan ja sovintoon pyrkineet saa
maan maatyöläiset ja maanomistajat, he es·iin
tyivät suoranaisesti maanomistajien puolesta., 
uhkaavasti työläisiä vastaan, samalla kuin nimis
mies kEfuoitti rikkureita hyökkääimään lakkolajs
ten kimppuun, jota kehoitusta nämät tottelivat
kin, jos.sa kahakassa viikatteella lyötiin muiden 
muassa erä:älle henkilölle haava. käteen. 

Pyydän vielä esittää näitä •kysymyksiä. Onko 
järjestyksen valvomista sellainen, kuin tapahtui 
Malmilla, että suojeluskuntaosasto menee ihmis
ten kotiin, vangitsee siellä henkilöitä, joista per
soonalEsesti muutamia tunnen, j.a ne ova·t minun 
tunteakseni aivan rauhallisimpia ihmisiä, eivät 
edes punaisia sosia'listeja kaikki, vaan teosoofisen 
mailmankatsomusten omistavia, joka mailman
katso.mus sisä;ltää sen, ettei ed.es kär~pä:stäkään saa 
tappaa. Näitä pidettiin pitkät aja:; vangittnina 
ja laskematta ·edes onnettoman perheen äitiä, pien
ten lasten äitiä, isäänsä katsomaan. Ja edelleen: 
onko järj.estyksen valvonta se, kuin ta,pah.tui Ka.n
gaslammilla joku aika takaperin, jossa. ed. Sopa-

120 



942 Lauvantaina 12 p. tammikuuta. 

sen jahtama .suojeluskaartilaisosasto Hi;hti vangit
semaan toistakymmentä työläistä ja kuulustelussa 
mikäli si~ltä -tietoja saatiin, ei noudate+tu sellaista 
tapaa läheskään, mitä al<keellinen. ihmisyys vaatii 
edes syytettyjä kohtaan noudattamaan. 

Vielä voisi jatkaa näitä kysymyksiä, mutta 
nämä. riittäkööt. Erään. seikan tahdon vielä mai
nita. Minun mielestäni jos kerran jä.rjestY'stä 
tarvitsisi va,lauttaa, niin sen täytyisi tapahtua 
sella!silla paikoilla, missä rauhattomuuksia on. 
Mutta esimerkiksi Tuusulassa pani nimismies toi
meen lahtarikaartin rperustamisen, 1ähetti kirjel
män asi.assa kunnallislautakunnalle ja kunnallis
lauta<kunta kehitti asian .edelleen ja siellä muo
d-ostettiin •suojeluskunta aikana, joHoin ei 
minkäälaisiru rauhattomuuiksia ollut tapahtu
nut, ollut tapahtunut, eikä niitä siellä ta
pahtunut aikaiseinminkaan. Ei sii•s vähintäkään 
aihetta ollut sellaisen etupäässä porvareista ja ta
ionpoikaisaineksista kokoonpannun 1 uokkakaa·r
tin perustamiseen, kun ei :silloin edes ·ollut. min
kärunlaista puhetta eikä tietoa suu~lwkostakaan, 
että senkään varalta. oli.si tarvinnut heidän luok
kansa kannalta varustautua. Kuuluuko myös 
hyvän jäJrjestyksen valvontaan ja yUäpitoon se, 
että <kunnat ääni·oikeusolojen ollessa. epänormaa
lisia ja 'harvai•nvaltaisia ovat menneet varoil
lansa aina 10,000 - 50,000 markkaan saakka tu
keffila.an ·porvarillisten :lahtarikaartien ;perusta
mista ja pa.nemaan niitä alulle, kos>ka niissä kun
nissa, joissa näin on tapahtunut, ei edes ole sel
lal·sia järjestyshäi-riöitä sattunut, joita ei olisi 
voitu varsinaisella poliisivoimalla tfu'käistä? Näi
hin kysymyksiin tuskin saa tyydyttävää vasta
usta. Ja edelleen voi·si asettaa myös kysymyk
seen, mikä tarkoitus oli siHä Helsingin suojelus
kunnan joku aika sitten ta.lonomistajille antamalla 
m;v'Stillisiä määräyksiä: sisältäväi11ä kirtokirjeellä. 
Kun näinkin pa.ljon on epäilyksen syitä, niin mi
nusta edelleenkin tuntuu, että tämä. ehdotus täy
tyy hyljätä, ja minusta tuntuu siltä, että jos tämä 
ehdotus menee <pääMkseen, tälffiä senaatin anomus. 
niin si.lloin .on eduskunnan kautta annettu Suo~ 
men 'köyhälisWlle sodan .iulistut:. 

Ed. E l o ranta: Kannatan tääJlä tehtyä eh
dotusta, että istunto nyt lopetettaisiin tältä päi
vältä. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Onko 
keskustelu esillädleesta asiasta ;päättynyt? 

Keskustelu julistetaan pää;ttyneeksi. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Kaksi 
puhujaa on ehdottanut istunnon lopettamista ja 
pyydän asettaa tämän asian eduskunnan ratkais
tavaksi. Esitän eduskunnan hyväiksyiJt.äväksi seu
raavan äänestys-ehdotuksen: 

Ken tahtoo jatkaa täysi-istuntoa, äänestää 
,jaa"; jos ,,ei" voittaa, ·on .ed. Rikkosen ehdotus 
istunnon lwettamisesta hyväksytty. 

Puheenvuor·on saatuaan lausuu 

Ed. Eloranta: Tänne kuului vähän huo
nosti, mutta sikali kuin kuulin, oli puhemiehen te
kemä äänestysesitys väärä, sillä 'On ky·symys 
asian asiallisen käsittelyn jatkamisesta tai istun
non tällä hetkellä lopettamisesta. Tääl,lä ed. 
Ri'kkonen ehdotti, että istunto lopetetaan tältä 
päivältä, kannatin sitä ehdotusta!, ja herra vara
puhemies huomautti, että onko 'keskustelu tästä 
asiasta päättynyt. Jokainen kats>oi, että esillä
olevasta istunnon lopettamisesta oli kysymys. 
eikä itse asia,sta, joten äänestysesityksen 'Olisi pi~ 
tänyt kuulua: ken tahtoo jatkaa asian asial·lista 
käsittelyä, äänestää jaa, ja ne jotka kannattavat 
ehdotusta istunnon keskeyttämisestä, äänestävät 
e1. 

E on s i mä i ne u v a r a p u he mies: Pyytäi
sin tämän johdost.a huomauttaa, että en ole edus
kunna;n käisiteltäväiksi esittänyt. muuta asiaa kuin 
päiväjärjestyksessä olevan 8 :n asian ja kysyin 
ed. Elorannan puheenvuoron jälkeen. oliko kes
l~ustel u esillä olevasta a.siasta päättyn.yt ja julis
tm keskustelun pä.ättyneeksi. 

E.d. V ä i n ö ,T o k i n e n: Tällä istuntokaudel·la 
edustajat, ja edustajat vallarukin vasemmistossa;.' 
ov:at saaneet tottua 11uhemiesten ta:holta paljoo~ 
mielivaltaan. Tänä iltana esiintyy jo toisen ker
ra;n tapaus, jolloinka .puhemies i-lmeisesti pyrkii 
menettelemään vastoin niitä määrä;y~ksiä, mitä 
valtiopäiväjälrjestys puhemieheHe asettaa. 

Tehtiin ehdotus siitä, että istunto keskeyt-et
täisi.in. Sellaisen ehdotuksen hyvä.ksyminen tie
tyst~ keskeyttää a,si>a~ asiaUisen käsittelyn, ja pu
he~~ehen on tuollansen ehdotuksen esiinnyttyä 
raJOitettava 'keskustelu siihen kysymyk;wen. 
Nyt ei ole niin tapahtunut, vaan llYrkii puhemies 
heti 1o11ettama.an asian koko käsittelyn. Täten 
väärällä tempulla ·pyritään muuttamaan asian 
käsittelyn järjestystä, siitä mikä sen 'Pitäisi va1-
tiopä>iväjä.rjestyksen mukaan olla. 

Ed. K u 11 e r v o M a n n .e r: Minustakin näyt
tää selvältä, että sen jälkeen kun oli tehty kan-
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n.atettu ehdotus istunnon lop.ettrumisesta., ei pu
b.emiehellä ollut työjärjestyksen mukaan oikeutta 
sisällyttää kysymykseensä esillä olevan >a·sian kä
sittelyn !·opettamisesta mitään muuta kuin sen eh
dotuksen käsittelyn l01Jettamisesta, joka m~:rkit
see asian käsittelyn keskeyttämistä. Kun puhe
mies ei nimeruomaan sa.nonut ta1rkemmin mitä hä
nen kysymykseensä sisältyi, niin se, joka tahtoo_ 
työjärjestystä seurata, ei voi tulla mihinkään 
muuhun tulokseen kuin siihen, ·että kysymys tar
koitti viimeistä kannatettua ehdotusta, jonka hy
välksyminen veisi asian rusiallisen käsittelyn kes
keyttämiseen. Yhdyn siis siihen käsitykseen, 

• jonka ed. Eloranta on herra puhemiehen tekemästä 
ä.änestysesityksestä lausunut, j:a kannatan hänen 
{lhdofumaall!sa muot•oa. sille. 

Ensi mä i ne n V a r a puhe m i e s: Krm 
ilmeisesti on käsitetty väärin ;lausuntoani 'keskus
telun päättymisestä, niin olen valmis muuttamaan 
tämän esitysesityksen sellaiseksi, kuined. Eloranta 
on esittänyt. Esitän siis seuraavan äänestysehdo
tuksen: Ken tahtoo ja ~kaa asian asiallista käsit
telyä, äänestää ,jaa; jos ,ei" voittaa, on t>d. 
Ri.kkosen ehdotus hyväksytty. 

Ehdotus hyväksytään. 

Åäne!!tys ja päätös: 

Kelll tahtoo jatkaa asian asiaUista; käsittelyä, 
&älnestää ,.iaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Rikkasen 
ehdotu-s hyväksytty. 

~fuestyksessä annetaan 93 jaa- ja 86 ei-ääntä. 

Ensi m ä i n e u v a r .a p u he m i e s: Edus
kunta on siis päättänyt jatkaa asian asiallista kä
sittelyä. Haluaako 'kukaan lausua mielt>nsä itse 
asiasta? Oniko keskustelu päättyu.yt? 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Ensi mä i ne n vara 1> u he mies: Kes
kustelun kuluessa OTh tehty seuraavat ·ehdotukset: 
ed. Wrede .ed. Pennasen y. m. kannattamaula on 
ehdottanut, että eduskuruha. päättäisi oikeuttaa 
ha..llituksen ryhtymään kaikkiin niihin toimen
piteisiin, joita se katsoo ta•vpeelliseksi lujan jär
jestysvallan luomiseksi maahan. Kutsun tätä eh
dotusta ed. W r.eden .ehdotU'kseksi. E-delleen on 
ed. Aioola ed. Orasmaan •kannattamana ehdotta
IIJut, etiä senaatti valtuutetwan järjestyksen yllä
pitämistä varten muodostamaan aseilla varust~un 
.ia aseiden :käyttöön harjoitetun jäJ",iestön, ,i"Onka . 

kokoonpanosta 'päättämään ja käyttämistä valvo
maan asetetaan komitea, johon eduskunta valitsee 
kolme sosialistia ja. kolme porvaria ja joka mää
rää sanotun järjestön käyttämisestä siten, että 
sanottua aseellista voimaa saa käyttää ainoastaan 
silloin, kun edellämainitun komitean enemmistö 
antaa siihen suostumuksen. Nimitän tämän ehdo
tuksen ed. Airolan ehdotukseksi. Edelleen on ed. 
Eloranta ed. Kujahn kannattamana ehdottanut 
että senruatiTh ehdotus hyiättäisiin. Nimitän tä
män ehdotuksen ed. Elorannan ehdotukseksi. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

·Mitä äänestysmenettelyyn tulee, olisi mielestäni 
etsittävä vastaesitys ed. Elorannan hylkäävää eh
dotus.ta vastaan äänestämällä oo. \V reden ja Ai
rolan ehdotuksen välillä. Se joka voittaa, olisi 
pantava sitte ed. Elorannan hylkäävää ehdotusta 
vastaan. 

Ehdotettu menettelytapa hyväksytään. 

Ennen äänestyksen ryhtymistä lausuu 

Ed. Mäki: S()sia1idemokm.attisen ryhmän 
'Puolesta ilmoitan, että me emme voi ottaa osaa 
tähä.n äänestykseen, joka toimitetaan ed. Wreden 
ja ed. Airolan ehdotuksien välillä, vaan J)idättäy-
dymme äänes·tämästä. -

Äänestykset ja päätökset: 

1) Ken äänestyksessä hyvä:ksyy ed. Wreden 
ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
ed. Ai.rolan ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä a.nnetwan 93 jaa- ja 5 ei-ääintä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä ed. W re
den ehdotuksen tässä äänestyksessä. 

'2) Ken !hyväksyy ed. Wrooen ehdotuksen 
ääruestää ,ja"; jos ,ei" voittaa, on ed. Elom.nna~ 
ehdotus hyväiksytty. 

Äänestyksessä annetaan 97 jaa-, ja 85 li-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä ed. W.re
den ehdotuksen, että eduS'kunta päättäisi oikeut
taa. hallituksen ryhtymään kaikkiin niihin toimen
'Piteisiin, joita se katsoo tarpeelliseksi lujan jär-
jestysvallan luomiseksi maaham -

Ed. Sirola.: Pidän päätöstä turmioHisena 
Suomen kansa1le ja ilmoitan sitä vastaan vasta
lauseeni. Teen sen sitä suuremmalla syY'llä, 'kun 



,• 
1!44 Lauvantaina 12 p. tammikuuta. 

eduskunta on kielt.äyiynyt asiaa edes valiokun
nassa valmistuttamasta. Pyytäisiru myöskin 
käsityksenä:ni lausua, että jos tämän perusteella 
porvarillisia kaarteja ·perustetaan ja la~1lrstute
taan, työväestö siitä huolimatta tulee pitämään 
niitä luokkakaarteina, vain entistä vaarallisem
pina. 

Ed. T i r k k o ne n: Yhtyen ed. Sirolan lau
suntoon mainitsen, että tällä päiiltöksellä on por
varisto kokoillut vain työväestön sydäJmiin myrk
kyä myrkyn päälle. 

Ed. Elo .ranta.: Minälkin pyydän yhtyä ed. 
Sirolan tekemään vastalauseeseen ja ka.tson että 
eduskunta t·ällä päätöksellä on p;vrkinyt virittä
mään luakkasotaa ilmiliekkiin. 

Ed. Jalo Kohonen: Yhdyn ed. Sirolan 
vastalauseesiin. 

Ed. K. S a a r i: Yhdyn ed. Sirolan vastalau
seeseen. 

Ed. .J a l o n e n: Yhdyn ed. Sirolan tekemiin 
vastalauseisiin. 

Ed. V u ori s t o: Kun, moni.a kertoja puheen
vuoroa pyydettyäni nyt sen: vihdoin1kin olen saa
nut, niin pyydän koko sosialidemokraattisen .ryh
män nimessä merkitä meidän valitsijaimme, Suo
men sosiahdemo.J~raattisen fyöväestön;.puolesta teh
tyä päätöstä vastaan mitä vaka.vimman vastalau
seen. Me merkits.emme tämän johdosta että Suo
men porvarillinen ha,llitus ja ·eduskunta.ryhmät 
ensimäisinä tekoina, kuten 'he sanovat, nuoressa 
tasaval'lassamme ovat luoneet luokkas•otajoukon, 
.ioka on tähdätty Suomen työväkeä vastaan. (Ei! 
Ei! On! On! Melua eduskunnassa). 

Ja edelleen: Me ymmfurrämme että <porvaris
ton aikomuksena on- se tulee sen t.eoillaan osoit
tamaan - tämän sotajoukmi• avulla viedä lopulli
seen voittoon ja ·päämäärään ne valtiokaappaus
py.rkimykset, joita se on pitkin syyskautta yrittä
nyt ja on täJmä ilmeisenä sodan .iulistuksena Suo
men ty,Ptätekevälle väestölle. (Vasemmalta: Oi
kein!) Se sa.atta•a kyllä tietää Suomen työväes
tölle läheisessä tulevaisuudessa suuria kärsimyk
siä ja taisteluita, mutta me olemme va,kuutettuja 
että, - kuten ·edellisinä 1pitkinä sortokausina, -
Suomen työväestö tulee kestämään tämänkin sor
r:on. · Se tulee kokoomaan sitä, lujitt,amaan sitä 
ja. viemää.n koihti IopuHista voittoa . .ia se nousee 

entistä voimalkkaamp.ana sen sorron alta. (Va
s.emmalta: Hyvä! Hyvä! Kättentaputnksia). 

Ed. Lankila: Alas hallitus! (V,asemmalta: 
Se olisi vangittava t'änä yönä). 

Ed. Pär s s i ne n: Kun katselin äsken porva
rien narurua, niin tuli mieleeni eräs raamatun
lause. 

E n s i m ä i ne u v a r a p u h e m i .e s: P;yy
dän huomauttaa, että saa ~anna vastalaus-een. 
mutt3J ei jatkaa keskustelua,. 

Puhu j a: Yhdyn vasta.lauseeseen ja peruste- • 
len vasta'la.usettani. Minun täy:!:yy muistuttaa, 
tuota lausetta., j-ossa sanotaan: ,Te, jot·ka mm
•ratte, te kohta itkette". 

Ed. Manner: Minulla ei ole muuta ,;arwt
tav.a.a., kuin ilmoitan ;vhtyväni siihen lausuntoon. 
jonka ed. Vuoristo esitti. 

Ed. K u j a 1 a: Yhdyn soSiialid·emokraattist:·n 
eduskuntaryhmän puolelta esitettyyn vastalau
seeseen ja pyydän herroiHe muistuttaa; ken. kyl
vää tuulta, niittää myrskyä. 

Ed. Tuomi: Keski-Suomen järjestyneen työ
väen puolesta., .ionka edustada olen, ilmoitan .J.n
kän vastalauseen tätä .päätöstä vastaan. 

Ed. Kirves: Minun mielestäni täJmä .päätös 
sotii valtiopäivä.jä.rjestyksen 43 §:ää vastaan ja 
että ·ensimäinen •puhemies on tämän asian ä.'ine!'
,tyttänyt v•astoin a1ntamaansa vakuutusta rikkoen 
tä.ten .Suomen perustuslain. 

E n s i m ä i n e n; v a r a p u h e m i e s: Kun 
arka on myöhään kulunut, lopetetaan täysi-i~
tunto. 

E.d. A i r o l a: Minä ehdotan että eduskunnan 
istunto lopetetaan niin että ·porvaristo veisaisi: 
,Syttynyt on sota julma.''. 

.Seumava täysi-istunto on tiistaina k :lo 2 p. 

Täysi-istunto päättyy •k:lo 12,25 yöHä. 

Pöytä:kirjan vakuudehi' 

Iiva·r A~rava. 



41. Tiistaina 15 p. tammikuuta 
k:lo 2 päivällä. 

Päiväjärjestys. 

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

Esitellään: 

1) Ehdotuksen eräänlaisen omaisuuden 
käytöstä sodan aiheuttamissa. poikkeukselli
sissa oloissa kesäkuun 2 p :nä 1917 annetun 
lain 13 § :n muuttamisesta toisin kuuluvaksi 
sisältävä hallituksen esitys n:o 37 ....... . 

2) Kertomus valtiovara.in tilasta. vuosina 
1913-1915 ......................... . 

En,simäinen käsittely: 

3) Ehdotus laiksi sisältävä väliaikaisia 
säännöksiä alkoholipitoisten aineiden valmis
tuks-esta, maahantuonnista, myynnistä, kul-
jetuksesta ja varastossapidosta ......... . 

Asia k i r .i a t: Talousvaliokunnan mie
tin,tö n:o 1; ed. Savolaisen y. m. edusk. esit. 
n:o 19 sekä ed. Alkion y. m. ·edusk. esit. 
n:o 20. 

Ainoa käsitte.ly: 

Siv. 

948 

965 

" 

4) Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysy
myksen järjestämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 

A s i 'a k i r j a t: Eliniarveasiainvaliokun-
nan mietintö n :o 1; ed. Airolan .ia Kul-
lervo Ma.nnerin kirjoitus. 

5) Määrärahan myöntämistä kansakoulu
lasten ravint·o- .ia vaa.tetusavuksi tarkoitta-
vat anomusehdotukset ................. . 

A s i a. k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n :·o 44 .ia ed. Lanton y. m. a·nom. ehd. 
n:o 45. 

6) Kansantajui:.;t-en tieteellisten luentojen 
avustamista tarkoittava anomusehdotus .. 

'A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Johanss·onin y. m. anom. 
f'hd. n:o 55. 

7) Maa.seudun alkukouluopettajain palk
kaetujen parantamista ta.rkoittavat anomus-
ehdotukset .......................... . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietiDJtö n:o 3; ed. Alki:on y. m. anom. ehd. 
Ill:o 39; ·ed. Walkaman y. m. anom. ehd. 
u:o 40; ed. He.dbergin anom. ehd. n:o 41. 

8) Apulanto.ien maa:hansaanlllin aikaan
saamista tarkoittava anomusehdotus ... ; .. 

Asia k i r .i a t: MaaJalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n:o 1; ed. Kairamon 
anom. ehd. n:o 66. 

9) Vahvan ainoastaan laillisten vira.n
omaisten kä:skettävänä ·olevan järjestysval
lan aika,ansaamista tarkoittava anomuseh-
dotus ............................... . 

Asia k i r .i a t: Lakivaliokunna.n mie
tintö n:o 4; ed. Wreden y. m. anom. ehd. 
n:o 3. 

Pöydällepa.noa varten 
esitellään: 

,10) Lakivaliokun111arr mietintö n.:o 1 a le
päämään jätetyn lakiehdotuksen johdosta, 

Siv. 

.ioka lwskee ·osuustoimintalain 19 §:n muut
tamista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi f'd. 
Ara.iärvi, Eloranta, Holsti, Wäinö Jokinen, N ur
mela, Paasivuori, Pehkonen, Retulainen, Salo
vaara, :Setälä, Ta.la.s ja Tavastähti. 

Ilmoitusasia,t: 

,Vapautusta eduskuntatyöstä saavat ed. Tavas
tähti sairauden vuoksi täksi päiväksi, -ed. Retu
lainen niinikään sairauden tähden täksi päiväksi, 
ed. o. Jokinen yksityisasiain vuoksi tämän päivän 
istunnon a.lkuosasta. 
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Suomen eroaminen Venäjästä. 

·Esitellään senaatin puheenjohtajan kirjelmä, 
joka koskee jä·senten valitsemista erityiseen komi
teaan niiden käytännöllisten toimenpiteiden val
mistamista varten, jotka aiheutuvat Suomen eroa
misesta Venäjästä. 

E n s i m ä i nr en vara p u he mies.: Edus
kunnalle on saa.punut eräs senaatin kirjelmä, joka 
luetaan. 

Sihteeri lukee: 

Suomen Senaatin 
Puheenjohtaja. 

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

Kokouksessaan viime joulukuun 22 päivänä 
(v. 1.) on Työväen, Sotamiesten ja Talonpoikain 
Edustajain Neuvoston Yleisvenäläinen Toimeen
pa.neva Komitea, samalla kun se tunnusti Suomen 
Tasavallan valtiollisen riippumattomuuden, päät
tänyt muodostettåvaksi yksissä neuvoin Suomen 
Hallituksen ja Suomen työväenluokan edustajain 
kanssa erityisen komitean valmistamaan. niitä 
käytännöUisiä , toimenpiteitä, jotka aiheutuvat 
Suomen eroamisesta Venäjästä. 

Omasta puolestaan pitäen tällaisen komitean 
asettamista. tarkoituksenmukaisena on Hallitus 
siihen kokoonpanotapaan nähden, jota komitealle 
Venäjän puolelta on ehdotettu, katsonut olevan 
aihetta antaa komitean suomalaisten jäsenten 
määräämisen Eduskunnan asiaksi. 

Ilmoittaessaan tämän Eduskunnalle saa Halli
tus kunnioitta,en lisätä,. että Hallituksen mielestä 
olisi komiteaan asetettava kymmenen jäsentä, 
niistä puolet Suomen valtuutettuja, minkä ohella 
Suomen edustaja Venäjällä samoinkuin Venäjän 
Hallituksen edustaja Suomessa saisivat osaa ottaa 
komitean töihin kuitenkin ilman äänioikeutta. 

Komitea olisi oikeutettava yksityiskohtaisten 
kysymysten selvittelyä varten asettamaan jaos
toja ja a.lakomiteoja, sekä muutenkin apunaan 
käyttämään tarvittavia asiantuntijoita. Komitean 
kokoontumispaikaksi olisi Helsingin kaupunki 
SOPIVlll. 

Suomen Senaatin päätöksen mukaan 

P. E. Svinhufvud. 

George Winckelmann. 
N:o 3·5. 
Helsingissä, tammikuun 14 päivänä 1918. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Puhe
miesneuvosto ehdottaa, että tämä asia lähetettäi
siin ulkoa s i a i n valio k 11 n ta a n. 

Ehdotus hyväksytään. 

Erinäisten senaatin toimenpiteiden tutkimista ja 
tutkimuksesta aiheutuviin toimenpiteisiin 

ryhtymistä 

tarkoittava oed. Gyllingin y. m. allekirjoittama 
kirjelmä esitellään. 

Kirjelmä on näin kuuluva: 

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

Eduskunnan päätörnsen mukaisesti viime mar
raskuun 15 päivältä käyttää Eduskunta itse sitä 
valtaa, j·oklll voima.ssa. olleiden .säännösten mukai
sesti ennen on kuuLunut keisarille ja suuriruhti
naalle. Toimenpanevaa valtaa käyttämään asetti 
Eduskunta viime marraskuun 24 päivänä jäsenet 
Senaattiin. Senaatin toimivalta on mää:ritelty 
Senaatin ohjesäännössä vuodelta 1892. Senaati• 
monet toimet osattavat kuitenkin, että Senaatti 
pyrkii laajentamaan valtaansa sille kuuluvien 
rajojen sivu ja täten anastamaan valtaa., joka 
kuuluu Eduskmwalle. Tällainen laiton menettely, 
johon jo sinänsä sisältyy vaarallinen kehitys, käy 
sitä arvelutta.vammaksi, kun Suomen uusi halli
tusmuoto paraillaan on valmistelun alaisena, ja 
Senaatin toiminnan suunta saattaa suuresti vai
keuttaa kansanvaltais·en hallitusmuodon toteutu
mista. Olemme senvuoksi katsoneet olevan aihetta 
kiinnittää huomiota tähän vaaralliseen laitto
muuteen. 

Ylempien virkamiesten n[mitys ei Senaatin oh
jesäännön mukaan ole ,Senaatin, vaan korkeimman 
vallan asiana. Siitä huolima.tta on Senarutti toi
minta-aikanaan tehnyt useita tällaisia nimityk
siä, m. m. nimittämällä V aasan• läänin kuver
nöörin, ·erinäisten keskushallitusten ylitirehtöö
rejä y. m. 

Niinikään on Senaatti useissa tapauksissa 
myöntänyt määrärahoja, joita ei ole menosään
nössä, m. m. sellaiseenkin tarkoitukseen kuin Sak
s·anniemen poliisikoulua varten, joka, homma laa
j.oissa kansalaispiireissä on herättänyt oikeutettua 
suuttumusta. Nyt kuluvalle vuodelle ei vielä 
Eduskunta ole r&hasä;äntöä vahvistanut, mutta. 
siitä huolimatta ei 'Senaatti ole Eduskunnalta 
hankkinut valtuutusta väliaikaisesti hoitaa valtio
taloutta viime vuoden raha.säännön puitteissa, 
vaan määrännoo meno.ia omarva1taisesti. 



Ja erittäin arveluttavalla tavalla. on Senaatti 
mennyt yli valtuuksiensa perustamalla. useita suu
ria uusia virastoja ja määrätessään nä:ille vuosi
rahansäännön sekä vahvistaessaan niiden johto
säännöt. Niinpä on Senaatti viime joulukuun 10 
päivänä vahvistanut asetuksen maataloushalli
tuksen perustamisesta ·entisen maanviljelyshalli
tuksen tilalle, ja .samalla. uudelle suurennetulla 
virastolle vahvistanut lisätyn vuosirahasäännön. 
Saman joulukuun 15 päivänä on Senaatti hyväk
synyt asetuksen merenkulkuhallituksen perusta
misesta ja samalla vahvistanut tälLe uudelle, erit
täin suurella virkamie.sjoukolla varustetulle, 
entistä luotsi- ja, majakkalaitoksen ylihallitusta 
korvaamaan tarkoitetuUe keskusvirastolle, niin
ikään uuden suuresti lisätyn vuosirahasäännön. 
Joulukuun 28 päivänä 'Senaatti on hyväksynyt 
asetuksen sosialihallituksesta, .i·oka uusi keskus
virasto samalla on ·saanut 197,000 markkaan nou
sevan p•alkkaussäännön vakinaiselle virkamies
kunnaUeen. Vihdoin on Senaatti 28 päivänä joulu
kuuta vahvistanut vakuutusneuvoston johtosään
nön ja sille 26,000 markkaan nousevan palkkaus
säännön. Jokainen näistä uusista virastoista sitä
paitsi tulee saamaan erilaisiin viraston menoihin 
,määrärahan, jonka Senaatti määrää" taci joka 
,rahasää.nnössä osot·etaan". Näiden toimenpitei
den kautta on siis asetettu kymmenittäin ja sa
dottain uusia virkamiehiä ja virka.ilijoita, sekä 
aiheutettu valtiolle useiden satojentuhansien, jopa 
miljoonan markan uusi vuotuinen lisämeno. 

Näihin toimiin ei Senaatti ohjesääntönsä mu
kaan ole oikeut-ettu ryhtymään. Päinvastoin on 
Eduskunta viime heinäkuun 18 päivänä säätä
mänsä lain kautta Suomen korkeimman valtio
vallan käytöstä pidättänyt Eduskunnali·e rat
kaisuvallan m. m. edellä kosketelluissa asioissa. 
Ja viime marraskuun 15 päivänä päätti Edus
kunta toistaiseksi itse käyttää :sitä valta.a;, .ioka 
voimass-a olleideu säännöst-en mukaan ·ennen oli 
kuulunut keisarilla ja suuriruhtiuaalle. Nykyisin 
asoetetulla Senaatilla edellytti sen puheenjohtaja 
siinä oh.ielmakir.ielmässä, joka seurasi Senaatin 
asett·amista tarkoittavaa ehdotusta, kyllä olevan 
eräitä oikeuksia, joita Senaatin ohj-esääntö sille ei 
myöl!Jtänyt. Tuota. ohjelmakirjoitusta Eduskunta 
kuitenkaan -ei edes käsitellyt, vielä vähemmin 
hyväksynyt, ·eikä Senaatin va.llan laajennus siten 
ole saattanut tapahtua. 

Edellämainitun laa·tuiset monilukuiset Senaatin 
toimet ovat täten tapahtuneet voimassaolevia la.-

. keja ja määräyksiä syrjäyttämällä, merkiten siis 
itse a1siassa jatkuvaa vallankaappausta, Senaatin 
taholta Eduskunnan oikeuksia vastaan. Näiden 
päätösten ka.utta on myös syr.iäytoetty Suomen 
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kansan ikivanha!V its·everotusoikeusperiaatetta, jo
hon kuuluu sekä Eduskunnan o~keus vapaasti 
myöntää suostuntoja valtion tarpeisiin, että myös
kin samalla haåita ja; päättää valtion menoista. 
Varsinkin nykyisin, kun enemmän kuin puolet 
valtion noettotuloista ovat suostuntoja, on tämä 
Eduskunnan päättämisoik·eus menoihin nä!hden 
sekä käytännöllisesti tärkeä että ilmeinen. Jos 
kuitenkin Senaatti Eduskuntaa kuul-ematta myön
tää :suuria määrärahoja, tulee Eduskunnan enti
nenkin harkintaoikeus riistetyksi. Ja erittäin ras
kaassa muodossa. 'tämä tapa.htuu,- 1kun Senaatti 
perusta.a uusia suuria virastoja j·a vahvistaa. uiille 
menosäännöt, siten aiheuttaen ei ainoastaan tila
päisen, vaan pysyväisen suostunna.n tarv-etta yhä 
kasvattavan lisämenon. Jo monarkistisen sorto
vallan aika·na vuonna 1908 on Eduskunta tällaisia 
näkökohtia silmällä pitäen lausunut, että jo siinä
kin ta.pauksessa, että yleensä tuntuvampi palk
kausmenonlisäys on kyseessä, Ed.uskunnalle on 
annettava tilaisuus lausua asiasta. mielipiteensä. 
Tämän suuntaisen lausunnon on Eduskunta sit
t·emmin uudistanut tavantakaa, viimeksi pari 
viikkoa sitten hyväksyessään rahasääntöä vuo
delle 1917 koskevalli Valtiovarainvaliokunnalli mie
tinnön. Hallituks-en nyt kyseessäoleva menettely 
on siis tämänkin Eduskunnan nimenomaisen pää
töksen kanssa jyrkässä ri:stiriidassa,. 

Kun Senaati·n nyt kyseessä olevat lainvastaiset 
teot nähtävästi ovat vain osana Senaatin taholta 
ajettuja vallankaappaushommia, ja. Eduskunnalla 
laillisesti on oikeus ja velvollisuus tarkastaa Se
naatin jäsenten virkatoimia sekä virkavallan vää
rinkäytösten johdosta ryhtyä pika:isiin ja tehok
kai:siin toimiin, niin ehdotamme : 

että Eduskunilll asiaa t,utkittuaan ja vaa
dittuaan Senaatilta. lausuntoa sen nyt ky
seessä olevassa suhteessa tekemistä lain
vastaisista teoista päättäisi ryhtyä toimi
toetusta tutkimuksesta a·iheutuviin toimen
piteisiin. 

Helsingis·sä, tammikuun 11 päivänä 1918. 

Edvard Gylling. 
E. Huttunen. 

H. Hurmevaara. 
0. W. Kuusinen. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että tämä asia pan
taisiin pöydälle ensi perjantain istuntoon. 

Ehdotus hyväksytään. 
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Päiväjärjestyksessä 9levat asiat: 

1) Ehdotuksen eräänlaisen omaisuuden käytöstä 
sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesä
kuun 2 p:nä 1917 annetun lain 13 §:n muuttami-

sesta toisin kuuluvaksi 

si;.:äJt,ävä hallituksen esitys n :o 37 -esitellään. 

E n s i m ä i n -e n v a r a p u h e m i -e s: Puhe
miesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, päättäen 
kä·sitellä esilläolevan ehdotuksen sillä tavoin kuin 
valtiopäiväjärjestyksessä on säädetty keisarin ja 
snuriruhtinaan esityksistä, päättäisi läohettää asian 
elintarveasiainvaliokuntaan. 

·Keskustelu: 

Ed. K u .i a l a: Elintarvekysymyksen suhteen 
{)ll uhrattu äärettömän paljon työtä ja vaivaa. 
Suuri määrä palkkavirhilijoita on hikipäässä sen 
kysymyksen järjestämiseksi työskennellyt. On 
syntynyt suuret kasat asetuksia, määräyksiä ja 
määräysten määräyksiä toinen toistaan korvalle 
lyöviä ja ristiriitaisia. Ja mitkä ovat siitä kai
kesta tulokset? Ne voidaan hyvin lyhyesti mää
rätä siten, että on syntynyt vuorenkorkuinen kasa 
papereita ja sen sisästä on puikahtanut esiin pieni 
hiiri. Siinä on kerta kaikkiaan tulos elintarve
kysymyks-en tähänastisesta jär.].estämisestä. Siihen 
asti kuin elintarv-ekysymystä järjestelivät tsaa·ri
vallan täkäläiset edustaja.t sivuuttamaila kansan
eduskunnan, niin voitiin väittää, että ne olivat 
laittomia, .ia hyvällä syyllä, sillä ne eivät olleet 
Suomen kansa.neduskunlllan säätämiin lakeihin 
perustuvia määräyksiä, joita silloinen hallitus 
elintarvekysymyksen järjestelemiseksi antoi. 
Senpä vuoksi pääsikin ainakin työväenluokan 
keskuudessa helpo~tuksen huokaus, kun elintarve
laki ·oli vahvistettu. Nyt toivottiin, että kuiten
kin jossain määrin, niin paljon kun yleensä poik
keuksellisissa oloissa on mahdollista, saadaan 
elintarvekysymys .iärjestetyksi kaikkia tyydyttä
välle kannaHe. Mutta ilo siitä oli lyhytaikainen. 
Heti kun elintarvelaki oli syntynyt ja kun se oli 
vahvistettu ja noudatettavaksi määrätty, niin 
asettui koko omistavan luokan rintama sitä vas
taan julkiseen taisteluun. <Siitä on täällä jo ennen 
puhuttu, jot.anka vain tyydyn lyhyesti sen mer
kille panemaan, että muutama päivä sitten ker
toivat sanomalehdet, että vieläkin on kuntako
kousten •päätöksillä eräissä osissa maata 'Päivätty 
asettua elintarvelakia vastustamaan, päätetty olla 
sitä noudattamatta, ja vieläpä kuntakokoukset 
ovat päättämeet elintarvelain rikoksista mahdolli-

sesti tuomittavat sakot suorittaa sakonsaajille 
kunnanva.roista. !Kun näin pitkälle menevään 
alennustilaan on tuo kuuluisa kautta maailman 
.ylistetty Suomen porvariston lainkuuliainen mo
raali vajonnut, kun se on lopullisen .vararikon teh
nyt, niin silloin ei enää ole kysymys mistään 
muusta kuin oikeastaan siitä, mistä niin paljon 
on puhuttu, a.narkiasta. Jos esimerkiksi katselee 
niitä tarkastuksia, mitä useimpiakin on pantu 
toimeen, ja saJoinN"ent€erauksia, niin ne kaikki 
ovat olleet suorastaan narripeliä. Etenkin viimei
nen tarkastus, joka määrättiin toimeenpantavaksi 
näinä päivinä .ia jota para.illa.an pitäisi jatkua, 
siitä tarkastuksesta ei voi ollakaan mitään tu
loksia, eikä sillä ole tarkoitettu olevan mitään tu
loksia, koska kerran on annettu sellainen mah
dollisuus, että se, jolla on varastoja takanaan, 
voi hankkia kaksi todistajaa . .ia· niillä todistuttaa 
elintarvelautakunnalle antamansa ilmoituksen to
denperäisyyden. Nuo todistajat ovat verrattain 
helposti hankittavissa. Sempäi vuoksi onkin nä
kynyt, että tarkastusten jälkeen on tarkaste
tuissa liikkeissä myyty sellaisia elintarpeita ja 
sellaisia kulutustarpeita ja hyödykkeitä, joita ei 
todistetun tiedonannon mukaan pitänyt ollen
kaan löytyä. Niinpä; esimerkiksi lamppuöljyä eli 
petroleumia on tarkastuksen jälkeen liikkeessä, 
jossa sitä ei pitänyt löytyä, myyty 8 markasta 
litra. Kun tällä tavalla tarkastuksia toimitetaan, 
kun tällä tavalla elintarvelakia yleensä sovellute
taan, niin ei ole ihmekään, että tyytymättömyys 
ei tul.e vaimenemaan,. pikemmin päin vastoin kas
vamaan. On sanottu, ettei ole ollut kokemuksia, 
mitenkä täällä olisi elintarvekysymystä järjestet
tävä meidän maassamme. Kokemuksia taas siitä 
ei puutu. Kokemuksia olisi ollut historiassa en
tisiltä nä:lkävuosilta sekä kokemuksia myöskin 
sodan ajalta muista maista. Entisinä nälkävuosina 
on ollut sama ilmiö nähtävissä, mikä nytkin on 
uudistunut. Jo vuonna 169ti----'97, jolloin esimer
kiksi Viron kansasta kuoli ~0 prosenttia nälkään 
.ia .Suomen kansasta noin kolmasosa, nr:iin va
rakkailla oli silloinkin puuttumatta elintarpeita 
ja köyhät kuolivat nälkään vil.iamakasiinien ää
rille silmät rukouksessa taivasta kohden kohdis
tettuna ja kädet ristissä, .ia apua sieltäkään käsin 
ei tullut. Niitten kokemusten olisi .io pitänyt 
opettaa a.iattelevalle ihmiselle, että tässä maassa 
ei ole tällä kertaa sen parempia edellytyksiä elin
tarveasiain järjestelyn onnistumis.een kunniasanan 
.ia muitt-en sellaisten sivoollisten traditsionien pe
rusteella kuin ennenkään. Käytäntö on osoitta
nut, että niin ei ole käynyt. Käytäntö on osoitta
nut, että samaan aikaan kuin työväenluO'kan ;pii
reissä nälkä yhä kiihtyy, varakkaiden piireissä ei 
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ole puutetta mistään. Kun tulin maalta tänne 
Helsinkiin, niin kyselin Helsingin työläisiltä, 
eikö teillä ole täällä tarpeeksi elintarpeita, koska 
esimerkiksi sieltäpäin joka päivä kulkee elintarve- 1 

kuormat tänoo; tottakai se jossakin täytyisi tuu- ~ 
tua. etenkin kun siellä ei ole useinkaan rahalla- 1 

kaan ollut viikkokansiin saatavissa. aina minkään- ! 
laisia elintarpeita. Ihmetellen ovat he jääneet , 
kysymysmerkkeinä katsomaan, mitä tarkoitan, 
pitäisikö täällä löytyä elintarpeita, ja kun he 
ovat s-elittäneet tilannetta täällä, niin olen päässyt ' 
siitä käsitykseen, että elintarvepula täällä, sekä : 
kaupungeissa ml!uaUakin ja teollisuuskeskuksissa ' 
on ollut vielä kauhe.ampi, kuin puhtaasti maa- ' 
kylissä, ja. maakylissäkin on jo käynyt niin, että 
perhekuntia on ollut useita viikkoja jopa kuu
kaudenkin ilman mahdollisuutta edes rahalla
kaan. jos sitä on vähän ollut, ostaa -elinta.rpeita; 
sanalla sanoen on ollut. ei ainoastaan puute vaan 
suoranaista nälkää .io olemassa. eri osissa maata. 
Tämä nälkä, suoranainen nälkä on viime päivinä 
käynyt niin kauheaksi, että on epätoivon partaalle 
vaipuneita. työläisperheitä jo useammassa sellai
sessakin maa'laispitäijässä ja maalaiskylässä:, jossa 
on suuria maatiloja .ia jotka taloudellisessa suh- . 
teessa ovat puhtaasti maanvil.ielysseutuja. Sa
maan aikaan c;anomalehtiuutiset kertovat miltei 
joka päivä -ehntarvepuutteesta, nälästä, kurjuu
desta, vilusta, kaikesta siitä ja. siitä seuraavista 
taudeista, jopa suoranaisia nä1käkuo1emata.pauk
siakin on tapahtunut, vaikka ei niitä ole aina 
tullut julkisuuteen, sillä meidän yhteiskunnas
sammehan köyhän kuolema on niin pian unoh
dettu, kuolipa hän sitte millä tavalla hyvänsä; 
eihän se ole niinkuin rikkaan kuolema, josta puoli 
maailmaa saa tiedon. 

Selvimpänä todistuksena siitä, että puute ja 
hätä jopa nälkä suorastaan on osittain jo vallitse
massa ja osittain uhkaamassa, ovat ne lukuisat kir
jeet, joita eri osista ma.ata elintarvelautakunnilta 
ja kunnilta on saapunut elintarvehallitukselle. 
Ne kirjeet, niistä otetut otteet puhuvat hyvin ka
malaa kieltä meidän ajastamme. Muun muassa 
Pyhäjärven elintarvelautakunta pyytää: ,Nöy
rimmästi pyydämme emmekö olisi tilaisuudessa 
kauttanne saamaan edes pienemmän määrän syö
mäviljaa". On mainittava, että Pyhäjärven kun
nassa Uudenmaan lääniä on jo pitemmän aikaa 
täytynyt korttitalooksissa käyttää kuorimatto
mista kauroista tehtyä jauhoa sekoitta-en siihen 
perunaa ja mahdollisesti kaikkia muutakin lisäk
keitä, .ia on toisinaan ollut työläisperheitä, jotka 
eivät ole viikkoka.usiin saaneet edes k<lrtilla mää
rättyä annosta. Vetelin kunnasta ilmoitetaan: 
,Vilja on a1van kaikki Ja ehdoton hätä 

edessä, ellei aivan heti viljaa tänne saada". Oulais
tPn kunnasta: ,Vaan yihdeksi viikdksi on leipävil
jaa, jolloin rukiin siemenet tulevat kaikki syödyik
si; }lyydetään teitä mitä rpikimmin toimittamaan 
meille syömäviljaa". Pyhäjärven kunnasta Oulun 
lääniä: ,Minun täytyy uudistaa pyyntöni saada 
aivan heti leipäviljaa 4,250 hengelle huomauttaen, 
että tämä henkilömäärä jää nyt aivan yksin
omaan tuontiviljan va.raan. Pitäjän kahdella ky
läkunnalla on useita nälkäkuumesairaita". Rai
volasta. ilmoitetaan: ,Pyydämme mitä. pikimmin 
lähettämään meille jotakin lajia syömäviljaa, 
että voisimme jotakin jakaa kuluttajille". Lapin 
kunnasta pyydetään: ,Meidän on tällä viikolla 
varasto loppuun kulutettu, joten pyydämme kii
reellistä toimenpidettä". M-etsäpirtistä: ,Meillä 
alkaa syöminen olla jo lopussa. Nyt olisi ihan 
heti saatava, tahi muuten tulee nälkä päälle". 
Simon kunnasta: ,,Ei ole voitu jakaa likimain
kaan korttiannoksia. On täytynyt elää viiKko
määriä pelkillä perunoilla. Kuluttajilta <ln jää
nyt useilta viikoilta kortteja. käyttämättä. Hyvä
ansiollisiin metsätöihin ei ole voinut mennä 
eväiden puutteessa. Ellei viljansaantimahdolli
suuksia saada entisestään millään tavalla korja
tuiksi, on odotettavissa ennenpitkää paikkakun
naltamme ,kansainvaelluksia viljarikkaimpiin 
S'eutuihin". Tohmajärven kunnrusta: ,Emme tiedä, 
miten tilanteesta selviämme. Elintarvelauta
kunna•n käy mahdottomaksi toimia ja hätä wipi 
tiheiilsti asutolla paikkakunnalla johtoo tekoi
h;n, jotka ovat vaa·rallisia yhteiskunnalle". Suo
järven kunnasta: ,Eikö nyt Elintarvehallitus 
vo~si an~taa mokaa myös siellä, jossa kuljetus
vruikeudet ynnä muut ·tekevät elämisen yleensä 
tuka1ammaksi PUI'htaalla sienellä ja jäkälällä 
ei täällakään yksistääm void1a elää. Antakaa vil
jaa.." Pihlajavedeltä: ,Nyt loppuu meillä vilja 
kokonaan. Tähän saakka on juuri päästy siten, 
että olemme saarreet rukiinsi1ementä maan:viljeE
jöiltä, mutt·a nyt on kailkki saantimahdollisuudet 
omalta alueelta lopuss·a ja korttieläjäin luku li
sää·ntyy päivä päJivä:ltä." Varpaisjärven kun
nasta: ,Ny,t näyttää asemamme varSiin toivotto
malt-a, jos emme saa heti edes pienempää v1lja
lahetystä, sillä mornen perheen on jo täytynyt 
turvautua syömään pettua, olkea, jäkälää, y. m. 
leivän asemesta. Asiain 'll'äin ollen pyydämme 
'tekemääin kaikkenne meidän turvaamiseksi Vlil
jruUa." Samalla tavalla kirjoittavart Petäjäveså., 
Evijärvi, Ilomantsi, Parikka.Ia ja ,sangen monet 
muut. 1Sähkösanomia myöskin .saapuu sa.man
si,sältöis;ä joka päivä.. Haukiputaalta säihköte
tään: ,Pyydämme 'teitäki·n puoleS'tanne vaåkut
tamaan, että kunna1lemme toimitetaan sähkö-
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määlräyksellä pikatava•rana jaulwja, sillä Tuon
tikunnan määrää.mät liikke-et ~lmoi1tava.t, ettei 
he~illä ole lähettää. Kortillaeläjät olleet vi;ikon 
sa,amatta viljaa, kuolevat nälkään, ·ellei pikaises
ti saada jauhoja." Pohjois-Ka.rjalan maami,es
seura·n neuV'Qja sähköi'tää: ,Ollessani pa.railkaa 
Elwtarvehallituksen järj.estäimällä ,e.sitelmämat
kwMa P,ieli·sjä:rvellä, jossa on 3,000 nouseva teh
da.styöväiestö, olen .saanut luotettaV1a:sti tietää, 
että täkäläisellä Elintarvelautakunnalla ei ole 
oi11ut jaevtavana vilja.a parii·n viikkoon ja lisäksi 
varastojen ta.rka.stuksessa on todettu, että sado~s
sa ruokakunniHsa on ka.ikk1i varastot jo us,e;ita 
päiviä loppuneet. Asema on uhkaava. Elintar-

. velautakunnas·sa odotetaan pik·aista viljalähetys
tä." Impilahden kunnasta sähkötetääm: ,llfiikä 
syynä, kun tänne on lähetetty viljaa neljän kuu
kauden aikana puoliviikon anmokset? Miksi 
muualJa .ia:etaan koko v~ikon annokset? Ellei [ 
pikaisesti lähetetä kolmviikon annoksia, seu
rankoot tuhoisat." Uudenkirrkon kunna.sta säh
kötetään: ,KJi;irehdimme ilmoittamaan, että näl
kämellakat ovat jo alkamassa. Olemme tehneet 
kaikkemme niiden estämiseksi. Kaumtkin ovat 
jo loppuneet. Tarkastimme p•err-rnpohjin jo mar
raskuussa omavara.i.staloudet, joitten lyhennys
ten tulokset on syöty. 13,000 korttieläJää on 
kuukauden aikana saanut kolmen päivän annok
s·Erl. To.ivomme vi.elä, että järjestys säilyrsi 
an8!rkian a:semasta. Voitteko meitä auttaa?" 
Pi'eEs.iärven kunnasta, .sähkötetää:n: ,Vilj.ava
rramme on kokO'naan jo loppuneet. Emme ole 
voineet jakaa tälläkään viikoHa kuin miiättö.
män pienen •osa1n. Ylimääräisellä junalla jos lä
het,etään V1iljaa, e'hkä sääistyvät Viielä ihmiset 
näilkäkuolema.sta .. " 

taan, että siel,lä poltetaan 25 hehtoa viikossa vil
jaa viinak·si•. Ja onpa käy·nyt nirin, että on sopi
mus viö1ate'htailijain ja viljana·ntajain välillä, 
että vi1i,natehtaili.ia antaa määrätyn määrän v]i
·naa siitä vissistä viljamäärästä, minkä hän saa 
raaka-aineeksi kirottua myrkkyjuomaa roe•i·t-' 
·t.ääkseen. Kun tällaista saa vallita vielä täs·s·ä 
maassa, jossa kieltolakia on jo monet vuos:i:kym
menet Vlaadittu ja. vrihdoin saatu voimaan, kun 
kieltolain aatetta ei vielä voida. edes sen vertaa 
käytämnö·ssä saa.da toteutetuksi, että v·oitaisi,i·n 
ty>öväenluokan uha.tessa. joutu.a nälkäkuoleman 
uhriksi, ~s.tää :saJaviina.polttimoja niin tyyten, 
·että Vljimeinenkiln vii,natehda·s hävrtettäisiin, 
nirin silloin O'n maassamme todellakin luja jär
jestysvalta ta.rp·een, mutta ·sellai,nen järjestys
va,l,ta, joka valvoo järjestystä täUaisissa .suhteis-
sa ja tällaisista rikoksista tekee lopun, mutta 
ei seUaista jä;rjesty.sva.ltaa, joka lauvanta1i-iliana 
päätettiin laittaa. jonka tarkoituksena on kai 
ratkaista elintarvekysymys ,pikaisesti" etenkirn. 
näiUä paikkakunndla, joista tässä äsken lui'n 
ni.Jitä ka:maloita uutisia nfulkäJlevottomuuksien 
uhkaamisesta. On äärettömän. kurjaa jo ·ajatel
lak;in, että haa.skataan viljaa viin.aksi, kun ka;n
san ravinnoksli jokikinen jyvä ta.rvittaisiin ja 
tarvitt.aisii·n niin tarkkaan, •että tuskin vor:nne 
oUa va.rma, josko saadaan edes kylvöjen siemen
tä .säilytetyksi ensi kevääseen. Vieläpä saa 
lukea sanomalehdissä tavan takaa uuti•si•a siitä, 
mitenkä el.i•ntarrpeita mätänee varastoissa ja 
mitenkä niitä salataan, kuljetetaan pdkin met-

i siä ja siellä annetaan mädätä.. Mahdottomissa 
ja ma;hdollisissa paikoissa. osoittivat äsk.ett.ä.in 
toimenpannut tarkastukseet löytyneen salava
rastoja, ollakoilta aina ulkohuoneisiin ja lanta
kasoihin saakka. Siitä huolimatta on tarkastus 
ollut seUaista kuin se on. Ainoa tarkastus, 
:mikä jonkunlaisia tuloksia on tuottamut, oli se, 
minkä työväJen järj.estyskaarldaiset panivat toi
meen eri o-sissa maata e-lintarvelautakuntien jä
sent•en mukana oHessa, joka vit1ja si,tten ,eEntar
velautakuntie.n toimesta jaettiin elinta.rvejärjes
telystä a,nrn·ettujen asetus~t.en sekä •eli·ntarvela;in 
että muiden määräysten perusteella tunnon tarr
kasti kulut,tajiUe. Porvari,lehdet ovat tietysti 
·nimittäneet näitä tarkastuksia .ryöstöiksi, mutta 
dos ·se on ryös1öä, et.tä otetaan laill}se.ssa järjes
tyksessä varastosta, jonka offii:,staja vastoin la
kia on itseHeen pidäitänyt .ia jaetaan sitten mak
sa.en hänelle siitä sääd.etty hinta, kuluttajtUe 
rahan ede8tä myytäväksi, niin eikö paljon parem
maHa syyllä ole se r:ikoksellista, että ·edellteenkin 
e.Irintarpeilla saadaan sillä tavoin keinotelia ja 
.saadaan aikaan sellaista tu,hoa., kuin mitä o·n 

iNä:Ustä muutami;sta oUeista tiedonan•noi:sta, 
jO'ita elintarvehallituks>elle .ia ~tuontikunnalle on 
s·aapnnut, jo kyllä pääsee selviHe, minkälai•nen 
a:'!ema on maassa. · Sentakia tuntuukin kau
h,e:alta, että Viielä näå.nä päivinä luk·ee sa;noma
lehdissä sella,]sila uutisia, et~tä maassamme :polte
taan vi·l.loo viå:naks] ja että yhdessä ainoassa 
kunnassa, esime~kiksi Suodenniemellä, ja senkin 
kunnan yhd!essä arinoa•ssa kolkassa yhdessä päi
vässä on hävitetty v]isi viilnapolitimoa ja yhdes
sä näissä viinapoUimoissa oli muiden muassa 
kaksi ·hehtoa ruisjauhoja valmi,i•na. viinaksi kei
t-ettäväksi. Näitten viljoj.en on täytynyt -ehdot-· 
tomasti ·tuna maanomistaj1ilta, s:Hlä eihän niillä 
torppareilla ja ·pieneläjillä, työläisillä, joita käy
tetään renkinä salaviinapolttimoissa, eihän niillä 
it,sellään ol.e viJljaa. Us·eimmista paikoista sa
ma,n,laisia uutlisia saa melkein joka päivä lukea. 
Mwiden muassa Kan~a.sni•emen kunnasta ker:ro-



Elintarvelain 13 §. 951 

seurauksena nälkäitautien leviämisestä, joista 
meillä kyllä on historia.Uisia todistuksia ole
massa. J.oten me olemme kyllä siitä selvillä, 
jos tahdomme lasillea, mikä on si~tä seurauks·ena, 
että nälänhätä pääsee maassa; raivoamaa·n. 
Muuten on hyvin kuvaavaa, että heti kun rau
hanneuvottelut alkoivat, joita rauhanneuvotte
luja gulashimaailma on sydämmessään k~ro-nnut, 
alkoi porvar~l.ehdistön palstoiHa joka päivä olla 
ilmoituksia, joissa tarjottiin kaikenlaisia elin
ta.rvetarvikkeita, •hyödykkeitä aina kemiallis·i:in 
aineisiin saakka, joita ei siihen saakka mukamas 
ollenkaan pitänyt löytyä, tarjoMiin myytäväksi 
korkeilla hi1nnoilla. Mainittakoon muiden mu
assa että pohjanahkan maassa piti olla aivan 
lopussa ja v.iime aikoi•na on tarjottu pohjanruh
kaa eri lilikkeille ja .erri paikkakuntiten jalkine
H.ikkeenhar.ioittajain liiton osastoille monien 
kymmenien tuhansi·en kilojen partioissa, tietysti 
korkeilla hinnoilla. Ja monasti i!lmoitukset 
ovat loppu,neet seuraavasti: ,Vastaus tämän leh
den konttoriim" tai ,se ja s•e •tele~ooni•numero". 
,V astau.s tämän lehden konttoriin" on omiaan 
os·oittamaan, mitenkä lähe:sessä vuo:rova,ikutuk
se.ssa maamme porvariJl.ehctistö on ollut elintarve
binottelijain kanssa ja miten sitä on suojeltu, .ia 
mainittakoon tässä yhteydessä, että se elinta.rve
hallituksen antama määräys yli maan tOI:mitet
tava.sta ·eEnbrpeitten inv.enteeraamisesta oli 
(myöskin t·arkoitettu suojaamaan elintarrvegu
las'heja, siinä kun jätettii·n s·elilai:ruen takaportbi 
kuin jo äsk•en maini•tsin, että elintarvegulashit 
saavat ,to.distuttamalla" ilmoi•tuksensa totuu
denmukaiseksi pitää varastossa vaikka kui·nka 
palion oelint.a:rpeita. Elintarvekeinottelu maas
samme on käynyt viime aikoina vaillan julki
seksi. Joka päivä saa täällä RelSJ:ngissä, kun 
kulkee ja pitää vähän silmiään auki ja ottaa sel
vää yhd·estä ja toisesta, kun tu:lee puheeksi esi
merkiksi elinta;rvepula, ·öljypula ja muuta sem
moista saada va.stauks.en, •että kyllä sitä s·entään 
saatavissa löytyy. S.ellä ja siellä saa ostaa kar
illeita vehnäjauhoja 7-8 markkaa ki,lo, öljyä saa 
os·taa, • tietysti sal>aa, 4-5 .i·a 8 markalla li't!l"a. 
Voita sa ostaa 20 markkaa kilo, saippuaa 8-10 
markkaa kanki ja aina •edelleen kaikenlaisia ta
varoita. S is kylHksi löytyy gulashiten varas
tossa. Mutta kun ei maamme hallintolaitokset 
erkä viranomaiset ta.hdo käydä käsiksi asiaan, 
jotta elintarvekei·nottelu loppuisi, täytyy minun 
tulla SJ:ihen ,i.ohtopäätökseen, että sellaisella elin
ta,rvepolitiikalla, mHä tässä maassa on tähän 
hetk.een asti .ajettu, tahdotaan i1lmeisesoti provo
seerata nälkä.mellakoita saadakseen samassa yh
teyd~ssä · tuhotuks·i sen kmasanval.taisen uudis-

tusliikke>en, mikä kansan pohjakerroks'en kes
kuudessa nyt on käymässä. Mi.tenkään muuten 
sirt:ä ei voi käsittää, sillä elin,tarvelain 13 § jo 
sellaisenaan kuin s·e on voimassa olevassa elin
tarvelaissa antaisi kyllä oikeuden täydeUises·ti 
tarkastaa lm.ikki mahd.olli.set ja mahdottomat 
pa.ikat, .ia ottaa selvää missä varåsto.ia löytyy, • 
o~ttei ni,itä niJin va.Uan .iulkises•t1i saataisi sentääm 
myydyiksi. Ne hinnat, joilla salakaupoissa elin
tarpeita ta.r.iotaan, ovat sellaisia, ·että työlru:st.en 
palkoilla .ei niitä osteta. Varakkaat kyllä ovat 

. siten saan·eet itselleen elinta.rpeit.a hankituksi ja 
näin ollen pelastune,et kaikista täimäm poikkeus
ajan seurauksista. Ja onpa melkeinpä elämä 
käynyt usein yl•eNisemmäk.si: kuin mitä se on 
rauhan aikana ollut. Elintarvehallituksen mää
räyksessä on myöskin, että jokaisella saa olla 5 
]qg,. voiti:a ja; 3 kg. kahvia ,i.a mitä kaikkea .siinä 
saa:neekaa,n olla tarkastuk,sen ulkopuolella.. Nä
mä 5 kg. henkeä kohti merkitsee esimerkiksi 
sitä, että jos vara:kas perhe, jossa on us•elita hen
m:ä, On V'Oinut hankkia Sten voimäärän, niin Saa 
p.i.tää, mutta köyhällä työläisellä esilmerkiksi 
siellä meilläpäin ei ole aina<kaan pariin kuuka.u
teen voinokaretta ollut nähtävissäkään 'PÖydällä. 
puhumattakaan siitä, että sitä viisin kiloin olisi. 
Voihan si•tä si'eltäpäin salav:ihkaa olla .tullut 
Helsinkii·n ja tä.ällä ovat maalaist,en salakuor
mia vastaan automobiilit me.nneet, ja si1ihen on 
pistetty s·otilas .tai soti.la,spukuun puettu suoma
lainen istumaan. Se o•n ollut sellain,en etiketti, 
että mikään järjes·tysvalta ei ol1e s·iihen pys.ty
nyt. Vaikka sitä kuoriiDaa olisi e'Päiltykin, niin 
sitä ·ei ole pystytty tarka,stamaan, sillä sehäin on 
ollut ,sotilastavaraa". Tämmöinen keinottelu on 
käynyt meillä mahdolliseksi, eräältä osalta sitä 
ei ole voitu, torjua, sili.oin kuin tämä maa vielä 
kuwlui •toisen maan ,alamaisuuteen" eikä ollut 
,itsenä1:nen", n:~in s.otilas'hallinto oli tässä maas
sa sellainen este, että tuo keinott•elut.apa kävi 
päinsä. ,Sotilastavaran verhossa saatiin kuljet
taa keinottelUaiHe e:l.intarpei'ta ja. keinottelijat 
n1iitä möivät niille, kellä oli varaa niitä hankkia. 
Kaikkein suurin, sanoisinko lrevimmin, erehdys 
oli se, että omavaraistalonksia ollenkaan järjes
tettiin, sillä omavaraistf:aloukSJ:.sta oli se paha 
seuraus, että silloin kuin omavaraistalouksien 
viljatarve oli ennen viimeksi .annettuja määräyk
siä a1ina 15 päivään saakka syyskuuta turva,ttu 
ja ne saiva:t puhda·sta ruista, nii,n korttitaloudet 
ovat saaneet käyttää kauroja, kuOTima•ttomia o'h
rajauhoja mvinnokseen yksinomaan. Sitä· kai 
brkoitettiin nw'den omavaraistalouks•i,en järjes
tämisellä, sillä .ios omava.raista.louksien järjestä
minen olisi kohdistunut raskaamman työn t.eki-



952 Tiistaina 15 p. tammikuuta. 

jöihin, sititä ei olisi nii·n pa.ljon t;yytymättömyyt
tä vielä herä;nnyt, sillä jos kerran niin on asian
lai1ta, että jollakin tavaHa täytyy järjestellä eHn
ta:rvekysymystä, nii•n täytyy ottaa huomioon sil
loin, että raskaantyön tekijä ehdottomasti enem
män ravinto~ tarvitsee, kuin henkisen työn te-

• kijä, riippuen siitä, mi<tä •laatua työkin on. Mut
ta omavaraistaloudet järjestettiinkin sillä ta
paa, että r:ika.s rnwntiaalimies sa;i omavaraista
louteensa ottaa vaikka minkälaista väkeä. Ol
koonpa, että määräys oli, ettei siihen saanut ot
taa mui1a kuin omalla maalla asuvia, mutta ·Si1tä 
määräystä, jos mitään,' on kaikkein pahimffilin 
kierretty. On ot·ettu kaikenlaisia näiden maan
vi!ljelijä~n suosikkeja omavamistaJouteen ja si
ten si~hen on joutunut kaikkia muita, kuin ~ras
kaan työn tekijöitä. .Ta näin ollen ovat .raskaan 
työn tekijät ne, jotka ovat korttijärjestelmän va·· 
raan joutuneet ja joiden täytyy esimerkiksi 
maanviljelystöissä ja metsätöissä y. m. amsa.ita 
:leipänsä, ·ovat joutuneet sellaiseen asemaan, ei>tä 
nliiden on täytynyt lähteä kesk<en työstämsä, sillä 
ei kaurajaulhoiilla pitkäile maata pusketa eikä 
halkoja lyödä, se on selvää. Myöskin olis.i pi
t.änyt ottaa huomioon s•e, että työväestöllä yleen
sä ei ole ollut mahdoll.isuuita hankkia itsdleen 
kaikenlA.isia muiict sivnelintarpeita, kuin kasv,ik
sia, voita, juustoa, lihaa, maitoa y. m. s·ellaista, 
joita ,rikkaalla maanomist-ajana on oHut tilai
suus hanklnia,, Eivät normaaliaikanakaan ;yleen
;;:ä •henkisen työn te'kij.ät ja etenkin sellaiset. jot
ka eivät mitään yhteiskunnassa hyödyllistä työ
tä tee, ole olleet mnria leivän kuluttajia. Pää
asiassa se on oHut ,.raakatyömies", niinkuin sa
notaa,n, jonka on täytyny.t mahansa täyttää etu
pä.ässä pelkällä l•eivällä ja p·erunoiHa .ia si'lakalla. 
Ja kun näitäkään aineita ei ole oLlut saata,~iss•a, 
ehdottomasti silloin on täytyny•t tu'lla. nä .. län, 
rnnu+a ehtoa'han ei ole. Mitä taru:; tulee.' jäkälään. 
niin sitä ei v01id.a ravintoaineena ottaa lukuun 
senjälkeen kuin herra Tigerstedt on anta:nut sii
tä lausuntonsa. 

Tällä esityksellä, mikä tässä nyt on käsiteltä
vänä, on kyllä tarkoitettu antaa taaskin nälkäi
selle työväenluokalle .ionkunlwinen •rauhoitusju
listus. Sillä vaikka tässä on annettu kireä;mpiä 
määräyksiä tarkastuksen toimittamisesta, ·niim 
täl:lä ei ol'E' vielä taattu se, että kruununpalvel:i
ja.t esimeTkiksi sen .paremmin tott•elisirvat tätä 
pykälää muutettuna, kuin ovat toteUeet sitä sen 
alkuperäisessä muodossa. Ja kun v.ielä elintaT- 1 

vet01imikunnalle e:hdotettu va'lta on niin mon1en 
11111tknn takana, ·kuin se tässä on, niin on hyvin
kin PJ)äiltävää, tokko tällä toimenpiteellä saa
elaan aikaan Banottavia tuloksia. Ja sitäpaitsi 

sillä on se pa.ha vika, että se, kuten kaikki muut
kin sellaiset määräykset, on tullut liian myö
lhään. Samalla tavalla kUJin tuli myöhään tä.mä 
vi:Umeinen kortille asettaminen, niin samalla ta
vaB.a on tullut myöhään tämäkin, sillä nythän 
melkein alkavat elintarvevara.stot olla lopussa, 
eihän si,:nä kohta ole mitään tarkastettavaa ai
nakaan monin pa.ikoin, ja se, mitä toisin paikoin 
Blintarpeita on, kun on tietona, että tällainen laki 
tulee ehkä eduskunnas.sa hyväksytyksi, kyllä 
silloin on aikaa viedä varastot vaikka kuinka 
kauvas korpeen ta.i äkkiä polttaa vi::naksi. On
ha;n viimeistenkin tarkastust·en aikana, ma.rras
kuussa, kun •elintaa:velautalmnna.t työväenj.ärjes
ty.skaartien nvulla 'tarkastuksia toimeenpanivat, 
111ii·n siHoinkin kun edellisessä talossa o'li tarka·s
tus käymässä niin .siitä talosta oli vilja viety 
toiseen taloon, kun siitä olivat tarkastusmiehet 
lähteneet, niin toisesta talosta vie'ti·in vilja tar
ka·stettuun ta•loon ja niin kulj.etet1dn viljakuor
maa kuin jotakin aa,rl'!etta paikasta tois·een aina 
taTkastusta pakoon. Ennenkuin tässä maassa, 
jossa omistava luokka äärimmäisyyteen. saakka 
<Jn asettunut vastustamaa.n elintarvelakia, saa
daan te•hokas tarkastu~, p1:täisi olla tavattoman 
sumi! armeija käytettävänä, pitäisi olla vähin
täin s·ellainen armeija, jota nyt senaatti hommaa. 
Jos sitä armeijaa. käytettäi·siin tähän tarkoituk
seen, niin s•e olisi ainoa an.siopuoli, mitä sillä 
vois1i ·olla. Siitä huolimatta tahtoisin lausua 
•elint,rurvevaliokunnalle evästyksenä, että se koot
tai·s·i tästä rauhoitusjulish1ksesta edes jonkunlai
sen saada niin ettli siitä olis•i edes jonkunlaista 
käytännöllistä hyötyä. 

Ed. E s t l a n d e r: Det måste vå det högsta be
klagas, att regeringen ansett sig tvungen till 
landtdagen aflåta en proposition af det innehåll, 
som den förevarande. Det kan icke annat än 
väcka förvåning att regeringen icke tagit lärdom 
af erfarenheten, som ju dook alldeles tillräckligt 
tydligt ådagalagt hurusom det system, hvil'ket i 
lifsmedelsfTågan inslagits, endast ledt frå:n neder
lag till nederlag. Ännu i allra senaste tid' hafva 
de af regeringen påbjudna åtgä~dema endast med
fört ett öppet och djärft förnekande från ett stort 
partis sida, en omständighet, som regering.en icke 
kunnat öfvervinna ·och som gjort att de af rege
ringeu påbjudna tvångsåtgärderna med sina vlä
genheter och de risker ·dessa åtgärder medför~ 
fallit på den lagtrogna delen af samhället. I själf
va verket är clet ju <lckså endast nnder sällsynta 
förutsättn~ngar. som det 'har vis•at sig möjligt att i 
ett land genomföra ett sMant lifsmedelsreglerings
system som här nu ät i tråga. En:dast oin samhäl-
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let genomtränges af en <medveten solidaritet och 
om därjämte inom samhäJlet eller sta.ten gifves en 
kraftig styrel•see, ihar det visat sig möjligt att 
vidtaga åtgärder ·hörande till det system för lifs
medelsreglering, SD!m senaten nu alltjämt vill 
fortgå med. 

Senaten förklarar emellertid, såsom jag antydde, 
utan att draga lärdom af hvad som verkligheten 
tydligen gifvit vid 1landen, i p-ropositionen, att 
det väsentligaste fel, som härintills yp.pat sig och 
som närmast behöfver undanrödjas1, är det att re
geringen icke haft tillräckligt vidsträekta fn1lm<lk
ter, och uti förevarande proposition hegär därför 
regeringen sådana för att kunna med stöne kr&ft 
och kon8€kvens sätta systemat i verket. I själfva 
verket innehåller emellertid denna rproposition 
någonting helt annat. Det är icke för regeringen 
själf som dessa ytterligare fullmakter begäras, 
utan det förstärkta bemyndigande, som här afses, 1 

skulle direkt tilläggas korumunala organisationer 
och dem, som genom dessa organisationer visat 
sig drifva sitt spel. 

Förslaget gäHer närmast en bestämning, hvari- , 
geuom hemfriden skulle ytterliga.re äfventyras. 
Hemfriden har ju dock skattats högt i vårt sam
ihälle och af lagstiftningen omhuldats och om
hägnats. I regeln har intrång i hemfriden genom 
husundersökningar kunnat ·i särskilda JaH lblott 
i rättssäkerhetens intresse äga rum genom vissa 
af statens myndigheter. Huru viH nu regeringen 
försvara att, såsom propositionens stadganden in
nebära, tillspiHogi'fva hemfriden och eventuellt 
medbOII'garenas egendom åt inkompetenta för att 
icke säga tvetydiga verktyg, hvi1kas bedrifvande 
det icke kommer att blifva möjligt., libom det 
icke härtills v&rit möjligt att öfvervaka eller sty
ra? H vilken moralisk rMt ka•n åberopas för yr
kandet på att enskilda medborga.re skola afstå sina 
lifsförnödenheter till statens UPillag, då det re
dan alltför tydligt visat sig att staten icke ka'1 
skyldda dessa förråd mot en beväpn&d parti.organi
sations systematiS'ka rplundringar? 

Hela det system i hvilket den af regeringen nu 
begärda fullmakten skulle utgöra en ny länk, bor
de med det allra första öfvergifvas. Det borde öf
vergifvas icke endast af moraliska. QCh politiska, , 
utan också af juridiska och ekonomiska skäl; af ! 
moraliska skäl, därför att 1detta system under- ' 
gräfver laglydnaden; af politiska skäl, där
för att det beröfvar regeringen understöd från 
de samihällsklassers sida, SQilll 'härintills o0h . 
framdeles gärna önska skänka regeringen un- · 
derstöd; af juridiska s>käl, därför att dylika 
bestämningar hänka: enskildas rätt, och af eko
nomiska skäl. dä:rför att med detta system föl- , 
jer stora och fuHkomligt inprodukt.iva kostnader. 

Det är en omständig'het i afseende å den före
slagna bestämningen, som jag ber att ytterligare 
få fästa uppmärksamheten vid. Genomförandet 
af en sådan bestämning synes mig ioke kunna 
ske annat än i samma ordning som ändring af 
grundlag fordr!llr. Ty den bestäimning, som .ingår 
i 13 §af lagen angående förfogaude öfver egendom 
af visst slag under de af kriget framkallade un
dantagsförhållanden, sammanhänger på d·et när
maste och ändra.r själfva grunden för denna sam
ma författning, som landtdagen senaste sommar 
antog vch som tillkom under iakttagande af 60 
§ L. 0. Det är uprperrball't, att landtdagen icke 
skulle hafva varit beredd att antaga en dylik 1ag, 
om däri sådana inskränkningar s'kulle hafva gjo!f;s 
i medborgarenas friheter, som nu genom denna 
o~h tillälfventyrs ännu komman~e' bestämningar 
afses. 

Jag slutar med att uttala ·deu förhoppningen, 
att 1andtdagen ioke skail godkänna det i propo
sitionen ingående lagförslaget. SkuHe mot för
modan detsamma komma att godkännas·, så upp: 
repar jag att det är ägnadt att ytterligare under
gräfva statsmakten och att rfrån regeringen af
lägsna också sådana samhäUselement och klasser, 
som härintrl·ls understödt och äfven frarmdeles 
gärna ville 'kunna understöda ·regeringen. 

Ed. B ä c rk: Eft,er herr 'EsUanders andragande 
har jag i sjäilfva verket ingenting att anföra. I 
likhet med hono:lll vågar äfven .iag uttala .den för
hoppning, att det föreliggan.de lagförslaget måtte 
af landtdagen förkastas. J ag kan nämligen ide 
förstå annat än att det ändringsförslag, som nu 
skall af landtdagen behandlas, .i:nnebär en kränk
ning a!f princi'Pen om hemmens oantastlighet, och 
det är ju på denna princiv som det moderna, lag
hundna. samhäiUet bygger. 

Ed. Y r j ö - K o s k i n e n: Tämä kireä sota
ai'ka koskenee kent.ies kaikkein kipe:immin per
heenemäntiä. - Ruokatava.roita ei ole sanotta
vasti ·saatavana, vaan niiden hankkiminen ky
syy tavattomasti vaivoja ja ponnistuksra - tun
tikaupalla jonotusta ruoka.rippeen takia -, jo
ten voimme pitää aivan varmana, että tämä aika 
on: aiva·n erikoisesti naispuolisten kansalw:sten 
hermoja .ia kärsivällisyyttä kysynyt. V.erratto
malla tasamielisyydellä on enimmillä paikka
kunnilla kuitenkin nämät vaikeudet kestetty ja 
kaikkia meitä elähyttää paremman ajan to~vo. 
Y mmärrä:mmehän, •että erikoinen aika vaatii tie
t·enkin erikois:a toimenpiteitä .ia ni.ihin on alis
tuttava vaikkakin monasti on oHut vaikea kä
sittää niiden tarkoituksenmukaisuutta. 

Oikeutettua ihmettelyä ja paheksumista on 
naisten piireissä herättänyt ~e, eWi nä:mä järje:'-
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ty.stoimert on an:nettu niin tykkänään miest,en kä
siin, ettei el,1nta,rvehallituksessa ole ainoatakaan 
nais•ta, ainoatakaan edust.a.iaa siitä ryhmästä, 
jonka yksi•nomais,ena tehtävänä on ,läpi aikojen 
ollut huolehtiminen ravinnon .h111nkkimis•esta ja 
sen hoidosta. Tähän astihan on selitetty, että 
juuri tämä puoli .elämän tehtävistä OtD. naisten 
jotakuinkin ainoa toim:ala. Nyt elilltarveasiain 
hallinto ja hoi,to on yhtäkkiä ot,ettu yksinomaan 
miesten patenti~si ja niJ:•n on säännöstelemäs•sä 
oHut henki,löitä, joilla ei olte mitään muuta ko
kemus!ta <ruuasta kuin minkä ovat ateriasta saa
neet, joko pi.fäen sitä hyvänä tai huonona. Ko
kemusta kuitenkin vaaditaan kaikilla työ
aloilla. Kokemus on ensimäinen, jota 1ihmi1s•e1lä 
täytyy olla onnistuakseen t.oiminnassaan. Juuri 
tämä kokemukSie:n puute lienee syynä kaikkiin 
niiihJ:n moniin erehdyksiin, joita o,n tehty, j3: nii
tä Eiirehdyks.iä on ollut monta. Me olemme tuon 
tuostakin ,lukeneet sanomalehdistä kuink·a niitä 
.ia niitä ruokavaroja on huonon hoidon tai kulje
tuksen takia p]aantunut. Ja jos menemme kau
vemmaksi ajassa, niin pitää pan:na merkille, e:ttä 
esimerkiksi talOIUskou'lut on jätetty niin ruoka
ai•nl{liden puuttees,een, että toist•e•n niistä on täy
tyny.t lakkauttaa toimintansa. Ja kuitenki<n jos 
milloin, olisi nyt op·ete1tava maamme naisia vä
hästä laittamaan terveelEstä ja ha:lpaa ruokaa, 
.ia s1e olisi käynyt aivam helpolla a•ntama'lla kou
luille kul.i:etus,lupia sekä hiukan lisäannoksia 
jauhoja ynnä muita opetusväliaineita. Va1ikka
Hn maamme ·talouskoulut ovat koko ikänsä tot
tuneet niuka'lla toimeentulemaan, ei niissä sen
t.ään osata tyhjä·stä opettaa ruokaa laittamaa.n. 
Lämtis1:ssä naapurimaissamme on aivan •toisin. 
Siellä ovat sekä elintarvelhallituk·set ·että elintaCJ:
v·elautakunnat voimiensa mukaan koettaneet •hu
vata tämmöisten koulujen toimrntamahdollisuut
ta, ja minun tietääks•en1i siellä ei ole ainoatakaan 
koulua suljettu nii>nkuin meidän maassamme. 
Esimerkiksi syksyllä ei annettu kouluille lain
kaan säi"löönpano-opetusta varten soke11ia, mutt.a 
s.en sijaa·n saiva.t yksityis'e!t henkilöt ja seurat, 
eräskin henkilö 6,000 ki·loa sokel'ia marjatuot-tei
den valmistamista varten. Kouludie annettuna 
olisi tämä sokerimää;rä tietänyt laitoksen k,a·n
nattamista, samalla taidon lev.iämistä laajoihin 
p;i,reihin. Nyt voitto tuli yksrtyis'ten taskuihin. 
Syksyl'lä perheille luvattu hillosokeri tuli vasta, 
kun kaikki ma1rjat, puoloja lukuunot.tamatt.a oli
vat tyy:st.i1n 'loppune,et. 

:Sitten on nykyisessä järjestelmässä vielä pal
jon omituisuuksl:a, joita on vaikea käsittää. Ko
tien täytyy esimerkiksi luovuttaa suolalihava
rast.ansa, mutta samalla kaupunkien myymä'löis-

sä myydään suolattua lihaa ilman korttioa. Öljy, 
kyntti•lät, sa:ippua y. m. takavarikoitiin ·ennen
'kuin säännöstelyä oli suunniteltukaan ja siitä oli 
s·en:rauksena yleinen pimey:s, jonka vaikein puoli 
lienee maalla se, että täytyy lehmiä pimeässä lyp
sää, puhumattakaan moD!esta muusta ·kodin toi
mien vaikeutumisesta sen kautta ettei saa ostaa 
öljyä -tai kynttilöitä. Siirappia ja pemnajauho
.ia, joita talmv-arikoidaan, annettaisiin pääasiassa 
;ra.vrntoloille ynnä muille ruokalaitoksille kotien 
kustannuks·ella. Sairaita ja työkyvyttömiä ve
roiteta·an tervei•den takia. Esimerb:ksi last,en
kodit, sai,raala.t, lastentarhat y. m. ovat .pakoite
tut maks,ama.an maidosta .ia voista paljon kor
keampia hintoja, k+uin ·tavalliset ostajat, joten 
sa1iraaloiden hintoja on täytynyt koroittaa, ja 
lastentarhat eivät tiedä millä tavoin •tulevat toi
meensa. Maidosta esimerkiksi nämä tlaitoksierl: 
saava.t maksaa 1: 30 pe-nniä litralta kun muut 
mak,savat 85 penniä, ja vo:sta nämä saavat mak
saa 20 markkaa, kun muut mak.savat 12 ma.rkkaa 
.20 penniä. Monopoolin tahden täytyy esimer
~iks'i maalaisen syödä 'liha itse, jollei• tahdo 
myy.dä sitä venä1äis,e1le .sotaväeUe. Naapuri1He, 
joka. talveUa -asuu kaupung~:.ssa ja. on ilman li
haa, hän ei saa antaa sitä edes lahjaksi•, koska se 
stiHoin takav·aJrikoidaan. Kaupunkilai'll'oo, joka 
on kesällä pi•tänyt porsasta., 1ei saa .rehellisellä 
tavalla tuoda lihoja kaupunk1iin. Elävänä saa 
tuoda ja täällä ~urastutta.a, mutta. silloi111, huo
liJmatta kall.iista ·teurastuskus.ta:nnuksis.ta ja 
muista menoista. mitä semmoisen elävän ·elukan 
kuljettamisesta on, pidätetäälll teurastuslaitok
sella vieJlä veri ja s,:sälmyk.set. Maitoa :ei ihuvi
larromistaja saa tuoda itseämsä varten kaupun
kiin vaikka olisikin lehmä, jos huvila on siksi 
p:,eni, ettei häntä voi katsoa varsilnai,seksi ,kar
janomisrtajaksi", ellei ka:rjasta riitä mai.toa eHn
tarVIelautakunnaHe. Täten ova1t .monet pakoite
tut t·eurasta.maan karjansa, se on kesälehmänsä. 
Lilho.ia hän ei saa., vaan ne ovat jätl{lttävät elin
:tarvelautakmma:lle. Samaan lajiin käypiä esi
merkkejä, jotka todistavat mitä suuri,nta epä
käytännöllisyyttä, ol~si jos kuinka paljon lue
teltavama. En luule, että järjestely oliSii täm
möi,n-en, jos naisten taloudellinen ti1e:to ja 'tai,to 
olisi ollut mukana. ·Onhan naisten joukossa 
.semmoisi,a, joilla ei o'l'e yks•in perhekokemusta, 
vaan laaja ·sekä tuottaja- että kuluttajakouluu
tus. Ulkomailla, lehdistä pääittäen, on menetel
ty aivan toisin kuin meillä ja siellä onkin tultu 
toisiin tuloksiin. Siellä otettiin naiset alusta 
alkaen mukaan ·enkä :tiedä, että siellä olisi 
tämmöisiä ·epäkohtia, kuin mitä meillä on 
ollut. 
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Sanottanee, että olen nyt mennyt ulkopuolel
le as·ian. Olen ta,h:tonut saada pöytä.kirja,.an va
liokunnalle merkdyksi meidän naisten käsi•tys 
tämäm maan yhteiskunnallisesta taloudlen hoi
dosta ja •luulen puhuneeni tuhansien .perheen
emäntien a~iatukset julki. 

Mittä i•tse esillä olevaan asiaa.n <tulee, tulee teh
ty esitys yhä Viielä lisäämään perhee,näitien vai
keuksia. Kotimme ovat linnamme emmekä ha
lua pääs,tää outo.ia sitä penkomaan. 8anotaa1n, 
että •toimenpide on kansa1n psykologian vuoksi 
välttämätön, että se on tarpe·eHine,il .lääke •tyy
dyttämään tyytymättömiä mieliä. Mutta ornko 
se todella 'hyvä ja trurkcduksenmukainen lääke? 
Eiköhän Hene vain myrkkyä, joka yhä enemmän 
turmelee kansaamme? Jos päästetään vi:erai•ta 
penkomaan koteja, totutawn siihenkin epätapaan 
.ia viimeinenki.n kunnioitus toisen kotia kohtaan 
häviää ka•nsasta. Sehän on aivan luonnollista. 
J okais•eHe kunnialliselle ihmi,selle lh:mee aluksi 
va·stenmielistä niluskia toist·en ko1eja, mutta tä
mä a.rkuu:s häviää väihiteUen ja piankin liiku
taan ujostelematta ja rohkea·sti toi·s•en pesässä. 
Kotien koslremattomuus, rauha ja pyhyys hä
viää, jos suostumme antamaan elintarvelauta
ku·nnaUe avoimen valtakirjan tarkastamaan 
,konttoreita, huoneuks'ia ja aluksia" - lieiJle•e 
tarkoitettu . a lustoja, vai onko ·tarkoitettu venei
tä; en oikei'll ymmärrä - ,ja muita •stäilyty.s
paikko~a". Lunl•en, että kansamme huonontuu, 
vajoo yhä syvemmäUe oikeudentunnon puuttees
sa., jos sen jäseniä näin 10,000 opetetaan kotii&r
kastustehtäv.iiu, tuommoiseen tähänasti inhoi:t
tavaan toimeen, ja kuka takaa, että tarka;s·tajat 
ovat, kuten 3 §:n 3 mo:mentin lopussa sanotaan, 
,rehellis·iä .i·a tunnoHisia henkilöitä". Meneekö 
elinta.rveha:llitus ja dintarvelautakunna;t takuu
se•en siitä? Juuri nyt kuulin aamulla, että tääl
lä Espoossa .io käy miehiä, joilla on todistus mu
kana;nsa ,Esbo Lifsmedelsnämndiltä", tarkasta
massa koteja. l\fuiden muassa olivat tu:l1eet 
erään vanihan rouvan 'luo, joka sat·tui olemaan 
yksi·n ·huvilassaan, ja vaikka hän '!läytti paperin, 
että oli jo antanut kahden .tod!istajan ta•rkastaa 
kotinsa., nämä vaativat tarkastuso:keutta ja hä
noo tietysti ei auttanut muu kuin antaa ta;rka,s
taa. T·arkastajat an·toivat kuiti•n tarkastuks•es
taan ja ·sen knitin alla oli kolmantena miehen ni
mi, jota ,epäil1ääm osallisuudesta äsken paikka
kunnalla tU!pahtuneeseen murhaan. Tämä on to
tinen tosi. Semmoisia voi olla tn:sillakin paik
kakunnilla näitten .tarkastajien joukossa, joita 
läble:tet.ään koteihin. Jos tällä laina· järjestetäliln, 
niin eikö ~Pitäisi paada kodissa vaatia vastatarkas
tusta, ennenkuin nuo oudot kotien penkojat 

sieJtä poistuvat? Ollaanko varmoja si·itä, ettei 
näitten trurkastusten nojalla tulla läheisessä .tu
levai.sundessa ryöstö.iä tekemään? KafllSamme 
on tä.ssä suhteessa viime aikoina saavuttanut su
rullisia ennätyks·iä. Onhan epärehellisyys ru
ton tavoin l•evi1nnyt. Pitääkö sitä vielä ikään
kuim elvyttää. Sitäpaitsi, sen minkä tunnen 
oloja, ovat emänt·i•en, :s~:Jkä p<>Tvariern että ·työ
läisten varastot niin pienet, .ettei toimenpiteellä 
m~tään kokoon ·saada. Jonkwn on suurella vai
valla onnis·tunut saada sianlihakimp~l•een, toi
:S!ella o.n voi·ta, mutta ei ole lihaa. j. n. e. Jokai
sella OIJl ollut ·suuria vaikeuksia noudattaessaan 
·e'lin tane•hal1i tuksen a·ikais:emmin annettuja ke
hoituk•sia. En uskoisi kenenkään istuvan suu
.rilla varus•tuksiHa. Mistä niitä oli.s·i saatu? K·er
rotaan kyllä kummallisia juttuja siitä, kuinka 
sillä ja sillä on vintti täynnä sokeritoppia ja 
kuinka muka Mommilasta tuotiin tuhansia· ki
loja mannacyynejä y. m. s. Kaikki sellaisia 
kummallisia ryövärijuttuja, joissa luultavasti ei 
ole lai<nkaan perää. Nehän paljon muistuttavat 
Anderseni•n sa.tua, jossa yhdestä höyhenestä tuli 
monta kHmaa. Luulen että tuohon yleiseen tar
ka.stusharl'astuks·eten on paljon syynä myöskin 
ut•elia,isuus. On niin hauska nähdä, kuinka sillä 
.ia sillä on. Ei todella kannat.a kodin pyhyyttä 
loukata tuollaisen uteliaisuuden tyydyttämi
seksi. Kauppava:mstoja tarkastettakoon ja mui
takin semmoisia paikkoja, joi.ssa on elintarpeita 
kaupan ja liiatenki:n tarkoin siellä, missä ri<ittää 
vil.iaa viinan myyntii1n. Kauppa ei ole koti. :Se 
·On paikka, johon vi•eraan .ialka muutenkin astuu 
joa. paikka yleensä, missä gula:shaus voi tulla ky
symykseen. Siellä tulkoon tarka.stus. Mutta 1eli
väthän kodit ole· gulashien tyyssijoja. Jos nyt 
annetaan tässä PYY·d·etty oikeuS' ·hallitukselle ja 
luotetaankin sen hi:emotuntei·snuteen ja oikeuden
mukaisuuteHn, .ioita minulla •eå ole syytä epäillä, 
niin eilhän tiedä, kuinka kauvan tä:mä hallittus 
Olll ohjaksissa .eikä, minkälainen hallitus ja elin
tarvepäällikkö ·näitä seuraa. Eduskunta, jos se 
suostuu, niin .se sitoo kätensä eikä mahda mi
·tään, vaikka kuinka räikeitä kotietsintöjä pan
tai·siin toimeen. Olkoon vain, •että tämä annettu 
oikeus ei kestäisi kauvan, mutta lyhyessäkin 
ajassa voidaan korvaamattomia vaurioita .saa.da 
aikaan, jos kotien oikeuksia käydään särkemään. 
Ehdotettu lain muutos o·n aiva:n turha, koska 
voimassa oleva laki jo nytki•n ,sallii elinta.rve
lautakunti-en :toimittaa kotietsintöjä, jos joku 
kieltäytyy ilmoi.ttamasta varastojaan, tai jos on 
syytä •epäillä ilmoituksia vääriksi. Se seikka, 
että ilmoitus on toimitettu, ei estä •kotietsinnän 
toimittamista, jos on riittäviä syitä 'epäluuloon, 
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esimerkiksi jos .ioku tarrjoo kaupaksi tavaroita 
.ia ilmoittaa niitä olevan "V'ain omiksi tarpeik
seen, tai maanviUeli.iä ilmoittaa varastonsa .hy
vin pieniksi eikä hän tiettävästi ole myynyt mi
tää.n ja viljoeHyn pinta-alan mukaan kuitenkin 
hänellä voidaan otaksua olevan enemmän. Be 
on turha siksikin, ei·tä ·pakollisen kotietsinnäin 
kautta huhuja löytyvistä varastoista ei kuiten
kaan saataisi loppumaa.n, huhuista kun sitten
kin kyllä huolta pidettäisiin, ja jos ei mitään 
löydetä, sanotaan tavallisesti: ,ne olivat niin 
hyvin piilotetut". Ja lopuksi se on suotta. siitä 
syystä, että tämä pakollinen kotietsintä yli koko 
maam 16Ji vastaa niitä suuria kustannuksia, joita 
se vaatii. iMutta ennen kaikkea S'e on vaaralli
nen, koska sillä annettaisiin hallitukseHe, kuten 
.io samoin, iulipa se sitten olemaan millainen ta
hansa~ oikeus mielivaltaisesti tunkeutua ihmis
ten koieihin. Pyydän sulkea kaikki nämä asiat 
a.rvoisan valiokunnan huomioon. 

Ed. R e 1 a n'd e r: Sii~ä lausunnossa, joka 
täällä äskettäin vasemmiston taholta annettiin, 
huomautti puhuja muiden muassa siitä, että sil
loin kun elintarvelaki hyväksyttiin, tämä edus
kunD'an päätös otettiin työväenpiireissä erikoisella 
mielihyvällä vastaan sen takia, että tämä päätös 
oli tasapuolinen. Maanviljelijäin piireissä ei tätä 
elintarvelakia pidetä tasapuolisena Jakina ja siksi 
heidän joukossaan .ei myöskään tätä lällaista tyy
tyväisyyttä tämän lain vahvistamisen' jälkeen ole 
ollut havaittavissa. Mutta joskaan siihen ei ole 
oltu tyytyväisiä, niin siihell! kumminkin on alis
tuttu; asema on vaatinut siihen alistumaan. 
(M16lua vasemmalta.) Siihen alistuttiin toivossa, 
että hallitus käyttäisi niitä oikeuksia maatalou
den tukemiseksi, jotka oi'keudet tämä laki halli
tukselle myöntää. Kokemus on kumminkin sel
västi osoittanut, että maanviljelijät toiveissaan tä
män lain. sovellutt.amiseen nähden ovat täydeHeen 
:pettyneet. Siitä mitä l1allitus tämän lain nojalla 
olisi voinut tehdä, siitä se on tehnyt ainoastaan 
n>iin pienen osan, ettei sitä kannata juuri maini
takaan. Samalla kun toivon. että elintarvevalio
kunta, joka tämän asian saa käsitelläkseen, koet
taa selvittää, eikö sitä päämäärää, johon hallituk
sen esitys tähtää voida saavuttaa toimenpiteillä, 
jotka ·eivät siinä määrin. kuin hallituksen esityk
sessä löytyvät toimenpiteet, uhkaa rehellisten ih
misten kotirauhaa, sa.ffialla uskallan toivoa, ettii. 
hallitus, 'tlnnenkuin tämä asia tulee lopullisesti 
täällä eduskunnas,sa ratkaistavaksi, ryhtyy tosi
teolla sovelluttamaan käytäntöön niitäkin kohtia 
elintarvelaissa, jotka tukevat maataloutta. Eri
koisesti tahtoisin suositella 1Ja1litukselle elintar-

velain 4 §:ää, jossa sanotaan: ,Tuotannon turvaa
miseksi ja edistämiseksi olkoon senaatilla valta 
'Päättää,· että valtio sitoutuu määrä-ajan 'kuluessa 
ostamaan Suomessa tuotettua viljaa, si,ementava
raa, perunaa ja muita juurikasveja vahvistetusta 
hinnasta, jos näiden elintarpeiden l1inta yleisesRä 
kaupassa ei siihen nouse". 

Senaattori K a 11 i o: Joka kerta kun tämä 
elintarvelaki muodossa tai toisessa on ollut tässä 
eduskunnassa .esillä, ei ole voinut kuulla mitään 
muuta kuin moitteita puolelta ja toiselta niitä 
toimenpiteitä vastaan, joihinka on täytynyt yh
teiskunnassa ryhtyä, jotta saataisiin ·pahin, ni
mittäin anarkia, estetyksi tässä maassa. Täällä 
ensimäinen puhuja ed. Kujala koetti kaiken sen 
puutteen, mikä tällä alaHa on olemassa, siirtää 
elintarvehallitu'ks'tln viaksi, ikäänkuin sillä olisi 
ehtymättömät varastot, joita se voisi, mistä vain 
se äänen kuulee, osoittaa myöskin sinne riittävästi 
elintarpeita, koskekootpa ne mitä lajia tahansa. 
,Ja sen voin vakuuttaa, eWi elintarvehallitus mie
lihyvällä tekisikin, ,jos se olisi mahdollisia. Mutta 
olen ennen jo huomauttanut tässä eduskunnassa, 
että kun maahan on tuotu viljavaroja vuodessa 
noin 300 miljoonaa kiloa vähemmin kuin normaa
lioloissa, niin silloin on aivan luonnollista, jos 
elintarvehallitus ei ole voinut tt'hdä enään sellai
sia ihmeitä, että se voisi olemattomalla ruokkia 
olevia. Ed. Kujala lausui, että tähänastinen 
elintarvepolitiikka on 1hoidettu sillä tavalla, että 
se on1 ikäänkuin tarkoituksella provoseera.nnut 
ni.Hkämellakoita. Voin vakuuttaa, että vaikka
kin elintarvBIJolitiikassa on meillä ollut vai'hte
levaisuutta, kaikkina aikoina on siellä .kummin
kin ollut hyvää tahtoa .ia pyrkimystä saada 
elintarpeita kaikille. Hallitus on idästa, lännestä 
ja etelästä, jopa pohjoisestakin' koettanut saacla 
elintarpeita niin pa~ljon kuin suinkin mahdollista. 
Onhan yritetty jo satojen miljoonien mark-kojen 
a.rvosta tehdä elintarvehankintoja kaikilta ilman
suunnilta, mutta olevat olot ovat ne tt'hneet mah
dottomiksi ja oman maan sato ei tässä suhteessa 
voi tyydyttää kysyntää. Ed. Kujala piti elin
tarvelain vikana sitä:, että se takaa omavaraista
louksille leipää. Sosialidemokraatl ien 'puolelta 
on aina ja 'kaikkina aikoina vaadittu sitä, että kul
lakin on oikeus työnsä tuotteisiin. ,Ja onhan nyt 
toki kaik·en järjen nimessä kohtuullis:a, että maa
mies, j·oka raataa ja ahertaa pellolrlaan, saa pitää 
siitä tällaisissakin oloissa edes sen verran, että hen
gissä pysyy. Riittävästi ei ole l'ille voinut yh
teiskunta jättää eikä taata, mutta kumminkin sen 
verran, että se voisi elin:keinoaan jatkaa kaikkien 
niiden hyödyksi ja hyväksi, jotka eivät 'hanki elin-
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ta.rpeita. Olisihan aivan tunnotonta o~taa koko
Il!aan pois elintarpeet niiltä, jot>ka, kuten jo sanoin, 
ovat ahertaneet niiden hyväksi, ja antaa ne niiden 
hyödyksi, jotka. toimenpiteillään ovat suorastaan 
ehkäisevästi vaikuttaneet elintarvetuotantoon. 
Sillä onhan muistettavaa, että esimerkiksi ke
väällä kaikkien tärk·eimpänä aikana, ky.lvöaikana, 
pantiin toimeen noin 3,000 tilalla työlakkoja, ja 
niiden vaikutukset ovat meillä nyt nautittavana. 

Kun kesällä hallitus .rupesi varaamaan pula
kautta varten elinli;arpeita, niin sanottiin muiden 
muassa Turussa, että sillä oli yllyttävä vaikutus, 
kun ei ollut silloin kansalle ·riittäväst~ jakaa voita 
ja samalla tiedettiin, että sitä oli varastossa, ja 
syytettiin hallitusta, että jos se olisi elintar
peita jakanut säännöllisesti, niin mellakoita ei olisi 
tullut. Silloin se ei luonnollisesti olisi voinut pu
lakautta varten varata mitään. Pyydän mainita 
näiden päivien esimerkin siitä, että tuokin väite on 
jotenkin •perusteeton. Turussa on tosin viljapuute, 
mutta elintarvehallitus •k·oetti tehdä .parhaansa 
saadakseen sinne viljaa kaikkialta. Lähetettiinrpä 
viime perjantaina ja lauvantaina Loimaalta, Sa
losta, Viipurista y. m. ·pitäjistä sinne viljaa noin 
50,000 kg Turun elintarvelautakunnalle. Mutta 
siitä huolimatta joukko turkulaisia punakaarti
laisia lä:hti liikkeelle maaseudulle kun kuuli, että 
valtiolla oli Hankkijan. varastoissa ostettuna sie
menviljaa tulevaa satokautta varten, niin menivät 
ne snnnuntaita vasten yöllä Mellilään noin sata
kuuta henke.ä aseistettuna ja ryöstivät. va.ltion ja
lostetut siemenvarastot ja kuljettivat ne Turkuun 
ylimääräisellä junalla, jonka olivat pakoittaneet 
Turun asemalta lähtemään heidän tarkoituksiaan 
palvelemaan. Sittemmin on niitä koetettu pelas
taa siltä ko<htalolta, mihinkä ne olivat joutuneet. 
Tämäkin esimerkki osoittaa yllälansutun väitteen 
perusteettomuuden. Vaik'kakin Turkuun oli koe
tettu hankkia viljaa, niin anarkistiset voimat kat
s·oivat kuitenkin s'Opivaksi tuhota kokonaan ·halli
tuksen toimenpiteet. Ja kun hallitu•ksella taas ei 
kevätkylvöjen aikana ole antaa viljaa. niin tässä 
eduskunnassa ja koko maassa täällä moititaan hal
litusta leväperäisestä toiminnas·ta. J dkaiiLen niis
tä puhujista, jotka ovat nytkin käyttäneet tässä 
puheenvuoroa, ovat asettuneet moittivaUe kan
nalle. Minäkin myönnän, että vaikka näitä asi
oita millä. tavalla hoidettaisiin, niin aina on näissä 
asioissa myös moitteelle tilaa. 

'Tä.ssä •kaikki ed·elliset puhujat kahdella poik
keuksella ovat pitäneet kokonaan tarpeettomana 
tämän esityksen. Hallitus toivoikin, että se voisi 
saada luetteloimisen ja tarkastuksen ai'kaan ilman 
tätä, mutta kä,däntö on osoittanut että Ren toivo 
oli turha. 

Sanomalehdistössä on moitittu hallitusta siitä, 
että se ei pannut aivan an'ka.rassa muodossa tar
kastusta toimeen. Mutta on huomattava, että. 
elintarvelaki ei pakollista tarkastusta salli muusaa 
kuin niissä tapauksissa kun ilmoituksen tekijä 
joko niskottelee tai on elintarvelautakunnalla 
syytä luulla, että elintarpeita on salattu ilmoit- · 
taessa. Kumminikin olisi luullut, että yhteiskunta 
lojaalisesti puolelta ja toiselta su!htautuisi näihin 
asioihin. Minä olen aina ottanut nämä ilmoituk
set ja tarkastukset siltä kannalta .. että ne ovat 
omistavalle luokalle kaikkien ednllisimpia juuri 
sen kautta, että kun epäluulot saadaan poistetuksi 
niin auarkistinen henki ei voi siinä määrin levitä 
maassa kuin se muuten luulojen perustuksella ie
viaa. Ja minulla on tästä hyvin selviä esimerk
kejä pitäjästä, missä tarkastuksentekijät, niiden 
joukossa työläisetkin, ovat lausuneet i-hmettelynsii 
siitä, että ·omistavalla luokalla todella on niin vä
hän elintarpeita, että he eivät olisi sitä tarkasta
mutta uskoneet. Ja omistavat luo·kat ovatkin ,;:uh
tautuneet näihin tarkastuksiin mikäli t::.edä.n ver
rattain lojaalisqsti, vaikka osittain, varsinkin 
nai&et ovat olleet sangen levottomia kodin rauhan 
tähden. Mutta luulen, että heidänkin pelkonsa 
tässä suhteessa on jossain määrin liioiteltua, sillä 
ei kumminkaan noita Espoon esimerkkejä, joista 
ed. Yrjö-Koskinen täällä mainitsi, toki liene pal
jon, sillä heidän toimenpiteensä oru suoraan lain
vastainen, jos ·kerran ilmoituksentekijä ei nimen~ 
omaan ole tahtonut alistua tällaiseen vapaaehtoi
seen tarkastukseen. Ed. Yrjö-Koskinen myöskin 
moitti elintarvepolitiikkaa siitä, että siinä ei ole 
käytetty naisteru suojaavaa työtä hyväbi. Niin 
kumminkaan ei ole asian laita, sillä kotitaloustoi
mi'kunta, joka on verrattain ripeästi toiminut 
tä.llä alalla, on ollut yhdellä p.oikkeuksella koko
naan naisista kokoonpantu ja on heillä ollut siitä 
syystä toimialaa valtionkin puolelta ja u.~eissa 
elintarvelautakunnissa, kautta maan -on myöskin 
naisia käytetty elintarvelautakunnan työtä tuke
massa. En tahdo väittää, että olisi riittävästi 
otettu heitä 'kaikkialla huomioon, sillä, onhan nai
·silla näkökohtia, joissa he epäilemättä ovat tark
kasilmäisempiä kuin miehet. Mutta mikäli tun
nen, ovat he tämmöiseen jatkuvaan vastnuna lai
seen työhö1n monin paikoin sangen haluttomia. ja 
sen takia se on jäänyt kuntien elintarvelautakun
nissakin suuressa määrin miesten tehtäväksi. 
Mikäli voin asiaa arvostella, olisi ·eduskunnan mie
lestäni hyväksyttävä .tä:mä hallituksen esitys, 
jonka se o'n tehnyt. Sillä <Jn edistävä ja toiselta 
pu<Jlen rauhoittavakin vaikutus, eikä sitä myös
kään saa halveksia tällaisena aikana, joHoin epä
luuloa eri kansanluokilla on moisia Ya><taan niin 
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valtavana vallalla, •kuin meidän maassamme on ny
kyään. Luulen, että näit:i näl;:ökoht;a silmällä 
piben eduskunnalla on syytä hyväksyä! tämä 
esitys ja tämän kautta me saamme täydt->llisemrnin 
sen inventoimisen aikaan, mihinkä on ryhdytty ja 
jota ihmeellistä kyllä vasemmisto on ryhtynyt 
tä 11 ä kertaa vaikeuttamaan. 

Ed. Anni Huotari: Täällä on ja toisen 
kerran ed. Yrjö-Koskinen puhunut siitä, että ko
timme on meidän linnamme. Meidän työläisten 
koteja tosin ei voi likellekään linnaksi sanoa, ~en 
tähden ei kai porvarisnaiset pidä työläisten' kotia 
.i11 niiden rauhan kunnioittamista kovinkaan tär
keänä. l\fuistuu mieleeni, kuinka vuosi ·takaperin 
eräs .porvarillinen naisyhdistys, jota lähellä luul
lakseni vapaaherratar Yrjö-Koskinen on, pani 
tuollaiset kodintarkastukset Tampel'eella ja .sen 
ympäristöllä toimeen. Oli jonkinlainen })alkinto 
myönnetty niille työläisäideille, jotka jaksoivat, 
oliko se koko vuoden tai 9 kuukautta, eru tarkem
~in muista, })itää kCltinsa hyvässä järjestyksessä 
.Ja he antoivat 3 tai 8 markan palkkion .sille, joka 
parhaiten kotinsa hoitaa. Nämä herrasnaiset 
ottivat oikeuden •käydä tarkastamassa näitä työ
läiskoteja kerran kuukaudessa eli mitenkä heille 
sopi.. Se, jos mikään, loukkasi työläisäitejä, sillä 
me tiedämme, miten vaikeata työläisäitien on pi
tää kotinsa puhtaana niissä pienissä oloissa, .iois;;:a 
he ovat. Silloin sanoivat Tampereen työläisnai
set, että mitä s<anoisivat herraskaiset, jos me nyt 
memsimme heidän kotejansa tarkastamaan, hei- ~ 
d.~n, jo~lla on m?net huoneet, monet palvelijat 1 

snvoa pitämässä, JOS me menemme heidän kotiinsa 
tarkastamaan, mitenkä he ovat kotinsa lattian 
laasseet .ia larpsensa pesseet. Silloin varmasti oli:-:i 
sanottu, että sosialistit ovat raakoja, eivätkä tur
vaa toisen kodin rauhaa. Tämä sen takia, kun . 
ed. Yrjö-Koskinen sanoi, ettei kukaan kunnialli- ' 
nen ihminen lähde toisen kotia nuuskimaan. N vt 
kun •elintarvetarka:stus tulee, joka })idetään vält
~ämättömänä, ruvetaan tätä, kun se heidän kofe
.1ansa •koskee, vastustamaan. Tahdon tuoda esille 
täm~n esimerkin, mitenkä on ero toisen ja toisen 
kodm rauhan välillä. Jos kellä ei ole va.rasto.iu 
takanansa, sen on turha p.e}jätä tarkastusta. Mi
nun kotiani on käyty tarkastamassa, ja ·sai se ta
'P~~~ua .. Ka!matan tämän suuntais.ia toimenpi
teita, _kmn esityksessä ehdotetaan, vieläpä jyrken
nett;'nnä. 

Ed. HannaKohon en: Ed. Yrjö-Koskinen 
va!itti sitä, että niin v_ähässä määrässä on käytetty 
u~~;Iste~. koke.musta elmtarve'kysym~"ksen järje.stä
ffil&'ssa. Mmusta tuntuu kuitenkin siltä, että 

porvarilliset naiset itse ·ovat syypäät siihen, että 
heitä niin vähän on käytetty tätä kysymystä 
järjestettäessä. Kun syksyllä ·eduskunta kokoon
tui, niin koko maa tunsi, että elintarvekysymys 
oli rempallaan. Tänne Helsinkiin järjestettiin 
suuria kokouksia. Täällä kokoontuivat tuottajat, 
kuluttajat, sekå eri kuntien elintarvelautakunnat; 
ja kaikilla. näillä oli jotakuinkin samaan suuntaan 
käyvät toivomukset, että kysymys pitää mahdol
lisimman nopeasti järjestää. Vieläpä kaikki nämä 
eri elimet, yhtä hyvin tuottajat kuin kuluttajat
kin, olivat lhalukkaita·panema.an toimeen puheena
olevan elin•tarpeiden tarkastuksen. Helsingin 
suomalaiset naisjärj-estöt ,kiitettävästi" harrasti
vat myöskin elinta.rvekysymyksen järjestelyä. 
Se lausunto, jonka he antoivat suurten ja vahvo
jen elin.ten yhteisen työn tuloksesta, oli siksi sa
poeka.s, että ei t·osiaankaan olisi odottanut sitä 
semmoisilta, jotka sanoivat tuntevansa elintarve
kysymystä ja. yleensä yhteiskunnallisia kärsi
myksiä. Porvarilliset naiset harjoittavat hvvän
tekeväisyyttä ja rakastavat kansaa, silloin" kuin 
se ei vähennä heidän etujaan·, eikä vähennä heidän 
mukavuuksiaan. Mutta nyt on myöskin nähty se, 
että kun koko maa on hädän •partaalla suuren. 
.iäl"'kyttävän hädän partaalla, silloin puuttuu mei~ 
dän porvarinaisiltamll}e lähimäi·sen rakkautta. 
KylläJhän sitä lähimä,isen rakkautta riitti niin
kauvan, kuin jäkälä oli muodissa, ntiinkauvan kuin 
saatiin kehoitta:a ihmisiä kokoomaan jäkälää. 
mutta kun esiintyi eräs liian rehellinen t.iedemies 
joka todisti, että jäkälä on vahingO'ksi, ja •ku~ 
tämä leivänlisäke kadotti merkityksensä, silloin 
myöskin porvarillisten narst:en puuha elintarve
hädän poistamiseksi supistui kerrassaan olematto
miin. En ole huomannut muiden ryhmien kuin 
~duskunnan vanhoillisimpain, nimittäin ruotsikko
Jen, samalla tarmolla vastustavan elintarvelain 
määräyksiä, kuin porvarilliset naiset tekevät. 
Kun näin on asia, ei suinkaan ole ihmeteltävissä. 
että porvarillisten naisten neuvoja .ia a.pua elin
tarvekysymyksen järjestelyssä ei edes })orvarilli
nen hallituskaan suureksi arvioi. l\finun mieles
täni on hallituksen esitys se vä'hin, mitä tällä ker
taa voidaan ottaa. huomioon ja hyväksyä Tar
vi~taisiin vie~ä lisäksi jossain 'määrin vielä. pitem
m~lle meneviä määräyksiä, ennenkuin todellakin 
voidaan saada se sekasortoinen tila selvitetyksi, 
missä nyt ollaan elintarvekysymyksen alallH. 

Ed. Yrjö-Koskinen: Pyydän vain huo
~autt~a _ka:hdel_le arvoisalle naisedustajalle, 
.Jotka Juun puhmvat, että minun'han ehdotukseni 
koski ·aivan yhtä paljon työläiskodin rauhotta
mista kuin konsanaan porvariston kodin rauhaa 
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Ed. Kohoselle 'PYYdän sanoa, että sen kokouksen 
kanssa, josta hän puhui ja sen lausunnon kanssa, 
mikä siellä annettiin, minulla ·ei ole ollut mitään 
tBkemistä. En edes tietänyt siicä. Sitte ed. Huo
tari kos'ketti erästä tapausta Tampereella. Vaik
kei se kuulu tähän asiaan .rohkenen sanoa muu
taman sanan. Sikäiläinen naisy!hdistys ·.pani toi
meen kilpailun kodin si,isteydessä ja pienten la:sten 
hoidossa, ja tähän kilpailuun saivat VaiJaae'htoi
s.esti. ottaa osaa ne 'Perheen äidit, jotka tahtoivat. 
Se ei ollut mi'kään IJakkotoimenp~de eikä äideille 
y'llätys, että naisyhdistyksen palveluksessa oleva 
kodinneuvoja tuli käymään. Ilmoituksen nojalla 
nämä <pel'heen äidit ottivat osaa kilpailuihin ja si
toutuivat sen ehioihin, joihon muiden .muassa kuu
lui, että N aisyhdistyksen kodinneuvoja ja yksi jä
sen saivat neljän kuukauden aikana kerta kuukau
dessa käydä tarkastamassa kodin siisteyttä sekä 
pienten. lasten hoitoa. Ja samaHa 'kodinneuvoja 
antoi heille neuvoja ja OIJastusta juuri näissä toi
missa. Tämä oli aivan vapaaehtoista. Kylliihän 
muissakin. asioissa otetaan osaa kaikenmoisiin 
kilpailuihin ja alistutaan niihin ehtoihin, mitkä 
ovat näissä kilpailuissa, eikä se mitä ed. Huotari 
11uhui, että työläisnaiset olisivat olleet kovasti pa
hoillaan tästä, 'Pidä paikkaansa. Ei siellä huo
mattu ollenkaan sellaista, vaan mitä ystävällisin 
,;;uhde vallitsi 'kodinneuvojain ja näitten ·henki
löiden välillä, jotka olivat tekemisissä. näissä ko
deissa. En luule ollenkaan, että se herätti min
käänlaista katkeruutta, olisihan sitä joskus silloin 
kuullut, ja se oli mitä parhaimmassa tarkoituk-
3essa. 

Ed. W r e c1 e: För min del ber jag att få ansluta 
mig trll den uppfattning, 'som här uttalats af herr 
Estlander. 

Hvad särski:ldt bet.räffa.r frågan, 'hnruvida det
ta la~förslag borde behandlas i den ordning, som 
i 60 § L. 0. stadgas, så h.nde ju något tvifvel 
<lärom uppstå enär det betänkande af gnmdlags
u.tskottet angående den fråga, som a:fgafs vid 
~ena:ste landtda.g, icke säJrskildt uppräkna.r 13 § 
bland de stadganden i föTslaget., som innebure 
ändring af grundla.g. EmeUertid finner man vid 
genomgåendet af nu i:frågavarande lag, att de oli'ka 
sta:dgandena i densamma. stå i så nä.ra. samband 
med hwarandra, att det .skall blifva ytterst svårt 
att särski<lja melhn sådana, stadgandell, hvilka 
.äro af grundlags natur, och sådana hvilka. ioke 
äro det; Hela det system, hvarpå lifsmedelslagen 
b;yg,!:?;er, innebär en a:fvikelse rrån grundlag. Det 
innebär stora ingrepp i sådana personEgoa rätt
tigheter, som är.o .skydda.de af g.rundlag, och då 
nu föreva.rande förslag tiH ändring af 13 § går 

ut på att ytterliga.re utvidga befogenh-eten till så
dana ingrepp uti pers'onliga, gen.om grundlag 
skyddade rättigheter, synes det mig vara .riktigast 
att också detta 'förslag behand·las i samma ord
ning. 

J ag begätrde 'egentligen ordet i anledning af 
senator Kallios yttrande. Senator Kallio bekla
ga.de sig öfver att aUa, som yttrat sig i frågan, 
kland,rat r.egeringen i anledning a:f dess åtgärder 
med afseend€ å lifsmedel,sfrågan. För min del 
vill jag iicke uttala något klander mot regeringen, 
men viU d•o0k öppet. ut·säga, att jag a:nser den 
lifsmedelspolitik, som blifvit följd, i många af
seenden hafva varit olycklig, liksom det ockaå 
toTde vara UP'P'entbart, att den icke ledt till afsedt 
resultat. Att ma.n numera, sedan Jifsmedels'förrå
den veterligen blifvit så godt som uttömda, så att 
sådana :förråd knappast mera finnas någonstädes, 
skulle kunna upphjälpa detta system genom att 
ytl;erligare skä,rpa de tvångsåtgärder, hva·rpå 1lifs
medelslagen bygger, ·det är ett anta.gande, hvartill 
jag tror att någon grund å.cke finnes. Redan de 
en:ormt .höga prisen 'På spannmM och andra .lifs
medel, som för närvara:nde äro gällande, borde ju, 
tycker man., hafva framkallat :för,råd, dä.r sådana 
finnas. Man kunde visserligen tänka sig, att ge
nom en omfattande, på husunders,ökning baserad 
inventering, sådan den 'här föreslås, ytterligare nå
got mindre belopp lifsmedel kunde upiJspåras, 
men tager man i betraktande å ena ,sida:i:t den ringa 
utsikt härtiiU finnes och de små belopp, om hvilka 
hä.r kan va['a fråga., samt å andra sidan· de oer
hörda trakasserier, som blefve en följd af det nu 
föreslagna stadgandet, de många krä:nkningarna 
af 1husfriden, den ökning af lagöfverträdarnes 
antal, som härigenom skulle framkallas, -och slut
ligen det stora slöseri med penningar och a.rbets
kmft, som detta skulle föranleda, så t.ror jag att 
vinsten ioke stode i något :förhålla·nde till aHa des
sa oläg-enheter. 

Det bör med afseende å detta för·slag ännu an
märkas, såsom här redan nämndes. att det icke 
är regeringen, som skull.e få hefogfmhet att för~ 
ordna om aUmän lifsmedelsinventering öfver he
la landet eller ·delar af landet, utan den ·S. :k. lifs
med·elsstyrels.en, och Jå.kaledes att i enskil<da fall 
de undersökninga,r, hvarom här är fråga, skulle 
kunna verkställas icke bl<ott af ansva.riga tjänste
män ·och icke ens a:lltid behöfde verkställas af 

·lifsmedelsnämndens medlemmar, utan ilmnna an
ställa·s också a1f dess betjänte och till och med af 
andra personer. Här har redan en ära,d talare 
wnfö-rt exemlpel ,på <hvilka missbrok i detta afse
ende redan 1lu, då inve.n1ieringen ioke varit så 
omfattande, ägt rum, i det att man därtill användt 
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llersoner, som alls icke borde få användas till så
dana värf. 

Jag vill icke vara vidlyftig och S'lutar därför 
här, men vill på grund a:f hvad jag anfört, lägga 
lifsmedelsutskottet på hjärtat att verHigen nog
grannt undersöka, huruvida det är nödvändigt 
att vidtaga åtgärder af den karaktär S'Om dessa. 
J ag ber d,ock att få göra et:t litet tillägg. Senator 
Kal:lio anfö.rde såsom skäJl för förs]aget, a.tt en 
sådan lag· som clenna kunele verka lugnande på 
opinionen IJå en del håll. Det är ju möjligt, att 
den kan verka lugnande .på vissa grupiper, men 
mycket säkert är att den på andra. håll verkar 
aUt annat än lugnande och tvärtom åstadkommer 
myoken fö!fargelse. J ag hemstå!ller ännru, att 
lifsmedelsutskottet måtte finna utväg, hälst att 
föreslå förkastande af denna lag, men åtminstone 
vidtaga väsenrtliga förändmngar uti densamma. 

E n s i mä i n e n v a r a: p u h e m i e s: Täysi
istunto keskeytetään nyt ja jatketaan k:1o 7 tänä 
iltana. Täysi-istunto keskeytyy k:lo 4,25 i. p. 

Täysi-istuntoa jatketaan 
k:lo 7 i. p. 

E n s i m ä i n e n v a r a p u h e m i e s: Jatke
taan päiväjärjestyksessä1 olevan ensimäisen asian 
käsittelyä. 

Keskustelu: 

Ed. Le h o k a s: Pyysin puheenvuoroa, 1kun se
naattori KaHio täällä tapansa mukaan nyt jäl
leen siirsi ·koko elintarvekysymyksen sille tolalle, 
j{>ka vä:himmin olisi edesvastuullinen hallituksen 
elintarvepolitii'kalle. Aina, silloin kun on tästä 
asiasta kysymys eduskunnassa, on samainen se
naattori aina. pitänyt saman puh-een, joka sisäHöl
tänsä käsittelee sitä, mitenkä vaikea on senaatin 
ja elintarvehallitu'ksen saada näissä oloissa ulko
mailta viljaa. Puhe oli nytkin saman s~isältöinen, 
alkoi sillä, miten ed. Kujala tärullä on muka hal
lituksen elintarvepolitiikkaa, arvostellut tavalla, 
ikäänkuin tiiliä hallituksella olisi loppumaHoma.t 
elintarveva.rat., ja sit.ten jatkui selostus siitä, mi
tenkä paljon Suomessa tarvitaan ulkomaista vil
jaa oman maan viljan lisä'ksi. .Ta edelleen siitä, 
mitenkä hallitus on ·koettanut idästä ja lännestä 
hankkia viljaa, mutta ei ole saanut, ja loppujen 
lopuksi, mitenkä työväki viime ke8änä teki lak
koja. Kun minun tietääkseni ei tässä eduskun
nassa enemmän kuin ul,kopuolellah.aa.n ole vielä 
koskaan arvosteltu hallituksen elintarvepolitiik
kaa siltä kannalta, mitenkä haHitus on ulkomailta 

koettanut puuhl\ta elintarp-eita, - en minä aina
kaan ole kuuHui arvostdua siitä - niin: on mai
nitun senaattorin täällä pitäJmät puheet olleet hui
tomista tyhjään ilmaan. Voitaisiin kyllä ottaa 
sekin puoli arvosteltavaksi, mitenkä hallitus on 
koettanut ulkornaiHa saada viljaa, vaikka mi
nulla ei ole siihen tällä kerraHa ainehistoa. Sen 
verran kuit-enkin voin mainita, että esimerkiksi 
bo ls'hevikihalli tus V enli!jällä on ilmoittanut, ettei 
meidän hallituksemme kos,kaan ole 1kääntynyt. hei
dän puoleensa viljan saamiseksi Venäjältä. Ed. 
Kuja<lan puhe samoin kuin kaikki ne puheet, rnit.a 
elintarvekysymyksestä on -edus>lnmnan vasem
miston taholta täällä pidett,y, ovat kohdistuneet 
eräisiin viss-eihin kysymyksiin, joihinka, jos hal
lituksen puolelta tähän a.S<iaan koskaan vastataan, 
vitäisi juuri vastattaman. Ensi'ksilkin diutarp~·i
den tarkastuksen aikaan:saaminen toisella tavalla. 
kuin mitä sitä on nyt viimeksikin yritetty. Missä 
määrin hallitus on tehnyt voitavansa elintarpei
den tar;kastuksen suhteen, ja missä määrin halli
tus on siinä ollut puolueeton, se on kysymys, mi
hinkä herrojen senaattorien pitäisi va.stata.. Että 
t.ii!ssä asiassa nyt viimeisen tarkastuksenkilO 
aikana, jota. me sentään kaikki odotimme jonkun 
verran puolueettomammaksi, kuin entinen tar
kasrtus oli ollut, nytkin on harjoitettu niin il
meistä odottamatonta puolueellisuutta, .ett.ä s-e 
veikin koko elint.arvehoitokysymyksen .'l'ille to
lalle, missä se oli silloin, kun surk~ean kuuluisa 
senaattori Åkerman sen hallinnon jätti. Toine.n 
on se, missä maärin hallitus on elintarvekysymyk
sen alalla koettanut estää keinottelua. Täällä 
juuri äsken mainittu sosialistinen ~puhuja mai
nitsi, mitenkä eräässä:kin liil\lkeessä ~oli ilmoitettu, 
ettei heillä löydy paloöljyä, ~ja, kuitenkin on sel
laista sittemmin havaittu myydyksi j. n. e. Mi
nuUa ei kyllä satu olemaan esimerkkejä siitä, 
missä määrin jälkeen tämän tarkastuksen on il
mennyt suoranaista petosta ·elinta.rpeitten tai 
muitten kysym~"ksessä ·olevif'n ta.rpeitt.en ilmoiita
misessa, mutta että tällä alalla on keinottelna 
harjoitettu tässä maassa ilettä:vimmässä muodos>;a, 
sen tietää jok'ainoa. ti:issä t}moneesS'a. oleva. Mutta 
mitä on hallitus todellakin tehnyt elintarvepoli
tiikassa tässä suht~eessa, s~itä haluaisin herroilta 
.senaattoreilta tietää. ,Ja sitten ~kolmanneksi, 
missä määrin nyt tämän uuden suunnan a~ka.na 
elinta.rvepolitiikassa:mme ovat tuomioisiuimet puo
lueettomasti ja kaikella sillä ankaruudella., mikä 
on ollut käytettävissä, langettaneet, elintarvelain 
rikkojia edesvastuuseen. Että tässä asiassa on 
myös ollut huutavaa vääryyttä, puolueeHisuutt.a 
tä!hän saakka käytä.nnössä, siitä jok'ainoa asiaa 
seurannut selvillä. Se on näistä kuin on aina olh1t 
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kysymys, -eikä siitä, missä maarin 'hallitus on 
koettanut tai ei ole koet<tanut saada viljaa ulko
rn~ilta. ~itäkin sietäisi arvostella., mutta: se on 
v~;keampi kysymys, kos1ka ,s•ellaisen sisäHe ei ole 
mmkään helippo päästä, mutta nämä epäkohdat 
jotka äsken mainitsin, ovat niitä ·epäkohtia elin~ 
t~rve~ysym;snksessä, . joita 1kansa nä:kee joka päivä 
.oalmämsä edessä, näk·ee sen huut.avan vää.rvyden 
mitä tällä alaHa on harjoitettu, ja näkee, kuinl;:~ 
voimaton, saamaton ja haluton. on senaatti elin
tarv~hallituksineen nä•itten epäkohtien p.oistami
~eks'l ollut. 

' 
. r E~. ~ ä r m ä: Sen johdosta, että senaattori 
1\..alho ,1a us_eat muutkin oikeiston puhujat ovat 
sanoneet mmden kysymyst-en esil·lä ollessa Tur
k_uun l~_hetetyn niin paljon viljaa, et.tä se pitäisi 
swllä rnttämän, ja koska rsenaattori Kallio tämän 
kys~myksen yhteydessä taas on näistä viljalähe
t;.·ksistä puhunut, tahdon Turun elintarvelauta
kunnan tied·onantojen mtrkaan huomauttaa. että 
:,ahden viikon kuluessa on kaupunki sa.a.nu't vil
,iaa vain 66,003 kilogrammaa, sitä edellisen· 6 vii
kon kuluessa on saatu viljaa 246,037 kg. Vii
memainituilta viikoiHa tekee saatu määrä 
Yiikkoa kohden vain 41,006 kilogrammaa. 
ka,hdelta. viime viikolta 33,000 kg-. Viikoittaine~ 
tarve korttien mukaan on vähän yli 85',000 kilo
g-rammaa. Näin oUen ·ei ,siis ka.upunki ole saa
nut ·edes puoltakaan sitä määrää, mikä tarvittai
siin, ·e~tä .nykyiset pienet annokset tulisivat ty;y
dytetyi·ksi. .Ja 1kuten tässä elintarvelautakunnan 
tiedonannos·sa huomataan, on .senaattori Ka.llion 
aivan turhaa kerta kerran jälil>:een nousta tämän 
eduskunnan puhujalavalta puhumaan siitä, miten
kä Turkuun on lähetetty viljaa niin paljon että 
,;,itä pitäisi siellä riittävästi olemaan eikä turlm
laisiUa olisi mitään syytä levottomuuteen. Ed. 
Yrjö-~oskiselle ta?do~ huomauttaa, että n:yl;:yi
sen ehntarveanarklan ,Ja.tkuessa ei heidän kotinsa 
linnarauha ole turvattu, vaan voivat sitä häiritä 
milloin punakaartHaisr:t milloin suojeluskunta
laiset, milloin joiden'ka tois-ten vähemm.än miellvt
tävien henkilöiden mellast.elu sillä niin kau"an 
kuin nykyistä pulaa jatkuu ja elintarvevaras
toja löytyy tai luullaan löytyvän ei rauhallisuus 
ennen' palaja ennen kun oikeudenmukainen 'kark
kia 1\:äsittävä varastojen tarkastus ja, inventtaus 
on toimeenpantu ja jos tämä kysymys säännös't€1-
lään lailla ja. asianomaiset virastot saavat tä:män 
tarkastuksen suorittaa niin ainakin minä uskon 
<;ttä ne myösk~n pyst;vvät löy:tämiiän henkilöitä, 
JOtka tämän toimen Yoivat säädylli.8esti toimittaa. 

Ed. Hultin: Nykyisen e1intarvepulnn pää
a.,iaHis{·t tf•ki.iM ovat, kuten 'Jmih:ki tietävät, ka-

d~n johd?sta syntyn_Yt v.iljanpuute, vaikeus saada 
<)_~:ntarpmta ulkomailta, täällä majailevan venä
la1Sen s?ta:väen suuri elintarpeiden kulutus, ·kei
n~ttelu .Ja .wbbays sekä: epäjär.i·estykset ja väkival
tmsuudet. On o~~eastaan turhaa puhua viime vuo
den kadosta. Su~en täytyy kuitenkin kajota huo
~ut~aaks~n, miten tärkeä:tä on, .että nyt kaikin 
kemom pyr~tään siihen, ettei viljanpuute tu:l€ ensi 
vuo~?~~ uu~Istumaan.. Tämän vuo!ksi on sekä ryh
dyttava voima:kkaasti maanviljelyksen parantami
~een, et·tä my~skin: vältettävä semmoisia tekoja, 
JO~ka ovat annansa vähentämään -ensi sadon toi
vmta. SeHaisiakin tekoja valitettavasti tapahtuu . 
O~emmehan tänään sa.n·omah!hdistä lukeneet .sel
la1sen p.elottava.n uutisen, että eräällä pa.ikka.kun
nalla edesvastuutt.omat punaka.arti•lai,s·et ovat rvös
t~n:eet suu~en määrän valtion varaamaa sie~en
vrlllaa. Mitä tulee elinta.rpeiden hanlrint.aan ul
komailta, niin mielestäni on husuttava hallituk
s~!le ja. elintarveviranomaisille täysi tunnustus 
nustä tavmokkaista toimenpiteistä joihin he ovat 
tässä suhteessa. ryhtyneet. Mitä taas vallitsevan 
puutteen: >kolmant-een tekijään eli täällä majaile
van venäiläisen sotaväen knlutuks·een tulee tie
dämme, että tämä, sotaväki ei suin!kaan elä ai
noastaan omasta maastaan h<odniHa muonavaroil
la, vaan 'hyvin suuressa määrässä kuluttaa tämän 
~aan niukkoja varoja. Tämä ei suinkaan ole ku
vittelua. Olemmehan; joka. päivä tilaisuudessa ka
duillamme näkemään, miten esime1'kiksi suuria. ili
lnkuovmia kuljetetaan 'kasarmeihin, samalla kun 
ka?-ptmgin asu'kkaat vain hanoina viikon päivinä 
vmvat myymälöistä saada lihaa ostaakseen. Sa
noma1lehdissä julaistuista. selonteoista on nähtv 
että ven.äläinen sotaväki maassamme kulutti~ 
;v:~tä palJon ~ihaa kuin koko siviilivä.estö yhteensä 
lnkekeskuksissa. Tunnettua myös on dtä ialoHis
ten on täytynyt riistämättömistä varoistaan luo
vuttaa heiniä sotaväen tanpeisiin. ja. usein on ta
p~htunnt, että näi.~ä vaatinmksia on säestetty vä
klvaNan uhalla. Aärimmäisen hädän sanelema on 
.senvuoksi kansamme vaatimus, että vieraan sota
väen, .ion·ka pai'kka -ei enää muut·en1man ole riip
pumattomassa Suomessa, on palaHava ·kotimaa
ha;nsa. Venäjällä ei voi oHa mitään vaaraa täl
laisesta _Paluusta. Olen muuten i:hmettellyt, ettei 
v.~semm1s~o yleensä. ole kiinnittänyt huomiota 
sn'hen .se1kkaan, miten suuressa määrässä tämä 
venälä1sen sotaväen kulutus kärjistää elintarve
pulaamme. EhdotetuNa elintarpeid·en tarkastuk
sella.on_, kuten on ilr_noitettu, tarkoituksena ·pa'lja.s
taa kemottelutarkoihl'ksessa. kerätyt ja. salatut 
yarastot. Mutta muistakaamme, että ·keinotrl:eli
.Jat .. ~vat .:ri~omaisen ovelaa Y~tke~ ja heitä on ny
kyaan tassa maassa sangen palJon. Niitä a,<;uu 
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sekä kellarikenoksissa että paraatikäytävän huo
P.Ceistoissa ja ne kyllä pystyvät piilottamaan va
rasrtonsa. Senvuoksi olisi ryhdyttävä heihin näh
den toisellaisiinkin ke1noi1hin, kuin tässä esityk
sessä mainittuihin. Joka päivä melkein on t~lai
suudessa nrukemään :sanomalehtien ilmoitusosas
toissa ilmoituksia jrurjestelynalaisten elintarpe~t.
ten myynnistä. Sekä sokeria ett-ä voita tarjotaan 
julkisesti kaupa.n ,korkeampiin hintoihin". Ja 
tunnettua on, että näissä t.apwuksissa raja.hintoja 
paljon suurempia hintoja se'kä vaaditaan että ma:k
setaankin. Elintfarveviranomaisten olisi mi-elestä
ni tkiinnitettävä huomiota tämmöisiin ilmoituksiin 
ja niiden johdolla ryhdyttävä ehkäisy- ja rankai
sutoimenpiteisiin. 

Mutta ovat kuluttajatkin syy·päät jobhanksen 
.ia keinottelun kukoistamiseen. Miksi ovat he val
miit maksamaan kuinka korkeita hintoja tahansa 
eikä vaan aivan vält.tä:mätrtömis,tä ruoka-aineista., 
mutta myös enemmän yleillisyys:tavaroista? Ja 
tällais-e-en •kilpailuun eivät ota osaa ainoastaan va
rakkaat, vaan myös vähempivaraise:t. On mak
settu aina 36 markkaan kahvikilolta, 25 markkaa 
voista ja sokerista ja, niinkuin sanoin, täiillmöisiä 
hintoja maksa.vat ei vain rikkaat, joilla ehkä on 
sellais•een tuthlaukseen vama, mutta myöskin vä
hempivaraiset. Ainakin kerrottiin sillä paikka
kunnalla, jossa viime kesän ol~kelin, kun hinnat 
alkoivat kohota, että se taJ)ahtui senvuoksi, että 
työmiehet maksoivat mitä vain vaadittiin, vieläpä 
tarjosivat enemmän1kin. Tässä suhteessa ctlisi ku
luttajienkin asetuttava vastustamaan joblbausta. 
Supistakaamme tarpeemme niin paljon kuin 
voimme, ja kieltäytykäämme maksamasta nuita 
huimia hintoja, niin jobbarien liikev-oitto su]1istuu 
ja heidän luikunsa vähenee ehkä samassa. suh
teesosa. 

On totta, että ehdotettu ·elin:tarvevarastojen tar
kastus yksityisissä kodeissa 'Oli näissä herättänyt 
paljon huolestumista. Tä:tä ei voi kumma.stella, 
kun ottaa. huomioon, miten suuressa määrin yksi
tyisten kansalaisten turvallisuus ja omaisuus vii
me aikoina on ollut väkivaltaa harj.oittavi~n kan
salaisten puol·elta. uhattu ja miten varsinkin elin
tarpeita on monissa pai1lmin ryöstet:ty. Meillä on 
tämän johdosta täysi syy vaatia, että milloin tar
kastuksia katsotaan välttämättömiksi, on annetta
va täydet takeet siitä, että nämä eivät anna aihetta 
minkäänlaisiin väki- eikä Hkivallan tekoihin. Sel
lainen tapaus, mikä täällä aamupäivällä mainit
tiin tapahtuneen Espoon pitäjässä, on' mitä anka
rimmin tuomittava. Jos si'käläinen elintarv-elau
takunta. teki its•ensä syypääksi semmoisen henki
lön valits.emis•een tarkastajaksi, jota on syy:t.etty 
murhasta, niin se on ollut an1eeksiantamatonta. 

1\'Iutta mielestäni on myös rehellisten ja kun
niallisten kansalaisten otettava. huomioon, ettei 
heidän sovi kieltäytyä tarkastajan toimista, niin 
epämiellyttäviä kuin n'e -epäilemättä ta.rkastajalle 
itselleen ovatkin. Nrumä toimet ovat käsitettävät · 
yhteiskunnallisiksi luottamustoimiksi. Jos kun
non 'kansalaiset niistä kieltäytyvät on vain seu
rauksena, että nämä, toimet joutuvat vähemmin 
~uo:t.ettavien henkilöiden suorit.ettaviksi, josta yh
teiskunta kärsii. 

Ed. Wrede huomautti aamupuolelila, että kotien 
varastot yleensä ovat varsin pienet ja että sen
vuoksi on tarpeetonta ulottaa tarkastusta. näihin 
varastoihin. Olen kä,sittänyt asian niin, että ne, 
joilla on pienikin val'asto, käyttäisivät etupäässä 
sitä kuluttaaksensa sitä väihemmässä määrin ylei
siä varastoja. Näin on elinrtarv-elhallituksen ta
holta kuitenkin selitetty tarkotuksen olevan. Ty;y
dytyksellä on tervehditty, että elintarvehal>litus 
on ottanut huomioon julkisuudessa. tehdyt mui8-
tutukset, ettei niitä henkilöitä, jot·ka ovat jär
jestelynalaisten elintarpeitten käytössä noudatta
neet erikoista säästäväisyyttä, ole asetettava aina
•kaan 'huonompaan asemaan 'kuin ne, jotka. eivät 
ole olleet yhtä säästäväisiä. Ilmoitus, että edel
liset saavat säästöistään säiolyttää vaikkapa vain 
hyvinkin })ienen osan, on ollut omiaan yleisöä 
rauhoittamaan ja on ollut sitä tarpeellisempi, kun 
meidän kansallamme yleensä valitetta.vasti näkyy 
olevan vähemmän taipumusta säästäväisyyteen 
kuin monella muulla kansaHa. .Joku aika taka
perin julaistiin sanoma·lehdissä senaatin J)uheen
johtaj.an allekirjottama. elinta.rvekysymyksen jär
jestämistä -koskeva selitys, joka. oli oso:bettu Suo
men naisille ja jon•ka tarkotuksena otli ·poistaa eh
dotettuj.en toimenpit.flitten herättämät epäilykset 
ja huolet. Puolestani 'katson että selityksessä esi
tetty perustelu on tyydyttävä. Siinä valmute
taan, että tarkastusta va.rten tullaan antamaan öh
j-eita kotirauhan turvaamiseksi ja asiaan kuulu
mattomain estämiseksi siihen sekaantumasta. 
;r os tämä onnistuu, on kaikki hyvä, ja olen var
ma siitä, että Suomen naiset ja perheenäidit, jotka 
niin monessa muus·sa suhteess,a .ovat t-ot:tuneet 
alistamaan oman etunsa yhteis'kunnan vaatimus
ten aHe, tulevat tässäkin tapauksessa osottamaan 
että 'heidän myöt.äva.]kutuks>eensa hädän lieventä
miseksi ja kansallisen onnettomuud.en vä.lttämi
seksi ei turhaan vedota. Ehdotettuun tarkastuk
seen, jos seltlainen katsotaan· välttämättömä,ksi, on 
kaiJkki·en kansalaisten alistuthva eikä yksikään 
kansa.nluokka saa siitä vetäytyä pois. Yleinen 
as•ema maassamme on elintarvepuutteen täihden ja 
muistakin syistä niin vaikea, että eduskunnan 
velvollisuus mielestäni on kaikilla keinoin hell}ot-
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taa ha1liLuksen ia elintarveviranomaist-en, olkoot 
ne sitten valtion. tai 'kunnan viranomaisia, pyrki
myksiä sumanaisen nälänhädän estämiseksi; Yh
deksi sellaiseksi toimenpiteeksi käsitän esilläole
van ehdotuiksen ja olen sen vuoksi puol-esta.ni val
mis sitä kannattamaan. 

Ed. Ståhlberg: Siihen keskustelussa esiin
tuotuun käsitykseen että puheenaoleva esitys olisi 
käsiteltävä siinä järjestyksessä kuin perustuslain 
muuttamisesta on voimassa, en 'PUolestani voi y'li· 
tyä. Vaikka elintarvelaki on säädetty mainituss8. 
järjestyksessä, ei siten syntyneen lain tarvihe 
olla perustuslain lu011toinen erkä tietääkseni mi
kään osoita, että sitä olisi sellaiseksi tarkoitetta. 
Mu•toksia elintarvelakiin voidaan siis tehd:i ta
vallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, mikäli ne 
eivät itse sisällä .poikkeusta perustuslaissa. Sr:l
la1sen poikkeuksen sisältää aikaisemmin päätetty 
muutos elintarvelain 14 pykälään. }\;fuHa ilmoi
tusvelvollisuutta. ja tarkastuksia koskevia sään
nöksiä ei viime valtiopäivillä pidetty perustus
la'kia koskevin.a ei'kä siihen käsitykseen liene syy
tä myöskään nyt ehdotettuihin ja muutettuihin 
säännöksiin näihden. Nämä säännökset ovat 
epäilemättä arveluttavan pitkälle meneviä .ia sen" 
tähden onkin valiokunnan tarkoin harki:tava, 
ovatko no välttämättömiä niin laajalti kuin .esi
tyksessä ehdotetaan. Kaikissa tapauksissa oliei 
ainakin ehdotetun 13 § :n 3 momenttia selvennet
tävä niin että siitä selvästi näkyy mitä siinä ehdo
tettu koko maata tai osaa siitä koskeva. yleinen 
tarkastus käsittää ja kuka voi käyttää siihen esi
tyksessä mainittuja henkilöitä, keneltä siihen siis 
pitää olla nimenomainen valtuutus. Ei saa jäädä 
epävarmaksi, kuka kulloinkin vastaa siitä, että 
mikin toimitusmies on lähetetty tarkastusta toi
mittamaan. 

·Ed. H a a ·panen: Käsiteltävänä olevan halli
tuksen esityksen mukaan tulee elintarvelaki Pn1i
sestään kiristymään. Se on kyllä 'Paikallaan sel
laisiin nähden jotka keräävät elintarpeita taakseen 
tai harjoittavat niillä keinottelua. Tätä luonnolli
sesti ei saa sallia, sitä vähemmän, kun nyt nälän
hätä yhä enemmän uhkaa maata. Mutta :kiristys 
tässä menee hiukan liian pitkälle va.rsinaisiin elin
tarvetuottajiin nähden. E'Sityksen 13 § :n 2 mo
mentin mukaan voi elintarvelautakunta käyttää 
kaikenlaisia ,palvelusmiehiä" yksityisten henki
löjen varastojen tarkastajiksi. Täs1sä voi avautua 
mahdollisuuksia monenlaisen mielivallan harjoit
tamiseen. Kuka takaa. millaisia ,.,palvelusmiehiä" 
tullaan milloinkin tässä käytt&mään ja missä sivu
tarkoituksessa he ehkä tulevat tarkastuksen ni-

me;.;sä. liikkumaan. T·osin voidaan sanoa, että 
tässä elintarv-elautakunnat jäsentensä kautta eivät 
voi kaikk·ea tarkastusta toimittaa. He kyllä ehti
vät ne tehdä kaikissa niissä tapauksissa, joissa 
tarkastuksia todella ta.rvitaan. Lisäksi voi käydä· 
niin ·että tarkastus, jossa käytetään apumiehiä, 
muuttuu eräänlaiseksi ammatiksi näille henki
löille. ,Epäilyttäviä tapauksia" he kyllä tule
vat riittävästi 'löytämään. Sitten tulee maaseu
dulla tarkastubet seuraamaan toistansa ehkä lop
pumattomiin. Niin luonnollisesti ei saa tapah
tua. Olisi siis mielestäni •puheenaolevan pykälän 
2 kohdassa mainitut ,!Palvelusmiehet" kokonaan 
siitä rpoistetta vat. 

Ed. T o koi: Kun ei ole tavallista että valio
kunnan jäsenet evästävät itseään niissä asioissa, 
jotka läihetetään johonkin valiokuntaan, niin -en 
minäkään tahdo lähteä lausumaan itse asiassa mi
tään evästyksiä. Arvelen, että valiokunnan jäse
net ovat olleet hyvin kiitollisia kaikis'ta niistä 
eväistä, mitä valiokunta tässä asias·sa on tänä päi
vänä ja iltana saanut. Mutta •hyväkin on joskus 
liikaa. Meillä nimittäin oli tarkoitus, että me 
nopeasti ja ripeästi toimien olisimme voineet mah
-dollisesti saada jo tämän illan istuntoon valio
kunnan mietinnön pantavaksi pöydälle, mutta nyt 
tämä evästyskeskustelu näyttää tekevän tämän 
meidän ripeän suunnitelmamme ainakin tällä ker
taa hyvin epäilyksen alaiseksi. Jos ·evästyskes
kustelu olisi rajoittunut vähempään, niin sillä ar
volla, millä hallituksen esityksiä on tietysti var
sinkin tällaisessa asiassa kohdeltava, olisi valio
kunta luultavasti voinut antaa mietintönsä vielä 
tämän illan istunnossa. 

Ed. K a i r a m o: Minunkin mielestäni on laki
ehdotuksen kolmas kappale sellainen, että se eh
dottomasti kaipaa selventämistä ja täydentämistä. 
Yhdyn niihin puhujiin, jotka tätä tarkoittavat. 
Mutta vielä enemmän: pyytäisin jättää elintarve
valiokunnan harkittavaksi, onko tä•mä ka:ppale ol
lenkaan tavpeellinen. Kun on kysymys niin tär
keästä, elämän tavallista kulkua siihen määrin 
häiritsevästä ja niin suuria kustannuksia vaati
vasta toimenpiteestä, kuin on yleinen koko maata 
käsittävä elintarpeiden tarkastus, niin nähdäkseni 
ratkaisu siitä, onko sellainen ja missä määrin toi
meenpantava, on jätettävä hallituksen tehtäväksi, 
sitä ei saif'>i jättää keskusviraston päätettäväksi. 
Elintarvehallitusta tosin elähyttää kiitettävä in
nostus tehtäväänsä sekä varsinkin järkähtämätön 
u:;:ko käyttämiensä metoodien luotettavaisuuteen. 
Kuitenkin on jo kokemus mielestäni osoittanut, 
että meillä ei ole riittävästi edellyt~ksiä siihen. 
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että tällainen tarkastus todell'a'kin antaisi niitä 
tmkkoja tietoja, joita toivotaan. On senvuoksi 
syytä. huomauttaa, että näitä puutteellisuuksia ei 

. suinkaan korvata senkautta, että tarkastuksia 
alinomaa toinen toisensa perästä pannaan toimeen. 
Se tarkar,tus, joka näinä päivinä on .tapahtunut 
ja paraillaan vielä jatkuu, on jo toinen viimeisen 
sadon jälkeen. Minun ymmärtää\'leni niin kanan 
kuin maan hallituksella on vibamonopooli, ei 
yleensä pitäisi tulla kysymy'kS"een muuta kuin 
yksi tarkastus vuodessa. Sellaiset tulokset, kuin 
nyt on saavutettu, jolloin toimeenpantu tarkastur, 
on suureksi osaksi arveluttavassa määrässä aja" 
nut karille, eivät ole asialle eduksi, vaan ne kas" 
vattavat päinvastoin kansalaiset lain halvek'su" 
mis.een ja myöskin sen rrkkomiseen. Pyytäisin 
siis, että otettaisiin vakavasti ha-rkittavaksi, eikö 
riittäviä valtuuksia voisi an'taa maan hallitukselle 
tarvitsematta niitä sitä paitsi myöntää ellntarve" 
hallitukselle. 

Ed. "\V r e d e: En ärad talare: herr Ståhlberg, 
har såsom sin mening uttalat, att. förevarande Ia.g
försla.g icke berör grundlag och därför icke heller 
behöfver beha:udlas enligt 60 § L. 0. Han har i 
sådant afseende a:nfört, a.tt lifsmedel·slagen, ehuru 
den innebär viktiga ändringar i grundlag, dook 
ieke sjärf ä:r af grundla.gsnatur, och därför ·kan 
ändras i samma ordning som annan lag. Detta är 
nog i och för sig riktigt, och riktigt är också, att 
grundlag icke innehåller uttryckliga stadganden 
angående husunders·ökning, men dessa omständig" 
heter äro enligt min tanke här icke afgörande. Se" 
naste ·landtdags gl'undlagsutskott yttrar angå!en" 
de förevarande lag: af det ofvan an:förda framgår 
att lagförslaget i sina viktigaste oc'h väsentligaste 
stycken innebär ett afsteg från stadgandena i 
grundlag. A andra sidan sakna öfriga stadganden 
i förslaget betydelse utom i sammanhang med 
ofvan beröroa stadgand·en. Enligt grundlagsut" 
skottets uppfattning bör :förty lagförslaget i sin 
hellb.et behandlas 1på sätt som angående ändring af 
grundlag är stadgadt. Detta uttalande är enligt 
min tanke aUdeles riktigt. Hvad särskildt beträf
far de stadg-anden, som tillåta undersökning af för
rådsrum och bostadsloka1ler., där födoämnen kunna 
förvaras, så hafva dessa. stadganden sin beiy
delse endast såsom ruedel för verkställande af 
beslag å sådana ämnen. Det är således de.n ut
vidg-ade rätten till beslag som här är hufvudsaken, 
icke s.iälfva husundersökninge.n., och stadganden 
ang-ående beslag af välfånget g:od·s äro ju, såsom 
alla torde ei,känna, srudana, att d·e innebära in
grepp i medborgares g-enom grundlag sk;vddade 
rättig-heter. 

Då nu således förevarande lifsmedelslag i sin 
helhet är af den natur, att den ändrat grundlag, 
och det lagförslag, so~ nu föreligger, innebär 
ett yt:terligare steg i samma riktning, ett längre 
gående ingrepp i medborga.res rättig:heter än lifs
medelslagen, så kan jag å.cke komma tiH någon 
annan slutsats än att samma skäl, som vcrkade 
att Iifsmedelslag-en måste betra'ktas sås•om inne
bärande ändring a'f grundlag, också här hafva 
sin t!i.llämpning och a.tt sålunda också detta för
slag borde behandlas såsom om ändr.ing a.f grund-
lag är stadg:adt. · 

Ed. E s t 1 a n d e r: J ag kan a:fstå från ordet, 
då ifriherre w.rede har. anfört just de omständig
heter, som det var min afsikt att påpeka., ool:f' får 
jag i allo 'förena mig om friherre \Vredes utta
lande. 

Ed. S c ·h ;y b e r g s o n: Ordföranden i ·]ifsme
delsutskottet, herr Tokoi, har meddelat, ·att ut
skottets afsi'kt varit att redan i afton slutbehandla 
denna fråga och framlä.gga •betänkandet för 
landtdagen. Det hade utan tvifvel varit en snabb 
manöver, annat kan man icke säga, och upplys
ningsvis kan tillägga·s, enligt hvad utskottsmed
lemmar nämnt, att betänkandet i själfva verlwt 
föreligger fäl'digt med fyra reservationer så pass 
vidt från 'hvarandra gående, att egentligen ingen 
af utskottets med1emmar står bakom betänkandet. 
J ag är för ingen del den, som klandmr ett utskoit 
för att det fullgör ·sitt arbete redan på förhand 
på grund af aktstycken, som det kunnat. på pr1vat 
väg er'hålla, långt därifrån. J ag har hcllcr ingen
ting emot att detta. har skett af de.n hänsyn, den 
speciella uppmärksamhet, som enligt herr Tokois 
mening bör ägnas regeringens propositioner. Men 
öfverhufvud tror jag att i just denna ,fråga satsen 
,skynda lagom" kan vara tillä;mJplig. Ty förhål-
1andena förändra sig så snabbt, att det kunde vara 
s'käl att vänta någon dag eller någon vecka för 
att icke komma till aHdeies onödiga och förhasta
de åtgärder. Hvarje dag s:om går närmar oss den 
tidpunkt, då vår sjöfart under neutral flagga kan 
vidtaga och närmar sig också den tid·punkt, då 
vi kunna få spannmål, med kringgåentle af de 
.stora centra Moskwa och Petersburg, öfver Polen 
toeh Tyskland, och jag tror det vore lyckligare, 
om vi s'kulle rikta vår energi .på anskaffande af 
.spannmål i stäl'let for att 'helt och hållet gå upp 
i ransoneringen och alla dessa tvångs:åtgärder, 
som dessntom äro fullko·mligt gagnlösa. Jag vet 
icke att lifsmedels:frågan har lidit på att lifsme
delsutskoHets berömda petitionsbetänkande har 
legnt obelhandladt i sex veckor eller så, och Ja:; 
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hor knappast, att det skulle ·Sikada, om det sknlle 
gå på samma sätt med nu förevarande proposit!ou. 

K~kustetht julist.etaan päättyneeksi. 

Ensimäimen va'l"apu.h.emies: Edus
kunta päättäooH .hyväksyä puhem~es:neuvoston 
eh·oofuksen ja lähettänee a·sian elintarveasiain 
vaHokuntaan? 

Eh~tus hyväksytään. 

2) Kerta-.us valtiovaraiu tilasta vuosina 1913-1915 

esitelilää•n. 

En s ·i mä i ne n varapuhe m i ·e s: Pu
hemiesneuvosto ehdottaa asioan lähetettäväksi 
v a 1 t i o v a r a i n v a l i o k u n t a a n. 

Ehdotus hyväksytään. 

3) Ehdotus laiksi sisältävä väliaikaisia säännöksiä 
alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahan
tuonnista, · myynnistä, kuljetuksesta ja varastossa-

, pidosta. 

Esitellään e rn s i m ä i ·S e e n k ä s i t t e 1 y y n 
talousvaliokunnan miretintö n:o 1 oo. Savolaisen 
y. m. edusk. esityksen n:o 19 sekä ed. Alkion 
y. m. edusk. e•s•Askselll n:o 20 johdosta, jotka si
sältävät ehd•atuksen laiksi väliaikaisia säännök
siä va.rten alkoholipitoisten aineiden valmistuk
·sesta, maahantuonnista, myymnistä, kuljetuk
sesta .i·a varast·ossapidosta. 

Keskustelu : 

Ed .. A •l k i o: Kun edu-skunnassa viime ke•r
ralla tätä asiaa käsiteltirn, käytti senaattori Lou
hivuori tilaisuutta palauttaaks•een. uudelleen 
lreskustelulll alaiseksi kysymyksen siitä, eikö 
\lllaillasjuomien väkevyysprosenttia •olisi koroi-
t·ettava 2% pros.enttii.n, valiokunnan mietinnössä 
kun prosanttimäärä on ehdotettu kahdeks•i. Hän 
tämän •lausuntonsa perustelui·ssa huomau:tti, että 
raittiuspii,reissäkään. ei olla ollenkaan· yksimieli
siä siitä, oHsiko mallasjuomien alkoholiprosentti 
oleva 2lf2 vai kaksi. Tämän johdosta pyy.däm 
v·aan lY'hyesii huomauttaa, että minun ti.e.tääk
s•eni raittiuspiirei>Ssä ollaan aivan yleis:est-i sitä 
mieltä, •että mi·eto.ien mallasjuomi•en alkoholi
prosentirn pitää olla korkeintaan kaksi. Tämä 
mi>elipide lausuttiin ·hyvrn selväs'ii ilmi muiden 
muassa Vaasas•sa pidetyssä yleise,ssä raittius
kokouksessa VlliOnna 1916. 

.Sitä paitsi on kokemus osoittanut, että näistä 
miedoista nia1la•sjuomista on joka tapauk.sessa 

:swn~en suUJr.i vaara olemassa yhtei•skunnau ei 
a;inoa.staan rauhalle vaan .siv-ey>d'ellekin. .Minul
la on tä-ssä ·eTäs a.si·aki:r,ia, .fo-ka selvästi osoittaa 
miltä kannalta maaseudulla nykyä:ä.n ylreensä 
kat,s•ellaan miet.ojenkin mallasjuomien kauppa·a. 
rSe on ·nimi·ttäin pöytäkirjanot.e Kemin rallJStu
vano:keude:sta, jossa o·n 'käsite.l:ty muuan syyte
juttu erästä kaljanmyyjää vastaan Rovaniemel
tä. Siellä esi•intyi ·todistajina muiden muassa 
kruununnim~smi·es - ·nimi on täss:ä :sivuasia -
.ia hän lausui: ,Pyynnöstä saam täten valanv:el
voituks·ella todistaa, että pullokaljan kauppa 
Rovaniem~Uä, :niinkauv:an kuin olen siellä ollut 
'nimismi1e:henä, on aikaansaanut paljon pahen
nust!ll varsinkin Rovaniemen kirkonkylässä, 
missä tätä juomaa virvoitusjuoman nimellä an
niskellaa:n. Olevat pullokaljan ravintolat owt 
muodostune•et krouvipaikoiks·i, juopu.neitten tem
mellyspaikoiksi, missä juomahimoa tyydyttävät 
.henki.löt, jotka sekoittamalla kaljaan alkoholi
pi:toi.s:a aineita ta.i ilman niitä nauttivat kaljaa 
sellaisissa mahdottomissa määrissä, että päiMy
vät. Useita rikosjuttuja Rova.niemen kihlakun
:na·noikteudes•s·a käsiteltäessä on käynyt ilmi, että 
syytetty on joutuimt rikokselliselle tielle vasta 
s.ift.en, kun hän jossain kal.iwravimtola.ssa on juo
nut jotai·n pullo kaljaa. Ja nii·tä annisk·elevat ra
vintolat ovat katsottavat ei ainoastaan juoppou
den edistäjiksi, vaan myös rikollisuuden levit
täjiksi pai·kkakunnalla.. Yl•enmäärä1sen pullo
kaljan juopottelun seurauksena on myös., että 
pullokaljan anniskelu.ien ympäristöt Rovanie ... 
men: kirkonkyläsrsä ovat ISiivattomia, vieläpä 
epät.erveellisiä.." Todistuksensa lopussa. hä:n ·s•a
noo: ,Kaiken ylläolevan ja monien muitten 
tässä y:hteydessä mainitsematta jääneitten epå
kobti>en nojalla katson, että pullokaljan kaup:pa, 
joka kannattajikseen on saanut omaa voittoaan 
t&voitt.el·e'Via ja usein alhaisen moraalin omaavia. 
henkHöiJtä, on muod()stunut Rovaniemellä sue!)ra
na;seksi maanvaivaksi". Suusanaisessa 'todis
tuksessaa:n -tämä oli kkiallisesta todistubes
ta - mainittu tod~11taja vielä lisää: ,.Myöskin 
oli se seikka 'huomattavissa, että paljon nousevaa 
ntt1'>risoa käy tällaisiS:Sa kaljakaupoi!Ssa". Eräs 
toinen todistaja lausuu näin: ,Pyynnös•tä täten 
todistan, että Rovani•emen poliis;l,aitoksella ku
luvan vuoden ajalla juopumuksen takia on ollut 
pidät·ettynä 67 henkilöä, jois'ta 62 :sanoi saa.. 
nee:nsa juopumubensa pullokal.i·a·sttt ja 29 :sanoo 
juoneensa pullokaljaa Kalle Vilho Autin -; 
nimittäin syytetyn - ·omi1ltamassa kaljamyy
mälässä ni•in paljon,. että ovat joutuneet jotknt 
lopulta muistamattomiksi, ja että on juotu siellä. 
10.im paljon, kuin ku:kin on pyytänyt, olkoonpa 
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ostaja selvä tai .iuopun\lt", Lisäiä edelliseen, että 
,oli nähnyt poikasiakin juopottel·emassa kalja
laissa, jotka pidetään f!.Uki joka päivä k:lo 9:stä 
aamulla k:lo 9:ään illalla ja joihin todistajaki·n 
oli nähnyt kantajain hevost·en kuljettavan kal
jaa sunnuntainakin -ennen kello 6 illalla". Eräs 
toinen todistaja todistaa: ,Ne, jotka ovat naut
tineet mainittua juomaa, väittävät, •että 15 kal
japullollisesta. menettää sekä liikuntakykynsä 
että muisti'llSa". Tod~staja huomautti vielä, että 
,kuntakokouksessa on suurin osa läsnäolijois·ta, 
jopa its-e juoja.t ja myymälänpitäjätkin tahtoneet 
saada raioitusta pullokaljan myymiselle tai sen 
kokonaan poistamista vaaimeet. Ainoastaan 
kantaja ja pari kolme muuta, joilla kaljan mene
kistä on aineellista etua, vastustavat sitä." Edel
leen todistettiin, että ,myymälöissä kulkee va;.. 
paasti alle ja päälle 10 vuoden . ikäisiä lapsia-
k . " . In . 

Luu1en, että jo tässä as•ia:kirjas.sa ol;ervat todis
tukset ovat riittävän selviä osoHtamaan, että 
pullokaljasta s-ellaisena, kuin sitä nyt kaupoissa 
esiintyy, siitä on sellaisenakin olemassa yhteis
kunnallisesti huomattava vaara. Sen vuoksi 
pyydän suurelle valiokunnalle suositella, että 
missään tapauks-essa ·ei ryhdyttäisi muuttele
maan kaljan prosenttimäärää sitä korkeammak
si, minkälaiJS•ena se nyt on tässä valiokunnan 
mietinnössä~ 

Mietintöön Eitetyssä vastalauseessa on tah
dottu vastusta·a sitä, ettei rangaistusmääräyksiä 
tämän lain rikkomisesta olisi koroitettava tai 
määrättävä niin korkeiiDsi, kuin miksi valio
kunta on ne ehdottanut. Olen puolestani kui
tenkin .sitä mieltä, että ·rangaistusmäärät täJssä 
tapauksessa täytyvät olla hyvin korkeat. Siitä 
on jo eräitä vuosia- taitaa olla 6 vuotta- kun 
täss·ä eduskunnassa tein rehdotuksen silloin sala~ 
poltosta jobtuvain rangaistusten ko.roitta;misesta .. 
SHio.in ·esiintyi täällä sellainen mielipide, että 
railga.istusmääJrät eivät olleet entisessäkään palo
viimi-asetuksessa liian matalat, ja nimenomaan 
viitattiin siihen, 1että sal3!Jlol:tto maassa ei ollut 
niin korkea, että sitä oli syytä, aihetta tällai
sella poikkeustoimenpiteellä ruveta erikoisesti 
vastustamaan. Sittemmin on saavutettu koke
mus, joka on osoittanut, että väkijuomalainsää
däntömme on ollut täysin riittämätön niitä vää
rinkäytöksiä vastaan, joita si:tt,e:mmin on nyt 
'\fiimeisinä vuosina viinan salapolton kautta ta
J)ahtunut. Tässä suhteessa on ollut turvaudut
få.'va niihin sota-a.ian pakkotoimlmpiteisiin, jotka 
Ii.yt' ovat olleet .ionkunlaisena apuna tätä tur
miota vast.assa. Asianlaita on kumminkin sillä 
tavalla, että tänä aikana on salai>olttopahe pääs
syt maassa siihen määrään kukoistamaan, että 

pelkään, että tätä pahe:tta on hyvin vailoo·a saa
da poi,skitketyksi muuten kuin siten, että sangen 
.ratkaisevia .ia jyrkkiä lainsäädäntötoimenpiteitä 
on sitä varrten aikaansaatava. Minun mielestäni 
srenvuoksi valiokunnan ehdottamat rangaistus
määräykset eivät suinkaan ole liian korkeita ja 
anka.roita, vaan pikemmin liian mietoja. Täällä 
on usein huomautettu siitä, kun ki:eltolakiky;sy
myksistä on k•eskusteltu, 'että kieltolaki maassa 
kenties ei voisi tulla käytännössä toteutetuksi 
sen johdosta, että ne, .iotka haluavat väk:j'uomia. 
käyttää, ne ·niitä laittomia teitä itsellensä hank
kivat. Näinä sotavuosina on saatu • huomata, 
mitenkä maassa yläluokat, sivistyneet luokat 
yhdess·ä s·en kurjimpi·en kerrosten ka·nssa ovat ol
:leet mukana toimeenpanemassa väkijuomien lai
tonta hankintaa. Ol.en tullut puolestani sii•hten 
käsitykseen, että kieltolain kautta saadaan, kun 
se voimaan täs,sä maassa tulee, S·aadaan ruveta 
taistelemaan myöskin niitä kansanluokkia vas
:taan, jotka enimmin ovat p.eloitelleet .~llä, 0ttä 
syvät rivit eivät alistl! kieltolain p~l)~omää
ll"äyst,en alle. Senvuoksi a.rvelen, että myöskin 
niitä rangaistusmääräyksiä, joita tässä· nyt sää
·dle:tään, voidaan varsin hyvin sovelluttaa myös
kin niihin herrasluokkiin, jotka salateitä ovat 
tänne hankkineet it•sellensä väkijuomia ulko
mailta ja niitä näinä vuosina käyttäneet siten 
vieden koko siveellisen poh.ian siltä raittiustaie
telulta, jota täällä on syvien .rivien keskuudessa 
käyty ja koetettu •saada moraalia k·ohotetuksi 
salapolttoa vastaan. Olen siinä uskossa, että 
kun muutama vuosi kieltolailla täällä kokeil
laan, ollaan pakoitetut ryhtymään aivan uuteen 
lainsäädäntötoimenpiteese·en, joka ankår:oilla 
pakkomääräyksillä tulee hillitsemään tämän 
maan ylä- ja alaluokkien harjoittamaa väkijuo-· 
mien laitonta hankintaa. 

Mitä vihdoin tulee alkoholihallitukseen, jota 
myöskin mietinnö·n pernsteluissa on ehdotettu, 
olen sitä mieltä, että alkoholihallituksen tarkoi
tThsperä saavut,etaan .io sillä toimenpiteellä, joka 
on sen kautta jo toteut·ettu, että maan sosiali:
hallituksen yhteyteen on järj-estetty erikoinen 
alkoholiosa;sto. En senvuoksi katso, että valio
'k:unnan mietint.ö, vaikkapa s•e tällaisenaan hy
'väksyttäisiinkin, oikeastaan enää sisältää mää
räystä siitä, että senaatin ·olisi ehdottomasti täl-
1ai.sta alkoholihallitusta ruvettava toteutta.maan
'kaan, vaikkapa tämä kohta mi•etinnössä hyväk
syt.täisiin'kin. Sen vuoksi en ehdota myöskään 
S•en poisbmista, vaan hyväksyn mietinnön sel
la.iMna,an. 

Ed. E s t l a n d e r: Förevarande 1 motionsväg 
framställda lagförsla.g hör t~ll ra.den af de lagar, 
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som, efter att hafva i den tidigare finska la.gSitift
ningen ut.gjordt säHsynta undanta.g, begynnt blif
va allt vanligare, sedan lagstiftningen ankom
mer å enkammarlandtdagarna, nämligen s. k. 
tvångsla.gar. Det utmärkande för denna la.gstift
ning nödgas jag se i d·et förakt, som lagstiftaren 
visar för det, som dock utgör själfva grunden 
för lagens upprätthållande, nämligen den inom 
samhäUet rådall'de öfvertygelsen om lagbestäm
ningarnas billighet och rättvisa och om deras 
nödvändighet. · Att denna förutsättning saknats 
har tydligen ådagaJlagts genom 1nödvändigheten 
att inom kort till tidigare bestämninga.r ·på ett 
vis·st område foga nya lagbestämningar, som nära 
nog kommit lagstiftningen att öfvergå till ren 
kriminalla.gstiftning. Också beträffande föreva
rande lagförslag kan det .säga.s, a.tt dess ändamål 
just är att med åsidoskjutande af en af landtda
gen nyligen anta.gen lag, som ännu icke trädt i 
kra.ft, sätta andra stränga.re lagbestämningar, 
emedan man befarar, att den tidigar.e lagstiftnin
gen ioke skall leda tilli målet. Man förmår såle
des icke höja sig tiH insikt om hvad det är som 
gör, att tidigare tvångslagstiftning icke kan 
åstadkomma det ofta ll'Og goda ändamål, som där
med åsyftas, och man 'bygger därför på ständigt 
nva skärpta straffhestämningar. En sådan la.g
stiftning kan jag icke tv.eka om att benämna en 
dålig lag-stiftning. 

Beträffande förevara.nde förslag vill jag icke 
dess mera ingå i detaljer än att jag framhåller, att 
också dessa lagbestämningar beröra, i samma 
mån som själfva förbudslagen de:t gjorde, ens'kil
das förvärfvade rätt. J ag kan i d.et väsenbliga 
förena mig om hvad vid ett tidigare tillfä1le a:f 
en medlem af senaten yttradea rörande särskilda 
mer betydande punkter i la.gförslaget. J ag anser 
emellertid för min del, att detsamma. ·icke borde 
blifva lag och kan därför icke heller omfatta den 
bif.oga.d·e reservationen, ehuru jag i allo erkä:nner 
syftet med densamma. 

En särs'kild omständighet, som i hetänikandet 
berör.es på pag. 4 och 5 och som också hafva sam
manhang med bestämningarna i §§ 7 och 12 i lag
förslaget, viH jag här ä:lmu framhållla. Det före
faller mig som om det förhållandet skulle för
tjäna mera . uppmärksa:mhet än som härintills 
kommit detsa.mma till del. Det är nämligen den 
hunger efter nya tjänster och den ifver att finna 
anledning till dylika tjänsters inrättande, som i 
vårt samhäHe aJiltmera försports, a:llt eftersom 
den moderna demokra.tin griper omkring sig. Det 
kan vara på sin pla:ts att signalera denna tend·ens, 
s·om måhända inom kortare tid än man förmodar 
:kan komma att förskaffa vårt samhälle en dyrare 

och sämre byråkrati än de förestäUa, sig, hvilka 
varit vana a•tt förknippa detta ord med begreppet 
,borgerligt samhälle". 

Ed. K. S a a r i: Tämän käsilläolevan la,kiehdD
tuksen tarkoitulksena on eh:käistä sitä rikolli
suutta, jota nykyään vakijuoma.Jiikkeell' ailaHa 
kautta maan harjoitetaan hirvittävässä määrässä. 
Asiassa on myöskin jonkunverran sekavuutta 
lain'käytönkin alalla. Laajoissa, piireissä nimit
täin ollaan epäselvillä siitä, mitä lakimääräyksiä 
olisi sovellutettava väkijuomarikoksia tuomit
taessa. Muutamissa piireissä on oltu sitä mieltä, 
että maaliskuun manifestin mukaisesti tässä suh
teessa väkijuomiin nähden on voimassa mitä ase
tuksessa 9 päivältä kesäkuuta 1892 paloviinan 
valmistuksesta, ku1ljetuksesta ja varastossapi
aosta säädetään. Niinpä Hufvud~adsbladetissa 
kuuluu viime syyskesällä olleen mainittuna, että 
pääkaupungin ravintoloissa olisi ruvettu annis·ke
lemaan muutamia lajeja juovutusjuomia. muka 
täysin laillisesti. Varsinaisen viinalakimme ran
gaistusmääräykset taasen ovat nykyaikaisiin oloi
hin nähden niin Eevät, että niiden avul~a on mah
dotonta tehokkaana tavalla saada ehkäistyksi sa
lapolttoa ja salakapakoimista, joita eri Jluolilla 
maatamme valtavassa määrässä nykyään harjoi
tetaan. Olemme saaneet tässä sodan aikana nähdä. 
miten salaviinanpoltto, salaviinakauppa ja. ennus
tetut kielt·olain kiertämiset ovat varsinkin etelä
Pohjanmaalla versoneet. Niinpä varmuudella 
kerrotaa.n yhdessä ain,oassa .kyläs,sä eräässä etelä
Pohjanmaan khnna.ssa löytyvän 9 salapolttimoa, 
joiden tuotteita kaupitellaan salavihkaan ilmik
kialla ympäristössä. Juopottelu pahe on vähitel
len 'kehittynyt arveluttavaan määrään, samallai
seksi kuin se oli muutama vuosi r,odan edellä. 
Hallinnolliset. väliaikaiset kieltomääräykset ovat 
kadottaneet karken t.ehonsa. Tuntuu melkein siltä 
kuin kieltolain vastustajat ·olisivat koettaneet 
kaikki voimansa panna 1iik1kedle sala1polton ja. 
salaisen väkijuomakaupan tukemis·eksi, fheiken
tääkseen vahvistetun kiel·tolain vaikutusta sen voi
maan tullessa kesäkuun 1 päivänä 1919. Tämä 
porvarillisen yhteiskunnan synnyttämä mätäpa.ise 
leviää arveluttavassa määrässä ja etupäässä jou
tuu siitä kärsimään työväenluokka !hyvin ymmär
rettävistä syistä. Se vahingoittaa työväen luok
kaa siveellisessä ja taloudelliseSosa suhteessa suuc 
resti. ·Se heikentää: työväenlunkan taistelutarmoa 
ja lisää vaan yhä sen taloudellista kurjuutta. 
Ikävintä asiassa on vielä se, että syyllisiksi väki
juomarikoksiin joutuvat yleensä köyhät ihmiset. 
Salapolttajat eivät kykenisi ilkeätä ammattiaan 
harjoittamaan, el,leivät porvarillisiin puolueisiin: 
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ku.uluvat varakkaammat ta:lon isännät yhtyirs·i 
hertä a.vustama.a:n ja tukemaan luovutt.amalla tie
tensä sala.polttajiUe viljaa \viinan rkeittämiseen. 
Tällainen yhteis,toiminta salapolttajien ja varak
kaampien talonisäntien välillä lien•ee jotenkin 
yleistä ja suurimpana vai•kuttimen.a tähän yhteis
toimint.aan on rahan ja väki.iuomain himo. Ker
rotaanpa salrupolttajien joskus maksaneen ruis
hehtolit.rasta 300 ma.rk,kaakin viljanomis,taja.lle. 
Toiset. taas antavat viljansa salapolttaji118 saa
dak&ensa viinaa siitä maksuksi. Osa taas vaatii 
vi·lja.sta muodostuneen viinan kaikki itseHeen ja 
suorittaa r.aha,ssa salapolttaj.aUe • palka.n. Viime
mainittu keino kuuluu kaikkein 'Parhaiten kannat
tavan, varsinkin kun viinasta saa 60-70 markkaa 
i!itralta. Kummallisinta on, että tähän tarkoituk
seen löytyy ny,kyäänkin kyllin viljaa, vaikka 
koko kansa k\i;rsii nälkaä. Tämä pahe on muuten 
muuttumas,sa aivan ammattimaiseksi rikollisuu
deksi, joka suurelta osa,lta. on ihmisten käsrityk
&essä muuttumassa luvalliseksi elinkeinoksi, ellei 
viivyttelemä.ttä, ryhdytä niin tarm.okkaisiin toi
menpiteisiin, että se saadaan tyyten hävitetyksi 
tästä maasta. 

Vielä on tässä y·htenä nurinkurisuutena. huo
mattava se, että rangaistus väkiliuomarikoksista, 
poikkeuksitt.a kohtaa työläisiä, jotka, kuten mai
nitsin, useimmiten olojen }la'lwsta ovat joutuneet 
tässä asiassa rikolilisten p·enkille, sen sijaan kuin 
heidän yllyttäjänsä ja avustaj.aJlJsa. tktrlk<ev.at va
paina. ·kunniallis~na ·kansa1aisirua.. Ben,kin seikan 
.io osaltaan luulisi kehoittavan 'kaikkia oikeamie
lisiä kansanedustajia ythtymään tätä käsilläole
vaa lakiehdotusta s·ellais·enaan ilman lievennyksiä 
kanna:bta:maan saada.ksemme täunän rpaheen: poiste
tuksi kansasta. 

1Sodan aikana, jolloin väliaikaisten määräys-ten 
nojalla meiHä on ollut olemassa osittainen kiel
tol!!tki, olemme saaneet kolkea, mitä kieltolwki mah
dollisesti vaikuttaa. Se on tuonut es.iin monia 
muuta huomioonotettavaa rikos:puolta asiassa. 
Sa.lapoltto ei ole ainut, joHa kieltolakia tullaan 
rikkomaan, vaan tämän tilanteen .aikana on useita 
muita rikollisia. keinoja yritetty käiyttää. Yksi 
eellainen on ulkomaisten vakijuom~en srulainen 
maaihan kuljetus. Löytyy n~mittäin niinkin kur
jia. ihmisiä, jot·ka a.nsiokseen, voiton himosta, an
tautuvat u:l>komaalaisten väkijuomi·en väli:tt.äJjiksi 
harjottaen ilkeää, luvatoruta ammattiaan mitä häi
käilemättömimmin, kuten .erinäiset oikeudenkäyn
nit ma.assamme ·Osoittavat. Kokemus on myöskin 
osoittanut, ·etteivät v·oimassaolevat mä;äräykset 
alkoholipit·oisten aineid·en sa,annista ~ääikinnölli
siin tarkoituksiin ole v.oineet estä:ä mainitun tar
Jwituksen var,ioll'a hankkimasta •samatlla. puheena-

olevia aineita. myös·kin juovutustarkoituksiin. Sa
moin on sodan aikana ainakin jonkun verran saatu 
a.lkoholipi:toisia aineita juovutusta:vkoitu<ksiin ap
teekeista. Alko:holipitoisten aineiden väärin
käyttöä ·ehkäisemä.än ta,rvit.aan sentähden voima
kas valvonta. Siitä syystä onkin valiokunnan 
enemmistö pitänyt va~sin tarp·eellisena huomaut
taa hallituks-elle, että olisi atlkoholiliikkeen .iär
.iestämis.tä ja. sHmäUäpitoa varten järj.estettävä 
erityinen sensuuntainen haUintoelin, kuin senaa
tin asettaman 1kieltola,kikomi:tean mietinnössä 2 
esitetään, sillä asia on siksi tär'k·eä kansalle, että 
se vaatii ·erityisen viraston tai ·erityis,en tarmok-
1man virastonosaston v.alvom.a.an kieltolain nou
dattamista. Samatlla.isen vaatimuks,en on tietääk
seni tehnyt myös .sosialidemok:ma.ttinen raittius
liitto. Kieltolain vastustaja.t kyHä hyvin ymmär
rettävistä syistä vastustavat tehäkasta valvonta.a, 
sillä 'heillä valvonta liev·entäisi kieltolain vaiku
tusta anta€n tilaisuuksia juomahaluisille .iuopot
tel:emiseen. Alkuperäisessä haHituks,en esityk
sessä viime istuntokaudella., jota ·kyllä ei annettu 
valiokunna.lle, mutta. 1kuitenkin oli jo valmiina se
naatissa, ·olikin otettu itse lakit-ekstiin ·erityinen 
määräys alkoholihallituksen as,ettamisesta. Ra
moin oli tämän la.kiesityksen ~dotteessa samallai
nen pykälä, mutta valiokunnassa se sittemmin jäi 
pois, kun selitettiin, että s•enaatti on jo puuha.ssa 
asettaa -erityisen sosialihallituksen, jonka ;vlltey
teen myös perustettaisiin osasto valvomaan juuri 
näitä alkoholirikohia. Asian tärkeyte:en nähden 
on kuitenkin välttämätöntä tästä asiasta ·huomaut
taa edes perusteluissa, se ·on tärkeä miele:>täni 
siihenikin nähden että sen ajatuks-en hyväJksymi
sellä perusteluihin tulee ·eduskunta 'lausuner_~ksi 
asiasta ·käsityksensä, ·ettei se j,ää yksinomaan hal
Etnks:en mielivallasta riip}luvaksi ja ettei ltalli
tuks-en tarvitse mennä toimint.avaltansa. ulkopuo
leUe järjestäe,gsään kyse·essä olevaa. hallintoa. 
(Vasemmalta: S.e on mennyt jo!) Mu:tta ei tar
vitse uudestaan mennä sitä rikkomaan. (Vasem.
mailta: Ei se piittaa eduskunnasta mitään.) Vi-elä 
väittävät vastalauseen aUekirjoitta.jat rangaistus
pykäliä liian ankariksi verraten niitä varsinaisen 
kieltolain vastaaviin PY'käliin. Asian laita on 
kuitentkin mielestäni niin, että varsinaisen 'kielto
lain vastaavat rangaistuspykälät ovat jo vanhen
tuneina liian lieviä nykyajan ·oloihin verraten. 
Vastalauseessa mainituista sadan markan s.wkoista 
ei rikollinen nykyään välitä yhtään mitään. Kun 
ponti'kka.litrasta maksetaan 70 ·markkaa, niin nau
raa rikollinen •sadan markan sa:koHe. Niinpä 
·eräs rikollinen saatuaan sak•koa oikeudes·sa 300 
markkaa, sen heti suoritti kerskuen, et.t.ä ensi s•un
nuntaina hän ansaitsee 500 markkaa rpuhdasta 
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voittoa. Jos käsilläolevaNa lakiesitykseUä aiotaan 
saada parannusta aikaan, on vähi:mpänä vaatimuk
sena valiokunnan ehdotus täJllaisenaan ·hyväksyt
tävä. Mitä sitte alkoholiprosenttimäärään tulee, 
jota senaattori- Louhivuori puheenvuoros·saan ar
'v.elli liian alhaiseksi pitäen 2 lf2 prosentin alkoho
lipitoisuutta. edullisempana mainiten, ellen• vää
rin muista, että ·herraskaiset sietävät vielä 2 % 
prosentin rulkoholi.iuomaa pöytäjuomana, mutt~ 
jos se määrätään 2 ·pros·entioksi, olisi se jo liian 
mietoa. Ymmärtääkseni on senaattori tässä ·ek
synyt puolustamaan juoppoutta, vaikka olen 
kuullut häntä mainittavan raittiusmieheiksi. Asia 
on niin että 2 % pros@tin rap81kaljamyymälät 
maaseudulla ·muodostuvat melkein täydeHisiksi 
kapakoiksi monissa s•euduin maatamme. Juopat 
siellä viihtyvät päiväkausia j.a poistuvat humala
päissään. ·2 lh .prosentin rapakaljasta on siksi 
paljon alkoholia, että se tyydyttää alkoholi'him<Ja 
kiihoittaen yhä enemmän sitä nauttimaan, jota 
vastoin 2 tlrosentisessa on väthemmän 'ki~hoitnsvoi
maa. Viimeksimainittu on siis raittiuden kan
oolta katsoen korkein määrä, jota voidaan sallia 
ja jonka voi hyvä1ks.yä, jos on tarkoitus ~aada 
Jr~nsa raittiiksi. Edelliseen nähden E!hdota.n siis 
että suuri valiokunta hyvä!ksyisi käsillä olevnn 
lakieeityksen muuttamatta. 

Ed. S a v o 1 a i n e n: Pyysin puheenvuoroa 
myöskin senaattori Louhivuoren lausunnon joh
d'osta jossa hän täällä eduskunnan viime istun
nossa' valiokunnan mietintöä vastaan muistutuksia 
~eki. Senaattori Louhivuoren muistutukset ·kos
Jdvat ensinnäkin alkoholipitoisuuden korkeinta 
!l'ajaa. Valiokunnan mietintö on 1tässä kohden 
yhtäpitävä yleisen kieltolain kans>Sa, sitä ·paitsi 
tämä ei ole mikään uusi asia, johon 1907 vuoden 
valtiopäivillä säädetyssä laissa määrättiin väke
vien ja mietojen mallasjuomien välinen raja 2 pro
sentiksi. Myöhemmin 19112 hallituksen esityk
-~essä. nostettiin tuo alkoholipitoisuus 2 1h prosent
tiin valtiovarainvaliokunnassa ja silloin asiaa 
käsit.eltäissä ·lausuttiin etläilyksiä. Muiden mu
assa ed. Alkio mainitsi, että alkoholipitoisuusra
jan1koroitus saattaisi tul'la maaseudun vitsauk
seksi ja esteeksi niille raittiusharrastuksille, joita 
täs~ä maassa valtavas•ti on jo ajettu. Ed. Helenius
Seppälä myöskin arveli, että lieneekö valiokunta 
osunut oikeaan tämän alkaholirajan koroituk
sessa; ed. Helenius-1Seppälän epäily on tässä <koh
den myöhemmin osoittau,tunut oikea:ksi. Jos se
naattori J..Jouhivuoren mielipide tulisi su:uressa 
va'livkunnassa ~hyväksytyksi, olisi se esittämätön 
taka-askel nykyään vallitsevista oloista sekä i~ku 
raittiusväen monivuotisille !harrastuksille. Tas.sä 

joulun edellä on ollut keskust·elna tohtori Vaima
rin kanssa, joka on ollut hoitamassa näitä asioita 
1elintarvehal1ituksen asianomaisessa jaostossa ja, 
,tohtori Val.mari on nimenomaan huomauttanut, 
että niiden taholta, jotka ovat mietoja mallasjuo
mia pääkaupungissa valmistuneet, nimittäin teh
taHijain taholta, ei ole yhtään muistutusta, tehty 
siitä, että alkoholiraja on ollut alennettu 2 .prosent
tiin kut~en tiedetään senaatti .elintarvelain nojalla 
on sen jo aikaisemmin alentanut. Vielä mainit
tiin, että tehtailijat ovat ~omasta alotteestaan ru
venneet valmistamaan alle 2 prosentin sisältävää 
mallasjuomaa ja että se on ollut maultaan ja kes
,tävyydeltään täysin tyydyttävää. Tosin on muis
tettava ettei se ole tyydyttänyt väkijuomahimoa 
siinä •määrin kuin aJ.kdholipitoisuuden 'kor:kealla 
.ollessa, mutta raittiuskannalta se O'n ollut hyväk
syttävä. Ed. Tokom senaatti oli laatinut e~ityk
sen vä<liaik:aiseksi kieltolaiksi ja oli se myöskin 
asettunut 2 prosentin kannaHe. Kun oli asian~ 
tuntevalta taholta saanut selvityksen, että tämä 
J""aja on täysin riittävä. Jos alkoholiraja S'äädet
täisiin niin korkealle, kuin senaattori LouhivuQri 
toivoisi, menettäisi 'kieltola.ki kokonaan merkityk
sensä, jonka. vuoksi sitä eivät voi raittiusmi-eliset 
,edustajat täällä eduskunnassa_ eikä eduskunnan 
ulkopuoleiia 'kannattaa. Toinen muistutus oli se
naattori Lou'hivuoreUa, 'lakiehdotuks·en 11 § :n 
toista momenttia :kdhtaan, jossa pykälässä a~ne
taan s-enaatille va;,ltuudet lunastaa nyt löytyvi-ä< 
varastoja. Senaattori Louhivuori ·halusi, että 
olisi tämä pykälä ulotettava niin pitkälle, että 
se v e 1 voittai s i senaatin nämä varastot In
,nastamaan·. 1SenaatiUe, jonka tulee pitää kui
terrkin hudlta siitä, mi,kä on maalle ja. 'kansalle 
edullista, riittää, että sille annetaan oikeus lunas
taa sellaiset alkoil10litavarat, mitä s·e voi käyttää 
lain sallimiin· tarkoituksiin, varastojen omistajille 
taas jää tilaisuus my/Jhemminkin kieltolain voi
maan astumis·en perästä viedä rpois varastonsa tästä 
maasta, nimittäin seUai,et varastot, joita senaatti 
ei katsoisi voitavan lunastaa, joten tämän §:Iän hy
väksymisestti rta.Ioudellista vahinkoa •ei varastojen 
omistajille tulisi, jota senaattori Louhivuori pel
käsi. Kolmas muistutus oli mietinnön •peruste~ 
lujen viimei~tä kapp<aletta vastaan. Täällä on pari 
edellistä puhujaa siitä jo huomauttanut. Tämä 
kappale, vaikka se ei ·olekaan nykyisen lakiteks
tin kanssa niin tä;rkeässä yhteydessä on ·se kui
tenkin ollut valiokunnan enemmistön mielestä täir
keä. Ne la·kiesitykset, jotka tämän istuntokauden 
a'lussa ·eduskunnalle jätettiin, niis•sä molemmissa 
,oli lakitekstiin nimenomaan otettu asiaa koskeva 
.py.kälä~ monien s:eulomisien ·peräs·tä jätettiilll se 
valiokunnassa pois. Mutta valiokunMn enem-
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ruistö piti tätä kOhtaa välttämättömänä mietinnön 
!Perusteluissa koska ·ei ole mitään takeita siitä, 
tuleeko senaatti riittävästi valvomaan ikieHolain 
noudattamista. Tämän kansan enemmistö, eten
kin sen työtätekevä luokka, on tehnyt niin paljon 
työtä kieltolain eteen, että sillä täytyy o'lla jo 
alun pitäen varmat tabet siitä, että tämä laki 
.tulee kuunolleen noudatetuksi ja että lain valvo
minen järjestetään sille pohjalle, että se takaa 
s-en onnistumisen. Mainittu kappale ei •suinkaan 
sitovasti määrää, että alkoholihallitus olisi nimen~ 
omaan ·perustettava, mutta jättää senaatille avo
naisen vallan järjestää sen valvonnan vaikka tuon 
sosialihallituksen yhteyteen. Kuitenkin on vält
täi\1Möntä, että siitä senaattia jo huomautetaan 
silloin, kun tulee ky.symyksoon kieltolain käytän• 
töönpaneminen, että tämän lain noudattamisen 
valvonta ei saa jääidä sattuman varaan. Kieltä
mätön tosiasia on se, että tässä maassa on vielä 
.äärettömän paljon kieltolain vastustajia, tietoisia 
vastustajia, ja ennenkuin laki voidaan yksityis• 
kohdittain toteuttaa, täytyy olla sitä varten vi
rasto, joka !hoitaa alkoholiasioita 'koko maassa ja 
jonka puoleen raittiusväki yksimielisesti ja luotta
muksella voi kääntyä näissä asioissa ja antaa apua 
si'1loin kuin ~ ylin orgaani siltä sellaista vaatii. 
Lakiehdotus edellyttää myöskin kuntien valitta
via raittiusvalvojia. Jos ei näillä raittiusvalvo
jille ol'!l jonkunlaista keskusorgaania, jonka 'PUo
leen ne kääntyvät, jollei alunpitäen tule yhteinen 
suunnitelma lain valvomises•sa käytäntöön, niin 
siitä saattaa oUa vahinkoa koko kieltolain val
vonnalle. Sitäpaitsi kieltolakikomitea on jo mie
tinnössään n:o 2 perustellut jo siksi asiallisesti 
,ja hyvillä syillä sen valvonnan· tarpoollisuuden, 
kuin n;työskin sen käytäntöönpanemisen, että ei 
ote eduskunnalla minkäänlaista epäilystä, etteikö 
siinä· ole otettu kaikki ne näkökohdat huomioon, 
mitkä asian tärkeydelle ·sekä kansanvaltaisuuden 
kaimaHa tässä asiassa tarvitaan. Vastalauseen 
allekirjoittajat ovat myöskin mainittua kap11aletta 
&Jitäneet tarpeettomana ja ehdottaneet sitä pois
•tettavaksi. He ovat olleet sitä mieltä, dtä sellai
sen tehtävän voi uskoa .senaa.tille ilman erikoista 
muistutusta. Me sosialidemokraatit ol.emme ol
leet sillä kannalla, ettei voi ·edeltäpäin sanoa, mitä 
senaatti mahdollis,esti tulee tekemään, .dtä edus-' 
kunnan päättämät lait tulee kaikissa kohdis·sa 
noudatetuiksi. Lain valvonta op. yhtä tär'keä, 
kuin sen vahvistaminenkin. 

Mitä tuh:;e sitten noihin rangaistusmääräyksiin, 
niin ovat ne jo nykyään aivan riittämättömät 
sen vuoksi, että rahan arvo on niin paljon alentu~ 
nut entisestään, joten ne rangaistusmääräykset, 
mitä yleinen kieltolaki ·sisältää, eivät enää vas-

taa tarkoitustaan. Puol·estani arv·elenkin, että 
varsinaisessa kieltolaissa tullaan ihan heti, kun s•en 
käytäntöönpanoa ruvetaan sovelluttamaan, tässä 
kohdin lakia muuttamaan. Kokoontuuharr edus
kunta joka vuosi tästä Iil!htien, joten eduskunalla 
on tilaisuus t~hdä niitä korjauksia, mitä tarpeelli
seksi näkee. Ol.en samaa mieltä, kuin ed. A•lkio, 
että useaan muuhunkin kohtaan on yleiS'es·sä kiel
tolaissa muutoksia tehtävä, lisäksi eduskunnan 
on ryhdyttävä vastaisuudessa järjeste1emään uusia 
toimenpiteitä mietojen mallasjuomien käyttämi
seen nähden, ja että täällä mainitut ja usein sano
malehtiuut.isissa luetut rikkomukset ja se S'llka
melska, mikä mietojen mallasjuomien käytössä 
kautta maan nykyään on vallalla, •on eduskunnan 
otettava huomioansa ja ryhdyttävä jatkuviin toi
menpiteisiin lainlaadinnan tiellä kieltolain vii
t.oittamaan. Toivon siis, että senaattori Louhi
vuoren huomautukset enemmän kuin vastalau
seetkaan eivät eduskunnan puolelta, ainakaan 
eduskunnan enemmistön puolelta, ansaitse min
käänlaista huomiota, ja että suuri valiokunta asiaa 
käsitellessään tulee hyväbymään talousvaliokun
nan mietinnön. 

Ed. T a n t •t u: Talousvaliokunnassa asetuin 
kannattamaan suora.staan sitä ajatusta, että lain 
valvonta kuin myöskin niin sanottu alkoholihalli
tus jätettäisiin kokonaan senaatin huolelksi. Vas
talauseen tekemistä pidin kuitenkin vähäanoisena, 
kun o'ltiin tietoisia siitä, mitenkä hallitus tässä 
asiassa ryhtyy toimenpiteisiin niinkuin yiime 
istunnossa senaattori Louhivuoren lausunnossa 
kävi ilmi. Muuten olen rangaistusmääriin näh
den sama;lla kannalla, kuin mitä lähemmin perus
teli ed. Alkio. 

Ed. H ·e d b e r g: J ag begärd~ . •ordet för att 
understry'ka att det, som jag anser va.ra det vä
gande mot-ivet för höjandet af alkoholprocenten 
från 2 till 2 1;2 procent, är, att det redan finnes 
afsevärda lager af 2 V2 rpr()(lentiga maltdrycker, 
hvilka det vore mindre välbetänkt · att i denna tid, 
då näringsvärden så väl behöfva tillvaratagas, 
göra oåtkomliga för konsumtionen. Påståeid~t 
att .den 2 llz procentiga ma.ltd.rycken nu vore 1 så 
afsevärdt hög grad vådlig därför, att den sku1le 
användas som berusningsmedel, håHer påtagligen 
icke str~k, ty blandar man tili 2 1lz procentig 
dryck hvarjehanda dvoppar och dylikt för att få 
den till rusdryck, så gör man det med alldeles 
sam:ma resultat med 2-prccentiga drycker. 

Ed. Ta k k u 1 a: Minäkin talousva:liokunnaSJSa 
asetuin sille kanna'lle ikuin vw1iokunnan mietintö, 



Väliaikainen kieltolaki. 971 
-----------~----~-------~ ----- --- --------

vaikka siinä eräitä kohtia minun mielestäni on 
vähän heikkoja. Mutta siitä huolimatta en vas
talausetta tehnyt. Mitä tulee alkoholipitoisuuden 
rajan' alentamiseen kahteen prosenttiin, niin oltiin 
valiokunnassa tietoisia siitä, ettei mitään 'haittaa 
ale siitä tavaran pilaantumiseen nähden, tavara 
pysyy yhtä hyvänä, onko tilavuus kaksi tai 2lh 
prosenttia. Ed. Alkio jo selitteli Rovaniemen kih
lakunnan oikeuden pöytäkirjasta mitä pul:ldkalja 
saattoi vaikuttaa eri paikkakunnilla. Tämä oil 
vain y·ksi esimerkki, Rovaniemen kunta, satoja 
samf!:n1aisia esimerkkejä oru olemassa. Minä eh
dotin valiokunnassa, että se alkolholiraja, joka 
on alle sen prosentin, mikä on vapautettu varsi
naisesta laista, såin jätettäisiin kunnanisen itse~ 
hallinna111 alaiseksi, että jos kunnat näkevät niiden 
synnyttävän epäjärjestystä paikkakunnalla, olisi
vat oikeutettuja niiden myynnin la'kkauttamaan. 
Tämä ehdotukseni saavutti valiokunnan enrsimäi
sessä lukemisessa kannatuksen, mutta ·toisessa 
lukemisessa tämä ehdotus tuli hylätyksi sillä 
edellytyksellä että on joitakin muita säännöksiä, 
jotka sotivat tätä ehdotursta vastaan ja e'ttä o'lisi 
ensin ne kumottava. Muuten kannatan .talous
valiokunnan mietintöä sellaisenaan. 

Ed. P-ä.iv ä n s a l o: Eihän ·dle mikään miel
lyfj:ävä tapa rangaistusmääräyksillä kansaa kas
vattaa ja suojella, mutta hyvä on jos silläkiru ta
paa voisi auttaa edes yhtäkään heikkoa luonnetta 
vajoamasta salal)olton virittämiin ansoihin.· Mi
nusta olisi 'todelhkin suuri etu, jos 500 markan 
sakkomääräYksellä voitaisiin auttaa Suomen kan
saa en.emmän kuin 100 markan1 sakkomääräyk
sellä. Ja minä uskon että täl% 'koroittamisella on 
merkityksensä. Sillä nykyään kuuluu maksetta
van jopa 100 markkaa limonaatipullosta viinaa 
ja· silloin totta tosiaan ei ole 500 markkaa sak
konlvliian korkea. Olen ikäväksenJi maaseudulla 
}n.iomaunut että toisissa paikoissa nyt alkaa re
hoittaa salapoHto ja sellaisetkin nuoret, jotka 
-eivät· muuten ehkä himoitsisi väkijuomia, joutu
vat toisten vieteltäväksi, kun rangaistuskaan ei pe
loita ja rhe ovat heikkoja luonteita. Mutta jos 
rangaistusmääräykset tulevat korkeammiksi, niin 
ehkä ainakin toiset niitä kavahtavat. On viitattu 
ulkomaiden esimerk'kiin, että siellä valistus~oi
menpiteillä koetetaan vaikuttaa kansaan; siellä on 
vapaus tässä suhteessa suureml)i. Mutta ei muis
teta, että Suomen kansa on vielä siksi nuori ja 
raju··kansa, e'ttä siitä -ei o~e vielä kuollut se pro
senttimäärä, mikä ul'komaitten kultuurikansoista 
on kuollut alkoholimyrkytykseen. Sentähden mei
dän' määräyksemme täällä täytyväi olla kovem
pia., jotta säilyt'täisimme kuolemasta sitä osaa, 

mikä on heikompaa.. Ja kun täällä 'On ehdotettu, 
että prosenttimäärä, joka olisi luvaHinen, mää
rättäisiin 2 :ksi - haHituksen esityksessä oli 2% 
- niin rpuoltaisin 2 prosenttia juuri näitten heik
'kojen tähden. ,Sillä jos toinen sietääkin 2% :pro
senttia, niin ihmiset eivät ole samanlaisia, ja meillä 
lon paljon sellaisia, jotka saisivat vahinkoa 2 Vz 
prosentista, jos se tulisi yleisesti luvalliseksi. Kun 
ajattelemme näitä 'heikompia, niin minusta meillä 
01;1 velvollisuus koettaa suojelevan lakiasäätävän 
toiminnan kautta heitä varjella. Kannatan siis 
tätä 2 prosenttia samoinkuin korkeampia sakko
määräyksiä. 

Ed. A n t o n H u '0 •t a r i: Minun huomioni on 
'kiin'tynyt lakiehdotuksen· 7 § :ään, jossa puhutaan 
kunta1wkouksesia. Uusien kunnallislakien mu
kaan ·ei kuitenkaan sellaista 1laitosta enää ole ole
massa. Maaliskuuru 20 päivänä toimitetaan uusi
en 'lakien mukaan valtuustojen vaaHt. Siinä tapa
uksessa, jos tämän lain voimaanastuminen jää 
niin myöhäiseksi, niin joutaa ~ämä määräys kun
takokouksista kokonaan pois. Ainoastaaru jos tar
koitus on saada laki ennen maaliskuun 20 rpäivää. 
voimaan, siinä tapauksessa se· muodollisesti voi 
olla, mutta käytännöllisesti hiultavasti ei siNoin
'kaan tule olemaan mitään mer'kibstä. Lisäksi 
olen alkoholiha'llitukseru ·suhteen samaa :mieltä, 
kuin vastalauseessa esitet.ään. Minusta näyttää 
ibmeeHiseltä se keskushallitaksien :p-erustamis
vimma, mikä meillä nykyisin on..~. Kohta näytlää 
joka toinen 1Jorvari olevan joko ylitirehtööri tai 
ylitarkastaja ja aina vain uusia ylihallituksia :pi
täisi ,perustettaman. Minun nähdäkseni tämän 
,asjan hoidon voi järjestää toisella ~avalla, ettei 
tuollaista erikoista ylihal'litusta sitä varten tar
vitse perustaa, niinkuin nähtä'västi jo on järjes
tettykin sosialihallitukseen. Koko lausuma eri
koisesta alkoholihallituksesta joutaisi mietinnöstä 
pois. 

Ed. K o p o n e n.: Vaikka talousvaliokuooassa 
olinkin sillä kannalla, että erikoinen alkoholihal
litus olisi perustettava., mutta ku.n hallituksen toi
menpiteestä on .perus·tettu. erikoinen osasto ·tätä 
varten sosialihallituks•en Y'hteyteen, niin katson, 
että se kappale tä~;tä mietinnöstä joutaisi pois. 

Ed. K. S a a r i: Ed. Anton Huotarin puhevuo
ron johdosta tahtoisin huomauftaa siitä kuntako
koussanasta, että valiokunnassa oli kyllä siitä 
:Puhe ja oltiin sitä mieltä, että tämä 'lakiesitys 
oli·si saa'tava heti V'Oimaan jo ennen maaliskuun 
20 päivää, ja sen johdosta jätettiin se kuntaloo
koussana 1Jylkälään. 

K.es'kustelu julistetaan tpäätiyneeksi. 
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E n .s i •m ä i ne n v a r a p u h ·e m i e s: Asian 
ensimäinen •käsittely julistetaan päättynee'ksi. 
Asia menee •S u u r e e n v a 1 i o k u n t a a n. 

4) Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysymyksen 
järjestämiseksi 

' 

tai-koittavan ed. Airoloan ja Kullervo Maunerin 
kirjooituksen johdosta 'laadittu elintarveasiainva
liokunnan ··mietintö n <o 1 jonka käsittely viime 
joulukuun 12 p :nä 'keskeytyi, -esitellään a i no
a a n k ä s i t t e 1 y y n. 

E n s i m ä i n e n v a r a 'P u h e m i e s: Asian 
aikaisemmassa käsittelyssä on ed. Tåg ed. Est
ianderin kannattamana ehdottanut, että eduskunta 
hyväksyisi mietintöön liitetyn ensimmäisen vasta
lauseen. Tämä ·ehd,otus tulee aikanaan otetta
va-ksi 'huomioon. Ensin sallitaan yleiskesikustelu, 
jos halutaan, ja sitten esitellään mietintö osasto 
osastolta. 

Yleiskeskustelu jatkuu: 

Ed. T o k •o i: Tämän asian käsittely on tässä 
edusk1,mnassa jäänyt, etten sanoisi, verrattain 
surulliseksi. Viime mar·ras'kuun 28 päivänä esit
tivät edustajat Airdla ja Kullervo Manner kirjel
män •eduS'kunnaflle siinä mielessä että eduskuntir 
kiireellisesti ikäsit·telisi siinä ehdotetut asiat .ia 
päättäisi velvoittaa haJ.litusta ryhtymään kirje}l_ 
mässä esitettyihin toimenpiteisiin. JtOulukuun 
11 päivänä antoi eHntarveasiainvaliokunta asiasta 
mietintönsä, joka pantiin pöydälle, ja nyt on tam
mikuun 15 päivä. Siis tämä•n 'kiireellisen asian 
käsittelyyn :ei ole k11lunut val'lan täyttä kathta 
kuukautta, muutamia päiviä vaiHe. Tämä osot
taa taval1aan sitä käsitystä, mitenkä tällaisia 
meidän mielestämme kiireellisiä a·sioita tääUä 
eduskunnassa käsitellään. Tämä asia on ·oHut 
aidattuna eräiden tois1en asiain taakse. Joulun 
ed•ellä se oli aidattuna ed. Mikkolan anomusehdo
tuksen taakse, anomuselhdotuksen, joka koski sota
laitoksen perustamista täJhän maahan. Jälkeen 
joulun se oli aidattuna s.en asian taakse, joka 
koski lujan järjestysvallan ·perustamista tähän 
maahan. Sitten kun eduskunta nämä kaksi asiaa 
oli saanut käsitellyksi, niin nyt 1()\pultakin •on tä
män kysymyksen vuoro tullut. Vaikka ei muu
ten tuntisikaan tuota van:haa . tunnettua !laus-etta, 
että eniSin ra.-u'hoitus ja sitten vasta uudistukset, 
niin tämän asian käsittely sen ·elävästi on ainakin 
täällä eduskunnassa todistanut. Muuten nyt kun 
asia on uudestaan tul'lut esille ja sillä välillä kun 
tätä •kysymystä on tää.llä eduskunnassa käsitellty, 

on tapa•htunut eräitä seikkoja, jotka kehoittavat 
uudestaan ottamaan ne kysymykset esille, jotka 
jo ennen joU'lua, silloin kun ,pikimäl'tään tiirhä:n 
kysymykseen päästiin käsiksi, esitettiin, kat.son 
asiaksi niitä hiukau verestää. 

Tämä mietinnön ensimäinen ka'Ppale tai ensi
mäinen osa päättyy ponsilauselmaan: ,että oous
kunta kehoittaisi senaattia. heti toimituttaanaa'll, 
mikäli sitä ei ole tehty, kaiken elintarve varasto
jen ja tär'keimpäin kulutustarpeiden tarkan 1uet
teloi:misen". Siihen aikaan dli tiedossa, niinkuin 
valiokunnan mietinnössä sanotaan, että val~un
ta on saanut tietää, että perustettu elintarvehalli
tus paraikaa suunnittelee yleisellä kontrollilla ta
pahtuvaa elint&rPieidoen luetteloimish, mutta kun 
sen pikainen toimittaminen ·o1isi erikoisen tärkeä, 
haluaa valiokunta kuitenkin kunnioittaen ehdottaa 
j. n. e. Silloin kun asia va.li:okunnassa ja edus
kunnassa :käsitel·tiin, oli laskettu tieto liikkeelle
siitä että hallitus todel'la aikl()o •panna toimeen tar
kalla kontrollilla varustetun luetteloimisen, joka 
tyydyttäisi tkaikkia kansankerroksia. Tähän kä
si·tykseen ja siihen luottamukseen perustui vali{)
kunnan ·ehdottama pons·ilauselma. Nyt tämä 
kontrollilla varustettu luetteloi~inen on tapahtu
nut, ja siitä sallittall!ee muutama sana lausua. 
Ensin suunn[tteli ellintarveha'llitus, eti;äd;ämij. kon
trollilla varustettu luet·teloiminen pantaisiin toi
meen sillä tavaUa, että jO:kainen elintarvelauta
kunta asettaa riittävän määrän miehiä, jotka elin
tarvelautakunnan tekemän suunnitelman .mukaan 
j~kava.t elintarveha11ituksen 'laatimat lomakkeet, 
kyselykaava,kkeet ja samalla elintarvelautakunnat 
antavat näiden asiamiestensä ja•kaa nämä ka.a.vak
keet ja näitä kaavakkeita koot-essaan toimihtttaa 
kaikissa · ruokakunnissa tarkastuksen, sikäli kuin 
ruokakunnan päämi•es tällaisen ta.rkastu'ksen sallii 
toimitettavaksi. Ja täten .saa elintarvelautakunta 
asiamiesten kautta varmasti selville sen, ettäluet
teloihin annetut tiedot ovat Dikeita. Tätä.. varten 
varustettiin tää'llä Helsingissä elintarvelautakun
nassa useita sat.oja henkilöitä elintarvelautakun
nan käytettäväksi, jotka kuuluivat kaikkiin yh
teiskuntakerroksiin. Näin toivottiin saatavan sel
lainen tarkka ja luotettava luetteloiminen aikaan. 
Mutta aivan viime ·tingassa elintarvehallitus 
muutti tämän ·päätöksensä siten, että annettiin 
määräys siitä, että jokaisen ·ruoka·kunnan pää
miehellä on oik·eus todistuHaa ilmoituksensa oi
keaksi kahdella todis.tajalla, joista toisen tulee 
olla kruunun- tai kunnanviranomainen. Tällai
sina todistuksilla varustettu luetteloiminen on 
katsottava 'Päteväksi, eikä elintarvehallituksen tar
~astajan enää niissä tapauksissa ·ole sal'littava 
tarkastusta toimituttaa. Tämän johdosta synt;v.i 
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ristiriitaa useammissa 'kaupungeissa· ja kulutus
keskuksis&a siitä, onko tälliä tavalla toimeenpantu 
tarkastus katsottava päteväksi vai'ko 'ei. Tämä 
yhtäkkinen muutos elintarvehallituksen käsityk
sessä saattoi arveluttavaa sekaannusta aikaan, ja 
useissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, työväki 
kieltäytyi myötä vaikuttamasta tällaiseen tarkas
tukseen, johon se jo oli suunnitellut lähteä mukaan 
ja puolestaan asettanut yli 400 henkilöä elintarve
lautakunnan käyf.ettävä:ksi tarkastusta toimi
tettaessa. Se kieltäytyi myötä vaikuttamasta 
tällaiseen tarkastukseen. Nyt sanotaan, että 
onhan tietenkin tällaisilla todistajilla varus
tettu tarkastus katsottava myös luotettavaksi. 
Minä en tahdo kieltää, etteikö se eräissä 
tapauksissa voisi olla luotettava. Mutta yleensä 
kä·sitys kuitenkin on· se, että se 1ei ole luo
tettava. Tosin sanotaan, että näistä tarkasta
jista tai toi.mitsijoista toisen tulee olla kunnan
tai valtionviranomainen, mutta näillä todistajilla, 
pankaa huomioon, ei ole oikeutta toimituttaa mi
tään tarkastusta, vaan ainoastaan katsoa, että 
asianomaisen ruokakunnan päämiehen an•tamat 
tiedot heidän käsity:ksensä mukaan ovat oikeat. 
Silloin ruokakunnan' päämies tavallisimmin esit
tää 'luettelonsa ja sanoo, että herrat tarkastajat 
ovat ystävälliset ja 'katsovat .ettei minun talossani 
ale muuta kuin minkä minä olen luetteloon mer
kinnyt: KmunuiJJPalvelijan ja todistajan tanit" 
sematta olLenkaan joutua omantuntonsa kanssa te
kemiseen voi hyvin helposti toimittaa tuo1laisen 
päällispuolisen katsastuksen ja todistaa, <että an
n~tut tiedot <YVat oikeat. Hän todistaa vain sen, 
että ne tied<Jt, jotka on merkitty, ovat hänen tie
tonsa mukaan oikeat, mutta ikun hänellä ei ale 
ollut oikeutta •ryhtyä perinpohjaisempaan tarkas
tukseen ja siitä syystä hän ei voi missään muo
dossa vakuuttaa etteikö vois.i, jos kotietsintä to
della toimitettaisiin, mahdollisesti vie1ä löytyä 
varastoja lisäksi enemmän kuin mitä on luette
loon merkitty. Mutta tämän ei tarvitse olla pää
tekijä. En tahdo väittää, että us~immis·sa tap&
uksissa todistukset ovat väärät, mutta täytyy ottaa 
huomioon;· että joissakuissa tapauksis2a tuollai
silla ;psyiltoloogisilla momenteilla 'Saattaa olla hy
vinkin ratkaiseva merkirtys. Nyt on yleisessä 
mielipiteessä, vallankin työväen keskuudessa, sel
lainen käsitys yleinen, että tällaiset todis·tl:-kset 
eivät ole katsottava päteviksi. koska varsinkin 
omistavien luokkien keskuudessa TupiJurainen tu
lee takaamaan Tap'!Juraista, ja ne ovat kaikki vel
jeksiä kesikenään, ja sentähden he eivät täHaisiin 
todistuksiin voi ehdottomasti luottaa. Jos olisi 
menetelty siHä tavalla, kuin alkuperäisesti suun
nit-eltiin, niilll kaikki e]Jäluulo olisi kadonnut ja 

se vastustus, j·oka tällä hetkellä on syntynyt, 
olisi kokonaan poissa. ElintarvehaHitus oa ve
donnut lain 13 § :ään ja huomauttanut, että elin
tarvelautakunnilla ei O'le oikeutta tämän lain mu
kaan sellaisen tarkastuksen toimittamiseen. Mina 
myönnän, että asianlaita on niin, mutta eiihän oli51 
ensi 'kädessä tarvinnut ensi kerralla ehdottomasti 
kotietsintää toimittaa, vaan olisi tapausten kulku 
tapahtunut pääasiaHisesti seuraavalla tavalla, ni
mittäin että elintarvelant&kunrie'l liihettämät 1()
makk.eiden kerä:äjät olisivat tulleet lomakkeita b:,
kaisin ottaessaan jokaiseen ruokakuntaan ja pyy
täneet, että he saava;t vapaasti tarka.staa ruoka
kunnan varastoja, missä ikänä he luulevat niitä 
löytyvän. Silloin tämä olisi bpahtunut n. s·. va
paaehtoisena tarkastu'ksena ja jokainen rehellinen 
ja omaatuntoaan seuraava ruokakunnan "Päämies 
olisi antanut aivan va1paasti tarkastaa ja .sanonut, 
että herrat ovat hyvät ja tarkasotavat joka paikan, 
missä luu~evat elintarpeita löytyvän, vieläpä myö
tävaikuttavat tällaisen tarkastuksen toimittami
seen ja he olisivat voineet to<leta, että ruokakunnan 
huostassa ei löydy muuta kuin mitä luetteloon on 
merkitty. Jos ruokakunnan päämies olisi kiel tii
nyt näiltä elintarvelautakunruan lähettämiltä asia
miehiltä tarkastuksen toimittamisen, niin on luon
nollista, ettei lain mukaan oEsi näillä tarkastus
miehillä ollut pakollista kotietsintäoikeutta, mutta 
"silloin he olisivat yksinkertaisest·i merkinneet lu
ettelon alal'leunaan, että ruokakunnan päämies on 
kieltänyt ·heitä tarkastamasta varastojaan; ja sil
loin olisi jäänyt tämä 13 §:ssä mainittu kohta 
voimaan, nimittäiru että ,kuvernöörillä tai elin
tarvelautakunnilla on valt.a kahden valitsemansa 
jäsenen läsnäoHessa kruununpa~velijalla tarkas
tuttaa niskoitteleva tai väärien tietojen antami
sesta epäluulonalainen henkilö". Silloin olisi eh
dottomasti jäänyt e]Jäluulo, että henkilö, joka ei 
vapaaeht<Jisesti suostu antamaan elintarvelauta
kuntien lähettämäin tarkastusmiesten ·tarkastaa 
varastojaan, on silloin asialE.s·esti epäluulonalai
nen, ja silloin elintarvelautakunta olisi kruunun
'Palvelijalla voinut toimituttaa lai<llisen tarkastuk
sen, j.oka tarkastus silloin täydellisesti olisi ollut 
tämän 13 § :n mukaisesti toimitettu, eikä kukaan 
sitä olisi voinut välttää. Sitä lJaitsi tällä alkupe
räisesti suunnitellulla tavalla toimitettu elintar
IJeiden tarkastus olisi minun ymmärtääkseni mo
nr::ssa tapauksessa ollut hyödyllinen senkin vuoksi, 
että elintarvelautakunnan lä.hettämät tarkastus
miehet ja lomakkeiden kokoojat olisivat epäilemät
tä olleet kykenevämmät ja IJätevämmät täyttämään 
nämät lomakkeet kuin monet ruokakuntien pää
miehet its·e ovat. Nyt on asianlaita siten, että mo
net eivät 'kykenekään täyttämään niitä, ne saatta-

124 
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vat tulla ·aivan epätäydellisiksi ja sellaisiksi, että 
niiden johdolla 'On mahdotonta mitään tär!keitä 
johtopäätöksiä vetää, vaan jos tä!hän pystyvät 
elintarvelautakunnan lähettämät henkilöt samalla 
kun olisivat tarkastaneet varastot, olisivat myös 
tä.yttäneet lomakkE-et, niin tilasto olisi ehdotto-

1 

masti tullut luotettavampi, kuin mitä se nyt on 
tullut. Tämän .vuoksi minä olen tahtonut osoittaa, 
että se toimenpide, joho~t.elintarvehallitus ryhtyi 
tätä tarkastu'sta toimitta:essaa.n, ja se käänne, jonka 
se viime tingassa teki, se on ollut minun mielestäni 
hyvin turmiollinen ja sangen suures>ti vaikeutta
nut elintarvekysymyksen tyydyttävää järjestystä; 
jota se olisi voinut pal'j.on he~pommin t-ehdä, jos 
tarkastus olisi tehty sillä tavaUa, kuin se alku
peräisesti suunniteltiin. Nyt elintarvehallitus 
on kyllä lähtenyt korjaamaan tätä sillä, että se 
on antanut esityksen tämän elintarvelain 13 § :n 
muuttamises·ta, joka tänä päivänä lähetettiin elin
tarveasiainvaliokuntaan. Tällä muutoksella tah
dotaan elintarvehallitukselle antaa laajempi oi
keus tarkastuksen toimittamiseen, ·kuin mikä nyt 
voimassaolevassa laissa on. Jos valiokunta ja 
eduskunta viime kädessä, sillä eduskuntahan sen 
viime !käd-essä muuttaa •tämän vykälän muuttaa 
sensU:untaiseksi, että ·elintarvehallitukseHe ja 
myös elintarv·elautakunnille myönnetään tällä 
lailla tarkastusoikeus, niin silloin kyllä -tarjoutuu 
elintarvelautakunruille tilaisuus epäi~yttävissä ta
pauksrssa tarkastuksen toimittamiseen nyt vielä 
jälkeenkinpäin, mutta sitä virhettä, mikä nyt on 
tapahtunut, ei ymmärtääikseni enää tällä -lain-· 
säädännölläkään voida täydellisesti poistaa. 

·Minä sivuutan sitten ensimäisen kohdan ja tu
len vielä, koska yleiskeskustelu on, erääSJeen toi
Heen kohtaan, josta mainitaan mietinnössä sivuHa. 
6 ,että edus•kunta kehottaisi senaattia tehok
knasti ja järkiperäisesti sovelluttamaan elintarve
hkia rajoittamalla elintarpeiden hintoja ja ha
.ientamalla valtion kontrollia elintarvekauppaan 
nähden". Minä ·tahtoi1sin tässä yhteydessä eri
koisesti eduskunnan huomiota ja. samaHa myöskin 
hallituksen huomiota kiinnittää siihen mielestäni 
tä1~keään kohtaan. että elintarpeiden hintain 
nousua olisi koetettava todella rajoittaa, vieläpä 
,}os suinkin mahdollista ryhdyttävä ainakin kulu
tustarpeiden hintoja myöskin alentamaaru. Minä 
tahtoisin tässä vedota etupäässä teolilisuudenha;r
joittajiin. On usein sanottu, että äärimmäisellä 
oikeistolla ja äärimmäisellä vasemmistolla saatt.aa 
olla yhtymäkoMia. .T os missään on yhtymäkoh
tia, niin tässä miel·estäni ·tällainen yhtymälkohta 
ainakin on olemass>a ja se on reaalinen .ia kieltä
mä.tön yhtymäkohta. Asian laita on nimittäin 
siten, että elintarpeiden hintain yhä kallistuessa 

siitä on seurauksena toiselta puolen ollut, niinkuin 
jo viimein, kun tästä asiasta käytin puheenvuoroa, 
mainitsin, on ollut suorastaan välttämättömyyden 
pakko myös tulla siihen, että työpalkkoja on ko~ 
rotettava ja niitä on täytynyt kaikesta v:as
tustuksesta huolimatta korottaa en.tisestään mel
koisesti. Puhumattakaan siitä, että tällaisista 
.työpalkankorottamisvaatimuksi~Sta ja toiselta puo
len työpalkankorottamis~qn :va,stustuksista johtuu 
aina riitoja työntekijäin ja työnantajain välillä. 
Me, varsinkin ystäväni ed. Palmgrenin kanssa, 
joka täällä edustaa Suomen työnantajainliittoa ja 
miniä puolestani Suomen ammattijärjestöä, tie
dämme vallan hyvin, minkälaisiin riitoihin nämä , 
johtavat. Mutta ei sillä hyvä, että ne johtavat 
.ainaiseen riitaan ja taisteluun näiden kahd.en 
äärimmäisen vastakohdan, nimittäiru työntekijäin 
ja työnantajain väJlillä. .Siitä seuraa vielä toinen 
mie~estäni tärkeä taloudellinen seuraamus. Me 
tiedämme tai ainakin toivomme, että sotatila 
mahdollisimman pian lopvuu. Me joudumme sil
loin taas kansain!Välisen Jdlpailun alaiseksi. Me 
joudumme sam0in kuin kaikki muutkin •kansat lä
'hettämään tuotteitamme maailman yleisille mark
kinoille, ja maH~i·lmanmarkk,~noiden hintasuhteet 
tu'levat vaikuttamaan myöskin me~dän maamme 
talouteen, ja meidän maamiJ'le tuotanto, varsinkin 
teollisuustuotanto, joka aiua on riippuvainen 
maailmanmarkkin{)ista ja siellä vallitsevista hinta
suhteista, saattaa tämän sotatilan ikehirtyksen vai
kutuksesta j.outua hyvin vai:keaan asemaan sen
vuo!ksi, että tääl'lä tunruot:tomat keinottelijat, joid-en 
keinotteluharrastuksia ei ole tahdottu tarmok
kaasti estää,, ovat saaneet elintarpeiden hinnat 
nousemaan niin luonnottoman korkeiksi, josta on 
ollut seurauksena myös tuotantokustannusten ta
vattoman suuri kohoaminen, että meidän maamme 
teo1lisuus ei kestä silloin enää mailman marikJki
noiUa kilpailua niiden teollisuustuotteiden •kanssa, 
jotka on va'lmistettu aivan .toisenlaisissa ooelly
tyksissä, joiJka on valmistettu niissä maissa, missä 
hallitus ja yhteiskunta ovat ymmärtäneet ajan pa
remmin, rajoittaneet keinottelua ja koettaneet vi
tää elintarpeiden hint-oja joissakin koh,tuuJlisissa 
rajoissa ja kykenevät valmistamaan. sil!:oin tuot
.teensa myöskin paljon huokeammalla, kuin mei
dän maamme teollisuus kykenee valmistamaan.. 
Minä olen vakuutettu E>iitä, että me tulemme nä
kemään ennen pitkää, mihinkä tässä todella on 
jouduttu. Senvuoksi o1isi aika nyt jo hyvissä 
ajoin ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin elintarpei
d~n. hintain korottamista vastaan, ja koetettava 
kaikin keinoin taistella, ei ainoastaan· niidel!. ko
rottamista vastaan, vaan myös painaa niitä alas., 
sillä se ei ole ainoastaan työväen kannaHa~ ·vaan 
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myöskin 'kansantaloudelliselta kannwlta erinomai
.sen tärkeätä. Minä olen varma siitä, että meidän 
maainme teollisuuden harjoittajain, j'otka <edusta
vat -'- sanoisinko - voimakkaita, teoHisuusluo·k
kaa, täytyy olla minun 'kanssani tässä ~:;uhteessa 
aivan samaa mieltä. He eivät voi tulla mihinkään 
muuhun johtopäätökseen kuin siihen, jonka minä 
olen tässä asiassa esittänyt. Minä siis tohkenen 
luottaa, että tä~:;sä 'ky.symyks·essä, jonka minä 
tässä esit~n, ei ainoastaan työväestö, vaan myös 
teollisuudenharjoittajat ovat minun kanssani sa
maa mieltä, ja tulevat tässä eduskunnassa ja myös 
hallitukseen vaikuttamaan niin paljon kuin suin
kin mahdollista, ja heidän vaikutuksensahan tässä 
suhteessa on suuremJ)i kuin meidän vaikutuksem
me sillä sanokaamme se nyt suoraan, hallitus 
nä;Tttää omaksuvan sen käsityksen, niinkuin sosi
alistit olisi jo heitetty yli aidan, joidenka puheesta 
ei tarvitse enää väl:i'rttää yhtään mitään,, mutta toi
vottavasti 'he vielä suurteollisuuden harjoittajain 
puheita jonlkun verran uskQvat. 

Tahdon tässä suhteessa todistaa tämän väilt
teeni, mitenkä yleensä näytääln hallituksessa ja 
täällä eduskunnassaJkin · suhtauduttavan äärim
mäiseen vasemmistoon. Muun muassa hallituksen 
esitys, jdka !tänä päivänä lähetettiin valiokuntaan, 
on ollut kaikissa ryhmissä jo ennen, kuin hallitus 
esitykS(t;J)!Sii. eduskunnalle antoi, keskustelun alai
sena. Ha11itus on kysynyt kaikkien eduskunta
. ryhmien mieltä, mille 'kannalle ne asettuisivai tä
män 13 §:n muutosten suhteen. Sosialidemo
krawttiselle ryhmälle, joka edustaa eduskun·nan 
suurinta ryhmää, ei hallituksella ole ollut etukä
t-een mitään sanottavaa. Se on jättänyt sen koko
naan huomioon ottamatta, samalla kun se on mui
den ryhmien mieltä tässä asiassa jo .etukäteen 
kysynyt. Tämä vain todistaa sitä, millä mielellä, 
millä tavalla yleensä suhtaudutaan tä;llä kertaa 
itärimmäiseen vasemmistoon, mutta minä kuten 
sanoin, olen vakuutettu siitä, eittä vasemmiston 
esittämä kanta 0'11 täiSsä ei ainoastaan meidän kan
naltamme, vaan myöskin kansantaloudelliselta 
kannalta täysin ·oikea ja pa.ikkansa pitävä. 

,Senaattori Louhi vuori: Kun asianomaisen 
toimituskunnan paäNikkö ei ollut täällä saapu
vil'la ed. Tokoin lausunnon ensi osan a.i'kana, niin 
pidän minä tarpeellisena oikaista erään väärin
käsityksen, joka esiintyi ed. Tokoin lausunnossa, 
samoinkuin suuressa osas:m yl·eisöäikin on esiinty
nyt. Mitä nykyiseen elintarvetarkastukseen tu
Lee, ei senaatti ole tehnyt mitään muutosta. alku
peräiseen suunnitelmaansa tal'kastum&en suht.een. 
Se suunnitelma, joka oli tullut julkisuuteen, oli 
elintarvehallli tuksen suunnitelma. V a.li tetta vasti 

osa yleisöä käsitti suunnitelman senaatin suunni
telm.aksi ja katsoi senaatin muka päätöstään 
muuttamalla peräytyneen aikais~mmalta kannal
taan porvarillisen yleisön painostuksesta. Niin 
ei, ·kuten sanottu, tapahtunut, vaan senaatti, saa
tuaan elintarvehallituksen e'hdotuksen ·käsiteltä
väkseen, teki päätöksensä siinä muodossa, jossa se 
sitte julaistiin. S.enaatti ei ole siis muuttanut 
päätöstään puoleen tai toi·seen. 

Ed. R e 1 a n d e r: Nyt esiHäolevassa mietin
nössä tekee elintarvevaliokunta selkoa niistä ylei
sistä näkökohdista., joihin sen mielestä elintarve
kysymyksen järjestelyssä olisi tällä kertaa pää
huomio kiinnitettävä. Esityffiseen liittyy samalla 
erinäisiä esityksiä toimenpiteiksi asiassa. 

Että yleensä mielenilmaisu eduskunnan taholta 
elintarv·ekysymy;ksen yhteydessä on ny.kyisenä 
ajankohtana paika:lla.an, siitä olen valiokunnan 
enemmistön kanssa yhtä mieltä. Se onneton elin
tarvepolitiikka, jota meillä suurin I>iirtein katsot
tuna on harjoitettu, on saattanut tämän 'kysymyk
sen sellais-een umpi·kujaan, ettei siitä voida sel
viytyä ilman tarmokkaita toimenpiteitä eduskun
nankaan taholta. Mutta srumalla 'kun lausun tä
män käsitykseni on minun jo heti alussa vali
tettava, että valiokunta tässä niin täJ'Ikeässä a.siassa 
ei ole saanut pa.rempaa mietintöä ·kokoon kuin 
sen, minkä se nyt on eduskunnalle esittänyt . 

Tätä mietintöä on jo asian oHessa ennen joulu
lomaa esi-llä täällä eduskunnassa arvosteltu, vie
läpä eräissä lausunnoissa V'errattain ankarastikin. 
Mutta sen suurinta heikkoutta ei mielestäni •kum
minkaan ole vielä tarpeeksi painostettu. Tätä 
mietintöä ei too ensisijassa. huonoksi sen ylimal
kaisuus, vaan sen sijaan sen yksipuolisuus. 

Niissä neljässä ponnessa, jotka. valiokunnan 
mietinnössä esiintyvät, ei löydy ainoata.kaan •koh
taa, ei ainoatakan sellaista toimenpidettä, joka 
tarkoittaisi sen tuotannon tukemista, .iosta •lopulta
kin riippuu elintarveaineiden vastaiset saantimah
dollisuudet tässä maassa. En voi tässä suhteessa 
olla vertaama.tt.a valiokuntaa seHaiseen taloud·en
hoita.iaan, joka. panee pääpainon menojen järjes
telyyn, mutta jättää •kokonaan tuuliajolle tuloista 
huole'htimisen. 

Maanviljelijöille asetetaan yhä uusia ja uusia 
v·elvdllisuuksia, mutta samaHa ,ei ehdoteta ainoa
taka.an toimenpid:että, joka olisi omiaan helpotta
maan .sitä kuormaa, joka on maanviljelijäin kan
nettava. ja jdka kuorma tulee päivä päivältä yhä 
raskaammaksi. 

Ettei minua tässä yhteydessä lkäsitettäisi vää· 
rin, ta·hdon nim-enomaan saada sanotuksi, ettei 
mielestäni maanviljelijöillä ole oikeu1Jta nykyi-
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senä vaikeana aikana 'kieltäytyä; niid,en velvolli
suukien täyttämisestä, jotka täilllä aika sille aset
taa. Mutta se, mihin niil'lä on ~siveeHinen oikeus, 
on .vaatia edus'kunnalta ja. hallitukselta myötätun'
toa niissä heidä;n pyrkimyksis:sään, jQtka. tarkoit
tavat maataloustuota.nnon ,k,ehittämistä lkykene
väksi. täyttwmään näitä velvollisuuksia. Lisään 
tähän; 'maanviljelijöillä on oimeus twssä suhteessa 
vaatia ·ei ybistä:ä;n pla.toonisia. mielenilma.is'Wja, 
vaan tositekoj.a. 

Tältä 'kannaHa asian ottaen on mielestäni vält
tämätöntä ettei ~eduskunta, hyväiksymäJllä nyt esil
läolevan mietinnön sen nykyi'sessä yksipuolisessa 
asussa, anna tämän maan maanviljelijöille uutta 
iskua va-sten kasvoja. TäJssl:i yihteydessä on edus
kunnan kehoitettava hallitusta sovelluttamaan 
käytäntöön, ei ainoastaan niitä elintarvelain py
·käliä, jotka tarkoittavat kuluttajien etuj.a vaan 
myöskin niitä, jotka turvaavat tämän maan elin
tarvetuottajia, maanviljelijöitä. Tällaisia pykäliä 
on kysymyksessä olevassa. Iaiss~a olemassa, jos
kaan ei niin useita kuin meidän taholla on ollut 
orkeus toivoa. Erikoisesti ta~htoisin tässä yhtey
dessä huomauttaa niin sanotusta elintarvelain 
4 § :st.ä, joka koskee erinäisiUe maataloustuotteille 
asetettavia minimihintoja. Kun käsitykseni mu
kaan nyt esilläolevan mietinnön yksipuolisuus, 
sella.isena kuin sen ·eddlä oLen esittänyt, on par
haiten korjattavis·sa sen kautta., että mietinnön 
7 sivulla oleva kolmas ponsi perusteluineen palau
tetaan ta~kaisin valiokuntaan, es,ittämälläni tavalla 
uudelleen muodos:tettava'ksi, pyydän saada ehdot
taa, että valiokunnan mietinnön kolmas ponsi 
peruSitduineen pwlautettaisiin ta·kaisin vruliokun
taan siten muutettava!ksi, että) siinä k·ehoitettai
siin hallitusta ryhtymään niihin toimenpiteisiin 
elintarvetuotannon tukemiseksi, joihin sillä edus
kunnan ai'kaisemmin hyväksymän niin sanotun 
elintarvelain mukaan on oikeus. 

Ennenkuin lopetan, tahtoisin vielä kiinnittää 
arvoisan eduskunnan huomiota erääseen seik
kaan. Täällä on eräissä ai'kaisemmissa lausun
noissa, joita nyt esilläolevissa asioissa on sosiali
demokraattien taholta annettu, thuomautettu siitä, 
että niillä toimenpiteillä,' joita tässä mietinnössä 
hallitukselle suositellaan, on ennen muuta tarkoi
tuksena raulhaittaa mielialaa maassa. Olen tässä 
suhteessa näiden vasemmistolaisedustajain kanssa 
yhtä mieltä, mutta. meidän käsityksemme eroavat 
si}loin, kun tulee kysymyheen, k,etä on rauhoi
tettava. Sosialidemokraatit näkevät rauha tto
muutta yksist.ä:än heidän joukossaan. Minä näen 
sitä myöskin maanviljelijäin keskuud·essa, ja voin 
va.kuuttaa eduskunnan vasemmistolJie, että tåm:i 
maanviljdijäin rauhattomuus on ai.van ;y'hiä vaa-
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rallista yhteishmnalle, ·kuin 'konsf!.naan se rau
hattomuus on, jota vasemmistolaiEet tarkoittavat~ 
ei siinä mielessä, että se johtaisi vas~:mmiston pu
naiseen terroriin, vaan siinä mielessä, että se pa
nee meidän kansamme taloudellisen elämän lleru.~
tan horjumaan. Uskallan toivoa, että Pduskunt.a 
hyväksymällä täissä asiassa t·ak.~rrHin.i r>hdotuksen 
vmaksuu tä:ss,äJkin asiassa tasaDuoli~en kannan. 

Ed. N i u k k a n e n: Yihtyen ed. Relanderin 
t.ekemiin huomautuksiin mietinnön sivulla 7 ole
vaa pontta vastaan, pyydän tC~hdä vielä eräitä 
huomautuksia. Mietinnön ensimäises1sä osassa 
tahdotaan kehoittaa senaattia taa.sen' uuteen va
rastojen luetteloimiseen. ·Twmä on mielestäni 
kumminkin s.ellainen toimenpid.e, että siihen ei 
totisesti meidän senaattiamme tarvitsisi eduskun· 
na~n .enää yllyttää. Tässä suhteessa ei meidän 
eniistä -eikä nykyistä hallitusta:mme voida . .suin
kaan moittia laiskuudesta. Senaatti on siinä suh
teessa osoittanut k,eväästä läht~en hämmästyttä
vää työkykyä, ja tuotteliaisuutta. Aina keväästäo 
'lähtien on senaatti toiminut ukaa&sien ja. mää
räyksien laatimiseksi, jotka tarkoittavat enim
mältä osaltansa juuri varastojen selviUesa.amista, 
sillä tavalla, että jos se olisi tehnyt työtä tuotan
non >lisäämiseksi ja elintarpeiden hankkimie.een 
ulkoa yhtä .. paljon, niin varmasti olisi sa,;a,tu jaet
tava.ksi nälkäisilte koko ~lailla. elintarpeita. Kier
tokirjeitä ja julistuksia on tullut sena.atista sill& 
tavalla, että niiden lakien kokoelmaa Qn oHut edes 
elintarvelautakuntien mahdoton seurata, puhumat~ 
takaan muista ihmisistä,. Näiden lakien kama
lalla ja sekava.J[a tulvalla, jota on ollut ihmisten 
mahdoton noudattaa, on käs,ittää:k>seni ja 'koko
nansa hävitetty va:ltiovaHan auktoriteetti kansan 
silmissä. Niillä on ~tustkasimt,ettu ~elintarvel.auta
kunnat :siihen· määrin, 1ettii niihin on .mooissa 
paikoin melkein mahdotonta saada enää jäseniä. 
Niillä on äärimmilleen tusbstutettu maanviljeli
jät ja S·en pääUe tuotettu kunniU·e peloittavia m€
noja, menoja, jo.tka nousevat pienissä j,a köyhissä 
maalaiskunnissa kymmen-iin tuhansiin markkoihin 
jo viime vuodelta ilman, että ·ka.iken täimän vasti
neeksi on juuri nimeksikään saatu elinta.rvelauta
kuntien käytettäväksi elintarpeita. 

Ei myöskään s~en tatkia o1e tällainen kehoi:tus 
tarpeellinen, ett11 meidän uusi -elintarv,ehallituk
semme ei ymmärtä,isi varastojen ylösottamiseen 
ryhtyä. Jo ennenkun tämä mi,etintö oli edes il
mestynyt, alkoi uudesta eiintarveha:llitukse.sta 
sataa määräy·ksiä ja ukaa.ss·eja. aivan .sam1111la. ta
paa kuin niitä ·on tullut entisestä hallituJk,sestakin. 
Ympäri maa,ta on taasen pa.raillaa:n tiedusteltu 
olemattomien varastojen ~uuruutta, viime ~re-
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väästä lähtien jo viid.en:nen kerran ja. nuuSikittu 
tyhjiä salvoja, ilman että elintarpeita. on sieltä 
löytyn;yt. 

Tätä ainaista invenHeerausta on tähän saakka 
puolustettu sillä, €itä sosialistit sitä vaativat ja 
että sillä on tukittava sosia>lisltin suu. Nyt kun 
minun käsittääkseni meidän sosialistimm.e ovat jo 
tästä vaatimuksesta luopuneet, niin minä käsitän 
s-en päätöksen, jonka sosialististen jär_i,estöjen joh
tokuntien kokous viime joulukuun 30 päivänä teki, 
kun s·e :pani jyrkän vastalaus·eensa tällaisia in
ventteerauksia ja ·kotitarka:stumsia. vastaan, ei 
midestäni siitäkään syystä. ·enää tarvits€ täm
möistä inventauspolitiikkaa jatkaa. Tämän 
vuoksi ja kun jokainen voi nlla nyt jo siitä va.rma, 
että .elintarpeita eivät tämmöiset toimenpiteet li
sää ja että jos se työ, minkä vaHion ja ·kuntien 
asettamat elimet siihen käyttävät ja ne mi1ljoonat, 
mitä se tulee valtiolle j.a ·kunnille> maksamaa:n, 
käytettäisiin mihin muuhun tta1hansa, tulisivat ne 
hyödyHis.emmin käytetyiksi, niin si!ksi ei mides
täni ·eduskunnan asia olisi hallitusta tällaisiin toi
menpiteisiin .enää kehoittaa, vaan• pikemminkin 
sitä niistä kieltää ja osoittaa sille joitakin hyö
dy llisempiä ruloja s·en elintarvepolitiikassa. 

Sitten täJssä mietinnössä puhutaan valtion mak
settavista a1ennu'ksista S1en han1kkimien elintarpei
den hin1toihin nähden, sekä valtion viiikirehujen 
hankinnast•a, ja jakelusta ja kulutuskeskuksien 
turvaamisesta maidolla. Näistä samoista asioista 
pu:hui myöskin nykyiruen uusi elintarvehallitus, 
virkaan as~uessaan, julkaisemassaan elintarveoh
jelmassa. Siinä n:vkyinen elintarv.epäällik'kömme, 
maalaisten kesken ,rajahinta Lavoniuksen" ni
mellä tunnettu herra, ilmoittaa ylhtenä toimenpi
teenään, että valtio ottaa yksin monopoo1iks,een 
myöskin väkirehujen tuonnin ja kaupan, sekä ja
kaa väkirehuja kohtuhintaan ainoastaan niille 
maidon tuottajille, jotka tuovat maitoa voimeije
reih1n tai kulutuskeskuksiin. Elintarvevaliokunta 
ei tässä Di1ietinnössä sano tästä asiasta mitään mää
rättyä, niinkuin se tässä yleensä .ei sano asioista 
mitään positiivista. Mutta kun tämä uuden .elin
tarvehallituksen suunnittelema toimenpide on mie
lestäni mitä tyyppillisin kuvaamaan uuden elin
tarvehallituksemme elintarvepolitiikan suuntaa, 
huomioonotettuna kulustuskeskuksien ja maaseu
dun tarpeet, niin en malta olla kajoamatta siihen 
muutamalla sanalla. 

Ai;kai,semman järjettömän ·elintarv.epolitiikan 
johdosta on ·karja.kan:ta maassamme huimasti vä
hentynyt. Viime kesäim~n rehukato on tätä vä
henemistä yhä jouduttanut, niin ·että useilla seu
duilla, joista kato on kovimmin kohdannut, maan
vilj·elijät ovat olleet pa'koitetut hävittämään kar-
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jansa aina puolleen entisestä. Kuu sen li.säksi ovat 
seuranneet valtion määr.äämät •kauratakavarikot 
ja. monet muut sam:a.nsuuntais.et ha!llitulksen toi
menpiteet, johtuu ~siitä, .että maaseudun lehmätön 
väestö kärsii joksenkin y;htä suurta maidon ja 
voin puutetta ikuin 'kulutus·kes;kuksi·enkin väl8stö. 
Tällaista maalla, .syrjäJssä. kulutuskeskuksi·sta. asu
vaa :lehmätöntä köyhää työläisväestöä on meidän 
maas·s!amme hyvän joukon yli miljoona. henkeä, 
-eli ·paljoa enemmän kuin meidän lmlutuskesku1k
sien vä€stö, niid·en va.rakkaat ja. joutilaat lunkat 
mukaan luettuina. Haillituksen toimenpi(Le, että 
se ·ensin :ta,k.avarikoitu:aan 'ka.umt maanviljelijöiltä 
ottaen välkirehujen ka.upan j·a jakelun yksin mono
poolikseen ja jakaa niitä ainoastaan niil•le maidon 
tuottajille, jotka. tuovat maitoa kulutus1lms,kuk
siin, tietää sitä, ·että koko nämä mainitsemani 
väestön osat jäävät ainakin kevään lähestyessä ko
konaan ilman maitoa. Ja toiselta puolelta se tie
tää sitä, <että hallitus käyttää hui'keita summia 
valtionvaroja kulutu:skeskuksien ja \kaupunlkie:n 
väJestön, myöskin nii(Len guila.shien ja miljonäärien 
ruokkimis·een: maidoHa, •kun se nimittäin ai1koo 
korvata maidon hinnan ja :soen tuotantokustannus
ten väl~s:en eron väkirehuilla kulutuskeskuksiin 
maitoa tuoville maanviljelijöille. Toi,sin sanoen 
'ha.llitus mutaa kaupun'kien gulasheille !köyhän
apua, sillä sitä se tosiasiassa on, vai1kkakin valio
kunta tässä mietinnön viidenn€1Hä .sivulla tahtoo 
olla kaupun•ki·en vamk'kaita 'luokkia. kohta:an niin 
·hi.enotunt·einen, että selittää niille, ettei tällaista 
apua ole köyhäin avuksi kat3ottava. 

Eiköhän valtion ja ha.llituksoen velvollisuus, ol
koon kulutuskesflmksien väestö miten vaativaa ja 
mit•en! levotonta tahan•sa, olisi sentääm noudattaa 
tasap.uolis·empaa 'Politiikkaa? Eilköhä.n sillä olisi 
sentään y-htä suuri velv·ollisuus ta,lolllpoikia ja 
ma.as•eudun työläisiä ja. niiden l:apsia, kuin kau
punkien gula.~heja. ja punrukaarteja kohtaan. Eikö
hän s·e, jos se nyt kyk.enee niitä väkirehuja hank
kimaan, voisi jakaa niitä edes v:aikka. vastin•eeksi 
niistä k.auroi•sta, mitä se s:vr.iäseutuj·en maanvil.ie
lijöiltä tak•avadkoi. Hallituksen on otettava. huo
mioon, että maamme syrjässä kulutuskeskuk.si:sta 
elävä väest·ö, sen tilaton työväestö ja ·köyhä tilrul
linen väestö, ovat juuri sitä väiestön osaa, joka: 
elää t.äiHälkin kertaa kaikkein tt..:ka.limmissa oloissa, 
niin t:vöan•sioihin •kuin elintarpeitten puuttees,een 
nähden. Kun otetaan huomioon viime vuoden 
huono sato, jonka johdosta ~yrjä:seut.ujen ta.lollis
ten omat viljavarat ovat. nyt .io yleensä kokonaan· 
lopus·sa ja se seikka, että ne vil.iavarat., joita hal
litus aina jos.kus onnis'hm saamaan ulkoa, pysäh
tyvät säännöllisesti kaupunkeihin ja kulutuskes
kuksiin j.a syrjäs•eutu.i•en elinta.rvela.uta.kunnat 
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jäävät niistä me1kein kokonaan osattomiksi, niin 
johtuu siitä, •että srkäili •kuin tässä maassa nyt jo 
nälkää nähdään, näkee sitä juuri kulutuskes•kuk
sista syrjässäoleva väestö ja rkaupunkilaiset siihen 
katsoe~ huutavat nälästä suotta. Tämän vuoksi 
hallituksen toimtmpit.eet elintarp·eiden !hankkimi
seksi flivät saa kohdistua ainoastaan kaupunkien 
ja kuluiuskes•kuksien ruokkimiseen, kuten sen 
ohjelma ja useimmat sen toimenpiteistä viittaavat. 
Sen velvollisuus on huolehtia yhtä paljon syrjä
seutujfln nälkäisistä, kuin ·kaupunbl:aisista, 
va~kka ne eivät olekkaan aina sen korvan juu
ressa kaupunkilaisten tavoin huutamassa. 

Ed. T i r k k o ne n: Minun mielesitäni ed. 
Niukkasen jutut punakaartista tämän asian yhte
ydessä ovat tar.peettomia siitä syystä, että elintar
vekurjuus oli äärimmillään jo ennen 'kaartien syn
tymistä. Porvarit perustivat lahtari'kaartinsa 
maaseuduilla mahdollisia elintarveselkkauksia 
tukahduttamaan ja tämän jälkeen 1Jerusti työväki 
järjestyskaartinsa. Ed. Niukkanen ihmetteli, 
että sosialistit ovat luopuneet elintarvetarkkailun 
vaatimuksesta. Ed. Tokoi varsin selvästi mai
nitsi mitä työväki tässä suhteessa vaatii, joten 
ed. Niukkasen järjen olisi täytynyt jo se käsittää. 
Kun porvaristo väitti sil'loin, kun työväestö vaati 
elintarpeiden tarkkailua, että tuotannon harjoit
tajilla ja gulasheilrla y. m. ·pwrempiosaisilla ei ole 
varastoja, ja kun hallituksen toimenpiteestä tämä 
tarkkaaminen järjestettiin sillä tavalla ettei ollut 
tarvis työväenluottamusta nauttivia miehiä tar
kastuksessa. käyttää, niin siitä syystä ei työväestö 
myöskään niihin luota. Jos työväestö tällaisen 
porvariston keskuudessaan toimeenpaneman tar
kastuksen hyväksyisi, olisivat porvarilliset täysin 
oikeutettuja ja tulisivatkin mahdollis•esii sano
maan että, katsokaa.ppa nyt, sosialistit huusivat, 
että varastoja on olemassa, mutta tarkastuksessa 
ei niitä ole ilmennyt, ja että tämä huuto oli aivan 
aiheeton. Tämän elintarvekysymyksen olles1sa 
eduskunnassa käsiteltävänä ovat porvari'lliset, eri
toten maalaisHittolaiset, koettaneet 'pestä porva
rilliset elintarvelain rikkojat Vlalkoisik:si pulniu
siksi kuitenkaan siinä onnistumatta. 

Lailliset olot ja l-aillinen järjestys maahan, jy
rähtää senaatin esimiehen bassoääni eduskunnlan 
vasemmiston puhujalavalta vaatiessaan edus'kun
na1ta rajattornia valtuuksia, 'käyttääkseen Suo
men kansan varoja a'sevoiman pystyttämiseksi ja 
siten porvarillisen diktatuurin luomiseksi maassa. 
Porvarilliset lehdet, agitaattorit ja ·edugkunnan 
porvarillisista ryhmistä- Juutilaiset mukaan lu
ettuina- panssaroittunut komJ)romissi ovat yhty
neet kuoroon, joka nyt laulaa laillisuuden hymniä 

nällkäisille tyaläis.ille silloinkin kun ne tukehtu
maisillaan lainpuristuksesta ja porvarien ·lainri
koksista, epätoivoisena tukkivat korvansa, tälle 
musiikille, silloin kun ne koettavat hakea, vieläJpä 
laillisia keinoja sammuttaakseen nälkäänsä. Se
naatin esimiehen 1laillisuuskuoto laulaa lauluansa, 
mutta hänen 1omans,a, rporvarit antavat :palttua 
laillisuudelle, silloin kun se estää heitä har.iotta
ma,sta kansan 'pohjalkerrosten ny1kemistä. Työ
väestön mielestä olisi välttämätöntä että tämän 
laillisuus'karjunnan yhteydessä ·olisi ·edes kerta 
varotettu manttaalimiehiä, s:ota-ajan gulasheja ja 
muita sota-rosvoja elintarvelain rikkomisesta. 
Sitä ei kuitenkaan ole tehty. Ei koira koiran 
hännälle ·polje, sanotaan. Viime vaalien edellä. 
kun muun muassa maalailiittolaiset kävivät kan
san keskuudessa agitatsioonimatkoilla, niin he 
selittivät, että elintarvelalci on syntynyt sosiali
demOikratian painostuksesta, ja •että nyt näette, 
että seuraus sosialistien elintarveasiain järjeste
lystä on vain elintarvekurjuus. Ei selitetty edes 
sitä, että, muistaakseni ainoastaan 4 eduskunnan 
jäsentä äänesti tämän lain hyväksymistä vastaan. 
Silloin kun tämä elintarpeiden luetteloiminen lain 
säädettyä toimeenpantiin, on kiistämätöntä, että 
juuri maalaisliiton ja muiden manttaalipor'ho.ien 
keskuudessa tämän lain rikkom~ls suurimma.8~a 
määrässä tuli ilmi. Eräs esimerkki moniiukui
sista. Eräässäkin talossa pohjois-Karjalassa il
moitettiin elintarvelautakunnaJle ylijäämää koti
taloudesta olevan 4 hehtolitraa viljaa. Pari pärr
vää sen jällkeen tuli tukkiyhtiön työnjohtaja ja 
osti samasta talosta 40 hehtolitraa rni<Sta a 200 
markkaa. Tämä oH luonnollisesti jätetty ilmoit
tamatta. Tämä ei ole muuta kuin yksi esimerkki, 
mutta riittää jo kuvaamaan miten pohjois-Karja
lan manttaalimiehillä on väljä omatunto. Oma
varaistaloudet, jotka siUoin pohjois-Karjalassakin 
perustettiin, olivat yleensä järjestetyt !Sillä tavoin; 
että parempiosaiset herrasväet, papit, Iukkar'it ja 
suntio, y. m. kirkolliseen säätyyn kuuluva't otet~ 
tiin näiden manttaalimiesten omavaraistalouksiin. 
ehkäJp.ä vielä •lähå.mmästä lkaupungis•ta hyvät ystä
vät ja sukulaiset 'haalittiin tämän omavaraistalou
den yhteyteen, 1joten paikallinen työväestö ja rnuu 
köyhempi väestö jäivät kokonaan oman onnensa 
nojaan. Näin rpohjois-Karjalassakin. Työväes
töä, joka ei ollut hyvissä väleissä erittäinkin sosi
alisteiksi tunnettujen, on täytynyt tyytyä purek
simaan kauranakanoita perunain ja nauriiden 
kera. Karjantuotetta meillä pohjois-Karja.lassa 
on yllin kyllin ja yleisesti tunnettua on että pai
kallisen väestön tarpeeksi on sitä ollut viime kesä
nä. Joensuussa, joka on pohjois-Karjalan ka U'Pan 
keskus, siellä harva se yö, ettei olisi pitkin jokea 
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laivat, moottorit ja maantiellä hevoset kuljettaneet 
voikuormia, mutta paikallisen väestön tarpeeksi 
niitä ei koskaan saatu. Ja lkailkissa näissä sala
kuljetuksissa olivak osa1li.ffina juuri manttM.limie
het trokarien kanssa. Syy minkätähden ei poh
jois-Karjalassa parempi-osaisten kuluttajain kes
kuudessa ole elintarvepula kärjistynyt niin äärim
milleen kuin se on, työväestön keskuudessa on se, 
'että nämä tällaiset elintarpeiden sa1akulj!ettajat 
tiesivät että on -e!dullis>ta tyydyttää parempi<()sai
sia, tuomalla niille elintarpeita niinkuin karjan
tuotteita y. m. sen vuoksi etteivät ne nousisi tyy
tymättömyydestä työväestön kanssa yksissä neu
voin toimimaan epäkohdan poists;miseksi. Joen
·suun kaupungista, kerrottiin - varmalta taholta 
- erinäisten kauppiaiden kuljettavan kätköihin 
viljaa; tiedettiin myöskin, että erinäiset herras
perheet oilivat salonkeihinsa järj.estäneet salaa
miaan viljavarastoja huonoruman ajan · varalle. 
Kun työväestön keskuudessla oli äärimmilleen 
muun mua1ssa karjantuotteiden puutetta kärsitty, 
niin nämä ryhtyivät viimein yrittämään slaada 
edes jossain määrin puutetta lievennetyksi. Sala
kuljettajilta,, takavarikoimisia suunniteltiin, mut
ta ei tiedetty siihen minkäänlaista keinoa, kun vi
ranomaisten, lain nojalla antamat, määräykset oli
vat niin sekavat ja muhl\.ikkaat. Silloiselle se
naatin elintarveosrustolle lähetettiin elintarvelau
takuntain taholta lukuisia kirjelmiä tiedustellen, 
miten olisi näiden 'Pidätettyjen varastojen 'kanssa 
meneteltävä. Näihin kyselyihin ei hyvin usein 
saatu edes vastlmsta. Lukemattomista elintarve
lain rikkmriisista ei ,.pohjois-Karjalassakaa!Il ole 
kertaakaan yritettykään rangaista. Onpa tapah
tunut sellaistakin, että viranoma,iset ovat suora:::
taan kieltäytyneet rankaisutoimenpiteistä. Porva
rilliset nyt myöntä""'ät•itsekin; että lakia on rikot
tu räikeästi. Täytyy sanoa, että tuskin milloinkaan, 
ainakaan Suomessa:, on tiiin törkeäJsti rikottu la
kia kuin juuri porvarit ovat elintarvelakia rikko
neet. Onko s~lloin ~hme j~os Turun ryöstöretkeili
jät ja mahdollisesti jotkut punakaartilaiset saa
vat 'laillisuudesta ja sen· noudattamisesta samat 
1käisitykset kun. porvareillaJkin on. MiHä oikeu
della porvaris:to voi vaatria lainkuuliaisuutta jou
koilta, kuin se itse ei näytä esimerkillään, että 
laki on pyhä? Näemme aivan selvästi. että lakia 
eri ryhmien ikeskuuaessa näytääill noudatettavan 
vain silloin, kun ~se on taloude!llisille eduille vält
tämätöntä. - Nyt tämän jaJkimäisen tarkastelu.n 
'rnyöhäJstyrrninen näyttää minun käsittääikseni ole
van tarkoituksella tehty, ja muodolliseksi syyksi 
on vielä lmetettu tuLkita, että työväestö tässä mu'ka 
krenaisi. Kun hallitus ennakolta tiedusteli por
varillisten ryhmien mielipiteitä tämän asian suh-

----·----

teen, niin oli sillä nähtäJväJsti porvarien antama 
suunnitelma. asiassa, ennenkuin eduskunnassa sitä 
kerittiin käsitellä. Muutamat porvarilliset edus
kunnan jäsenet olivatlkin sitä mieltä, että edus
kunnalla ei oli!si syytä tähän asiaan tarttua lain
kaan, vaan olisi se jätettäNä s'enaatin tehtävtrksi, 
'koska si:Uä ~oru jo asia vireillä. N y,t toimeenpan
nuss·a :ta.l"kastuksessa porvaristo on kehunut toi
mittavansa tämän tarikastuben työ,väe'stön .mie
liksi ja poistavansa ne aiheettomat epäluulot, jotka 
ovat kohdistuneet porvaristoa ja niiden elintarve
kätköjä kohtaan, mutta se menettely jota tässäsen
rataan ei poistaepäilyä. Miksi tätä tarkastustalail
lisuutta ja sen pätevyyttä on koetettu myölhästyt
tää, ~on hyv~n ymmär.rettävissä. Maalaisliittolai
set ovat haHituksellekin mahdollisesti seEttäneet, 
että viljavarastoja on vailkeanlainen kotona säi
[yttää tarka,stusten tullen ja sen vuoksi olisi vii
vy:tettävä, että re!kikelin \ultqa manttaalimiehet 
heinä- ja halkoreissuilla ~voiJsiwt kyydittää vill
jansa varmempaan talteen. Tällä ei suinkaan ole 
sanottu sitä, että niitä lma'hdollis•est,i hyvin suu
ressa määrin on, mutta on niitä kui,tenkin. N y.t 
toimitetun tarkastuksen tuloksista kerrotaan sano
malehdisiSä, muun muassa että 'kun Tohmajäwen 
elintarvelautakunnan tarkastusmiehet toimittivat 
tarkastuksen Ryösiössä Pelk!ka Variksen talossa, 
niin löydettiin riihen vinn1ltä ylösantamatonta 
siemenviljaa 23 säkkiä. Mainittu Varis on jo en~ 
tuudestaan tunne.ttu viinankeittäjä ja on istunut 
4 1;2 •kuulmutta rvankeude!Ssa. Olikohan nytJkin 
kätketty vilja mijottu jalos•tettarva!ksi? Tapaus on 
yksi tuhansioo jonkossa. Kuinka monta käHröä 
l>iHeneekään mrtä 'kummaTlisimmaJssa paikassa 
joita tuskin onnistuu löytämään muutoin kuin va~ 
hingon ikall!passa. Viinatehdas on myö:sikin löyty
nyt Hammaslahdella K'auppisen tilalla tämän 
kunn 10 'l>äivänä. T~ehdas sijaitsee Hakkaraisen 
maalla erääm lesken torpan ~uona ja löytyi sieMä 
3 a 4 hehtoa ruisviljaa, jota rikkaat kuuluvat kul
jettavan sinne. Torpan nälkäinen lapsi tiesi kertoa. 
että siellä O'll' viljaa eoomimänkin, mutta he eivät 
uslkalla 1sitä ottaa. Tässä äslken toimitetussa tar
kastuksessa muun muassa Sortavalassa, jossa on 
asukkaita muistaakseni noin 4,000 paikoilla on 
saatu vi1jaa 48,500 kiloa. Tämä on ikyUä elin
tarvelauta'kunnalle jo aikaisemmin ilmoitettu 
mutta voi tämänkin erään pa•rhaiHaan toimitetta~ 
van tarkastuki&en tuloksena merkitä. Jos lkaiik
kialla maassa toimitettu tarkastus tuottaa niin 
hyviä tuloksia, kuin mainitsemissani paikoissa, 
niin on siitä suuressa määrässä etua. 

Ed. A 1 k i o: Pelkään, että tämäkin on huono 
paperi, nimittäin siihen tarkoitusperään nähden, 
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johon ·sen kautta pyritään. Mielestäni olisi täällä! 
nyt jo, kun kevät taa.s·en alkaa lähestyä, •enem
män kiinnitettävä huomiota siihen, miUä tavalla 
elintarpeita todellakin saadaan, 'kuin tarkaste
•luun, josta niin vasemma<lla kuin oikea.llakin saa~ 
tetaan olla vakuutettuja siitti, että tämä tarkastelu 
tuottaa verrattain tyhjän tuloksen. Viime ke
väänä, kun ·eduskunta sai tehtäväJmseen ruveta 
suunnittelemaan elint.arvepolitiikkaa, silloin jo 
tältä puhujalavalta suositeltiin sitä että elintarve
politiikassa on erityinen huomio pantava siihen, 
että tuotannon lisääminen muodostuisi tosiasiak
si. Silloinkin elintarvella>kia säädettäessä katsot
til.n, että tuotannon li·sääJminen on luonnoHin>e:rr 
asia, että siinä ei tarvita mitään ·erikoistoimen
piteitä hallituksen puolelta.. Ainoa, johon katsot
tiin toimenpiteitä tarvittavan, oli säätää pakkotoi
menpiteitä niitä vastaan, j.ot•ka. elintarvetuotan
nosta tulivat huolta pitämään. Nyt olemme tä
män viimekeväisen lainsäädäntötoimenpiteen ja 
-uskon hedelmiä nauttimas•sa. Tämä usko ei 
ol·e kantanut hyviä hedeilmiä. MaasS'a· vallitsee 
nälkä ja, -elleivät merkit p•etä, tulee nä;lkä kasva
maan enrsi syksynä. Ei ole kukaan sanonut, että 
sota loppuu tänä vuonna. Ja jos Suomessa jät·e
tään elintarpeiden lisääminen taasen vain pelkän 
sattuman varaan, pakkolainsäädännön varaan ensi 
keväänä, pelkään, että tuleva vuosi on raskaampi 
kuin Mmä vuosi. Mutta olipa asianlaita siinä 
suhteessa miten tahansa, jos sotakin loppuu, viit
taavat kaikki merkit ·siihen, ·että maailman vilja
tuotanto on nykyään siksi 1amautuneessa t~larr
teessa, että jos me joudumme tulevanrakin vuonna 
p.ä;äasiassa elämään siitä, minkä verran viljaa. voi
daan saada uJ.komai•lta, hinnat tulev:at olemaan 
niin korkeat, .että s·e suora.staan tul·ee silloin ras
kaammin ras<ittamaan <maata kuin nykyhetkellä, 
ja. viime vuonna, jalloin sotateollisuudoen tuotta
mat tulot ovat riittärmet jossain määrin •korvaa
maan sekä teollisuustyönt.ekijäin •että työnanta
jain tarpeet. Sen vuoksi paJlaan siihen asiaan, 
josta jo viime keväänä, kun .elintarv·easiat oliva:t 
täällä •kes•kust.elun alais-ena, huomautin, nimittäin' 
siihen, että on kerta kaikkia.an •luovuttava •käsi
tyksestä, että pa•kkotoimlenpiteet ovat pa.rhaita 
k<einoja saadaksensa .elintarvetuotannon täJssä 
maassa lisät;vksi. Jos maanviljelyksen tahdotaan 
tuottavan lisää ·elintarpeita en·si syksynä, on vält
tämätöntä, -että hallitus nyt jo ryhtyy toimenpi
teisiin varata'ksensa riittävän määrän varoja sitä 
varten, että maanviljelystuotannolile taataan kaik
ki kannattavaisuuden edellytykset, ·että s-e lisää 
tuotantomäärää ensi kevään kylvöaikana. Tässä 
tarkoituks-essa on tärkeätä .silloin ryhtyä sellai
siin pakkotoimenpit.eisiin, ·että maanviljelijät v·el-

voitetaan kyntämään l8iajemmat alueet kevätkyl
vömaita ja kylvämään ne. Mutta tälllaiseen pak
kotoimenpiteeseen ei olle oi'keutta. muuten kuin 
sillä tavalla, dtä valtio sitoutuu vastaamaan kai
kista mahdollisista ta>ppioisrta. Siihen tarvitaan 
meniies kymmeniä miljoonia markk9ja. Mutta 
tässä maassa on totuttu kymmenmiljoonia kä
sittelemään jo hyvin •kepeäisti. Pyytäisin siis eh
dottaa., .että hallituks·en puolelta ryhdyttäisiin toi
menpiteisiin, joid·en ·kautta ensi keväänä alettai
siin toimia niin, ·että Su-omen maa tuottaisi tule
vaa vuotta v:art.en kansallensa riittävän määrän 
elintarpeita.. · · 

Tämän yhteydessä on: minun kiinnitettävä huo
miota vielä erääs-een seikkaan. .Äskeisessä lau
sunnossaan ed. Tokoi nimenomaan viitta•si siihen 
yhteisetuun, joka vas·emmiston ja. äärimmäisen oi
•keiston ·kes·ken on olemassa1 

1kun on kysymy.s elin
tarpeitten hankinnasta teollisuusväestöä varten. 
Tällä kertaa hän sen selvä;sti ja julkis·esti tun
nusti, että sellainen etuyhteys on olemassa. Kes
kustan puolelta. on tätä et,ua usein mieliin teroi
tettu. Tämä •etuyhteys on nähtävästi ollu,t jos
sain määrin va.i<kuttamassa siihen, •että f)lintarve
lakia ei ale toteutettu sikä!li, mikäli se olisi ollut 
m a h d o ll i s t a myöskin: teollisuustuotteiden 
hintain a1entamis·een ja kans>an tarpeitten niillä 
tyydyttämiseen nähden. Esimerkiksi vaateteoHi
·suusr on tässä maassa saanut viettää kultaisia 
markkinoita. Kuinka suunnattomia voitto]:a tällä 
alalla on ansaittu, ei 1kuulu :minun tilit.ettäväikseni 
tälilä kertaa. Jokainen meistä tietää sen, että 
vaateteallisuus on viettänyt ·eriruomaisia markki
noita. Hallituksen puolelta on .s·elitetty, että hin
tojen ra.ioit.us-toimenpiteet tässä suhtees;;a ·eivät 
ole mahdollisia, ·kos•ka. tehtaat siUoin lakkautta
vat tuotannon. Olen sitä mi:eltä, ·että kun kerran 
pakkotoimenpiteitten aikaan on tultu, jolloin eräs 
osa mraa.n kansaa, joka edustaa tuotantoa, voida!fln 
lain :pa:kollla velvoittaa kansan yleistä tarvetta 
tyydyttämään oman vahinkonsa uhalla, kyllä 
silloin on s osia l i s m i a toteutettava my·ös;kin 
muihin ei vaan maanvi<ljelijöihin nähden! Kun 
siis nyt, jolloin· on kylmät pakkaset ja ·kansa 
maassa näk-ee vilua, ·kysytään, mitä ·elintarv·elaiH:a· 
voidaan tehdä tämän vilun poistami.s•ek.si, on kä
·sittääkseni halilituksen toimittava niin, että Suo
men varateteollisuustehtailijat v·elvoii·etaan sopi
villa, kohtuullisiHa hinnoilla vaLmistamaan kan
gasta .että tämän maan vi·luista kansaa saadaan 
pukea. lämpimästi. Muuten muillakin aloil>la, 
varsinkin mikä •koSikee maa.nvilj.elysrmlujra, ei ole 
tietääkseni teollisuuteen ·elintarv·ela.ki.a soveHu
tettu maanviljelys·kalutuotannon helpoitta:miseksi. 
Elintarve>lakia sovelluttaen on mahdollisuus sekin 



Elintarvekysymys. 981 

t.ehdä. Jos ·ensi keväänä tahdotaan, että maan
viljelys pystyy ·suorittamaan sen asevelvollisuu
den, mihin kansan tarve sen täJHä kertaa komen
taa, on välttämätöntä, että hallituksen puolelta 
nyt jo pidetään huoli siitä, etteivät tähän tarkoi
tukseen tarvittavat koneet, joita monta vuotta on 
oltu ostamatta ja lisäwmättä, tule loppu;maan sil
loin kun tarvitaan ja etteivät ne ole <hintansa puo
lesta mahdottomia ostaa. Nämä ovat toimen
piteitä, joihin on ryhdyttävä, jos lk:ansaa tahdo
taan suojella siitä puutteesta, joka mahdollis·esti 
on tulemassa tulevana. vuonna. 

On turhaa vasemmiston, 'kesikustan ja oikeiston 
välillä riidellä siitä, minkä verran kukin ryhmä 
tai ·kansanluokka on rikkonut elintarvelakia. Sitä 
ovat rikkoneet ka:ikki. E~kä! •käräjänkäynnillit 
siitä tule mitään !leipää. 

Mutta tääHä on eräs kausatlaisjoukko huomatta
van vapaasti päässyt temmeltämään markkinoil
la, ,joita vastaan ei myöskään hallituksen puolel
ta ole riittävän voimakkaasti työskennelty, ja s·e 
on gulashijoukko. Näid€ll sotavuosien ai•kana on' 
mke-elämä suureksi os•aksi muodostunut pelkäksi 
keinotteluksi. Liike-elämän siveellinen pohja on 
viety ja se on muuttunut huijau'kseksi, joka on 
kiskonut kansan e'linvoimaa. Näihin on nyt ·kiin
nitettävä huomiota. Olemme saane·et vHme ai
koina huomata, miten•kä suuret joukot teollisuu
denharjoittajia varustautuu toimeenpanemaan 
työnsuLkuja, joka ilmeis·esti tapahtuu eräältä 
osa,lta. myös sen vuoksi, että teollisU'uden kannat
tava•isuusmarl1kinat jon'kunverran näyttävät huo
nonevan siitä, mitä: ne ovat edeHisinä vu<:~sina ol
leet. Nykyään olemm-e tU'lema,ssa sel'laiseen ti
lanteeseen, jolloin tässä maassa ei saisi panna toi
meen työnsulkuja. Se on y·ksi Suomen kansalli
;ren rauhan elinehtoja. Jos teollisuus tulee tuot
ta;maan tappiota niissä oloissa, jotka nyt ovat 
tulossa, tuottalmot; juuri ne miljoonat, jotka ovat 
kokoonkäärityt sotavuosina, ovat •käytettävät nyt 
niiden tappioiden korvaamiseksi ja Suomen kansal
lig.en rauhan toteuttamis.eksi. On monta kertaa 
tosiasiain pohjalla todistettu, että työväki, vaik
kakin se saa hyviä palkkoja, kuitenkin oru kärsi
nyt puutetta. Sell!Uista työväJkeä on mallissa ol
lut paljon jos on ollut hyvinvoipaa'kin. Puutetta 
ei saa ryhtyä nykylhetkellä ,lisäämään. Mutta: 
mitä useampi teolliE,uuslaitos sulkee ovensa ja 
siten ryhtyy itsekkääseen taisteluun työvoimaa 
v.ast.aan, ,sitä useampi työläinen joutuu kärsimään' 
nälkää. Ja se, s·e merkitsee ·sisäHistä sotaa. 

Äsken muutamien järjestysasioita: koskevain' 
1~:esknstelujen yhteydessä väitettiin, että järjes
tysvaUa.n t{)teuttaminen tassä maassa merkitsisi 
sisäJllistä sotaa. Olen sitä mieltä, että järjestys-

vallan toteuttaminen merkitsee täälllä s i s ä ·11 i s
t ä r a u h a. a. Mutta se edellyttää, ·että edus~ 
kunnan puolelta ilmilausutaan se vaatimus, että 
niiden voimien, jotka nyt voivat •koottujen 'kapi
taalien avulla järjestää maassa työ.J;narkkinoita, 
tulee se tehdä, niin ettei täällä synny suunnatto
mia työttömien laumo.ia, jotka vilussa ja nälässä 
jc,~tuvat viimeiseen asti kiihoittumaan, tätä yh
teis•kuntaa vastaan. Jos eduskunnan puolelta 'voi
daan tehdä jotakin täJllais·en tuloksen ehkäisemi
seksi, siinä on ytksi keino siihen, mitenkä täällä 
Suomessa voidaan säavutta•a .sitä kansrullista rau
haa, jota me nyt niin kipeästi kaipaamme. Mutta 
siinä on! myöskin ·edellytys eräisiin toisiin tulok
siin. S.en kaut.ta me tulemme siihen, että tähän 
maa:han voidaan saada ulkomailta sitä •leipää, jota 
omasta maasta ei tarkastamallakaan /löydä. Rau
hattomuus vallitsee maa;ssa, olkoon .sen syyt mit
kä tahansa. Olen sitä mieltä, ·että jos me nykyään 
voimme saada ulkoma:Hta leipää, suuri syy tämän 
rauhattomuuden a.altoilemiseen on sil•loin pois
tettu. Mutta sen ·saavuttami•seksi on myöskin nii
den, jotikla eduskunn:a.ssa edustavat työ~äen jouk
koja, ry<htyminen tämän rauhan toteuttamiseen 
vahvasti, todenteolla. Heidän on a.uktoriteetti
sanatllansa vaikutettava työväenjouktkoihin siten, 
että he ·osoittavat olevan..."®.. myös sitä mieltä; että! 
maassa on ·saatava rauha aikaan ·ehdolla millä ta
hansa. Tämän rauhan yhtenä ehtona on se, että 
tää:llä lakataan syyttelemisestä niitä elintarve
tuottajia, jotka kuitenkin ovat antaneet täJlle kan
salle l·eipääJ tähän asti. Jatkuva syytteleminen 
siihen suuntaan va~kuttaa negatiivis.en tuloksen. 
J'os tätä syytt-elemistä jatkuu, on aivan ilmeistä, 
että se tullee synnyttämä1i:n tietämättömissä kan
sanjoukoissa 'lraupuugeis·sa, jotka eivät tunne 
maan tuotanto-oloja, sellaisen edellytyksen, että 
täJmä syytteleminen on tosi. Kun tällä syyttele-: 
misellä ei kuitenkaan ole totuuden pohjaa,; pitää 
sen edus•kunnassa kerran•kin kyetä sosia:lidemo-. 
Iua;attisen ryhmänkin tunnustamaan. Silloin kuin 
täHe pohjalle päästään, on .selllainen sovinnon 
pohja aikaansaatu, jonka kautta Suomeen voida:an 
sa~JJda viljaa nyt aluksi ulikomailta, tulevan kesän 
tuotannon kautta kotimaasta. 

Haukkuminen j.a ·parjaaminen ,siis pois! Me 
ol·emme nyt Suomen vapaan tas·avaHan 'kansalai
sia. Meille jokaiselle on hyvin tärkeätä saada tääl
lä olot järjestetyksi niin, etteivät meiltä ennen pit
kää katso ·euroopiJ~alaiset va.Ila,npitä:jät pakon vaa
tiwm otta:a. tätä vapautta. Meidän :tul{:e hoitaa 
Jtyt hyvin tämä ·kansallinen taloutemme. Elin
ehto tässä on se, että me teemme jotakin, varatak
semme maJhdollisuud·et kaikiUe kansa.Jaisille työn
;;ä on:nistum~seen maa·ssa, ettemme luo tahal1amme 
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riidan syitä, jotka mahdalEsesti tekevät tuotan
uon täällä mahdottomaksi ja sen kautta elämän. 

Elintarveasiaa lkäsitellessä olen katsonut asiak
seni viitata näihin se!kkoi'hin. Nimkuin sanoin, 
elintarpeita meille ei lähde tämän pap-eripalan 
kautta, mutta niitä lähtee sen kautta, jos me ryh
dymme toimeen elintarpeiden tuotannon lisäämi
seksi. Siihen olen tässä 1lausunnossani koettanut 
antaa viitteitä. Olen vakuutettu siitä, että jos 
maassa otetaan niitä ,huomioon, tulos on hyvä. 

~Ed. S c h y b e r g s on: Jag har ~en rrukning 
oup·pgjord med herr Gylling- aUt sedan det till
fälle, då detta betänkande föregående gång före
drogs. i kammaren. Den gäHer Helsingfors stads
fuUmäktige och deras tillvägagående i lifsme
delsfrågor. Herr Gylling hade icke nog starka 
ord för sfu•dsfullmäktiges beslut i frågan, och 
jag har trott, att hans uttalande icke bör få kvar
stå utan bemötaillde i landtdagens handlill'gar. 

HelsingfQrs stadsfuUmäktige emottogo af 1ifs
m>edelsnämnden meddelande om att det kunde 
räcka. endast några veckQr innan lifsmedlen, spe
ciellt brödsäden, voro slut. Det har lyc-kligtvis 
gått. en tid framåt utan att detta hot b[ifvit verk
lighet, moen man 'lran väl förstå, att stadsfull
mäktige inför ett sådant meddelande kände behof 
att gifva uttryck åt sitt misosnö.ie öfver både re
geringens lifsmedelspolitik och ~lifsmedelsnämn
den i Helsingfors. Det var isynnerhet en sak, som 
i hög grad för'bittrade oss. Lifsmed·elsnämnden 
ha.de sändt till Österibotten ·en för ändamålet väl' 
kvalificerad person, som där inledt underhandlin
gax om betydande kvantiteter hafre och smör tiH 
oett skäligt pris, ehuru ett pris, som ahetydligt 
öfvoersteg maximipriset. Men det f:anns ingen 
möjlighet att få öfverenskommelse tiH stånd. 
LifstnedelsnJämnden lär icke ens hafva gjort fram
ställning, hos senaten am tiHåtelse att få i doetta 
fall .ofverskrida maximipriset, och följden var, 
att vi stodo inför l}wta.nde hungersnöd, för att icke 
säga hungersdöd, såsom en talare i stadsfullmäk
tige,! den som var skarpast i sina uttaJlanden, ytt
rade sig. 

Man får icke .förbise den omständigheten, at1! 
sådena konsumtionscentra, som särskildt ett lands 
hufvudstad, utgör den största f.ara under sådana 
tider som dessa och att d·et därför ligger vikt på 
att tiUförs~ln till dem framför allt gynnas, me
da.n olandsorten i hvarje händelse med sitt själf
hushållssystem red·er sig något så när. Det var 
infö!'!detta fa1ktum som Helsingfors stadsfullmä!k
tige be$löto att anhålila om tillåt~else att få öfver
s:krida. ma:ximiprisen och sålunda öka tillförs·eln 
till He~lsingfors. Sådant var det ry,sväl'da bl'Ott, 

för hvil'ket herr GyHing beskyllde stadsfullmäk
tige. 

Herr Tokoi hade ett långt andra:gande, som 
dock icke syntes erbjuda något syn:nerligt intres
·se, att döma af den fullständiga 'likgiltighet, med 
hvilket det åhördes. Men det var ett par omstän
digheter i doetiJa andragande, som dock tåla att be
röras. Han talade hland annat om uppskofvet 
med behandlingen af det förevarande betän,kan
det. Såvidt jag kan påminna mig var de:t haus 
e~t partis talträngdhet i fråga om Mikkolas pe
titiQn, som föranledt detta uppskof. Eljes hadoe 
denna. fråga länge sedan varit afgjord. Men, 
såsom jag redan senast sade, ha.r ingen skada 
skett. Det -kun tvärlam låta tänka sig, utan atf. 
vi därför be'höfva vara ookymrade, att vi, om vi 
nu a:fbryta plenum i van>lig tid, yttermera få ett 
uppskof, först till fredagen, och enär då åtskilli
·g.a ärenden med preferens förekomma, 'kan det 
hända, att denna sak får ligg.a ttll sig ännu, och 
herr Tokoi d.å möjligen lefva i den Mvertygel,<;en, 
att utskottets förslag skulle ha:ft utsikt att god
kännas af kammaren, hvilket jag för min del 
hoppas att icke komme att ske. Herr Tokoi var 
i sitt senaste andragande hegifven på klagovisor, 
och den andra 'klagovisa.n gä:llde, att regeringBn 
icke hade kommunicerat i lifsmedelsfrågan med 
socialisterna., utan endast med de borgerliga. Det 
kan förtjäna konstateras, att herr Tokoi, och tro
ligen hans parti också, sålunda synas sätta mera 
värde på kommunikationen med regeringen än 
man af andra yttranden trott sig 'kunna döma. 

När . herr Tokoi anförde detta, rann det mig i 
minnet, att hans egen regering oclh hans parti, 
som då var majoritetsparti här i landtda.gen, då 
partiet dref storpollitik, sannerligen icke bekym
rade sig om att på något sätt inviga den öfriga 
landtdagen däri och i sådana frågor var det ändå 
nästan oförlåtligt att icke göra det. 

Ed. T a n s k a n ·e n: En olisi viitsinyt tässä 
asiassa käyttää puheenvuoroa, mutta kun täällä 
eräs poh.iois-Karjrulasta kotoisin oleva edustaja 
Tirkkonen Joensuun 'kaupungista puhui poh.iois
Karjalan oloista toisin ·kohdin mielestäni totuu
desta ·poikkeavalla tavaUa niin katson v·elvolli
suudekseni, 'kun 'minäkin olen poh.iois~Karjalasta., 
myös !lausua pari sanaa. Varsinkin mitä ed. Tirk
kosen puheeseen tulee, että siellä ei omavarais
talouksiin olisi otettu kuin pappilan ja yleensä 
porvaripuolueisiin kuuluvia henkilöitä, mutta ei 
yhtään. työväkeen kuuluvaa olisi otettu niihin. 
Sen minkä minä tiedän ainakin niissä ·kunnissa, 
jotka ovat lähellä minua, on asiat aivan toisin. 
Muutoin sieHä yleensä on omavaraistalouksia vä-
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hän. Se mikä määrä niitä lieneekin, tuskin nämä 
maalaistaloudet ovat talouksiinsa yhdistelleet 
kaupunkilaisia .ia kilometritehtailijoita, joten sii
nä osa;ssa ed. Tirkkosen tiedot lienevät paikoil
laan. Mutta minä ·kuitenkin J uuasta ja Pielis
järveltä tunnen useita maalaistaloja, jotka ov~t 
ottanoot kaiken tiloillaan asuvan väestön, torppl
ooen ja työläisineen omavaraistaloubiinsa. Mm~
ten yleensä sain ed. Tivkkosen :puh~sta s·e.~ kä~I
tyksen että ainoastaa~ porvant. •Stellä m.mkui?
muualllakin törkeästi nkkovat ehntarvelrukm. MI
nakin myönnän että on tapahtunut ·elintarvelain 
rikkomisia. Mutta ei ainoastaan porvarit vaan 
myös työläiset ovat rikkoneet elintarvela,kia yhtä 
törkeästi. Esimerkiksi viime kesänä ja syksynä, 
kun oli viljan takavarikointi, niin sattui niin, että 
moni torppari, mäkitupalainan ja työmies, joilla 
oli viljavaroja ja. jotka 'kuUhlVat tietämäni mu
kaan työväen puolueeseen osasivat sala,ta viljansa, 
aivan niinkun paraskin porvari, eivät ilmoittaneet 
mitään saivat elintarveilautakunnan kortit. Eikö 
tämäki~ ole selvää lain rikkomista? Ja sitten 
jos puhutaan rikoksista, niin sieltä on kuulunut 
~ina tänne Helsinkiin asti että rosvot viime syk
synä ovat tyhjentäneet i:hmisten potattikuoprpi~, 
vilja- ja rahavaroja aivan samalla. ta_valla kmn 
muuaUakin maassamme on nykya1koma tapah
tunut. Muuten tässä asiassa. tahdotaan veruk
keita vetää jos .lohonkin suuntaan. Olisi mie
lestäni sopivinta, että tämä asia raillraistaisiin' 
siten kun ed. Relander ·esitti, jota minä kannatan. 

Ed. Rose n q v i s t: Om man icke med herr Al
kio vill betookn.a detta betänik.ande såsom ett då
ligt papper, kan man åtminstone säga, att det är 
ett rätt betyd·elselöst sådaTIJt. HeN REdander hu, 
svnes det mig, a~ldeles riktigt 'kara'kteriserat det
S~1Il!Dla.. Det är, framhöll Ihan, emsidigt, det inne
thåUer icke det, som det framoon annat bort inne
lhålla, ooh det, som det innehåller, är a'Utför all
mänt, a1ltför a•bstrakt utsagdt för a;tt egentligen 
hafva någon betyd·else. Men äfven från en .annan 
·~Tnpunkt synes detta betänkande vara misslyc
kadt. Af dess fyra klämmar synes den första 
numera vara betydeilselös, sedan regeringen redan 
.skridit till inventerirug af samtliga lifsmedelsför
~råd.- De .tre öfriga klämmarna åt.er innehrul'la i 
lhufvudsak detsamma, och det, som de inneihålla, 
ikan i korthet uttrydka.s med de två första raderna 
~ den andra klämmen ehler ,att Jandtdagen måtte 
uppmana senaten att ik·raftfullt och rationellt til1-
~ämpa lifsmedelsra.gen." Man ikan nu fråga sig: 
är det då verkligen behöfligt att, för att gifva sena
ten detta enkla råd, framkomma med ett betän
lkande sädant som 1d·etta? För min del kan jag 

;ioke inse ·nödvändigheten däraf och förenar mig 
för den skull med dem, som undertecknat den 
•första re.servationen och lhviJka yr.ka, att detta 
\memoriaJl ej måtte föranleda tiH någ.ou åtgätrd 
~från landtdagens sida. 

Ed. G y <ll i n g: Ed. Schyibergson 'koetti sel~ 
vittää valtuuston aivan aiheettoman seka:antumi
sen elintarvepolitiikkaan viime syksynä Helsin
gissä muka kovin viattomana toimenpiteenä. Itse 
asiassa se oli asia.tonta sekaantumista, jolla toi
selta puolen olisi voinut olla mitä turmiollisin ja 
ika.uvas kantavin merkitys. On nimittäin otettava 
huomioon ·että silloin ·elettiin Akermanin elinta.r~ 
ve}lolitirkan merkeissä, jonka tarkoitus oli ajaa 
maan: elintarv·epolitiikka mitä •Suurimpaan seka
sortoon, ja ajoikin. Sehän ta:htoi elintarvepolitii
·ka1ssaan saada varpaian kaupan j.a hillittömän kei
nottelun säännöstelyn tHalle sellaisena ailrona, 
.iol1oin tiedettiin että säännöstely oli ainoa, joka 
saattoi pelastaa kuluttajakeskustat nälänhädästä. 
Tämä politiikka oli edullinen porvareille. Sen
tähden sitä porvarien taholta. kannatettiin, por
varilehdet, varsinkin ruotsalais€t yl·istelivät sitä 
ja 'häntä mainittiin tarmokkruruksi elintarvepäälli
köksi, ja odotettiin hänen toimiiltaan yhä jatku
vaa menestystä. Tällaisissa oloissa tapahtui Hel
singin valtuuston sekaantuminen elintarvepoli
tiikkaan, josta. ed. Schybergson mainitsi. Tähän 
Åkermanin elintarvepolitiikkaan· oli kuulunut 
myös se, että se kyllä määräsi ra.iahinnat elin
tarpeille, mutta salli erinäisten keinottelijain se
naatin luva:Ua niitä ylittää, täHä tavaHa antaen 
tilaisuud.en mitä mer'killisimpäin asiain syntymi
selle. Helsingin elintarvelautakunta ei alentu
nut A'kermanin elintarv·epolitiikan alaiseksi, vaan 
piti käsityksensä mukaisesti •kiinni siitä, että 
elintarvelakia ja rajahintoja on noudatettava. 

Elintarvelautakunta nä'ki nimittäin että, jos 
Helsingin .elintarv·elautakunta. tähän keinottelluun 
yhtyisi, silloin olisi auttamattomasti hukassa 
koko elintarveasiain järjestely, jolle kannalle 
nyt on palattu, ja joka, .ios yleensä mikään, voi 
pelastaa maamme elintarvehädäJstä j.a nälänhä
dästä kuluvan talven aikana. Mutta silloin sai 
se tämän maan suurimman porvarillisen järjestön, 
kaupunginvaltuuston, i·ossa oli edustettuna tun
netusti suurkapitalistit, niskaansa. Ne eivät tah
toneet sallia että porvariston luottamusmiehen, ·se-

. naattori Åbl"manin elintarvepolitiikka tehtäisiin 
tyhjäksi, että estettäisiin hänet saamasta epäjär
jestystä voimaan. Porvarit näkivät että heille ön 
Akermanin elintarvepolitii'kka edullinen ja, siitä 
syy•stä tahtoi Helsingin valltuusto pakoittamaHa 
saada pa:koitetuksi Helsingin eHntarvelautakun~ 
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nan, samoinkuin monet muut elintarvelautakun
nat olivat tehneet, alistumaan maalle mitä tur
miolisimpaan menettelyyn, ja senvuoksi se tt:!ki
kin sivu elintarvelautakunnan a1istuksen senaat
tiin, että Helsingin kunta ryhtyisi, samoinkuin 
monissa muissakin pai•koissa oli asian laita, osta
maan elintarpeita sivu rajahinnan. Ed. Schy
bergson esitti juuri valltuuston kokouks.essa, että 
senaatille tehtäisiin ·esitys, että ·elintarvelauta
kunta vapautettaisiin noudattamasta ra..iahintoja, 
siis täydellinen va]laa 'kauppa, tosin vain ·elintar
vel'autakuntien välillä, mutta sittenkin täydelli
nen vapaa kauppa näi•ssä råjoissa. Monet muut 
puhujat valtuustossa menivät vielä pitemmälle. 
Kaikki rajahinnat oli poistettava, kaikki rajoi
tukset elintarpeiden vrupaaNe kaupalle oli hävi
tettävä. Ed. Schybergsonin käsitys'kanta voiU.i 
ja sen muka:an tehtiin alistus senaattiin, mutta 
onneksi ei senaatti rohiennut alistusta ottaa huo
mioon. Suureksi osaksi luulen sen johtuneen siitä 
tarmokka'asta esiintymisestä, jota. eEntarvelauta
!kunta osoitti. Sen esiintyminen pelasti epäil€
mättä sen verran, kuin silloin pelast.ettavissa oli 
ja teki mahdolliseksi säännöUis1in oloihin palaa
misen. Jos va!ltunsto olisi onnistunut, ei se olisi 
ollut lainkaan mahdollista. Ed. Schybergson. ·s'a
noi, että se esitys oli telhty myös hallitusta vas
taan. Se ei ])idä paikkaansa, se oli S·elvästi 'hal
lituksen tukemista. Seuraus senaattori Aker
manin politiihsta kumminkin oli, että •laajoissa 
kans:an:lmrroksissa vakaantui se suureksi osaiksi' 
oikeutettu käsitys, että tämän politii'kan aikana 
tuottajat, var:a.kkaammat 'kuluttajat, keinottelijat 
olivat kasanneet itselleen &uuria va.rastoja, oli' 
viety oikealta ja tasapuoliselta elintarve.iakelulta 
salaa ja piiloon paljon elintarp.eita, joitten' tur
vissa toivottiin talven kuluessa. ·elettävän sinä 
aika,na, kun varattomilta puuttuisi elinta.rpeita. 

- .Ja minä luul<en, •että juuri tämä valtuustO'n tu
kema, elintarv·epolitii:kka suureksi oswksi on edes
vastuussa niistä elint.a.tvetarkast.eluista, joita ·syk
syn: kuluessa on toimitettu. Ed. Schylbergson 
kantaa nii•stä ehkä yhtä suuren vastuun kuin sil
loinen elinta,rvepäällikkö sena-attori Akerman. 

Ed. Tuomi: Yhdyn :kannatta;maan kaikkia 
niitä toimenpit·eitä, mitä tässä valiokunnan mie
'tinnössä ehdotetaan. Mielestäni ne toimenpiteet 
eivät' 01le vielä kyll:Uksikää:n tehokkaita estäJmään 
sitä häikäilemätöntä keinottelua ja sitä vä:linpitä
'mättömyy.ttä, omistavain 1'uolcl!:ien ja niitten apu
·rien ta'holta on ol,lut täS'Sä elintarv:easiassa. Tosi
·asia on nyt, kuten tää.llä on j.o todettukin tänä il
tana, että tuo elintarveinventoiminen tai arvioi
min®., jota näinä rpäivinä on toumitettu, on ollut 

•sellaista, ettei se ole vastannut tarkoitustaan. 
'>Se on vain ollut tuollaista omistavan luokan jä
senten varastojen tarkastamattomuutta. He ovat 
•saaneet edelleenkin vapauden joillakin l'llotett.a
villa apureiUa todis,tuttaa, ettei heillä (;}e mitään 
elintarpeita salatuissa varastoissa, ja sillä hyvä. 
Ha.llitus :Unvent.eeraa näid·en varastoja saada'kseen 
,,;el ville, onko niillä vielä kuinka paljon elintar-
1peita olemassa, ja sitten kun täJllaine'n pintapuoli
nen tarkastus• menee olhi, ne voivat .kaivaa ikä!lköt 
käsiinsä ja sen jälkeen taas lähteä rahan voimalla 
keinottelemaan itseHeen lisää elintarpeita, ylittäen 
rajahintoja sekä kaikin tavoin .rilåoen ·elintar've
lain määräyksiä. MietinnÖISsä ·vaaditaan myös, 
että eduskunta 1kehottaisi senaattia teholkkaasii 
ja järki;peräisesti sov·eill>uttamaan elintarvelrukia 
:järjestämällä elintarpeitten hintoja ia .laajenta
malla valtion !kontrollia elinta•rpeiden .kauP'Paan 
nähden. Sekin on oikea toimenpid.e, sililä jo ker
rankin, jo vihdoinlkin oliisi aika panna j.onkuruJ.aj
nen raja sil'le ta,va ttomalle :elintarpeiden 1hintain 
nousuJ.le, joka on ollut jatkuvå.na ilmiönä tämän 
sota,tiJlan aikana. Mietinnössä ehdotetaan, että 
',eduskunta 'kehottailsi senaa.ttia nojautumalla 
elintarvelakiin ,ryhty.mään tarkastamaan ja jäJr
jestämään niissä teollisuuksissa ta]lahtuvaa tuotan
toa ja jakelua, joitten tuotteet ovat jokaiselle vält
tämättömiä". Tämäkin toimenpide olisi tuiki tar
'peellinen. Tä.äl'lä ed. Alkio puheessaan moitti, 
'ett.ei 1sosialistit. ale vaatineet teoUisuustuottajia 
'velvoitettavaksi välttä.mättömi<en ta.wikkeiden 
1pakkovalmistukseen. Hän mainitsi es~mer'kkinä, · 
että olisi valmisilettava vilui~1el~e kansalle 'halv!lll,la 
1liimpimiä vaatetarpeita. M.e sosiali.stit emme 
·suinkaan tule tämmö~stä vaatimusta IDlilloilllkaan 

1vastustamaan, ]läi'llvastoin me olemme aina val
miit puoltamaan sitä. Jädestynyt työväki on vaa
'tinut sitä. Me {Jilemme elintarvelakia laaties
'samme siisällyttäneet sen 'lwkiin ja eritoten pai
nostaneet, että muun muassa pa•p.erikeinottelulle 
pantaisiin jonJmnlainen sulku, mutta 1sitä eivät 
ole näimä hallitukiset enempää kuin muillekaan 
lt.eollisunstarvil&ei.Ue pantavaa sulkua ottaneet 
rakentarukseen, ei sekään ha~litUJS, jossa maalaiis-
1liitto.laisillla on oma edustajansa. Huomautan 
ed. 1Hkiolle, ·että hänen olisi pitänyt silloin jo 
'tehdä tä.mä ·ehdotu1kisensa, kun ihänen Ieivänlkas~ 
vattajatoverinsa KalEo oili senaatin elintarvehal
'lituben ,päälHkkönä. Sil,loin kai se olisi tehok
kaa:mpi ollut, silloin se Ollisi aikanaan ollut vaa
:dittava eikä nyt vasta jä;]keenpäin ruvettava sitä 
·esittämään. Mntba. srittenlkin me voimme siihen 
hyvällä syyl'lä yhtyä. Sitten täällä eräät puhudat 
1kes'kustelus!sa tänä iltana ovat viitanneet sHhen 
'ettei tä'llaisiin :pa'kJmtoimenpiteilsijn olisi tarvin~ 
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nut vieläkään ryhtyä, vaan ·päin'Vastoin tässä saa
taisiin vielä jotain sovittelua aikaan. Pyydän 
1huomauttaa, että maan1Vi1jelijäin puol.een on usein 
lhaUituks~m ta:'holta ojennettu sovittava kälsi. 
Muistan ainakin, että jo s·en<aattori Vu01lijoki aika
naan laati ja jul•kaisi sanomale'hdi1ssä tuollaisen 
:kehoituksen maanvitljelijöille ja osoitti, että hei
ää.n velvollisuutensa oli yhteisen nä:län'hädän u'ha
teE<sa ruveta kaikin keinoin torjumaan sitä, anta
maan viljanså. ja muut elintarpeet valtion kontrol
lin ja sen toiminta jakelun alaiseksi. Muistelen, että 
sen jäl!keinen'kin 'ha1litu.s jon\kunlaisen julistu~rsen 
!julkaisi ja sittemmin on nykyinen hatllitus ve
taonnut m~rös siihen seikkaan, näiden tuottajien 
isänmaallisuuteen, mutta kaikiki merkit viittaavat, 
että vetoaminen 1siihen' Dn ihan turhaa. Siis on 
ryhdyttäivä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, mihin 
voidaan suinkin •ryhtyä yhteiskunnan edun Imn
nalta, että saataisiin vaHirllseva elin tarve\kurjuUis 
tOTjutuiksi. Tässä mietinnössä viitataan siihen, 
että eduskunta kE!hoittaisi senaattia ::huolehtimaan 
:siltä, että elintrurwela,kia ja >"Jelli 'Perusteilla annet
tuja rajahintamääräyksiä tarl&aan noudatetaan, 
ja että senaatti käskisi asianomaisia viranomaisia 
nDttdattamaan rajahintamääräyksiä ja muita elin
tarvelakia vastaan tehdyt rikokset. Tämä 'kohta 
sietäisi erikoista teh'Ostamista siinä suhteessa, 
eitä ainakilli elintarvelauta\kunnat veliVoitetta~siin 
noudatamaan rajruhintamää.räY'kisiä ja muit·a elin
'tarveha1lituksen allltamia säännöksiä. Surullinen 
tosiasia on, että elintar.velautakunnatkin ja varr

. ~inkin ne, joissa on tp()IJ'Vari>llineu enemmistö, 
ovat järjestelmällisesti ja 'häikäilemäHömästi koko 
'sotakauden rikt'koooet elintatrvelakia ja täJlä ta
valJa yhdessä 1lreinottelija1n ja tuottajain kanssa 
'vai'kuttaneet siihen, että rajahinnat O'Vat nousseet 
~orkealle. SeUaisetkin elintamvelainrikkojat, elin
'tarvelautakuntien jäsenet olisivat tämän Jain mu
kaan asetettavat 'syytteeseen. ,se ka~ olisi ainoa 
tehokas ta:pa. Täällä on 'huoma:utettu erää.n ·elin
'i.arvelMlrran menettelys.tä., nimittäin elintarvehal
lituksen entisen !päällikön senaattori Åkermanin 
menettelystä. Hänen menettelynsä, jos mikään, 
hiheutti tässä maassa yleistä :s·ekasontoa. Hän, 
'kuten pmova:r~lehtien selostaj·at siihen ai'kaan !ker
toivat, kun hän ·ry::htyiJ elinta'l'\vehallituksen joh
toon, •lupasi al9tua uusille urille järjes,tämään elin
tarv-easiat sellaisiksi, että ne tulevat tyydyttä
vällä tavalla ratkaistuiksi. Me· olemme nähneet 
tuon herran edesottamisen, mihinkä se johti. Se 
johti siihen, että eliniarvelautakunnatkin kii}pai
'livat toistell!Sa kanssa rajahintain ylittämis.essä,, 
'ja se johti siihen, että nytt Suomen valtiolta maan
viljelijät vielä 'Velkovat 11eljä miljoonaa mal'k!kaa 
hyvitj"Sra'hdja, nittnittäin ne maanviljelijät, jotka 

'eivät siihen asti olleet Ti(ktkoneet rajahintain ylit
'tämisellä eilintar"Vela:kia. Tämä elintarvepääl.lil&ö 
julisti rajahinnat mitättömiksi ,houkutel1a1ksoon" 
enemmän viljaa valtion jakeluun ja Irun sitä ei 
'tullut syntyi viljahuijaus ja jos ketään, olisi tässä 
!maassa elintar'Velain muikaan ranga.istava, olisi 
'tuo hePra ensimäis~ksi ·asetettava syytteeseen, 
1sillä 'häuen toimintansa me'1-kitsi nälkää satoihin 
ja tuhansiin köyhälistö-koteihin, se merkitsi lei
vän :puutetta, se mellikitsi virkottaista •leivättä 
olemista moneSisa työläisperheessä. Kun näin 
häikäilemättömästi menet·ellä-än, ei ainoastaan yk
sityisten keinottelijain taholta, vaan kokonaiset 
elintarvelautakunnatkin rikkovat la.kia ja elin
tarvelhallituksen pääJlli'kötkin, niin olisi lakia 
tässä suht·eessa tehostettava sel1laiseillsi, että ne 
'voitaisiin saa·ttaa rangaistukseen. r:rosin siirrä:kin 
•tulee vaikeu'ktSia, ettei niitä saataisi syyttee
seen. Kuvaavana esimerkkinä on, mitenkä syyit- · 
täjäviranomaiset elintarvelakia sivuuttivat voi 
!mainita .Jyväsikylässä, että .ei y.leinlen syyttäriä 
tahtonut ollenkaan ()lttaa. huomioansa elintarve-
1autakunnan taholta ~lm'Ditetun kei110ttelijan aset
~amis,ta .s.yytteeseen. Vas-ta monien tehty~·en vaa
timusten ja monien 'Viil&ojen jälkeen otettiin asia 
vireille, ja silloin oikeudessa tuomittiin vain muu
tama kymmenen markkaa sakkDa elintarvekei
nottelijalle. Täällä on ed. Relander sanonut, että 
fiämä ehdotetut toimenviteet, joihin nyt aijotaan 
'ryhtyä, ovat uusi isku va•sten maanviljelijäin ;kas
voja. Se sanonta Dli aiheetonta.. iMaanvil.ieli
Söiltä ei ole, lukuunottamatta niitä y'ks.ityisiä 
lryöstötapau'ksia,. joita ehkä tlienee tapa:htun:u:t, 
otettu ilman raihatta mitäätru. Päinvastoin ne ovat 
saaneet viljastaan ja elintal'IPeistaan mahdollisim
fman kO>I'kean hirrnan. Reidä.n ei ole myöS'kään 
tarvinnut nälkää kärsiä niinkuin köyhälistön. 
Heillehän on jätetty omavaraistaloudet ja varattu 
viljaa suurimmille tuottajille 'k~ko vuodeksi eikä 
ainoastaan heiltle, vaan kaikille heidän ·omavarais
talouksiinsa ~uuluville. Heillä ei ol,e siis ollut 
mitään hättää. Päinvastoin ovat saaneet tuotteil
laan korkeat hinnat. Tosiasia Dn, että maaseudulla 
lon tuottajina ollut yHin kyllin leitpäviljaa, Dsaksi 
'.rääJpiäkin, syöttää eläimille ja keittää viimtksi 
:Sa.,!!laan arlman, kun tuhannet työläisperheet ki
tuvat leivä.n ;puutteessa. Tuottajien ja talollis
ten leipäannoksia ei ole tarkoin mitattu. Siellä 
syödään 1kuten ennenkin ja on s~öty leipää ilman 
mitään rajoituksia, ja siellä järjestelmällisesti ri
'k_ottiin elintarvelakia siinä.kin, että kun hallituk-
1sen Leväperäis•yydelli takia ei ainiakaa1w otettu viime 
'vuoden satoa t.aka.varikokoon, niin 'Vastoin annet
tuja säännöksiä myllytettiin viljaa salaisesti, ja 
'myytiin sitä salakaupoin mahdollisimman kor-
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keista hinnois.ta, kiskottiin noin 200-250 markkaa 
~ruishehd'OSt.a Keski..,Suomessa ja on kai !kislkottu 

, yli !kol1menkin sadan markan. 
Tää<llä ed. Niukkanen puhui siitä, miten maa

seudullakin 'lehmättömäJt ovat joutuneet särvin
pulaan. Se on kyllä totta, mutta tämäkin sär
vinpula aiheutui ainakin ensimäisinä sotavuosina 
siitä., kun maidontuottajat olivat niin saaliinhi
moisia, että ne sivuuttivat pitäjänsä ja paikka
kuntansa köy!hälistön maitotal"peen, .ia sen sijaan 
kärräsivät ja kärryyttivät maidon ja voin rajan 
taa.kBe Venäjälle. Sillä tavalla menettelivät m€i
dän isänmaalliset maanv>iljelijät sHloin. He ajoi
vat ·kapitalismin kultavalja:kolla silloin, kun [ä
hellä heitä asuvat •köyhälistöläiset kärsivät näl
kää. 

Näiden asiain yhteydessä päivälli&eSSä 'keskus
telussa vastustettiin, että e<lini?arveinventtee
musta, jota tässäkin mietinnössä ehdotetaan, ei 
olisi pantava toimeen, kun sillä loukattaisiin ·ko
tien pyhyyttä. Ed. Ida Yrjö-Koskinen vakuutti, 
että ·kodit ovat semmoisia 1innoja, joihin ei jo
kaista. nuuskija.a olis·i laskettava. Hän puhui' 
siinä julki omistavan luokan katsomuksen. Sen' 
mukaan ova:tkin omistaviin luokkiin kuuluvien' 
ja etupäässä yläluokan kodit sellaisia ludkkalin~ 
noituksia, joihin ei sallittaisi minkään'lai-sen yh
teiskunnallisen tarkastu'ksen ulottua. Niissä:härr 
on totuttu nauttimaan elintarpeita yl'lin kyllin 
e~kä kos:kiaan tunnettu puutetta. Mainittu edus
ta.jakin - vapaa:herratar - kuulunoo sellaisiin 
koteihin, joilla on ollut aina turvatut elin.tarpeet 
ja, joissa voidaan huolettomasti niitä pureksia ja 
vi-elä. va1tion elaklreitä syödä na.psutella. Toista 
on ·köyhälistöläisten kotien. Siellä on a!linomai
nen puute irvistämässä oven raosta. sisään ja vie
raina nälkä ja hätä. Siis hän toi kyllä esiin 
oikean käsityksen siitä, että herraskaisten 'kodit 
ovat tähän asti olleet semmoisia luokkaHnnoituk
sia, joihin ei ole sa:atu missään tapau'ks'essa kos
tk€a. Vaikka. vi'heliäiset köyhälistöläiset ovat 
kuolleBt ·hivuttavaan nälkään tuon •linnoituksen 
vieressä, niin ei sittenkään olisi miillään tavalla 
tuon onnellisen kodin rauhaa saanut häiritä. Kun 
tältä kannalta näitä elintarvekysymyksiä ajatel
laan, niin on selvää, -että omistava luokka ja. sen 
edustajat täällä, porva.rist-oedustajat, tahtovat ki~ 
venkovaau vastustaa kaikkia seHaisia tehok'kaita 
uudistuksia, joilla todellakin saataisi·in jonkun·
vE>rro.n näl1kää järjest·ety!ksi tässä maassa. Me so-

----------------------------------

sialistitkin myönnämme, että sota-·ajasta johtuva 
ti'lanne .ia kapitali·stiruen tuotantojärjestelmä ne 
ovat aiheuttaneet elintarvehädän, mutta me myös 
väitämme, että jos 'hallitukS€t oliaivat aikoinaan 
tehokkaammin järjestäneet elintarvekysymykS€n, 
niin paljon olisi voitu elintarvehätää liev€ntää. 
Ja paljon voitaisiin sitä vieläkin. VoitSiisiin oma
varaistalouksien viljamääriä pienentää. ja varata 
vain muutamaksi kuukaud-eksi ka1kille tässä 
maassa leipää, toivossa, että ehkä niiden kuukau
sien perästä, avautuisi ulkoma.iltalkin. kauppateitä, 
ja ava.utuisivat ne ovet, joiden takaa saataisiin 
tänne riittävästi elintarpeita. 

EnsimäinenJ varapuhemies: Kun 
aika on kulunut myöhäiseksi jai usei:ta puheen
vuoroja viellä on pyydetty, täytyy 'keskeyttää 
tämän asian ·käsittely ja ·lopettaa. täysi-istunto. 
Kuitenkin täytynee toimittaa pöydällepanot. Sita 
ennen kuitenkin ann:an puheenvuoron ed. Man
nerill€, jdka on pyytän:yt puheenvuoroa erästä il-. 
moitusasia·a varten. 

Ed. K. Manner: Eduskunnan suuri valio
kunta, joka aikaisemmin on kutsuttu kokoon ·huo
miseksi k :lo 1 :ksi päivällä kokoontuukin vasta. 
k:lo 6 ilta'Päivällä. 

Pöydällepano: 

Osuustoimintalain 19 § :n muuttamista 

·koskevan lepäämään jät-etylll la•kiehdotuksen joh
dosta laadittu 'laki va:liokunnan mietintö :n :o 1 a 
esitellään ja p•annaan !pÖydälle ·seuraavaan täysi
istuntoon. 

:Seuraava täy-si-istunto on perja.ntaina. }{:lo 2 
päivällä. 

Täysi-istunto päättyy k:lo 11,30 i. p. · 

Pöytäikidan va!kuudakBi: 

Iiva.r Ahava. 



42. Perjantaina 18 p. tammikuuta 
k:lo 2 päivällä. 

Päivä.järjestys. 

Il~{!ituksia: 
Siv. 

Esitellään: 

6): Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 
7 hallituk,;en esityksen johdosta, joka kos
kee lakia eduskunnan esitysoikeuden laa-

·Siv. 

jentamisesta .......................... , 997 
7) Lakivaliokunna.n mietintö u:o 5 haJ· 

lituksen esityksen johdosta, joka sisältää' 
ehdotuksen lwiksi oikeudenkäymiskaaren 11 
luvun 10 §:n muuttamisesta .......... ,... ,, 

1) Erinäisten senaatin toimenpiteidflll 
tutkimista ja siitä aiheutuviin toimenpitei
siin ry~t~J?-istä tarkoittava ed. Gyllingin 
y. m. kirJOltns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 8) Elintarveasiainvaliokunn.an mietintö .. 

n:o 3 hallituksen es1tyksen johdosta, .ioka si
sältää ehdotuksen eräänhisen omaisuuden 
käytöstä sodan aiheuttami'SSa poikkeuksel
lisissa o1oissa 2 päivänä kesäkuuta Hl17 
annetun lain 13 § :n muuttamisesta toisin· 

Toinen käsittely: 

2) Ehdotus laiksi järjestyksen pidosta · 
kaupungeissa ........................ . 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 19'; lakivaliokunnan mietintö n:o 3; 
ed. Airolan y. m. anom. ehd. n:o 16. . 

3) Ehdotus laiksi sisältävä väliaikaisia 
sää_nnöksiä alkoholipitoist·en aineiden valmis
tuksoesta, maahantuonnista, myynnistä, kul-
jetuksesta ja varastossapidosta ......... . 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 18; talousvaliokunnan mietintö
n:o 1; ed. Savolaisen y. m. edusk. esit. n:o 
19 .sekä ed. Alkion y. m. edusk. esit. n :o 20. 

4) Lepäämään jätetty esitys, joka koskee 
osuustoimintalain 19 § :n muuttamista .... 

A s i a k i r j a t: 'Suur(ln valiokunnan mie
tintö n :o 4; lakivaliokunnan mietinnöt 
n:ot 1 ja 1 a; edusk. esit. n:o 1. 

Pöydällepanoa varten. 
esitellään: 

5) P·erustuslakivaliokunnan mietintö n :o 
6 hallituksen esityksen johdosta, joka sisäl
tää ·ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen eri
näisten valtiopäivätöitä koskevain säännös
ten muuttamisesta ja täydentämisestä sekä 
samana päivänä annetun_ vaalilain 37 §:n 
muuttamisesta ....................... . 

kuuluvaksi ......................... . 
9) Ulkoasiain valiokunnan mietintö n :o 1 

jäsenien: valitsemisesta sekakomiteaan, jon-
ka tulee valmistaa :Suomen eroamisesta Ve-· 
näjästä aiheutuvia käytännöllisi.ä toimen-
rpiteitä ............................. . 

" 

" 

Nimenhuudossa merkitJään 1JO~sswlevi·ksi ed. 
Alopaeus, Arajärvi, Arokallio, A. Furuhjelm, Ha
kala, Holsti, Kallio, Koponen, K. E. Linna, Louhi
vuori, Malmivaara, Ottelin, Paasonen, PehkoJllell, 
Saarinen, Salovaara, Setälä ja Talas. 

llmoitusasiat. 

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat sairauden 
täJhd-en ed. Arokallio toistaiseksi ja ed. Annie 
Furuhjelm lääkärintodistuksen nojalla toistai
seksi, ed. Al<n)aeus tämän viikon ajaksi ja ed. Otte
En täksi ja huomispäiväksi sekä y-ksityisten asiain: 
takia ed. Lehmus tästä päivästä ensi maanantai
iltaan, ed. 1Suutala tästä illasta. ensi viikon tiis
taihin, ed. Mä.ki tämän päivän iltaistunnosta ensi: 

997 . tiistaiaa:IIJ.utm, ed. K·o:ponen yks~rtyisten asiain ta:-
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kia tämän istunnon al·kuosasta, ed. Paasonen täksi 
.ia huomispäiväksi, ed. M·almivaa:ra ensi maanan
taihin saakka, ed. Ha.irala. tästä päivästä .ensi maa
nantai-iltaan ja ed. K. E. Linna yksityisten asiain 
takia .tämän ja huomispäivän istunnoista. 'Per
heessä sattuneen sairauden vudksi saa ed. K. 1Saari 
vapautusta tämän ·kuun 19 päivän illasta 23 päi
vän aamuun asti. 

Ruotsin valtiopäiviin tervehdyssähkösanomat. 

P u •h e m i e s: Eduskunnalle pyydän ilmoittaa, 
että Ruotsin täkäläinen pääkonsuli eilispäivänä on 
käynyt luonani ja ilmoittanut, että Ruotsin ulko
asiainministeri oli sähköteitse hänelle toimittanut 
Ruotsin valtiopäiväin ·ensimäisen ja toisen kama
rin ~rvehdykset Suomen eduskunnalle. 

Sähkösanomat, jotka pää·konsuli ·Sania.lla puhe
miehelle jätti, ovat näin krtul uvat: 

Kun Ruotsin valtiopäivät tänään ovat tulleet 1 

koolle, ta-htoo niiden ensimäinen imma.ri, uskolli
sesti pitäen mielessään vuosisataisia yhteisiä muis
toja, lähettää vapautuneelle Suomen kansalle t€r
vehdyben\Sä ja lämpimimmät onnentoivotu•ksen,sa, 
toivotta.en valoisaa tulevaisuutta Suomen ja Pohjo-
lan menestykseksi. . 

Hugo Hamilton. 
Puhemies. 

Ruotsin valtiopäiväin toinen 'kamari lähettää 
Suom-en Eduskunnalle onnittelunsa sen johdosta, 
etilä Suomi on astunut Pohjolan itsenäisten valtioi
den joukkoon. Se, mitä Suomen kansa on ikävöi
nyt ja 6€n runoilijat ennustaneet, on tullut elä
väksi todelli:su.udeksi. Eläköön vapaa .Suomi. 

Daniel Persson. 
Puhemies. 

Puhemiesneuvosto ·ehdottaa, että eduskunta an
taisi puhemiehelle toimeksi näihin tervehdyksiin 
lähettää sähkötcitse vastauksen tähän tapaan, ensi
mäiselle kamarille': 

I anledning af Kammarens lyckönskan uttalar 
Landtdagen sin uppriktiga glädje och sänder 
Kammaren sitt djuptkänd.a tack. 

rEamarin t.ervehdyksestä ja lämpimistä onnen
toi:romuksista lausuu Eduskunta vilpittömän 
iloosa ja lähettää Kamarili-e hartaat kiitoksensa. 

Toiselle kamarille: 
I anledning af Kammarens lyckönska.n uttalar 

Landtdagen sin uppriktiga glädje och sänder 
Kammaren sitt djuptkända tack. 

Kamarin onnentoivomuk6€sta lausuu Eduskunta 
vilpittömän ilonsa ja lähettää KRmarille hartaat 
kiitoksensa. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ke>O
irusteluttä. 

Ylellisyystavarain tullimaksujen korottamista 

·koikeva senaatin va:ltiovaraintoimituskunnan kir
j·elmä esitellään. 

P u h e m i e s: Tämä kirjelmä on painettu ja 
jaettu edustajille. Puhemiesneuvo>Jto ehdottan., 
että asia lähetettäisiin valtiovrarainvaliokuntaan. 

Kirjelmä on näin kuuluva: 

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

Suomen Senaatin 
Valtiovaraintoimituskunta 
Helsingissä, tammikuun 

10 päivänä 1918. 
N:o 

Nykyisen sodan aikana ovat asianomaiset so
tilaspäällystöt yhdessä maan entisen kenraali
kuvernöörin kanssa antaneet erinäisiä määräyksiä 
tavarantuonnista ulkomailta Suomeen. Niiden 
mukaan on suurin osa tavaroita maahan tuota
vaksi kiellettyjä, ellei esitetä todistusta siitä, että 
tavarat ovat alkuperältään liittoutun'eesta tai puo
lueettomasta maasta, toisia taas sallitaan tuoda 
v~hollismaistakin, mutta maksamalla niistä kak
sinkertainen tulli. Sama tullinkorotus kanne
taan jälkimäisistä tavaroista silloinkin, kun niitä 
ilman! alkuperätodistusta tuodaan muista kuin 
vihollismaista. Suomen valtiosäännön vakuutta
misesta viime maaliskuun 20 päivänä annetussa 
julistuskirjalilsa ilmoitettiin mäiden tuontimäärä
yst·en lakkaavan voimassa olemasta vasta sodan 
loppuessa. 

Kun Suomi nyttemmin on saavuttanut itsenäi
sen valtakunnan aseman ja sen on tämän mukai
sesti sovitettava kaupalliset menettelyta:rf.J.nsa, on 
herännyt myös kysymys, onko enää aihetta sovel
luttaa edellämainittuja tavaratuontia rajoittavia 
määräyksiä. 

Täytynee myöntää, ~että niin haitallista kuin 
edellämainittuJen sotilassäännösten noudattami-' 
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nen välistä on ollut tarpoollistenkin tavarain ulko
mailta hankkimisessa, on niistä kuitenkin ollut se 
hyöty, että niiden kautta on vähemmän tarpeellis
ten -tavarain maahantuontia sota-aikana jossain 
määrin .ehkäisty. 

J.os rajoitukset nyt yhtäkkiä poistetaan, on seu
rauksena se, että maahamme alkaa tulvia ylelli
syystavaroita, joita suuret määrät lienee koottu 
naapurimaihin aikomuksessa heti kiellon peruu
duttua tuoda ne tänne. Tämä ei olisi suotavaa. 
Ulkomaista valuuttaa ja tonnistoa on etupäässä 
käytettävä sellaisia tavaroita varten, joita Suo
messa välttämättä tarvitaan. Sentähden olisi 
ylellisyystavaroitten maahantuontia, mikäli mah
dollista, ehk.ä.istävä määräämällä niille korotettu 
tulli. 

Tullia määriteltäessä on otettava huomioon, että 
rahan arvo on tuntuvasti alentunut .ia että tulli
maksut ylellisyystavaroista ovat meillä jo kauan 
aikaa olleet liian alhaiset. Korottamalla tulli
maksut esim. kaksinkertaisiksi tulisi niiden suhde 
tavarain nykyisiin arvoihin pa.remmin vastaa
maan vuoden 1913 tullimaksujen ja tavarain hin
tain kesJ;:inäistä suhdetta. 

Tullikorotuksen kautta hankituilla. lisätuloilla 
saataisiin myös korvatuksi ne suuriin summiin 
nousevat ylimääräiset menot, mitkä tullilaitoksen 
henkilökunnalle maksettavina pa.Ikanlisäyksinä 
on sota.-ajan aiheuttaman kalliinajan johdosta val
tiovaroista suoritettu .ia yhä edelleenkin suorite
t<.ap.. 

Ylellisyystavaroiksi, j.oiden tullimaksut oEsi
vat kor.otettavat, luettanee etupäässä seuraavanlaa
tuiset tavarat: juomatavarat, makeiset, lllpakka, 
eetterit, alkoholipitoiset lääkeainoot, leikkikalut, 
keinotekoiset kukat, posliiniset koriste-esineet, 
korutavarat, vaatetetut naistenpäähineet, kosmeet
tiset aineet, silkkipäällyksiset jalkineet, hansik
kaat, kulta-, hopea-, platina- ja pronssiteokset, 
soittokalut, turkikset, käsilaukut, nyörinpunojan
teok&et, pitsit ja tyllit, silkkiset sukankutojan
teobet, töyhdöt, silkkikudelmat, silkkinauhat ja 
kirjoliinat. Näistä ulkomailta tuocluista tava
roista. kannettiin vuonna 1916 tullimaksuja yh
teensä 5,4 7.3, 786 markkaa. 

Ehdotetut tullinkorotukset ovat aijotut ainoas
taan vä:liaikaisiksi .ia voimassa pysyviksi korkein
taan siksi kunnes Hallituksen viime kesäkuussa 
asettaman tullikomitean tekeilläl oleva ehdotus 
uudeksi tariffikai tulee vahvistetuksi. Vaikkakin 
Hallituksella ohjesääntönsä mukaan on oikeus 
vahvistaa pienempiä lisäyksiä tullitaksaan, jom
moisten kaltaisina. nyt ehdotetut tullinkorotukset 
voitanee pitää, on Hallitus kuitenkin harkinnut 

oikeammaksi Eduskunnan hyväksyttäväksi eh· 
dottaa: 

että samalla kun tavarantuontia ra
joittavat sota-ajan määräykset kumotaan 
Hallitus oikeutetaan korottamaalli kirjel
mässä m,ainitunlaisten ylellisyystavarain 
tullimaksut. 

Suomen Senaatin päätöksen mukaan 

V altiovaraintoimituskunnan Päällikkö 

Juhani Arajärvi. 

Arthur Järnefelt. 

Keskustelu: 

~Ed. G y 11 i n g: En vastusta asian valiokun
taan lähettämistä ~enkä t.a•hdo myöskä;än itse asi
asta mitään puhua, mutta tässä !kirjelmässä on 
kumminkin eräs kohta, jota vastaan ei voi jo tässä 
kohden olla lausumatta pari sanaa. 

Tämän kirjelmän lopussa sanotaan, että ,ehdo
tetut tullinkorotukset ovat aiotut ainoastaan väli
aikaisiksi ja voimassa pysyviisi korkeintaan si'ksi 
kunnes hallituksen viime 'kesäkuussa asettaman 
tullikomitean tekeillä ol,eva ehdotus uudeksi tarif
fikai tulee vahvistetuksi. Vaikkakin hallituksella 
ohjesääntönsä mukaan on .oikeus vahvistaa pienem
piä lisäy'ksiä tullitaksaan, jommoisten kaltaisina 
nyt ehdotetut tullinkorotukset voitanee pitää, on 
hallitus kuitenkin harkinnut oikeamma'ksi oou.s
kunnan 'hyväks;yitäväksi ehdottaa nyt ehdotetut 
toimenpiteet. Tulos, johon hallitus on tullut, on 
oikea, mutta perustelut ovat väärät. Nyt ei ole 
ehdotettu mitään pieniä lisäyksiä tullitaksaan, 
vaan käsittävät ehdotukset huomattavia muutok
sia siihen, koskien pariak;ymmentä eri tavaralajia .. 
ja näihin nähden ehdotetaan hallitukselle rajaton 
valtuus tullien korottamiseen. Mitään oikeuksia 
sena.atilla noitten tullikorotusten toimoonpanemi
soon ei suinkaan o1e, ainoastaan jonkunlaisiin pi-e
nempiin selvityksiin ja sen laatuisiin ·lisäyksiin 
kohdistuva oikeus kenties senaatilla ennestään on 
voinut olla. . 

Täm'än olen tässä taht.o1mt ensin lausua, ennen
kuin asia valiokuntaan menee. 

Ed. Neva. n 1 i n n a: En voi olla samaa mieltä 
kuin ooellinen puhuja. Sen asian käsittelyssä, 
joka on päiväjärjestyksessä ensimäi,senä, ··on tilai
suus puhua siitä, mikä s~enaatin valta tätä nykyä 
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lain ja asetuksen mu'Kaan on. Minulla on tästä 
a:siasta toinen käsitys 'kuin edellisellä tpuhujalla 
ja luulen myöskin voivani osoittaa käsitykseni 
oikeaksi. 

Ed. Hänninen - W a 1 ':P a s: Suomen riippu
mattomuudesta johtuvat asiat eivät ole vielä täy
sin selviteltyjä. Minä pelkään, että jos me nyt, 
ennenkuin ne tulevat selvitellyiksi, lähdemme ko
rottamaan tulleja, ne voivat vaikeuttaa ·meidän 
asemaamme ulkomailla. Ehkä emme saavuta niin 
edullisia tuloksia, jos tuollaisia tarkoituksia nyt 
jo ilmaantuu. Toivoisin, että valiokunta ei ehdot
taisi eduskunnalle yhtään näitä korotuksia ulko
asiaimme tällä kannalla ollen. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan lälhete
tään asia v a ,1 t i o v a r a i n v a ,Ji o k u n t a a n. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Erinäisten senaatin toimenpiteitten tutkimista 
ja siitä aiheutuviin toimenpiteisiin ryhtymistä 

tarkoittava ed.' Gyllingin y. m. iki'rjoitus, jokru 
viime täysi-istunnossa :pantiin rpöyd&Ue, eg.itre~;
lään. 

Keskustelu: 

Senaatt-ori S v i n h u f v u d: !Knn esitiellySISä 
kirjelmässä tehdään erinälisiä syytOksiä sen.aattia 
vastaan, olen 'katsonut asiakseni tässä !lausua 
muutaman sanan. En. tälssä kajoa, aiotteen muo
toon, jätettäköön se sikseen. Asiallisesti teen 
muutamia huomautuksia. 

'Kirjelmässä v,äitetään, että senaatti on mennyt 
yli valtuuksiensa, koettanut anastaa valta.a;, joka 
senaatille ,ei kuulu, ja on tämä muka tai)ahtunut 
pääasiallisesti kahdella eri alalla, nimittäin mitä 
tulee virkamiesten nimitY'ksiin .ta mitä tullee uu
sien virastojen perustamiseen. Kirjelmässä näy
tä,än asetuttavan sille :kannalle, <että senaatin toi
mivalta 'On määritelty ,seooa.tin ohjesää111I1ÖS!Sä 
vuod,elta 1892 ja että senaatin siis olisi pitänyt 
pysyä tämän ohjesäännön puitteissa tarkoirn. Va
rovaisuuden vuoksi \kirjelmässä kuitenkin maini
taan, että nykyinen senaatti, joka asetettiin, on 
edellyttänyt, että sillä olisi eräitä oikeuksia, joita 
senaatin ohjesääntö sille ei myöntänyt, mutta sa
notaan, että kun ohjelmakirjoitusta eduskunta ei 
ole :käsitellyt, saatikka. h;yväksynyt, niin senllliar 

tin vaHa.n laajennus ei siten ole saattanut ta,pah
tua. Tämä on ,lyhyesti kirjelmä:n perustelu. 

Siihen minä pyydän vastata, ·että senaatti ei ole 
mennyt niitten valtuuksielll yili, joita sen&Jatti 
edellytti sille kuuluvan silloin, kun senaatti .ase
tettiin, jonka. kannan senaatti 'JI!.YÖS edellytti 
eduskunnan hyväksyneen. Siinä ikir~lm!i&ä, 
jonka perusteella nykyinen senaatti a,setettiin, sa
notaan muun muassa .seuraavasti: ,Päätöksell.'llä 
kautta marras'kuun 1 5 päivältä on Suomen edus
kunta päättäruyt toistaiseksi itse käyttää Su~men 
suuriruhtinaaHe kuulunutta. valtoo. 'Käsitykseni 
mukaan - s. o. minun. allekirjoittamassa.ni 
kirj,elmissä - ei eduskunta kuiten.kaia.n täJlä. pää
tökseHään ole tarkottanut; ryhtyä it\se välittö
mälsti hallitusvaltaa käyttämään, mikä jo käytän
nöllisistäkin SY'istä olisi mahdotonta. Ed-ellytän 
senvuoksi, että eduskunta .}ättää senaatin käytet
täviksi ne ·oikeudet, jotk,a ovat välttämättömät, 
jotta senaatin talousosasto voisi täyttää maan 
hallituksen tehtävät." · 

,Tälllä ede1lytyksellä siis tarjouduttiin :senaat
tiin. Ainoastaan täillä ehdolla on nyk~n . se
naatti ryhtynyt tehtäväänsä ja ikun ed~kunta 
'kerran on asettanut tämän senaatin, niilll · edus
kunta on myöskin hyväksynyt sen. ehdon, joll~ 
senaatti on selittänyt olevansa valmis ryhtymään 
toimeen. Muunlainen tu'lkinta ei voi tulla kysy
mykseen. Jos taas kysytään, mitkä oikeudet ne 
olivat, joitka sanootti piti tarpeellisina, jotta ·se
naatin trulousosasto voisi täyttää: hallituksen teh
tävät, niin on asia siinäkin aivan selvä. Senaatti 
eli silloiset ehdokkaat nykyiseen senaattiin 00-el
lyttivät, että senaatti saisi saman toimintavallan 
'kuin. mitä oli oHut siiheoostisen senaatin käytet
tävänä. Tämä käy aivan selvästi ilmi siitä, mitä 
jo 1la usutaan samaJSSa äskenmainitsemassan~ •kir
jelmässä, jossa jatko siihen paikkaan, josta äSken 
luin, kuuluu näin: ,Niinpä muun muassa pidän 
selvänä., että senaatin talousosaston tulee eduskun
nalJe valmistaa jaj antaa esityksiä tarpeelli!sillrsi 
'havaittujen uusien l:aJden. aikaansaamiseksi. Sa
moin edellytän, että senaatin oikeusosaston jäse
net, senaatin Pl'Okuraattori sekä ne muut korkeim
mat virkamiehet, joitten ruimittäminen on kuulu
nut keisarille ja suuriruhtin.a~B..Ue, tästälähin ovat 
senaatin talousosaston nimitettävät." 

Nämä seikat, .iotka tmairuitaan, ovat sellaiset, 
jotka siihenastisiin senaatin vrultuuksiin eivät 
kuuluneet. Me olemme siis tässä katsoneet: se
na.atille täytyvlim myönltåä laajempia vatltuuksi:a. 
Ja tämä seikka käy vi,elä selv,emmäksi, jos ote~aan 
huomioon, että n~ henkilöt, .iotka esittivät kilpai
levan 'listan, joka samalla kertaa kuin nykyinen 
senaatti asetettiin, oli sen 'kanssa kilpaile~, 
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noe henkilöt -lausuvat kirjelmässään muuru muassa.: 
,että senaatin talousosasto valtuutetaan !käyttä
mään sitä toimivaltaa, mikä on määrätty 13 päi
vänä syyskuuta 1892 annetussa asetUJksessa si
sältävä ohjesäännön Suomen •Senarutil1e ~kiL sitä 
muuttavissa rusetuksissa heinä!kuun 23 päivältä 
1896 ja marraskuun 18 päivältä 1917". Tässä 
viimeksimailllitussa sena..a.tin ohjesäännön muutok
sessa siinä juuri lausutaan ilmi nämä laajennetut 
valtuudet. On siis aivan selvä, ~ttä kahden puo
len, molemmilta niiltä tahoilta, joilta senaattori
lista esitettiin, edellytettiin, että senootti saisi 
käyttää; niitä valtuuksia, joita siihenastinfm se
naatti oli käyt-tänyt, toisin sanoen siihen kuului 
n. s. ha.ninnollinen lainsäädäntö, siihen kuului 
juuri oikeus nimittää sellaisia virkamiehiä, joista 
kirjelmässä on puhe, maa,herroja, ylempiä. virka
miehiä j. n. e., siihen kuului myös v·~lta perustaa 
uus~ virastoja j. ru. e. 

Minä luulen täten selvästi osoittaneeni, että ·hal
litus ei suinkaan ole mennyt yli va.ltuUJksiensa., 
vaan päinvastoin. toiminut niitten valtuuksien 
puitteissa, jotka eduskunta selvästi on sille isenaat
tia asettaessaan tunnustanut, .ia voin tässä vielä 
huomauttaa, että sikäli kuin muistan, ei keskus
telussa o1len·kaan tehty mitään 'huomautuksia näin 
laajoja valtuuksia vllJStaan. Tälläl neuvoin siis 
koko se perusta, jolle kirjelmä on l'alk.ennlettu, on 
paikkansa pitämät-ön. Ne .erinäiset kohdat, joi
hin kirjelrmästsä viitataan, ovat s1is sen mukaan 
arvosteltavat. Mitä tulee ylempilen vil'lkamiesten 
nimityksiin, niin tässä mainitaan Vaasan •lääniDJ 
kuvernöörin virasta ja •keskushallitulksien yliti
rehtörien virrusta. Nythän on illmeistä, •että sen 
tunnustuksen mukaan, mirukä eduskunta on anta
nut senaatille, senaatilla •ei ol'El valtuutta nimit
tää ainoastaan näitä vaan vieläkin korkeampia 
virkamiehiä, vaikka ·semmoisten nimitystä ei vielä 
ole .sattunut. Mitä uusiin virastoihin tulee, niin 
on aivan selvää, että niitten perustaminen luuluu 
niihin v.altuuksiin, jotka sena.atil:le silloin tunnus
tettiin. Missä· määrin tämaiset virastot ovat tar
koitukserumn:kaisia., se on aivan toinen kysymys. 
Siitä ei ole tässä ]luhe. Se ·on toinen rusia, j()lk.a 
voidaan ottaa esille toisessa yhteydessä, jos tah
dotaan. Muuten voin tässä •huomauttaa, että nii
tä virastoja, jotka tässä ]lerustettiin, oli ·kauvan ai
kaa. valrmiste.Uu; ne olivat valmiit jo siHoin, \kun 
agtuimme senaattiin. .Siinä ei ollut muuta teke
mistä kuin niin sanoakseni 'asetusten julkaisemi
nen ja virastojen perY.staminen ja nämä virastot, 
jotka tässä mainitaan, tarkoittivat järjestää sem
·moisia aloja~ joissa. uudistus oli kii)eästi tarpeen, 
.i.a aentähden senaatti katsoi velvoJ.lisuud.eksen~ 
ry'htyä aJSiaan, perustamaan virastoja, ja senaatti 

katsoi, että jos se olisi täimän laiminlyönyt, olisi 
siihen voinut 'kohdistua oikeutettuja. moitteita. 
MaataloushaLlituksen uudistaminenh!IID hyödyt
tää maan pääelinkeinoa maataloutta, merenkulku
hallituksella on tarkoitettu saad.a meidän. luotsi
asiamme jäHeen lainmukaiselle kannaHel ja so
sialihallitushan, jos mikään, on myös ollut aivan 
tarpeellinen. Mitä vakuutusneuvostoon tuloo, niin 
sehän on laitos, joka mainitaan siinä maTra.skuun 

.18 päivänä 1917 ann,etussru senaatin ohjesäännön 
muutoksessa. Että senaatti vielä sen perästä on 
muodostanut elintarvehallituksen, voin herroille 
mainita, että selcin on ollut aivan vä!lttäanätön. 
Mitä taa;s tulee siihen, että puhutaan siitä., että 
·senaatti ei ole hankkinut eduskunnalta ViaJ.tuukaia 
väliaikais~sti hoitaa valtion taloutta viime vuoden 
rahasäännön puitteissa, niin voin mainita, että 
odotetaan senaattiin viime vuoderu ralhasääntM 
eduskunnasta tulevaksi. Niin pian :kun se on tul
lut, ollaan valmiit ]lyytäm.ään, .että saadaan sitä. 
noudattaa. 

Minä luulen, että S'e, minkä iäSISä olen jo lau
sunut, riittää osoittamaan, että senaatti ei ole mis
sään •kohdin mennyt yli sill.e kuuluvien va;ltuU!k
sien. Jos todellakin olisi ollut 'kirjelmän 'Syytök
sissä perää, olisi ollut ihmeteltävää, että nyt vas
ta, kun senaatti on näin kauvan toiminut, tehdään 
muistutuksia. Siitä o'Pisi tehty 'heti muistutus ja 
se olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, jos muis
tutuklsissa olisi ollut perää. Mutta se on toinl6n 
asia. Oli miten oli, senaatti ei ole mennyt yli 
niitten valtuu.ksien, mitkä ·eduskunta asetta.essaan 
senaatin tunnusti senaatille kuuluviksi. 

Ed. Neva n 1 i n n a: Niirukuin ha;Hitn·ksen esi
mies huomautti, lähtee esillä oleva .Jcirjelmä siitä 
edellytybestä, että senaatille kuuluva valta olisi 
yhä ·edelleen määritelty senaatiHe vuonna 1892 
ann'8tussa ohj.esäännössäl. Näin ei kuiten·kaan ole 
a.sianlaita. .Sen jäl·keen on senaatin oikeuksia laar 
jennettu kaksikin eri kertaa ann.etuilla yleisillä 
asetuksilla. Ensinnäkin asetuhella 23 päivältä 
heinäkuuta. 1896, jossa muiden muassa senaatin 
nimitysoikeutta •erinäisiiiJJ virkoihin mell)roisest~ 
laajennettiin ja niinikään senaatin oikeutta val
tiovarain käyttöön. Mutta vielä suuremman lara
jennuksen srui senaatill'El ·kuuluva valta sillä ase
tubella., jO'ka annettiin 12 päivänä syyskuuta 
1917 ja joka on julaistuna mainitun vuoden Ase
tuskokoelmassa, n:ssa 69. (Vasemmalta: Se on 
laiton, kuka sen on antanut?) Tällä asetuksella. 
senaatti sai vallan ·lopullisesti ratkaista .kaikki 
muut hallintoasiat paitsi asetuksessa nimenomaan 
luetellut. Niiden valtuuksien sisällä, jotka täten 
S'Elnaatille tulivat kuulumaan, on senaatin toiminta 
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täydellisesti pysynyt, lukuunottamatta mahdolli
sesti, että ~na.atti on antanut eduskunnalle ehdo
tuksia erinäisiksi lainsäädämtötoimiksi, koska 
mainitsemani viime vuonna a;nnetun asetuksen 
mukaan senaatille ei tuHut ·kuulumaan oikeutta 
esitysten tekoon eduskurrn:a.Ue. Mutta. näihin oi
keuksiin tuli kuulumaan muid·en maassa kaikkien 
muiden virkamiesten nimittäJminen :kuin seuaatin 
oikeusosaston jäsenten ja pr01kuraattorin sekä mi
nisteriv.altiosi'hteerin ,nmä hänen apulaisensa, 
niinikään uusien virastojen perustaminen ja ohje
sääntöjen antaminen sekä vuosim:hasääntöjen vah
vistaminen niille, ja - sivumennen sanottuna. -
myös tullimaksujen määrä<äminerr, josta. edellisen 
asian yhteydessä; oli puhe. Tosin tämän asetuksen 
mukaan, jonka antamisen aikana Suom' vielä oE 
yhdistettynä Venäjään ja täällä oli kenraalilm
v<Brnööri, senaatin piti käyttä.essänsä täten sille 
annettua valtaa tiedDttaa päätöksensä kenraaliku
vernöörille ja. erityinen menettely oli säädetty 
sille va.ralle, ettei kenraalikuvernööri senaattiin 
yhtyisi. Mutta sittenkun :kenraalikuvernööriä ei 
ole, on kaiketi .ilmc·istä, että srnaatilla on oikeus 
yksin käyttä;ä puheenaolevia valtuuksia. Kun 
kirjelmän alilekirjoittajat .eivät tästä -asetuksesta 
mitään puhu, niin nousee kysymyS\ siitä, mikä 
tahän vaikenemiseen on ollut syynä. Jollei vai
tiololla sivuutettaisi myös 1896 vuoden asetusta 
senaatin -vallan laajentamisesta, niin pitäisin otak
suttavana, että vaitiolo j6htuu siitä, että kirjel
män allle'kirjoitta;jat eivät :katso mainittua. syys
kuussa 1917 annettua asetusta senaatin valhm 
•laaj-entamisesta laillisesti syntyneeksi, koska se 
oli silloisen väl.iaiklll,isen hallituksen antama. "Mi
nulla on ollut aikaisemmilla valtiopäivillä tilai
suus kannattaa sitä mielipidettä, että mainituHa 
väliaikaisella hallituksella täytyy katsoa olleen 
käy·tettävänään se valta, joka oli kuulunut keisa
riUe ja suuriruhtinaalle, ja tunnettua on, että väli
aikainen' hallitus ryhtyi usei:hin va:ltiotekoihin, 
jotka meidän valtiosääntömme lffitikaa-n kuuluvat 
hallitsijalle, ja. että nä:mä valioteot ovat Suomes
sa, pidetyt pätevinä. Omalta. kannaltani on srl
vää, että tuo avoin kirje syys'kuun 12 pä.ivä.lt-ä 
1917 on la.illin-en asetus. (Vasemmalta: Se on 
laiton!) Jos siinä olisi sisällyksen puolesta sään
nöksiä, joita hallinnollisessa järjestyksessä ei olisi 
voitu laillisesti antaa, niin asia olisi toisin, mutta 
niin -ei ole l-aita. Asetus pysyy sisällykseltään 
niiden rajain sisällä, jotka laillisesti ovat ved-etyt 
taloudelliselle tai niiu saruotulle 'hallinrnolliselle 
lainsäädännölle. 

iNålin ollen raukeavat kirjelmän allekirjDitta
jain väitteet, että senaatti olisi sivuuttanut sill-e 
la.illisesti kuuluvan vallan. Mutta vaikkei ottaisi-

kaan syyskuun 12 päivana 1917 annettua aS€
tusta senaatin vallan laajentamisesta lukuun, niin 
on hallituksen esiroj.es jo nähdäJkseni t.odistannt, 
että kirjelmän syytöksiltä puuttuu ai-h-e. Kun ny
Iwisen halEtuksen esimies niiden henkHöiden puo
lesta, jotk·a nyt muodostavat senaatin, antoi tie
tää ne edellytyks·et, joilla puh-eenaolevat henkilöt 
olivat valmiit astuma,an hallitukseen, j.a ·kun edus
kunta valitsi nämä henkilöt, niin täytyi katsoa, 
että eduskunta myös hyväksyi mainitut ed-elly
tykset.. Ja niihin kuului, näinkuin hallituksen 
esimies {)SI()itti, myös se, että seuaa.tti olö.si oikeu
tettu käyttämään sitä 'hallituS'valtaa, jota senaatti 
siih-en asti oli käyttänyt. Tätä ci sanota juuri 
näillä sanoilla siinä :lcirjelmässä, jonka nykyisen 
haHituben esimies puheenaolevassa tilaisuudessa 
luki, 1mska sanat kuuluivat: ,Käsitykseni mu
kaan ei eduskunta kuitenkaan tädlä 'PäätökseUä 
ole tarkoittanut ryhtyä itse välittömästi 'hallitus
valtaa käyttämään, mikä jo käytännöllisistä syis
tä olisi mahdotonta. Edellytän sen vuoksi, että 
eduskunta jättää s:e:aaatin käytettäväksi ne oi•keu
d-et, jotka ovat välttämättömät, jotta senaatin ta:
lousosasto voisi t.ä:yttää maan ha.Uitustehtävät.', 
Sanat ovat siis, niinkuin näkyy, hiukan toiset 
kuin ne, joita minä käytiw, mutta että tarkoitus 
il,mcisesti todella oli, kuten haHitu:ksen esimies
kin ilmoitti käsitt.äne:ens-ä, se, .että senaatilla olisi 
käyt.ettävinänsä kaikki ne oikeudet, joita Suomen 
senaatti 'sillä haavaa ·käytili tai lähinnä sitä en
nelll oli käyttänyt, se käy riidattomasili ilmi siitä, 
että nykyinen hallituksen esimies katsoi välttä
mättömäksi edellytykseksi suostumis-ellensa. ja to
vertiensa suostumiselle hallitukseen menoon sen, 
että näitä valtucuksia vielä olisi laajennettava., 
koskapa hän ilmoitti pitävänsä selvänä, että se
naatin talousosaston tulee eduskunnalle valmistoo 
ja antaa esity·ksiä, s-ekä -että myöskin senaatin oi
keusosaston jäsenet ja senaatin prokuraattori y. m. 
korkeimmat virkami·ehet, joihin minun kannaltani 
tosin kuu•lui vain ministerivaltiosihteeri ja. hänen 
apulaisensa, olisivat senaatin talousosaston l'limi
tettäJvät. 

Kuinka asiaa s~'is katsoneekin, niin täytyy mie
lestäni tulla siihen tulokseen, etJtä ne raskaat syy
tökset, joita kirjelmässä katsotaan ma-hdollisiksi 
tehdä sena.attia vastaan, ovat kaikkea o~keutusta 
vailla. Näin olilen täytyy minun ehdottaa, että 
k.irjelmässä tehty eMotus hylättäisiin. 

Ed. W r e d e: Elmru senmtens högt aktad-e oro
förande och jämväl den senaste ärad-e talaren ti1l
fylles uppvisat foglösheten: af den beskylln.ing, 
soon i nu förevaraud:e skrift riktas emot senat€n, 
ber ä:fven jag att få göra. nå.gra anmärkninga.r. 
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• 
Min första anmärkning voreJ då den, att ifrå

gavarand.e inlägg :hade ibort ske i form a:f en in
.terpellation, hvilken form i L. 0. äJr stadgad för 
fra.mställning1ar af detta. mag, :medan L. 0. icke 
känner skrifv-elser i clen form som den nu in
lämnade. 

Vidare synes det mig att af alla i landtdagen 
företrädda partier d·et socialdemokratiska är 
rninst skickadt att frarnsiälla <anrnärkninga.r om 
bristande laglydn1ad hos laudets regering. Det 
socialdernokratiska partiet, sorn ännu aMrig haft 
bakom sig finska folkets .flerta,l, 'hade det oa:k
tadt genom d.et proporrtionel1a WJ.ilsättets natur ·€T

hållit maj.oritet i den landtdag, sorn sarnmanträd
de senaste vår. Då sedermera valen senaste höst 
utföllo sålunda, att partiet nurnera utgör minori
tet i landtda.gen, har partiet icke velat bö.ia ~'ig 
för folkets genom v·al.en uttalade V<ilja. Det har 
icke velat foga sig i ro1len af ·ett minoritetsparti, 
utan sök1er .artt lllied andra, icke pa.rlamentariiska 
medel behålla den rna•kt, sorn glidit detsamma ur 
häpderna. · I sådant syfte är ·det som det social
demokratisk.a partiet 'beväpnat de röda gardenas 
banditligor samt ställt tili <b1odsstrejken s-enaste 
november, och .ehuru partiets· medlernmar delvis i 
ord ogillat de mord, röfver1ier och st.öl!der, Siom un
der sagda strejk begingos, har partiet dock åter 
erkänt d-essa röda-gar·des-orgaDiisationer och •be
slutit deras upprätthå:llande, medan partiet tillika 
med den största möjli'ga energi motsatt sig biMan
det af .en stark ordningsmakt, som :kunde skydda 
samhäillet mot anarkin, och gjort det med åbero
pan.de af skäl, som icke kunna bet-ecknas annor-
1 unda änl som en enda samman'hängande· kedja. af 
osa.nningar. Detta poarti stäUer sålunda beväp
nad makt mot den finska statsmakten; det vill 
enligt cys.Jci mönster ska.pa ·en arbetardiktatur för 
att därmed behärska och förtrych folket-s fl<er
tal och .det gör detta med tiHhjälp af ryska ba,jo
n:etter. Och detta göres under en tid, som är så 
kritisk för landet som rnöjEg:t och däJrför s·kuHe 
kräfva ett eudräktigt arbete på laglighetens åter
stäJllande och samhällets återuppbyggande efter 
den senaste tidens oordningar. Det ä.r d·etta par
ti således, hvilket öppet sträfva·r att omstörta den 
1aglig.a ordningen och öppet trot·sar folkviljan, så
dan denna gifvit sig uttryck å valen, det äJr detta 
parti, som beskyller r·egeringen för lagöfverträ
delser och sta.tskupp. 

Den framställning, som uti för.eligga.nd'e skrif
v-else gifves_angående senatens förment lagstridi
ga åtgärd.er, · grundar sig på den icke uttryckligt 
uttalade förutsättniugen, att det ,öppna. bref" af 
interimsregeringen ·af den 12 septerniber 1917, 
hvarigenom monarkens rättrigheter med vjssJa i 

brefvet nämnda undantag öfverföro.es till senaten, 
vore 'lagstridigt och således ogiltigt. J a.g vill in
galunda här upptaga frågan om hvilken befog.en
het skaH •allJSes rättsligen 'hafva .efter revolutilo
nen tilllwmmit den ry<ska intemmsregeringen, så
länge denna regering egde bestånd i Ryssland, 
utan vill endast erinra därom, a.tt d'enna vegering 
faktiskt utöfvade högsta makten i Firul·and ooh att 
den i denna egenskap faktiskt erkändes af :alla 
partier i 1andet. Särs·kildt kom sådant ·erkän
naude densarnma. till del från .det socialdemokra
tiska partiets sida., och det i högre grad än från 
andra partier, ty då finsk·a rnän efter u;tbrottet 
af den ryska r·evolution1en vidtogo åtgärder om att 
utverka det rnanifest angåencle återstäillandet 111f 
Finlands rätt, som utfärda.d<es den 20 rna,rs, var 
socialdernokratiska parti!et d.et enda, som därv1d 
yrlmde att interirnsregeringen 'borde, med förbi
gående 4lf landtdagen, vidtaga sådana Finlands 
iure förhållaruden rörande åtgärd-er, hvartill icke 
ens Finlands eg.en, lagliga regeringsmakt hade va
lit befogad, och det var endast genom medlem
nJJarnas af ele öfriga gruprperna ansträngningar 
som detta tilltag af1böjd·es. D-et socialdemokra
tiska. partiet har således mindre än något annat 
pa.rti rätt att tala orn inrtlerimsr.egeringen så90m en 
olaglig regering och om de af den utfärdade för
foganden, hvilk:a i landet vunn.it efterfiiiljd, så
som ogiltiga. Det var först senare som från par
tiets sida den uppfattningen uttala.des att inte
rimsreg.eringen icke borde erkännas såsom inn.e
ha.fvancle högsta makten i Finland. Men härtiLl 
iir att anmärka, att enligt IhMe juridisk och mora
Jisk rätt ett erkännande, som är 1gifvet, icke utan 
vidare kan å.terk.a11las·. Det kan återkaUas en
clast uncler viss.a förutsättningar, hvartill bland 
andra hör att ändring af de faktiska förhållan
clena ägt rum. Såclan ändmng ha-cl.e emeUertid 
icke s1kett. 

Härti11 kommer ännu en annan omständighet, 
nämligen att den af senaterts ordförall'de åJbero
pade förordningen a.f .d1en 8 nov.emiber 1917, som 
reglera.r senatens expeditioner och ai~betet där, 
grundar sig på det af mig nämnda br,efvet från 
interimsreg·eringen af d.en 12 septerniber, ·och då 
denna förordning· ålberopa's i nu föreliggande 
skrifvelse, ligger också däri ett indil,ekt erkän
nande af brefvet a.f den 12 septemoor. H vad nu 
heträffa.r detta ibref af den 1·2 sep:tember, som är 
undertecknadt af ministerp,r.esidenten Kerenski 
och kontrasigneradt af rninisterstatssekreteraren 
Enckell, så gick d'et ut på a.tt från e.tt ryskt or
gan, nä.mligen interimsreg.ering-en, öfverföra hög
sta maktens befogenheter till ett finskt orga.n, 
nä;mQig.en senaten, således ett syfte, hvars herätti-
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gande ooh nytta för Finland icke iborde kunna af 
någon bestri.das. Detta bref hrule ,fullkomligt 
sa.mma syfte som den proposition, hvilken af den 
Tokoiska senaten utverkades och oöfverlämnades 
ilill landtdagen angående öfverförande ·af vissa 
befogenheter från interimsregeringen till senaten. 
Den eruda skillnad'€n bestod däri, att brefvet var 
en slutlig åtgärd och att det gick längre än pro
positionen. Då man, såsom den Tokoiska sena
t.en, en:hälligt kunnat va.ra med om oöfverlämnan
det af en sådan prop.osition, där interimsregerilll
gens ma.kt också er känn:es, så •bör man icke heller 
kunna förneka giltigheten a,fi nu lifrågavarande 
bref. 

De befogen'heter återigen, som genom det öppna 
brefvet af den 12 september öfverlätos åt senaten, 
voro till sin n.atur utan undantag sådana, som en
dast kunna tillkomma regeringsmakten i landet, 
icke sådana, som kunna t~llkomma dess represen
taHon, och då sedermera landtdageru den 15 no
vemiber, efter det den ryska: regeringen 'bl~fvit 
störtad, förklarade sig vara innehafvare af högsta 
ma:kten samt icke långt därefter tillsatte ·en iSoe

nat, så kunde detta rpå grund af det anförda icke 
innebära, att landtdagen skulle hafva tillegnat sig 
sjäJlf sådana befogenheter, som förut blifvit 
tillagda senaten, utan · måste na.turligtvis inne
bäm, att landtdagen omhändertog de hefogenhe
ter, · som icke öfverförts tili senaten, utan i det ' 
näJmnda br.efvet förbeh:å;llits in1Jerimsr.egering.en. 
Härtill kommer den omständigheten, :SIOm ,af se
natens ordförande .framhölls, eller att enligt ord
förandens i senaten uttryckliga. förklarin1g såväl 
han som hans kolleger emottogo uppdraget att 
ingå i senaten endast under den uttryckliga förut
sättningen, att senaten skulle hafva dessa befo
genheter och därtill änn111 något mer. Vid säd.ant 
förhållande kan det enligt min tanke aUs ick.e 
vara tai därom att senaten skulle ·hafva öfverskri
dit sina befogenheter eller 'handlat lagstridi~. 
Med den af herr Gylling m. fl. inläJmnade skrif
ten kan landtdagen därför enligt min tamke ej 
göra annat än besluta att lämna densamma utan 
allt afseende. 

Ed. G y 11 i n g: Kirjelmässämme kosk-eteltu 
asia, senaattimme viimeaikainen menettely, ei ole 
mikään vähäpätöi~en asia. Pyydän huomauttaa, 
että senaatin toiminnan kautta tapahtuu mitä 
suurmerkityksellisintä kehitystä. Sen kautta itse 
asiassa epäilemättä jo suureksi osaksi luodaan 
tälle maalle hallitusmuotoa,. ja, se on ennen kaik
kea. täiLän kautta, kun tuo senaatin menettely il
meisesti sisältää valtiokaapp•auksen kautta yri
tyksen, yrityksen luoda maahan hallitusmuoto, 

jota- minä olen varma siitä- ei edes eduskun
nan enemmistö hyväksy. Me olemme tahton~ tä
hän arveluttavaan asiaan •kiinnittäJä huomiota, 
pyytää, että eduskunta tutkisi asian, v-aatisi se
naatilta selvitystä ja tutkimuksen perusteella ryh
tyisi toimenpiteisiin. Tätä ehdotusta eivät nyt 
edelliset puhujat ed·es ta.hdo ottaa ha.rkittavaksi
han, eivät siis ta.hdo tutkimusta tQimitetta.vaksi. 

Senaatin puheenjohtaja edellisen: lauslt!ntonsa 
·kautta koetti osoittaa, että muka ne senaatin toi
menpiteet, joihin kirjelmässämme viitataan, eivät 
ole senaatin nykyisen toimivallan ulkopuolelle 
meneviä. Hän väitti, että virkanimityksetkin ja 
uusien virastojen perusta.miset, joita molempia 
senaatti on hyvin suuressa maarassa har
joittanut, uusien virastojen perustamista ehkä 
enemmän kuin mikään muu hallitus koskaan tässä 
rria.assa on tehnyt, että ne kaikki ovat täysin se
naatin toimivallan piiriin kuuluvia. Ei hän kum
minkaan kyennyt osottamaan yhtään nimeno
maista eduskunnan päätöstä, jonka nojalla· näin 
olisi asianlaita. Hän viittasi vain siihen, että siinä 
ohjelmakirjoituksessa, j·oka oli liitettynä eräiden 
edustajain eduskunnalle osotettuun ehdotukseen 
asettaa nykyinen senaa.tti, oli senaatti edellyttä
nyt, että sillä olisi toimivaltaa useissa suhteissa 
enemmän kuin senaatin ohjesäännön mukaan se
naatille kuuluisi. Mutta. ei hänkään voinut esit
tää, että eduskunta olisi hyväksynyt tämän ohjel
makirjoituksen. Ei sitä sen hyväksyttäväksi edes 
ehdotettukaan enkä minä luule, että kukaan va
semmiston edustajista on ollut sitä mieltä, että 
tässä sellaista. edellytystä olisi edes hiljaisesti 
hyväbytty, ja luulen, ettei oikeistossaka.an itse 
asiassa sitä ole ollut, ainakaan silloin ei kukaan 
niin asiata selvitellyt. Päinvastoin huomautan, 
että eduskunta muutamaa päivää ennen hylkäsi 
nimenomaisen ehdotuksen, että senaatille sii·rret
täisiin korkein valta;, joka ennen oli kuulunut 
keisarille ja suuriruhtinaalle. Eduskunta päätti 
silloin itse ottaa käytettäväkseen tuon korkeim
man vaUan. Nyt senaatti kuitenkin edellyttää, 
että sille itse asiassa melkein kokonaan, paria vä
häpätöistä poikkeusta: lukuunottamatta, kuuluu 
sittenkin tuo korkein valta, ilman että siitä min
käännäköistä päätöstä on tehty. On tämä jok
seenkin julkeata laintulkintaa, jonka, avulla ilman 
eduskunnan päätöstä itse asiassa tehdään suuria 
muutoksia maan hallitusmuotoon, ilman mitään 
nimenomaista päätöstä miltään taholta, yksistään 
senaa.tin puheenjohtajan ohjelmakirjoituksen 
kautta. Tämän kautta toki tullaan siihen,· että 
meidän valtiomuo•tomme on rakennettu kokona.a.n 
juoksevaUe hiekalle. Eihän sillä ole sitten enää 
minkäänlaista merkitystä, jos se tuolla tavalla 
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kaikenmoisten toimenpiteiden 'Perusteilla katso
taan ilman muuta syrjäytetyksi. 

Ed. Nevanlinna ja hänen jälkeensä ed. Wrede 
viittasivat, että senaatin toiminnaUa olisi lailli
nenkin pohja, nimittäin Ker@ski'n hallituksen 
manifesti syyskuun 12 p:ltä, jonka mukaan se
naatille oli annettu verrattain suuressa mitassa 
erinäisiä valtuuksia, joita keisa.ri ja suuriruhtinas 
ennen oli käyttänyt.· Tämä avoin kirje, niinkuin 
tunnetaan, on kuitenkin aivan laiton. Koskaan 
ei ole tässä maassa eduskunta tunnustanut vlim
män vallan *siirtyneenkään Venäjän väliaik~iselle 
haUitukselle ·eikä sillä hallituksella siis ollut mi
tään oikeutta tuollaisen asetuksen antamiseen eikä 
senaatin puheenjohta.jakaan, tahdon sen nimen· 
omaan lausua, kehdannut viitata tähän asetuk 
seen. Ilmeisesti ei hänkään katsonut sillä ole
van mitään merkitystä. Sitäpaitsi, jos olisi ollut
kin sillä asetuksella merkitystä, niin se asetus on 
kumottu eduskunnan päätöksen kautta, joka teh
tiin silloin, kun eduskunta itse päätti käyttää kei
sarin· ja suuriruhtinaan valtaa. 

Ei eduskunta silloin päättänyt käyttää sitä val
taa.; jonka Kerenski oli jättänyt jälelle, vaan sitä 
valtaa~ joka keisa.rilla ja suuriruhtinaalla ennen 
oli ollut. Näin ollen minusta on aivan selvää se, 1 

mitä tässä keskustelussa on senaatin toimenpi- i 
teitten laillisuudesta sanottu, että se on paikkansa 
pitämätöntä, on väärää. 

Ei ole lainkaan sitä/paitsi ·koetettukaan puo
lustaa. eräitä senaatin toimenpiteitä, joita on kir
jelmässämme mainittu, nimittäin niitä, joiden 
kautta louka.taan eduskunna.n vanhaa. suostunta
oikeutta.. Asettaesaaan uusia virastoja on näet 
senaa.tti tälle. maalle asettanut menoja, jotka li
säävät suostunta.in taJ.'vetta huomattavassa mää
rässä. Eduskunta on jo entisen keisarivallan ai
kana, kymmenkunta vuotta sitt.en pitänyt kovasti 
kiinni siitä, että V!iraston menosääntöjen muu
toksiakin, palkkauksen korotuksia, uusien viras
tojen perustamisia y. m. ei saisi toteutta·a ilman, 
että eduskunta asiaa on harkinnut niin 'kauvan 
kuin suostuntaa; eduskunnalta pyydetään. Tämä 
ei· ole lainkaan surettanut senaatin jäseniä, vaan 
näitäkin eduskunnan ikivanhoja oikeuksia. se on 
mennyt laukkaamaan. Tätä loukkausta ei senaa.
tin puheenjohtaja ole koettanut puolustaa, sivuut
ti ne vaik€nemalla. Sitä vaikeammat ·ovatkin 
loukkaukset niitä päätöksiä vast.aan, joita itse on 
ollut tekemässä. 

·Minusta on näin ollen ilmeistä, etteivät ·edelliset 
puhujat enempää kuin senaatin puheenjohtaja
kaan ole millään pätevällä ta.v(!lla kyenneet väit
tämään vääräksi sitä väitöstä, jota meidän kirjel
mämme koskee, nimittäin, että senaatin toimen-

piteet merkitsevät jatkuvaa vallan anastusta se
naatin käsiin, sellaisen vallan, joka oikeastaan 
kuuluu eduskunnalle ja j.ota eduskunta ei mil
lään päätöksellä ole jättänyt senaatin käytettä
väksi. Lisä.än sii·hen, että eduskunnan vasemmis
tossa on pettämättömän varma se käsitys, että 
tällaista vallankaappaushommaa on jatkuvasti 
ajettu. Tämä on kieltämätön tosiasia ja pyydän 
kiinnittää huomiota siihen, että tämä on myöskin 
meidän mielestämme sellainen tosiasia, jota me 
emme tule sallimaan tapahtua.. Sen vaikutuk
sesta meidän mielestämme kehitys tässä menee 
sellaiseksi, jotll! emme kansanvallan asiaa ajaen 
missään tapauksessa tule hyväksymään. Olemme 
kyllä tässä eduskunnassa vähemmistönä emmekä 
sen takia, niinkuin epäilemättä eduskunnan enem
mistö tässä asiassa tulee tekemään, kykene estä
mään, että senaatin laittomat toimenpiteet siuna
taan. · Mutta me, v&ikka olemmekin vähemmis
tössä, emme ole valta.a vailla.. Valtiopäiväjär
jestyksen mukaan on vähemmistöllä sittenkin huo
mattava valta, jos se katsoo, että hallitus laitto
masti, vähemmistön mielestä, kansan tärkeimpiä 
elinehtoja loukkaamalla., käyttää valtaansa. Sil
loin on vähemmistöllä todellakin laillinen valta 
se estää. Ei mikään laki, pyydän huomauttaa, 
ainakaan tällä iistuntoka udella pääse 'voimaan, 
jos vähemmistö tahtoo sen estää, ei yksikään uusi 
suostunta.vero tule hyväksytyksi, siinä tapauk
sessa, että vähemmistö sanoo, että se ei sitä hy~ 
väksy, ei yksikään valtiolaina tule hyväksytyksi, 
jos sosiali!lemokratinen vähemmistö ei ·anna siihen 
suostumusta. Tämä on perustuslaillinen oikeus, 
joka valtiopäiväjärjestyksen mukaan on vähem
mistön käsissä. Tämä on myöskin seU.ainen tosi
asia~ jota oikeiston ja hallituksen kannattajain ei 
ole jätettävä huomioonottama.tta. Ja olen varma 
siitä, että vasemmistossa näitä keinoja myöskin 
tuHaan käyttämään sellaisen kehityksen estämi
seksi, jota senaatti nykyisin ajaa. Me emme tule 
missään muodossa sellaisen hallituksen politiikal
le ja sellaiselle eduskunnan politiikalle, joka tukee 
hallituksen politiikkaa, antamaa.n k&nnatusta. 
Minusta näyttää myös ilmeisen selvältä, että se 
hallituksen politiikka, jota nyt ajetaan ja jonka 
me olemme leimanneet vaUankaapp.auspolitii~ 
kaksi, ei ole valtiopäiväjärjestyksen hengen mu
kainen. Sillä asettaessaan nyt kyseessä.olev:an 
oikeuden vähemmistön käsiin, on se epäilemättä 
tässä tarkoittanut sitä, ettei mitättömän pienan 
·enemmistön ole häikäilemättömästi pystyttävä 
valtaansa käyttämään, ett.ä se on osoittanut tien, 
millä tavalla ·hallituksen on valtaa käytP.ttävä 
Toisin sanoen, sellainen luokka-, puoluehallitus, 
joka. häikäilemättömästi perustuen eduskunnan 
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pienen enemmistön valtaan, tahtoo asioita ajaa, sil
lä ei ole edellytyksiä valtiopäiväjärjestyksemme 
mukaan toimia. Vähemmistö s·aattaa sellaisen hal
lituksen toimet tehdä laillisesti tyhjiksi. 'fätä Yas
taan on tietysti enemmistöllä käytettävänänsä 
eräs keino, nimittäin valtiopäivien hajoittaminen. 
Se voi hajoittaa eduskunnan ja vedota uudelleen 1 
kanswan. Se on keino, jolla, se voi koettaa päästä ' 
perustuslaillisella tiellä tulokseen niissä asioissa. 
joissa se ei nykyisen valtiopäiväjärj-estyksen mu~ 
kaan saa; pä~töstä aikaan. Mutta. luuleeko nykyi
nen enemmistö, ·että &e saa, muutosta sittenkään 
asiaintilaan? Luulen, että se 10 vuod·en kokemus, 
joka nykyisen vaalilain mukaan toimitetuista. 
vaaleista on sa1atu, osoittaa päivän selvästi, että 
ne muutokset, joita vaaEen kautta saadaan edus
kunnan kokoonpanoon, yleensä eivät ole suuret. 
Vuodesta toiseen, vaaleista toiseen saattaa tulos 
vaihtua, kymmenkunta edusilaJwa. enemmäJn: 'toi
selle puolelle ja vähemmän toiselle, s·ellaista nä
kyy voivan tapahtua, mutta suurempia muutoksia 
ei meidän valtiopäivävaalimme historia lainkwan 
osoita. Niinpä luulen melkein ma.temaati
seUw varmuudella olevmn edeltäpäin sanottavissa, 
että uusien vaalien kautta kenties sosiaLidemo
kratia tulee vähempänä, se kenties tulee suurempi
lukuisena takaisin, m"utta missään ta.paruksessa, 
ei asia muutu niin paljon, että. sosi·alidemokratia 
menisi 1/ 3 :ksi, yhtä vähän kuin että se vaalien 
k<autta saavuttaisi 2

/ 3 enemmistön tässä eduskun
nassa.. Sillä tulisi siis epäilemättä olemaan edel
leenkin sellainen valta eduskunnassa•, että edus
kunnassa ei voida; päätöksiä tehdä, tämän maan 
hallitusta ei voida laillisesti hoitaa, jos vähem
mistö lmtsoo, että sitä hoidetaan niin vaa.ralli
sella tavalla, että se keinolla millä hyvänsä on es
tettävä ja haHitus kukistettava. 

'Näihin seikkoihin olen tahtonut viitata, koska 
ne minun mielestäni osoittavat, ettei hallitusvalta 
koskaan tässä maassa voi olla niin sanottu luja 
PU_?luehallitus, jos tahdota:an nykyisen valtio
päiväjärjestyksen puitteessa olla., sen täy.tyy olla 
sellainen, jonka edus·kunta määrää, ja. valtion pai
nopisteen täytyy olla meillä täällä eduskunnassa. 
Siihen viittaJav·at myöski1n ·aivan selvään mieles
täni todelliset puoluesuhteet meillä Suomessa. 
Eivät nekään ole sellaisia, ·että niiden perusteella 
voisi vallan täydellisyys kerääntyä parlamen
taariselle hallitukselle, kuten ·esimerkiksi Eng
lannissa. 

Tähän nähden ja sen toiminna:n johdosta, jota 
hallituksen politiikassa viime aikoina on esiinty
nyt, minusta ollaan menossa aivan väärälle to
lalle. Hallitus koettaa meillä ajaa sellaista edus- 1 

kunnan enemmistöön nojautuvaa politiikroaa., jota 1 

n. s. parlamentaarisella vallan täy.dellisyydeHti. 
varustetut ha.llitukset - esimerkiksi Engla.nnin 
- ajavat. Mutta meillä ei ole semmoisia halli
tuksia eikä siihen ole todellis:iJa edyllytyksiä. Me 
tulemme epäilemättä vasemmistossa kaik>enlaisia 
yrityksiä kiven kovaan va;stustamaan ja jos edus
kunnan enemmistö ei tlähän meidän a[van koh
tuulliseen pyynt.öömme - minä luulisin aivan oi
keutettuun pyyntöömme - tule antamaan pe
rään, täytyy meidän tietysti silloin myöskin käyt
tää ·kaikkia niitä keinoja, joita me va1tiopäiväjär
jestyksen mukaan voimme käyttää. • 

Ed. K u u s i n en: Hallituksen puheenjoh
tajan s·elityksessä. oli kaksi pääperustetta, 
joihin hän noJaSI, toinen se, että elinen
kuin senaatin nykyiset jäsenet valittiin, :hän 
puolestaan eduskunnan tieten ilmoitti joita
kuita edellytyksiä hallitukseen menolleen ja toi
nen peruste eräs asetus marraskuu:n 8 päivältä. 
Tästä jälkimäisestä täytyy minun puolestani sa
noa, että ·se on minulle tumtematon. En ole tähän 
päivä:än asti t}ennyt., että Suomessa olisi 'SeHaista 
laillista a~setusta, kuin minkä senaatin puheenjoh
taja mainitsi. Luulen myös, että .tämän asetuksen 
laatu, sen laillisuus ja sisällys, on useimmille edus
kunna,n jäsenille tuntematon. Kun hallitu'ksen esi
mies nimenomaan tähän v·etosi, :katsoisin minä, 
että ennen:Kuin lmskustelua· asia;sta voidaan hyö
dyllisesti jatkaa, olisi syytä ·saada tä:hän asewk
seen tutustua. Pyydän s·en vuoksi ehdotta,a, että 
tämä asia pantaisiin pöydälle •esimerkiksi ensi vii
kon ensimäiseen istuntoon. Tätä puoltaa my9s
kin se, •että &enaatin puheenjohtajan esity>ksessä 
oli koko joukko yksityis·kohtia, joihin mielellään 
tarkemmin tutustuisi ja niitä :tatki:staisi, ennen
kuin tätä keskustelua jatketaan, joUei tahdo ottaa 
sitä niin :Kevyeltä kannalta, 'kuin ainakin osaksi 
vapaa,herra Wrede, että ·lähtee riitelemään tässä 
yhteydessä punaisesta ka.artista ja s·en semmoi
sesta, taikka väittää ilman muuta ilmeisesti laittD
mia a.setuksia laillisiksi, niinkruin ed. Nevanlin.na. 
Kysymys on nähdäkseni pääasiassa siitä, seisooko 
eduskunta yhä vielä marragkuun 15 päivän pää
tö'ksen kannalla, se ·kai lopultakin tässä kä.sityk
.sen ratkaisee. Jos tunnustetaan, että ·eduskunna:lle 
'lmuluu keisarin valta, niiM:uin .eduskunta sillDin 
päätti, niin se ·ei voi •kuulua senaatille, se on aivan 
selvä. Mutta asian eri puolet olisivat kuitenkin 
nyt tarpeellisella vakavuudella. valaistavat. 

Ed. H u r m e v a a r a : Kannatan ed. Kuusisen 
tekemää ·ehdotusta .. 

P u ·he m i ·e s: Kun nyttemmin on ehdotettu, 
että asia pantaisiin pöydäUe ja siitä on päätettävä, 
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~nDenkuin asian asiallista keskustelua jatketaan, 
niin pyydän S€uraavia puhujia kohdistamaan lau
suntonsa yksinomaan kysymy·kseen pöydälle
panosta. 

Ed. H u l t i n: Minun tarkoitukseni oli puhua 
asiasta eikä tästä pöydällepanosta. 

Ed. Alkio: Luovun. 

~e~kustelu pöydällepanosta julistetaan päiitty
nee.&si. 

P u h e m i e s: V a:stoin asian asiallista käsitte
lyä on ed. Kuusinen ed. Hurmevaaran 'kannatta
mana ehdottanut, että asia pantaisiin pöydälle ensi 
vii·kon ensi istuntoon. 

Alinestys ja päätös: 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsittelyä, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Kuusisen 
ehdotus hyvä:ksytty. 

Åänestykses.sä ovat ei.cäänet voitolla. 

P u he m i e s: Ed. Kuusisen ehdotuksen mu
kaan tulee asia jäämään p ö y d ä 11 ~ ensi viikon 
ensi istuntoon. 

Puhemies: Kun aika on kulunut jo näin pit
källe ja toinen täysi-istunto on k:lo 7, täytynee 
tämä islunto lopettaa. Kuitenkin toimitettanee 

Pöydällepanot: 

5) Ehdotuksen laiksi .20 päivänä heinäkuuta 1906 
annetun vaJtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiO
piilviitöitä kos.kevain säännösten muuttamisesta ja 

täydentämisestä 

sekä. samana päivänä annetun vaalilain 37 § :n 
muuttamisesta sisältävän •hallituksen esityksen 
johdosta laadittu perustuslakivaliokunnan mie-

tintö n:o 6 esitellään ja pannaan pöydälle ensi is
tuntoon. 

6) Lakia eduskunnan esitysoikeuden laajentami
sesta 

koskevan hallituksen esityksen jobdostai laadittu 
perustuslakivaliokunnan mietintö n :o 7 esitellään 
ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi~istuntoon. 

7) Ehdotuksen laiksi oikeudenkäymiskaaren 11 lu
vun 10 § :n muuttamisesta 

sisältävän hallituksen esityksen johdosta laadittu 
lakivaliokunnan mietintö n :o 5 ·esitellään ja pan
naan pöydälle seuraavaan täysi-istuntoon. · 

8) Eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheutta
missa, poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesä
kuuta 1917 annetun lain 13 § :n muuttamista toisin 

kuuluvaksi 

tarkoittavan hallituksen esityksen ~olidosta iaa
dittu •elin tarveasiainvaliokunnan mietintö n :o 3 
esitellään ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

9) Jäsenien valitsemista sekakomiteaan, jonka tu
Jee valmistaa Suomen eroamisesta Venäjlstä ai

heutuvia käytännöllisiä toimenpiteitä 

koskeva ulkoasiainvalio'kunnan mietintö n:o 1 esi
tellään ja pannaan pöydälle ·seuraavaan täysi- is
tuntoon. 

'Seuraava täysi:..istunto on tänä iltana k:lo 7. 

Täysi-istunto päättyy k:'lo 4,5 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 

127 



' . ..,, 

,,j. l ..• ;., 

,';[ 

•.' .. • .:;, 



43. Perjantaina 18 p. tammikuuta 

PäiväjärjestJrs. 

Ilmoituksia: 

Ainoa käsittely: 

1) Ehdotus jäsenten valitsemisesta seka- · 
komiteaan, jonka tulee valmistaa Suomen 
eroamisesta VenäjästäJ aiheutuvia käytän• 
nöllisiä toimenpiteitä : .............. . 

Asiakirjat: Ulkoasiainvaliokunnan 
mietintö n :o 1; Senaat•in Puheenjohtajan 
kirjelmä. 

Ensimäinen käsittely: 

2) Ehdotus lai·ksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun valtiopäiväJjärjestyksen eri
ttäiJten valtiopäivätöitä: ·koskevain säännök
sien muuttamiwsta ja täydentämisestä . " .. 

Asiakirjat: Perustuslakivaliokun-
nan mietintö n.:o 6; hallituksen esitys n:o 9. 

3) Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
· 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 29 ja· 

75.§:n muuttamisesta toisin kuuluviksi .... 
.. A s i a k i r j a t: Perustu:slakiva,liokun
nan.: mie'liintö n :o 7; hallituksen esitys n :o .3. 

4) Ehdotus laiksi oikeud·enkäymi·skaaren 
11 luvun 10 §:n muuttamisesta toisin kuu-

. luvabi ..................... ; .. · .. · · · . 
A s i a..k i r j a t: Lakivaliokunnan mietin

tö n:o 5; hallituksen esitys n:'() 30 . 
.5) Ehdotus laiksi eräänlaisen omaisuu

den ·käytöstä sodan ·aiheuttamissa poik
keuksellisissa oloissa, 2 p :nä · kesäkuuta 
1917 annetun lain 13 §:n muuttamisesta 
toisin kuuluvaksi ..................... . 

. A s· i a k i r j Eli t: Elintarveasiainvaliokun
&ap;.'.· :zmetintö ,. n :o 3; · hallituksen esitys. 
n:o 37. 

•k:lo 7 i. p. 

Siv. 

1000 

1001 

" 

" 

1002 

Toinen kä.sittely: 

6) Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun valtiopäivä;järjestyben 32, 46 
ja 51 § :n muuttamisest.a toisin kuuluviksi .. 

Asiakirja. t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 14; perustuslakivaliokunnan mie-
tintö n :o 5; hallituksen es-itys n :o 7. · 

7) Ehd'Otus laiksi postisäästöpankista Suo" 
messa 24 päivänä toukokuuta 1886 annetun 
asetuksen 2 §:n muuttamisesta ......... . 

A s i a k i .r j a t: Suuren valiokun.nan mie
tintö n:o 17; pankkivaliokunnan nii~tintö 
n:o 1; hallituksen esitys n:o 19. 

8) Ehdotus lRJiksi Suomen ra.ha<sta. 9 päi
vänä elokuuta 1877 annetun l:ain 6, 10, 11 
ja 16 §:n muuttamisesta. toisin kuuluviksi .. 

A s i a k i r j a t :· Suure~ valiokunnan mie~ 
tintö n :o 15; pa.nkkivaJioku~man mietintö 
n:o 2; hallituksen esitys n:'() 26. 

9) Ehdotus la,iksi tuulaakimaksun laske~ 
misen perusteesta . . . . . . . . . . . .......... . 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 16; tai ousvaliokunnau mietintö 
n :o 2; hallituksen esitys n ;{) 18. 

Ainoa käsi"ttely: 

10) 'Erinäisiä ehdotuksia elintarvekysy-
myksen järjestiilmiseksi ............... · .. . 

Asia k i r .i a t: Elintarv·easiainva.liokun
nan mietintö n:o 1; ed. Airolan ja. Kul
lervo Ma.nnerin kirjoitus. 

11) Määrärahan myöntä:mistä kansakoulu
lasten ravinto- ja va:!lite'tusavuksi tarkoitta.-
vat anomusehdotukset ................. . 

A ·s i a k i r j a 't: SivistysvaJliokunnan 
mietintö n :o 1; ed. LatvalaJ1 y. m. anom. 
ehd:·n:o 44 ja ed. Lanton y. m. anom. ehd . 
n~o~ ..... •·· ......... ; ··· ·. · · · · · · · · · · · ·: 

12) Kansantajuisten tieteellisten lueniJojen 
av.uSitamista ta.rkoiitava a.ndmusehdotus. 

Siv. 

1000 

" 

1004 

1006 
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A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Johanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 55. 

13) .Maaseudun alkukouluopettajain palk
kaetujen parantamista tarkoitta.va.t anomus-
ehdotukset ...................... : ..... . 

A s i a k i r j a t: Si vist]'sva;liolptlll}lin 
mietintö n :o 3; ed. Alkion y'. · fu.. ari.btb.. 'eh'd. 
n :o 39; ed. W alkaman y. m. anom. ehd. 
n.:o 40; ed. Hedbergin anom. ehd. n:o· 41. 

14) Apulantojen maahansaanuin aikaan-
>Saamista tarkoittava a.nomusehdotus ..... . 

A s i a k i r ja t: • Maatalousvaliokunnan 
II . osaston mietintö n :o 1; ed. Kairamon 
a.nom. ehd. n:o 66. 

.Siv. 

15) Vahvan, ainoastaan laillisten :viran- ' 
omaisten käskettävänä olevan järjestysval
lan aikaansaamista tarkoittava· anomuseh-
dotus .. ·'· ............... , ........ :.; ... . 

A s i a.k i r ja t: Lakivaliokunnan mie
tintö n:o; 4; ed .. Wreden y. m. anom. ·.ehd. 
n.:o 3. 

· Pöy d ä lle·p anoa va r .. t1 <~m 
· esitellään: 

16) Maatalousvaliokunnati mietintö n:o ~ 
hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää 
ehdotuksen laiksi .selityksestä 23 päivänä 
-syyskuuta 1917 annettuun asetukseen eri
nälisistä · maaliskuun 13 päivänä 1916 voi-. 
massa olleista torppaa, lampuotitilaa ja, 
mäkitupå-aluetta koskevista. vuokrasopi
muksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 

Nimenhuudoss~ merkitään -poissaoleviksi ed. 
Alopaeus, Arajär:vi, Aro-kallio, Elora.nta, A. Furu
hjelm, Hakala, Holsti, Kallio, Kuusinen, Lehmus, 
K. E. Linna, Louhivuori, Luopajärvi, Män~y,,Nur
mela, Ottelin, Paasonen, PehKonen, Saarinen, rSalo
·~aara.;· Setälä, Suutala ja Talas.· 

'. • ! 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatyö!ltä saavat Y'ksityis
asiain vuoksi seuraavat edustaja;t: ed. Saari
nen tämän illan istunnosta, ed. Luopa
järvi tästä illasta ensi maanantai-iltaan, ed. ltänty 
tästä illasta ensi' tiistaiaamuun, ed .. Kn.iala huo
menaåmusta ensi tiistaiaamuun.saakka, ed. Salin 

huomisesta alkaen ensi viikon torstaihin saa•kka 
ja ed. Lankila tästä illasta ensi torstai-iltaan. 

Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotus jäsenten valitsemisesta sekakomiteaan, 
~onka, *ulc;e: valJ.tist.!Suomen eroamisesta Venä

jästa aihlmtuvia käytännöllisiä toimenpiteitä, 

joka on pantu vireille senaatin puheenjohtajan 
eduskunnalle lähettämässä kirjelmässä ja jota on 
valmistelevasti käsitelty ulkoasiain valiokunnan 
mietinnössä n:o 1, esitellään ainoaan käsi t
t e ly y n. 

P u ·h e m i e s: Valiokunta tekee ehdotuksensa 
ponsissa mietinnön 2:lla ja 3:lla sivuilla.. 

Keskustelu: 

Ed. I n g m a n: Pyydän ehdottaa, että. toi-l!een 
ponteen, joka on ylhäällä sivulla 3, tehtäisiin :sel~ 
lainen muutos, että .sa.na ,valitsijamiesten" vaih
dettaisiin sanoihin ,kansliatoimikunnan jäsen
ten", niin että ponsi tulisi kuulumaan: Komitean 
jäsenet valitaan niinkuin eduskunnan kanslia
·toimikunnan jäsenten vaalista on säädetty. Teen 
tämän muutosehdotuksen siinä tarkoituksessa, 
että vaali voisi ta-pahtua heti, kun tämä mietintö 
on loppuunkäsitelty, jos eduskunta :voi yhtyä 
komitean jäsenistä. · 1 

Ed. Ahma vaara: Pyydän saada kannattaa 
ed. Ingmanin tekemää ehdotusta. 

Keskustelu julistetaan päö.ttyneeksi. 

P u h e m i e ·s: Va-stoin valiokunnan ehdoittsta. 
on ed. Ingman ed. Ahmavaaran kannattamang,eh
dottanut sellaisen muutoksen valiokunnan toi-seen 
ponteen,. että siinä olevan sanan ,va'litsijamies
ten" sijasta käytettäisiin sanoja ,kansli~oimi
kunnan jäsenten" vaalista; siis että mainittu 
kohta tulisi kuulumaan: että komitean jäsenet va
litaan niinkuin eduskunnan kansliatoimikunnan 
vaalista on säädetty. 

Selonteko myönnetään oikea:ks1. 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotukSt>n, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" :voittaa, on ed. Ingmanin 
ehdotus hyväksytty. 
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Åinffityksessä ovat ei-äänet voitolla; eduskunta ·joka viin:re tä-ysi-istunnossa: 'Pantiin pöydälle, ~
on .siis pää.ttänyt hyväksyä ed. Ingmanin· 'asiassa tellään ma.iriitun' kysymyksen eri. s i mä i s t·ä. 
tekemiLn ehdotuksen. . . . ' k ä s i t t e l y ä vail"ten. 

Puhemies: Kun asia on loppuunkäsitelty, 
voitanoo toimittaa se.s::akomiiiean jäsenten vaali? 
Kenties edustajat tahtovat !tehdä ehdotuksiaan? 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat. 

Ed. S 't å h 1 b e r g: Asetettavakai päätettyyn 
komiteaan pyydän ehdottaa. jäseniksi pankinjohta-' 
jan, senaattori Juho Kusti Paasikiven: kauppa.
neuvos Lars Krogiuksen ja senaattori Leo Ehrn
roothin. 

Ed. Wrede: Jag ber att få biträtla herr Ståhl
bergs förslag. 

Ed. A l k i o: Pyydän saada ehdottaa jäseneksi 
tähän komiteaan dosentti, tohtori V. 0. Sivenin. 

Ed. V u o r i s t o: Pyydän saada ehdottaa jäse
niksi tähä:n komiteaan edustaja.t Edvard Wa.lpas
Hännisen, Oskari tl'okoin ja Evert Huttusen .. 

Ed. Ha a t aja: :Pyydän myös saada kannattaa 
ed. S~hlbergin tekemää ehdotusta. . 

. ' . 

. Ed: J u u t i l a i. n e •n: Kannatan ed. Alkion 
tek~mää ehdotusta. · 

Ed. K o h o n e n: · Pyydän saada .Kannattaa ed. 
Vuoriston tekemää ehdebista. 

'Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 
~ ~ . ' 

P u h, e m i e s: Koska. ei muita ehdotuksia ole 
teh'ty ja 7 jäsentä on valittava, niin kai eduskunta 
pitän~ ehdotetut valittuina, j<t M ovat: pa.:tkin
johtaja,· senaattori Juho Kusti Paasikivi, kauppa.
n-euvos .Lars Krogius, senaattori Leo Ehrnrooth, 
dosentti V. 0. Sivenja edus~a.iat Edvard 'Wa\pas
Hännine.q, Oskari Tokoi !a Evet"t Huttunen. Edus
kunta tahtonee pitää nämä yalittuina? 

Hyväksytään. 

2) Ji:bdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkunta :1906 
· annE!tun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtio
. päiviUöitä koskevain . säinnöksien muuttamisesta 

ja täydentämisestä 

~isä~ä.vän, hallituksen esityksen n:o 9 johdosta 
laadittu perustuslakivaliokunnan mie.tintö n:o 6, 

Keskustelu: 

Ed. K il u s i n e n: Minä pyydän Saf!.da ehdot7 
taa valiokunnan hyväksyttäväksi mietintöön liite- · 
tyn ensimäisen vastalauseen. · · · 

Ed. Y. Mä k e Iin: Minä kannatan ·eY· Kuusr
sen te1remää ehdotusta. 

Ed. J u u t i 1 aine n: Suosittelen suurelle va
liokunnalle, että mietinnössä oleva 14'' §,' joka 
koskee våltiopäivämiespalkkiota, hyväl;tsytt~i~iin 
siinä muodossa, kuin toisessa vastalau800ssa ·On: 
esitetty. ' 

Ed. A l k i o: Pyydän kaimattaa ed. Ju~tilliise~ 
te'kemää, ~hdotusta. · . · ' ' .. · 

. '1 • . • ' 

Kes·kustel u julistetaan· paättynee~si~ Asia lähe~ 
tetään s'uureen val'i:O,kun'taan' •. 

"' 1 ~ ; 

3) .Ehdo.tuksen laiksi 20 'päivä;nä heiiJ.äkuut~~o· ~906 
annetun valtiopäiväjärjestyksen 29 ja; '75 § :u: 

mliuttamisesta ~oisin kuultJviks,i · 

sisältävän, hallituksen esityksen n:o 3 johdosta 
laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 7, 
joka viime täy.si-istunnossa pantiin pöydälle, esi-
tellään.. mainitun kysymYksen e n s i m ä i s t .ä 
k ä s i t t e 1 y ä var~n. 

PuheenVl,loron saatuaMl lausuu: 

Ed. H e d b e r g: Det bör vara regeringens pro
position n:o 3, icke n:o 30, såsom dagordningen 
upptager .. Det torde föreligga tryckfel i den 
svenska texten. 

Keskustelu julistetaan päättynooksi. Asia lähe
tetään s u u r e e n v a 1 i o k u ri. t a a n. 

4) Ehdotuksen laiksi oikeudenkäymiskaaren 11 lu~ 
vun 10 § :n muuttamisesta toisin kuul~vaksi 

sisältä vätn, hallituksen esityksen n :o 30 johdosta. 
laadittu lakiV'aliokunnan mietintö n:o 5, ioka vilm.e 
täysi-istumiossa pantiin pöydälle, esitellään maini
tun ·kysymyKsen e n s i m ä i s t ä •k ä s itt e l y ä 
varten. 

Asia lähetetään keskustelutta . s u u r' e e n v 1tl-
l i o k u n t a <a n. · · 
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ö). Ehdotuksen laiksi el'äänlaisen. omaisuuden käy
töstä sodan aiheuttamissa poikke~sellisissa oloissa, 

2 p :nä kesäkuuta 1917 annetun lain 13 § :u 
muuttamisesta toisin kuuluvaksi 

sisältävä, hallituksen esityksen n:o 37 johd·osta 
l:aa~ittu oelint.a.rvea·siainvaliokunnan mi·etintö n:o 
3~ ,]oka viime täy·si-istunnossa pantiin pöydälle, esi
tellään •mainitun ky-symy•ksen e n s i m ä i s t .ä 
k ä s i t t e l y ä varten. 

:Iteskus1telu : 

Ed. · T o k o i: Suurelle valiokunnalle pyytäisin 
suDSitella tähän valiokunnan mietintöön liitettyä. 
ensimäistä vastalaus.etta. Ensimäinen vastalause 
p~iklr·eaa:mietinnöstä kahd-essa oeri kohd:assa:. En
simäinen, joka on kyllä vähoeminän tärkeä kohta, 
koskee erään lisämomentin ottamista puheenaole
vaan 13 § :ään, jonka. ehdotuksen mukaan elin
t~rv~laufukuimille jä.isi joka tapauksl\Ssa oikeus 
tarkastuksen toimitta.misoon, milloin ne katsovat 
syy.tä olevan .... Toinen, mielest-äni tärke_äm~i ~i
säys on se, joka johtuu 'ede11isestä osittain, mmit
täin siitä •. ettj elintarv.elautakuntien o.ikeuk~ia .. W:
tr;n. t~~~.la~Jenne~t?k~i, .. Elint~rvelautaktinti~~ _ol.~ 
keudet eivät ole mttavan laaJat· :v!lllankaan snna 
suht€'essa, 'mikäli koskee elintarverikkomusten 
syyttämistä. Voiniassa olevan lain mukaan elin
tarvelain rikkomusten syyttäminen kuuluu syyt
täjäviranomaisille, ·yleisen lain muka~.n. Nyt on 
asianlaita siten, että . elintarvelautakunta voi 1 

kyllä ilmiantaa rikollisen · syytt~jävirano1Jla.i
seile syytettäväksi, joka. syyitää sitii tavalli
sessa· oikeudenkäyntijärjestyksessä. · Kuiten
kin syyttäjävira.nomaisia: . on, p.iinkuin tie
detään varsin vähän ja useimmissa tapauksissa, 
vallankin m_aaseudulla, saati;aa. olla asianlaita si
teJ1, että. syYttäjäviranomaiset -eivät ole hal'!lk
kaitakaan tällaisia •syviteitä vireille pap:el'II:a.;tn 
. ia niistä kantamaan. Sen vuoksi näyttäisi välttä
mättömältä, .että: elintarvelautakunnat olisivat tä
män lain rikkomuksia 'koskevissa asioissa , varus
tettavat yleisen ~y;vttäjän oikeuksilla, jo~~l;l ~·e 
voisivat omassa asiassaan esiintyä syyttäJmäl Ja 
lainrikkomukset tulisivat aikanaan syyttee;<>e\}n 
:Pannuiksi ja ·.myöskin tarmolla oikeuHessa ;a.i·e
tuiksi. S·e1i'vuoksi olemme ehdottaneet, että tästä 
aiheutuisi,myöskinmuuto~ lain 17 §:ään, j~ pyy
dän. nämä 'muutokset suositella. /Suuren vahokun-
nåti' hUomioon. · 

Ed. · H ä s t b i c k a.: Jag afstår. 

Ed. , R o S.·e n q v i s t: Ifrågavarande hetän
kande af lifsmedelsutskott.et innebåller icke nå-

gon utvedning · ang~nde sättoet för · ärendets be
handling, om la.gförslaget skall behandla.s såsorn 
det, då' det är :fråga. om ändring af grundlag, är 
sta.dgadt, eller icke. •Såsom bekant, framtrii!dde vid 
ärendets remiss till lifsmed-elsutskottet olika me
ningar rörand·e denna sak och det från sakkunriigt 
håll. För min del är jag böjd att ansluta. mig tili 
den uppfattning, som då gjordes gällande af herr 
Estlander och frih. Wrede. Men en motsatt upp
fattning framträdd·e äfven och detta fr~n sak
kunnigt håll. Detta visar att denna sak är allt 
annat än klar. Den behöfver utr-edning. Jag före
slår, att betänkandet måtte remitteras tili grund
lagsutskottet för att grundlagsutskottet måtte a.f
gifva svar på frågan, huru ärendet skall behillnd
las, om såsom om ändring af grundlag är stad-
gadt, eller icke. · · ·: 

Då den af mig väckta 1frågan i ·detta skooe 
ännu icke kan komma fö.re och ärendet således 
icke nu kan återremiJtteraso: iill grundlagsutskotliet, 
åt•ert.ager jag mitt~försl.ag. Stora utskottet ä.r i 
tillfälle att göra samma försla.g eller också landt-
dag.en ;vid andra behandlin-gen. · 

Ed .. A h in a, V a a r a: Toivon päinvasioin ·-:~uin. 
ed. Tokoi, että suuri valiokunta ei ota huomioon 
ensimäistä vastalaus~tta ~rit:visesti juuri syyttä
jää. koskevassa kohdassa. Syyttli.jä.ltä. vaaditaan 
jonkunverran lainopillisia tietoja. Jos syyttäj~rks~ 
tulee aivan lainoppia vailla oleva kansalainen,. ei 

asia suinkaan tule silloin tarmokkaasti a.jettlksi, 
vaan jää ajamatta tai tul·ee huonosti ajetuksi. Toi
selta puolen koskee· elintarvelaki siksi läheltä; ih
misten persoonallisia ' oikeuksia, ettei sitä pidä 
saada. vast.enmielisemmäksi sillä tavalla, että teh-. 
dään ymmärtämättömyydestä tai muusta W,Y"~stä 
aiheettomia syytöksiä ja silliä :tavalla saatetaan 
la.h niin vastenmi~lis·eksi, ettei sitä. kukaån &eu
raa. Valiokunta on oikeaan osunut, kun se gyytc 
täjatoimen jättää yleiselle syyttäjälle ·eikä. muille . 

Ed. H u l t i n: Ed. Tokoi huomautti äsken toi
s·esta vas.ta.Iausoe-esta., jossa ehdotetaan lain muutta
mista siihen suuntaan, että rikkomukset elintarve
lakia vastaan joutuisivat pik·emmiri rimgaist.uiksi 
kuin n:vkvään tapahtuu. Jätän tämän asian tutki
misen· s~urelle valiokunna.lle. Mutta tahtoisin 
puolestani huomauttaa, ·että on tapahtunut toisia 
varsin vakavia. rikkomuksia, jotka ovat vaikutta
neet ehkä -enemmänkin nykyiseen elintarvepuloon 
kuin lronsaan elintarvelain rikkomiset. Tark~ita.rt 
elintarp·eid.en ryöstöjä; On ollut lukuisia tämmöi
siä tapauksia., jotka ovat jääneet rankaise~atta. 
Muistutan esimerkiksi Turun voimellakoita y. m. 
ta.pauksia, joissa kyllä ryöstäjät on asetettu syyt-
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t-eeseen, mutta joissa heitä kuitenkaan'.ei ole saatu 
ranga.istuksi, syystä, että heidäit on väkivallalla 
vapaut-ettu oikeuden käsistä. Joka päivä on tilai
suus sanomalehdistä lulOOa tämmöisistä elintarve.: 
ryöstöistä, milloin-suurimmista, m~lloin pienem
mistä, eri osissa maata. Tämänkin päivän lehdissä 
kerrotaan, mitenkä punakaartilaisd ovat kahtena 
päivänä peräkkäin olloot ,ryöstöretkillä täällä saa
ristossa. Minusta on syyt.ä. kiinnittää <eduskunnan 
huomiota tähän vakavaan asiaan. Se tosin ·ei tule 
parannetuksi millään elintarvelain muuttamisella,, 
vaan siihen vaadiban jär.iestysvalla.n Jujittamista. 

'Ed. W a t a n e n: . Yhdyn siihen toivomukseen, 
minkä ed .. Tokoi tääHä suurelle. valiokunnalle lau
sui, ja pyydän h:uoma.utt&aJ, että ellei elintarve
lautakunJ?.an .syyt.~i~lJ,tta 11aada. riidattomaksi, 
niin silloin menettää. tar~astus~in 'plerkityksensä. 
Mitä.· merkity&tä on silloin tar;kastuksilla, joissa 
koetetaan saada .elint&rvelainrikkojat ilmi, ellei 
elintarvelautl!-kunnaUä o1e · riittävästi .syyteoi
keutta. Ja kun kokemus on osoitf;anut,.'että toiset 
tuomioistuimet· ovat tulkinneet elintarvelakia si
ten; ~että tuota oikeutta,. ei olisi elintanrglautaku.ri;
nl.lla - niainitsen 'esimerkikst . että: . Helsingin 
kaupruigin •raastuvanoikencl.-en ~:s ~.iJ..Sto oi ~set
tunu,t tuollaisen tulk~rinan kanna,l~e. :siis on. ibim 
välttämätöntä, kun muu,tenkin pidkallisten elin
tarvelautakuntien vaUuuksia ruvetaan ~aajlenta
maa.n, että. ne myös laa,.jenneta:an .ia tehdään rii~ 
dattomaksi ~ämä· syyttäjäoik~eus, Toivoisin, että 
suuri valiokunta kiinnittäisi tähän asian puoleen j 
huomiot:a ja hyväksyis1 e;nsimäis·en vastala.us~~en. 

Ed: E. S ä a r i: .Ensimäisessä vastalaU$00S.sa 
esitetty ajatus, \että' elintarv.elautakuntain 'valfruu
det ulottuisivat syyttäjätoimen alalle, ei o1e 'ollnt 
varsinil.i~sti elintarveasiainvaliokunnassa ki:i.sitel
tä'Väilit. EEntarveasiainvaliokunnassa on nimit
täin ollut tiedosså, että hallituksen taholta 'tultai
siin myöhemmin antamaan •es.itYs, joka tulisi kos
kemaan .elintarvelain muuttamista ja jossa tämä
kin ~ikka tulisi 'korjabiksL Se seikka, ettei mie
tinnössä ole mitään mainittu täStä' kysymykse-Stä, 
ei !Jiis suinkaan merkit&e sitä, ~että elintarveasiain- 1 

v~liokunta olisi. asian ratkaissut. Valio~unta vain 1 

e1 ole katsohut s~en kysymyksen ratkaisun sov.el~ ' 
tuvan tämän asian yhteydessä. . 

Pyysin · pnheeii!Vhoroa myös~in huomauttaak
seni siitä painbvirbeestä; joka varsinaisessa lak:i
tekst.is8ä näkyy plijahtaneen 13 §:n .1 moment~ 
tiin. Siellä sanotaän ',tiedustella"; pitäisi olla 
sa:na ,tiedust.ellessa". 

Keskustelti. julist-etaan päät.tyneeksi. Asia lä
hetetään s .u u r e e n v a 1 i o k u n· t a a n. 

6) Valtiopiiväjärjestyksen 82, 4t ja 51 f, 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n :o 14: 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t te l y: y n siinä 
sekä perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 5 
valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 7, 
joka sisältää ehdotuksen laiksi 20 p:nä heinäkuuta 
1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 32, 46 ja, 
51 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi. 

P u h e m i e s: Käsittelyn pohjaksi pannåan 
suuren valiokunnan mietintö. '· 

Eduskunta hyväksyy suuren valiokunnan 
asiasta tekemän ehdotuksen. 

·\ 

Puhemies: Eduskunta on siis suuren valio
kunnan ehdotuksen mukaan päättänyt, että edus
kunta antaa puheenaolevan esityksen taneta. 

· Asian toinen käsittely julistetaan pÖ:ättyneeksi. 
" • f ~. 

. ,,., 

E(litellään suure!l valioku11nan .mie~~nto. n:o 1;,7 
ja otetaan· t. o i se en k ä.;; i.t ~ ·\l> 1. Y~.Mill sii.lil.~ .~~ 
pankkivaliokun11an ,m.i€!binnös~~ !ljO .l._:valmisit'ie~ 
vasti käsitelty hallit~kse~ esit~ n:o 1~, joka sk 
sältää ~ehdotuksen laiksi postisäästöpan~ta. SluD" 
messa 24 p :nä toukokuuta 1886 annetun asetuk
sen 2 § :n muuttamisesta. , , \ .· ; ;< 

Puhemies: Käsittelynw:PQ}l.iabi ,paan\aa.n 
suuren valiokunnan mietintö. 

,' Edus}Qmta tahto~ee 'hyväksyä la.kiehdotukSen 
'2 §:n · 

Hyväksytään. , , . ,., 
'~ .:· 1 ( ' ' ': ' 

Niinikään hyväksytään lain alk11la~se ja ot
sikko. 

Asian toinen· ~Ö.Sittely julistetaan päätty.~eksi. 

8) Suomen raha. 

Esitelläiin suuren. valiokunnan mietintö n :o 15 
ja otetaan toiseen käsi t t<e'l y y n siinä sekä 
pankkivaliokunnan mietinnössä n:o 2 valmi.stele
vasti käsitelty ha.llitnksen esitys n :o 26, joka· si
sältää ehdotuksen Suomen rahasta 9 päivänä. elo
kuuta. 1877 annetun lain 6, 10, 11 ja 16 §:n muut
tamisesta .toisin kuuluviksi •. 
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P u h; e IJ,),j e s: . · K:ä.sittelyn" ilJOhj~tksi pannaan 
suuren valiokunnan mietintö. 

K811kustelu: 

Ed. K e ll o s a 1 m i: Esilläolevasta asia.Sta 
tehdyn suuren valiokunnan ponnen ehdotan muu
tettavaksi näin kuuluvaksi: ,Että eduskunta hy
väksyisi ja vahvistaisi puheenaolevaan esitykseen 
sisältyvän lakiehdotuksen, kuitenkin muuttamalla 
sen johtolauseen näin kuuluvaksi: Suomen edus
kunnan päätöksellä säädetiiän täten, että Suomen 
rahasta 9 päivänä elokuuta 1877 annetun lain '6, 
IO, 11 ja 16 § :lät muutetaan näin kuuluviksi:" 

Ed. R i k k o n en: Eannatan ed. Kellosalmen 
ehdotusta. ' 

Kes~~~u }ulistet.aan · pää~t;vuee'ksi. 

: P u h e .Dljj ~ s: V ~in su11reu valiqk,lfllpan 
aSiassa tekemää ehdotusta on ed. Kellosaimi ed. 
Rikkosen kannattamana ehdottanut, että ·edus
kunta hyväksyisi ja. valivistai!d puheenaolevaan 
esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen, kuitenkin 
muuttamalla sen johtolauSeen näin kuuluVa~si: 
,.;S1Itlmen eduskunnah päätöksellä säädetään tä
ten; että· Sudmenrraha.sta 9 Päivänä elokuuta 1877 
annetun ra.ln 6., 10; in _ja; 16 §:t muutetaan näin 
kuuluviksh'' · · -

Selonteko m;rönnetään oikoohi. ~ · · 

~· Ätiesty8 ja•pilltös: : ' 
l.t,' ··,e 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen, 
ii.änestää ,jaa·"; jos ,ei" voittaa, on ed. Kello9al-, 
men ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 82 jaa- jå 96· ei-äfuttä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä ed. Kello-
salmen ehdotuksen. · · · · ' 

Puhemies: Koskaeduskunta siis ei ole hy
väks:vnyt suuren valiokunnan ehdotusta muutfu
matt~mana, palautetaan asiasuureen valio
k u n taan. 

9) Tuulaa.kima.ksu .. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö n:o ;16 
ja· otetaan toiseen k ä s H'i e 1 y yn siinäJ sekä 
talousvaliokunnan. mietinnössä n :o 2 valmiste!le
vasti käsitelty hallituksen esitys n:o 18, .joka kos
kee tuulaakimaksun laskemisen perustetta. 

Keskustelu: 
':'t; 1 1 

. Ed. H a; a ta ja!· Niin hyvin talou8valiokunta 
kuin suuri valiokuntakin ovat ehdottaneet 'tuulaa~ 
kimaksun laskemisen perusteet voimassa: oleviksi 
aiMastaan vuoden 1918 loppuun. Talousvalio
kunta edellyttää, että siihen mennessä kysymys 
tuulaakimaksun kokonaan poistamisesta saad'a.an 
lopullisesti järjestetyksi. Tämän johdosta on huo
mautetta'ia, ettei liene erimielisyyttä siitä, cltä 
tuula,akimaksu on saata.va: m:ahdollisimman pian 
poistetuksi, si1lä se on semmoinen perintö vanhem
milta ajoilta, joka semmoisenaan ei enää nykyisin 
ole sopiva. Sen sijaan voi blla erimielisyyttä sii- · 
tä, kuinka pi8;11 tämmöinen poistaminen voi tapah
tua. Se selonteko tuulaakimåksuh V'åiheista, joka 
eduskunnan jäsenille ori jaettu,, osoittaa, että aina
kin joissakin .kaqpu'ngeiS.S,ii; ehJiä ·kaikissa~ tnuc 
laakimaksu on nähtävästi' katsöttava privilegio
litontoiseksi maksttksi .ia sellliisena 'voi sen poista
minen tapahtua rtinoastaan perti$tushiin 'säätämi
sestä ·voiinassli .olevassa järjestYksessä.:. Jos näin 
on, vaaditaan siis tälläisoon poistamiseen' se.kä hal
lituksen · >bsitys että määräenemmistöllä teht:y 
eduskunna.11 päätös. On huomattava,' että hallituk
sen e8ity ksen laatiminen ·asiassa ei ole niin· :no
peasti tehty, kuih .ehkä ~nsi katsauksella votsi 
luulla. Ole>Suhteet tuulaakimaksuun nä;hden ovat 
nimittäin eri kaupungeisl!a' erilaiset' ja cin siis 
niistä otettava. selko, ennenkuin tällainen esitys 
voidaan antaa; jota paitsi myös kaupunkeja on 
kohtuuden mukaan asiassa kuultava. Lisäksi tä
hän kysymykseen liittyy vaikea. kysymys siitä, 
onko tuulaakimaksusta, kun se lpoist~taal;l,, anJK>t
ta,va.'kaupurigeiHe vastiketta ja miten niittenlrus
taunusten suorittaminen ori järjestettävä, joita 
kaupu~git ovat tuulaakimaksuill~ yl1ä:pitänoot. 
Näin· ollen näyttää siltä, että hallitukselta o~ :mah-

. doton vaatia ta.~:yeellisia valmistuksia asiassa .niin 
nopeasti, että asia voitaisiin aaada kuluvan vuo
den valtiopäivilla lopullisesti rat~aistuksi. Li
säksi on mielestäni vaikea pa.kottaa hallitusta· uh
raamaan. paljon aikaa ja työt.ä tällaiseen ~ys:y
myks~n juuri tällä hetkellä, kun. monet siuy-et 
asiat on looidettava ja vaativat tarkoin hallituk
&elta kaiken ajan. Jiäin ollen puol~tani katsoisin 
kohtuulliseksi ja oikeaksi, että tuulaakimaksun 
laskemise~ per11steet määrättäisiin . voimassa Q'h~
viksi vuode'u 1919 loppuun, samalla tayalla kuin 
hallituksen esityksessä on -ehdotettu. Ellei .niin 
tapahdu, niin voidaan helJ)osti .iolituD,. sellais~ 
tilanteeseen, että kaupungeilla on oikeus tuulaaki
maksun kantamiseen, mutta säännöksiä sen kanta.
misen perusteista ·ei ole olemassa. .T os tällaiseen 
tilanteeseen joudutaan,. niin ae·suinkaan ei ole lml-
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lituks-en vika, v11an se on edusk\lnnan vika ja näh
dä.k~i .on eduskunnan syytä tällaista välttää. 
Pyydän siis saada ehdottaa, että. talousvaliokun
n~u mietintöön liittyvä asetusehdotus hyväksyt
täisi;in. semmoisena, kuin se on hallituksen esi
tyksessä. 

Ed. W u ori maa.: Tästä tulilaakimak:susta 
on yksikamarisilla valtiopäiviHä, niinkuin jo van
hasSa säätyeduskunnassakin, riidelty 'paljon. On 
toiselta puolen oikeiston taholta aina väitetty, .et~ä 
tuulaaki olisi oikeudellisella tavalla syntynyt. Ja 
perustuslain "mukainen ja, että se siis olisi muu
tettava perustuslain. järjestyksessä. Näin ei kui
tenkaan ole asianlaita. Tuqla~J.kimak.sun: .6n ku
ningas vastoin Ruotsin säätyjen ja valti~päiväHi 
oikeutta myöntänyt ensin . Tukholmalle .ia sitten 
Göteborgille ja silten muutlmiille ·muille kaupu~~ 
~reille muiden muassa Viipurilie ja Turulle ,JO 

~uod~ta 1635 alkaen. Sittemmin on se ollut mo
nen vaiheen alainen. Ruotsin oouskunta on aina 
pitänyt, t:ttä tämä on uusi vero, jonka yksin
omaa'n eduskunta saa määrätä, ja kuni:agas on srn
tä.hden' <>llut pakotettu usein poistamaan se. ·Vä
hän väliin se on poistettu ja taas ovat muutamat 
kaupungit, kun eduskunta ei ole ollut. koossa, pyy
täneet tuulaakimaksun itsellensä kuninkaalta. 
Tunlaakimaksun pyysivät ne ensin sentähden; että 
kun kauppa suureni ulkomaitten kanssa, kaupun
geille tuli jonkunlaisia kustannuksia painoista ja 
mitoista ja sitten laitureista ja makasiineistä. 
Mutta tämä tuulaakimaksu nousi monta vertaa 
suuremmaksi kuin mitä näitten mittojen ja paino
jen ylläpito tuli. maksam~a.n, ja • ~t;J~ähde;n ne 
käyttivät sitä vähitellen mm~m tarpe~s~m, ~simer
kiksi virkamiesten palkkaamiseen, ,Ja v1hdom ovat 
kaupungit täällä Suomessa käyttäneet sitä kun
nallisverojensa maksa.miseen. Näin ellen.·vihdoin 
vähää: ennen kuin Suomi •erosiE,notsista 1799 yuo
den säädyt taas poistivat veron laittomana, eivät
kä ole koskaan sitä semmoisena hyväksyneet. 
Suomessa vuoden 1872 valtiopäivillä hallitus •oli 
pakotettu esittämään tamän · tuulaa.kiveron hy
väksymisen 13äädyille, mutta esitti ainoas~.an 
sen . maksamiatavan eikä itse veron perustetta .. 
Mutta säädyissä nousi silloin. vastustus sitä vas
taan. Ne eivät myöntänoot it&e veroa oikeutetuksi, 
mutta sillä kerralla kuitenkin erityisten· poliittis
ten olojen tähden hyväksyivät sillä ehdolla halli
tuksen esityksen tuulaakiveron maksamistavasta, 
että säätyeduskunnalle annettaisiin esitys itse tuu
laakiveroituksen perustuksista. Semmoisena se on 
kulkenut vuodesta vpoteen säätyedusktinnassa, 
joen oikeistop~olueilla oli täysi yal!a .sik~i: kuin 
tuliyksikamarmen eduskunia. S1llom yksikama-
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risessa eduskunnassa nousi kysymys siitä, onko 
tämä vero laillinen, ja melkein jokaisille valtiopäi
villä on eduskunta vaatinut, että se saisi hallituk
sen esityksen veron lakkauttamisesta, koska se on 
kaikin puolin epäoikeutettu. Mutta hallitus ei ole 
täyttänyt tätä ·edus,kunnan määräystä tähän ast~ 
Nyt taas on se sama asia. esillä. Ja nyt on tot
veita, koska eduskunnalla on suuriruhtinaan valta 
ja nykyinen senaatti on vastuunalainen e~usk?n
nalle, että vihdoinkin päästään tästä vuruusatoJen 
vääryydestä. Kun ed. Haat-aja vielä yrittää saada· 
täällä. tämän asian vanhalle epäoikeutetulle .kan
nalle, niin hän tekee· siinä aivan väärin, mutta toi
von sentään, että eduskunta hyväksyy mietinnön 
semmoisena kuin valiokunta on sen laatinut. 

Ed. B.ä c k: Jag tager mig friheten understöda 
hr Haata.ias förslag. Jag gör: dett~ visserligen 
med vis&. ,.bäfvan" eft.er den senaste talarens aiD.
dragande. · Ty såsom kändt är ldgm. W uorimaa 
speciaEst på deHa område. I alla, fal.l förorda.r 
jag ldgm. Haatajas. förslag. 

Ed. H a a t a j a: Pyydä~ ed~ W uori:maan •lau
sunnon johdosta mai11;ita; että·. ~in~ jo ed m~kun
nan suuressa valiokunnassa suosJ,ttelm. hälnen luet ... 
tavakseen sitä historiallista ka'Måusta · tuulaaki-, 
maksun kehitykseen, jota o,n edu~li:tmnan. jäSenille 
jaettu. Nyt huomaan, että ed. Wuorimaa ei ole 
sitä tehnyt. Niin ollen katson olevan syytä mai
illita siitä muutamia kohtia, jotka. osoittavat mitä 
on huomattavaa tämän tuulaakimaksun privil~ 
gioluonteena. Siinij,. sa:notaaru: alkuaikoina tämä 
oikeus eri kaupungeille vakuutettiin privilegioit
la., resolutsiooneilla, kirjeillä ynnä muilla asi:tir
joilla. Niinikään san~taan, ~ttä täten sa~tu. o1k~~ 
vahvistettiin porvanston Ja kaupunlcien . .ertot" 
keuksissa 23 päivältä helmikuuta 1789 .. · iT a.' li
säksi sanotaan., että Ruotsissa. ön erioikeuksien 
luontoisuus ·jonkun kerran tunnustettu säätyjen
kin puolelta. 1809-10 vuoden valtiopäivät ovat 
siihen suuntaan lausuneet käsityksensäl ja myö
hemminkin on se valtiopäivien kirje~lmissä tuotu 
esille. Niin ollen luulisi pitävän paikkansa aeu 
la.usumani käsityksen, että joissakin, ehkä kai
kissa.kin, kaupungeissa tuulaaki näyttää olevan 
privileegion luotoinen. Joka tapauksessa on 
tämä kysymys sellainen, että se vaatii harkit~ 
mista ja sellaista valmistelua. veron }loistamiseksi. 
etten näe sitä ma'hdoL1iseksi tämän vuoden· lop
puun mennessä. Olen valmis myöntämään, että 
se on poistettava, mutta näen sen nyt tällä het
kellä kä~ännössä mahdottomaksi. 

Ed. W u o r i m ll ~: Se selonteko, josta oo. Haa.o 
taja puhui, on, siltä puolelta., jota led. Haa.ta.ja 
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puolustaa, tehty tendensimäiseksi. Se ei ole ihan 
&Siakirjojen ja historiallisten trupausten mukaif
nen. Tuulaakista. on siinä sanottu, että se on pri
vilegio .i.a. että se on vahvistettu kaupunkien pri
vilegioissa. Mutta. kaupunkien privilegioissa ei 
ole puhuttu tuulaakimaksusta mitään. Oikeudet, 
joita kaupungeilla vahvistettii111, -eivät suinkaan 
olleet laittomia oikeuksia. Eduls·kunt& lausui 
vuonna 1799, että sen veron säätäminen kuuluu 
eduskunnalle eikä kuninka.alle ja että se ei sen
tähden ollut laillinen. Vuoden 1810 Ruotsin val
tiopäivät eivät lmske meitä ollenkaa111, ne olivat 

· koossa sen jälkeen,,kun Suomi oli eronnut Ruotsin 
valtakunnasta.. Ja mitä ne ovat sitten päättäneet, 
se on asia, joka. kos~ee Ruotsia eikä Suomea-. 

t·'Ed. P-eura. koski: Pyyd1än myös saada kan
ri'attaa -ed. Haatajan tekemää ehdotus-ta. Hallituk
sen esity~l*lStä käy selville, että hallituksen huo
mio Qln tämän veron poist.amis•een kiintyThyt, 
-mutta hallitus on harkinnut tarvittavan siihen 
enemmän aikaa kuin mitä on aikaa tämän vuodl:'n 
va-ltiopäiviin, _ jolloiDJka asia olisi oikeastaan uu
dfistaaru rAtkaistava, jos ver-o poistetaan. Minusta. 
ei. ole mitään syytä epäill1ä •ha1lituksen hyvää ta'h- ' 
toa. Ja kunha);l;ituksellii, jos se saa valmistavat 
ty•öt ajoissa: "siii9'dtetuiksi, työt, joiden tarpeelli
suuden talousvalJi.okuntakin mietinnössään myön
tää, on tilaisuus jättää 'eduskunnalle esitys tä:män 
veron poistamisesta jo aikaisemmin, ei ole~itä.än 
syytä asettaa hallitustai siihen, että selli tämän 
vti()(].en v-altiopliiville täytyy tehdä saman'lainen 1 

esitys kuin mrikä nyt on krusit.eltävänä. 

--~d. Wrede: Också jag 'her att få förorda 
godkä:nnaniltl! af propositionens förslag, och då en 
~·d 1föregaeud-e talare, ldgm. Bäck, förmälte att 
-han gaf sitf förord med en viss ,lbäfvan'', så ber 
jag få nJämna, att ]a.g gör detta nta..n den rilll,gaste 
tvekan. 

_Ed. A 1 k i o: Tämä kysymys t-uulaakimalksun 
privileegioluonoisuudesta. ei ole nyt ensi brtaa 
ffiuskunnassa esillä. Siitä on täällä jo kokolail'la 
la~j.a,sti ,ennenkin keskusteltu ja -on \tultu meikä-, 
lii.isten taholla ainakin siihen käsitykseen, että nä-· 
qi~t privilegiot perustuvat huomattavassa mää
rässä, niinkuin ja täällä ed. Wuorimaa lausui, ai
nakin tendenssimäiseen tulkintaan. Viimeisen ker
ran muistaakseni 1912 vuoden valtiopäivil'lä asiaa 
tutkittiin ja tultiin meikäläisten puolelta siihe-n 
käsityk:seen. Ymmärtääkserui on asia sen luorutoi
nen, 18ttä hallitus kyllä voi asias'Sa pikemminkin 
toimittaa. tutkimuksen niin laaJan -kuin asian ny
k\Yi1nen käsittely vaatii. Täällä on myöskin n:ii-

den' •puolelta, ,jotka its-e asiassa tätä privilegiQ
luontoisuutta pudlti:stavat, jo edellisillä kerroilla, 
kun asiaa on käsitelty, oltu sitä mieltä; -että tässä 
muodossa kannettu vero on vanhentunut; ainakin 
jotkut ovat sitä •käsitystä kannattaDJeet. Kuri 
asian laita kerran on tu111nustettu olevan tiiHaintm, 
ei ole minun mielestäni mitään syytä lykätä täl
laisen vanh.entuneen verotusjärjestel1män uudis
tusta toistaiseksi, vaan siinä suhteessa on pyrittä
vä pikatieesti uudistamaan oloja siihen suuntaa111, 
kuin valiokunnan mietintö edellyttää. 

fKeskustelu julistetaan päättyneek.Si. 

P u h e m.i e ·s: Vastoin valJi.okurunan ehdotusta 
on ed. !I8.ataja ed. Bäckin y. 'ID:. kaima;ttamana 
·ehdottanut, että lain sanamuoto tulisi kuulumaan 
siten, kuin se on ·hallituksen e~~yksesS/ä. · 

Sel-onteko myönnetään oikeaksi. 

,Äänestys ja päätfs : . ' ., 

. Ken hyväksyy suuren valtiokunnan ~hdotuksen; 
äi\nestää ,ja,a"; jos ,ei" voittaa, on .ed. Haata;i,an 
ehdotus hyväksytty. .. 

Åänesty ksessä annetaan 106 ,jaa";. j~ 69 ,ei"
ää,ntä. Eduskunta on siis hyväkgynyt suuren ,va: 
liokunnan ehdotuksen asiassa.. 

Asian toinen käsittely julistetaan päättyneeksi, 

10) Eriniii11iä ehdotuksia elintarvekysymyksen 
järjestämiseksi · 

sisältävän ed. Airolan ja Kullervo Man111erin kir
j{)itilksen . johd,osta valmistettu elintarveasia.in
valiokun·nan m:Het~ntö n :o 1 esite'Håän a i n o -a n 
k ä s i t te l y n ;iatkamista varten·. 

P u h e m i e s: Asian -aijemmin · :kälsittelyn !ku
luessa· on ed. Tåg ed. Estlanderin kannattamana 
·ehdottanut, että eduskunta. hyväksyisi mietintöön 
liitetyn ensimäisen vastalausoon. Jatketaan as-iar, 
yleistä 'keskustelua .. 

Keskustelu: 

Ed. K u j a 1 a: Käsiteltäessä .kysymystä :elin
tarV'elain 13 § :n ·muuttamisesta teki ·sena-attori 
Kallio sen syytöksen, ·että keväisoet maatyöläisten 
lakot olisivat ainoa syy sijhen elintarvepulaan ja 
suoranaiseen nälänhätään, mitä kysymyksessä ole
vassa mietinnössä ehdotetulla toimenpiteellä on 
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aikomus niyös .torjua. . Hän mainitsee niuide.n 
muassa Suomett.aren tietojen mu~aan ·maassamme 
olleen K:eväällä 3,000 maatyöläisten 1la!kkoa. En 
nyt ainakaan mene konti'OUeeraamaan tuota tietoa, 
kun minulla 'Eli ole tilastoja, mutta tus.kinpa niitä 
nyt sentään kolmetuhatta mahtui olemaan tässä 
maa.ssa. Mitä näihin lakkoihin tulee, niin eivät 
minun mielestäni ainakaan ne ole syynä elintarve
ptilaan,~sillä ruis oli kylvetty ed1elliosenä syksynä, 
jolloin lakkoj1a ei ollut, ja se korjattiin taas viime 
syksynä, jolloin ·ei myöskään enää ollut ·lakkoja. 
Jos kevätkylvö.}en myöhästymi.seen tai •koiwnrualll 
telremättä jättämiseen olisikin ollooti syynä jossain 
määrin .lakot, niin minusta tuntuu, että ·se syy on 
kokolailla tekaistu, sillä maanomisfujat eivät niin
kään suurta painoa panneet maatyöläisten lakoille, 
kuin he påni~at sille ,S.eilmlle, ·että elintarvelaki 
rajoitti muka heidän oikeuksiansa menet·ellä tava
ransa kanssa niinkuin he. parhaiten tykkäävät. 
He sanoivatkiri, että ,jääköt kylvämättä, saman
tekevä, eihän sitten ole sosialist1hallituksdle mi
tään pakkolu:ovutettavaa", Tuskinpa maanomista
jat aavistivat, ettät n;vt tulikin :toinen hallitus, jota 
vasia;a;n asiallisesti tämä kiu-santeko on siis kohdis
tunut. Muuten tuota.maanomistajain kiusantekoa 
vastaan .ky·llä pitå!iosi .kä;yttää l{llintarv·elain :suom:aa 
valtaa., mutta siihen ei oll{l näkynyt olloon vähint.ä-
1rään halua. Onhan kuulunut ääniä yinpäri maata 
.~ myöskin jokainen, joka on vähänkin •kulkenut, 
on ollut tilaisuudessa näkemään, mitenkä suuressa 
mälårässä etenkin suuremmiHa tiloilla: on jätetty 
e.i ainoastaan kevätkylvöt vaan jopa SyYskylvöt 
tekemättä ja. bsantomaakin tykkänään· rappioti
laan j.a valmiita 'kylvöjä on •syöt·etty elukoiUe .ia 
osaksi jätetty mätänemään ja nyt talven tullen jä
tetty latoihin puimatta, vailika 1siihen olisi ollut 
tilaisuus. On sanottu ,että ·,parempi on, kun hiiret 
ja rotat syövät, kuin että ne j.outuvat sosialistien 
syötäväksi.... Tuollainen 1kiusanteko yhteisku.ntaa 
kohtaan vaatisi vakavia toimenpiteitä ja mi•el'B's
t.äni kai'kkein tepsivin keino olisi se, että alettaisiin 1 

suunnit-ella k·einoja, millä tavalla saataisiin omis- 1 

taji.en viljelemättä jättämät maat vilj·elykseen ote
tuiksi. Siitä ei tässä IIIlietinnössä puhuta mitään 
ja se siiuä on m\oelestäni aukko. S.iiohen tullaan 
kuitenkin ennen pitkää, tuskinpa on •kesä ehtinyt 
ennenkuin porvarilliset ja hallitus ·t.ulevat. näke
m~n, ~tt~ tä!laiset toi~e~~itee~ ~v.at v~ltt~mättö
miä; e1 näytä .olevan p1tkaan ailiaan tmve1ta suu
ressa m('i.ärin ulkomarulta sa.adaitanne viljaa, ja tä
häukin asti se on perustunut vain lupauksiin. Ed. 
]{allio on tahtonut vierittämällä syyn maatyöläi·s
ten niskoille pelas-taa· Akermanin ja hänen 'kurjan 
eli:lttarv·epolitiikkansa ja s~lata ·kansalta Åker
ma·nin elintarv·epolitiikan todellisen luonteen. Sil-

, 

loin kun Akernian nimitettiin. eliutarvepäällliköksi, 
kirjoitti Suoriletar siitä: ,Tietoa. siitä, että herra 
A~rman on saatu ottamaan va·staan ~lintal"Ve
päällikön vaativa.n, monen mielestä 'Suoraan yli
voimaisen tiehtävän, ori tervehdittävä ilolla. Hänen 
monipuolinen tietonsa, elintarvekaupan alalla saa
vuttamansa· kokemukset ja tunnettu organisatori
nen ·ky'kynsä a-ntaa meille syytä odottaa paljon 
uud;elta elinta.rvepääHiköltä". ·Tällaisella terveh
dykseHä otettiin vastaan ratsumestari, siis 'SOta

herra Åkerman. Käytäntö on osoittanut, missä 
määrin sotilaallinen kasvatus on edellyttänyt ky
kyjä elintarveasiain järjestämiseksi. Åkerma•niri 
kerrotaan -niin on ·eräitten a~i.antuntijain tahol
ta saatu tietää - astuneen eli'ntarvepäähli'könvir
kaan sillä ehdolla, että hän saa. poistaa elintarPeit" 
ten rajahinnat ja tämä on-tapahtunut sa.mojen tie~ 
tojen mukaan .senaattori Kallion ja. mlJ,iden senaat
torien suosiollisella luvalla ja myötävaikutuksella. 
Kuitenkin on sitten ennen v,aaleja kavah,dettu pa
nemasta toimeen tätä elintarpeitten . :rajll!hl!ntairi 
poistamista. VaaRien jälestäkään ei ole VQitu st~j\. 
tehdä, vaikka Å'k·erma;ti on sen esittänyt, .sillä tiJ 
Janne maa\Ssa on käynyt niiri vakavaksi, ett~r::oh 
ollut arv·eluttavaa; S·enaatinkaan 'miel€'Stä :t;jht'Yi 
selfåiseen tekoon. Nältyvimpänä tul~'k.st>na' 'dn 
Akermimin elintarvepolitiikasta ollutki'n, että: :oh 
saatu kausan varoista maanviljelijöille useita 
miljooileja, ·tämä sen tuloks·ena, että 1 Aker~ 
man petti maanviljelijöitä, jotka ennen loka
kuun ·13 päivää luovuttivat. viljansa, toi8et, 
jotka luovuttivat myöhemmin, saivat 'korkeamma.ri 
hinnan. Tässä on' ':Ilelattu liian kor~eata peliä b.n< 

, san varoilla, niinluin ainakin herrojeri:tapa yleen
sä on. Sitten on ·koko elintarvepolitiikassa sellaiae
na·an myöskin eräs ala tykkänään järjestelyn ulko
puolelle ja se on teollisuustuotteiden hintain järjesc 
tely. Lukuunottamatta sokeri·a ei minkään muic 
cten · teolHsuust.uotteiden- kauppaa ole järjestetty. 
Teollisuuskapitalistit ovat sa.imeet ·ra:jattomiin 
korottaa tuotteittensa, tärkeitt.enkin tarvikkeitten 
hintaa, muiden muassa paperin. SB'Uraus siitä on 
ollut, että paperin puutetta ovat saaneet kärsiä 
etupää5sä työväen lehdet, ei suinkaan s·entähden, 
ettei paperja olisi, vaan toi,sesta syystä. Samoin 
kaikki muut, kuten talouskalut, maanviljelysk.a.lut 
y; IIi., ovat hinnassa kohonneet. Tuosta on täyty- ' 
nyt olla tulos ristiriita, katkeroittava ristiriita, 
joka on ·etenkin pahimmin ·koskennt pienvilj.eli~ 
jöitä, kun heidänkin täytyy ottaa k·aikenlaisia tar
peita ileoUisuudelta ja. niillä ei ole ollut 1ra.iahin
toja. He ovat myöskin pyrkineet -saam:aan tuot~ 
teistaan korkeita hintoja. Jos olisi jär;lestetty 
teollisuustuotteiden rajahinnat ja säänöstetty nii~ 
d·en kauppaa, samalla myöskin maatatloustuottei·, 

• 
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den kauppaa, olisivat tulokset oll~t jonkun verran 
toi'S'enlaisia kuin nyt. Nyt näkyvimpänä tulok
sena koko elintarvepolitiikasta ja eniten Aker
manin aika,isesta elintarvepolitiikasta on, että Suo
mi on saavuttanut maailmanenäätyksen ·elintarve
hintain korkeudessa. Saksassa ne ovat kohonneet 
70 prosentilla: Suomessa kohonneet samaan aikaan 

' 500-700 prosentilla. Ruotsin ja Suomen elintar
vehintain välillä on suhde .koko lailla valaiseva . 
Tä,.ssä on muutamia tavaruita, joiden hinnat on rin
nastettu Suomessa ja Ruotsissa. Ne käsittävät so
dan aikaa. Ruotsissa esimerkiksi täysimaidon hin
ta on kphonnut 110 prosentilla, mutta Suom·essa 
450 pro&entilla. Voin hinta ou kohonnut Ruotsissa 
95 prosentilla, Suomessa vihintäin 400 prosentilla. 
Munien hinta Ruotsissa on kohonnut 100 prosen
tilla, Suomessa noin 500 prosentilla. Räikein on 
-suhde sokerissa. Sen hinta on kohonnut Ruotsissa 
5 prosentilla, mutta täällä 450. Halot ovat kohon
neet Ruotsissa 155 prosentilla, täJällä 500; ruisjau
hot ovat kohonneet Ruotsissa 70 prosentilla, tä.Mlä 
600 prosentma; perunat ovat kohonneet Ruotsissa 
6;& prosmtilla, täällä 700 prosenti~la; herneet ()våt 
.kohonneet Ruotsissa 100 prosentilla, titällä 2,,000 
prosentilla; eikä ihm•e olekaan, tahdotaanhan jo 
10,0 ~ark~aa h~ri).~hehdosta.· Ja perunain koh:oa
minen ei ole myöskään mikään :tuulesta temmattu. 
sillä sen,' sijaan kun ennen sotaa myytiin niitä 3 
ta.i 5 mk. hehto, niin ennen näitä valtion järjeste
lyitä trokarit kävivä.t niistä tarjoamassa 100 a 250 
markkaa Jrehdolta. En sitten tiedä, mitenkä on 
ollut mahdollista maksaa niin korkeita hintoja 
perunoista; luultavasti ainoast141n ruokalat ja !keit
tiöt ja muut rikkaat voivat niitä käyttää sellai-
silla hinnoilla. · · 

Tämmöiset suhteet ovat olemassa elinfurvehin
to.ien välillä muis,sa maissa ja meillä ja meillä. pyr
kivät vielä elintarpeitten hinnat suhteettomailti 
kohoamaan. Missään suhteessa ei ole sanottavasti 
pyritty sellaisiin tehokkaisiin .toimenpiteisiin, eh
käisemään keinottelua, ·josta viime kerralla jo 
täällä erään toisen asian yhteydessä toin esimerk
kejä, että kansa olisi edes jonkun verran voinut 
rauhoittua ja tyydytyksellä katsella, että maamme 
hallitus edes jossain määrin pyrkisi sen hätää lie~ 
vittämään. 

Senaattori Kallio väitti muiden muassa niin
kin, että minä olisin poikennut siitä ohjelmasta, 
,että työntekijän on saatava työnsä tulokf*t". 
Hän sitten puheli, että maamiehen täytyy sentään 
saada, kun hän ahertaa raskaassa päivätyössä, 
elintarvetuotteistaan tarpeeksi syödä. Myönnän
_kin sen mikäli se koskee niitä, jotka itse tekevät 
työtä, mutta eihän senaattori Kttllio v0i väittää, 
että rikkaat maatilanomistajat itse tekevät työtä. 

Jos tässä on kysymys siitä, että työntekijät vain 
saavat leipää kylliksi, niin silloin etupääSsä on 
työväenluokka ansainnut leipää ja laiskat herra.t 
eivät oll-enkaan. Ei siis ole kysymys mistään oh
jelman paikkaamisesta. Päinvastoin senaatin äsket
täin antama asetus taas antaa tilai~utta kaikille 
loiseläjille, [aiskoille joukoille muod~taa omava
raistalouksia, varata itsellensä.elintarpeita sillä a,i
kaa kun monessakin paikassa moni kuolee nälkään. 
Niinpä esimerkiksi joulunaikana on Uudellakir
kolla kuollut 3 lasta nälkään lääkärintodistuksen 
mukaan. Tämä ei ole. ainoa tapaus, niitä on 
useita, mutta kuten viime okerralla huomautin, 
haudataan ne •hiljaisuuteen. Nehän ovat köyhiä 
ihmisiä, jotka kuolevat, kun ·sen sijaan rikkailta 
ei puutu edes jokapij.iväisenä herkkuna sokeritor
tut, vaikka sokerista pitäisi olla puute ja sokeria 
tarjotaan myytäväksi.. , , 

Sitten senaatti on· äskett&in antanut päätöksen, 
jolla se julistaa erinäisiä elrntarpeita takavarikon 
alaiseksi tammikuun 7 päivästä alkaen. En ym.• 
märrä, mitä merkitsee sellainen takavarikkoonju
listaminen, kun ei tiedetä, kuinka .paljon tavaOta 
on. Sanotaan, että julistetaan jookun: kauppiaan 
tavaravarastot takavarikkoon siitä päivästä alkaen 
eikä oll-en-kaan ole tietoa, pa;ljon:ko, siellä .. oli .tava
raa, kun se takavarikkoon julistettiin. Sehän 
edellyttää, että eu·sin olisi tehtäv~ tarkastus, josta 
ei olisi ennakolta .ilmoitettu, että ,silloin ja silloin 
tullaan", niinkpin ammattitarkastajilla on tapan-a 
ilmoittaa työnantajalle, milloin tulee tarkastus, 
että ehditään poistaa alaikäiset sivupaikkoihin sik
si aikaa .. Tarbstuksen .pitäisi tulla ,.niinkuin varas 
yöllä", kuten sanotaan, ilman tietämättä, ja kun 
näin olisi saatu ä:kkiyllätyksellisellä tarka.stuk
sella tietoon 'kaikki varastot, sitten tietystikin 
niistä olisi luettelo ja sililoin voitaisiin ne julistaa 
taka.varikkoon ja sitten, jos tavaran haltija olisi 
hävittänyt jotakin, .niin .tiedettäisiin "luettelosta, 
kuinka paljon tavaraa 11iti olla, ja jos sitä asian
omaisella ei niin paljon löydy, niin täytyy tulla 
kysymys, miten hän on .hävittänyt, onko hän hä
vittänyt ·Sitä lain ja määräysten sa-llimissa raj()issa 
vai muuten. Vasta silloin tarkastus voi olla teho
kas. Semmoisia tarkastuksia ei tässä mietinnössä 
oikeastaan .edellytetä. Monessa suhteessa olisi tä
män mietinnön ehdotuksia täydennettävä sii•hen 
suuntaan esim'erki.ksi teollisuustuotteiden tarkas
tukseen ja rajallintojen määrittelyyn ja kaupan 
säännöS'telyyn nähden ja sitten myöskin voisi tulla 
kysymys siitä, että elintarvelain 11 § :n mukai
sesti, sikäli kuin siinä annetaan hallitukselle vai. 
taa, alettaisiin ottaa kysymykseen, eikö olisi tar.:. 
poollista jä:rjestellä. binoja, millä saadaan via,ie
lykseen ne maat, mikä nyt vain tahallaan kiusan-



. · Elintarvekysymys. 1009 

teon vuoksi jätetään viljelemitttä, silloin kun ker
ran maa·ssa on· tila niinkiu va:kava, kuin se tällä 
kertaa on. ,. Mietinnössä on myöskin tahdottu ta
vallaan pela·staa, hallitus saamasta moi1:etta ·s~itä 
huolimattomuudesta, mitä se on harjoittanut, jo
tenka minunkin täytyy .y.htyä kannattamaan toista 
vasta lausetta. 

Ensimäinen vastalause on siitä hyvin kuvaava, 
miltä kannalta sen ryhmän miehet, joihin ·ensi
mäisen· vastalauseen allekirJoittajat !kuuluvat, kat
selevat elintarveltysymystä. Se' on heile kysymys, 
joka ·ei mitään< m~rkitse. Siitä ryhmästä voi sa
noa, että kylläiset eivät haluakaan järjestää, ei
vätkä ymm.ärrä, eivätkä tunne tarvettakaan· järjes-

1 
tää .nälkäis.ten elintarvekysymystä. He kuurlnvat 
siihiln · joukkoon, joi1ta ei mitään puutu, vaikka 
halla veisi aidanseipäät, ja sen vuoksi he kyynil
lisen ylimielisesti ehdottavatkin, ettei asia antaisi 
aihetta minkäänlaisiin toimenpiteisin. Luulen sen
tään,· että eduskunnassa ei kovin monta löydy sel
låuta~ jotka ;näin ylimieliseltä kannalta enää tällä 
hetkt)llä ·katselevat elinta.rvekysymystä;. 

Lopuksi ·pyytäisin asettaa hallitukselle kysy
myksen, koska tässä maassa aiotaan jakaa köy
hälistilllekin. 80lreria·, ·sillä sitä myydän kuit.enkin 
sala.kaupassa alkaen 17 :sta markasta 26:een mark
kaan kil'O,' j.a että sitä on valmistettu, ettei siitä 
pitäisi ni1n kovin puute olla, sitä todistaa Auran 
~keritehtaan· suuret v<>itot. Me kortilla eläjät 
olemme kuukausimääriä ilman sokeria ja kui.ten
kiir sitä on olemassa, koska sillä kauppaa harjoite
taan; 
. Minä siis kai•ken lopuksi a•setun kannattamaan 
mietintöön liitettyä toista vastalausetta, v'likkrn 
.sutiressakaan määrin aseta toiveita ~iihen, t>Hä 
tästä olisi mitään sanottavampaa käytännöllistä 
hyötyä, ~illll i:uten 'täällä on jo ennen tästä asiasta 
hn.omaut.ettn, on· ·sillä se sa·ma paha vika kuin kai
kifla:•> muillakin : elintatvekysymystä koskevilla 
atötteilla, että se ·on tullut ·liian myöhään, että 
tässäkin toteutuu vanha sananlaslm: ,ennen kurki 
kuolee ennenkuin su.o su:laa". 

Senaattori K a 11 i o: Ed. Kujalan lausunnon 
johdosta pyydän saada lausua muutaman sanan. 
Hätn alotti lau$Untonsa sillä, että olisin muka sa
non·ut, että elintarvepuutteeseen on q.inoana syynä 
keväälliset maatyölakot. Sitä en ole koskaan sa
nonut enkä toki sellaista ole· koskaan g,jatellut
kaan, sillä tiedän, että syyt ovat paJjon syvPm
mät, kuten tuossa limsunnossani ·toinkin esille. 
Oman ,maan sadon niukkuuteen oli syynä kui
vuus, halla ja maatsölakot myöskin osatlt.aan li
säsivät tätä sarjaa-.', Mutta pääasiallinen syy on 
se. ettei ol'El saat1i tuoduksi u~koa viljaa., sillä kos-

----------------

kaan:han meillä ei oman maan sato ole tähän riit
tänyt, niin että Ku.ialan lausunto tässäkin oli ko
vin kömpelö. Ja. vapaalla kädellä pidelty. ·· 
' Mitä sitkn tulee siihen väitteeseen, että maan
viljelijät olisivat jatruttama.lla ja huonoissa~ tar
koituksissa vaikuttaneet sadon· niukkuuteen, niin 
se väite on ,myöskin tuulest:1 temmattu, kun pu
hutaan yl~ensä maam'ilj<:lijölisfä; jospa jossakin 
ehkä yksilöitä on niinkin yk;;ink3rtaisi·l ollut -
sitä en tiedä. Ed. Kajala myöskin täällä. väitti, 
että olisin senaatin jäsenenä kann·1ttanut vapaita 
hintoj.a senaatissa vil.i..tl1e ja siinä ~uhtee~sa niin 
sanotun Åkermanin pölitiiklma.. 'En tahdo ru
veta työtoverini elintafvepolitiikkaa lainkaan ar
vostelemaan, vaan' sen voinen kumminkin sanoa, 
että en ole ollut koskaan senaatin jäsenenä vapa:i
den hintojen kannalla, vaan olen nähnyt olosuh
teiden vaativan viljaan nähden kiinteitä hintoja ja: 
niitä olen myöskin joka tilanteessa ajanut. Mitä 
ed. Kujalan tilastoon tulee, ei se nyt myöskään. ne 
sanomalehtileikkeleet, mitä hän täällä esitti, liene 
sellnsia, joita voisi r i~iL"1 pernst':(."na arvo,;tPllt-ssa 

· meillä ehn:tarvepolitiikka. 
Kun minä viime kerralla sanoin, ·että toki 

maanviljelijöilläkin·pitäisi olla sikäli oikeus työn
sä tuotteisiin, että saa kohtuullisen ravinnon; niin. 
Kuj.ala tahtoi tätä minun väitettäni turhaaksi 
sen kautta, että Su-omen maanviljelijät eivät muka 
tee työtä. Kyllä Kujala silloin tunti::ee Suomen 
maanviljelijöitä sangen vahän, eikä ole nähffi.. 
västi ollut niiden parissa muualla kuin~Tuusula.n 
lakkoja suunnitellessa, sill.ä minnlla on se va
kaumus, että useimmat Suomen maanviljelijät 
telrevät ra<Skasta ruumiillista· työtä, ja silti olen 
myös väittänyt, että heillä täytyy myös oJla oi
keus työnsä tuotteisiin. Ed. Ku.iala. sanoi, että 
työläisillä on oikeus näihin elintarpeisiin ennen·' 
l1erroja. Sitä kai maanviljelijätkin ovat tarkoit
taneet, kun he ovat ottaneet hyvin yleisesti maal
Iansa asuvat torpparit ja mökkiläiset omava1 is
talout.Pcnsa, sillä ·jokH;n~n. :;;rl,rvn mailn.,·l: 1 :·_ä 
toki tunnustaa sen, että niillä, jotka maatyöti 
tekevät hänen peliollaan ja tiluksillaan, on oikeus 
ennen kuit1 niillä, jotka ovat kokonaan ulkopuo
lella ta.i suorastaan <>vat vaikeuttaneet elintarve
tuotantoa.. Mitä sitten siihen tulee, että senaatti 
olisi määrännyt 7 päivänä tammikuuta eräitä ta
varoita takavarikkoon, niin sitenhän todella on 
asian laita ja hallitu'S suunnitteli silloin myös 
yleisen inventeerauksen ja tarkastuksen, mutta: so
sialidemokraattinen puoluejohto on sitä ryhtynyt 
vississä suhteessa häiritsemään ja on siinä -muuta.
missa kaupungeissa onnistunutkin, mutta, mikäli 
tiedän, maaseudull.a tämä toimiruta on edistynyt 
verrattain hyvin. Sama puhuja puolusti .sitä, että 
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tarkastuksen tulisi ta·pahtua niin,kuin varas yöllä. 
Kyllä· meillä ·voi ·olla -ed. Kujalan kanssa iässä 
suhte-essa jyrkästi eriävät mielipiteet, sillä kyllä
~n niitä tarkastuksia on tapahtunut yölläkin ja 
menty varkain pistimien turvissa, kuten :Melli
lässä viime sunruuntain aikana, mutta .'lli hallitus 
koskaan voi .s-ellaisia twrloo.stuksia. suosittaa, joissa 
lähtee_ tavara- tarkastaäan mukaan. .Sellaiset tar
kastukset tul-l;lvat _ 10niinkuin; va.ms yöllä". Mitä 
sokerin _j.rukoon tuloo,. niin sitä on jaettu, mrkäli 
siti;i on hallituksen käytettävissäl ollut, kaikille 
k~n~laisille samana tavalla. Jos kaupassa hal
litukSen toimien ulkopuolella on löytynyt si'llllä 
t~Uä sok-eria, ei se ole Su()men' sokeritehtaista, 
vaan lienoo ·se sotilastavaralla tä·une kuljetettu ja 
näitten sotilaitten toimintaa vastaan on hall.itps, 
niinkuin joka-inen ymmärtä>ä:, vississä suhtoossa 
voimaton. 

•·' Ed. S c h y h e .r g s o n: Endast en' repliokl till 
herr Gyllings yttrande i saken vid senaste ple
num. Om jag icke •hörde orätt, så gjorde han mig 
ansva.rig för senatens och särskildt sentl\tor Aker~ 
mans lirsmede'lspoliti-k. _ Ja1g vet inte med hvad 
jag. har . .förtjänat den. tvifvellllktiga äran, d'å jag 
iclre talat ett- ord {)m saken moo senator Åkermani 
QCh icke heller med någon af s~11.a:tens medlemmar. 
ller.r Gylling torde hafya ba.serat sitt uttalande 
på något yttrall{le a.f mig vid stadsfullmäktiges 
samm.an.trä.de den 9 oktober, och jag tog i anled
:qing, dära~ kännedom 9m hvad det innehöll, ,men. 
k9.m till det resultate.t, att det enda-st fmm'höll de 
svårighet~, u~dsr. hv.ilka [ifsmed.elsnämnden i 
Helsin-gfors al"betade, vidare att jag starkt 
klandrade privata .ioblbare, men d·äremot ansåg att 
lifsmedelsnämnderna, som ick-e hade något egei 
i;n.tresse i sa.ken, kunde få större frihet. Denna 
~nke blef sedl'!n upptagen af andra, hvilka fram
ställde ett förslag om att lifsmedelsnämnd'llrna 
skulle befrias från maximiprisen, -men stadsfull
ltläkti~ hemställan härom ledde icKe iiU någon 
å-tgärd fråfi..senatens sida. Detta. är nu.a,llt. Jag 
kan icke förstå hr Gyllings andragande 'anuor
lunda än såsom 'lltt u.ttryck af hvad jag ville ka.Ua 
,licentia Gyllingiana". . 
·- D,et ser nu ut som ollli ärendet skulle komma 

tili ·slutligt afgörantde. Mitt antagaJ1de v-id se" 
naste: p1enum, att det skulle blifva efter en tid 
~n;U, håller srå,led(!s, ic.lre streck, och jag kan unna 
hwr To~ois betänkande att olll.'lider kQmma till 
ett.a.fgörande~ För egen del förenar jag mig.med 
de.m,'-smn yrka,på dess förkastande. 

~ , ! !- • L 

~,Ed. K·op-ozie.n: Mintrn mielestäni tämäa.Sia; 
ndkä eduskunnassa on esillä, ~n tullut liian myö-

hään, ja vielä merkillisempää on, .·että kun tämä 
asia on eduskunnassa esillä,. joutuu sen tielle kai
kenlaisia kysymyksiä, muiden· muassa sotilasky
Sy.lllys. Elintarpeitten luet-teloimisen olisi. mie
lestäni pitänyt tapahtua ·jo syksyllä, silloin siitä 
olisi voinut saada tark-koja tietoja, kuinka paljon 
meidän marassamme on viljaa. .Sen mukaan olisi
pitänyt jakaa sitä henkilöä kohden ja siitä olisi 
seurauksena ollut, .että ei. o1isi tulllut Jlliå.n suurta 
puu1Jetta kuin nyt. Si.llä tiedämmehän, että on 
tapahtunut.. sellaista, toisissa paikoin ihmiset ovat 
nälkäkuoleman ~arta,.a.lla, toisissa keitetään viljaa 
viinakSii ja siten hävitetään viljaa. Nyt on asian 
kehitys sellaisessa asteessa, että esimerkiksi Pie
lisj.ärvel~ä on useita tuhansia henkilöitä, jotka .ei
vät olle saaneet ollenbafi viljaa ja ovat nälkäkuo.~ 
leman partaalla. Täällä jo ed. Kujala mainitai 
siitä puheenvuorossaan. E1intaTvelautakunnan 
siellä on täytynyt ryhtyä sellaisiin toim-enpitei, 
siin, että työläiset on kutsuttu koolle ueuvottele7 
maan, millä tavalla tämä kysymys olisi järjilS~t
tävä. Työväestö tietysti koetti k.icy-ttä.ä ni[tä. kei
noja, j-otka olivat lähin!llä lailJisia. Se lähetti: l-ä
hetystön Helsinkiin elintarvehallituks-een hank·ki
maan · tietoja. sieltä, millä ta.val'la titm.ä ]rysymy.s 
olisi järjestettävä. Samana, s-e antoi .toimeksi 
käydä tuontikunnassa. Minulla oli kunnia olla jä
senenä tässä.lähetystös•$iil ja elintarvehaJlituksessa 
vastattiin, että lre ovat aivan, voimattomia. kysy, 

-myben edess·ä.. Siellä· tultiin siihen tulokseep, 
että aunoa p·elastus olisi, jos s~naatti tekisi uuil~n 
päätöks-en siitä, €ttä omavaraistalouksien aik~ 
lyhenn-ettäisiin., sillä Pielisjärvi on. mitä kuntia, 
joissa omavaraistalouksien a.ika kestää syyskuun 
15 päivään. Tultiin siihen tulokseen, .että oeene,.ac 
tin olisi lyhennettävä aikaa, ja siten voitaisiin·ne• 
lastaa. ihmisiä nälkäikuol-emasta. .Mentiin sitten 
tuontikuntaan, sieltä vasta.ttiin, että. :yilja.a· ei ole 
mistään saa ta vissa. · Asia on nyt .si.is sillä as~l1a., 
että ihmisiä on nälklilän kuolemaisillaan. J. a.• ~~ 
vasta ry.h-dytään tälladsiin toimenpiteisiin tark!ln 
luetteloimisen toimeenpan_emiseksi. Kun ~&Jlä 
on senaatin edustajia, niin toivoisin, että he otta- · 
vat .tä.män asian h.uomioon ja tekevät ensi tilassa 
toisenlaisen päätöben, jolla iyhentäåsivät aikaa 
oma. varaistalouksilti.J-. · 

Ed. , T .i r k k o n e n ~· Niistä; jotka .. vastusta:v&t 
elintarvea.sia.i:n järjestelyä mietinnössä ehd.etat
tuun su'qntaan, voi päättää jo l1lkomuodosta, ettei 
tämä jäl"jestely ole heille ~edl1ksi. Ja siksi ne sitä 
vastusta;vat. Täällä on tehty ehdo-tus tämän mie
tinnön hylkäämisestä; vaikka ti·edetään • hyvin, 
että tässä. .. ehdotetulla toimenpit-eellä olisi· suuri 
merkitys, Jos tämä toimenpide järjestettäisiin 



Elintarvekysymys. Hill. 
----------------------------------

' 
sosialidemokraattisen ryhmän ehdottamaan suun- kirjelmiä ja sälhkösanoonia eri seudu~l1~ maata. 
taan, niin tulos voisi olla hämmästyttävä. :Mai- Tied-onannoissa ilmoitetaan nälkäkuoleman !k.._' 
nitsen muutamia ·esimerkkejä näinä päivinä toim.i- tään kut·o-ttavan ja nälltl.kuoleman tapauksia ovat 
tettujen elintarvekätköjen tarkastuksien tulok- lääkärit j-o todenn~tkin. Pielisjärvelle t>itåisi 
sisbai: Sanomalehdissä kerrotaan, että kun Suo- olla ylimääräinen juna lälhetettäväksi, ennenkuin 
musjärven kirkkoherraJJ. elinta.rvevarastoja tar- elintarvelautakunta toivoo voitavan välttäai. nälkä
:Jr.astettiin, niin ilmoituksensa mukaan oli hänellä kuolemaa. Tohmajärveltäl ilmoittaa elintarve
varastossa 10 hehtolitraa ruista ja 20 kiloa leipää. lautakunta, että nal'kä voi johtaa tekoihin, jotka 
Tarkastusmiehet eivät iui:tenkaan tähän luotta- voivat olla yhteiskuntaa järkyttäviä. Karrha&
neet, vaan vaativat' varastot tarkastettaviksi, ja rasta kerrotaan, että neljä työläistä on sairastunut 
kun tarkastus oli toimitettu, .ilmeni, että tällä ar- lääkärin lausunnon mukaan ravinnon 'PUutteeseen. 
voisaHa kirkkoherralla €räiäs.sä. salvossa oli 39 Tällaisten ilmoitusten luku suurenee Jläivi'ttölin!. 
hehtolitraa ja toisessa 10 Y2 hehtolitraa eli yhteen- • Kun aikaisemmin tätä asiaa käsiteltäessä mai
sä.491;2 heh;tolitraa ruista. Perheessä, joka on oma- nitsemani ja nyt esittämäni erät ·lasketaan, niin 
varaiS.taloudeksi ilmoitettu, on 5 jäsentä. Kun täl- tekevät nämä jo lähes 200,000 kiloa ruista. Sie
läinen summa jo tässä nälkäisen seudun pappi- vonen summa vain parin päivän sanomalehdissä 
lassa löytyi ruista ja tätnän lisäksi vielä 5·5 ~iloa kerrottuna. Tälläkin voidaan jo nälkäktiolema.i:t 
yli ihnoitetun määrän lei'Pää, niin on tä:mä jo erä, partaalla .olevain köyhempien seutujen puutetta 
joka, rehellisesti tunnustaen, puolustaisi ed€lleen suuressa määrin lievittää. Jos tahdottaisiin tuka
näitä tarm{)kkaita toimenpiteitä ·tarkastu·ksen sru:h- lassa a~massa olevien auttamiseksi toimia rehelli
teen. Se, että tällain€n hengenmi€s viitsii näin sesti, niin kurjuutta voitaisiin lievittää, mutta 
suuresti viekastella, tuntuu minusta, että tä- kun oikeisto yleensä ei vielä ainakaan naamasta 
män eduskunnan 'PaP'Pissäätyyn kuuluvietn edut;~ päättäen tiedä mitä on nälkä, niin on silloin tur. 
tajien viFkavelj€nä tämä oQU tavallisen !katkera haa heiltä tässä asiassa tehokasta ratkaisua odot
murheen kryyni. Suomenniemeltä kerrotaan; että taa. Yhdyn toiseen vastalauseesoon. 
tämän kuun aikana melkein yötä 'Päivää on vilja-
k~ol1Dlia. kuljetettu Savosta Suomenniemelle 'Päin. 'Ed. v on R ·et t i g: Till det, som är yttradt af 
Elin.tarvelauta·kunta oli ruv€nlllut kuormia tu1kil- herr Rästbacka och mig ~ första reservationen, 
m,~ll ja pidäitänyt niistä kymmen}mnna~. Pidä- ber jag att få tillägga några. ord. · 
tet:Vt ovat kehuneet olleen !Savossa €rään talon, Då den första klämmen ·skrefs, visste utskQttet 
.ionka •hinkalosta mitattiin 10 hevoskuormaa. rul- redan, att regeringen skulle vidtagaJ en invente
kiii\a; eikä hinkalo ole vielä näyttänyt siitä va- rilllg. Klä'!nmen var sålunda redan då onödig. Nu 
ju~n. Tarkastus sielläkin on ovlut olevinaan. har inventering skett, och det flinnes sålunda in
Savon Sanomain toimittaja ja maal·aisliiton edus- gen .a.nledning för landtdagen att nu fatta ett så
taja Haapanen tietää ehkä näiden viljojen passi" dant beslut. I den andra klämmen uppmanas se-

. tubesta. Hän juuri näihin aikoihin liikkui Sa- naten att kraftigt och rationellt tillämpa lifsme
voJll puolella ma!j.ta. Liperissä Ristinpohjassa delslagen, begränsande .priserna på lifsmedel o. s. 
<toimitetussa tarkastuksessa erään vaatimattom~ v. Det är allt åtgärder, som .regeringen redaii 
taiollisen viljavarastosta löydettiin niinikään ylös- vidtagit, och det finnes sålunda ingen anledning 
antamattornia 'rnkiita toistakymmentä lhehtoai.l att nu uppmana regeringen därtill. Regeringeri 
Sa·man pitäljän Kokonvaaran kylässä, tiossa on har gjort d€tta på ett ensidigt och därför olyck
vain toistakymmentä taloa, löyd·ettiin 3 kekoa ligt sätt. Vi böra sålunda icke söka få den att 
puhnatonta ja yl()santamatonta, s. o. salattua vil':. fortgå på denna väg. Hade utskottet i stället 
jaa, joka riihitettynä tekee vähintään 15 hehto- uppma1J.at regeringen att verka för lö.fsmedelsl;j
litraa. Uudella:kirkolla, ehkä ed. Niukkanen tie- gens ändring i syfte att få lifsmedelsprodukt.io
tää itäistä asioista lähemmin, toimittiViipurin et- ne-n öll:a . .l, hade jag förstått, att det v.arit .någtYn 
siv·ä Korhonen punakaartilaisten ·avustamana a.nledning tiH denna kläm. 
tutkip;tust~ eräässä vai'kausasia·ssa ja lö~~ettiin . I den tredje •klämmen uppmanas senaten att 
silloip er~än emäntä Haukan salaamat vtlJakät- vidtaga med öfvervakandet och anordnandet af 
~öt,. '2,000. kiloa. Parkanon kirkolla paloi lahtari tillverkniugen i t:n åel industrier. · Detta innebär 
kaartien · innokkaalta ·hommaajalta, ·eräältä nah- ett försök att göra industrierna beroende af rege~ 
kurilta, salakätkö, jossa oli lahes parikymmentä ringen, och jag kan dätför förstå, att det kan p·~ 
suurta sokeritopJlaa ja sen lisäksi kahvia ja vehnä- vänsterhåll hafvå !itt visst intresse, men .det sy
jav.~Ja .suuret .gt~rä~. Elintarpei~en t~on.tik~~- nes mig icke vara möjligt, att J~ndtdagen sk~lle 
na.Ye s.aap\}q ·pätytttäan)ukemattomia epa:tmvoi.sla kunna fatta ett sådant beslut riled så vidtgåel}de 
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v~rkan på gtund af d-en tarfliga motivering, som 
. utskottet består. sin kläm. 

Den fjärde klämmen illnehåller ingenting an
nat. än andra klämm.en, och jag' behöfver sålunda 

· icke taga v.idare notis om den. 
Hvad hela utlåtand-et heträffar, .kan jag icke 

finn~: .någon anledning :för det än att landtda.gen 
genom att fatta detta beslut skulle göra ett svagt 
försök att få den stora al.Jmänheten att tro, att 
laootdagen åstadkommitnågonting för lid'flmedels
Jrå.gar.e lösande. J ag ber att få förorda herr Häst
backas och min reservation. . 

(~ ' 

Yl·eisk~skustelu julistetaan päättynooksi. 
. . 

. Puhemies: Ed. Tågin yleiskeskustelun ku-· 
}uessa tekemä ehdotus, joka tietää mietinnön hyl
käämistä, otetaan huomioon sittenkun mietinnön 

. ybityiskohtainen käsittely on loppuun suoritettu. 
Ryhdytään siis yksityiS'kohtaiseen käsittelyY.n. 

·• 
. Esitellään mietinnön alkupuoli ponnen lo'ppoon, 

joka löytyy mietinnön 3 :nnella sivUlla. 

Kukaan ei halua puheenvuoroa. V aliakunnan 
ehdotus hyväksytään. 

Seuraava osa, joka päättyy ponteen sivulla ~. 
hyväksytään samoin kPskusteluita. 

Seuraava osa, _joka päättyy ponteen sivulla· 7. 

• Kesku~~elu: 

Ed. R e 1 a n d e r; Pyydän uudistaa yleisk~ 
knstelun yhteydessä tekemäni ehdotuksen, että 
täm.ä mietinnön kolmas ·ponsi perusteluineen. pa- 1 

lautettaisiin takaisin valiokuntaan, siten muutet
tavaksi, että siinä keho~ttaisiin hallitusta ryhty
mään niihin toimenpiteisiin elintarvetuotannoJ). tu
kemiseksi, joihin sillä eduskunnan aikaiselmimin 
hyväksymän niin sanotun elintarvelain mukaan 
on oikeus. 

Ed. N i u k k a n e n: Pyydän kannattaa .1 ed. 
Relanderin tekemää ehdotusta .. 

Puhemies: 'Kun ed. Relander ed. Niukka
sen kannattamana on ehdottanut asian p!j.lautta
:mista valiokuntaan ja kun se. ehdotus, jos se hy
väksytään, keskeyttää. asian enemmän käsittelyn, 
pyydän seuraavia puhujia kohdist~tmaan lausuJ).
tonsa kysymyksentähän osaan. 

Keskustelu täflk ehd~tuksesta julistetaan p.äät
tyneeksi. 

P-uh e.m ies: Vastoin valiokunnan ~dotusta 
on 'ed. Relander ed. Niukkasen kannattamana eh
dottanut, että mietinnön kolmas ponsi peruatelni
neen palautettaisiin takaisin valiokuntaan ·siten 
muutettavaksi, että siinä kehotettaisiin hallitusta 
ryhtymään niihin toimenpiteisiin elintarvetuo1ia.Jl
non tukemiseksi, johon sillä eduskunnan aikaiSem
min hyväksymän elintarvelain mukaan on ·oikeus. 
. . ' . : 
·, Selonteko myönnetään oik~ksi. 

Åliuestys ja päätös : 

Ken tahtoo jatkaa asian asiallista käsitt~l'yä, 
äänestää ,jaa"; jos ,·ei" voittaa, on ed. Relanderin 
ehdotus hyväksytty. · · 

Äänestyksessä .annetaan 100 jaa- ja 77 ei~ll.äntä. . 
Eduskunta on siis päättänyt· jatkaa asian asial- · 
listll. käsittelyä. · 

'Päätöksen johdosta lausuu 

Ed. R e 1 a n d e r: Pyydän saada lausutuksi 
eduskunnan pöytäkirjaan vastalauseeni eduskun
nan nyt tekemän päätöksen johdosta. 'Täma pää
tös tietää sen, että eduskunnan käsityksen mttkaan 
ne kohdat elintarvelaissa, jotka tarkoittavat maa
talouden tukemista, ovat sinne otetut 'vain sthnän 
lnmeeksi eikä tositarkoituksessa. · 

Ed. T o k o i : Pyydän saDioa, että tämä. päätös 
ei tiedä mitään mnutost.a elintarvoelakiin,' väah 
pysyvät sen 'ka.ikki kohdat sititä huolimatta ·voi~ 
massa. 

p u h e m i e s: . Eduskunta tahtonee siis hyväk
syä tämän käsilläolevan osan, joka päättyy pon-
teen sivulla 7. ·' . 

H~väksytään. 

P u h e m i e s: Esitellään seuraava osa., joka. 
päättyy ponteen sivull!1- 8. 

Keskustelu : • 
Ed. W a t a n e n: Pyytäisin ehdottaa., että· Si

vulla 8 oleva kolmas kappale ja sivil·n ropnlla ole. 
va ponsi hyväksyttäisiin toisessa vastala.uleessa 
ehdotetussa muodossa. ,. 

Ed. E. Saari: Olen jo tälnän kysymyksen 
yleiskeskustelun yhteydessä. huomauttanut siitä., 
että elintarvekysymyksen yksityiskohtainen 
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säännösteleminen ja hoitaminen on hallituksen 
asia. Eduskunnan> ei mielestäni pitäisi mennä 
::;ellaåseen yksityiskohtaiseen neuvomis·een halli
tu'kseen nähden· kuin esimerkiksi tässä sivulla 8 
oleva kolmas k.appale edellyttää. Siel1ä nimittäin, 
jos tämä kappa·le tulee hyVäksytyksi, tullaan an
tamaan: ·edu~kunnan puolesta hallitukselle aivan 
vääriä ohjeita, minkälaisia asiamiehiä ]a toimeen
panijoita ha.llituksen' on asetettava. Minä siis 
yleensä näil1ä perusteilla ehdotan, että sivulla 8 
oleva kolmas kappale, joka alkaa sanoilla : ,Jotta 
elintarvelain käytäntöön soVJelluttaminen j. n. e." 
poistetaan. 

Ed. Hakkinen: Kun ottaa huomioon sen 
on:iJ.;ettoman elintarvepolitii:kan, mitä edellinen 
hallitus on harjoittanut, niin e.i ole kai pa,lj{)n, jos 
nykyiselle ha'llitukselle, jossa on eniisen haHi
tulksen jäseniä m'tlkana, lausuttaisiin vähän vaka
vammin kuin ennen on asiasta sanottu. Valio
kunnan enemmisM on ollut sitä mieltä, että halli
tukselle ei ·asiaSita olisi pitänyt lianoa mitään. 
Niid•en mielestä on hallitus menetellyt aivan oi
k.eiru. Mutta kun tietää! mitenkä huonolla kan
n~lla asiat .ovat, niin ei pitäiffi olla liirkaa, jos 
senaatille nyt eduskunta jotakin velvottaisi. 
Asetun sille 'kannalle, mitä toisessa vastalauseessa 
sanotaan. Sen johdosta pyydän kannattaa, kuten 
yleiskeskustelussa jo tein, ·ed. Watas'8n tekemää 
ehdotusta. 

Ed. R u w 11; t i: Pyydän kannattaa ed. Saaren 
tekemää ehdotusta. 

Keskustelu 8:nneUa s>ivulla olevasta osasta JU
listetaan pääityneeksi. 

Puhemies: Vastoin v.aliokunnan ehdotusta 
on ed. Watanen ed. ·Hakkisen kannattamana eh
dottanut, että ponsi ynnä se kappale sivulla 8, 
joka alkaa ,Kun" sanalla ja on ponnen edellä, 
"Saisivat sellais.en sanamuodon kuin niillä on toi
sessa vastalaus•eessa. Ed. E. Saari on ed. Ru~ 
tin •kanu,art:tamana taas ehdottanut, että sivulla 8 
oleva kolmas kappale, joka alkaa sanalla ,Jotta", 
poistetta>isiin. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

.p u he m i e s: Äänestyksessä .ollisi meneteltävä 
siten, että ensin äänestetäiän valiokunnan ehdo
tuksen ja ed. \V a.tasen ehdotuksien, välillä ja sit
ten edelleen valiokunnan ehdotuksen ja ed. E. 
Saaren ehdotuksen väJlillä. 

Ehdotettu menettely hyväiksytään. 

Äänestys ja päätös : 

1) Ken hyväksyy elinrtarveasiainvåJiokirilnan 
ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" 
voittaa, on ed. W atasen ehdotus hyväJksytty. 

Åänestylksessä annetaan 91. jaa-ja, 84 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis tässä kohden piiJättänyt hyväk-
syä valiokunnan ehdotuksen. . . 

Puheenvtioron saatuaan ·lausuvat 

Ed. T o k o i: Pyydän saada vain ·eduskunnan 
pöytäkirjaan me:rkityksi, etten ole ottanut osaa 
nyt toimitettuun päätökseen. 

Ed. P a a s• i v u o r i: Minä t·een samanlaisen 
ilmoituksen, etten ole ottanut osaa ääill·estykseen. 

·.· 2) Ken ohyvä.ksryy '(llin%rvey.a;liokunOO:n. ehdo-. 
. tuksen tässä kohden, äänestäJä ,jaa"; jos ~,ei" voitc 
taa, on ed. E. Saaren ehdotus hyväksytty., 

. Äänestyksessä annetaan 85 jaa- ja 88 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis tässä kohden päättänyt hyväk
syä ·ed. E. Saaren tekemäni ehdotuksen. 

P u h e m i e s: S.euraa sitten jälellä oleva osa, 
joka on sivulla 9 mietinnössä. 

Tämä osa hyväksytään keskustelutta. 

P u h e m i e s: Nyt kun yksityiskohta.ine~ kä
sittely on päättynyt, otert:aan äiänestyksen alai
seksi ed. Tågin tekemä ehdotus·. V ast.oin valio
kunnan mietin'Ilön hyväksymistä selJ,aisen.a, kuin 
se nyt on hyväksytty, on •ed. Tåg ed. Estlanderin 
kannattamana ja ·eliniarv.easiainvali{)kunnan mie
ti,ptöön n:o lliitet·yn en.simäisen vastalauseen mu
kaisesti ehdottanut, ·että herrojen M. A. Air:olan 
ja. Kullervo Manuerin kirjelmän ei tulisi aineuttaa 
mitään Jtoimenplidettä eduskunnan puolelta. 

Selonteko myönnetään o~keaksi. 

Äänestys ja päätös: 

!Kelli hyväksyy elintarveasiainvaliokun.nan eh
dotuksen sellaisena, ·kuin se edellisillä ,äfulestyk
sillä on päätetty, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voit
taa, on ed. Tågin •ehdotus hyväksytty. 

,Äänestyksessä annetaan 115 jaa- j,a 56 ei-ääntä; 
eduskunta on siis päättänyt hyväksyä valii·okun-

129 
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nan ehdotuksen. sellaåsella muutoksella, ku:in 
aiemmin on tehty. 

Puhemies: Asia on loppuun kijsitelty. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat 

Ed. Bäck: Hänvisande till § 30 i A. 0., vå
gar jag föreslå, att plenum måJtte a.flbrytas. Dock 
t~rde bord·läggningen, som är upptagen' på dagord
nmgen, kunna föredragas. 

Ed. W u o r i m a a: Kannatan ed. Bäckin eh
dotusta. 

P u.h e mies: Myöhäiseksi ·kuluneen ajan 
vuokSI lopetetaan täysi-istunto. Kuitenkin toimi
tetaan päiväjär,jesty:JLSessä 16 asiana oleva -pöy
dällepano. 

• 

Pöydällepano: 

16) Hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää 
ehdotuksen laiksi selityksestä 23 päivänä syyskuuta 
1917 annettuun asetukseen erinäisistä maaliskuun 
13 päivänä 1916 voimassa olleis~ to~paa, lam-

puotitilaa ja mäkitupa--aluetta kosk.,vista 
vuokrasopimuk11ista, 

valmistettu maatalousvaliokunmm mietintö n:o 3 
esitellään ja pannaan pöydalle seuraavaan täysi
istuntoon. 

•Seuxaa.va täysi-istunto pidetään ensi tiistaina 
kello 2 päivällä. 

Täysi-istunto pä:ättyy kello 11,10 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava . 



44. Tiistaina 22 p. tammikuuta 
k :io 2 päivällä. 

Piivijirjestys. 

Ilmoituksia: 

Kolmas käsittely: 

Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun va!ltiopäiväjärjestyksen 32, 46 

Siv. 

ja 51 §:n muuttamisesta toisin kuuluvi~i 1016 
A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie-

tintö n:o 14; perustuslakivaliokunnan: mie-
tintö n:o 5; hallituksen esitys n:o 7. 

~Ehdotus laiksi postisäästöpankista Suo-
messa 24 päiväniL toukokuuta 1886 an•etun 
asetuksen 2 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . , 

.A s i a k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 17; wnkki valiokunnan mietintö 
n:o 1; hallitpksen esitys.n:o 19. . 

Ehdotus laiksi tuulaakimaksun laskenn.-
sen perusteesta ...................... : . 1017 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie-
tintö n:o 16; talousvaliokunnan mietintö 
n:o 2; hallituksen esitys n:o 18. 

Toinen kåsitte'ly: 

·Ehdotus laiksi Suomen rahasta 9 päivänä 
elokuuta 1877 annetun lain 6, 10, 11 ja 
1,() §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi .. 1023 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie
tinnöt n :ot 15 ja 15 a; pankkivaliokunnan 
mietintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 26. 

Ehdotus laikst 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun ;valtiopäiväjärjestyksen eri
näi..sten valtiopäivätöitä koskevain säännök
sien muuttami:sesta ja tij,ydentämisestä . . . . ,, 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 20; perustuslakivaliokunnan mie- , 
tintö n:o 6; hallituksen esitys n:o 9. 

Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 29 ja 
75 §:n muuttamisesta toisin kuuluvik:si . . 1031 

.Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 21; perustuslaki valiokunnan mie
tintö n:o 7; .ha!llitu.ksen esitys n:o 3. 

Ehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaren 11 
luvun 10 §:n muuttamisesta toisin kuulu-
vaksi .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 23; lakivaliokunnan mietintö n:o 5; 
hallituksen esitys n:o 30. 

Ehdotns laiksi eräänlaisen omaisuuden 
käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeu~selli
sissa oloissa, 2 p :nä kesäkuuta 1917 annetun 
lain 13 § :n muuttamisesta >toisin kuuluvaksi 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 2'2; €lintarveasiainvaliokunnan 
mietintö n:o 3,; haHituksen esitys n:o 37. 

En.simäinen kä,sittely: 

Ehdotus laiksi .selityksestä 23 päivänä 
syyskuuta 1917 annettuun asetukseen, joka. 
sisältää määräyksiä erinäisistä 13 päivänä. 
maaliskuuta 1916 voimassa olleista torppaa, 
lampuotitilaa .ia mäkitupa-aluetta koske-
vista vuokrasopimubista .............. . 

A s i a k i r j a t: Maatalousvaliokunnan 
mietintö n:o 3; hallituksen esitys n:o 23. 

Esitellään: • 
·'' 

Erinäisten se~atin toimenpiteiden tutki
mista .ia siitä aiheutuviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tarkoittava ed. Gyllingin y. m. 
kirjoitus ............................ . 

:~ Toinen käsittely: 

Ehdotns laiksi sisältävä väliaikaisia sään-· 
nöksiä alkoholipitoisten aineiden valmis
tuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kul-
jetuksesta ja varasto:ssapidosta . . ........ . 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 18; talousvaliokunnan mietintö 

Siv. 

1017 
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n:o 1; ed. Savolaisen y. m. edusk. esit n:o 
19 sekä ed. ALkion y. m. edu.sk. esit. n:o 20. 

Ehdotus laiksi järjestyksen pidosta kau-
pungeissa ...................... · · · · · · 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 19; lakivaliokunnan mietintö n:o 3; 
ed. Airalan y. m. anom. ehd. n:o 16. 

Lepäämään jätetty esitys, ,}oka koslree 
osuustoimintalain 19 ti:n muuttamista .... 

Asiakirjat: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 4; lakivaliokunnan mietinnöt 
n :ot 1 ja 1 a; edusk. esit. n :o 1. · 

Ainoa käsittely: 

Määrärahan myöntämistä kansakoulu
lasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoitta-
vat anomusehdotukset ................. . 

li s i a k i r .i a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. an()m .. 
ehd. n:o 44 .ia -ed. Lanton y. m. anom. ehd. 
n:o 45. · 

Kansantajuisten tieteellisten luentojen 
avustamista tarkoittava anomusehdotus ... 

A s i a k i r .i a t: Si vistysvaliokunn~an 
mietintö n:o 2; ed. Johanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 1)5. 

Maaseudun alkukouluopettajain palkka
etu.ien parantamista tarkoittavat_ anomus-
ehdotukset ............ ~ .' ............. . 

A s i a k i r .i a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 3; ed. Alkion y. m. anoni. ehd. 
n:o 39; ed. Walkaman y. m. anom. ehd. 
n:o 40; ed. Hedbergin anom. ehd. n:o 41. 

Apulantojen maahansaanuin aikaansaa-
mista tarkoittava anomusehdotus ........ . 

Asia. kirjat: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n :o 1; ed. Kairamon 
anom. ehd. n:o 66. 

,Vahvan,• ainoastaan laillisten viranomais
ten käskettävänä olevan järjestysvallan 
aikaansaamista tarkoittava anomusehdotus 

Asiakirjat: Lakivaliokunnan mie
tintö n:o 4; ed. Wreden y. m. anom. ehd. 
n:o 3. 

Pöydällepanoa varten 
esitellään: 

Puhemiesneuvoston ehdotus työsuunnitel
maksi täysi-istuntoja ja valiokuntia varten 
1917 vuoden toisilla valtiopäivillä ....... . 

Siv. 
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Nimenhuudossa merkitään 'POis-saoleviksi ed. 
Alopaeus, Arolmllio, Holsti, Wäinö Jokinen, 
Kuusinen, Lankila, Nissinen, Ottelin, K. Saari, 
Salin, Salovaara .ia Sirola. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta. eduskuntatöistä saava!t yksityisten 
asiain vuoksi ed. Väinö Jokinen tämän päivän 
istunnon alkuosasta sekä sairauklen .takia ed. 
Ot-telin tämän päivän is\tunnosta ja ed. Nissinen 
lääkärintodistuksen nojalla ~oistaiseksi. 

l\iuutos päiväjärjestykseen. 

P u !h e m ies: On ilmoitettava päiväjärjestyk
seen s-ellainen muutos, että erinäisten senaatin toi
rnenpilteitt-en tutkimista ja siitä aiheutuviin toi
IDelllp:iteisiin ryhtymistä tarkoittava ed. Gyllingin 
y, m. kirjoitus esitellään vasta 1sen asian jäl'keen, 
joka koskee le~päämään jätettyä esitystä osuustoi
mintalain 19 §:n muuttamisesta. -

PäiVäjärjestyksessä olevat asiat: 

1) Ehdotuksen laiksi 20 p :nä heinäkuuta 1906 
annetun valtiopäiväjärjestyksen: 32, 46 ja 51 § :ien 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävä hallituksen esitys n :o 7, jota on val
mistelevasti käsitelty perustuslakivaliokunnan 
mietinnössä n:o 5 ja suuren valiokunnan mietin
nössä n:o 14, esitellään k o 1m a n teen k ä
s i t te 1 y y n. 

-P u h e m i ·e ·S: Toisessa 'käisittelyssä on edus
kunta, hyväksy-en suuren valiokunnan mietinl}.ön, 
päättänyt, että puh'eenaoleva esitys saisi raueta. 
Näin ollen lienee siis vam todettava, että esitys 
saa raueta? . ' 

Hyvä:ksytään. 

• P u h e m i e s: Asian kolmas käsittely on päät-
tynyt. Asia on loppuun käsitelty. 

2) Ehdotuksen laiksi postisäästö.pankista Suomessa 
24 p :nä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 2 § :n 

muuttamisesta 

sisältävä hallituksen esitys n:o 19, jota on val
rnistelevasti käsitelty pankkivaliokunnan mietin-
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nössä n.:o 1i ja. suuren· valiokunnan mietinnössä 1
[

1 

n:o 17, esitellään k o 1m a n t e en käsi t t e-
lyy n. . ' 

' P :u he m i e s: Eduskunta 'Päättänee hyväksyä 
ja vahvistaa lain sell.aisena kuin se toisessa 'käsit
telyssä on päätetty? 

l:Iyvä}rsytään. 

Puh ·e mies: Asian kolmas käsittely on päät
tynyt. Asia on lopullisesti käsit-elty. 

3) Tuulaakimaksun laskemisen perustetta 

koskeva hallituksen esitys n:o 18, jota on valmis
televasti käsitelty talousvalioiknnnan mietinnössä 
n:o 2 .ia suuren valiokunnan miet.innö~sä n:o 16, 
esitellään ik o 1 m a n t e e n k ä 1S i t t ·e 1 y y n. 

.:;p u h ·e m i e s: Eduskunta päättänee hyvähyä 
ja va'hvistaa lain sellaisena kuin se toisessa käsitte
lyssä. on päätetty? 

sua muutama sana. Maatalousvaliokunnan enem
mistö on asettunut sille kannaHe tätä ,}akia sää
täess,ä, että me vasemmisto emme ole voineet sitä 
kantaa omaksua. Kuten tiedetä:än, on tämän laå'll-
selityksen laatiminen aiheutunut siitä, että niin 
s-anottu takautuva laki lykkäytyi yli vaalien etu
pä;ässä. suomettarelaisten, johon myös muutkin. 
porvarilliset osittain tekivät itsensä syypääksi, 
vaikututksesta, se O'll selli viivästymisen ta,kia kti.n 
nyt on oHut laadittavana ja tä.ytynyt laatia lain
selitys. Olisi myöskin odottanut, että porvarilliset 
olisivat valiokunnassa asettuneet sille kannalle, 
että tämän lainselityksen ~kautta asetuttaisiin tur
vaamaan kaikkia 111iitä torppareita, 1ampuoteja ja 
mäikitup:alaisia, .jotka; maa:liskuun 13 p :nä 191~6 
olivat häätöi.Ihan varassa. Niin ei kuitenkaan ole 
ta:htonut menetellä meidän porvaristomme. Va
liokunnan enemmistö nimittäin antaa siunauk
selllsa sille ajattelemattomal,l.e toiminnalle, jota 
jotkut !naanomistajat ovat harjoittaneet, ne nimit
täin, jotka ovat käyttäneet hyväkseen sitä väli
ailkaa, ettei niin sanottu takautuv:a laki astunut 
voimaan maaliskuun 13 p:nä 1916 v:aan vasta. 

Hyväksytään. 

}[uutos päiväjärjestykseen. 

. viime vuonna, siis 1917. . Nyt ovat muutamat 
1 torpparit tulleet sentakia 'häädetyiksi, samoin ovat 

toiset tulleet pakoitetuiksi tekemä1än epäedwllisia 
sopimuksia. Se, mikä tässä minua vaivaa, on se, 
että porvarilliset tällaiste'll tekojen kautta, kun he 
tällaiseUe kannalle .. asettuvat lakia säätäessään, 
siunaavat ne kaikkein häikäJi.lemättömimmät teot, .puhemies: Koska suuren valiokunnan mie

tintöjä niistä asioista, jotka, ovat päiväjärjestyk
sessä tämän jälkeen toiseen käsittelyyn esiteltä- 1 

viksi määrättyinä, ei ole jaettu, ei näitä asioita 1 

tä1.1ä kertaa voida esittää, vaam .esitellään ensi
mäistä käsittelyä varten maatalousvaliokunnan 
mietintö n :o 3. 

9) Ehdotuksen laiksi selityksestä 23 p :nä syyskuuta 1 

1917 annettuun asetukseen erinäisistä maaliskunn · 
13 p :nä 1916 voimassa olleista torppaa-, lampuoti-

tilaa ja mäkitupa-aluetta koskevista 
v~okrasopimuksista 

sisältävä hallituksen esirtyksen n•:o 23 johdosta 
valmisteltu maatalousvaliokunnan mietintö n :o 3, 
joka viime täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esi
tellään mainitun lainsää.tämiskysymyksen e n s i
m ä'i s t ä k ä s i t te l y ä varten. 

Keskustelu: 

· Ed. M ä k i: Ennenkuin asia lähetetään suureen 
valiokuntaan, lienee tarp.eellistla eväJstybeksi lau-

joita joku maanomistaja! on edustanut, joka on 
torpparinsa häätäll(Yt. Ne maanomistajat tulevat 
siis edullisempaan asemaan, .iot\k,a ovat· häik~äile
mättömimpiä riistäjiä, ja sentähd·en on suora'llai-
nen vääryys, että heille täUainen häätöoi'keus tur
vataan. Sentakia toivoisin, kun asia suuressa. va
liokunnassa käsitellään, että otettaisiin huomioon 
tämä sosialidemokraattien vastalauseessa oleva 
ehdotus, että ~kaikki ne torpparit, Iamipuooit ja 
mäkitupalaiset, joiden sopimukset 13 päivänä 
maaliskuuta. 19116 olivat v.oimas-sa, tulisivat saa
maan aivan samanlaisen lainsuojan ja että ne 
maanomistajat, .iotka ovat heidät va,hinkoon saat
taneet, joutuisivat heille tuom vahingon korvaa
maan. Tämän asian olisivat kyllä saaneet järjes
tää meidän porvarillisemme, sillä he tä:män sopan
kin ovat keittäneet, eikä meidän vasemmistolais
ten velvollisuus olisi aina pitää huolta, selvittää 
heidän lreittämäänsä soppaa. Mutta vaikka >me 
kuinka yritt.äisimme saada lainlaatijat . viljele
mään oikeutta maan,vuokraajia kohtaan, niin siitä 
huolimatta selitetään ·se porv~ari'lliselta taholta 
ma'hdottomaksi. Toiv·oisin, että suuressa valio
kunnassa olisi kuitenkin vasemmiston lisäksi joku 
määrä oikeampimielisiä porvareita. kun niitä 
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maatalousvaliokunnan ensimäisessä osastossa ei 
o.llut, niin että saataisiin tämä lain selitys siinä 
snhteessa korjatuksi ja oikeudenmukaiseen muo
toon lafiditU'ksi. 

Ed. H a a ta j a: Pyydän vain. :00. Mäen lau
sunnon johdosta lyhyesti mainita, että a.sian sii
hen suuntaan jär}estäminen, kuin E:d. Mäki on 
lausunnossaan tuonut esille, voisi tapahtua ainoas
taan uuden lainsäädännön kautta, mutta ei lain
s-elityksellä. Nyt tässä asiassa on saatu proposit
sioni lainselitybeksi eikä miksikään uudeksi 
laiksi, ja niinmuodoin ei sen peruste~lla voida. saa
da aikaan sitä, mitä ·ed. Mä!ki on ehaottanut. Kun 
olen suuren. valiokunnan jäsen, en tahdo asiaan 
ell€'mpää puuttua, sillä oltm tilaisuudessa. sieUä 
siitä lähemmin selikoa tekemään. 

Ed. M ä k i: Ed. Haa.taja on tässä asiassa aset
tunut lakijuristina muodollisuuden varjolla puo
lustamaan sitä rumaa tekoa, jon.ka he valiokun
nassa ovat tehneet. Minun mielestäni ei suuren 
valiokunnan pitäisi ottaa sirtä huomioon. 

Ed. Hakkinen: Ed. Haatajan käsitys kyllä 
on oll11t yaliokunnass\l esillä, mutta se ei ole voi
mit vakuuttaa meitä vasemmistolaisia sen k!äsityk
sen oikeudenmu•kaisuudesta, ettei iämän lain seli
tystä voisi sovelluttaaniihin seikkoihin, mitä mie
tintöön liitetyssä vastalauseessa sanotaan. Asian 
laita on nimittäin se, että ed. Haataja tahtoo väit
tää, että niitä henkilöitä varten, jotika ovat tulleet 
häädetyiksi tai muuten ovat sopineet 'asiasta, olisi 
sovellutetta.va uusi laki. Asian laita on kuitenkin 
sellainen, että tämäln lain selityksen tulisi koskea 
niitäkin, jotka ovat joutuneet, vastoin omaa syy
tään~ joko 'häädetyiksi tahi ep.åJedullisiin sopimuk
siin.' Kun asian järjestäminen lie tässä tapauk
seSSil ehkä vaikeanlainen, siitä syystä Haataja, 
tahtoo väittää, ettei tämän lain selitys sovi siihen1. 
Jos siitä jon·kunlaisia vaikeuksia syntyisi, niin se 
olisi niiden asianomaisten keslken sovittava, jotka 
tämmöiseen tilanteeseen ovat joutuneet vastoin 
vuokramiehen tahtoa. Tältä kannalta katsoen 
olisi suuren valiokunnan kiinnitettävä asiaan 
huomiota ja järj·estettävä niin, että tämän lain se
litys tulisi tasapuolisesti kohtaamaan kaikkia 
niitä, joita se koskee. · . ' 

Kes.kustelu julistetaan päättyneeksi. Asia lä
hetetlliän sanreen ;valiokuDJ,t·aan. 

F!, 

' '11) Väliaikainen kieltolaki. 

Esitellään, suuren valiokll'nnan mietintö n :o 18 
ja ·otetaan t o i s e e n k ä s i t te 1 y ,y n siinä sekä 

---·--------~-----·-·-

talousvaliokunnan mietinnössä n :o 1 valmistele
vasti käsitellyt ed. Savolaisen. y. m. j:a ed. ALkion 
y, m. tekemät edus'kunta.esitykset n:ot 19 ja 20, 
jotka sisältävät ehdotuksen väliaikaisiksi S'ään
nöksiksi alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, 
maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ,ja va
rastossapidosta. 

Puhe ·mies: Käsittelyn pohjaksi pannaan 
suuren valiokunn1an mietintö. Ensin sallitaan· 
yleiskeskustelu ja sen jälkeen •käsiteltään mietintö. 
kohta kohdalta. 

Keskustelu: 

Ed. Pär s s i ne n: Suuri valiokunta on pois
tanut talousvaliokunnan mietinnön perusteluista 
4 sivun lopulla ja 5 sivuila olevan kappaleen. joka 
koskoo kieltolain valvontaa ja •alkoholihallituk
sen perustamista. Tämä poistaminen johtuu näh
täväs'ti siitä, ·että eduskunnassa tehtiin muutoksia 
alkoholihallituksen perustamista vastaan. l!utta 
samalla kui·n tämä poisto on tehty, on myöskin 
pOistettu tärkeitä määritelmiä siitä, et.tä kielto
lain valvonta on saatava tehoisaksi. Siis on 
paljon muutakin poistettu, ikuin pelkästään se 
kohta, joka koskee alkoholihallitusta. 

Kuitenkin on mitä tä~keintä, että edus'kunta 
nyt hyväksy.essään väliaikaisen kieltolain heti 
alusta p.itäen sanoo sitovasti senaatiUe, et'täi se 
vaatii kieltolain valvonnan tehokkaau järjestely!).. 
aikaansaamista tässä maassa. Niinkuin tiedäm
me, on hallituksen toimenpiteestä eLintarvelakiin 
nojaten nyt jo voimassa tavallaan kieltolaki. 
Siitä huolimatta, kun :ei ole tehokasta kielltolaim 
valvontaa, rehoittavat kaikenlaiset väkijuomari~ 
kokset. Niinpä esimerkiksi on sa.lapoltto paikotel~ 
len maassamme hyvin yleistä ja on sii~ä ·täälllä 
eduskunnassakin räikeitä esimerkkejä tuotu esiin. 
Niinikään harjoittavat ·er~.ät apteekit sopimatonta 
väkijuomien myyskentelyä lääkkeiden var.iolla, 
lääkärien reseptejä kä;v.te~äiän väärin ria vieläpä. 
on kaupungeissa sala:k.åpakoita. On siis }cy:viDJ 
tärkeätä, että kun lähdetään kieltolain oloissa elä
mään, ~aadaan heti niin tehokas kieltolain val,_ 
vonta, jotta kieNolain viholliset eivät pääse sano
maan, ·että tämä. laki sortuu sen lain moninaisiin 
rikkomuksiin. Nykyistäkin kieltolakia vastaan 
kohdistuvat rikokset jo)ltuvat juuri sii~ä, että tuol
laisia te'ho'kkaita valvontamääräyksiä puuttmt; , 

Se senaatti, joka toimi maassamme kesällä, 
asetti kieltolakikomitean ja on tämä kieltolaki
komitea tehnyt suunnitelman siitä, miten kielto
lain valvonta. maassamme olisi järj·estettävä. Ei 
ole minun.mielestäni ·:paikallaan, että eduskunta, 
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vai,kka sen jfusenillä on ollut ttlaisuus .tutustua tä
män komitean ehdotelmiin ja talousvaliokunta ni
menomaan on niihin tutustunutkin ja niitä mietin
nössään puoltanut, ei sanoisi mitään sitovaa tässä 
kDhden eikä millään tapaa lähtisi tukemaan niitä 
toimenpiteitä, joita kieltolakikomitea on suunni
tellut pelkästään sen vuoksi, että ei alkoholihalli
tusta hyväksytä. Kieltolakikomitean suunnitel
mat sisältävät pääasiallisesti sen, että kunnissa 
järjestettäisim kieltolain valvojia tarkka kieltola
kia valvovia toimikuntia ja että nämä toimet osit
tain olisivat palkkaioimia ja osittain luottamustoi
mia. Sillä ta·valla tulisi tämä työ mahdollisimman 
vähillä kustannuksilla järjestetyksi, mutta 'kartet
taisiin se, että ilman muuta jäädään tuuliajolle 
asiassa. Niinikään on ajateltu, että se virasto, 
johon tämä valvontatyö keskitt_yy, olisi vuoro
vaikutuksessa kautta maan kieltolain valvontaa 
toimeenpanevain komiteain ja henkilöjen s·ekä 
asiaa ;harrasta vain kansalaisjärjestöjen kanssa.· 

Eräs toinen asia on myöskin, jossa edusk~nnan 
olisi· mielestäni mielipiteensä lausuttava, nimittäin 
asetutaanko \raition monopolin kannalle siihen 
väkijuomatuotantoon nä.hd.en, jota tullaan harjoit
tamaan lääketieteellisiin ja teknillisiin tarkoituk
siin. Ensimäisessä kieliolaissa on sellainen kohta, 
että valtio ottaa täimän väkijuomatuotannon mono
polikseen, mutta kun toinen kieltolaki laadittiin 
vuonna 1909, niin silloisten valtiollisten olojen 
vuoksi ei katsottu voitavan tuollaista ajatusta 
toteuttaa. Nyt ovat valtiolliset olosuhteet muut
tupeet ja jos kohta varsinainen kieltolaki sisältää
kin sellaisen' vaiht9ehdon, !'lttä valtio voi joko itse 
ottaa vä.ki.iuomatuotan'non monopolikseen tai an
taa sen sitä varten · muodostetulle yhtiölle, niin 
kieltolain kannalta ja raittiude~ kannalta on hyvä, 
että asetutaan alunpitäen valtion monopolin kan
nalle,· jolloin 'ki·eltolain valvonta todella voidaan 
paljon tehokkaammin järjestää, sekä myöskin väl
tetään sitä, että yksityiset tällä alalla voisivat: 
hyötyä. 

Ehdotan siis, että: edusli:unta ottaisi suuren va
liokunnan mietintöön talousvaliokunnan mietin
nöstä sen sivuilla 4 ja 5 olevan kohdan, kuitenkin 
muutettuna. Tuo kohta alkaa sivulta 4 sanoilla: 
,kun puheena olevan väliarkaisen kieltolain val
mistuttua" j. n. e. Kappale otetaan otetaan sivulta 
4 alas ja sivulta o puoliväliin. Siinä nimittäin se
lostetaan kieltoloki·komitean työtä. Ki~ltola·kiko
mitean mietinnÖssä n :o 2 on katsottu tarpeelHseksi 
erityisen alkoholiasiainhaUitus-nimis,en 'keskusvi
rastonperustaminen, joka toiselta puolen johtaisi 
kieltolain valvontaa, ollen yhteistoiminnassa viran
omaisten ja kuntien asettamien raittiuden valvo
jien sekä tällä alalla työskentelevien vapaiden 

kansalaiSljärjestöj.en ;kanssa, toiselta puolen pitäisi 
huolta sen alkoholitavaran hankkimisesta, mitä 
maassa tarvitaan lääkinnöllisiin, teiknillisiin ja tie
teellisiin tarkoituksiin. Tätä varten olisi varsi
naiseli ki,eltolain astu.ttua voimaan perostettava 
- tässä sanotaan ,alkdholiasiainhallituksen alai
nen" - minä e'hdotan muutoksen ',yksi tai use
ampi valtion alkoholitehd11.;; sekä kauippa- ja väli
tysliike". J\a'Ppaleen tämä osa on ainoastaan se
lostavaa 'laatua kieltola•kikomitean työstä ja olisi 
se otettava sellaisenaan. Sivun 5 loppu olisi muo
d-ost·ettava niin, että eduskunta lansuisi~ että. (sle. 
ei pidä kiinni alkoholihallituEsesta. Siis pyyhit
täisiin .sivun 5 lopulta kappale 'POis ja muutos 
kuuluisi näin: ,.,Joskaan edus:Kunta ei pidä erikoi
sen alkoholihallituksen pernsta~ista tarpeellisena, 
katsoo ·eduskunta, että kieltolain toimeenp.anev.a 
johto, jotta lainvalvonta tulisi tarpeeklsi tehok
kaaksi, on jätettävä tä:hän asiaan erikoisesti pereh
tyneille viranomaisille. Koska kieltolain valvon
nalle on epäilemättä 1suureksi helpotukseksi, .ios 
sen · toimeenpanijat voivat ved.ota ·siihen, että 
eduskunta on muutenroin antanut suoranaisen kan
natuksensa edellämainitulle toimeenpanosuunni
telmalle, pitää eduskunta asianmukaisena lausua: 
,että senaatin -on kiireellisesti järjestettävä kielto
lain toimeenpano ja tehokas valvonta sensuuntai
·sesti, kuin kidt,ol.akiikomitea on ehdottanut". 

Kuten sanoin, ]wkemus on näyttänyt, että· tä
hän saakka ei ole. hallituksen toimesta järj-estetty 
kieiltolain valvoniaa. · Mielestäni eduskunta ei voi 
sivuuttaa asiaa, ilman että se sanoo jotain sitovaa.. 
Siis eduskunta ehdottamassani lausunnossa luo
puu erikoisesta alkoholiasiainhallitukses:ta, mutta. 
erikoisella p-onnella wlvoittaa ha:Hituben ·kielto
lain valvonnan tehokkaasti järjestämään. 

Ed, S a v o l a i n e n: Kun suuri valiokunta) on 
poistanut mietinnön perusteluista kokonaan sen 
kappaleen, mikä koskee kieltolain ·valvontaa, on 
minun mielestäni tä'män kohdan poistaminen tälle 
asialle vahingoksi. Koska ,pidän kieltolain valvon
taa yhtä tärkeänä kuin sen lain vahvistamista, 
enkä tässä suhteessa luota: Louhivuoren senaattiin, 
katson, että tässä yhteydessä on eduskunnan .jo
tain 1sanottava, mitä senaatin kieltolain ·valvon
nassa on otettava huomioon, kuin myös siitä, mi
'hinkä suuntaan .alkoholia,siain hoito on järjestet
tävä. Sen vuoksi kannatan ed. Pärssisen ehdo
tusta. 

Ed. Lohi: Se seikka, että suuri valiokunta 
poisti sen kohdan talousvaliokminan mietinnöstä, 
josta edelliset puhujat ovat muistuttaneet, ei suin
kaan johtunut siitä, että suuri valiokunta ei olisi 
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. ' 

.tah~nut ki:~l:tola. in valvontaa saada tehokkaaksi.! 
Se johtui vain yksinomaan siitä, että tämä kap
pale. oli laadittu siihen muotoon, että on välttä-

1 mättä per11stettava erikoinen alkoholiasiainhalli- 1 

tus, Minäkin olen sitä mieltä, että eduskUlliii:an 
·oli13i .valvonnast.a jotain sanottava, ja voin yhtyä 
täydeHisesti ed. Pärssisen tä:ällätekemään ehdotuk
seen siini,i. S11hteessa. En tiedä, ottaako puhemies 
toisen vai kolmannen käsittelyn yliteydessä sitä 
äänest•ettäväksi; mutta kaikissa tapauksissa tuJ.en 

· tätä' ehdotusta kannattamaan. 

Yl~iskeskustelu julistetaan päättyneeksi. 
,•:!: 

P u h e m i e s: Ed. Pärssisen t-ekemä ehdotus, 
jota. •.on :kannatettu, otetaan huomi~on, sittenkun 
l~l>,iehdotus on ·kohta .kohdalta käsit.elty. 

. . . . . 
, Lakiehdotuksen. yksityiskohtainen kltsitt.ely. 

' ' 

1-10 § :t ·esitellään ja hyväksytään järj.estänsä 
keskustel11tta, 

' : ·. ' ~ . ' . 
11 §. 

Keskustelu: : 

Ed: · H ·e d b e r g: · De öfverhöfvan höga straff. 
bestäm'ningar, som i förslaget inneligga, verka på
tagligen icke sympatiskt för lagen. Mö.iligheterna. 
för lagens genomförande äro i alla f.all rätt vä
sentligt beroende på, med hvilka sympatier eller 
antipati•er · allmänheten · omfattar densamma. De 
höga · straffbes'tämningarna., som icke stå i öfver
ensstämmelse med de straffhestämningar, sonn 
ingå i själfva den antagna förbudslagen, komma 
påtagligen icke heller att hafva ås;vftad v•erkan. 
Fastmer är det anledning att befara, att såväl 
åklagarmakten som d-e,n dömande makten har svå
righet att utmäta dessa i utsikt ställda höga straff. 
:Stra'.ff.bestämningar :så höga, som .här föreskrif
vas, kunna ofta blifva orättvisa. Låtom oss tänka, 
att · ett t. o. m. oafsiktligt öfverträldand.e af dietta 
förbud, iill exemp~l genom ett i nödfall skedt lån 
af alk(jholhaltiga drycker, sätter domaren utom 
möjligheten att utmäta mindre: straff än 500 
ma:rk för denna ·förseel,se. Häri inneligg>er ingen 
rim:lighet och ingen rättvisa, och föreslår jag 
därför, att § 11 erhöUe den i reservationen före
slagna lyd,clsen: ,Öfverträdelse af denna lag he
straffas första . gången med böter ej under ett
hundra ma:rk, e1ler fängelse. icke under två måna
d·er. Vid återfall vare straffet- böter ick.e under 
f.emhundra mark eller fängelse icke under tre 
månader.'' . 

Ed. I n b o r r: Då jag i aUt väsentligt kan om
fatta de synpunkter, som framfördes af ldgm. 
Hedherg, så ber jag att få und·erstöda det af .ho
nom gjorda förslaget. 

Ed. Rose n q v i s t: Äfv·en ja,g begärde or
det för att understöda ~ykterhetsvännenJ Hedlbergs 
förslag. Man }Jefordrar. icke v•erklig nykterhet, 
som blott är ·ett organiskt led i en hela själslifvet, 
omfattande nykterhet, med onyktra, drakoiniska 
straffbestämmelser. 

Ed. S a v o l a i n e n: Entiset · rangaistusmää
räykset ovat aivan liian Jievät nykyoloissa. Kitm· 
viilnankeittäjät ja konjakkikauppiaat saavat lit
ralta 200-300 markkaa, -niin ne eivät vä.lit.ä sel
laisista. rangaistuksista. Katson, että rangaistus
määräyk,sen ta:rkottaminen on aivan sopusoinnussa 
kaiken muun nykyään vallitsevan tilant.een 
kanssa. 

Keskustelu U §:stä julistetaan päättyneeksi. · 

P u h e m i e s: Vasto~n valiokunnan ehdotusta 
on ed. Redberg ed. In:horrin kannattamana ehdiot
tanut, että puheenaolevalle pykäläHe annettaisiin 
sellainen sisä.Itö kuin vastalause sisältää. 

Se}opteko myönnetään oikeaksi. 

. Äänestys ja päätös: 

K·en hyväksyy sumen valiokunnan ehdotuksen 
·täSISä kohden, äänestää ,jaa" jos ,ei" voitt.aa, on 
ed. Hedbergin ehdotus hyväksytty. 

Ä'änestykressä annetaan 141 jaa- ja 43 ei-.ääntä. 

Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä 11 l§:n 
s·emmoisena, kuin suuri valiokunta on ehdottanut. 

Uusia hallituksen esityksiä tuodaan. 

P u h ·e m i e s: Senaatin jäsen tuo lakiehdotuk
sm. 

Istuntohuoneeseen saapuu senaattori P e h k D

n en senaatin :kanslistin Max Dittmarin seuraa
mana j.~ -lausuu: 

Kunnioitettava herra Puhemies! A.rvoisa Suo
men ·eduskunta! Suomen hallituksen määräyksen 
mukaan on min)llla kunnia eduskunna.lle jättää 
seuraavat ha1lituksen esity·ks:et, nimittäin: n:o 38 
Siitä ajasta, jolloin kaupunkien tutkijalaintakuu
tien vaalit .on. ensi kerran toimitettava vuonna 
1918, n:o 39 Siitä v·erosta, joka on suoritettava pa-
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loviinan valmistamisesta Suomessa sekä tämän ve
ron käyttämi8estä vuonna 1918, n :o 40 Laiksi lu
vasta saada toistaiseksi harjoittaa ruoaksi kelpaa
van metsänriistan pyyntiä satimilla, ja n:o 41 Eri
näisten vuokra-alueiden eroittamis·esta itsenäisiksi 
tiloiksi. 

. Puhemies: Eduskunnalle nyt jät.etyt laki
ehdotukset tulen esittelemään edu»kunnan käsite•l
täviksi. 

Esit·ellään edelleen 12 §, joka hyväksytää:n kes
kustelutta. 

13 §. 

Keskustelu: 

Ed. W u o r'i m å a: Kuten on tunnettua, ri
kotaan kieltolakia maaseuduilla siten, että on .eri
tyisiä henkilöitä, niin kutsutuita viinat.rokareita, 
jotka ovat a:mmatikseen ottaneet) kulj.ettaa viinaa 
ja·väkijuoriiia pitäjästä pitäjään ja 'käyttävät pää
asiallisesti· rautatietä, eivätkä ole kotoisinkaan 
-;;iltä pa~kkakunnalta, missä he toimintaansa har
joitta.vat. Kun semmoisia tavataan ja annetaan 
nii,lle kutsu oikm1teen, ·niin ne eivät tule vastaa
maan sent'åhd1en, että niid·en kotipaikka 'ei ole tun
nettu. Samaten ovat ·viime aikoina viina.nkeit
täjät han}{kineet itselleen keittäjiä toisista paikka
kunnista, 'jotka ovat siinä paikkakunnassa tunte
matt-omia; ja kun heitä tavataan ja annetaan heille 
haaste oikeuteen, niin he eivät kuitenkaan kos
kaan ilmaannu sinne, s·entähden, että he tavalli
se&ti antavat väärän ilmoituksen kotipaikastaan 
ja' siis eivät ol.e tavattavissa. Kul1 kerran tahdo
taan .ehkäistä väki.iuomien myyntiä ,]ru salapolttoa, 
niin minun mielestäni pitäisi rangaistusmääräys
ten olla s·emmoisia, että tämmöiset varsinaiset am
mattimiehet tosiaan rangaistaisiin. Laista kyllä 
puuttuu määräyksiä myös, mitä tehdään 1niilla, 
jotka keitättävät viinaa, mut·ta se ta:rvitsilsi 'eri 
pykäliä, ja kun si~ä .ei ole l!lJkiehdotuksessa, en tee 
siitä mitään ehdotusta. 'Mutta nämä, jotka tava
taan itse rikkomuksesta. niin sanotut viinatr&la
rit Ja viinank·eittäjät, ne tarvitsevat jotakin eri
tyistä rangai»tusmää,räystä, että voitaisiin eh
käistä heidän toimintaansa. Sentähden pyytäisin 
ehdottaa, että tämä pykälä tulisi näin ku:uluvak,si,: 
,Jos tämän: lain säännösten rikkomisesta tavattu 
henkilö t·avataan itse työssä tai saatuaan haastleen 
tällais.esta rikkomuksesta va;;taamaan vielä jatkaa. 
rikollista toimintaansa, on hänet va.ngittava." Se 
sisältää sen, että tuntemator viinatrokari, jonka 

kotipaikka ei ole tunnettu, jos hän tavataan itse 
t~·ös.tä, on vangittava ja pidettävä vangittuna 
siksi, kun hänen asiansa oikeud€ssa on ratkaistu. 

Ed. T a k k u l a': Kannatan ed. W uorimaan 
tekemää ehdotusta. 

Ed. Alkio: Luovun . 

Ed. Wrede: Jag ber att få mot.,ätta miO' 
det gjorda förslaget och hoppas, att det icke skall 
godkännas af kammaren. Landtda~n har redan 
vid 11 § godkänt stadganden, som st.å i strid med 
vår allmänna lagstiftnings principer. Om m.an nu 
också i fråga om häktning går så 4.ångt, som ldgm. 
\V uorimaa föreslagit, · kommer denna lag att i san
ning blifva ett monstrum, visserligen icke tiil 
förmån för nykterhet.en, men till .skada för ;c~n 
sunQ! och förnuftig lagstiftning. 

Senaattori I1 o u h i vuori: Samalla kun vh
dyn vapaaherra Wred-en käsitykseen, täytyy ~i
nun mielipiteenäni lausua, ett·ei ed. \Vuo~ikaa~ 
ehdotus suinkaan raittiuskannalta ole. puolustetc 
tavissa, sillä käytännössä tuottaa sellaisen ehdo
tuksen hyväksyminen niin suuria vaikeuksia, että 
en luule, että tulee suinkaan helpoksi tämän lain 
valvominen ja toimeenpaneminen, jos sellainen 
säännös lakiit} pannaan. 

Ed. He d b e r g: Efter senator Louhivuoris 
yttrande kan jag inskränka mig till att anmäla 
min anslutning till det af friherre \V rcde gjorda 
uttalandet. 

Ed. A 1 k i o: Pidän taas, että· ed. W uorimaan 
ehdotuksella on suuri kävtännöllinen merkitvs tä
män lain valvomiseen j~ noudat.etuksi saa~i&een 
nähden. Esimerkiksi. salapoHtotapauksissa on hy~ 
vin tärkeätä, että niillä, jotka yrittävät saada 
cd•esvastuuseen salapolton harj10ittajia, on tilai
suus niin pian kuin mahdollista panna saksiin ne. 
jotka rikkov:at tätä lakia. Luulen, että lain nou~ 
dattaminen tällä pohjalla tulee olemaan huomat-ta
vasti helpompi. Sen vuoksi kannatan sitä. 

Keskustelu 13 § :stä julistetaan päätt;rneehi. 

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotU:stå 
cm ed. W uorimaa ·ed. Takkulan kannattamana ehc 
dottanut, että k;yseessä olev·a pyk'iiilä tulisi .n:ä.in 
kuulumaan: ,Jos tämän lain säännöst-en rikkomi~ 
sesta tavattu henkilö ta.vataa.n itse työssä tai saa
tuaan haasteen tällaisesta rikkomuksesta vastaa
maan vielä ja.tkaa rikollista toimintaansa, on hä~ 
net vangittava:t." ' 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

130 
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.Äänestys ja päätös: 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
tä:ssä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
ed. Wuorimaan ehdotus hyväksytty. 

Åänestybessä annetaan 128 jaa- ja 57 ei-ääntä. 

P u h e m i e s: Eduskunta on siis päättänyt 
hyväksyä 13 § :n sellaisena kuin suuri valiokunta 
on ehdottanut. 

14 § hyväksytään keskustelutta &ekä sam'Oin 
15 §. 

~ 

Puhe m i e s: Esitellään lakiehdotuksen alku
lause ja otsikko. 

Keskustelu : 

Ed. Bäck: Jag tager mig friheten föreslå, att 
ingressen måtte utgå, således orden ,I öfverens
stämmelse med Fin.lands Landtdags beslut stad
gas som följer:". 

Ed. S c h y b e r g s on: Jag ber att få under
stöda herr Bäcks förslag. Denna ingress är en 
'reminiscens från de tider, då regering och lagsti,ft~ 
ning icke voro på samma hand. Man har nu lappat 
om den i stora utskottet på ett s·ätt, som gör, att 
det är intet förstånd med den alls. Denna ingress 
behöfves icke numera. 

Ed. E s t l a n d e r: För min del kan jag under
stöda herrar Bä<lks och Schybergsons förslag 
därutinnan, att fQrmuleringen ,Medels beslut af 
Finlands landtdag srtadgas som följer:" är orik
tig, melll enligt min tanke borde det af själfva la
gen ändå framgå, att densamma blifvit af landt
dagen antagen, och fö:reslår jag därför, att den 
ing:ress skulle införas, som fanll/s i,ekonomiutskot
tets betänkande, eller att d'et skulle heta ,I öf
verensstämmelse med Finlands landtd-ags beslut 
varder stadgadt som följer:". · 

Ed. S c h y b e r g s o Dl: Nä1r Iandtdagen en 
gång har ställt :sig på den ståndpuukten, att nå
gon särskild stadfästelse af de af densamma aL
tagna lagarna icke erfordras, så ~ehöfves icke hel
ler denna ingress. 

Ed. W r e d ,e: Då jaig anser det vara i sin ord
ning, att själfva lagen alllgifver, på hvad sätt den 
tillkommit, och jag i Mrigt delar de synpunkter, 
som uttalats af herr Estlander, 'Och del~is de, som 1 

------------------------------

'llttalats af herr SchybergSQn, !ber .iag att få hi- · 
träda herr Estianders förslag. 

Keslmstelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ed. Estland-er ed. W red·en kannattamana eh
dottanut, että lain a:lkulause saisi sellaisen sisäl
lön kuin talcmsvaliokunnan mietinnössä n:o 1. 
Ed. Bäck ed. Schybergsonin kannattamana <in eh
dort;tanut, että alkulause kokonaan poistettaisiin. 

Selonteko myönnetään Qikeaksi. 

P u h e m i e s: Åänest.ettäessä olisi mielestäni 
meneteltävä siten, että ensin asetetaan su'llren va
liokunnan ehdotusta vastaan ed. Estlanderin eh
dotus. Se näistä, kumpi voittaa, asetetaan vas
taoehdotukseksi ed. Bäckin •ehdotusta vastaan. 

Ehdotettu menettely hyväksytä:än. 

..läoestykset ja päätös: 

1) Ken tässä äänestyksessä h'yväiksyy suuren 
valio'kunnan ehdotuksen, äänestää ,jaa"; .1os ,ei" 
voittaa, on ed. Estlanderin ~hdotus hyväibytty. 

Äänestykses&ä annetaan 131 jaa ... ääntä 'ja 55 ei
ääntä. Eduskunta on siis tässä äänestyksessä hy
väksynyt suuren valiok'Unnan ehdotuksen. 

·2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotu:k~ 
sen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. 
Bäckin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äiäMt voitolla. Edus
·kunta on päättänyt hyväksyä alkulauseen sellai
seksi, kuin suuri valiokunta on ehdottanut. 

Otsikko hyväksytään keskustel'Utta. 

P u ·h e m ies: Esitellään edelleen suuren valio
kunn·an ponsi mietinnön 2 sivulla. 

Keskustelu: 

Ed. P ä r s s i n e n: Pyydän saada uudistaa sen 
ehdotuksen, .lonka yLeiskeskustelussa tein, että pe
rusteluihin otetaan ehdottamani kohta ja hyväk-
sytään ehdottllmani ponsilauselma. · 

Ed. H a k k i n e n: Pyydän .kannattaa ed. Pärs-
sisen tekemää ·ehdotusta. · · 

Keskustelu ju'list.etaan päättynooksi. 
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P u h e m i e s: Suuroo valiokunnan mietinnössä 
ol-evaa ehdotusta vastaan, että eduskunta hyväik
.syisi puhoonaalevan lakiehdotuksen perustelut ta
lousvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, poista
malla niistäkin sen kappaleen, joka alkaa 4 sivun 
alaosasta ja jatkuu 5 sivun loppuun, on ed. Pärs
sinen ed. Savolaisen kannattamana ehdottanut, 
että mainitut TJ'Elrustelut hyväksyttäisiin siten 
muutettuina, cltä ne ov·at samanlaiset kuin talous
valiokunnan mietinnössä siihen lauseeseen asti si
vulla 5, joka alkaa sanoilla ,Tätä varten". Se 
lause ja perustelujen jatko olisi kuuluva !lläin: 
Tätä varten olisi varsinaisew kieltolain aSituttua 
voimaan perustettava yksi tai useampi v-altion al
koholitehdas sekä buppa- ja välitysliike. Jos
Kaan eduskunta .ei pidä erityisen alkoholiasiain
ha1liimksen perustamista. tarpeelliseua, katsoo 
eduskunta, että kieltolain toimeenpannu johto, 
jotta 'lain valvonta tulisi tarpeeksi tehokkaaksi, 
on jätettävä · tähän asiaan erikoisesti perehty
neille viranomaisille. Koska kidto1ain valvon
:nalle on epäilemättä suureksi helpotuks€ksi, jos 
sen .toimeenpanijat voivat vedota siihen, että edus
kunta on muuten'kin oantam.ut suoranaisen kanna
tuksensa edellämainitulle toimeenpanosuunnitel
malle, pitää eduskunta asianmukaisena lausua, 
että senaatin on kiir.~ellisesti ,järjestettävä kielto
:J.ain toimeenpa,no ja tehokas valvonta sen suuntai
~esti kuin kieltolakikomitea on ehdottanut. 

.Selontek<1 myönnetään oikeaksi. 

Åänestys ja päätös : 

JCen hyväksyy suuren valiokunnan ehdohrksen 
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
ed. Pärssis-en ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 91 jaa- ja 95 ei-ääntä. 
Eduåunta on. siis päättänyt tässoä kohden hyväk
syä ed. PäTssisen ehdotuksen. 

P u he m i e s: Kun eduskunta ei ole ·hyväksy
nyt suuren valiokunnan ~hdotusta, palautetaan 
asia takaisin suureen valiokuntaan. 

Puhemies: Täysi-istunto k-eskeyt-etään Ja 
jatkuu kello 8 illalla. 

Täysi-istunto Leskeytetään 'kello 4,40 i. p. 

~ Täysi-istuntoa jatketaan 

k:lo 8 i. p . 

4) Suomen rahasta annetun asetuksen 
6, 10, 11 ja 16 §. 

Esite'llään. suuren valiokunnan mietintö n :o 15 a 
ja otetaan .i a t k u v a a n t <1 i s e e n k ä s i t t e
I y y n siinä sekä saman valiokunnan miet1nnössä 
n:o 15 ja pankikivaliokunnan mietinnössä n:o 2 
valm_istelev:asti käsi,telty hallituksen .esitys n :o 
26, .1oka sisältää ehdotuksen Suomen rahasta 9 
päivänä elokuuta 1877 amnetun lain 6, 10, 11 ja 
16 § :n muuttamisesta. · 

P u he m i e s: Suuri valiokunta puoltaa lakieh
dotusta eduskunnan päättämässä mu<1dossa. Näin 
ollen eduskunta pysynee päätöksessji.än j.a. voita
nee toinen käsittely julistaa p~ättyneeksi? 

Ehdotu~ hyväksytään. 

5) V • .J :n valtiopäivätöitä koskevat säännökset 
ja vaalilain 37 §. ' 

Esitellään suuren valiokuuman mietintö n:o 20 
ja otetaan , t o i s e e n k ä s i. t t e 1 y y n siinä 
sekä perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 6 
valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys n:o 9, 
joka sisältää ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäk . 
1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten 
v·altiopäivätöitä koskevain säännösten · muutta
misesta ja täydentämisestä sekä sai1mna päivänä 
annetun vaalilain 37 §:n muuttamisesta. 

P u h e m i e s: Käsittelyn perusteeksi pannaan 
suuren valiokunnan mietintö. 

Sallitaan ensin yleiskeskustelu _ja sen jälkeen 
käsit~llään mietintö kohta kohdalta. 

Yleiskeskustelu: 

Ed. Päivän s a l <1: Minusta, eduskunnan is
tun"Jllkaud·eksi ehdotettu neljä kuukautta on ai
val1 liian pitkä. · Katson, että kolmen kuukauden 
kuluessa hyvin ennätettäisiin rkäsitellä kaikki 
tarpeelliset a.sia t, varsinkin jos pu'heaika . rajoitet
taioiin määräminuuteiksi, niin että eduskuilta pää
sisi kuulemasta ja Suomen kansa maksamasta 
niitä tyhjänpäiväisiä pitkiä lausontoja, joita täällä 
usein esitetään. Pelkään, että täJmäkin istooto
husi venytetäiän pitemmälksi kuin kolmen kuu
kauden aikuiseksi, ja pelkäänpä vielä, että 'tähän 
vaikuttaa ainakin osa.ksi se päivärahan suuruus, 
mikä määrättiin. 
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Ed. S n e ll m a. n: Pyydän sal;lda ka.nnatta.a ed. 
PäivänsalOTI tekemää ehdotusta, että kdlmeksi 
kuukaud·eksi lyhennetään eduskunnan istunt<Oai
ka, etenkin ·kun samoj.a alotteita saa jatkaa seu
raavilla valtiopäivillä. 

Puh e.m ies: En huomannut, että ed. Päivän
salo täällä oikeastaan olisi tehnyt mitäiän ehdo
tusta. 

Ed .. P ä i v ä n s a 1 o: Pyydän saada yksityis
käsittelyssä jättää sen pykäilä;n ehdotuksl}n, kun 
a sianoma,inen .. pykälä tulee esil1e. 

Ed. A r on en: Vastustan ed. Päivänsalon teke
mää ehdotusta. Huomautan, etta Suomen kansa 
saa .maksaa. pappiensa saarnoista. pa'ljon enemmän 
kuin •edustajain pitkistä puheista, paP}Jien saar
noista, joista sille ei ole sieluneikä ruumiin hyvää. 
Luulen, ·että ed. pappi Päivä111salon ehdotus johtuu 
siitä, että ,itsestään paha pappi saarniw". 

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneek.si. 

Ryhdytälän yksill;yisko'htaiseen !käsittelyyn. 

Keskustelu: 

Ed. Päivänsalo: Ehdotan,että 14·§:ntoi
nen: momentti tulisi näin kuuluvaksi: ,Palkkio 1 

on varsinaisilta valtiopäiviltä 2,700 markkaa taik
ka jos edus:kunta on hajoitettu tahi eduS"It:ajantoimi 
lakannut ennenkuin 90 päivää on kulunut valtio~ 
päiväin alusta, kolmekymmentä markKaa päi
vältä. Varsinaisilta valtiopäiviltä, jotka kOikoon
tnvat eduskunnan hajoittamisen ja uusien vaalien 
jälk·een muuna kuin la-kimääräisenä aikana, sekä 
myös ylimääräisiltä valtiopäiviltä olkoon palkkio 
niinkuin viimeksi on sanottu, ei kuitenkaan yh
teensä enempää kuin 2, 700 markkaa. 

Ed. E s t l a n d e r: Vid senaste landtdag he
slöts att åt landll;dagens medlemmar utverka fri
biljett å statens järnvägar och d.eit·a icke endast 
under tiden för landtdagens sessioner, utan för 
hela landt.dagsp.erioden. Enligt min 'ta1n:ke är 
detta heslut stridanqe mot L. O:s 14 §, enär denna 
pa.ragraf uppenlbarligen åsyftar att uttöm:mande 
reglera l·andtdagsman tillkommande förmåner. 
Enär i l mom. hestämmes, aM landtda.gsman åt
njuter arvode af statsmedel och därutöfver ersätt
ning för resa från och tili ;landtdag, så innefattar 
detta oo ipso att ·en ersälttning 'för .resor under 
andra förhållanden icke tillkommer la.ndtdags
man. Då såflunda redan i pra.ktiken uppstått ett 

H>rlrållande, som icke är förenl igt med L. 0., men 
enligt mång-as uppf.attning detta ick·e t;ydligt 
framgår at sta.dga111dets ordalag, ibör denna para
graf undergå en sådan förändring, att saken hlif
v•er fullkomligt klar. Enligt mångens tanke •kun
de det måhända v·ara skäl att g:enom ändring: i 
L. 0. sanktionera detia förhålland•e, men för min 
del anser jag det vara hättre, om genom L. 0. ett 
sådant tillvä'gagångssätt f·ör:bjudes. J ag iher i 
detta afseend·e få föreslå den förändrade 'lydielse, 

. som ingår i tre·d.ie reservationen. · 
Då jag har ordet och det gäller 14 §, vi11 jag 

föT min del ansluta mig tili !let i andra reserva
tionen ingående förslaget, att landtd>a.gsmannaar
vodet skulle herälmas enligt 25 mark för dagen. 

Ed. K u u s 1 n e n: Ehdottaisin, että 14 § :n 
toinen momentti tuli·si kuulumaan: ,Palkkio ol
koon 30 markkaa päivältä eduskunnan koosS'aolo
aikana." Sii•s palrokio täm'än •ehdotuksen mukaan 
on päivältä sama kuin vali.oKunnankin ehdotukses
sa, mut~a tä,s:sä ei ole minkäänlaista kork·einta mää
rää, Valiokunta itse on hyväksymässään 17 § :s;;ä 
esityksen mukais•esti päättänyt ehdottaa, että 
eduskunta voi päättää, että valtiopäivät ovat ai
kais·ernmin tai myöhemmin lop•etettava,t kuin nel
jän kuulkauden kuluttua. Jos välttämättömien 
töiden takia on tarpeen jatkaa valtiopäiviä jonkun 
verran yli neljä kuukautta, niin on aivan kohtuul
lista, etttä silloin myöskin vastaava pä:iväpa.lkka 
ylipäiviltäkin edustajille suoritetaan. Mnutoinban 
varattomille edust-ajille olisi mahdotonta olla val
tiopäivillä mukana enää näin jatkettuna aikana. 
Täl'lä kannalla oli myös eduslnmta viime kesänä 
asiama päättäessään. 

P u h e ni i e s: Saisinko ·ehdotuksen kirjalli
;;esti. 

Ed. J u u tila i ne n: Mietintöön liitetyn. toi" 
sen vastalauseen mulkaisesti pyydän saada ·ehdot
taa, että kyseesS'ä olevan lain 14 § hyväksyttäi
siin siinä muodossa kuin se on hallili;uksen esityk
sessä. Sen mukaan tulisi 'palkkio olemaan 3,000 
markkaa varsinaisilta valtiopäiviltä, tai 25 mark
kaa päivältä. 

Ed. Snellman: Kannatan ed. Päivänsalon 
tekemää ehdotusta. 

Ed. te h o k a s: Pyydän saada kannattaa ed. 
Kuusisen tekemää ehdotusta siitä .syystä, ·että to
dellakin voidaan tulla sellais·een tilanteeseen, että 
eduskunnan työtä täytyy pakostakin jatkaa yli 
lain säätämän ajan, ja se ,tulisi olemaan varsin-
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.. kin köy.hemmille edustajiUe sangen kiusallista, 
lwska pitäisi työskenneHä tämän yliajan ilman 
korvausta. Ed. Päivänsalolle pyytäisin huomaut
taa, että hän on taaskin kuluttanut eduskunnan 
kallista 'aikaa aivan turhanpäiten siitä syystä, 
että hän tä:äHä uuddleen esittää ne samat esityk
set, jotka hän esitti suuressa valiokunnassa. Kun 
ne eivät suuress.a valiokunnassa menneet läpi, o1ii'li 
pitänyt ed. Päivänsalon siitä ymmär•td.ä, kos·ka 
suuri valiokunta on pienoiskuva edus1•unnasta, 
että mikä siellä ei mene .lävitse. ei se tavallisesti 
mene lävitse myöskään eduskunnassa. 

Ed. Juutilainen teki itsensä syypääksi saman
laiseen virheeseen. Lasken, että sellaiset ehdotuk
set edustajapalkkion vähentämiseksi, kuin ed. 
Juutilainen teki, ova:t enemmän ala-arvoista kan
san suosion tavoittdemista kuin t.odellista k·an
san ja maan ·edun edi•stämistä. 

Ed. Alkio: Pyydän ·kannattaa ed. Juutilaisen 
te.kemää e!hdotusta. 

'Ed; Rose n q v i s t: Äfven efter min mening 
bord-e första momentet i 14 § förtydligas, antin
gen i den riktning, att de vid senaste landtdag in
troducerade ifribiljetterna legaliseras, att det blir 
f~Ht tydligt, att d.e äro i öfverensstämmelse med 
la.ndtdagsordningen, eller också så, att d·et blir 
t.ydligt att de icke äro lagliga, d. v. s. i den rikt-. 
ning, som tredje reservationen föreslår. För min 
del omfattar jag det senare alternativet och un
derstÖder därför .d>en tred.ie reservationen beträf
fand·e dett.a moment. 

Ed. S c h y b ·e r g s on: Då -landtdagen tog ini
tiativ till utfärdandet af fribiljetter åt landt
dagsmä'llnen - det va.r vill jag minnas på He-
1-enius-.Seppälä:s förslag ---' så motsatte jag mig 
förslaget, emedan det icke var tillstiilndigt, att ini
tiativet utgick från landtdagen. Men själfva. sa
ken, att landtdagsmännen erhålla fr:i:biljetter an
ser jag såsom gamma.! järnvoägsmaru vam ingen
ti'Jig annat än en artighet, så mycket mer motive
rad nu, då vi innehafva regeringsmakten. D-et är 
dessutom .iämförelsevis ans.pråkslöst, att vi få åka 
i andra klass. Första klass vor·e väl den för oss 
mest lämp;ad.e och med vår ,värdighet" mest öf
verensstämmande. 

Keskust•elu 14 §:stä julistetaan 'Päätt:vneeksi 

Puhemies: Keskustelun kuluessa on va,s.
toin valiokunna>n ehdotusta ·ed. Estlander ehdot
tanut, että 14 §:n ensimäinen momentti muutet
taisiin sel'laiseksi kuin se on ehdotettu mietintöön 

liitetyssä kolmannessa vastalauseessa. Pykälän 
toiseen kohtaan on .ed. J uut.il:ainen ed. Alkion 
kannattamana ehdottanut sellaista muutosta kuin 
mietintöön liitetty · toinen vastalause sisältää. 
Näitä ehdotuksia on kumpaakin kannatettu. Ed. 
Päivänsalo ed. Sn-ellmanin . kannattamana on eh
dottanut, että 14 §:n .toinen momentti tulisi Kuulu
maan näin: ,Palkkio on va.rsinaisilta valtiopäi
viltä 2, 700 markka·a taikka, jos ·eduskunta on ha
j.oitettu tahi edustajantoimi lakannut ·ennenkuin 
90 päivää\ on kulunut valtiopäivien alusta, kol
mekymmentä markkaa päivältä. Varsinaisilta 
va:ltiopäiviltä, jotka kokoontuvat eduskunnan 'ha
jottamisen ja uusien va.alien jälkeen muuna kuin 
lakimääräisenä aikana, s•ekä myös ylimää.räi·siltä 
valtiopäiviltä olkoon palkkio l]:iinkuin viimeksi on 
sanottu, ei 'kuit.enkaa.n yhteensä enempää kuin 
2,700 markkaa." 

Edelleen on ed. Kuusinen ed. Lehokkaan kan
n~ttam~an ehdottanut, että puheenaoleva toinen 
kohta tulisi kuulumaan näin: ,Palkkio olkoon 30 
markkaa päivältä eduskunnan ko(Jissaolo-ai:kana." 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Äänestyksessä olisi meneteltävä 
seuraavaisesti: Ensin olisi äänestettävä 14 §:n 
ensimäisestä kohdasta valiokunnan ja ed. Estlan
derin ehuotusten välillä. Sitten olisi äänestettävä 
14 § :n toisesta kohdasta erikseen siten, että en
siksi ääneste.ttäisiin ed. J uutilaisen ja ed. Päivän
salon ehdotusten välillä'; 1u~n jälkeen . asetettaisiin 
ed; Kuusisen ehdotus sitä vastaan, joka edelli
sessä äänestyksessä on voittanut; sen jälkeen suu
ren valiokunnan ehdotus sitä vastaan, jokalähinnä 
edellisessä äänestyksessä olisi voittanut. 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Äänestykset ja päätös: 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
tässä kohden, äänestää ,jaa ... ; jos ,ei" voittaa, on 
ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla; edus
kunta on siis päättänyt hyväksyä 14 § :n 1 koh
dan sellais·ena kuin se on suuren valiokurrnan eh-
dotuks·essa. . 

14 § :n 2 momentti. 

Ken tässä äänestyksessä hyväksyy ed. Juuti
laisen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voit
taa, on tässä ä:änestyiksessä ed. Päivänsalon ehdo
tus hyväksytty. 
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Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. On ~iis 
tässä äänestyksessä hyväksytty ed. Päivänsalon 
ehdotus. 

Ken vasta•esitykseksi suuren valiokunnan eh
dotusta vastaan 'hyväksyy ed. Kuusisen ehdotuk
sen, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on vastaesi
tykseksi hyväksytty ed. Päivänsalon ehdotus. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Vasta
esitykseksi on siis hyväksytty ed. Kuusisen eh
dotus. 

Ken hyvä!ksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. K:uusi•sen 
ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 95 jaa- ja 90 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä puheena
olevan 14 § :n toisen kohdan sellaiseksi kuin suuri 
valiokunta on sen ehdottanut. 

15 §hyväksytään keskustelutta. 

17 §. 

Keskustelu: 

Ed. Ingman: Tämän pykälän mukaau tu
lisi eduskunta aina kokoontumaan varsinaisille 
valtiopäiville ensimäisenä päivänä helmikuuta. 
Minussa on syntynyt epäilyksiä siitä onko varo
vaista määrätä tämä päivä niin, ettei eduskunta 
voisi kokoontua varsinaisille valtiopäiville aikai
semmin tai myöhemmin, jos siihen syytä olisi. 
Ennen on tässä .pykälässä oUut sellainen mää
räys, että hallitsija on voinut myös muuna vuo
den päivänä kutsua eduskunnan koolle. Pitäisin 
tarpeellisena, että otettaisiin nytkin tähän pykä
lään sellainen määräys, että eduskunnan kokoon
tuminen muuna vuoden päivänä varsinaisille val
tiopäiville kävisi mahdolliseksi. Ehdotan sentäh
dEin, että alkuosa pykälää tulisi kuulumaan: 
,.Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäiville 
vuosittain ilman erityistä kutsumusta ensimäi
senä päivänä helmikuuta, jollei eduskunta _lähinnä 
edellisillä valtiopäivillä muuta päivää määrää, ja 
lopettaa istuntonsa" j. n. <e. Epäilen, että ellei 
tällaista muutosta tehdä, voi käydä niin, ettemme 
voi pitää ollenkaan tämi!n vuoden varsinaisia 
valtiopäiviä - eHei nimittäin tämä asia ole 
selvä sekä tDimitus- että tarkastusvaliokunnan 
puolesta, sekä laki .}ulaistu Asetuskokoel.t;nassa 
ennen 1 päivää helmikuut·a - vaan saamme 
pitää 1917 vuodflll toisia valtiopäiviä. mahdol-

lisesti vielä ensi syksynä. Mutta. aivan riippu
matta tästä tilapäisestä syystä olisi minusta varo
vaisinta avata mahdollisuus eduskunnalle lä
hinnä edellisillä valtiopäivillä määrätä toinen 
vuoden päivä. 

Ed. A 1
1 

k i o: Pyydän saada kannattaa ed. Ing
manin tekemää e:hdotusta. 

Ed. Kuusinen: Vastustan tätä muutoseh
dotusta. Se on mielestäni tarpeeton. Ei tuollaista 
lisämääräystä ·tarvita muissakaan maissa, missä 
on määrätty eduskunta kokoontuvaksi määrättynä 
vuod·enpäivänä. Jos on fyysillisesti aivan mah
dotonta silloin kokoontua, niin silloin se kokoon
tuminen lykkääntyy, niinkuin muidenkin luonnon
esteiden takia; mutta ei pidä jättää tilaa sellai
selle mielivallalle, että maa voisi joutua olemaan 
ilman eduskuntaa puolitoista vuotta. Käsitän 
hyvin, että tällaista mahdollisuutta herrat tah
tovat varata itselleen silloin, kun heillä on enem
mistö eduskunnassa, mutta se ei ole ainakaan min
kään kansanvallan mu:kaista. 

Ed. A 1 k i o: Se johtopäätös, minkä ed. Kuu
sinen tästä ehdotuksesta veti, on kokonaan väärä. 
Se on tehty nimenomaan silmälläpitäen esimer
kiksi nykyistä tilaa, jolloin, niinkuin ed. In2Jllan 
huomautti, on hyvin vaikeata saada, asia järjes
tetyksi, ellei tätä muutosta valtiopäiväjärjestyk
seen hyväksytä. Siinä ei ole minkäänlaista sel
laista salatarkoitusta, jota ed. Kuusinen on siinä 
kaivannut. 

Ed. K u u s i n e n: Herra Alkion tarkoitus on 
tietysti vain kannattaa niitä ehdotuksia, mitä 
äärimmäisestä oikeistosta tarjotaan. Ei siinä 
muita tarkoituksia hänellä tarvita. Mutta mita 
ne tarkoittavat, jotka ovat keksineet tuon konstin. 
sitä ei pitäisi herra Alkionkaan mennä van~oi.uaan. 

Ed. Ingman: En enempää nyt kuin mt:W.1-
loinkaan -tahdo kilpailfa sydänten ja m'!lllaskuit
ten tutkimistaidossa ed. Kuusisen kanssa, sillä sii
hen en pysty. Huomautan vain, että jos tämä 
lakiehdotus nyt tämmöisenään hyväksytään, se 
täytyy saada julaistuksi Asetrus.kokoolmassa ennen 
helmikuun 1 päivää, ja meidän on silloin lopetet
tava nämä valtiopäivät viimeinen päivä tammi
kuuta ja ai.otettava uudet 1 päivänä helmikuuta. 

Ed. K u u s i n e n: Ei ole sekään tarpeen. 
Nämä valtiopäivät voivat jatkua vielä kuukauden 
eteenpäin, ja ensi vuonna kokoonnutaan säännöl
liseen aikaan helmikuun 2 päivänä. Myös voi
daan tämän •lain mukaan jatkaa valtiopäiviä tänä 
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vuonna pitemmältäkin. Vielä syksylläkin voi
da.tn istua. Tämän mukaan on eduskunnan 'enem
mistöllä valta siitä päättaä. 

Keskustelu 17 § :stä julistetaan ~päättynee'ksi. 

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ed. Ingman ed. Alkion kannattamana ehdotta
nut, että 17 § :n alkupuoli tulisi näin kuulumaan: 
·,Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäiville 
vuosittain, ilman erityistä kutsumusta, 1 päivänä 
helmikuuta, jollei eduskunta lähinnä edellisillä 
valtiopäivillä muuta päivää määrää, ja loveH.aa 
istuntonsa" j. n. e. 

Selont~ko myönnetään oikeaksi. 

Äänestys ja päätös : 
' 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,,ei" voittaa, on 
ed,. Ingmanin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. Edus
kunta on siis ·päättänyt hyväksyä 17 §:n oo. Ing
manin ehdotuksen mukaisesti. 

§§:t 30, 31 a hyväksytään järjestään k€>Skuste
lutta. 

35 §. ' 

·Keskustelu: 

Ed. Wrede: I denna paragraf har stora ut
skottet till utskott, som äro lagbestämda, tillagt 
utskottet för utrikesärenden. Tillsättandet af ett 
sådant utskott har vid denna landtdag påkallats 
a:f att sättet för behandlingen af utrikesärenden 
ännu icke är bestämdt. Det kan ju vara möjligt 
att ett sådant utskott äfven framdeles vid en eller 
annan landtdag be'höfves, men möjligt är äfven 
att det framdeles visar sig obehöfligt. Då dess
utom landtdagen i hvarje fall enligt L. 0. har rätt 
att tillsätt'a andra än de här nämnda utskotten, 
såframt sådana utskott äro behöfliga, föreslår jag, 
att paragrafen måtte godkännas enligt grundlags
utskottets betänkande. 

Ed. Kuusinen: Mielestäni se muutos, minkä 
suuri valiokunta on tehnyt tämän pykälän ensi
mäiseen momenttiin, on kyllä aivan paikallaan. 
Mutta sen yhteydessä on myöskin tämän pykälän 
4 momentti, jossa sanQtaan, että valtiovarainvalio
·kunta voi jatkaa työtänsä myöskin valtiopäivien 
väliajalla. On hyvin luultavaa, että erityisesti 

juuri ulkoasiainvaliokunnan täytyisi silloin tällöin 
voida jatkaa työtänsä myöskin valtiopäivien väli
ajalla. Mahdollista on, että jonkun muunkin va
liokunnan niin täytyy tehdä. Ehdottaisin sen 
vuoksi, että 4 momentissa alku, joka alkaa swalla: 
,,Valtiovarainvaliokunta", tulisi alkamaan sa
nalla ,Valiokunta" ja että samasta momentisht · 
pyyhittäisiin pois sana ,samojen", joten momentti 
tulisi kuulumaan: ,Valiokunta jatkakoon, milloin 
eduskunta niin päättää, tointansa myöskin valtio
päivien väliajalla" j. n. e. 

Ed. W u o rima a: Ed. Wreden lausunnon 
johdosta pyydän huomauttaa, että kun Suomi 
nyt on tullut itsenäiseksi ja saanut uuden tehtä
vän ulkovaltojen kanssa, niin on myöskin viilt 
tämätöntä, että ,sillä jokaisilla valtiopäivillä on 
ulkoasiainvaliokunta. Tämmöiset valiokunnat 
ovat säännöllisiä myöskin naapurimaissamme ja 
jollei semmoista olisi myöskin Suomessa, olisi 
seuraus siitä, että ulkoasiain hoito oikeastaan 
siirtyisi eduskunnasta pois hallitukselle, mikä 
ei tarua ole suotavaa. Histqria näyttää yltäikyl
lin, että jos hallitus yksin hoitaa ulkoasioita, 
siitä ei koidu maalle eikä kansalle suotuisia 
tuloksia, se tulee riippumaan silloin pienestä 
klikistä, joka voi määrätä kansan k6htalot aivan 
vastoin kansan omaa tahtoa. Sentähden ed. 
Wred-en ehdotus tässä ei ole paikaUaan, vaan 
tarkoittaa taantumusta ja. ulkoasiain vallan 
poil' siirtämistä siitä, mihin se kuuluu. Muuten 
ulkoasiainvaliokunta, kuten ed. Kuusinen lau
sui, tuleekin ja täytyykin tulla istumaan usein 
väliajoilla, ja sentähden minä siinä suhteessa 
kannatan hänen ehdotustaan. 

·Ed. J. Kohonen: Pyydän kanna,ttan. ed. 
Kuusisen tekemää ehdotusta. 

Ed. Bäck: Jag ber att få understöda fri
herre W redes förslag. Går hr Kuusinen~ för
slag igenom, så skulle detta åstadkomma, att 
landtdagen i själfva verket blefve permanent, 
och därhän böra vi väl inte sträfva. 

Ed. W r e d e: I anledning af hr W uorimaas 
yttrande vill jag blott anmärka, att man kan 
läsa historien på olika sätt. Den enda tid i 
Sveriges och vår historia, då riksdagen regel
bundet sysselsatte sig med utrikesäreuden, eller 
frihetstiden, uppvisar ett dåligt resultat af detta 
deltagande. Resultatet var krig, genom hvil
ket riket förlorade värdefulla landsdelar, och 
äfven andra betänkliga följder. Ännu vida be
tänkligare blefve förhållandet, om utskottet för 
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utrikesärenden skulle sitta mellan landtda
ga;rna. Detta skulle icke kunna undgå att 'med
föra konflikter mellan detta utskott och rege
ringen samt åstadkomma en ytterst betänklig 
svaghet i handhafvande af utrikesärendena. .. 

· Ed. W u o r i m a a: On aivan totta, niinkuin 
ed. W·rede sanoi, että historiaa voidaan lukea 
~ri tavalla. Pyydän huomauttaa va:in Ruotsin 
historiasta, mikä aika oli Ruotsin valtakunnalle 
kaikkein o~nettomin ]a kaikkein enimmim tuhoa 
tuotiJava. Oli:ko se vapauden aika, vai sekö, j:ol
loin Kustaa III tai Kustaa IV Adolf ha:llitsivat? 
Luulen, että joka·inen 1hi·storiantutkij·a .tunnustaa, 
että aika, jolloin Kustaa UI ja Kustaa IV yksin 
höitiva.t politiikkaa, oli kaiken onnettomin ja saat
tOi Ruotsin valtakunnan melkei:n häviönsäi par
taaJle. 

Ed. I n g m a n: Kiinnitän huomiota siihen, 
että ed. Kuusisen muutosehdotus neljänteen 
momenttiin iJarkoittaa sitä, että mikä valio
kunta tahansa, ei vain valtiovarainvaliokunta 
ja ulkoasiainvaliokunta, voisi jatkaa työtänsä 
myöskin samojen valtiopäiväin väliajalla. Tä
ten voitaisiin· tulla siihen, että valtiopäivät 
voisivat valiokunnissaan olla koolla ympäri 
koko vuoden, ja sitä pyytäisin vastustaa. · 

Ed. Alkio: lJUu.len, että tä;män a:sian yhtey
dessä ei tarvitse ruveta ratkaisemaan kysymystä 
siitä, mi'kä tehtävä ulkoasiainvaliO'kunnalla tulee 
ol•emaan ulkoasiain hoidossa. Olen sitä .mieltä, 
että tämä ·ed. Kuusisen tekemä ehdotus ·ei ole kan
natettava. Viime kesänä, kun tätä asiaa käsitel
tiin ja siitä siksi paljon keskuste'ltiin ·edustajain 
keskuudessa ja myöskin eduskunnassa ja näissä 
piit'eissä, miniä ainakin tulin vakavasti vakuute
tuksi siitä, ·että jos täUainen määräys asetettai
siin valtiopäiväjärjestykseen, siitä tulisi olemaan 
se seuraus, että eduskunta ·kokonaisuudessaan saisi 
olla täällä koossa kokonaisen vuoden. Kunl mi
nulla puolestani on epäilys siitä, että tällainen 
tulos olisi epäedul'linen Suomen kansalle ja :koko 
eduskunnan työlle, olen sim mieltä, että. tätä muu
tosta ei .ole hyväksyttävä. 

Ed. Kuusinen: On se merkillistä, että vaik
ka kuinka hyvän ehdotuksen ileki·si, niin ed. I·ng
man nousee vastustamaan ja ed. Alkio aivan ma
temaattisen varmasti kannattamaan. Täissäkin <on 
tapaus sama. Ei ole, niinkuin ed. Ingman sa.noo, 
että mikä valiokunta tahansa tulisi istumaan val
tiopäiväin vä:liaikana, vaan ainoastaan se' valio
kunta., jonka eduskunt.a siihen määrää. Ja teil-

J.ähän on ·eduS'kunnassa enemmistö. Ettekö usko 
voivanne säilyttää sitä enemmistöä? Jaa, minä
kin sitä suuresti: epäi'len, jos · jatka.tte semmoista 
politiikkaa, kuin olette näillä valtiopäivillä aja
neet. Mutta· kääntäkää paremmaksi, niin teillä 
ehkä ei ole pelkoa siinä suhteessa. Minusta viime 
valtiopäiväin jälkeen asia tässä Sll!hteessa on 
muuttanut. On tapa:htunut täHä välin ·semmoi
nen muutos, että Suomesta •On tull11t itsenäinen 
valtakunta. Ed. Al1kicikin on 'kai sen 'huomannut. 
Ja täimä1n johdosta tarvitaan · tnyös ulkoasi.ai:n
valiokunta ja s•en erityisesti täytyy voida istua 
muulloinkin kuin valtiopäiväin aikana, sillä. ulko
asioissa on joskus sellaisia, joiden ratkaisu ei: odo
ta sitä 8 tai 9 kuukautta, minkä eduskunta on 
lomalla. 

Ed. Horn b o r g: I anledning af hr Wuori
maas senaste uttalande ber ja.g att i den histo
riska sanningens intresse få påpeka, att Gustaf 
IV Adolf, und;er hvilkens regeringstid rik-et verk
ligen d·ra:bbades af olyc·kor, icke var i til'lfälle att 
ensa.m leda utrikespolitiken. Tvärtom ingrel'O 
diverse obehöriga personer, såsom männen på 
Sveaborg och åtskilliga andra .. Att Sverige un
der Gustaf III skulle varit utsatt för speciella 
utr.ikespolitiska olyckor är mig icke bekant. . · 

Ed. W u ori m a a: Edellisen ·puhujan lausun
non johdosta pyydän huomauttaa; että hän juuri 
lausunnollaan todisti sitä, mitä minä sanoin, ni
mittäin, että kun ;kuninkaana oli yksin oilkeU!s hoi
taa politiikka:a, eduskuntaa kuulematta, hän jou
tuikin suos~kkien ja. henkilöid.en •johdetta,va;ksi, 
jotka eivä:t olleet edesv·astuullisessa asemassa. 
Mitä Kustaa III:n politiikkaan tulee, niin jokai
nen, joka tuntee hänen historiansa, tietää kuin:lm 
vaaralliselle kannalle hän saatt~ Ruotsin valta
kunnaJ;l. 

Ed. K u 11 s i Ii e n: Täytyy 'pyytäiä anteeksi, 
että puhun Ruotsin 'historiasta mi>näkin. :Mutta 
noille ruots,alaisille herroille täytyy sanoo, että 
jos olikin kurjaa se ulkopolitiikka, mitä vapauden 
aikana valtiopäivät Ruotsissa harjoittivat, niin on 
toki jokaisen myönnettävä, että palj·on ·kurjem
mast.a ulkopolitiikasta vapaudenajan valtiopäivät 
Ruotsin pelastivat, nimittäin siitä tilasta, mihi'll 
SP oli joutunut Kaarle XII :n loppuaikana. Ei o1e 
Ruotsin historiassa ollut niin hirveätä ulkopdliit
tista alennustilaa ja tuskin tulee olemaan:kaan, 
kuin •silloin oli, ja että Ruotsi siitä pelaS<tui, se 
oli valtiopäivien ansio, tosin porvariHist-en luokka
valtiopäivien ansio. 
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Ed. Horn b o r g: Ja·g vill icke förlänga d·enua 
diskussion. .J ag vill ·endast framhålla det. kända 
faktum, att Gustav IV Adolf hade att kämpa 
mot den fruktansvärda politiska demoralisation, 
wm hade uppkommit under frihetstiden. I hr 
Kuusinens senaste uttalande ligger, synes det mig, 
en icke ringa partion af sånning, men Karl XII 
var enväldig och ha.de utan tvifv.el ett för stort 
inflytaud·e ])å utrikesangelägenheterna. 

Ed. A l k i o: En tahdo mennä Ruotsi'D. histo
riaan, pysyn vaan tässä Suomen hi,storiassa. En
siksikin valtiovarainvaliokunnalle on tässä laki
ehdotuksessa tarkoitettu varata istuntokansien 
väliajallakin oikeus istua etupäässä ·budjetin val
mistelua vart-en. Tälle ullmasiainv:aliokumnalle ei 
eduskunta ainakaan toistaiseksi ole antanut sel
laisia valtuuksia, että se rinnan, tai yhteydessä 
hallituksen kanssa, voisi hoitaa ulkoasioita, vaan 
valiokunnan tehtävänä on eduskun'Ilan ·antamien 
määräysten mukaan toimia antamalla mi·etintöjä 
eduskunnalle, joka taaskin antaa ohjeita hallituk
selle. 1Sittenkun viime ke5änä näistä valiokunnan 
istuntojen väliajoilla tapahtuvista töistä 'keskus
teltiin, on tässä ma!_!.SS•a tapahtunut vallankumous .. 
Jos meill.ä olisi edelleen sellainen tilanne ikui:n 
viime kesänä, jolloin oli epätietoisuutta siitä, kuka 
maan hallituksen ·asettaa, voisin minäkin muuttaa 
mielipiteeni siitä, mikä tehtävä nyt on ulkoasiain
valiokunnaila. Mutta tilanne on muuttunut siten, 
että me olemme tilaisuudessa asettaa senaatin, 
jon·ka eduskunta v·alitsee ja j.oka. on eduskunnalle 
edesvastuullinen sekä 1Jolitiikastaan 'että 1lailli
sesti. Eduskunta näin ollen on siis nykyään se
naatin kanssa toisenlaisissa suhteissa kuin vielä 
viime kesänä. Minun käsityks·eni mukaan edus
kunnalla ei ole syytä v·arata, eipä edes ulkoasiain
valiokunnalle, ainakaan iloistaiseksi, erityistä ti
laisuutta istua istuntokansien väliajalla, ·koska 
tällä v·aliokunnalla ei ole oikeutta nykyisten val
tuuksiensa perusteella autaa senaatille välittö
mrusti ohjeita ja neuvoja; Vasta sen jälkeen ktm 
täällä on ehditty säätää laki ulkoasiain hoidosta 
ja kun sen perusteella mahdollisesti tehdään ehdo
tus, että ulkoasiainvaliokunta saa nEwasiain hoi
dossa senaatin rinnalla tai s·enaatin apuna -erikoi
sen tehtävän, silloin voidaan ottaa lkysymyksen
alaiseksi järjestää asia niin, että ulkoasianvalio
kuntakin voi istuntokansien väliajalla kokoontua 
ja tehdä tehtävänsä niinkuin tässä olen sanonut. 

Ed. W u ori maa: Ed. Hornborgin 'lausunnon 
johdosta on vain huomautettava, että Kustaa IV 
Adolf ei tullut vapaud·enajan jälkeen) valan 
"Kustaa III ajan jälkeen, joka oli saattanut Ruot-

sin •politiikan vaikeaan asemaan, ja että hänellä 
sentähden, jos hänellä oli V·oitettava. jotain, ·oli 
voitettavamt Kustaa III:nen erehdykset. Mitä 
sjihen tulee, että ulkoasiainvaliokunta ·olisi oikeu
tettu istumaan väliajalla., niin on huomautettav·a, 
että missä semmoisia on ulkomailla,. ne istuvat 
aina, milloin tarvita,au. Ei niillä ole mitään ra
joituksia. Suomen t·äytyy tietysti olla uusimpien 
poliittisten olojen j.a valtioitten tasalla eikä jäädä 
niiden jälkeen. 

Ed. Kuu s i ne n: Kustaa IV oli hullu, mutta 
herra Alkio on ·hyvin ajattelematon. Hän ei 
ajattel!e sit_ä, että nämä ulkoasiat ovat sen luontoi~ 
sia, että niissä on aivan välttämätöntä antaa ulko
asiainvalioknnnalle tavallista laajempia valtuuk
siia, jos eduskunta ei lkerran istu läpi vuoden. Niis
säkin maissa, missä eduskunta istuu paljon pitem
män ajan kuin meillä, Ruotsissa esimerkiksi, on 
niillä valtiopäiväin valiokunnilla, jotka käsittele
vät näitä asioita, ylipäänsä laajemmat valtuudet. 
Meillähän ·SJe on ihan välttämätöntä. Aja.tellaan 
vain, että hallituksen on tehtävä sopimuksia, val
tiollisia tai vaikka vain taloudellisia sopimuksia, 
vieraitten valtojen kanssa. Luulen, ettei ed·ss 
herra Alkio ole tarpeeksi taantumuksellinen 
vaatiakseen, että niissä asioissa pitäisi halli
tuksen saada vapaasti päättää koko maan puolesta 
mitä tärkeimmissä kansan elin:kysymyirsissä; vaan 
ehdottomasti niissä täytyy asia jarjest~ä sillä ta
valla, että jollei voida lykätä sopimuksen päättä
mistä siihen asti kun eduskunta kokoontuu, tai 
jollei voida saada tai ei kannata kutsua ylimää
räisiä valtiopäiviä kokoon, niin täytyy ·hallituk
Se'D. ja jonkun valtiopäiväin valiokunnan yksissä 
ratkaista asiöita. On siis aivan tarpeellista varata 
ulkoasiainvaliokunnalle kokoontumisoikeus muul
loinkin 1kuin valtiopäiväin aikana. Ja jos se on 
tarpeellista, niin mill'käitähden se pitäisi nyt tehdä 
mahdottomaksi, niin ·että myöhemmin tarvitsisi 
erityisesti p·erustuslakia muuttaa, ennenkuin voisi 
aikaansaada tyydyttävän järjestelyn. 

Ed. Horn b o r g: Jag är tvungen att säga 
ännu ett var ord. Den up1Jlysning hr W uorimaa 
gaf mig var verkligen förbluffande, men innebar 
dock ingen nyhet för mig. Hade den inneburit 
det, hade det varit högst v·emodigt :för mig. Men 
om hr Wuorimaa verkligen tror, att en konung 
under sin regering ofelbart måste kunna göra slut 
på en djupt rotad demoralisation, hyser hr Wuo
rimaa en allt:för hög tanke om konungamakten. 
Den ifrågavarande demoralisationens verkningar 
sträckte sig genom många decennier. 

131 
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·Ffu att emellertid komma från histGJriska exem
pel till själfva saken vill jag framhålla., att det 
knappast ·fin:aes ett område för state:as verksamhet, 
som är så svårt att på etti riktigt sätt reglera som 
d0t ui:rikespolitiska. Utan tvifvel måste ju rege
riugen vara a11svarig inför folkre}in:esentationen 
för sin ulrikes.politik. Men å andra sidan förtl
faUel! ooi: mig som om all edarenhet skuUe visa 
i fiEta riktningen, att inblandning från oans~arigt 
håll i utrikesrpolitiken lätt leder till fördärf, och 
om det skall bli för framtiden lag i vårt land, att 
landtdagen dir·ekte kan ingripa i utrikesrpolitiken 
och ieke nöjer sig med att efteråt vara i tillfälle 
att everrtueHt ställa regeringen till ansvar för dess 
åtgärder, så anser jag det vara en ganska betänk
lig- sak. J ag- ansluter mig i den förevarand"B frå
gan till friherre W red1es urpp':fattning. 

Ed. W u .o r i m a a: Ed. Wrede lausui tämän 
keskustelun kuluessa, että voidaan 'historiaa lu
kea eri tavalla. Olen lukenut ed. Hornborgin 
kanssa sen eri tavalla. •Se on minun käsityskan
tani ·historiasta, minkä olen esittänyt. Ed. Horn
borgilla on toinen. Siitä ei tarvitse kiistää. Mitä 
siihen lausuntoon tulee, minkä ed. Hornbor.g itse 
asiasta antoi, että jos hallituksella olisi ulkorpoli
tii'kassaan tukena eduskunnan valitsema valio
kunta, sillä ei olisi mitään vastuunalaisuutta, niin 
tämä on väärä käsitys, sillä jos hallituksella on 
takanaan henkilöitä, jotka eivät ole eduskunnan 
valits.emia, ovat ne edesvastuuttomia, mutta edus
kunnan valitsema valiokunta on vastuunalainen 
niistä toimista ja neuvoista, joita se antaa halli
tu·kselle. Eduskunnan valitseman valiokunnan 
tehtävänä on siis olla hall'ituksen edesvastuullisena 
tukena ja neuvonantajana. 

Ed. W r e d e: J ag skulle vilja fråga hr W uori
maa, som alltid är så färdi.g att åberopa paragra
fer, i hvilken 1paragraf d·et finnes stadgadt om 
landtdagsutskottens ansva.rig'het inför repres·enta
tionen. 

Ed. A r o n e n: Uskon tulk1tsevani koko edus
kunnan mielipiteen, esittäessäni toivomuksen, että 
herrat Hornborg ja Wu0<rimaa valistaisivat toi
sia.an Ruotsin historiassa tuolla ravintolan puo
lella, eivätkä vaivaisi täällä edustajia asioissa, 
joista edustajat ovat ilmankin selvillä. 

Keskustelu 35 § :stä julistetaan päättyneeksi. 

P u h.e mies: Keskustelun kuluessa on ed. 
W r.ede ed. Bäckin kannattamana ehdottanut että 
35 §:n ensimäinen kohta. saåsi sellaisen. san~muo-

don, mikä sillä on perustuslakivaliokunnan mie
tilll:nössä. Vastoin valiokunnan ehdotusta on 
niinikään ed. Kuusinen ed. W uorimaan kannatta
mana ehdottanut, että tämän pykälän 4 kohta tu
lisi kuulumaan seuraavasti: V lillliokunta jatkakoon, 
m~l1oin eduskunta niin .päättää, toimintaansa 
myöskin valtiopäiväin väliajalla j. n. e. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

Puhemies: Kun moiemmat nämä ehdotuk
set ovat erillisiä. lien.ee ensiksi äänestettäv:ä valio
kunnan ia ed. Wreden ehdotuksen välillä ja sitten 
erikseen valiokunnan ja 00:. Kuusisen ehdotuksen 
välillä? 

Ehfl.otettu menettely hyväksytään. 

Xänestykset ja päätös: 

1 mom~mtista. 

Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen 
· tässä kahden, äänestää ,jaa"; jos ·,ei" voittaa, on 
~d. Wreden ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 112 jaa- ja. 7 4 ei-'ääntä. 
Eduskunta on. siis päättänyt 'hyväksyä puheenaole
van pykälän ensimäisen kohdan sellaisena, kuin 
se on sumen v·aliokunnan ·ehdotuksessa. 

Pykälän 4 :s kohta. 

Ken ·hyväksyy suuren valiokunnan ehdOtuksen 
tässä k<>hden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
ed. Kuusisen ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 89 jaa- ja 94 ·ei-ääntä; 
eduskunta on .siis päättänyt hyväksyä 35 § :n 4 
kohdan sellaisena, kuin €d. Kuusinen on sen eh-
dottanut. • 

37 §, 45 ja lakiehdotuksen alkulause ja otsake 
hyväli:syiä'än järjestänsä keskustelutta. 

Puhemies: Suuri valiokunta. ehdottaa si
vulla. 2, että esityksessä olev,a ehdotus laiksi 20 
päivänä heinäkuuta 1906 annetun vaalilain 37 
§ :n muuttamisesta toisi'n kuuluvaksi saisi raueta. 

Ehdotus ·hyväksytään. 

P u h e 'ffi ies: Kun eliuskunta ei ole muuttu
mattom&.tl;a> hy~äksynyt sunnen valiokumran ehdo
tusta, pal:a.utetaan asia. s u R r e e n v a 1 i o k u n
taan, 
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6) Eduskunnan esitysoikeuden laajentaminen. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö mo 21 
ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e l y y n siinä sekä 
perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 7 val
mistelevasti käsitelty hallituksen esitys n :o 3, 
joka tarkoittaa eduskunnan •esitysoikeuden l·aa
jentamista ja sisältää ehdotuksen laiksi 20 päi
vänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjes
tyksen 29 ja 7 5 § :n muuttamisesta. 

P u he m i e s: Käsittelyn pohjaksi asetetaan 
suuren valiokunnan mietintö. 

Keskustelu: 

Ed. E s t 1 a n d e r: Jag anhåUer om att få för
orda det förslag till formu1ering af 29 §, som in
går i reservationen. Utom de skäl för en sådan 
begränsnin:g af landtdagens motionsrätt, som i re
servationen ha framhållits, vill jag också särskildt 
understryka 'hurusom möjligheten för landtda!gen 
att motionera rörand·e den s. k administrativa 
lag·stiftningen skulle verka försvagande på rege
ringens initiåtiv och på följdriktigheten i rege
ringens handlingssätt samt följaktligen äfven på 
d·ess •kä.nsla af ansvar. 

Ed. K u ll e r v o M a n n e r: Ehdotan 29 
§:n toisen> momentin poistettavaksi. 

Ed. Wrede: Också jag 1ber liksom hr Estlan
der att få förorda reservationen. 

Ed. S: H ä k ·k i n e n: Pyydän kannattaa ed. 
Maunerin tekemää ehd·otusta. 

Ed. I n g m a n: Ed. Maunerin ehdotuksen hy
väksyminen· ei muuttaisi sitä, mitä kirkkolain 
säätämisestä on voimassa, sillä säännökset siitä, 
kuinka kirkkolakia on säädettävä, ovat kirkko
laissa~. Mutta ed. Maunerin ehdotuks•en hyväksy
minen: voisi saada aikaan sewaannusta ja myös
kin levottOmuutta niissä, jotka arvelisivat, '-että 
on tarkoitus tehdä jonkunlaisia muu,toksia kirk
kolain säädäntöjärjestykseen. Pyydän sentähden 
vastustaa ehdotusta. 

Ed. Roos: Jag' anhåiler att få förena mig om 
hr lngmans uttalande. 

Ed. Bergroth: Yhdyn ·kannattamaan ed. 
lngtnll'nin · Pausun toa. 

Kmrkustelu julist-etaan päättyneeksi. 

Puh .e mies: Keskusie'lun kuluessa on 00.. 
Estlander ed. Wveden kannattamana ehdottanut, 
että puheenaoleva 29 § saisi sen sananmuodon, 
jok.a sillä on mi-etintöön liitetyssä vastalatlSie€ssa. 
Ed. Kullervo Manner on ehdottanut sellaista muu
tosta, että pykälän viimeinen kohta poistettaisiin. 
Tätä ehdotusta on ed. S. Häkkin•en kannattanut. 

.Selonteko myönnet-ään oik·eaiksi. 

P u h e m i e s: Åänesty ksessä olisi mielestäni 
meneteltävä siten, että ensin äänestettäisiin ed. 
Estland-erin ja ed. Ma.nnerin ehdotusten välillä. 
Kumpi •näistä voittaa, se as-etettaisiin vasta~hdo
tuks·eksi valiokunnaJJ. ehdotusta vastaan. 

Puhemiehen ehdo-tuksen johdosta lausuu 

Ed. S t å h 1 b e r g: Ed. Maunerin ja ed. Estlan
derin ehdotukset ovat aivan erillisiä. Molemmista 
niistä olisi ään·esteit-ävä ~riksoon mietintöä/ 'VIll·S
taan. 

Puh ·e m i ·e s: Tokkohan se on soveliasta? Ed. 
Edland·erin •ehdotuksessa. ;on 'kaksi .momenttia 
joista ed. Manner ehdottaa toisen poistettavaksi. 

Ed. Estlanderin ja. ed. Ma:nn-erin €hdodtrkset 
siis -eivät ole toisistaaill riippumattomat vaan vas
takkaiset. Minusta on oikeampi seHainen menet
tely, kuin ehdotin. 

Ed. W r e d e: Hr ·Estlanders förslag, som öf
v·erensstämmer m-ea r.eservationen, ihänför sig till 
1 mom. af 2,9 § och hr Manners förslag hänför 
sig till 2 mom. och går ut på · uteslutande af 2 
mom., de äro således alldeles oberoende a.f 
hvarandra och kunna icke ställas u:p.p som kon
tra·propositioner mot hvarandra. 

Puhemies: Ed. Estl'a.nder on ·kannattanut 
vastalauseita, joka on liitetty mietintöön. Siinä on 
kaksi momenttia. Minä .tahtoisin siis edelleenki·n 
väittää, ·että ed. Estlanderin .ehd·otus on ehdotus 
joka koskee 'koko pyirälää. Tuloksen .kyllä pitäisi 
olla sama, mutta oikeampana kuit.ankin "Pitäisin 
sitä menettelyä, mitä miJJ.ä ehd·otin. 

Ed. G y 11 i n g: Saatta.isihan ol'la eduskwn
nassa sellaisia, joi!ka hyväksyisivät molemmat eh
dotukset, ja ne tulisivat estetyiksi puhemiehen 
näin ehdottaman menettelyn kautta sitä tekemästä. 

Puhemies: Ei täällä minun miel·estäni o],. 
seHaista ehdotusta tehty. Kyllä minit pidith sel
laisen m-enettelyn, jQ:ta olen ehdotta.nut, oilteam-
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pana, sillä nämä ovat toisilleen vastakkaisia ehdo
tuksia kaikki. Mutta sallin !kyllä eduskunnan 
ratkaista asian. 

Ed. S •e t älä: Minun nähdäkseni ed. Maunerin 
ehdotus koski ainoastaan toista momenttia, ja se 
voidaan hyväksyä tai hylätä aivan riip11umatta 
edellisestä, nimittäin ed. Estlanderin ehdotuksesta. 
Niinkuin tässä jo huomautettiin, voi kyllä ma}l
dollisesti joku hyväksyä molemmat. 

Keskustelu äänestysehdotuksen johdosta julist.e
taa,n päätt;yneeksi. 

Puh ie m 'ies: Olen tehnyt ä:änestysehdotul!:
sen, jonka mainitsin. 1Sitä vastaan on ed . .Ståhl
berg .ehdot.tanut, että äänestyiksessä pitäisi mene
tellä siten, että äänestettäisiin erikseen valiokun
nan ehdotusta vastaan ed. Estlanderin ehdotuk
sesta ja erikseen valiokunnan ehdotusta vasta:am 
ed. Manuerin ehdotukSesta. Tämän johdost:a pvy
dän saada tehdä seuraavan äänestyksen: R!en 
hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää ,jaa"; 
jos ,•ei" voittaa, on ed. <Ståhlbergin ehdotus hy
väksytty. 

Äänestysehdotus hyväJksytää·n. 

.{änestys ja päätös: 

Ken hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, aanes
tää ,jaa"; j.os ,ei" voittaa, on ed . .S,tå!hlbergin eh
dotus hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla. Edus
kunta on siis päättänyt menetellä äänestyksessä 
e.d. Ståhlbergin ehdottarualla ta.valla. 

Äänestykset ja päätös: 

1) Ken hyväitsyy suuren valiokunnan .ehdotuk
sen tässä kohd·en, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, 
on ed. Estlanderin ehdotus hyväksytty.· 

Äänestykses·sä ovat jaa-äänet voitolla. Edus
kunta on siis tässä kohden pä-ättänyt hyvä:ksyä 
suuren valiokunnan ehdotuksen. 

2) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuk
sen tässä kohden, äänestää ,,jaa"; jos ,ei" voittaa, 
on ed. Kullervo Maunerin ehdotus hyväksytty. 

Äänestyksessä annetaan 98 jaa-ääntä ja 87 ei
ääntä. Eduskunta. on siis päättänyt hyväksyä 
29 §:n sellaisena, kuin suuri valiokunta on eh
dottanut., 

Ehdotus 7 5 § 11oistamisesta hyväksytään kes
kustelutta. 

Lakiehdotuksen alkulause ja ot.sikko hyväksy
tä:än samoin keskustelntta. 

Puh •e mies: Kun suur·en valiokunnan ehdo
. tus on muuttamattomana hyväksytty, julistetta

nee asian toinen käsittely päättyneeksi? 

T·oinen käsittely julistetaan päättyneeksi. 

Puh ·e mies: Myohäis~ksi kuluneen ajan ta
kia lo:vetettanee istunto? Kuitenkin suoritettanee 
pöydällepanot. 

Pöydällepanot: 

Sitä aikaa, milloin kaupunkien· tutkijalautakuntain 
vaalit on ensi kerran toimitettava vuonna 1918, 

koskeva hallituksen esitys n :o 38 esitellään. 

P u h ·e m i ·e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, 
että eduskunta, päättäen käsitell~ puheenaolevan 
ehdotuksen si.Uä tavalla, kuin valtiopiJi.iväjärjes
tyksessä on säädetty keisarin ja suurimhtina!attl 
esityksessä, panisi esityksen pöydälle seuraavaan 
täysi-istuntoon. 

· Puhemiesneuvoston ehdotus hyvä:ksytään. 

Paloviinan valmistamisesta Suomessa suoritettavaa 
veroa sekä tämän veron käyttämistä vuonna 1918 

koSikeva hallituksen esitys n :o 39 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta, päättäen käsitellä es,illäolevat ehdo
tuksen sillä ta voin .kuin valtiopäiväjärjestyksessä 
on säädetty keisarin ja suuriruhtinaan esityksistä 
panisi asian pöydälLe ensi täy.si-istuntoon. 

Puhemi'esneuvoston ehdotus hyväksy.tään. 

Ehdotuksen laiksi lnvasta saada toistaiseksi 
harjoittaa 1·uuaksi kelpaavan metsänriistan 

pyyntiä satimilla 

sisältävä hallituksen esitys n :o 40 esitellään. 

P u h e m i e s: Puhem1esneuvosto ehdottaa, että 
eduskunta päättä.eln käsiteHä esilläolevan ehdo
tuksen sillä tavoin kuin valtiopäiväjärjestykseSISiä 
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on ~ä~e~y ke~sa.r.~n ja su~r~~u~t~naan esityksistä 1 

pams1 asian poydaUe ensi tay.si-liStuntoon. 
1 

Työsuunnitelman täysi-istuntoja ja valiokuntia 
varten 1917 vuoden toisilla valtiopäivillä 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. : .sisältävä puhemi:esneuvoston ehdotus ·esitellään ja 
pannaan puhemiesneuvoston ehdotuksen mukai-

Erinäisten vuokra-alueiden erottamista itsenäiseksi 
' tiloiksi 

sesti pöydäHe seuraavaan täy·si-istuntoon. ' 

koskeva hallituksen esitys n:o 41 esitellään. 
Seuraava täysi-istunto p~detään ensi perJan

' taina kello 2 päivällä. 

Puhe m i.e s: Puhemiespeuvosto ehdottaa että 
eduskunta päättäen käsitellä ·esiUä olevan ehdo- ! 

tuk!S~~ sillä ta.yoiD; k~in val~iopä~väjär.ies.tyks~ss~ i 
Qn saädetty keisarm Ja suuruuhtinaa,n esttykststå ' 
panisi asian 'Pöydälle seuraavaan .täysi-istuntoon 

PuhemiesneuVIOston .ehd'Otus hyväksytään. 

Täysi-iSitunto päättyy 1kello 11,15 i. p. 

Pöytä:kirjan vakuudeksi: 

Iivar Å.!hava .. 
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k:lo 2 päivällä. 

Päiväjärjestys. 

I 1 m o i t u k s i a: 

Esitellä.än: 

Ehdotuksen laiksi siitä aja,sta milloin kau
punkien tutkijalautakuntain vaalit on ensi 
kerran toimitettava vuonna 1918 ;sisältävä 
hallituks·en esitys n:o 38 .............. · · 

Ehdotuksen laiksi siitä verosta, joka on 
suoritettava paloviinan valmistamisesta Suo
messa sekä tämän veron käyttämis~stä 
vuonna 1918 sisältävä hallituksen ·esitys n :o 
39 . : ............................... . 

Ehdotuksen laiksi luvasta saada t{)istai
seksi harjvittaa ·ruuaksi kelpaavan metsän
riistan pyyntiä satimilla sisältävä hallituk-
sen esitys n :o 40 ..................... . 

Ehdotuben laiksi erinäisten vuokra-aluei
den erottamisesta its·enäisiksi tiloiksi sisäl-
tävä hallituksen ·esitys n:o 41 .......... . 

Kolmas käsittely: 

Ehdotus la.iksi Suomen rahasta 9 päi
vänä elokuuta. 1877 annetun lain 6, 10, 11 ja 
16 §:n muuttamisesta toisin ·kuuluviksi .. 

Asiakirjat: Suuren valio~unnan mie
tinnöt n:t ··15 ja 15 a; pankkivaliokunnan 

·mietintö n:o 2; hallituksen esitys n:o 26. 
Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 

1916 annetun valtiopäiväjärjestyksen 29 ja 
75 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi .. 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 21; perustuslakivaliokunnan mie
tintö n:o 7; hallituk&en esitys n:o 3. · 

T ·O i n ·en ·käsittely: 

Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1916 annetun valtiop:äiväjärjestyksen -eri
näisten valtiopäiv~ätöitä koskevain säännök
sien munttamise~'t:a ja täydentämrisestä 

Siv. 
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A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan m{e
tinnöt n:o 20 ja 20 a; perustuslakivaliokun
nan mietintö n:o 6; hallituksen esitys n:o 9. 

Ehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaren 11 
luvun 10 § :n muuttamisesta toisin kuulu-
va;ksi ......... 0 •••••••••••••••••••••• 

A s i a k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n :o 23; lakivaliokunnan mietintö n :o 5; 
hallituksen esitys n:o 30. 

Ehdotuksen la]ksi eräänlaisen omaisuuden 
käytöstä •sodan aiheuttamissa poikkeuksel
lisissa oloissa~ 2 p :nä kesäkuuta 1917 anne
tun lain 13 §:n muuttamisesta toisin kuu-
luvaksi ............................. . 

Asia k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 22; elintarveasiainvaliokunnan 
mietintö n:o 3; hallituhen esitys n:o 37. 

Ehdotuksen laiksi sisältävä väliaikaisia 
sä.ännöksiä alkoholipitoisten aineiden valmis
tuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kul
jetuksesta ja varastossapidosta . 0 •••• 0 •••• 

A ·S i a kirjat: Suuren valiokunnan mi-e
tinnöt n:o 18 ja 18 a; talousvaliokunnan mie
tintö n:o l; ed. <Savolaisen y. m. edusk. esit. 
n:o_ 19 sekä ed. Alkion y. m. edusk. e:sit. 
n:o 20. 

Ehdotus· laiksi järjestyksen pidosta kau-
pungeissa ....... 0 ••••• 0 •••••••••••••• 

A •S i a k i r .i a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 19; lakivaliokunnan mietintö n:v 3; 
ed. Airolan y. m. edusk. e~Jit. n:o 16. 

Lepäämään jätetty esitys, joka koskee 
osuustoimintalain 19 § :n muuttamisesta .. 

Asia k i r j a t: Suuren valiokunnan mie
tintö n:o 4; lakivaliokunnan mietinnöt 
n :ot 1 .ia 1 a; edusk. esit. n :o 1. 

Esitellään: 

Puhemiesneuvoston ehdotus työsuunnitel
maksi täysi-istuntoja ja valiokuntia varten 
1917 vuod2n toisilla valtiopäivillä ..... 0 0 • 

Siv. 
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Erinäisten senaatin toimenpiteiden tutki
mista ja siitä aiheutuviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tarkoittava ed. Gyllingin y. m. 
kirjoitus ............................ · . 

Ain.oa käsittely: 

Määrärahan myöntämisestä kansakoulu
lasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoitta-
va-t anomusehdotukset ................. . 

A s i a !k i r j a rt: SivitysvaEokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Latvalan y. m. anom. 
ehd. n:o 44 ja ed. Lanton y. m. anom. 'ehd. 
n:o 45. 

Kansantajui:sten tieteellisten luentojen 
avustamista tarkoittava anomusehdotus ... 

A s i a !k i r j a t: SivitysvaEokunnan. 
:q:~.ietintö n:o 2; ed. Johanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 55. 

Ma~.tseudun alkukouluopettajain palkka
etujen parantamista tarkoittavat anomus-
ehdotukset .......................... . 

A s i a ik i r j a t: Sivitysvaliqkunnan 
mietintö n:o 3; ed. Alkion y. m. anom. ehd. 
n:o 39; ed. Walkaman y. m. anom. ehd. 
n:o 40; ed. Hedbergin anom. n:o 41. 

Apulantojen maahansaanuin aikaansaa-
mista tarkoittava anomusehdotus ....... . 

Asiakirjat: Maatalousvaliokunnan 
II osaston mietintö n:o 1: •ed: Kairamon 
anom. ehd. n:o 66. 

Vahvan ainoastaan laillisen viranomais
ten käsk•ettävänä olevan järjestysvallan 
aikaansaamista: tarkoittava anomusehdotus 
Asia k i r .i a t: Lakivaliokunnan mie

tintö n:o 4; .ed. Wreden y. m. nom. ehd. 
n:o 3. 

Pöydäll·epan.oa varten 
esite'llään: 

Työväenasiainvaliokunnan mietintö n :o 1 
eduskuntaesitysten johdosta, jotka .sisältävät 

ehdotuksen laiksi työaja.sta maa- ja kotita-

Siv. 

loudessa .............................. 10:67 
Valtiovarainvaliokunnan mi·etintö n:o 12 

hallituksen esityksen johdosta, joka koskee 
leimasuostunnan suorittamista 1 päivään 
huhtikuuta 1918 ................ ; .... . 

Työväenasiainvaliokunnan mietintö n:o 2 
anomusehdotusten johdosta, jotka tarkoitta-

vat metsä- ja uittotyöläisten olojen paranta-
mista ................. ·. · · · · · · · · · · · · 

" 

" 

Työväenasiainvaliokunnan mj..etintö n :o 3 
anomusehdotusten johdosta, jotka tarkoitta
vat .työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuk-

Siv. 

•sen toteuttamista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

NimenhuudoSISa merkitään poissaol·eviksi ed. 
Alopaeus, Arajärvi, Arokallio, Eloranta, Holsti, 
Hänninen-WaJpas, Kallio, Louhi vuori, Nissi
nen, Ottelin, .Salin, Salo, Setälä, Si11ola ja Tala~. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautusta eduskuntatöistä saavat sairauden 
takia ed. Alopa•eus tämän ja huomispäivän istun
noista ja. ed. Ottelin lää:kärintodistuksen nojalla 
yhden viikon ajaksi, sekä yksityisasiain takia ed. 
Sirola •ens[ ikeskiviiklooon ~:~~sti, ed. A. Mä:kelin tä
män päivän istunnon loppuosa.sta, ed. Relander 
ellJSi •lauvantai-aam1;1sta maanantai-iltaan. 

'V apautuksia valiokuntain jäsenyydestä. 

P u h e m i e s: Esitellään ed nskunnalle saa p u
nut kirjelmä: 

E d u s k u n n a 11 e. 

Koska hallituksen minulle jättämien tehtävien 
suorittaminen estää minut ottoama:sta osaa edns
ikuntatyöhön, a.non täten :kunnioittaen, että minut. 
eduskunnan istunnoista toistaiseksi va-pautettai
siin. 

Samalla anon kunnioittaen, että minut vapau
tettaisiin v a l t i o v a r a i n v a l i o k u n n a n 
ja t o i m i t u s v a l i ·o k u n n a n jäsenyyd.estä. 

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1918. 

Rudolf Holsti. 

P u he m i e s: Puhemi.esneuvosto ehdotta:a näi
hin anomuksiin suostumusta. 

Puhemiesneuvoston ·ehdotus hyväksytään. 

Puhemies: Esitellään vielä toinen vapau
tuksenpyyn tö. 

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

Katsoen siihen, että olen va:kinaisena jäsenenä 
,kolmessa valiokunnassa: lakivaliokunnassa, suu
ressa valiokunnassa ja toimitusvaliokunlllassa ja 
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kun viimeksimainitun työ ny;kyään vaatii valtio
päivien kuluessa paljon enemmän aikaa kuin. en
nen, jvUoin työ pääasiassa suoritettiin valtiopäi
vien loputtua, anon sentähden vapautusta t o i m i
t u s v a l i o k u n n 'a n jäsenyydestä. 

Helsingissä tammi:iruun 2!5 päivänä 1918. 

Erkki Kaila. 

Puhe m i 'e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa. että 
tähän pyyntöön suostuttaisiin. . 

Ed. Kailan pyyntöön su,ostuban. 

Ehdotus asetuksen pientiloista vahvistamisesta. 

Puhemies: Esitellään vi'elä seuraava kir
jelmä. 

S u o m e n E d u 'B k u n n 'a. 11 ~e. 

Vuoden '1914 valtiGpäivillä on eduskunta hy
väksynyt ,,Asetuksen pientiloista", joka kummin
kin vielä on vahvistamatta. 

Koska ne toimenpit-eet, jotka parastai'kaa ovat 
vireillä vuokrruvilj<elmi.en muodostamisesta it,se
näisiksi tiloiksi sekä tilattoman väestön asutta
miseksi, edellyttävät mainitun asetuksen voima-s
saoloa, saamme kmA:lioittavimmin ehdottaa, 

että edusKunta päättäisi vahvistaa ja v~oi
maanastuv~ksi määrätä vuoden 1914 val
tiopäiväiu 17 päivänä ma'aliskuuta hyväk
symän ,Asetuksen pien tiloista". 

Helsing·issä, 22 p :nä tammikuuta 1918. 

Edvard Takkuk 
K. A. Lohi. 
Albin Manner. 

Kalle N urmela. 
Lauri Kr. Relander . 
• T. P. Kokko. 

P u h e m i e s: Puhemiesneuvosto ·ehdottaa, että 
asia lähetettäisiin lausunnon antamista varten 
m a a t a l o u s v a l i o 1k u n t a a n. 

PuhemiesneU:vost~n ehdiotus hyväksytään. 

Päiväjärj~tyksessä olevat asiat: 

1) Ehd.otuksen laiksi siitä ajasta, miJloin kaupun
kien tutkijalautakuntain vaalit on ensi kerran 

toimitettava vuonna 1.918, 

sisältävä hallituksen esitys n :o 38 esitellään ja 
lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksesta l a k i
j a t a 1 o u s v a 1 i o k ri n t a a n. 

2) Ehdotuksen laiksi siitä verosta, joka on suori
tettava paloviinan valmistamisesta Suomessa, sekä 

tämän veron käyttämisestä vuonna 1918 

sisältävä hallituksen esitys n:o 39 esitellään ja lä
het<etään puhemiesneuvoston ~ehdotu~sesta v a 1-
t i o v a r a i n v a l i o k u n t :a a n. 

3) Ehdotuksen laiksi luvasta saada toistaiseksi 
ha.rjoittaa rumiksi kelpaavan metsänriistan 

pyyntiä satimilla 

si'sältävä hallituksen esitys n :o 40 esitellään .. 

P u he m i ,e s: Puhemiesneuvosto ehdottaa. 
että asia lähetettäisiin laki- ja tal1ousvaliokuntaan: 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. S. H ä k :k i n e n: Kun 'esityksestä ei käy 
selville, tarkoittaako hallitus laajentaa metsästys
oikeutta myös maattomille ja tilattomille, niin 
pyytäisin valiokunnan :huomiota kiinnittää siihen 
seikkaan, että mietintö laitettaisiin sellaiseksi, että 
kaikilla kansalaisilla olisi oikeus metsästää. 

· Kegkust.elu julistetaan päättyneeksi. Asia lä
hetetään l a :k i- j a ta 1 o u s v a l i o k u n t a a n. 

4) Ehdotuksen laiksi erinäisten vuokra-alueiden 
erottamisesta itsenäisiksi tiloiksi 

sisältävä 'hallituksen esitys n:o 41 esitellään. 

Puh 'e mies: Puhemiesneuvosto' ehdott.aa 
asian läihettämistä maatalousvaliokuntaan. 

Keskustelu: 

Ed. N u r me 1 a: Nyt eduskunnalle jättämäa
sään esityksessä erinäisten vuok'raalu'8itten erot
tamisesta itsenäisiksi tiloiksi on hallitus osoitta
nut vilpitöntä halua saada viimeinkin tämä suuri 
ja kärjistynyt yhteiskunnallinen epäkohta tyy
dyttävästi ratkaistuk,si. Ehdotus toteutettuna si
sältää tosiasiallisesti :Kaikki<en torppien ja lam
puotitilojen julistuksen itsenäisiksi tilo~ksi vuok
ramiehille minun nähdäks-eni hyvin edullisilla eh
doilla.. Asiallisista syistä ei tähän 'esity,kseen ole 
vielä sisällytetty mäkitupa-alueita, vaan lupaa 
hallitus lähiaikoina antaa niistäkin esityksen 

.eduskunnalle. Ehdotetun lain ia1aisiksi kuulu
vat bikki ne vuokraalueet, ,iotka käsittävät vä
hintäin 1 hehtaarin viljeltyä maata, josta 1f2 heh
taaria tulee ·olla peltoa, paitsi jos ne sijaitsevat 
taajaväkisten yhdys:Kuntain, kaupunkien tai kun
tain maa-alueilla. Jotta vuokramies oei missään 
suhteessa olisi epävarma vi1jelmänsä omista.jaksi 
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tulemisesta, ei lakiehdotukseen ~l<e jätetty maan
omistajalle mitään erityistä oikeutta vuQktaalu
een lunastamis·een siinäkään ta-pauksessa, että ta
lon oma tilu.sa}a on pieni ja perilli•sten kesken 
ta-pahtuvassa talon jaossa näyttäytyisi tarpeelli
sebi vuokraalueen lunastaminen. Ainoastaan 
ennen erottamista ·tapahtuvalla vapaall-a kaupalla 
voi omistaja ostaa vuokraviljelmän omakseen. 
Koska vuokraalueen rajat useinkin ovat mutkai
set ja maat muutenkin so1Jimattomasti sijoitetut ta
lon viljelyksiin nähden, on maanomistajalle jä
.tetty oikeus tilusvaihdolla korvata tämä epäkohta, 
mikäli se 'katsotaan oikeutetuksi. Samoin voi
daan vaihtaa torpanalue tai osa siitä johonkin 
.toiseen viUelysala-arvoltaan yhtä hyvään aluee
seen, jos vuokraaluoolla on jokin erityinen arvo, 
esim. teollisuuspai1{kana .. 

Vuokraalueesta suoritettav·an lunastushinnan 
laskuperusteet -ovat ehd·otetut ankarimpiakin 'koh
tuusvaatimuJr•sia silmä;lläpitäen ja ovat näin -ollen 
vuokramiehelle erittäin -edullis-et. Perushinnaiisi 
·ehdotetaan -paikkakunnalla käytetty vuokraalu
een hinta vuosina 19'10-1914, josta vielä on vä
hennettävä ..kaikki se tilan arVIOn nousu, jonka on 
aikaansaanut j.oko vuokramies tai hänen edeltä
jänsä ja josta vuokramiehelle ei ennen ole korva
usta ·suoritettu. Tästäkin ennen S•otaaikaa käy
tännössä olleesta maapohjahinnasta ehdotetaan 
lisäiisi aleunettavaksi arviolautakunnan harkin
nan mukaan lmrkeintaan puolet eli 50 %. Jäl
k-een vuoden 1914 otettujen vuokratilojen arvo 
lasketaan perustamisti'laisuudessa arvioidun vuok
ratilan arvon mukaan. Jos tämän ajan jälKeen on 
talon metsästä -otettu rakennuspuita, on. niiden 
hinnasta puoli korvattava. Kun vuokramie.s saapi 
valtion välityksellä 5 % % kuoJ.etuslainalla 49 
vuoden aikana. sul)rittaa tämän ny·kyisiä todellisia 
maanhintoja paljon alhaisemman hinnan, paitsi 
jlos ma on yli 15 ha viljelyskel:poisia maita, 
jolloin ylimenevä alamäärä on vuoKramiehen it
sensä ostettava toisin sopivilla maksuehdoilla 
arvioimisessa käyvän ·hinnan jä1keen niin näitä 
lunastus•ehtoja voi pitää vuokramiehille . hyvin 
ooullisina. 

Kun vuokratilojen lunastus täten rajoittamalla 
maanomistajan oikeutta lunastushinnan määrää
mises·sä ja valtion avunannon kautta on paljon 
helpompaa lmlla:kin -paikkakunnalla .nykyisin voi-

1 
massa olevia 'hinto,ia, johtuu siitä, että keinQtte
lun välttämiseksi tulee näiden tilojen niin kauan, 
kun tilan hinnan iiuoletusaika kestää, olla edus
kunnan vuonna 1914 hyväk•symän, tosin vielä 
vahvistamattoman, lain pientiloista alarsina. Pe
rintötorppien, s·e on sellaisten torp:pien, jotka ai
koinaan o-n annettu jollekin talon -perillis·e!le hä-

nen perintöosansa vasti.Kkeebi, itsenäisrksi tiloiksi 
erottaminen toimitetaan ehdotuk.sen muka-an lu
na·stuksetta, jos niitä hallitaan vielä alkupemis
ten vuokra·ehtojen mukaan, omistajien muutok
sista huolimatta. 'T,ämä on ~ohtuullinen ja oiKea 
periaate, sillä v. 1895 jakolaissa näille määrätty 
erotusaika on useimmilta -perintötorpan omista
jilta mennyt sivu aivan huomaamatta, siihen ai
ikaan kun vielä hyvin pintapuolisesti seurattiin 
lainsäädäntöu udistubia. 

Torppien ja lampuotitilojen itsenäisiksi ·erotta
minen on ehdotettu toimitettavaksi asetushallituk
sen alotteesta ja sen suunnitelman mukaan. Asu
tushallituksen alai•stensa viranomaisten ja asutu·s
lautaklUltien avulla tulee koota tilastoa kustakin 
kunnasta tämän lain alaisista vuokraalueista ja 
julkaista se sekä muut-en .saattaa asianosaisten 
tietoon. Tällai•sten suoritusten jälkeen on vuo~ra
alneet katsottava itsenäisiksi, vaikka he siitä j·oh
tuvia oikeuksia pääsevätkin nauttimaan vasta sen 
jälkeen, ·kun erottaminen on -laillisesti loppuun
saatettu sekä siitä 'säädetty määräa·~ka at111.lunut. 
Se että tästä laista on vielä jätetty lJOis mäkitu'Pa
alueitten järjestely, saattaa tuollaisen luettelon 
laatimisen vaikeaksi, kun kussakin -epäilyttävässä 
tapaunessa täytvv itse -paikan 1>äällä tutkia, täyt
tääkö vuokraalue laissamäärätyt 1suuruusehdot. Mi
nun mielestäni olisi Jräytä.nnössä tämä suuri vuok
raalueitten vapauttamisuudiltus saatu naljon hel
pommaksi, jos olisi yhdistetty tähän lakiin myös 
mäkitupa-alueet. Silloin ei tarkemmin valmiste
levaa tilastoa laaditta·essa •olisi -paikan päällä tar
vinnut tutkia, onko mikäkin vudk1raalue tämän 
·tai tuon-lain alainen. Ne poikkeukset, joita aja
tellaan ottaa mäJkitupa-alueita :Koskevaan ehdo
tukseen, olisi samas'sa ehdotuksessa yhtä hyvin 
voitu ottaa huomioon. Siten olisi voitettu sekin, 
että tilasto erotettavista alueista oli·si saatu pal
jon pikemmin julaistuksi ja tällöin olisi vältetty 
hankaluudet ja ne monet kustannukset, jotka ai
heutuv·at siitä, että samasta tilasta· ensin erote
taan torl}at loh~otiloiksi ja sen jälkeen mäkituvat 
taaskin ·ehkä· lohkotiloiksi. Olisi koetettava pyr-
1kiä siihen, että nämät hill\:;Jri erottamiset yoitai
siin toteuttaa samalla kertaa. Sillä joudutetaan 
asiaa ja säästetään paljon aikaa. ja rahaa. Kun 
.hallitus on luvannut vielä antaa ehdotuks·en mäiki
tupa-alueitten itsenäisiksi ·ti1oirosi erottamisesta, 
kehottaisin valiQkun'taa harkitsemaan, eikö näitä 
asetuksia mitenkään voitaisi yhdistää. Ainakin 
hallituksen .tulisi järjestää niiden käytännöllinen 
käsittely erottamisen aikana site~, että ne voitai
siin samalla kertaa •sumitta'a paikan päällä. Asu
tushallitJWsen saatettua asianomaisten tietoon 
luettelot itsenäisiksi tiloilisi eTotettavista vuokra-
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viljelmistä, ehdotetaan esityrksessä, ettäniiden erot- 1

1 

tami~n toimittaa maanmittari lohlomalla, tätä 
lakia ja jakolwkia noudattamalla. 'Työ· on tieten
kin ,iärjestettävä y'htäjaksoisesti toimit<E;ttavaksi 
samalla paikakunnaalla. Itse lohk6minen on tässä 
poikkeava tavallisesta lohk,omistoimituksesta. Maa
alueen Kaup-pakirjan asemesta on toimitusmaanmit
tarin käytettävä vuokrakirjaa ja tätä lakia ia tä
män lain -p•erusteella a~sutusha.llituksen t-ekemä.ä lu
etteloa. ·Siitä johtuu, että lohkominen on tavallista 
vaikeampaa ja onkin a,setuksessa määrätty että toi
mitusmaanmittarin on toimitukseen kutsut.tava 
arviolautrukunta, jossa -paitsi toimitusmaanmitta
ria -puheenjohtajana on !kaksi asutushallituks·en 
jäsentä, toinen vu10kranantajain ja toinen vuokra
miesten valitsema.. Tämän lautakunnan tulee 
vnokra,kirjan tai välipuheen s·ekä torp-parin vil
jelysnautinnon ja tämän as•etuksen mukaan mää
ritellä vuoKra-alueen rajat, onko ja minkä verran 
J1akamaa.ta annettava, miten -paLjon metsämaata -pu
heenaolevaan tar-peeseen ·lohkaistava ja onko ja 
r.:Jiten vaaditut tilwwaihdot toimitettava. Myös
l::in on tämän arviolautakunnan arvioitava• vuok
ra~alueen lunastushinta ja ·Sen isuorittamista-pa. 
Voisi ajatella että tällainen arviolautakunta toisen
laisessa kokoonpanossa. suori.t.taisi mainitut tehtä
vä;t, jolloin maanmittarille, sittenkun arviolauta
kunnan -päätökset ovat voittaneet lainvoiman, 
jäisi vain valvoa itse 1ohk10mistoimitusta. Tämä 
kuitenkin edellyttäisi sitä että arviolautakunnassa 
maanmittarin sijalla olisi .i·oitakin multa -päteviä 
henkilöitä, jotka VIOisivat huolehtia j3!osta, jyvit
tää maata ja toimittaa ti•lusvaihtoja .sekä mun
ten:.i:rin tehdä täydellisen tämän lain määräämän 
tor-panerottami:flehdotuksen. Jos tälla~sia henki
l<::itä saataisikin ·riittävästi, jota minä epäilen, niin 
1;oimitusmaanmittarin ,sittenkin, koska voimassa
olevan lain mukaan muut sitä eivät voisi tehdä, 
tulisi uudestaan toimittaa alueen kartoitus ja kun 
toimitusmaanmittaria ei erityisen pal ;,on hidas
t.utt!J,i$i hänen toimimis·ensa arviolauta'kunna.n 
-puheepjohtajana ja ·kun muutenkin uskon että kus- i 

sa.kin kunnassa valitut arviolautakunnan jäsenet 
ovat maanmittarin matkassa toimituksessa. uskot
tujen miesten si.iaa.ta läsnä, joiden lä1suäolo loh
komisessa ei ole välttämätön, niin ,...idän hallitun.-~ 
sen esityksessä e.hdot.etun arviolautakunnan ko
koon'Panon, sen asiallisuuden ja asian .iouduttami.- . 
sen kannalta onnistuneena. Nykyi~;e>n jakolain 
mukaan on ·lohkominen toimituspai~kalla lop-puun
saatettava ja sitten annettava. valitusos·oitus, jollei 
toimitp.sta keslkeytetä. Koska tässä torpanalueita 
määrättii!ess:ä ja vaadit1mja, t~lusvaihtoja :käsitel
t~ on ·siksi paljon tulkintasija.a, että arvio
lautakunnan saattaa. oi•keutetusti arve1la tehneen 

sellaisen ehd·otuksen, johon jommankumman asi
anosaisen on syytä koettaa. saada muutosta, olisi 
mielestäni Mssä laissa hyväk,syttävä se jakol&ista 
poikkeava menettelyta-pa ·että jos toimitusmaan
;uittarin loppuko'koukses,sa, johon lainmukaan on 
kutsuttava asutushallituiksen edustaja, maanomis
taja ja vuokranantaja, ·esi.t.tää tämän esityksen ja 
joku asiallisi<sta ilmoittaisi tyytymättömyvttä 
tätä •ehdotusta vastaan, niin voitaisiin silloin jo 
sen verran 'keskeneräisenä ollen tuo toimitus· alis
taa maanjako-oill!euden -käsiteltäväksi. ,Silloin 
vältettäisiin toimituksessa muutDin ehkä aiheutu
vaa turhaa työtä siten että myöhemmin oikeuk
sissa muutetta~siin tätä a·rviolautaknnnan ehdo
t~sta ia silloin tulisi tietenkin niillä osilla, missä 
rajanmuutoksia tapahtuu, -pyykitykset y. m. tar-
1Jeettomiksi. Näin menetellen aiheutuvia riitai
suuksia on asetusehdotuksessa esitetty käsiteltä
viksi maaniako-oi<keuksissa. Nyt kun on aijottit 
vhtä.iaksoisesti suoritettavan näitä torppien eroit
tamisia, tuli;sivat nämä maanjaio-oik€ud•et yht
aikaa J{äsittelemään samoilla -paikkakunnilla hy
vinkin monia eri ilsioita ja kun hallituksen ehdo
tuksen mukaan on koetettu kohdistaa a.likuvalmis
telu.ia mahdollisimman -pitkälle, niin tällä tavalla 
ei nahdäkseni kovin paljon maanjako-roikeu~sia 
tulla turhaan vaivaamaan. Hallituksen esitys siis 
nähdäkseni on 'Omansa jouduttaruaan torpparien 
va-pauttamista sikäli kun sitä muutetaan niin että 
tämä laki !saataisiin myöskin l>:äsittämään mäki
tu-pa-.alueväestöä. !Siinä on myöskin otettu huo
mioon kaikki ne kohtuulliset vaatimu!IDset, mitä 
lunastushintaan nähden voidaan asettaa. Mieles
täni, j<Ys nyt hyvää halua vaan on saada tämä 
tärkeä ja ka.uvan odotettu uudistus suotuisaan ja 
lopulliseen ratkaisuun, valiokunta on kyllä tämän 
hallitu~sen esitY'ksen nojalla tiissä onnistuva. 
Ja. toivon että vaHo:kunta seuraa niitä pää-perus
teita., mitä ,hallitus esityk,s·essään on kysymyksen 
ratlmisulle viitannut. 

Ed. L a g e r 1 ö f: Pyydän saada. ehdottaa, että 
esitys pantaisiin pöydälle ·ensi tiistain istuntoon. 
Katson asiakseni huomauttaa, ·että .asian käsittely 
Pi sen ·ka11tia tule viipymään, .kos·ka asia jo käsi
teiNiän asianomaisessa v.aliokannass-a. 

Ed. Koivisto: Pyydän saada kannattaa ed. 
Lagerlöfin ehdotusta, että asia pantaisiin pöydälle 
tiistain istuntoon. 

Puhemies: Kun .e,sitys jo on ollut yhden 
kerran -pantuna pöydäUe, on se nyt lähetettävä 
valiokuntaan, ku,ten valti.o-päiväjärjestyksen 55 
§ :ssä määrätään. 
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· Ed. K u ja l a: Minun mielestäni on pöydälle 
paneminen tarpeeton sen vuoksi, että tämä asia 
on niin monta vuotta, jo[Ja vuosikymmentä, ollu 
kysymyksen alaisena, joten siitä on kyllä jo ehti
nyt muodostaa mielipiteensä ,eri ryhmät niin oike
alla ·kuin vasemmalla, näinollen minä katson, .että 
pöydälle-pan.oohdotus tuntuu asian tahalliselta vii
vy.ttely -yri tyksel tä. 

Ed. E s t l a n d e rr ·ei ole saapuvilla. 

Ed. Kuu s i n en: ·Minun -piti pöydällepa
nosta puhua, mutta siitä on ed. Lagerlöf jo saanut 
vastauksensa. 

Ed. T ·a k k ula: Minun mielestäni on mvöskin 
turha tämä pöydäU.epa.neminen. " 

Ed. Gylling: Tämä hallituksen esitys olisi 
saattanut ehkä muutamia vuosia, viisi, kymmenen 
vuotta sitten merkitä tod·ellakin uudistusaskelta, 
jos se olisi tehty niissä oloissa, jotka silloin val
litsivat. Mutta niinkuin tavallisesti oikeistosta 
päin tehdyt ehdotuksci, niin .tämäkin on senlaa
tuinen, .että se seuraa aina jälessä, ja epäilemätta 
se ei ole senlaatuinen, että se laitnkaan kykenisi 
tyydyttämään niitä vaatimuksia, joita ·kansanval
taisissa piireissä ja torpparien omissia -piireis:sä• 
sekä vasemmistopiireissä täällä edus'kunna<;sa 1 

torpparien vapautukseHe •asetetaan. 'En tahdo esi
tyksen yksity;isJkohtiin enempää :käydä käsiksi, 
mutta viittaan vain yhteen ainoaan, joka huomat
tavan selvästi osoittaa esityk,sen oikeaa luonnetta. 
Siinä nimittäin ehdotetaan, että valtio maksaisi 
meidän maanomisiajillemme osan siitä ansiotto
masta maanarvon noususta, joka on torppi8'Il maan 
hintaa ik0hottanut. Toisin sanoen valtio suorit- . 
taisi maanomistajille ·osan .siitä maanarvon nou
susta, joka torppien mailla on tapahtunut. Nyt, 
jos mikään, niin yhteiskunta, valtio yhteiskunnan 
·korkeimpana edustajana, tuon ansiottoman arv.on- 1 

nousun on oikeutettu saamaan itsellensä, jos oikeu
dellisia .perusteita videtään silmällä. Tämän lain 
mukaan päinvastoin yhteiskunta luovuttaisi yksi
tyisille tuon ansiottoman maanarvon nousuu. 
Se on nyt niin taantu:mu:K.sellinen ehdotus, ettei 
toki tällaisena aikana olisi sellaista luullut miltä&n 
puolelta ·kehdattavan esittää. Ei edes aikaisemmin, 
kun torppariasia on ollut eduskunnassa esillä, ole 
tuollaista vaatimusta esitetty. Minä toivoisin, 
että maatalousvaliokunta tässä suhteessa ja. mo
nissa muissa suhteissa tekee puhdasta jälik·eä tähän 
esitykseen näihden, ja tekoo sen sellaiseksi, jota 
meidän taholtamme on vaadittu, vaikka:kin ehkä 
on vähän toiveita, ·että ·eduskunnan enemmistö nyt 

,siihen suostuu, koskapa se ennen joulua hylkäsi 
käsittelyn kokonaan meidän ehdotukseltamm€ tä
män asian järjestämiseksi. 

Ed. L a g e r 1 ö f: Kun lähtee arvos·tel€maan 
tätä esitystä, oei voi olla huomaamatta, että sem
moinen arvostelu oikeastaan ·on mahdoton asian 
nykyisessä tila,ssa. Päänaino asiassa on nimittäin 
pantava sille vaikutukselle, joka. aiotulla maalais
olojen reformilla. voipi olla sosialisiin oloihin ja 
tämän maan viljelysmahdollisuuksien kohottami
seen. Kun katsoo esilläolevaa ·esitystä, ei pääse 
selville siitä, onko tai missä määräs·sä ja missä 
osissa tämä esity,s, osa tietois,esta, harkitusta ohjel
masta vai ei. Hallitus on esityksessään luvannut 
antaa esityksen .pienistä toisen maan viljelijöistä, 
mutta hallitus ei ole sanonut, mimmoinen tämä esi
tys tulee olemaan. Koko tämän asian merkitys 
on kumminkin haettava juuri näissä pienissä asu
jissa. Ja tämän esityksen arVIO ja merkitys riip
puu koirona:an siitä, mimmoinen tulee olemaan se 
esitys, jonka hallitus niistä antaa. 

Pyysin asian pöyodällepanoa. sen vuoksi, että 
olisin tahtonut vä!hän laajemmin tuoda esiin niitä 
näkökohtia, joi.ta tuossa pienten vuO'kralaisten 
asiassa pitäisi vaarinottaa ja. jot'ka osaksi riip
puvat siitä, missä muodossa nyt esillä oleva esi
tys palaa valiokunnasta ja mahdollisesti t'Q.lee 
saavuttamaan huomiota edus·kunna.ssa. Minulla 
nyt ei ole tilaisuutta sitä sen laajemmin tekemään. 
Sanottakoon kumminkin nyt jo se, että minä odo
tan hallitukselta, että se muuttaa kantansa sikäli, 
että s•en uuden esityksen esinee<kisi :tulee paljoo 
suurempi joukiro toisen maan viljelijöitä kuin tä
män esityksen mukaan tulisi; toisin sanoin, että 
S€ uusi -e:sity.s ·ei tule tarkoittamaan ainoastaam. 
niitä, jotka viljelevät korkeintaan vuolta hehtaaria 
peltoa j.a saman verran muuta viljdysmaata, vaan 
että tämä raja vi·etäisiin hyvin naljon ylemmäksi, 
että se vietäisiin niin paljon ylemmäksi, että sen 
alle jcmtuisivat kaikki ne pienet vuokratilat, 
jotka eivät ole niin suuria, että niistä voi-daan 
tehdä varsinaisia itsenäisiä maanviljelystiloja, 
niinkuin niistä torpista, joita tämä esitys pää
asiallisesti kohtaa. Ne muodostavat nim. nämä 
pienet tilat aivan toisen ja erityis.en vuokramies
ten luokan, aivan toisen kansanluokan kuin suur
ten torppi·en haltijat, ja tätä luokkaa ei saa jättää 
niin hoidotta kuin se -on jätetty tähän saakka. Se 
käsitys alkaa olla yleiuen niin porvare]ssa kuin 
vasemmistossa, että sen luokan aseman turvaami
seen täytyy nyt valtion ryhtyä ja ryhtyä sillä 
tavalla, että se tuntuu. Itse -puolesta!Jli olen minä 
:ajatellut semmoista menettelyä, suurin piirtein, 
.että nämä pi·enet a:luoot - ja ne eivät enää tulisi 
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niin pieniä olemaan - pakkolunastettaisiin val
tion laskuun ja .että vuokramiehet velvoi:tettaisiin 
pa.kkolunastussummast'a valtioUe korvaamaan ai
noastaan jonkun osan, mutta että he sen sijaan ei
vät saisi <>mistusoikeutta aivan ilman ehtoja, vaan 
olisi velvollis.et viemään pi•enet .tilansa· semmoiseen 
viljely.skuntoon, joka voisi edistää maan tuotanto
kykyä. 

P u 1h e m i 'e s: Tahtooko puhuja jatkaa la
valta? 

Puhuja: Minä luulen, että minun on turha 
jatkaa sen enem1pää. Minä olen pääasian. sano
nut. 

Ed. E s t 1 a n d e r: Det är icke min afsikt att 
vid detta tillfälre närmare ingå på själfva• diet 
förslag, som propositionen innefattar. Min afsikt 
är endast a.tt framhålla, då nu denna proposition 
går till specia.luts,kott.ets behandling, hurusom det 
torde vara nödvändigt att särskildt utreda, i hvad 
mån 'den ifrågasatta lagen kan tillkomma p.tan 
'ändring af grundlag. Till sitt 'hufvudsyfte innebär 
detta lagförslag ju det, att jordegaren skall vara 
skyldig ·att afstå 'sin jord åt '€ns.kilda brukare.! 
I detta afseeni1e går sålunda författni•ngsförslaget 
utöfv·er d·en allmänna grunden för .expmpriation, 
såda•ri dens:a.mma för närvarand'e genom lag är 
fastställd, rty enligt gällande förfa:ttning är ex
propriation af fast egendom möjlig endast för 
allmänna ändamål. Med hänsyn härtill synes det 
mig, att det utskott, tili hvilket propos:itionen 
remitteras, borde af grundlagsutskottet inbegära 
utlåtande rörande de delar, i hvilka lagförslaget 
.ir.omme att ändra grundlag .. 

Ed. S. Häkkinen: En voi olla huomautta
matta siitä seikasta, että hallitus ei näy ymmärtä
väm niitä liikkeitä, joita. mäkitupalaisten, torppi·en 
ja lampuotien keskuudessa 'llY'kyisinä aikoina on 
huomattavissa. Pidän 'aivan onnistumattomana 
tätä esitystä, mikä nyt on eduskunnan käsiteltä
vä!ksi lähetetty hallituksen puolelta·. En olisi us
konut, että sellaisilla esityksillä tahtoo tulla halli
tus, joka tahtoo ·näytellä ajavansa kansan para.sta 
ja kansan toivomuKsia. Mutta kun tämä asia me
nee valiokuntaan ja valiokunta kai harkitsee S'en 
hyvät ja heikot puolet ja laatii eduskunnalle esi
ty'kS'€n, joka ehkä paremmin voisi tyydyttää, niin 
Bn tahdo yrosityi:skohtaisemmin siihen kajota. 
Mutta muutamassa kohdas-sa en voi olla mainits·e
matta valiokunnan 'harkittavaksi muutamaa sanaa. 

TääHä eduskunnassa on jo ka1ksilla eri valtio
päivillä tehty alote n. s. perintötorpparien oiKenk-

sien turvaamiseksi.. Kuten tunnetaan, niin vuonna 
1916 tammikuun 1 päivänä ·päättyi se a•setus, joka · 
säätää, että perintötorpat olisi ilman muuta ero
tettava itsenäisiksi tiloiksi asianomaisten maan
vuokraajain vaatimuksesta; .Se asetus ei ole enää 
olemassa ja eduskunta on aina hylännyt alotteet, 
mitkä tuon asetuksen uusimiseksi on tehty. Olisin 
toivonut, että hallitus, käsit·ellessään asiaa, olisl 
edes näissä kohdissa esittänyt eduskunnall.Je j.o
tain .sella:ist.a, joka olisi voinut tyydyttää sekä 
eduskuntaa, ·että niitä tuhansia torppareita joilta 
perintöoikeus on riistetty näiden nykyisten voi
massa olevien asetusten mukaan. Pyydän tämän 
puolen asiasta sulkea valiokunnan harkittavaksi. 

Ed. Luopa järvi: Kun tämä kY'symy;, 
menee valiokuntaan, pyytäisin evästyksenä valio
kunnalle lausua. •erään seikan. 

'Tämä lakiehdotus on laadittu ,silmälläpitäien 
torpparikysymystä kokonaisuudessaan. Kuitim
k~n tiedetään, että torpparitol.ot eri osissa maata 
ovat aivan erilaiset, ja niin esimerkiksi olot Poh
janmaana ovat aivan tois•et kuin mitä varsinaisilla 
torpparis·euduiila etelä-, lounais- ja myöskin kes·ki
Suomessa on laita. PohjanmaaHa on jo monta 
vuosikymment.ä takaperin torpparikysymYIStä jär
jestelty •siK:äli, että vuokratoikeudet ovat yl·eensä 
anne.tut ·kirjalli·sesti joko määrävuosiksi tai vuok
raajien .elinajaksi. Tästä johtuu, että olosuhteet 
ovat muuttuneet monessa suhteessa aivan toisi•ksi 
kuin ne ovat olleet silloin, kun vuokraoikeudet on 
luovutettu. Kun Pohjanmaalla .toiselta puokn 
maanomistussuhteet ovat k<ehittyneet aivan toiseen 
suuntaan kuin muualla Suomessa, nimittäin ta:lo
jen pieneneminen on tapahtunut ja edelleen tapah
tuu sangen suuressa mitassa, on tästä ollut seu
rauksena, että esimerkiksi usea niistä vuokraoike
uksista, jotka on :annettu 50, 60 tai 70 vuotta 
tail:aperin jostain tilasta, ovat nyt jääneet a'inoa:s
taan .tuon tilan j'onkun osan omistajan vastatta
vaksi. Tila on saatettu jakaa joko perintöjaossa 
perillisten kestken tai myymällä eri osiin. Tilalla 
on saattanut olla us•eampia torppia, siinä on oJlut 
-esimerkiksi laillinen tilusja:ko, tässä tilusjaossa on 
nämä torpat jaetut eri osakkaille. Kun v. 1'909 
astui voimaan takautuva vuokrasopimus, kävi 
monessa tapauksessa sillä tavalla, että esimerkiksi 
kahdesta samanarvoisesta torpasta, joista toisen 
oikeudet oli annettu joitakuita vuosia aiKaisemmin 
kuin toisen ja joista toinen kuuluu yhdelle, toinen 
toiseUe talon.o:saUe, muutamia vuosia vanhempi 
ei ulottunut tämän takantuvan lain alaiseksi ja 
se talonomistaja, jonka maalle tämä torppa oli 
lang.ennut jaossa, vapautui ka·ikesta vastuusta tä
hän torppaan! torppa lankesi talolle vapaasti. 
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S.en sijaan toinen osaka!s joutui kärsimääm siitä, 
lettä hänen osalleen joutunut torppa tuli kuulu
maan tämän takantuvan lain alaiseksi. Näin ollen 
talonomistaja, jonka alueella tämän lain alaiseksi. 
joutunut vuoba-alue sijaitsee, tuli Kärsimään vää
ryyttä verraten siihen talon osakkaaseen, joka on 
vapautunut kokonaan kai,kesta vastuusta_. S.en 
vuoksi minä ehCLotan, että valiokunta kiinnittäisi 
tähän seikkaan huomiota ja että laki nyt tässä suh
teessa laadittaisiin :sellaiseksi, etbä vuokra-aluei
siin nähden ei joudu vastaamaan yiksis·tänsä se 
talonomistaja, jank:a alueella vuokra.tilus nykyään 
sijaitsee, vaan .että vastuu ulotetaan ·Koko siihen 
tilaan, josta vuokraoikeudet on aikanaan annettu. 
Siis että ne maanomis.tajat; jotka omistavat osia 
tästä tilasta, joutuvat yhdessä sen osakkaan 
kanssa, jonka tiluksilla vuokra-alue on, kärsimään 
sen tappion, mikä tästä tälle tilanosalle syntyy. 

Ed. .S. -H ä k k i n e n: Ettei syntyisi väärin
käsitystä siitä, mitä äsken lausuin, pyydän vielä 
käyttää puheenvuoroa. Täällä kyllä hallituisen 
esityksen 9 § kuuluu näin: ,Jos vuakra-alue on 
perintömaan vastikk<eeksi tai muuten ainaiseksi 
jollekin luovutettu, ja nykyinen vuokramies hal
litsee vuokra-aluetta alkuperäisen vuokrasopimuk
sen peru:st-eella., erotetaan vuokra-alue itsenäiseksi 
tilaksi lunastushintaa suorittamatta." Minun lau
sunnossani ei tullut lausutmrsi tätä kohtaa, mutta 
minä tarkoitin'kin lausnnnollani vain niitä, jotka 
ovat tulleet häädetyiksi vuokraesineeltä, vaikka 
heillä perinnöllinen vuokraoikeus on ollut. 

Ed. L o h i: Pyysin puheenvuoroa ,oikeastaan 
ed. Häkkis·en ensimäisen lausunnon j()hdosta, sillä 
minä tulin siihen käsitykseen, että hän 1ei .ollut 
lukenut tätä esitystä, vaan nyt, kun hän on lau
suntonsa oikaissut, minä en tahdo siihen sen enem
pää Imjota. 

Ed. Pullinen: Asian käsittelyUe valioKun
nassa olisi ollut suuresta merkityksestä, että toi
nenkin mäkitupa>lai:st€n erottami.sta koskeva esitys 
olisi tullut samalla kertaa valiokunnalle tiedoksi. 
Ainakin olisi ollut tärkeätä, että näissä peruste
luis'Sa olisi pääpiirteissä viitattu siihen, minkälai
seksi tämä toinen puoli asiasta on aikomus järjes
tää. Kun tämä ei ole ollut nähtävästi mahdol
lista, käytän tätä tilaisuutta lausuakseni toivo
mu'ksen, että hallitus koettaisi valmistuttaa tä
män toisenkin esityksen, ennenkuin tämä kysymys 
ehtii valiokunnassa ratkaisevaan käsittelyyn. 

Ed. K u j a l a: Koska asian asiallista kä~itte
lyä jatketaan, niin pyydän minäkin, lausua muu-. 

tamia yleisiä periaatteita, mi!llä tavalla pääasiassa 
suurin piirtein katsottuna torpparit olisi vapautet
tava. Kun katselee Suomen asutushistoriaa, nä
kee siitä porvarillistenkin historioitsijain selvittä
mänä, 'että Suomessa kaikkein aikaisimmin on 
vallinnut maan yhteisomistus. Sitten se on kehit
tynyt yksityisomistuMeksi ja muodostunut pien
talonpoikaisvilj.elyks·eksi. Sen jäl,keen on tänne 
sitten tuotu Ruotsin yhteiskuntajärjestys ja valtio
muoto ja sen mukana myös virkamiehistä. Tämä 
virkamiehis·tö 'sai palmkansa •luonnos'S'a siten, että 
se sai maatiloja haltuunsa, sillä Ruotsin hallitus 
selitti, että ,maa kuuluu Ruotsin kruunulle ja Ju
malalle". Nämä suuret maatilat, jotka tällä ta
valla joutuivat Ruotsin hallituksen suosikkien 'hal
tuun, muodostuivat 'Pääasiallisiksi torpparien or
juuttamislaitoksiksi. Maa, jonka, .Suomen kansan 
se osa, joka nyt on torppari- ja niuina v'uokravil
jelijöinä, sen esi-is:ät ovat itse asiassa raivannoot 
korvesta, on joutunut toisiin käsiin, ei siis ole ,niit
ten käsissä, joille sen todenteolla pitäisi kuulua. 
Muistan m. m. ·erään suometarlaisen huomatun 
miehen lausuneen, että maa on sen, joka sitä vil
jelee. Siis itse asiassa maan ei pitäisi 'Kuulua tässä 
maas,sa ainakaan niille suurille a.atelisherroille, 
joitten suvut vuosisatain kuluessa ovat sen •saa
neet haltuunsa s·ekä äsk,en mainitsemallani tavalla, 
nim. siten, että Ruotsin hallitus ollessaan tämän 
maan isäntänä jakeli niitä suosikeilleen, että myös 
siten, että suoraa tai epäsuoraa väkivaltaa käyttäen 
aj·ettiin alkuperäiset viUelijät pois tiloil.tansa ja 
niitten tilat otettiin suurten omistajain haltuun 
ja niitten tilain enti·set, todelliset, .oikeat omistajat 
saivat luvan raskaita veroja vastaan ruveta torp
pareiksi ennen omistamalleen ja itsensä tai su
kunsa raivaamalle tilalle. Kylliksi raskas on ol
lut se taakka, jota maamme torp;pariluokka on saa
nut kantaa; kylliksi raskas se uhri, jonka se on saa
nut kantaa harvalukuiselle maanomistajaluokalle · 
siitä niukasta leivästä, minkä se on kyynelten 
höystämänä saanut nauttia. Yksipuolinen, maan
omistajia yksin suosiva lainsäädäntö on kautta 
vuosisatojen tehnyttorpparien aseman täysin oikeu
dettomaksi. Isännät ovat saaneet miltei rajatto
malla mielivallalla määrätä torppareille veroja. 
Jopa tässä maassa yritettiin kehittää suoranainen 
maaorjuuskin, mutta sen estivät eräät väliintulleet 
seikat, m. m. Kaarle yhdeksännen maiden palau
tus oli voimakas este, mutta se ei estänyt torp
parilaitosta edelleen kehittymästä. Sehän oli torp
pari, joka suuren hovin omistajalle •ensin viljeli 
maan, puhdisti sen viljan, laittoi sen leiväksi, kan
toi sen maanomistajan pöydälle. .Sehän oli torp
pari, joka kehräsi ja kutoi kankaat ja langat pelh
vista ja viiloista ja .ompeli. ne maanomistajan ja 
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hänoo läheistensä valmiiksi käytettäviksi. Sehän 
oli torp1Jari, · joka joukkoineen sai pestä pyykit, 
kuurata huoneet, jDl)a kantaa tuhkaa kartanolle sitä 
varten. 8ehän oli torppari, j'Oka sai valmistaa kar
tanolla maatih:uksilla tarvittavat työvälineet, mi
käli niitä puusta valmist-ettiin, sehän oli torppari, 
joka metsistä sai kantaa marjoja herrojen eteen. 
Sanalla sanoen siis torpparimaailma •sai va1mistac: 
herroille elotilan niin hyväksi, niin ,auli;uaalli
seksi", kuin vain pa•ppien kuxittelemassa taivaassa 
saattaa olla. Ja tämän huomioonotta•en ja asu
tushistoriallisiin seikKoihin nojaten täytyy pitää 
selvänä, että aiJ:!akin suurten sukukartanojen torp
parien tiluk:set on mielestäni ilman minkäänlaista 
korvausta otettava heiltä pois ja tilus-ten viljelijät 
julistettava tilustensa perinnöllisiksi haHijoiksi. 
·Tämä yleisenä periaatteena täytyykin hyväksyä. 
Mikäli tähäin periaattees·een twlisi poi-kkenk·sia 
kysymykseen, on se vain silloin, jes maanomistajat 
ilmeisesti joutuvat kärsimään sellaisia vahinl{oja 
torpparivapautuksesta, jotta 'hänen oma elämänsä 
Käy ma-hd'()ttomaksi. 8illoin saattaa tulla, kysy
mykseen jonkunlaisen ·korvauksen maksaminen 
ma3Jnomistajal1e, ja sekin vain, kun on kysymyk
sessä pienemmät maanomistajat, jotka eivät itse 
eikä heidän :sukunsa ole suoraan rosvoamisella 
maita: haltuunsa saaneet, vaan ovat ostaneet sen 
ainakin lähivuosina •eivätkä siis ehtineet vielä 
nauttia etuja, mitkä· vastaisivat heidän ·suoritta
maansa kaU'P'Pa'hintaa maatilasta, jO'hon sisältyy 
vapamtettaviksi aiottuja to1"'Jpia. Sellaisessa ta
pauksessa ainoastaan tulisi Ky·symylros~en jonkun
taisen ·korvauksen myöntämitn~n. Tämä periaate 
ei: tietystikään tule saamaan kannatusta, sillä 
ed11;skunnan nykyinen ·kO>k.oonpano takaa sen, että 
maanami·stajien ed'nt torp'J)arien etujen edellä tu
leV'at ma1hdollisimman hyvin valiokunnassa huo
mioonotetuiksi, mutta siitä huolimatta esitän, että 
vallokunta yrittäisi ainakin nyt jo ottaa huomioon 
tätäiin periaatetta, sillä se on tof1Jparimaailman 
yleinen käsitys, että he ovat tarpeeksi hyvin jo suo
rittaneet s·en maansa hinnan, jotta heille kuuluisi 
nyt jo oikeus saada nauttiakseen itse työnsä tu
lokset. Itse tämä periaatteen sovelluttåminen 
kyUäkään ei vielä takaa kaikille vuukramiehille 
oi!keutta sentähden, että on vanhoja torpparisu
kuja viime vuosina •epätäydellisen j;a epävakaan, 
yksi'Puolisesti maanomistajia yksin turvaavan lain
säädännön takia. joutunut tilailtaan häädetyik•si 
pois· ja uusia on tullut tilalle, ja näin ollen nämä 
vanhat torpparit ovat useimmissa tapauksissa 
menettäneet ka~kki etunsa. Ne uudet, jotKa muu
tll'm1~ vuosia twka,perin ovat joutuneet torppaa asu
maan, joutuisivat saamaan nyt täissä etuja, jotka 
·k~konaiS'Ilad•essaan >eivät heille kuuluisi,. muUta 

löytyy kyllä keinoja, jos niitä vain ·tahdot.aan 
keksiä ja sovelluttaa tässäkin suhtees·sa inhimilli
seltä kannalta mahdollis·en ·oikeuden .i~·kamisoon 
eri tof1Jpariryhmien kesken. Hallituksen esitys 
täs:sä suhteessa siis periaatteellisesti poiKkeaa siitä 
katsantokannasta, minkä sosialidemokratian täy
tyy omaksua ja on omaksunut. Sitten hallitwksen 
esitys ·poikkeaa myös eräässä ioisessa periaatteel
lis-essa seikassa, nim. siinä, onko vuokramiehille 
annettava omistus'Oikeus vai hallinto-oikeus, ja 
ehdottoma.sti täytyy asettua vastustamaan omis
tusoikeuden periaatetta, sillä omistusoikeus on jo 
ny.t käytännös•sä muodostunut pikkuviljelijäHe 
kahleeksi. Hallinto-·oikeus riittää; hallinto-·oikeus 
kun taataan perinnöllis-eksi niin, että viljelijä tun
tee siinä olevansa turvattu eikä häntä joka het.ki 
hää.tö uhkaa, niin hänelle ei suinka•an ·ole siUoin 
pääasiallisesta merkityk-sestä, saako hän sanoa sen 
,omakseen", että se on minun, tai saako hän sa
noa, että hänellä on siihen varma hallinto-oikeus, 
jota ei .mikään järkytä. 

Hallituksen esityksessä on myös muutamia koh
tia, jotka Koko snuress•a määrin ovat l)arannuksen 
ja selvittelyn tarpeessa. :Minä pyytäisin asetta& 
myös ky•symyksen, minkätähden '8Sim. hallitus 
ehdottaa, että yli 15 :ha suuremmista alueista las
kettaisiin nykyinen hinta? Siis nykyinen sotatilan 
muodostama poikkeuksellinen hinta. Minkä täh
den myöskin niin mntkallista koneistoa ·erottamis
toimituKsen täytäntö·önpanijaksi ehdotetaan, kuin 
13 § tietää, sillä sehän ·sitä tietä k•estää monta 
vuotta, ennen'kuin siitä v.almista tulee. 21 § :m 
mukaan ehdotetaan, että nämä tilat, näin muodos
tetut pientilat joutuisivat äsken vahvistetuksi ju
laistnn pientila-asetuksen alaisiksi, siis sen kar
sina-asetnksen alaisiksi, joka mahdollisimman vä
hiin supistaa pienviljelijän liikkuma-alan. (Edns
~,unnaeta: Ei ·sitä vielä ole vahvistettu. - Puhuja: 
Askenhän sitä ehdotettiin vahvistettavaksi.) On 
·kokemuksia olemassa, minkälainen on niiden val
-tion välityksellä muodostettujen pientilallisten 
asema, joiden oikeuksien ja velvollisuuksien käy-
tännöllisessä järjestely•ssä on noudatettu sitä peri
aatetta, minkä mainittu asetus pientil'Oista sisäl
tää. Nehän eivät suuressakaan määrässä eroa eikä 
oleellisesti sanottavasti ollenkaan torppareista. 
Se vain ero on, että :lsäntänä on valtio ja pehtoo
rina kuvernööri, kun taas yksityisen tilalle on isän
tänä omistaja ja hänen asettamansa ty-önvalvoja. 
Niittenhän vuokrakirja sisältää koko joukon s-el
laisia määräyksiä, joiden rikkomista tuskill!Pa voi 
aina joka tapauksessa välttää, ja sellaisessa tapa
uksessa menettäisi pientilan haltija oikeutensa 
vuakraesineeseen, menettäisi uliraamansa työvoi
man Ja• amaisuuden ja siirtyisi edelleen 11alstatyö-



1044 Perjantaina 25 p. tammikuuta. 
---------~------------

1äisa.rmeijaan pikemmin, kuin mitä se tapahtuisi 1 

kapitalistisen kehityksen vaikutuksen kautta. 
Näitä yleisiä periaatteita torpparivapautuksesta 

suosittaisin asianomaisen valiokunnan huomioon
otettaviksi, sillä nämä yleiset periaatteet, joista 
tästä olen tuonut •eräitä esille, ovat koko torppari
maailman yhteinen vaatimus Suomessa ja s•en vaa
timti.K:sensa puolesta se tulee taistelemaan '•kaikilla 
sen käytettävissä olevilla k·einoilla, kunnes se· on 
saanut sellaisen hyvityksen, joka vastaa sen teke
miä uhrauksia ja vuosisataisia kärsimyksiä. 

Ed. La n tt o: Tämä torp!parivapautuskysy
mys on tietenkin semmoinen kysymys, että sen 
ratkaisua on joudutet.tava kuta enemmän. Tämä 
hallituksen esitys onkin minun m~elestäni jota
kuinkin oikeaan osunut. Kuitenkin minä· pidän 
tässä to11pparivapautusasiassa vaikeimpana kysy
myksenä metsänkäyttöoik·euden ratkaisua, j'Osta 
puhutaan 5 § :ssä. Minä tunnen Pohjanmaalla 
keski·kokoisia tiloja, joilla on kymmenenkin torp
paria, ja näillä torppareilla on metsänkäyttöoi:kteus 
siHä tavoin, ·että ne saavat ottaa maassa olevaa 
puuta ja myös lehtipuuta isännän osoiU.amista 
paikoista. Näillä on ·ollut v.eroa noin 20-25 
markkaa,· toisin paikoin on 'vero ollut suurempi. 
Nyt lkun näiUe tullaan jakamaan erityisiä pah
toja, tekee tämä monellekin suurta haittaa. Siis 
minä pyydän maatalousvaliokunba erityisesti 
kiinnittämään huomiota 5 §:ään. 

7 § :n suhteen, jossa· puhutaan, •että on vuokra
alueen arvioinnissa huomioon otettava, kuinka 
kauvan vuokramies on siinä asunut, pyytäis·in 
otettavaksi huomioon myös ·sen asian, minkälai
nen vero sillä vuokra-alueella on ollut, johon vii
tataan myös meidän nykyään käytännössä ole
vassa vuokralaissa, että vu'OKra-alueitten lunas
tusta arvioita•essa on huomioon otettava, kuinka 
suuri vero sillä vu<>kra-alueella on ollut olemassa. 
Kun on toisia vuokra-alueita, joissa on samanlai
sista alueista vu'Okra 50 markkaa, toisissa 10 
markka,a, pitää luonnollisesti sen, jolla on ollut 
suuri vero maksettavana, saada halvemmalla sem
moinen paikka luna;stetuksi, ja päinvastoin, jos 
on pieni vero ollut, semmoinen paikka luonnolli
sesti voisi tulla vähän kalliimmasta llunastetta
vaks.i. 

Ed. Mäki: Minä olisin pitänyt suotavana, 
että ne eduSKunnan jäs•enet, j'Otka eivät kuulu sii
hen v·aliokuntaan, johon tämä asia tulee mene
mään, .olisivat lausuneet -käsityksiä ensiksikin 
siitä, mihinkä tai kuinka suuriin vuokra-alueisiin 
tämä laki olisi ulotettava, olisivatko mäkitupa
alueet päinvastoin, )>.uin hallitus ehdottaa, otetta-

vat lain alle. Toi•seksi siitä, onko :hallit-ukseln 
e1hdotus siinä osunut oikeaan, kun se asettaa vuok
ratilojen lunastamisen paKolliseksi, niin että 
kaikki torpparit, j.otka ta:htovat näitä etuja käyt
tää hyväks·een, ovat velvolliset Innastamaan ·torp
pansa eikä heille jää varaa valita, josko edelleen 
haluavat olla vuokramiehinä. Olisi mielestäni 
tässäkin suhteessa ollut hallituksen •ehdotus pa
reffilpi, jos olis-i annettu torppareille oikeus joko 
·olla vuokramiehinä tai käyttää tässä laissa mää
rättyä lunastusoikeutta hyväkseen. Sitten myös
kään en mitenkään ymmärrä tässä 5 § :·ssä olevaa 
määräystä ·siitä, että ainoastaan 15 hehtaarin suu
ruisen metsämaan saisi torppari Oulun, Kemin ja 
Lapin kihlakunnissa ja ainoastaan 10 'ha. suuren 
metsäalan itselleen eroitetu:ksi ma•an muissa osissa. 
Olisin tässäkin tapauksessa sitä mieltä, että torp
paDeille olisi ·eroitettava heidän metsänkäyttöään 
vastaava ma.a-ala, samoin, jos 'heillä jo on ollut 
sellainen metsäala e11oitettuna, •saisivat sen hal
tuunsa. Siis ylintä raj,a;a ·ei käsi.tY'kseni mukaan 
ollenkaan tarvittaisi, vaan torpparit, lampuodit ja 
mäkitupalaiset saisivat pääasiassa ts•ellaisen alu
een niin viljelys- kuin metsämaatakin, kuin mikä 
heidän nautinn.ossaan nykyisinkin on .. Mitä tu
lee lunastusmenettelyyn, •ei se minua tyydytä, 
kuitenkaan en tahdo siitä ehdotuks~a tehdä, k0S·ka 
minulla on valiokunnassa tilaisuus ·koettaa vai
kuttaa siihen ja olen jo koettanutkin, jOS'kin <se 
usein on kaikunnt kuuroille korviUe. Tämä hal
lituksen ehdotus, jossa ·se ehdottaa, että sellaiset 
mäkitupalaiset, joilla on ;yksi ha vähempi viljelys
maata; j.osta lf2 ha peltoa, jäisivät asetuksen ulko
puolelle, on minusta kovin epäonnistunut. Ja 
koska täällä on wsianomaisen maataloustoimitus
kunnan apulaispäällikkö, toivoisin, että hän se
lostaisi, millä perusteella tällaiset mäkitupa-alu
'eet ·on tahdottu jättää tämän lain ulkopuoJelle, 
kun ·ei ol·e millään tavalla perusteluissa osoitettu 
niitä syitä, jotka sen ovat .aiheuttaneet, eikä myös
kään toista näitä mäkitupa-alueita :ktoskevaa laki
ehdotusta ole ·eduskunnalle jät<etty. Näistä muu
tamista ·seikoista olisi ollut hyvä, jos valiokunnan 
jäsenet olisivat sa-aneet evästyksiä. Saattaa olla 
niin, etteivät .eduskunnan jäs~met vielä ole 
tutustuneet näihin eri kohtiin, mutta kuitenkin on 
ehkä asia siksi selvä, että olisi voitu joitakin oh
ieita vali<>kunnaHe antaa lähetekeskustelussa. 

Ed. S n e 11 m ·a n: Tässä lakiesityksessä eräi
den vuokra-alueiden saat.tamiseksi itsenäisiksi 
tiloiksi ehdotettu korvaus maanomistajalle on 
mielestäni liian alhainen. Sillä maanomista.ikt.t 
sentään oli<sivat jossain määrin kohtuulliseen kor
vaukseen oikeutetut. Toivoisin, että arvoisa valio-
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kunta ottaisi tässä ·su'hteessa arvionsa perusteeksi 
vuokra-alueen metsien ja rakennuksien suhteen 
ed. Linnan y. m. lukuisain edustajain allekirjoit
taman anomus·ehdotuksen. Luulisin•, että tällä 
pohialla korvausasia saataisiin paxemmin jär.ies
tetyksi. Tilattoman väestön kysymys on ehdotto
masti tärkein kysymys. Mutta sama!lla kun se 
on tärkein, se on myös valtiollinen ja yhteiskun
nallinen kysymys ja näin ollen pääasiassa :ratt
kaistava valtion .ia yMei:skunnan ·kustannuksella 
tavalla sdlaisella, e·ttä vuokrati1oj.en lunastajat 
eivät suinkaan tule liiaksi rasitetuiksi, vaan että 
he saavat kohtuullisella korvauksella vuokra
alueensa itsenäiseksi tilakseen. Toivoisin, että 
arvoisa valiokunta näitä periaatteita silmälläpi
täen tulisi suotuisaan tulokseen tämän tärkeän 
kysymyksen ratkaisussa. 

Ed. K a i r a m '0: Valtiopäivätyö on valitetta
vasti yhä enemmän muodostunut sellaiseksi, että 
·pa.rhaammallakin tahdolla on melkein mahdotonta 
niin lyhyessä ajassa, kuin tavallisesti on käytettä
vissä, pöydällepano ja lähetekeskustelun välillä 
perehtyä tärkeisiin asioihin. Niin on minullekin 
käynyt ja tällä <kertaa en .s•en vuoksi ol•e tilaisuu
dessa kaikin puolin noudattamaan sitä kehoitusta, 
jonka ed. Mä:ki äsken lausui, niin midelläni kuin 
sen tekisinkin. Pyydän kuitenE:in :parissa kohdin 
asiaan kosketella. Minusta tekisi maatalousvalio
kunt•a itsensä syypääksi virhees•een, jos S'8 nyt 
ryhtyisi hallituksen ehdotusta laajentamaan niin 
että mietintö :käisittäisi myöskin mäkitupalaisia. 
Sillä hivalla se menettäisi kalliin ajan ja viivyt
täisi asian ratkaisua, jota suinkaan ei olisi toi- i 
votta.va, varsinkin kun hallitus nimenomaan sitou- '1 

tuu ennen pitkää antamaan toisen ehdotuksen, . 
jossa mäiritupalaisten asema järjestetään .. Toi
voisin, ettei maatalousvaliokunta antaisi houku
tella itseään tä:hän, vaan odottaisi· aikansa ja 
jouduttaisi asian ra·tkaisua. 

Toiseksi pyytäisin huomauttaa, että ymmär
tääkseni joku ylin raja lunastettavalle torpa.n alu
eelle on välttämätöntä ·säätää, koska lunastamis
ehdot nyt tehdään niin ankariksi, ·kuin ne ovat 
ehdotetut hallituksen esityksessä, ja luultavasti 
myös tullaan eduskunnassa hyvä:ksymään. Ei 
voi olla oikein, että pakoteta•an erinomaisen ha1-
valla hinnalla maanomistajat· luopumaan niin 
suurista alueista, kuin •eräissä tapauirsissa torppa
rialueet ovat. Niitä on •s·ellaisia, jotka käsittävät 
kymmeniä hehtaareja viljeltyä maata, siis paljo 
enemmän, kuin yksi torp:pa.riperhe elatustansa var
ten tarvitsee. Se ei.ole ·kohtuullista, että yhdelLe 
perhoolle otetaan enemmän, kuin mitä se tarvit
see, jos se tapahtuu, niinkuin .tässä on ehdotettu, 

tois·en yksityis·en kansalaisen :kustannuksella. Se 
tulee aiheuttamaan juonittelua ja huijaust-a maan 
kanssa, ja siitä ·ei ole mitään pysyväi·stä hyötyä. 

Senaattori Pehkonen: Niiden huorp.autus
ten johdosta, joita täällä osittain sillä aikaa, kuin 
olen ollut kuul,emassa, osittain aikaisemmin, en
nenkuin ehdin saapua, on esityksen jahdost~;~. 
tehty, pyydän esittää muutamia näkökohtia. Kun 
otamme huomioon ne tilastonumerot, jotka osoitta
vat tilattoman väestön kysymystä mei{}än maas~ 
samme, täytyy jokaisen luonnollisesti tulla siihen 
tulokseen, että se esity's, joka tällä kertaa on käsi
t·eltävänä, on vain yksi osa siitä suuresta uudistus
ten ja reformien sarjasta, johonka maakysymysten 
alalla hallitus ja eduskunta saavat läihipäivinä 
tutustua. Onhan meidän maassamme vuonna 
1901 kerätyn' tilaston mukaan ollut itsenäisiä 
viljelmiä ainoastaan noin 110,000, kun sen sijaan 
vuokraviljelmiä on ollut 160,000, ja vielä maa
seudulla ilman minkäänlaista viljelmää olevia 
perheitä yli 200,000. ·Se alote, joka on esillä, 
käsittää ainoastaan y'hdeltä osalta tätä väiest.ö
luokkaa, joka kokonaisuudessaan on luettava 
uudistuksen alalla sittenkin yhteen. Se ·edustaa 
ainoastaan vajaata · 100,000 perhettä . yihteensä 
noin 350,000 perheestä. .Sen lisäksi tämä alote 
ei ulotu edes. kaikkiin niili.in perlheisiin, jotka 
varsinaisina vuokraviljelijöinä tässä maassa asu
vat, vaan jäävät sen ulkopuolelle vi·elä kaikki ne 
vuokravilj:elmät, jotka ovat kruunun virkatiloilla 
sekä yleensä valtion mailla, jotka nekin vuokra
viljelmät nousevat useam1Jaan tuhanteen ja joiden 
aseman järjestelyn täytyy tulla yhteen yleensä 
maakysymyksen järjestelyn kanssa. Kun , kui
tenkin oli tärkeätä päästä maakysymyksen käsit
telyssä alkuun, oli hallitus :pakotettu bnhyen ajan 
vuoksi ottamaan esille sen osan, joka hallituksen 
käsityksen mukaan oli· kiireellisin ja enemmän 
kantava siihen työhön nähden, mikä uudistuk
sessa on tehtävänä. Torpvarien ja la:mpuotien 
aseman parantamiseen nimittäin vakotta'vat sekä 
yhteiskunnalliset että maataloudelliset että myös
kin sosialiset kysymykset. .Sen sijaan mäki
tupalaisten ja työmiesten olojen parant~;tmiseen 
'eivät näin välittömästi liity suorastaan maatalous
kysymykset, vaikka niidenkin aseman ratkaise
minen tulee vaikuttamaan välillisesti maatalou
teen, tulee vaikuttamaan lopullisesti ehkä enem
män kuin vuokraajain aseman järjestäminen. Ja 
sellaisenaan maataloudenkin kannalta on perin 
tärkeätä, että näidenkin asemaa koskevia uudis
tuksia saadaan ensi tilassa ajetuksi läpi · sillä 
tavalla, että ne uudistukset turvaavat tämän väes
töluokan toimeentulon ja samalla myöskin f!en 
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elinkeinon kohottamisen, -jota tämä väestöluokka 
myöskin harjoittaa. Lyhyesti mainittuna siinä 
syyt miksikä tämä kysymys on ensiksi ta:hdottu 
valm'istaa. On myönnettävä, tästä johtuu se 'heik
kous; johonka, sikäli kuin kuulin täällä, on •pu
heenvuoroissa viitattu, ettei mahdollisesti tätä rat
.kaista,essa voida täysin yhdenmukaista ohjelmaa 
pitää silmällä. Minä kumminkin luulen, että •Se 
:periaate, joka tässä on omaksuttu, täytyy o'lla 
pohjana niille uudistuksille, joita jatkona tälle 
tullaan esittämään ja eduskunnassakin ·ajamaan. 
Niin :paljon kuin ma•hdollista on saatava pitkä
aikaista maatalousammattia harjoittava väestö 
kiinteästi asuinrpaikkoihinsa kiintymään sillä ta
valla, että ne saavat riittävän toim:·eentulon vuo
desta toiseen tarvitsematta aseman epävakaisuu
den tähden lähteä liikkumaan paikasta toiseen. 
Ja tähän silloin sisältyy minun käsittääkseni, 
vielälpä osaltaan·· työmiesasun toi•hinkin nähden, 
omistusoikeus tai ·sitä lähentelevä vuokramuoto, 
niin että myös työmiesasunnon yhteydessä per'he 
voipi harjoittaa ainakin pienessä mittakaavassa 
maanviljelystä saadakseen siitä toimeentulonsa 
turvaksi ikäänkuin vohjan. ·Sen kautta käsittääk
S<eni nämä IJienemmät viljelijät pääsevät rii'ppu
mattomampaan asemMJ.n niistä joko pysyväisem
·mistä tai tila•päisistä työnansioista, joita heidän 
ympärillään on· tarjona. Heillä on siinä tuki, joka 
aettaa heidät työmarkkinoilla jo edullisemrpaan 
asemaan, kuin missä he muuten olisivat. Toistai
seksi en kuitenkaan voi lähemmin esittää niitä 
:Mtusteita joilleka hallituhen toimenpiteet näihin 
nähden tulevat rakentumaan. Esitän näin ollen 
aj,noastaan yksityisen ajatukseni siihen nä1hden. 

Mitä nyt •esilläolevaan osaan tästä uudistusten 
sarja·sta tulee, on edellä sanotun periaatteen omak
suen hallitus katsonut sekä reformin läpiajami
selle että myös vuokraajain aseman järjestämi
selle edulliseksi, että se Y:htenäisesti viedään läpi. 
Reformin yhteydeBsä maatalouden kannalta täy
tyy ehdottomasti järjestelyjä: tapahtua tilusrajoi
hin nähden ja se järjestely myös suurimmalta 
osaltaan on vuokraajien kannalta t'arpeellinen. Se 
voi parhaiten tava'htua silloin, jos järjestely sa
moilla alueilla tapahtuu samalla kertaa. Poikke
Jtksena on tässä edellä viittaamiini IJerusteihin 
ckatsoen erotettu mäkitupa-alueet ~li yleensä pie
nim:mät viljelmät erilleen sekä myöskin ne vuokra
viljelmät, jotka liittyvät kuntien alueisiin. Tämän 
vii:memainitun on hallitus katsonut voivansa tehdä 
·siihen nähden, että kunnallishallinnossa ensi vuo
sina jo, tulee olemaan edustettuna • myös' tilato-n 
väestö,- ja näin -ollen voi toivoa, -että kunnallishal
linto, .järjestää olot omilla tiloillaan vastaavasti 
sikäli· k'llin ei kuntain asutuksen tai muitten 
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yleistä laatua olevien näkökohtien vuöksi ole 
välttämätöntä toisin järjestää. Nämä pienemmät 
viljelmämuodot oo myös erotettu erilleen siitä 
syystä, että niiden yhdistäminen tähän voisi vii
vyttää suurempien viljelm~en erottamista tarpeet
toman pitkälle niitten työvoimien puutteessa, joita 
erottamistoimenpiteessä on käytettävä, kun sen 
·sijaan, jos ne erotetaan erilleen, voidaan mahdolli
sesti ajatella näitten pienten alueitten erottami
sessa käytettäväksi apuna henkilöitä, jotka e-ivät 
ole tpätev,iä suurempia vi·ljelysaloja .Jerottamaan 
ja järjest.elyjä tekemään, mutta joita näillä -pie
nillä alueilla mahdollisesti voidaan käyttää. 

·Toiseksi myöskin vastaisuuteen nähden nä!htä
västi näillä pienemmillä alueilla tulee olemaan 
monin kerroin enemmä.n otetta.vana huomioon 
asunto-olot ja yleensä sosialiset olot, kun sen si
jaan suuremmilla on aina määräävinä maa
taloudelliset olot. Näin ollen jos lainsää
däntötyötä vastaisuudessakin tarvita·an, näyttää 
tarkoituksenmukaiselta nämä kaksi eri luokkaa 
erottaa erilleen. (Vasemmalta: Mielivaltainen 
jalm.) Mitä niihin aloihin tulee, jQita on esitetty 
erotettavwksi vuokraviljelmiä itsen:äi·siksi muodos
tettaessa, on yleensä asetuttu siUe kannalle, että· 
vuokraaja saarpi nautittavakseen sen alueen, jota 
hän ennenkin on wsunut. 'Siten erotettaisiin t-ontti
maa, viljelys- ja vilj.elyskelpoiset maat sekä myös
kin hakamaa sikäli kuin s·e on vllut vuokravil
jelemänä ·erotettu ja sen li·säksi välttämätön koti
tarvemetsä, kuitenkin niin, •että entiselle omista
jalle jäisi tariJeellinen ·kotitarvemetsä. Kun tässä 
voipi erinäi:sissä oloissa. yleensä asianomaiset kes
kenään alueestaan myöskin sopia, on lainsäätä
jän kannalta katsottu tarpeellis-eksi määrätä se 
pakollinen korkein raja, johon asti pakosta voidaan 
mennä, mutta jos metsämaan laajuus ja olevat 
·olot ovat suotuisat tai tekevät mahdolliseksi, voi
daan keskinäisellä sopimuksella ja toimituksessa 
osallisena olevan arviolauta·kunnan 1sitä välittä
essä liittää laajemviakin alueita, jos vuokraaja 
katsoo voivansa s-ellaisen lunastaa ja maanomis
taja katsoo voivansa sen luovuttaa. Yhteiskun
nan 'kannalta on nimittäin tä;ssä tärk·eätä pitää 
silmällä niitä perus·seikkoja, jotka tämän reformin 
aiheuttavat, se tahtoo sanoa, on pidettävä sil
mällä, ·että tämän reformin yhteydessä saadaan 
niin paljon kuin mahdollista muodost-etuksi 
sellaisia pienviljelyksiä, jotka tosiaankin ky
kenevät elättämään perheen ja takaamaan sille 
työn mahdollisuuden, mutta. yht.eiskunnan kan
nalta ei ole tähän nähden välttämätöntä, että 
nämä viljelmät -ovat erityi:!lemmin laajoja, koska 
laaj•empi alue voi toisellakin tavalla tulla vrljel
lyksi ja vastaisuudessa paJstoitetuksi pienviljelyk-
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sen lisäämistä varten. Siitä syystä on hallituksen 
esi.tykseen asetettu korkein raja, joka se'kä metsä
maata että viljelys- tai viljelj'lskelpoista maata on 
pakolli11esti uuteen tilaan liitettävä. Myös yhteis
·kunnan kannalta on tärkeätä .se, että reformim 
yhteydessä .toimitetaan sellaisia järjestelyjä, jotka 
vastaisuudessa takaavat nousevan ja edistyvän 
pienviljelyksen, niinkuin mainitsin, aluerajojen 
järjestelyn. Ei myöskään yhteiskunnan kannalb 
voi olla välttämätöntä tämän kysymyksen yhtey
dessä mennä niin pitkälle, että uudistus 'suorastaan 
loukkaisi entisen omistajan oikeuksia siinä, missä 
illUulla tavallakin voidaan sama asia jär,i>estää. 
Siitä syystä on wyös tahd.ottu sallia tilaisuus eri
näisten seikkain vallitessa toimittaa siirtoja, kun
han vain maataloud·en edut uudella viljelyrosellä 
tulevat sen siirron jälkeenkin yhtä hyvin turva
tuiksi, kuin ne muutenkin olisivat olleet. 

Kun kys;ymyksen järj.estely koskee mitä lähei
simmin omistusoikeutta, on luonnollisesti varsin 
vaikeata määrit,ellä ja päästä yksimieli,syyteen 
siitä lunasttishinnasta, joka reformin yhteydessä 
olisi suoritettava lnovntetusta maasta. Siinä luon
nollisesti voidaan lähteä kahtaalta arvioimaan: 
Esityksessä on lähdetty siitä säännöllisestä olo
tilasta, joka meillä vallitsi ennen epäsäännöllistä 
sotatilaa, ja tästä arviosta on ·tahdottu vähentää 
se, mikä yleensä voidaan katsoa, ei tässä tapauk
sessa täy;sin lainmukaisesti, vaan yhteiskunnan 
reformin •kannalta ja muuten oikeutetuksi vähen
tää hinna.sta. T.oinen arvioperuste olisi se, että 
lähdettäisiin yleensä laskemaan, mitä luovutuk
sessa on ma·an omistajan omaa, ja tultaisiin yk
sistään yhteenlaskulla lopTJusummaan. Kun arvi
oimisen toimittaa arviolautakunta, jossa on ·edus
tajia molemmin puolin, näyttää käytännössä 
mahdollisimmalta ja enemmän oiroeaan osuvalta 
se, että arviomiehet voivat lähteä nykyisestä ar
vosta ja. vähentää ,siitä pois niitten uudistusten 
arvon, joka voidaan katsoa vuokraajaUe kuulu
vaksi tai jonka vä:hennyksen vuokraaja voi katsoa 
oikeutetuksi saamaan. Kun samalla on pidet
tävä silmällä hinastushintaa määrättäessä ja sen 
maksua järjestettäessä sitä, että uusi viljelijä voi 
va:rmuudella sen hinnan suorittaa ja siis nousee 
jaloilleen viljelmällään, on välttämätöntä valtion 
käydä välittämään hinnan ~suoritusta, niin alhai
nen kuin se mahdollisesti Toi olla;kin. Siitä syvstä 
on valtio-obligatsiooneilla asetuttu välittämään 
tätä ·lunastushintaa. 

Mitä itse erottamistoimitubeen 'tulee, on siinä 
hallituksen esityksessä pyritty myös mahdoll1-
suuden muKaan oikeaan tiehen. '!Sillä .tavalla on 
jätetty erottamistoimituksesta väliltä pois yksi 
maanjako-oikeuteen vetoaminen ja on katsottu· 

tämä voitavan tehdä siitä syy>&tä, että täs:sä 10n 

mukana nyt ·arviolautakunta, j.oka osittain vas
taa maanjako-oikeutta, ja että kuitenkin lopuksi 
on oikeus a:settaa asia ;kokonaisuudessaan maan
jako-oi,keuden ratkaistavak~i. 

Taihtomatta sen lähemmin täis:sä yhteydessä 
asiata perustella pyydän vielä ·kiinnittää huomiota 
siihen, että. hallituksenkin käsitY'ksen mukaan 
tämä on ainoa:staan alkuosa maareformin alalla 
ja tulee hallitus, jos sillä tilaisuutta tulee jatku-. 
vrusti .olemaan, työskentel.emään saada·ksensa edus
kunnalle myös esityksiä niiksi toimenpite.iksi, 
joilla jälelläolevan vuokraajaluokan asemaa -pa
rannetaan 1samoja periaatteita huomioonottamalla. 
Samoin pitää hallitus tärkeänä, että maanviljelys
työväien · aseman parantamiseksi ryhdydään toi
menpiteisiin mahdollisimman pian. On luonnol
lista, että tällaista laajaa ,kysymystä ·ei muuta
massa viikossa voida käsitellä eikä mtkaista, siitä 
kai on kokemus eduskunnan a•sianomaisel,la valio
kunnalla - va.run tulevat ne viemään jonkun ajan. 
Toivottavaa kuitenkin on, ·että asia tämän talven 
kuluessa saataisiin pääasia;ssa käsitellyksi, vie
läTJä edusikunnassakin. 

Ed. B ä c k: J ag begärde ordet med anledning 
llif hr Mäkis uttalande. Det torde vara kammaren 
v.äl bekant, att det finnes torpare, thvilkas lego
område hufvndsakligast utgöres af fiskevatten. 
Jag hoppas att dessa fiskartor1pares rättigheter 
måtte ihågkommas vid utskottsarbetet. För öfrigt 
fram'hålles i slutet af propositionens fjärde mo
ment, att regeringen för närvarande utarbet.ar en 
prOTJosition jämväl angående reglering af back
stugusittares ställning. J ag vågar uttala den för
'hOTJpningen, a tt, då regeringen framkommer med 
'!}rOTJOsition i detta ärende, äfven de bac'kstugu
sittare måtte ihågkommas, hvilkas rättigheter 
bestå hufvudsakligast i ifiskevatten. 

Keskustelu "julistetaan päättyneeksi Asia läili.e
tetään m a. a ta 1 o usva 1 i o kuntaan. 

5) Ehdotuksen laik.si Suomen rahasta 9 p :nä elo
kuuta 1877 annetun· lain 6, 10, 11 ja 16 § :ien 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 

sisältävä hallituksen esitys n:o 26, jota on val
mistelevasti käsitelty suuren valiokunnan mietin
nöissä n :ot 15 ja 15 a sekä 'Pankki valiokunnan 
mietinnössä n :o 2, esitellään k o l m a n t e e n 
k ä s i t t e l y y n. 

P u h e m i e s: Eduskunta. päättänee hyväksyä. 
ja vahvistaa lain sellais·ena, kuin se toisessa käsit-
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telyssä on päätetty. Laki hyväksytään ja va,hvis
tet~an. 

Puh e m i e s: Asian kolmas käsittely on IJäät• 
tynyt. Asia ori loppuun käsitelty. 

6) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 19i6 
·annetun valtiopähäjärjestyksen 29 ja 75 § :n 
· muuttamisesta toisin kuuluviks.i 

sisältävä hallituksen esitys n :o 3, joka on val
rr;istelevasti käsitelty suuren valiokunnan mietin
nössä n:o 2'1 ja perustuslakivalioKunnan mietin
nössä n:o 7, esitelläan kolmanteen käsit
t c 1 Y Y n.. 

Puhe m i ·~ s: Ensin sallitaan asiasta keskus
tella, sitten tehdään päätös lippuäänestyksellli 
perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta, joka on ' 
pontena mietinnön kolmannella sivulla, eli, että 
esillä oleva lainsäätämisasia käsitellään siinä jär
jestyksessä, kuin valtiopäiväjärjestyksen 60 § :n 
2 :ssa momentissa on- sääd.ettynä, s. o. kiireelli
senä. Jos mainittu ehdotus hyväksy.tään, toimi
tetaan lippuäänest;y~s lakiehdotuben hyväksymi
sestä tai hylKäämisestä. Mutta ellei kiireelliseksi 
julistamista tapahdu, äänestetään, onko lakiehdo
tus jätettävä lepäämään v.aiko 'hylättävä. Lo
puksi esitellään, jos asia on julistettu· kiireelli
seksi ja lakiehdotus 'hyväksytty, se perustuslaki
valiokunnan mietinnön toisella sivulla .oleva ehdo
tus, että eduskunta hyväJksyisi ja vahvistaisi pu-
heena olevan lain. ' 

Ehdotettu menettely hyväksytään. 

Kun ei puheenvuoroa haluta, luetaan ja hy
väksytään kirjallisesti laadittu äänestysesitys. 

Åä~estykset ja päätös: 

Ken hyvä:lrsyy puheenao.levan ehdotuksen asian 
kiireelliseksi julistamisesta, äänestää ,,jaa"; ken 
sitä ei hyväksy, äänestää ,.,.ei". Jos vähintään 5/ 6 

annetuista äänistä kannattaa mainittua ehdo
tusta, on s·e hyväksytty, muuten se on hylätty. 

Äänestyksessä annetaan 182 jaa-ääntä eikä 
yhtään ei-ääntä; eduskunta on siis päättänyt 
käsitellä a:sian kiireellisenä. 

Luetaan ja hyvä•ksytääm. seuraava kirjallinen 
äänestysehdotus: 

Joka hyväksyy lakiehdotuksen sellaisena, kuin 
~e .on t~i,se:ssa käsittelyssä päätetty, äänestäi;i ,jaa", 
JOka e1 sitä hyväksy, äänestää ,·ei"; jos vähin
tään 2/a annetuista äänistä on jaa-ääniä, on laki" 
·ehdotus hyväksytty, mutta muut@ se on hylätty. 

Åän·estyks•ess'ä annetaan 183 jaa- ääntä ja 2 ei
ääntä. Eduskunta on sii1s päättänyt hyvä.tl:syä 
lakiehdotuksen sellaisena kuin se on päätetty toi
sessa lukemisessa. 

P u he m i •e s: Ed·eUeen tRJhtonee eduskunta 
mietinnön to.irs>ella sivulla olevan ehd·otuksen mu
kaisesti .vahvistaa lain. 

Puhemies: La>ki vahvistetaan. 

P u h e m i e s: Asian ko•lmas käsittely on 
päättynyt. Asia on l.o-ppuun !käsitelty. 

Puheenvuoroon saatuaan lausuu 

Ed. P e u r a k o ·s ·k i: 'Pyydän eduskunnan 
v·alitsijamiehiä jäämään tänne valitsijami€sten 
kokoukseen, joka pidetään 1heti e«;luskunnan täysi-
istunnon kesroeytettyä. · 

Seuraava täysi-istunto 'Pidetään tänä iltana klo 
7 i. p. 

Täysi-istunto päättyy klo 4,45 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava.. 

--~----~--~ 
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Päiväjärjestys. 

Ilmoituksia: 

1T o i ne n käsittely: 

Ehdotus laiksi 20 päivänä heinäkuuta 
1916 annetun valtiopäiväjärjestyksen eri
näisten valtiopäivätöitä koskevain säännök
sien muuttamisesta ja täydentämi:stä .... 

A s i a k i r j a t: Suuren vaQiokunna.n 
mietinnöt n:o 20 ja 20 a; perustuslakivalio
kunnan mi<Jtintö n:o 6; hallituksen esitys 
n:o 9. 

Ehdotus laiksi oikeudenkäymiskaaren H 
luvun 10 §:n muuttamisesta toisin kuulu-
vaksi .......................... · · · · · · 

Asia k i r j a• t: Suuren valliakunnan 
mietintö n:o 23; lakiva;liokunna'n mietintö 
n:o 5; hall~tuksen esitys n:o 30. 

Ehdotuks·en laiksi eräänlais·en omaisuu
den käytöstä sodan aiheutrtamissa poik
keuksellisissa oloissa., 2 p :nä kesäkuuta 
1917 annetun lain 13 §:n muuttamises•ta 
tc.isin kuuluvaksi ..................... . 

A s i •a k i r j a t: Suuren valliokunna·n 
mietintö n:o 22•; elin1Ja1rvea:siainvaliokunnan 
mietintö n:o 3; h'a1lituksen esitys n:o 37. 

Ehdotuksen laiksi sisältävä väliaikaisia 
säännöksiä alkoholipitoisten aineiden val
mistuksesta, mwahantuonnista:, myynnistä, 
kuljetuksesta j8l varastossa;pidosta ....... . 

A s i •a k i r j a t: Suuren va[iokunnan 
mietinnöt n:o 18 ja 18 a.; talousvaliokun
nan mietintö n:o 1; •ed. Sa.volaisen y. m. 
edusk. esit. n:o 19 sekä ed. Alkion y. m. 
edusk. esit. n:o 20. . 

Ehdotus laiksi järjestyksen piidosta kan-
pungeissa ........................... . 

A s i i3J kirjat: Suuren vaEokunnan 
mietintö n:o 19; lakivaliokunnan mietintö 
n:o 3; ed. Airolan y. m. edusk. esit. n:o 16. 

Lepäämään jätetty esitys, joka koskee 
· osuustoiminblain 19 § :n muuilt8!mista .... 

A s i a k i r j a t: Suuren va:liokunnan 
mietintö n:o 4; la.kivaliokunnan mietinnöt 

Siv. n:rot 1 ja; 1'a•; edusk. esit. n:o 1. 
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Esitellään: 

Puhemiesneuvoston ehdotus työsuunnitel
maksi täysi-istuntoja. ja. valiokuntia varten 
1917 vuoden toisilla valtiopäivillä ..... . 

Erinäisten senaartin toimenpiteidoen tutki
mista ja. siitä aiheutuviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tarkoitta.va ed. Gyllingin y. m. 
kirjoitus ............................ . 

Aino.a käsittely: 

Määrnnahain myöntämisestä kansakoulu
lasten ravinto- ja. vaatetusavuksi 'tarkoitta-
vat anomusehdotukset ................ . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 1; ed. Laltvala.rn,y. m. anom. 
ehd. n:o 44 ja ed. :Lanton y. 'm. anom. ehd. 
n:o 45. . 

Kansantajuisien ti·eteellisten luentojen 
avustamista tarkoittava a:nomusehdotus .. 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Johanssonin y. m. anom. 
ehd. n:o 55~ · 

Maaseudun alkukouluopettaja,in pa'lkka
?tujen parantamista. tarkoittavat anomus-
ehdotukset . . ........................ . 

A s i a k i r j a t: Sivistysvaliokunnan 
mietintö n:o 3; ed. Alkion y. m. anom. ·ehd. 
n:o 39; ed. Wa.lkama;n y. m. anom. ehd. 
n:o 40; •ed. Hedhergin anom. n:o 41. 

ApuLantojen mmahansaannin aikaansaa-
mista tarkoittava. anomusehdotus ....... . 

A s i a k i r j a t: Maa.talousvaliokunnan 
II osaston mietintö n: o 1; ed. Kairamon 

· anom. ehd. n:o 66. 
Vahvan, ainoastaan laillisten viranomais

ten käskettävä:nä olevan järjestysvallan 
aikaansaamista tarkoittava anomusehdotus. 

Siv. 
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Asia. kirjat: Lakivaliokunnan mie
tintö n:o 4; ed. W11eden y. m. anom. ehd. 
n:o 3. 

Pöydällep,a;noa va;rten 
esite 11 ä ä n: 

Työväenasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 
eduskuntaesitysten johdosta, jotka. sisältä
vät ehdotuksen laiksi työajasta ma•a.- ja koti-
taloudessa ........................... . 

ValtiovarainV'aliokunnan mietintö n:o 1'2 
hallituksen esityksen johdosta:, joka koskee 
leimasuostunnan suorittamista 1 päivään 
huhtikuuta 1918 ..................... . 

Työväenasiainvaliokunnan mietintö n:o 2 
1anomusehdotusten johdosta., jotka. tarkoit
i;alva,t metsä- ja uittotyöläistffll olojen paran-
bunista ............................. . 

Työväenasiainvaliokunnan mietintö n:o 3 
anomusehdotusten johdosta, jotka tarkoitta
va-t työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuk-
sol toteuttamista ..................... . 

' 

Siv. 
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P u ·he mies: Nimenhu·udon sijasta merkit
tänoo saapuvilla oleviksi 'kaikki ne edustajat, 
jotka olivat läsnä tämän paivan ensimäisessä 
täysi-istunnossa. 

Ilmoitusasiat: 

Vapautwsta eduskuntatyöstä saa yksityisasi
ain tairia lau,va.l,}tai-masta ens1 vi~kon torstai-il
taan ed. Lehmus. 

Valitsijamiesten kirjelmä erinäisistä valioknntabr 
jäsenten vaaleista. 

Puhe-mies: Luetaan valitsijamiehiltä saa
punut kirjelmä: 

Sihteeri lukoo: 

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

Eduskunnan valitsijamiehet ilmoittavat täten 
imnnioittoon, että sittenkuin 'Eduskunta istun
nossaan Jmluvan tammilrn,un 11 rpäivän~ on va
pauttanut edustaja K. E. Linnan elintarve
.asiainYaliokunnon jäsenyydestä, on hänen si-

jaansa e 1 i n t a. r v e a s i a i n v a l i o k u n n a n 
jäseneksi valitsijamiesten !kokouksessa täl!ään 
valittu ed. Nissinen. 

Sitttenkuin valitsijamiehille on ilmoitettu, 
että Edus'lmnta tänään ·pitämässään istunnossa 
on vapauttanut edustaja Holstin valtiovara.in
vaHo'kunnan sekä toimitusvaliolmmnan jäsenyy
destä ja edustaja KaiLan toimitusvaliokunnan 
jäsenyydestä, on ed. Holstin :sijaan 'V a l t i o
v a r a i n v a l i o k u n n an jiilseneksi valittu sa
man valiokunnan varajäsen, edustaja. P a a v o-
1 a i n e n sekä t o i m i t u s v a l i o k u :a n a n 
jäseneiksi edustaja Holstin sijaan valiokunnan 
•entinen varajäs·en, edustaja A r ·o k a 11 i o ja ed. 
Kailan sijaan niinikään saman 'Vali<okunnan va
rajäsen, edustaja P. V i r :k kun en. 

Sen johdosta, että edellämainittujen vaali,en 
Jmutta on tull11t a V'oimeksi v.arajäJSenen p.aiklka 
valtiovarainvalidk:unna.ss.a edustaja Paavolaisen 
sijaan, on 'hänen tilalleen v·a 1 t i o vara i n
v a 1 i o .kunnan varajäseneksi valittu edusta;ja 
K a i t i l a, sekä toimitus~aliokunnassa varajä
senen paikat edustajain Arokallion ja P. Virk
,kusen sijaan, ja on heidän tilalleen valittu t o i
\Ill i t usva l i o ik u n n a n varajäseneksi: edus
taja Arokallion sijalle edustaj-a L ö t h m a n ·ja 
ed. P. Virkkusen sijaU.e edustaja Kai 1 a. 

Helsingissä, tammikuun '25 päivänä 1918. 

.Suomen Eduskunnan v·alitsijami~ten -puolesta: 

J. Oskari Peurwkoski. 

Anton Huotari. 

Päiväjärjestyksessä Qlevat asiat: 

Erinäisten valtiopäitätöitä koskevain säännösten 
mnnttaminen ja täydentäminen. 

Esitellään .suuren valiokunnan mietintö n:o 
20 a ja otetaan j a t k u ~ a a n k ä s i t t e l y y n 
siinä sekä saman valiokunnan mietinnössä n:o 20 
ja. peru:stusla:kivaliokunnan mietinnössä n :o 6 val
mistelevasti käsitelty !hallituksen esitys n:o 9, 
joka sisältää e·hdotuksen laiksi 20 päivänä heinä
kuuta 1916 annetun valtiorpäivä:järjestyjksen eri
näisten valtiopäivätöitä :Kosk•evan säännösten 
muuttamisesta ja täydentämisestä. 

P 1u h e m i e s: Suuri valiok11nta puoltaa edus
kunnan toisessa k:äsittelyssä tekemää päätöstä 
sellaisenaan, mikäli kos:kee 17 §:ää. Tä!mä lie-
nee vain todennettava. • 
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:Sitävastoin valiokunta ehdottaa, että 3.5 § 
saisi sen sanamuodon, joka on ehdotettu suuren 
valiokunnan asiasta antamassa mietinnössä n:o 
20. 

Ke.'lkustelu: 

Ed. Y. Mä ,kelin: Minä pyydän ehdottaa, 
että eduskunta hylkäisi suuren valiokunnan eh
dotuiksen ja pysyisi varemmin tekemässään p.ää
töksessä. 

Ed. Tuomi: Minä kannatan ed. Mäikelinin 
tekemää ehdotusta. 

. Ed. Ståhlberg: Niillä syillä, joita keskus
telussa aikaisemmin on esiin .tuotu, p:uiQllan 
suuren valiokunnan ehdotuksen hyvruksymistä. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e 'S: Täällä on ed. Mäilmlin ed. Tuo
men kannattamana ehd·ottanut, että <eduskunta, hy
läten suuren valiokunnan ehdotuksen, :päättäisi 
pysyä ennen tekemässään päätöksessä. Ed. 
Ståhlberg sitävastoin on ehdottanut, että suu
ren valiokunnan ehdotus <hyvälksyttäi.sii.n. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. · 

,{änestys ja päätös: 

Ken tahtoo hyväiksyä suuren valiokunnan 
ehdotu'ksen tässä kohden, äänestää ,ja~"; jos 
,ei" voittaa, on eduskunta päättänyt 'PYSYä 
asian toisessa käsittelyssä ennen tekemässit:in 
päätöksessä. · 

Äänestyksessä annetaan 96 jaa- ja 91 ei~ääntä; 
eduskunta on siis päättänyt hyväksyä suuren 
valiokunnan ehdotuksen asiassa tässä kohden. 

-'hian toinen ·käsittely julistetaan p.äätty
nee:ksi. 

Puheenvuoron vielä saatuaan lausuvat: 

Ed. ·Tuomi: Niillä perusteilla, jotlm ovat 
esitetyt perustuslrukivaliokunnan IIDietintöön 1ii
tetyssä · ·ensimäisessä vrustalauseessa, ehdotan, 
että eduskunta hylkäisi tämän lakiehdotuksen 
ja päättäisi vahvistaa vuoden 1917 ensimäisillä 
valtiopäivillä •hyväksytyn lain samasta asiasta. 

Ed. K u u 'S i n e n: Kanna,ttaisin, että tämä 
lakiehdotus hylättäisiin, jotta sen tilaile voisi 
tulla viime valtiopäivillä päätetty lal:i vahviste
tuksi. 

Puh <e mies: Valtiopäiväjärjestykseen 57 §:n 
il kohdan mu,kaan voi eduskunta, sen jalkeen 
kun asia toisessa käsittelyssä on palautettu suu
reen valiokuntaan, vain hyväksyä tarhi ·hylätä 
suuren valiolkunnan uudistetussa käsittelyssä 
tekemät ehdotukset. Sen jälkeen on toinen kä
sittely julistettava päättyneeksi. Nyt on täl-. 
lainen menettely jo toimitettu ja niin ollen ei 
sellainen ehdotus ·kiuin se, jon'ka ed. Tuomi on 
t~hnyt, voi tulla äänestyksen alais6ksi.. 'fahdon 
vielä lisätä tähän, •että jos nyt tällainen äänestys 
toimit•ettaisiin. ja c ed. Tuomen 'ehdotus hyväk-
syttäisiin, siitä seuraisi, että asian täytyisi. vielä 
ko~mannen lmrran mennä suureen valiokuntaan. 

Pulheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. Kuru s i ne n: Tällainen ehdotus edus
kunnassa tehtiin jo ennen ennenkuin ·valioikun
mtn :mietintö menikään suureen validkuntaan. 
Herra puhemies ei silloin sitä ehdotusta, vaikka 
se esitettiin täällä, ottanut huomioon. Ajatte
lin, että kenties herra :puhemi,e:s ottaa sen huo
mioon heti toisessa lukemisessa sen jälkeen, :Kun 
asia p.alaa suuresta valiokunnasta. Niin ei ;}mi
tenkaan tähän asti ole tapa,htunut. Sen vuoksi 
on meidän käsittääksemine täytynyt nyt vielä, 
kun kerran toinen lukeminen v·ielä ei ole päät
tynyt, uudistaa tämä ehdotnksemme. Se tar
koittaa •koko suuren valiokunnan ehdotuksen 
hylkääimistä. Jos käsitettäisiin suuren valio
kunnan ehdotus niin ahtaaksi, kuin herra puhe
mies nyt, nimittäin, että olisi kysymys ·ainorus
taan siitä Y'hdestä kohdasta, minkä suuren valio
kunnan viimeksi antaJma mietintö sisältää, niin 
voisi herra puhemiehen käsity·s olla kai oikea. 
Mutta kun on kysymyksessä ehdotus, joka tar
koittaa koko la.kiehdotuksen hylkäämistä, niin · 
se käsittääkseni koskee kdko sitä laaria, minkä 
suuri valiokunta on ehdottanut, ja se nähdäkseni 
voisi nyt tulla tässä päätettäväksi, koska sem
moinen voi tulla vielä kolmannessakin lukemi
sessa ratkaistavaiksi. 

Ed. <Ståhlberg: ·Minä en muista, tehtiinkö 
tällaista ehdotusta ennenikiuin asia meni suu
reen valiolkuntaan ja mitenkä sen ehdotu:ksen 
käsittelyn laita oli, mutta kyllä ilmi sittelllkin 
asia on ollut toisessa "Käsitt.ely:ssä eduskunnassa 
jo muutosten jalidosta läihetetty t8Jkaisin suu-
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reen valiokuntaan, ei valtiopäivä\iärjestyksen 
mukaan V'Oi päättää mistään muusta kuin niistä 
:muutosehdotuksista, joita suuri valiokunta on 
tehnyt. !Sellainen :muutos, joka tehtäisiin ennen 
'Suureen valiokuntaan lähettätrni·stä, samaten 
kuin suuressa valiokunnassillkin tehty ehdotus 
voisi olla myöskin ehdotus kdkonaan hylkää
rmisestä. Mutta sittenkuin asia kerran ·on muu
tosten johdosta suuressa vali,okunnassa ollut, ei 
voida. V. ,J :n mukaan mielestäni päättää mistään 
muusta kuin suuren valiokunnan tekemistä 
uusista muutosehdotuksista. 

Ed. K u u ,s i n e n: Minä en tehnytkärän muis
tutusta sitä vastaan, ettei puhemies silloin, rkun ai
kaisemmin tällainen ehdotus tehtiin meidän puo
lelta., ottanut sitä ratkaisun alais.ek'Si. Siinä oli pu
hemies kenties silloin oikea:s'sa. Mutta kun sem
moinen ehdotus silloin tehtiin ja sitä ikannatet
tiin, niin sen pitäisi pitäJä pai1kka.nsa. Puhemie
hen olisi pitänyt ottaa ·se toisessa lukemisessa 
huomioon. Siitä on täissä nyt kysymys. 

Ed. T u o m i: Minä olen sama·a mieltä !kuin 
ed. .Kuusinen. 

'Keskustelu julistetaan piilättyneetksi. 

Asian toinen ·käsittely on päättynyt. 

Oike~den~äymiskaaren 11 luvun 10 §. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö. ~:o 
23 ja rotetaan t o i s e e n k ä s i t t e 1 y y n siinä 
sekä lakivaliokunnan mi•etinnössä .li :o 5 valmis~ele
vasti rkäsitelty hallituksen esitys n:o 30, joka 
sisältäa ehdotulksen lailksi. oikeudenkäymiskaa
ren llluvun 10 §:n muruttamisesta toisin kuulu-
vaiksi .. · . 

Edus•kunta 1hyväJksyy suuren valiokunnan eh~ 
dotuksen kesknstelutta .. · 

Erinäisen omaisuuden käytöstä annehm 
lain 13 §. 

Esitellään suuren valiokunnan mietintö H :o 
22- ja otetaan t o i s e e n k ä s i t t e 1 y y n s:iinä 
selkä elintarveasiainvali'Okunnan mietinnössä. n :o 
3 valmistelevasti käsitelty hallituksen esitys 
n:o 37, joka .sisältää ehdotuksen laiksi eräänhi
se:q omai;muden käytöstä soda.n aiheuttamissa 
poikkeuksellisissa oloissa 2 p.äivänä kesäkuuta 
1917 annetun lain 13 §:n muuttamisesta toi:"Jin 
kuuluvaksi. 

Keskustelu: 

Ed. S t å h 1 b e r g: Pyydän ehdottaa 13 §:n 
3 momentille sen sa.namuodon, joka on suiUren 
valiokunnan mietintöön liitet.yssä vastalauseessa. 

Ed. W a t a n e n: Sinoin kuu tätä asiaa lähe
tekeskustelussa evästettiin suureen valiokun
taan, lausuttiin meidän taholta jo sellaisi'l. ioi
Yomuksia., että suuri' valiokun·La olisi tehnyt 
sellaisen korjauksen tähän mietintöön, kuin 
ensimäisessä vastalauseessa ehdotetaan. Vali
tetta.vasti suuri valiokunta ei ole ottanut sitä 
huomi'oonsa, vaa1i ehdottaa hyvälksyttäväksi 
mietinnön semmoisenaan. ~finä siis pyytäisin, 
että edus·kunt·a tekisi tuon muutolksen, joka on 
mielestäni aivan välttämätön, ja ehdottaisin, 
että eduskunta hyväksyisi ne rmuutosehdotukset, 
mitkä elintarveasiainva.liokunnan mietintöön 
li1tetyssä ensimäisessä vastalauseessa ~;>hdote
taan. 

Ed. A. H. V i r k kun en: Niissä käsitte
lyissä, joiden ~alaisena tätrnä asia ennen on edus
kunnassa ollut, on jo useampaan kertaan huo
mautettu, että hallituksen esitys melikoisBSsa 
maarassä laajentaa elintarvelain määräy:ksiä 
elintarvevarast.ojen tarikastuksesta ja siten 
enemmän kuin v&staava kohta elintarvelaissa 
·kajoaa yksityisten. oloihin ja elämään. Omasta 
puolestani olen ikuitenkin valiokunnassa kat
sonut voivani hallituksen esityksen hyYäksyä 
kaikissa. sen päakohdissa. Olen nimi ttä.i n sitä 
mieltä, että !kun ylöinen nälänhätä uhkaa maata, 
ei ole oikeutta kenelläkään vastusta:.t niitä toi
menpiteitä, joihin hallitus katsoo olevansa. pa
kotettu ryhtymään uhkaavän hädän torjumi
seksi. Kuitenkin olen, niinkuin mietintöön 
liitetyssä 4:nessä vastala!Useessa olen lausunut, 
sitä mieltä, että määräykset yleisestä maassa ta
pahtuva·sta elintarvevarastoj·en tarkastuksesta 
olisivat senaatin eikä elintarvehallituksen a.n
nettavat. Kun ryhdytään toimewpiteeseen, joka 
niiD;. syvälti, kuin yleinen kodeissa tapa.htuva 
tarkastus, kos•kee jokaisen yksityisen oloihin, 
olisi mielestäni määräys siitä senaatin annet
ta·va. Siitä olisi se;kin etu, että tuollaiseen mää
räykseen kansalaiset, määräys 'kun rkieltärmättä 
on vastenmielinen, kernaammin alistuvat, jos se 
on senaatin antama, kuin jos määräyksen antaa 
joku keskusvirasto. Sen vuoksi olen, niinkuin 
jp sanoin, ehdottanut 4:nnessä vastalauseessa, 
että tämä .kyseessäolevan 13 §:n kolmas mo
mentti muutettaisiin siten, että siinä elliSimäi
nen sana ,elintarve;hallitus" olisi muutettava sa-
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naksi ,senaatti". ~un kuitenkin ed. Ståhlberg 
suuren valiolkunnan mietintöön liittämäs.sään 
vastalauseessa on antanut tälle momentille pa
remman muodon, niin minä p.yytäisin saada 
kannattaa ed. Ståhlbergin muutosehdo1msta, 
sillä muutoksella, että siinä ensimäinen sana 
,elintarvehallitus" :muutetaan sana:ksi ,se
naatti". 

Ed. E. S a a r i: Sama.Ua KUn pyydän saada kan
nattaa ed. A. H. Virkkusen t.ekemää •ehdotusta 
siinä .Suhteessa, että kolmannen momentin en
simäinen sana ,elintarvehallitus" muutettaisiin 
sanaksi ,senaatti", samalla rohkenen ehdottaa 
niillä syillä, jotka ovat esitetyt allekirjoitta
massani kolmannessa v!l!stalauseessa, että kysy
myksessä olevan 13 §:n toisen momentin nel
jänneltä riviltä poistettaisiin sanat ,tai palve
lusmiehensä".-

Ed. Lohi: ~ämän 13 §:n kolmannen rrnomen
tin sanamuoto on jossain määrin epäselvä ja ed. 
Ståihl·bergin ehdotus on siinä suhtee·ssa paran
nus. Mutta koska se ei asialise:sti muuta sitä, 
mitä suuren valiokunnan ehdotus sisältää, niin 
minun mielestäni tämän muodolli,suuden takia 
ei 'kannattaisi enää tätä lakiehdotusta viivyttää 
j.a palauttaa takaisin suureen valiokuntaan. 
Asialla on mielestäni sitä paitsi jo siksi kiire, 
kun monjssa paikoin maata i1hmiset ovat nälkä
kiuoleman partaalla. Tällaiseen tarkastukseen 
on maaseudulla yleensä vapaaehtoisesti suos
tuttu ja tarka,stus maaseudulla toimitettu. Mutta 
usejssa kaiUp'ungeissa sitä ei ole Vloitu toteuttaa, 
kun la•ki ei sii•hen velvoita. Nyt oli:;;i meidän 
pian saat-ava tarkastus aikaan kaupungeissa, 
että nähtäisiin minkä v;erran on elintarpeita jä
lellä. , Sentähd·ep: toivoisin, että •eduskunta 
hyvälksyisi nyt tämän lakiehdotuksen muutta
mattomana. 

Ed. Ahma vaara: Pyydän saada kannat
taa ed. Ståhlbergin tekemää ehdotusta. Minusta 
on erittäin hyvä •sekin, 'kun tässä on selvään sa
nottu, että näillä tarkastajilla täytyy olla val
tuutus. Nykyään kun kailkenlaisia huligaaneja 
kuLkee tarkastajien nimellä, on välttälmätöntä 
tietää, kelle antaa v•arastonsa tal'lkastetta•vaksi. 

Ed. H a k k i n e n: Vaikka maan elintal"Ve
asiat orvat mitä epävarmimmalla kannalla, ei 
nykyinen hallitus näytä pystyvän sen paremmin 
asiaa selvittämään kuin edellinenkään hallitus. 
Siitähän nälkyy olevan todistuksena, että nykyi
nen elintarvehallitus ei !katso voivansa toimia 

~-------------------------------

nykyisen hallituksen kanssa. On ilmeisesti tar
peen k'orjaus elintarvelai·ssa, ~oka veivoittaisi 
toimintaan niin, että siitä olisi hyötyä ·koko kan
salle. ~utta niistäkin pienistä parannuksista, 
joita tä!hän lakiin pyritään saamaan, koettaa oi
keisto päästä. Minkäänlaisia parannuksia ei 
siltä taholta tahdota elintarv·elakiin. Kun 
·kuitenkin joka tap.auksessa näitä parannu!ksia 
tarvittaisiin ja niitä tälhän asti on valiokunnan 
mietinnö·ssä vielä liian väihän, niin se ei suin
kaan ole liian suuri l-isäys, mitä tmsimäisessä 
vastalauseessa on esitetty. Minä pyytäisin, että 
edus'kunta swostumalla tällaiseen lisä'Y'kseen sen 
sinne ottaisi, ja siten ·kannatan ed. Watasen te
kemää ehdotusta. 

Ed. T a k k u l a: Minä -pyydän saada 'kannat
taa ed. Saaren tekemää ehdotusta, että 13 §:n 2 
momentissa •olevat sanat ,ta,i pahrel1usmiestensä" 
poistettaisiin. 

Ed. Le h o k a. s: Minä pyysin puheenvuoroa 
Kannattaa.kseni myös ed. W ata·sen teikemää ehdo
tusta, nim. että elintarv•easiainvaliokunnan mietin
nön 13 §:n 4 momentti tulisi kuulumaan niinkuin 
saman mietinnön ensimäisessä vastalauseessa eh
llotetaan. Ja -pyytäisi:n tämän perusteluksi sanoa 
e-d. A. H. Virkkuselle, joka ehdotti toisenlaista 
muotoa, että saattaa bpahtua niin, että ennen
kuin -paikkakunnan ·elintarvelautakunta ehtii teh
dä jostaikin ota•ksutusta luvattomasta varas
tosta ilmoitusta sena:atiHe tai ed·es senaatin elin
tarvehallitukselle ja nämä .ehtivät -asia•sta antaa 
lausuntonsa menee paljon aikaa, jonka vuoksi 
jmui olisi tarpeen, eiltä Blintarvelautakun
nille paikkakunnille annettaisiin oi~eus ilman 
elintarvehallitusta ta.i :&enaattia kuulematta tehdä 
tällainen tarkastus. J oll.emme ~tälaista luotta
musta usko elintarvelautakunnille, niin silloin 
emme myöskään usko, että ne kykenevät muut-en
kaan toimittamaan sitä tärbää tehtävää, mrrmä 
niille näin raskaan -elintarve-pulan aikana on us
kottu ja pitäisi uskottamaifi. Minun mi:elestäni 
on ei vain kohtuullista, vaan h;yvin wsiallista, että 
ensimäisen vastalauseen ehiLotus tässä kohd~n 
hyvä~ksyttäisiin. 

Ed. J u u t i 1 a i n .en: Kun edelliset valtio, 
päivät hyväJksyivät n. k. el'intarvelain, tapahtui 
se siinä järj<esty•ksessä, kuin pernstuslainluontoi
sesta. lainsäädännöstä on säädetty. .Silloinen pe
rustuslakivaliokunta ·samoin kuin •eduskuntakin 
s·elitti yksimie'lisesti, että mainittu 1l·aki ~aikissa 
tärkeimmissä ja oleemsimmi:ssa kohdissaan mer
kit.'lee poikkeusta perustuslain säännöksistä. Maic 

134 



1054 Perjantaina 25 p. tammikuuta. 

nitsemassani vali·okunnan lausunnos•sa sanotaan 
m. m.: ,Niinpä lll!kiehdotukseen 2 § on ristirii
dassa porvaristo.lle ja ,kaupungeilla annetun va
kuutwksen 1 § :n kanssa, sillä tavaran omistajalle 
tuottaa estettä ja haittaa se, ettei hän saa vapaasti 
määrätä tavaransa myyntihinta." Nyt •esillä
olevan lain muutos tarkoittaa saada 13 § :än 
kautta yhä laajemmat valtuudet saman lain 2 
§:ssä mainittuihin •säännöstelyihin, tavaroitten 
€tsimiseen ja myös·kin niiden kauppaan tuomi
seen. Siitä huolimatta ei oLe nyt lain muutosta 
käsitelty sillä tavoin, kuin perustuslainluontoista 
lain muutosta. tulisi :Kä:sitellä. iNäin ollen roh
kenen kiinnittää herra puhemiehen huomiota sii
hen, eikö esilläoleva .lain muutos olisi •käsitel
tävä sillä tavoin, kuin p•erustuslainluontoiset muu
tokset on ikiisite~tävä. Kun elintarv·elain 14 § 
oli äskettäin esillä, joka koski vain kaupunkita
lojen vuokrasitoumusten pidentämistä muutamilla 
iknukausilla. niin silloin selitettiin, että se on pe
rustuslainlu:ontoine,n asia ja käsiteltiin myöskin sii
nä järjestyk<s·essä. 'Silloin eduskunnan lakimiehet, 
joilla nähtäväisti on suuria taloja ·kaupung€issa, 8€

littivät, että täls~å loukataan perustuslailla turvat
tuja. oikeuksia, mutta nyt, 1kun katseet kiinnite
tään ma·aseutuun ja vaikkapa tässä mennään pi
temmälle yksityisomaisuuden louk!kaamisessa kuin 
vuakrasopimuksissa, selitetään, ettei lain muutos 
kosKe ollenkaan perustu·slaJ8issa. turvattuja oi
keuksi·a. 

Ed. N i u k k a n e n: Minä en myöskään voi 
päästä' siitä käsityiksestä, ·että nyt taasen on seli
tetty perustuslakia vä:ärin: Tämän pykälän sää:r;t
nö:kset loukkaavat erittäin syvä•sti perustuslain 
yksityisille kansalaisille ta:kaamia oikeuksia. Sen 
vuoksi minä, yhtyen oo. Juutila:Useen, pyytäisin 
huomauttaa samaa, kuin hänkin, että arvoisa ·edus
kunnan puhemies ottaisi .harkittavakserusa, eikö 
asia olisi käsiteltävä niinkuin p'8rustuslain muut
tamisesta on säädetty. 

Senaa.ttori K a 11 i o: Tässä esitykS€ssä ei ole 
ei ole ollut ky,seessä kuin yhden ·pykälän muutta
minen. ·Siitä huolimatta ·on valiokunnan mietin
töön liitetty 4 eri vastalausetta, joissa tahdotaan 
antaa eri muoto.Ta tälle pykäläHe, jopa kokona.an 
pidetään tämän pykälän hyväksymistä rtarpeet
tomanak'in. !Nyt on vielä suuren va:liakunna,n 
mretintöön liitetty vastalause, joka myösirin on 
muodollista :J.a.atua, niinkui.n 2 niistä vasta.llau
se.ista, jotka on liitetty tähän mietintöön. Minä 
kaltson omasta puolestani voivani yhtyä -suu
ren valiokunnan mietintöön, joka on jokseen-

~kin sanaJSta sanaan sama ·kuin •hallituksen 
esitys. Twssä on huomautettu siitä, että sanat 
,;pa;lvelusmiehens•ä välityksellä" olisi •tästä poi:s
tettava. Kun kumminkin elintarvelautakun
nissa, ainakin suuremmissa, on vakituinen vir
kailija, kirjuri, ja se henkilö on ·e-päilemättä yhtä 
perehtynyt näihin ~a~sioihin kuin elintarvelauta-
1runnan jäsenetkin, ja sen vuoksi on a.ivan !kohtuul
lista, että hän myösikin sa.a tällaisia tehtäviä 
elintarvelautakunnan toimesta toimittaa. Mitä 
sitten tulee siihen, että senaatti eikä elintarve
hallitus voi!si .antaa täHaisia määräyksiä, niin on 
minusta tämä käytännöllinen toimenpide, joka 
kuuluu lähinnä elintarvehallitukselle !Silloin, kun 
kerran inventeeraus pannaan toimeen, j·ossa epäile
mättä jokainen >elintarvehall'itus neuv·ottelee se
naatin kanssa ja on elintarvelain mukaan siihen 
velvollinenk'in, niin että tässäkään suhteessa ei 
asia mielestäni kaipaa mutosta. .Suuren valio-· 
:kunnan vastalauseen eduksi on myös·kin täällä mai
nittu se, että s.iinä nimenomaan sanotaan, että tar
kastajat ovat va:ltuutettuja henkilöitä. Se on val
lan luonnollista, että nekin henkilöt ovat va.ltuu
tettuja, joita hallituben esity:ksessä ja suuren 
valiQkunnan lmlmannessa momentissa tarkoite
taan, niin etten :katso olevan enää syytä 3!Siaa 
lykätä, vaan hyvä.ksyn suuren' valiokunnan mie
tinnön täUaisenaan. 

Ed. E. S a a r i: .Senaattori Kallion le.u'Sllnnon 
johdosta katson olevan •syytä huomauttaa, että 
tosin 'lienee •erinäisillä pai-kkakunniLla tärlreätä, 
että elintarv·elautalkunnat saisivat käyttää ·paJve
lusmi·ehiänsä ;koti.tarkastwksien toimittamisessa. 
Mutta kun nyt ·elintarvelaissa ei ·ole erityisesti 
määritelty, kuinka paljon elintarvelautakunnassa 
Sllla .olla jäseniä, niin mikään ei estä elintarve
J,autakuntien jälsenmäärää a:settamasta :lliin suu
reksi, •että sellaisia ·kotitarkastukisia •saadaan riit
tävän usein pidetyksi. Minun käJsittääkSeni ~ei 
kuitenkaan tarvitsisi vieläkään pyrkiä siihen, että 
sen lisä!ksi, mitä 1kolmannessa pykälässä on ylei
~sen inventoorauksen ja 'luetteloimisen yhteydessä 
toimiteitavien Jwtitarkastusten pitämisestä sää
detty, alinomaan tarvitsi!si i.hmi•sten olla sellaisille 
vaaroille alttiina,, että milloin tulee ·elintarvelauta
kunna,n jäsen, milloin. elintmvelauta!kunnan va
kinaisessa palveluksessa oleva henkilö, milloin 
punakaartilainen ja milloin minkälai·nen hen
kilö, joka on saanut valtuutensa tarkastuksen. pi
täm~seen tavalla tai .toiselLa. 

Ed. W a t a ne n: Ed. •Saaren lausunnon joh
dosta -pyydän huQmautta.a, että jos poistettaisiin 
tästä mietinnöstä se kohta, mitä kolmannen vasta-
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lauseen allekirjoi·ttajat ehdottavat, niin se tuot
taisi: suuria va~keU:k:sia suuremmilla 'Pai:kka:kun
nilla, esim. Helsingissä. Täällä elintarve1auta
kunna.n palveluksessa on useita kymmeniä henki
löitä, joita välttämättömästi tarvitaan, j.a jos nä
mti ka~kki sitt.en otettaisiin, niinkuin ed. Saari 
arvelee, lautakunnan jäseniksi, se käytännössä 
tulisi hyvin haitalHseksi, kokoukset olisivat suuria 
ja kestäisivät hyvin kauvan, niin että siitä ei olisi 
muuta kuin vahinkoa, .ia kun lautakunnat ottavat 
palvelukseensa henkilöitä,· ne ovat ehdottoma,sti 
silloin v.elvolliset ottamaan huomioansa 1s1en, ettei 
lautakunnan palvelukseen voi päästä muita kuin 
kunn.ollisia ihmisiä. .Sitäpaitsi täytyy lauta1mn
nan palveluksessa olla erityi1siä ammattimi,ehiä, 
asiantuntijoita, ja jos kiellettäisiin, ettei näitä täl
laisia palvelushenkilöitä elintarvelautakunta voisi 
käyttää, niin siitä olisi seurauksena, että elintarve
lautakuntien toiminta tulisi kovin vai_k;e,aksi, jo
ten ed. 8aaren ehdottama-sta. muutoks.esta olisi 
vahin'koa lautakuntain toiminnalle. Valiokun
nan mietinnössä lautakunnan oikeuksia ei ole lii
kaa, niin ei niitä pitäisi mitenkään• enää supistaa. 
Siis olisin sitä mieltä, ettei 'Pitäisi tuota kohtaa 
ainakaan poistaa, sen sijaan yhä ed,elleen suo;;it
telisin, että näiden paikallisten elintarvelautakun
tien valtuuksia· laajennettaisiin, että lautaimutien 
t.oimi·nta. järjestyisi paremmal>.si ja että ne voisi
vat tehokkaammin valvoa elintarvekauppaa ja 
jakelua sekä ehkäistä keinottelua. 

Ed. Bäck: Vädjande till de uttalanden, som 
tidigare a!fgåfvos af hrr Estlander och Wrede be
träiffande det föreliggande förslaget, tager jag mig 
friheten -påyrka, att den i lagen föreslagna ändrin
gen måtte förkastas. Detta mitt förslag kunde ju 
göras under tredje behandlingen af ärendet, men 
det kan ju icke skada att redan nu påyrka för
kastande a!f § 13 i lifsmedelslagen. 

Ed. H ä s .t b a c k a: J ag ber att få unde,rstödn 
det uttalande, som ·här gjordes af hr Bäck. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Uusia hallituksen esityksiä tuodaan. 

P u he m i e s: Hallituksen jäsen on pyytä
nyt tehdä ilmoituksia. 

Senaatinkanslisti Max Dittmarin seuraamana 
salliPUU istuntosaliin senaattori H ei k k i R en
v a Ilja lausuu: 

Kunnioitettava Herra Puhemies! Arvoisa Suo
men Eduskunta! 

-----'-------

.Suomen hallituksen imääräJllkisen lmukaan :on 
minulla 'k.unnia . eduskunnalle jättää seuraavat 
·hallituksen esitykset, nimittäin n:o 42 2 päivänä 
kesäkuuta 1917 eräänlaatuisen omaisuuden käyt
tämisestä sodan aiheuttamissa ·poikkeuksellisisSa. 
oloissa annetun lain 1, 1'1 ja 15 pykälien muutta
misesta sekä n :o 43 laiksi naisen kelpoisuudesta 
tuomariksi sekä laiksi Oikeudenkäymiskaaren 1 
luvun 6 § :n sekä 15 luvun 3 § :n muuttamisesta. 

P u h e m i e s: Eduskunnalle nyt jätetyt lal;ri
ehdotukset tulen esittämään eduskunnan käsitel
täviksi. 

Eräänlaisen omaisuuden käytöstä annetun lain 13 § 
muuttamista 

koskevan 'hallituksen esity;ksen n :o 37 käsittely 
jatkuu. 

Puhemies: ,Asian käsittelyn kuluessa on 
tehty useita eri ehdotuksia. Mitä ensiksi koskee 
lakiehdotuksen 13 §:n toista mpmenttia, on ed. K 
Saari ed. Takkulan kannattamana ehdottanut, 
että toinen momentti saisi sellaisen muodon, kuin 
elintarveasiainvaliokunnan mietinnön kolmas vas
talause sisältää. . Sen lisäksi on ed. Stålhlberg 
ed. Ahmavaaran kannattamana ·ehdottanut 13 §:n 
kolmanteen momenttiin sellaista muutosta, kuin 
suuren valiokunnan mietintöön liitetty vastalause 
osoittaa. Tätä vastaan on ed. A. H. Virkkunen 
ed. E. Saaren kannattamana ehdottanut, että mai
nittu momentti saisi sellaisen sanamuodon, kuin on 
elintarveasiainvaliokunnan neljännessä vastalau· 
seessa mainittu. Mitä taas 13 §:n neljänteen mo
menttiin tulee, 'On ed. W ata,nen ed. Lehokkaan 
'kannattamana ehdottanut; että neljäs momentti 
saisi sen sanamuodon, kuin on ehdotettu elintarve
asiainvaliokunnan ens1ma1sessä vastalauseessa. 
Tämän lisäksi on ed. W atanen ehd'Ottanut ed. Le
,hokkaan kannattamana, että lakiehdotukseen 17 
§ :nä lisättäisiin sellainen määräys, kuin elintarve
asiainvaliokunnan mietinnön ensimäisessä vasta
lauseessa on sanottu. 

Puheenvuoron saatua!lin lausuvat: 

Ed. A. H. V i r k kun en: Minun ehdotuk
seni, jota ed. E. Saari käsittääkseni on kannatta
nut, oli se, että tämän 13 §:n kolmanneksi mo
mentiksi hyväksyttäisiin ed. Stå:hlbergin muutos
ehdotus semmoisena, kuin se on suuren valio
kunnan mietinnössä, kuitenkin siten muutettuna, 
että siinä ensimäinen 'sana ,'ElintarV'ChaJ.litu'S" 
muutettaisiin sanaksi ,Senaatti"; minä olen siten 
luopunut siitä ehdotuk,.,c:.sta, jonka. mietintöön liit-
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tämässäni vastalauseessa olen tehnyt, että toinen 
momentti säilytettäisiin semmoisena, kuin se on 
elintarvea,siainvaliokunnan mietinnöss'ä. 

Ed. H a k k i n e n: Jos oikein kuulin puhemie
hen selostuksen, oli se sellaiJl<en, ettei ed. W ata
sen tekemä. ehdotws olisi sisältänyt muuta kuin 
17 § :ää koskevan ehdotuksen, mutta minä kuiten
kin huomasin sen sillä tavalla, että ed. Watanen 
halusi saada myöskin ensimäisessä vastalauseessa 
kuuluvan kohdan 4 momentin mietinnön 13 § :ään 
ja sellaisena minä olen sitä kannattanut. 

Puh~ mies: Niinkuin minä Iuin, sisältää ed. 
Watasen ehdotus ka:ksi eri ehdotusta. Toinen kä
sittää muutoksen 1'3 § :n 4 momenttiin ja toinen 
sisältää lisäyksen lakiin 17 ·§ :nä, siis kaksi eri 
ehd<Otusta. Minä selonteen korjaan, mikäli kos
~koo 13 §:n 3 momenttia, sillä tavoin, että ed. 
Ståhlberg ed. Ahmavaaran kannattamana on eh
dottanut että mll!inittu momentti tulisi kuulumaan 
.sillä tav'oin, kuin se on suuren valiokunnan mie
tintöön liitetyssä va,stalanseessa. Sitävastoin 
on ed. A. H. Vinkkunen •ehdottanut, että mainittu 
momentti t.ulisi muutoin kuulumaan samalla ta
valla kuin ed. Ståhlberg on ehdottanut, paitsi että 
ensimäinen sana ,Elintarvehallitus" muutettai
siin sanaksi ,Senaatti". 

Ed. H u r me v a a r a: Ed. A. H. Virkkusen 
äsken käyttämä puheenvuoro oli minun mi,eles
täni aiheeton. Hän selitti, että ed.Saari kannatti 
hänen ehdotustaan. Ed. Saari nimittäin kyllä 
.puheenvuorossaan kannatti" ed. Virkkusen ehdo
tusta sikäli, että 13 § :n 3 momentin ensimäis,eksi 
sanaksi otettaisiin ,Elintar-Vehallitus" sanan ti
laUe sana ,,Senaatti", mutta ed. Saari ei ikannatta: 
nut ed. Virkkusen ehdotuksen sitä osaa, että täksi 
momentiKsi otettai•siin -ed. Stålbergin suuren va
liokunnan mietintöön liittämässä vastalauseessa 
oleva ehdotus. Puhemies siis mielestäni aiheetto
masti muutti selostustaan ed. A. H. Virkkusen 
aiheettoman huomautuksen johdosta. 

P u 'he m ies: Ed. E. Saari on suosittanut 
kolmatta vastalausetta ja on sen lisäksi rehdottanut, 
että kolmanteen momenttiin tulisi sanan ,Elin
tarvehallituksen" sijalle sana ,,Senaa t.ti". Sen 
minä olen tänne merkinnyt, mutta odotetaan siksi 
kunnes saadaan pöytäkirjasta nähdä, mitenkä eh
dotus todellisuudessa on ollut. 

Kun pikakirjoittajilta on saatu ed. E. Saaren 
Ia.usunto, jatkaa. 

P u h e m i e s: Pyydän nyt lukea pöytäkir
jan, mikäli se 'koskee ed. E. Saaren ehdotusta. 
Ed. E. Saari on lausunut tällä tavalla: ,S~malla 
kun pyydän saada kannattaa ed. A. H. VIrkku
sen tekemää ehdotusta siinä suhteessa, että kol
mannen momentin ensimäinen sana 'Elintarve
hallitus' muutettaisiin sanaksi 'Senaatti'." 

Selvyyden vuoksi tahdon siis vielä tehdä sel
koa niistä muutoksista; jotka on ehdotettu 3 mo
menttiin. Ed. Ståhlberg ed. Ahmavaaran kannat
tamana on ehdottanut, että mainittu momentti 
tulisi kuulumaan sillä tavalla, kuin se on ehdo
tettu suuren valiokunnan mietintöön liitetyssä 
vastalauseessa. Sitävastoin on ed. A. H. Virkku
nen ed. E. Saaren 'kannattamana ehdottanut, että 
mainittu momentti tulisi kuulumaan muutoin sa
malla tavalla, kuin ed. Stå:hlberg on ehdottanut. 
paitsi että ensimäinen sana ,Elintarvehallitus" 
muutettaisiin sanaksi ,Senaatti". 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat vielä selon
teon johdosta: 

Ed. A i r o l a: Minun mielestäni eduskunnan 
puhemies on edelleen väärässä ja ed. Hurmevaara 
oikeassa. Kuten IJu'hemie'hen lukemasta ed. Saa
ren lausunnosta näkyy, niin hänen kannatuksensa 
koskee nimenomaan yhtä ainoata sanaa €ikä ed. 
Virkkusen ehdotusta kokonaisuudessaan, joka kos
kee momenttia muutenkin, ·sisältäen myöskin sa
man ehdotuksen kuin ed. Ståhlbergin tekemä eh
dotus, joten minusta on selvää, että ed. Virkkusen 
ehdotus ja ed. Saaren -ehdotus eivät ole samat 
eikä niitä voida varteen ottaa, kun kumpaakaan ei 
ole sellaisenaan kannatettu. 

Ed. E. Saari: Minun käsitykseni mukaan 
ed. A. H. Virkkusen lausunto sisälsi sen ehdotuk
sen, jonka ed. Ståhlberg oli tehnyt., mutta ed. A. 
H. Virkkunen lisäsi vielä ehdotukseensa, että 
,Elintarvehallitus" muutettaisiin 1sanaksi ,Se
naatti", ja tätä ed. Virkkusen tekemää lisä;ystä 
minä olen kannattanut. Se käy mielestäni varsin 
selvästi esille myöskin mmun lausunnostani, 
jonka puhemies luki. 

Ed. Bäck: Jag ber att få ifråga, huruvida det 
af mig framställda förslaget nu kommer under om
rötsning? 

Puhemies: Hr Bäcks förslag kommer un
der omröstning, sedan lagens detaljbehandling 
slutförts. (Ed. Bäckin ehdotus tulee äänestyk
sen alaiseksi ~sitten kun lakiehdotuben ervkoiskoh
tainen käsittely on suoritettu.) 
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Ed. Bäck: I § 57 mom. 3 'heter det: ,Blef 
stora utskottets förslag icke oEörändradt godkändt, 
öfverlämnas lagförslaget, i den lydelse det genom 
landtdagens beshit erhållit, ånyo till stora utskot
tet, på hvilket det ankommer att förorda lförsla
get med eller utan ändringar eller att afstyrka 
dess antagande." 'Såvidt jag kan fatta, torde den 
af mig upplästa satsen icke kunna toikas annor
lunda än att landtdagen, ,så länge andra lä'sning~n 
pågår, har rätt att föreslå förkastande af ett. lag
förslag lika väl som den 'har rätt att ~föreslå än
dring af en särskild paragraf. 

P u h e m i e ~s: J ag har icke vägrat, att under
kasta hr Bärks förslag omröstning, men sker det, 
sedan detaljb~handlingen slutförts. (En ole kiel
täytynyt äänestyttämästä ed. Bäckin ehdotusta, 

· mutta se ääll'estys tapahtuu sittenkun erikois
käsittely on ·suoritettu.) 

Ed. A i r o l a: En minä ole rpyytänyt puheen
vuoroa. 

Ed. Hu r me vaara: Minä en vieläkään 
myönnä oikeaksi puhemiehen viimeistä. selostusta. 
PU'hemiehen lukemasta ed. Saaren lausunnosta
han selvisi, että ed. Saari kannatti vain ed. Virk- · 
kusen e'hdotuksen osaa, eikä koko ehdotusta. 
Ed. Virkkusen ehdotusta kokonaisuudessaan ei siis 
sittenkään ole kannatettu. 

Ed. A i r o l a: Kuten ed. Saari itse lausui, 
kannatti hän ed. Virkkusen tekemää lisäystä, ei 
siis ehdotusta kokonaisuudessaan. Hänen omasta 
lausunnostaankin käy ilmi, ettei hänen kannatuk
sensa koske ed. Virkkusen ehdotusta kokonaisuu
dessaan vaan lisäystä momentin ensimäiseen sa
naa.n. Kun asia on osoittanut :kovin vaikeaksi, 
niin .ehdotan, ·että istunto keskeytettäisiin kym
meneksi minuutiksi, jotta eduskunnan puhemies
kin voisi asiasta päästä selville. 

P u h e m i e s: Minun 'käsitykseni mukaan 
· asianlaita on :sellainen, että oo. E. Saari on kan

nattanut ed. A. H. Virkkusen ehdotusta. 
(Oikealta: Oikein!) 

Selont{lko myönnetään oikeaksi. 

P u h e m i e s: Äänestyksessä olisi mielestäni 
meneteltävä seuraavalla tavalla: Ensiksi mikäli 
koskee 13 § :n 2 momenttia olisi äänestettävä va
liokunnan ja oo. E. Saaren ehdotuksen välillä. 
Mikäli taasen koskee 13 § :n kolmatta momenttia 
olisi, jotta ·saatai,siin vast~ehdotrus· valiokunnan f:jh~ 

dotukselle, ·ensin äänestettävä ed. Ståhlbergin ja 
ed. A. H. Virkkusen ehdotuksen välillä ja se 
niistä, kumpi voittaa, '])antava va:staehdotu:kseksi 
valiokunnan ehdotusta vastaan. Mikäli sitten 
koskee 13 § :n 4 momenttia, olisi äänestettävä va
liokunnn ehdotuksen ja ed. W atasen ehdotlllksen 
välillä ja vihdoin olisi äänestettävä valiokunnan 
ehdotuksen ja ,ed. Wata;sen ehdotuksen välillä, mi: 
käli 1ko1s·kee 17 § :ää. Sittenkun kaikiki nämä 
äänestykset on suoritettu, tulisi äänestettäväksi 
s'8ll ehdotuksen välillä, rriikä 1siiJen on saatu, ja oo. 
Bäckin hylkäävän ~hdotuksen välillä. 

Äänestysmenettelystä viriää seuraava 

Keskustelu : 

Ed. S t å h l b 'e r g: Ed. Wa tasen ehdotus 13 
·§ :n 4 momentiksi ei ensinkään vastaa valiokun
nan ehdotuksen 4 momenttia, vaan koskee aivan 
eri asiaa. Ensimäisen vastalauseen 4 momentti, 
jota ed. W atanen ·on kannattanut, on lisäys kol
manteen momenttiin ja siitä kokonaan riip'Puva. 
On sentähden 1mlmannesta. momentiJsta äänesiet
täessä ensin äänestettävä minun ehdotukseni ja ed. 
Virkkusen ehdotuksen välillä ja sitten se, joka 
niistä voittaa, pantava mietinnön 'koJmatta mo
menttia vastaan lisättynä ensimäisen vastalauseen 
·neljännellä momentilla ja se sanamuoto, joka si
ten on saatu, ·Pantava mietinnön kolmatta mo
menttia va;staan s~ellai,senaan. Sittenkun äänes
tys täten on kolmannesta momentista tapahtunut, 
on erikseen äänestettävä mietinnön neljännestä 
momentista, jO'ka koskee aivan 'eri asiaa, SJen hy
väksymisestä tai poistamisesta päätettävä. 

Puhemies: Tahtoisin <huomauttaa, että 
elintarveasiainvaliokunnan mietintöön liitetyssä 
ensimäisessä vastalauseessa sa.notaan nimenomaan, 
että ensimäinen, toinen ja kolmas momentti valio
kunnan ehdotuksen mukaisesti, ja sitten puhutaan 
tästä. Minun käsittääkseni seuraa, kun pykälässä 
ei ole mitään muuta .iälellä kuin neljäs momentti, 
että tämä on tuleva sen sijalle. 

Ed. S t å 'h l b e r 'g: Neljäs momentti ensimäi
s-essä vastalauseessa ei . yksinään voi ollenkaan 
olla olemassa. Sillä ei ole mitään merkitystä; 
se on lisäys kolmanteen momenttiin ja koskee sa
maa asiaa, yleisen tarkastuksen toimittamista. 
1Sitävastoin mietinnön neljäs momentti ~oskee 
sitä:, että joka on tarkastuksen yleensä toimitta
nut, ei saa ilmoitusta tehdä. Niitä ei siis voi mi
tenkään rpanna vastatusten. 
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P u he m i .e s: · Minä en voi tulla muuhun kä
sitykseen kuin siihen, että ensimäinen vastalause 
tarkoittaa, että 13 § tulisi kuulumaan sillä tavoin 
kuin vastalauseessa on sanottu, se tahtoo sanoa, 
että ensimäinen, toinen ja kolmas momentti valio
kunnan ehdotuksen mukaisesti, ja muu osa tulisi 
olemaan niinkuin vastalauseessa on sanottu. Jos 
ehdotuksia tehdään muulla tavalla, se 'On toinen 
asia, mutta tällä tavalla kai siitä, mitä nyt on eh
dotettu, on äänestettävä. 

Ed. S t å h 1 b 'e r g: Senhän se kyllä sisältää, 
mutta kun vastalauseen neljäs momentti koskee 
samaa asiaa, :kuin ikolma:s momentti mietinnössä, 
niin se on pantava sitä vastaan. Sitävastoin nel
jäs momentti mietinnössä koskee toista asiaa, se 
on jätetty vastalauseessa pois ja siis ehdotettu 
hylättäväksi. Sentähden on ensin äänestettävä 
vastalauseen neljännestä momentista yhdessä kol
mannen momentin kanssa ja sitten on äänestettävä 

mietinnön neljännen mom~mtin hyväksymisestä' tai 
poistamisesta. 

Ed. L <> h i: Minä yhdyn ed. Ståhlbergin ehdo
tukseen. Tästä samasta äänestysmenettelystä 
keskusteltiin suuressa valiokunnassa myöskin 'Pit
kään ja suuren valiokunnan !puheenjohtaja pitkän 
miettimisen perästä yhtyi ed. Ståhlbergin saman
laiseen ehdotukseen. 

P u h e m i e s: Tämän asian käsittely nyt kes
ke;ytetään. Täysi-istunto lopetetaan. Seuraava 
istunto on tänä iltana k:lo % 10 i. 'P· 

Istunto lopetetaan k:lo 9,10 i. p. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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Päiväjärjestys Suomen edustamista rauhanneuvotteluissa 

täysi-istunnossa, joka ei ole julkinen. 

Pöydällepan o a v a r te •n e s I

t e 11 ä ä n: 

koskevan eduskunnassa tehdyn aiotteen jah
Siv. dosta laadittu ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 

2 esitellään ja pannaan pöydälle seuraavaan täysi
istuntoon. 

Ulkoasi·ainvaliokunnan mietintö n:o 2 
eduskunnassa tehdyn alatteen johdosta, joka 
ko~kee Suomen edustamista rauhanneuvot
teluiSISa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 

Ann-ettuaan ennen i•stunnon alkua tyhjentää 
kuunteHjaparvet lausuu 

Puhemies: Nimenhuudon sijrusta merkit
tänee läsnäoleviksi kai·klki ne edlistaj·at, jotka oli
vat saapuvilla viime täY'si-istunnossa. 

Puh e mies: 'Seuraava täysi-i,stunto pide
tään tänä iltana kello 10. Täysi-istunto on päät
tynyt~ 

Täysi-istunto päättyy klo 9,50 i.p. 

Iivar Ahava. 
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k :lo 10 illalla. 

Päiväjärjestys 

täysi-istunnossa, joka ei ole julkinen. 
Siv. 

Ainoa käsittely: 

Ehdotus, jaka Koskee Suomen edustamista 
rauhanneuvottelui,ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 

Asia 'kirjat: Ulkoasiainvaliokunnan 
mietintö n:o 2; ed. Wiikin y. m. kirjelmä. 

Nin.enhuudon sijasta merkitään läsnäol1eviksi 
kaikki ne edusta.]at, jotka olivat saapuvilla viime 
istunnossa. 

Päiväjärjestyksessä oleva asia: 

Suomen edustus rauhanneuvotteluissa. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n :o 2 edus
kunnassa tehdyn alotteen johdosta, joka koskee 
Suomen edustamista rauhanneuvotteluissa, esi
tellään mainitun kysymyksen ainoata käsi t
t e l y ä var:ten suljetussa istunnossa. 

Keskustelu: 

Ed. W r e d e: J ag ber att få meddela, att jag 
biträder den för.;;ta till betänkandet f·ogade reser
vation€ll, ehuru jag icke var i tillfälle att under
teckna densamma, då jag icke deltog i ärendets 
slutliga belwndling i utskottet. 

Ed. E s t l a n d e r: Jag begärde ordet för att 
fästa landtdagens uppmärksamhet vid det för
slag jag reservationsvis framställt, att landtdagen 
skulle med förkastand!l af utskottets förslag be~ 
fullmäktiga senaten att, om tillfälle till delta
gande i fredsunderhandlingarna erb.iudes, för än
damålet utse delegerade. Det föreliggande be-

tänkandet betraktas, förmodar jag, af utrikes
utskottet såsom et.t slags gesällprof för vidare ar
bete såsom utrikesministerium. I detsamma är 
därför också samma'nförd ·en hel del mer eller 
mindre disparata spörsmål, som . utskottet förme
nar att skulle kunna upptagas vid de fredsunder.
handlingar, där man tänker sig, att Fimland.S 
plats utan vidare skall vara gifven. En hel del 
af dessa ärenden äro emellertid sådana, att de, 
om utlandet öfver hufvud taget skulle fästa upp
märksamhet vid detta betänkande, endast vore 
ägnad-e att framkalla ett visst skimmer af löje 
öfver dessa landfdagens .fö~sta trefvande steg på 
utrikespolitikens område. ' 

H vad som ·emellertid är betänkligare än inne
håll-et i utskottsbetänkandet är själfva förslaget, · 
som går ut på att landtdagen nu skulle själf öf
vertaga utrikespolitik-en. Ett sådant steg · synes 
tr.1Q' betänkligt i tvänne afseenden. För det för
st.a komme ett dylikt beslut att binda händerna 
på senaten, som framdele.s icke kunde ans·e sig 
vara befogad att vidtaga åtgärder på detta om
råde, huru nödvändiga dessa än månde vara, då 
ju likväl .senaten är d·en, som är närmast till h~nds 
,att följa med händelserna utomlands och föruts2 
och vidtaga mått och steg i anledning 'af hvad 
som händer. 1 all synnerhet med afseende å för
slaget, att instruktion för fredsfullmäktige skulle 
meddelas af landtdagen, komme enligt min tanke 
betänkliga fö1jder att i detta afseende uppstå. Men 
vidare vore detta beslut af landtdagen också därför 
betänkligt, att landtdagen därmed skulle betunga 
sig själf med uppgifter, som äro främmande för 
landtdagen och som landt.dagen förmodligen skulle 
komma att sköta mer eller mindre direkt genom ut
rikesutskottet oeh deHa utan att därvid förelåge . 
någon som hälst garanti för sakkunskap och in
sikt~r, för konsekvens och ansvar vid åtgärd.er och, 
förslag. · . . 

Ed. I n g m a n: Kun on syytä, ·että ehdotet
tuje:tr valtuutettujen vaali voisi tarp:ahtua heti, jos 
eduskunta päät!ää, että niitä on valittava, niin 

135 
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ehdottaisin '}JOnteen sellaisen muutoksen, että vaali 
olisi toimitettava, niinkuin eduskunnan kanslia
toimikunnan jäsenten vaalista on säädetty. Minä 
sentähden e~hdotan,' että :ponnesta poistettaisiin 
sana ,va1tiopäiväjärj.estyksessä" ja että sana 
,valitsijamiesten" vaihdettaisiin sanoihin ,kans
liatoimikunnan jäsen1en", niin että ponnen alku 
tulisi kuulumaan: ,llttä eduskunta viipymättä va
litsee, sillä tavoin kuin on eduskunnan kanslia-

, toimikunnan vaalista säädetty" j. ·n. €. 

Ed. Hänninen-Walpas: Minä ehdotan, 
että tämän asian käsittelyä .i11tkettaisiin julkisessa 
istunnossa. · 

Ed. Ku u s i n e n: Minusta tuntuu kanssa 
niinkuin tämä ei ölisi julkinen istunto ja niinkuin 
sen salaisena pitäminen ilman eduskunnan pää
töstä ei olisi valtiopäiväjärjestyksen mukaista, 
sillä siitähän täytyy eduskunnan jokaisessa eri
tyisessä tapauksessa erikseen päättää valtiopäivä
järjestyksen 49 § :n mukaan. Tämä koskee myös 
viime istuntoa. Minä kannattaisin sitä ehdotusta, 
jonka ed. W alpas täällä teki. Sillä ehkä jonkun 
verran korjattaisiin tapahtunutta pientä laitto
niuutta. 

Puhemies: Kun ed. Wiikin y. 'm. alotekir
jelmä viime joulukuun 22 päivänä lithetettiin va
liokuntaan, ta·pahtui se istunnossa, .ioka ei ollut 
julkinen. Eduskunta on siten alottanut tämän 
asian käsittelyn istunnossa, jo'ka ·ei ollut julkinen. 
Sentähden olen jatkanut asiain käsittelyä samalla 
tavalla. Tietysti ei mikään estä eduskuntaa nyt 
päättämästä toisenlai·sta menettelyä. Pyydän siis 
edustajia nyt ensin kohdistamaan lausuntonsa sii
hen, mikä koskee istunnon julkisuutta. 

Ed. W u orimaa: Minä vastustan, että sitä 
julkisesti esitetään tässä. On monta semmoista 
asiaa, joiden suhteen on pareiDipi ja välttämätön 
maalle, etteivät ne tule julkisesti esille sanomaleh
dissä ja leviä muihin mai·hin ennen aikaa. Tie
tysti se näin suuresta joukosta aina leviää jollain 
tavoin, mutta ei kuitenkaan julkisena referaattina . 
.ioka voi vahingoittaa rauhanneuvottelijain toi~ 
mintaa. Minä vastustan siis t·ehtyä ehdotusta. 

Ed. K u u s i n e n: Puhemiehen lausunnon 
johdosta huomauttaisin, että tuskinpa voi valtio
päiväjärjestystä tässä kohden niin tulkita, että 
sen mukaan voitaisiin· jossakin asia.ssa päättää· 
etukäteen, että se asia, milloin se vain tulee esille, 
kaikissa vaiheissaan käsitellään salaisena. Val
tiopäiväjärjestys käyttää nimenomaan sanoja ,eri
tyistapauksessa toisin määrää". Sen mukaan täy
tyy jokaisen täysi-istunnon muodostaa se erikois-

tapaus, jolloin siitä erikseen on ·päätettävä. Muu
toin kannattaessani tämän asian käsittelemistä jul
kisena, tein sen sillä perusteella, että mielestäni 
tämä salaisuus ei ole ainoastaan tarpeetonta vaan 
myös vahingollista. Valiokunnan mietinnössä ei 
nähdäkseni ole mitään, joka olisi salaista, eikä ole 
hyväkään, että näissä asioissa lähdetään salaisen 
käsittelyn tielle, vaan on se, mitä päätetään, pää
tettävä julkisesti. Pidän erittäin tärkeänä, että 
tästä tulisi julkinen käsittely. 

Ed: W i i k: Också jag begärde ordet för att 
und·erstöda herr W alpas-Hänninens förslag. J ag 
hyser den förhoppningen, att landtdagens dtri
kes•politik icke kommer att bli af det slag, som be
hiYfver undandraga 'sig dagsljuset. Visserligen 
har det på borgerligt håll i afseende å utrikespo
litiken YP'Pat sig sträfvanden, som jag kan förstå 
a tt man vill undanhålla dagsljuset, men så myc
ket nödvändigare är det att dessa saker bringas 
till allmänhetens kännedom och underkastas of
fentlig debatt, som de för resten allaredan varit 
föremål för i tidningslJreS'Sen, 

Ed. A 1 k i o: Minä rtahtoisin vain tämän kes
kustelun johdosta kiinnittää huomiota siihen, että 
kun valiokunnassa oli kysymys siitä, käsitelläänkö 
tämä asia julkisessa vai salaisessa istunnossa,. ar
voisat sosi~lidemokraattiset jäsenet eivät muis
taakseni yksikään siellä olleet sillä kannalla, että. 
asia olisi käsiteltävä julkisessa istunnossa. 

Ed. T o koi: Kyllä valiokunnassa ed. Wal
pas- Hänninen, juuri kun siellä tehtiin ehdotus, 
että valiokunta puolestaan elhdottaisi, että tämä 
asia käsiteltäisiin eduskunnassa suljetussa istu:a
nossa, meidän puolelta ilmoitti, että me emme tule 
tällaista ehdotusta kannattamåan, jolloin valiokun
nan puheenjohtaja ilmoitti, ·että koska valiokunta 
ei ole yksimielinen, valiokunta ei tee mitään pää
töstä, vaan toistaiseksi liimataan mietinnön päälle 
lappu, ettei se ole julkisuutta varten. Eduskun
nalle jää tilaisuus päättää, onko se käsiteltävä jul
kisessa vai salaisessa istunnossa. 

Ed. B ä c k: J ag afstår. 

Keskustelu asian käsittelyn julkisuudesta julis-
tetaan 'Jläättyneeksi. · 

P u h e m i e s: Vastoin puhemiehen menette
telyä, joD'ka mukaan asia oHsi edelleen käsiteltävä 
istunnossa, joka ei ole julkinen, on ed. Hänninen
Walpas ed. Kuusisen kannattamana ehdottanut, 
että asia käsiteltäisiin julkisessa istunnossa. 

. Puheenvuoron saatuaan lausuu 
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'Ed. K u u s i ne n: Herra puhemiehen ·:>elon
teon johdosta, K.oska se viittaa siihen ikäänkuin 
puhemies tahtoisi äänestyttää asiata, tahdon vain 
huomauttaa, >että tästä huonosti voi äänestys tulla 
·kysymykseen, koska valtiopäiväjärjestyksen mu
kaan eduskunta päättää ainoastaan •silloin kun se 
tahtoo sellaisen istunnon, mutta ei päätä julkisen 
istunnon pitämistä. Istunto on valtiopäiväjärjes
tymsen mukaan aina julkinen, jos ei toisin päätetä. 

P u h e m i e s: Puhemies on katsonut puoles
taan, ettätämä olisi entisen päätöksen 'nojalla kä
siteltävä ilman julkisuutta ja sen johd-osta toistan 
vielä, että jätän eduskunnan ;päätettäväksi onko 
asia käsiteltävä julkisena vai ei. Katson, että se
lontekoni siis on oikea. 

Selonteko myönnetään Qike!l!ksi. 

Äänestys ja päätös : 

Ken hyvä.ksyy puhemiehen t·oimenpit•een, että 
asia ·käsitellään istunnossa, joka •ei ole julkinen, 
äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on reduskun-ba 
päättänyt hyväksyä ed. Walpas-Hännisen ehdo
tuklsen. 

Äänestyksessä annetaan 98 jaa- ja 83 ei-ääntä. 
Edus·kunta on siis päättänyt edelleen käsitellä 
asian istunnossa, joka ei ole julkinen. 

Keskustelu jatkuu: 

Ed. W u ori maa·: .Minä rpyydän myös vas
tustaa ed. Estlanderin ehdotusta, että hänen ja 
ed:. Rosenqvistin vastalause täällä hyväksyttäisiin. 
Ei ole siihen enää aikaakaan ja semmoinen ehdo
tus on vallan suotta tehty. Sitäpaitsi on nyt 
erinomaisen ·kiire, että Suomen edustajat saapu
vat rauhanneuvotteluun. Kun olemme seu
ranneet rauhanneuvotteluja Brestissä, niin 
olemme huomanneet, kuinka siellä on useita ker
toja Suomi jo mainittu. Ja kun seura
taan niitä sanankäänteitä, mitä Saksan ministeri 
Kiihlmann on lausunut, niin se on epävirallinen 
kehoitus Suomelle lähettää sinne edustajia. Vii
meisessä istunnossa tuli esille myös Ahvenanmaan 
·,ysymys ja siinä ministeri Kiihlmann huomautti J 
~tä, :kuinka se on kysymys, joka läheisesti ko-
k"'a Suomea, ja kysyi Venijjäu edustajain päämie
h~tä, herra Trotskilta, mitä hän siitä ajattelee: 
,lä,n on tunnustanut Suomen itrsenäiseksi. Eikö 
tälf<j, koske myös Ahvenanmaata." Herra Trotski 
vaSasi, että Ahvena-nmaan ky~ymys jää semmoi
sek~ kuin se on ollut ennei1 ihenäisyysjulistusta, 

-eikä Suomen itsenäisyyden julistus vaikuta sii
hen mitään. Mutta hän pyysi 10 ;päivän viiv;v
tystä ja tulee ,sitten antamaan tarkemman seli
tyksen. 8ittemmin on saatu tietää, että Ruotsin 
diplomatia on ollut myös toimes•sa asiassa. Vi
rallisissa lehdissä, Wienissä Neue Allgemeine 
Pressissä on kirjoitus, joka näyttää, ettei se ole 
satunnainen, vaan että se on inspireerattu Ruotsin 
puolesta, ja -siinä puolustetaan sitä, että Ahvenan
maa•tulisi 'kuulumaan Ruotsille, koska siellä asuu 
yksinomaan ruotsalaisia. Mutta viimeisessä 
I;okal Anzeigerissa on kirjoitus, jossa väitetään 
että Saksan ,Pitäisi valvoa omia etujaan niin, että 
se saisi Ahvenanmaalle hiiliaseman ja laivasto
aseman tarvittaessa. 

Kesk·eytyneet rauhanneuvottelut al:kavat ensi 
maanantaina uudestaan ja sinne on myös kutsuttu 
Ruotsin edustajia ja on aivan välttämätöntä että 
meidänkin e.du:stajamme ovat siellä. Toisessa 
vastalauseessa vaaditaan, että Suomen, senaatti en
-sin ottairsi selvän siitä, pääsevätkö 1Suomen rau
hannreuvottelijat ollenkaan ottamaan osaa näihin 
rauhanneuvotteluihin. Mutta. kun muistamme jQ 
mainittuja lausuntoja Suomesta ja myös kuinka 
Ukrainan edustajat pääsivät ottamaan osaa rauhan
neuvottelui~n, huomaamme, etteivät hekään lä
hettäneet edustajia, jotka ensin pyysivät lupaa 
·päästä osanottoon siinä, vaan he lähettivät edusta
jansa rauhanneuvotteluihin suoraan .• Ta huolimatta 
siitä, että Pohjois-Venäjän rauhanneuvottelijat 
asettivat kaikenlaisia esteitä siihen, etteivät he 
suorastaa,n saisi ottaa oman maansa puolesta neu
votteluihin os~a, niin siellä kuitenkin Keskus
valtain puolesta heidät tunnustettiin ja pakotet
tiin Pohjois-Venäjän edustajat myös tunnusta
ma-m heidän oiKeutensa. Samalla tavalla tulee 
varmaan tapahtumaan Suomen ·edustajien kanss':l 
ja minä <puolestani ·ehdotan, että lhe niin pian kuin 
mahdollista lähtisivät 1sinne ilman edelläkäypiä 
kysymyksiä senaatin puolelta. Mutta vksi asia 
ktrien1dn pitäisi senaatin tehdä, että senaatti edus
ku nP an puolesta antaisi heille valtakirjan. 

Ed. T o k o i: Vaikka pidänkin asiaa erittäin 
kiireellisenä ja tärkeänä, että Suomi mitä pikim
min tulisi edustetuksi rauhanneuvotteluissa, niin 
'kuitenkin sopivaisuussääntöjen kaikkein alkeelli
simpainkin vaatimusten mukaan olisi kuitenkin 
kohtuullista, että hallitus kiil'ellisellä sithkösano
malla kääntyisi asianomaisten valtojen ;puoleen tie
dustaen sitä, voivatko nämä Sumueri edustajat ot
taa osaa näihin rauhanneuvotteluihin. Olisi epäi
lemättä hyvin, etten sanoisi, nolaavaa, jos Suomen 
-edustajat menisivät sinne etukäteen, ennenkuin on 
minkäänlaista varmaa tietoa siitä, voivatko nämä 
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siellä olla edustll:jina. Muutenhan heiUe voitaisiin 
kor·easti sanoa: Mitäs herrat oikeastaan haluavat? 
ja suljettaisiin ovi heidän nokkansa edessä. Sil-· 
loin se paluu olisi hyvin tuskallista. Sen vuoksi 
minä 'PYYtäisin ehdottaa, että sen lisäksi, mitä va
liokunta ehdottaa rauhanneuvotteluihin os.anotosta; 
hyväksyttäisiin toisessa vastalauseessa oleva eh
dotus, että hallitus vi~pymättä kääntyisi asian
omaisten hallitusten puoleen ja tiedustaisi näiden 
asianomaisten hallitusten lupaa meidä.n osanotol
lemme rauhanneuvotteluihin. 

Ed. Ahma vaara: Minä pyydän saada 
kannattaa ed. Ingmanin tekemää ehdotusta vaa
lien toimittamisesta. Muuten edellisen puhujan 
lausunnon johdosta !)yydän huomauttaa, että mi
nusta on aivan tarpeeton sellainen neuvonanto se
naatille. Kyllä senaatti tietää sanomattakin, mitä 
sen on·tehtävä ja että sen velvollisuuksiin kuuluu 
sellainen toimenpide. (Vasemmalta: Hyvä oii, jos 
osaisi sen tehdä!) On siis aivan tarpeetonta näin 
yksityiskohtaisesti läthteä neuvomaan hallitusta 
mitä sen on tehtävä. · 

Ed. Hänninen-Walpas: Ed. Ahmac 
vaara on erehtynyt tästä valiokunnan~ietinnöstä. 
Valiokunnan mietinnön tarkoitus on, ettei senaatti 
pyytäisi ennakolta mitään lu!)aa rauhanneuvotte
luja IJitäviltä valloilta, vaan lähettäisi edustajat 
sinne' ilman mitään ennakkotiedustelua. Kun· se 
on sosialistien mielestä sopimatonfa, niin on tehty 
toinen vastalause. Minä !)yydän kannattaa ed. 
Tokoin ehdotusta, että eduskunta hyväksyisi toi-

. sen vastala useen. Ja vielä !)ainostan erikoisesti, 
että' me sosialistit tässä toisessa vastalauseessa 
osoitamme hallitukselle erinomaista luottamusta, 
kun annamme sille näin erinomaisen tärkeän teh
tävän. 

Ed. A h m a.v a a r a: Kyllä minä olen luke
nut tämän mietinnön enkä ble löytänyt täällä sel
laista, mitä ed. Wah:ms-Hänninen sanoi sen sisäl
tävän. Tässä ei puhuta siitä asiasta mitään.· 

Ed. K u u s i n e 1l: Tahtoisin vain lausua, että 
mielestäni sosialidemokraattien osanotto näihin 
nelivoUeluihin j.a suomalaisen valtuuskunnan toi
mintaan niiden yhteydessä voi tulla kysymyk
seen ainoastaan, jos ne ohjeet, joista valiokunnan 
mietinnössä mainitaan ja jotka tulevat myöhem
min ·,päätettäviksi, tulevåt sellaisiksi, ·etteivät ne 
sisällä mitä.än sosialidemokratian periaatteiden 
vastaista. Jos ne semmoista tulevat sisältämään, 
luulen, että on silloin mahdotonta neuvottelu1hin 
Rosialide:tnokraattien puolelta ottaa osaa. Oh.iei-

den päättäminen ·eduskunnan puolesta on taas 
aivan välttämätön. Epäilemättä erinäisistä koh
dista . on suuria ristiriitoja olemassa, joista täy
tyisi ennen osanottoa eduskunnan IJääHää. 

Ed. B ä c k: J ag måste u:ppritktigt eflkänna 
att jag för min del thälst thade •Sett den första 
reservationen godkänd. Men enär detta hopp torde 
komma på stka.m och det möjligen finnes en 
förhoppning, ,att det förslag, SOiill jag nu fram
rkommer med, skall vinna behörigt beaktande, 
tager jag mig friheten föreslå, att såsom en 
andra kläm måtfe tilläggas ,samt att 'lenaten 
måtte befullmä:ktigas utfärda för · fredsunder
handlingarna be'höriga 1instruktioner". 

Ed. W a liJ a s- Hänninen: Ed. Bä0kin 
ehdotus, että ohjeiden antaminen jätettäisiin se
naatille, ei ole ollenkaan kansanvaltainen. Eh
dotuksen täytäntöönpano johh!st epäilemättä 
n. s. salaiseen diplomatiaan•: senaatti antaisi 
eduskunnan ja kansan selän tak.m·t piilossa joi
takin ohjeita, joista ei luultava;;ti koskaan saa·· 
taisi tietoa siinä tapauksessa, että senaatti ar
velisi niiden olevan kansan enemmistölle yae
tenmielisiä. Senaatilla on, niinkuin tiedetään 
jo koko joukko valtiomiehiä ul,komailla. Meillä 
ei ole kaiketi .kellään, ei ainakaan täältä vasem
mistosta, tietoa, minkälaisia ohj.eita senaatti on 
niille antanut. Silloin tällöin nä:kyy kuitenkin 
ulkomaalaisista lehdistä tietoja, !että. nämä se
naatin lähettäJmät ja valtion ,varoilla rpalkatut 
valtiomiehet tekevät melkein· tythmyyksiä. 
Niinpä oli sellainen tieto valtioneuvos Hjeltistä. 
Hän lörp.ötteli Ruotsissa ollessaan yhtä ja toista 
vahingollista. Professori Wendtin mainitaan 
olleen myöskin Suomen· valtion palveluksess·a 
TUJkholmassa ja hän on siellä ,se!k:aantunut Ahve., 
nanmaan kysymykseen. ja muihin valtiollisiin 
asioihin ja lasketellut micl,ipiteitään, jotka ei
vät luultavasti· saisi täJmän eduskunnan kanna
tusta. Voisi vielä luetella !koko jouko:n rmuita 
esimerkkejä, jotka osoittaisivat, että nykyisen 
senaatin ulkomailla olevat valtiomiehet menet
t,elevät ·sangen taitamattomasti. .Sitä suurempi . 
syy on eduskunnalla välttää, että nykyinen halli- ' 
tus' !'li saisi ainakaan enempi oikeuksia toimia omin / 
päinsä ulkoasioissa, kuin sillä on, vaan päinvastoin/ 
pitäisi eduskunnan ruveta. pitämään tarkempajl' 
huolta, että Suomen vahingoksi eivät Suomen vaJ 
tion asiamiehet saisi laverrella sitä ja tätä uW
mailla, vaan täytyisi ehkä edus•kunnan pohfa. 
asiat, määritellä :kanta ja pitää huolta siitä, elti 
ulkomailla olevat Suomen ·valtion asia,mieb/t 
edustaisivat siellä edus~1mnan ·kantaa, mi~i 
se on maalle· eduksi. ; 
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Ed. B ä c 'k: J ag ber blott att få framhålla, 
att ifall mitt förslag mot förmodan ginge 
igenom, det skulle vara nödvä~digt att vid.taga 
vissa förändringar i ·det näst s1sta :stycket 1 be
tänkandet. 

Ed. Mäki: Minun on lyhyesti vain ilmoitet
tava, että· sosialidemokraattinen ryihmä on koko
naisuudessaan sen mielipiteen ta,kana, jonka ed. 
Kuusinen täällä äsken esitti. 

Keskustelu· julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta 
on ed. Ingman ed. Ahmavaaran kannattamana 
ehdottanut että p.onsi tulisi lmulumaan näin: 
että Edu~kunta viipymättä valitsee, sillä ta

~oin kuin on edus:kunnan kansliatoimikunnan 
jäsenten vaalista säädetty" j. n. e. Ed. Wrede 
ed. Estlanderin !kannattamana on ehdottanut, 
että ponsi saisi sen sanamuodon, kuin mietintöön 
liitetty ensimliinm vastalause osoittaa. Tämän 
lisä·ksi on ed. Tokpi ed. Hännisen kannattamana 
ehdottanut, etiä mietintöön liitettäisiin sellai
nen lisäponsi, ·kuin toinen vastalause· osoittaa. 
Ed. Bäckin ehflotusta ei ole kannatettu, joten se 
raukee. 

Selonteko myönnetään oikeaksi. 

P u h e m i e s: Hakiessamme va•staehdotusta 
valiokunnan ehdotukselle olisi mielestäni ensin 
äänestettävä ed. Ingmanin ja ed. Wreden teke
mien ·ehdotusten välillä ja se näistä, kumpi voit
taa, asetettava valio•kunnan ehdotusta vastaan. 
Sen jälkeen äänestettäisiin eri&seen ed. Tokoin 
lisäyks-estä. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat: 

Ed. T o koi: ]ii minun mielestäni :PUhemie
hen ehdottama ta·pa vie nyt oikeille !)Jerille sen
vuoksi, että ed. Wreden ehdotus on vastakkai
nen kaikille näille imuille ehdotuksille siten, että 
se tarkoittaa 'ko.ko tä:män valiokunnan ehdotta
man perusteen m:uuttamista toisenlaiseksi. Mie
lestäni oikeinta olisi. että ensin äänestetään va
liokunnan ehdottamasta •ponnesta ed. Ingmanin 
tekemää ehdotusta vastaan .ia &un on nähty, 
mimmoiseksi se muodostuu, tästä toisessa vas
talauseessa tehdystä lisäYksestä, otetaanko se. 
vaiko ei, ja minkälaiseksi se muodostuu, pan
naan vastakkain ed. Wreden ehdotusta vastaan, 
koska se 011 olemuks13ltaan 11i•van toisenlainen. 

Ed. W r e ·d e: J ag ber att' få biträda herr To
,kqis uppfattning. 

P u h e 1m i e s: Minulla ei olisi mitään sitä 
äänestystä vastaan, että ensin ·sii!' äänestetään 
ed. Ingmanin ja valio.kunnan ehdotuksista ja se 
niistä, jnka voittaa, asetetaan ed. Wreden ei:do
tusta vastaan. · Mutta jos nyt asetamme s1llä 
lailla, kuin ed. Tokoi esitti, että ennenkuin 
p.äätetään ed. Estlanderin ehdotulksesta, äänes
tetään ed. Tokoin lisäehdotuksesta, niin, jos ed. 
Estlanderin ehdotus voittaisi, ei voitaisi saada 
enää hyväksyä ed. Takoin e1hdottamaa lisäystä 
siihen. 

Ed. T o koi: Päinvastoin, jos nyt ensinnä 
ää)lestetään valio-kunnan ehdotuksesta ja ed. 
Ingmanin siihen tekemästä muutoksesta, muut
tukoonpa •Se mink,älaiseksi tahansa, se ei vaikuta 
siihen, otetaanko siihen' lisäys tai ei. Sen jäl
keen äänestetään siitä, minkälaiseksi se on sitten 
muuttunut ja tämän lisäysehdotuksen välill.ä, 
jos sii,hen tulee lisäys tai ei, se :kumpaises.sallnn 
ta11auksessa on vastakkainen ed. Estlanderin ja 
ed. Wreden ehdotuksen välillä, mutta jos äänes
tettäisiin sillä lailla kuin herra ;puhemies on eh
dottanut, voisi tulla kysymykseen, että tulisivat 
mo~emmat hyväksytyiks1, sekä ensimäinen että· 
toinen vastalause, .ia ne on mahdottomat samalla 
kertaa hyväksyä. 

Puhemies: Ei minulla ole mitään sellaista 
äänestysmenettelyä vastaan kuin täJmä ed. To
koin ehdottama, ',io11ka mukaan siis ensiksi äänes
tettäisiin valiokunnan ehdotulksen ja ed. Ing
manin ehdotuksen välillä ja sitten hyväksy
täänkö niistä se, .ioka voittaa semmoi8Pnaan, 
vaiko ed. To•koin ilmoittamalla lisäyksellä, ja 
lopuksi asetettaisiin edellisessä äänestyksess-ä 
voittanut ehdotus ed. 'Vreden ehdotusta vastaan. 

Tämä ehdotettu menettely hyvähytään. 

Äänestykset ja päätös: 

' 1) Ken tässä äänestykses•sä 'hyväksyy valio
kunnan ehdotuksen, äänestää ,,jaa"; jos ,'ei" voit
taa, on tässä äänestyks•essä ed. Ingmanin ehdo
tus hyvä·ksytty. 

Aänestylksessä ovat ei-äänet voitolla. Ed. 
Ingmanin ehdotus siis •on hyvälk.sytty. 

2) Ken hyvaksyy valio'kunnan ehdotuksen si
ten muutettuna kuin edellisellä äänestyksellit 
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päätettiin, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on 
ed. Tokoin lisäehdotus !hyväksytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Ed. 
Tokoin lisäeh,dotu.s siis on 'hylätty. 

3) Ken hyväksyy valiokunnan ehdotuksen si
ten muutettuna kuin ennen on päätetty, ääJ;J.es
tää ,jaa,''; jos ,ei" voittaa, on ed. Wreden ehdo
tus hyväk.sytty. 

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla. Ed. 
Wreden ehdotus siis on hylätty. 

P u h e m i e s: Eduskunta on ·siis ·päättänyt 
hyväksyä valiokunnan ehdotuksen ed. Ingmanin 
tekemällä muutoksella. 

Rauhanneuvotteluihin valtuutettavien henki
löiden vaali. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat: 

Ed. I n g m a n: Minä pyydän e'hdottaa, että 
valtuutetuiksi valittaisiin seuraavat kolme henki
löä: senaattori, valtioneuvO's Edvard Immanuel 
Hjelt, professori Rafael Waldemar Erich ja se
naattori, pankinjohtaja Otto Eliel Stenroth. ' 

Ed. T o k o i: Minä PYY·dän ·puolestani ehdot
taa, että näiksi valtuutetuiksi valittaisiin seuraa
vat kaksi edustajaa, nimittäin sanomalehdentoi
mitta.ia, kansanedustaja Yrjö Elias Sirola ja kan
sanedustaja, filosofianmaisteri K. H. Wiik. 

Ed. M i k k o 1 a : Pyydän kannattaa ed. Ing
manin tekemää ehdotusta. 

Ed. H ä k k i n e n: Pyydän kannattaa ed. To
koin tekemää ehdotusta. 

Ed. A 1 k i o: .· Pyydän myöskin kannattaa ed. 
Ingmanin tekemää ehdotusta. 

1 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

Puhemies: Koska täiUlä ei ole muita eh
dotuksia tehty, kuin nämä viisi, ja viisi on valit
tava, niin eduskunta, joka siten näyttää voivan 
yhtyä valittavista henkilöistä, väättänee pitää 
edellämainitut keskustelun kuluessa ~hdotetut 
henkilöt puheenaolevaan toimeen valittuina? 

Hyväksytään. 

Puheenvuoron saatuaan lausuvat. vielä: 

Ed. I n g m a n: Pyydän ehdottaa, että tämän 
asian käsittelyä koskeva pöytäkirja saatetaan jul
kiseksi silloin kuin puhemiesneuvosto katsoo sen 
soveliaaksi. 

Ed. A h m a v a a r a: Pyydän saada kannattaa 
ed. Ingmanin tekemää ehdotusta. 

Ed. K u u s i n en: Tahtoisin vöytäkirjan teh
täväksi heti julkiseksi, mutta turhien äänes
tysten välttämiseksi luovun tekemästä ehdotusta 
siitä .. 

Keskustelu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Eduskunta tahtonee hyväksyä 
ed. Ingmanin tekemän ehdotuksen. 

Ed. Ingmanin ehdotus 'hyväksytään. 

,p u h e m i e s: Sulettu istunto on päättynyt. 

Sittenkun pääsy kuuntelijaparville on.tehty va
paaksi, ja ennenkuin on e&itelty käsiteltäväksi mi
tään muuta asiaa, viritetään edustajien taholta 
kysymyksistä, 

Onko täysi-istuntoa jatkettava vai onko se lopetet
tava ja milloin seuraava täysi-istunto on 

pidettävä. 

Keskustelu: 

Ed. W u o r i m a a: Minä ehdotan, ettit täysi
i&tunto lopetettaisiin, kun kello. on nain paljon. 

Ed. G y II i n g: Jos eduskunta päättää täysi
istunnon nyt lopet.ettavaksi, niin minusta olisi sa
malla päätettävä, että toinen täysi-istunto pidetään 
huomenna k :lo 11 aamupäivällä. Päiväjärj.estyk
sessä seuraisi nimittäin nyt sen kirjelmän käsit
tely, joka koskee senaatin toimenpiteitä ja jonka 
alla on minunkin nimeni. Sen käsittely on edus
kunnassa jatkunut kovin pitkälle ja se olisi vält
tämättä saatava loppuunkäsitellyksi kerrankin. 

· P u h e m i e s: On erinäisiä mietintö.iä, joiden 
'pöydällepano on ensin suoritettava. Sittenkun 
se on toimitettu, jää eduskunnan päätettäväksi, 

' onko istuntoa jatkettava vai ei. Mikäli minä ym
.märsin, ei ed. Gyllingillä ollut mitään sitä vas-
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taan että tämä istunto nyt ·päätettäisiin, vaan 
ehd;tti hän, että seuraava istunto olisi huomenna 
k:lo 11. 

Ed. G y 11 i n g: Niin e4dotin - sen as1an 
käsittelemistä varten, josta mainitsin. 

Ed. Hu r me vaara: Kannatan ed. Gyl
lingin ehdotusta, että huomenna kello 11 pidettäi
siin istunto, jossa loppuun käsiteltäisiin se asia, 
josta ed. Gylling mainitsi. 

Ed. J u u t i 1 a i ne n: Minä vastustaisin eh
dotusta, että huomenna pidetään istunto. 

Puhemies: Tämä istunto, kaiketikin paa
tetään? Kuitenkin toimitetaan pöyditllepanot. 

Pöydällepanot: 

Esif·ellään ja pannaan pöydälle ensi viikon ensi 
istuntoon: 

Ehdotuksen laiksi työajasta maa- ja kotitaloudessa 

sisältäväin eduskunta.esitysten n:o ·33 ja 34 joh
dosta laadittu työväenasiainvaliokunnan mietintö 
n:o 1; 

Leimasuostunnan suorittamista 1 päivään 
huhtikuuta 1918 

koskevan hallituksen esityksen n :o 35 johdosta 
laadittu valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12; 

Metsä- ja uittotyöläisten olojen parantamista 

tarkoittavain anomusehdotusten n:o 82 ja 86 joh
dosta laadittu työväenasiainvaliokunnan mietintö 
n:o 2; 

Työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen 
toteuttamista 

'tarkoittavain anomusehdotusten n :o 83 ja 84 joh
dosta laadittu työväenasiainvaliokunnan mietintö 
n:o 3; 

Ehdotuksen laiksi Korkeimma.sta Oikeudesta 

sisältävän hallituksen esityksen n:o 10 johdosta 
laadittu lakivaliokunnan mietintö n :o 6. 

1 

Ehdotuksen laiksi Korkeimmasta Hallinto
oikeudesta 

sisältävän hallituksen esityksen n :o 11 johdosta 
laadittu Iakivaliokunnan mietintö n:o 7; 

'l'oimenpiteitä kalliinajan aiheuttamien kyydinpito
kustannusten korvaamiseksi 

tarkoittava anomusehdotuksen n:o 17 johdosta 
laadittu laki- ja talousvaliokunnan mietintö n :'0 3; 

Mielisairashoidon eilistämistä 

tarkoittavan anomusehdotuksen n:o 11 johdosta 
laadittu talousvaliokunnan mietintö n:o 4; 

'l'utkijakunnan. asettamista Suojärven lahjoitus
maalla asuvien lampuotien olojen tutkimista 

varten 

koskevan anomusehdotuksen n:o 26 johdosta laa
dittu maatalousvaliokunnan mietintö n:o 4; 

V aitioavun myöntämistä Satakunnan Keuhkotauti
parantola-Osakeyhtiölle 

koskevan anomusehdotuksen n :o 10 johdosta laa
dittu talousvalio!runnan mietintö n:o 3; 

Erinäisiä muutoksia Suomen evankelislutherilai
selle kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annet

tuun kirkkolakiin 

tarkoittavan hallituksen esityksen n:o 21 johdosta 
laadittu lakivaliokunnan mietintö n:o 8; ·ja 

Kalliinajanlisän myöntämistä Suomen Pankin 
virkailijoille 

koskevan pankkivaltuusmiesten. esityksen johdosta 
laadittu pankkivaliokunnan mietintö n:o 3. 

Kysymys seuraavasta täysi-istminosta. 

P u h e m i ·e s: Seuraavan täysi-istunnon on 
puhemies ehdottanut ensi maanantaiksi k:lo 2 päi
vällä." Täällä on ehdotettu, että seuraava täysi
istunto pidettäisiin huomenna lauvantaina k:lo 11 
päivällä. Haluaako kukaan tästä puheenvuoroa? 

Keskustelu : 

Ed. K u u s i n en: On kysymys siitä kirjel
mästä, joka ,koskee senaatin har.ioittamia laitto-
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muuksia. Senaatti jatkaa näitä laittomuuksia .ioka 
päivä ja yhä häikäilemättö:rnimmin. Minusta ei 
olisi sen käsittelyssä enää lykkäämisen varaa. 

Puhemies: Nyt ei ole puhe päiväjärjestyk
sestä vaan täysi-istunnon a.iast;,. Päiväjärjestys 
määrätään myöhemmin .. 

Ed. Kuusinen: Puhemies on tässä huomau
tuksessaan aivan oikeassa. Mutta minä olen myös
kin oikeassa, kun ml.nä 'tällä huomautuksella pe
rustelin sitä, että istuntoa nyt jatkettaisiin ja käsi
teltäisiin tämä ed. Gyllingin y. m. esittämä kir
jelmä. 

Ed. E s t 1 a n d e r: Jag ber att få föreslå, att 
nästa plenum hållei;! instundande vecka om tisdag. 
Jag gör det därför att den ordning ju redan blif
vit antagen, att plena hållas om tisdag och fredag, 
och det ·synes mig; att detta är ägnadi att införa 
ett lugnar.e och bättre tempo i landtdagsarbetet än 
om plena hållas alltJör tätt. 

Ed. S c h y b e r ~ s o n: .J ag. understöder herr 
Estianders förslag. J ag finner, att ele arbeten, 
som varit påskyndade, redan hunnit blifva undan
gjorda, och den Gyllingska skrifvelsen kan gärna 
afgöras någon dag senare. Det var herr Kuusi
nen, vill jag minnas, som yrkade på dess hord
läggning~ Vi andra 'hade varit färdiga att ome
delbart afgöra den. Om herrarna till vä.nster icke 
prata för mycket, medhinna vi den nog om t isdag. 

Ed. Kuusinen: Se on ihan totta, <C:ttä se 
minun ehdotuksestani pantiin pöydälle. .1\futta 
se pantiin pöydälle tiistain istuntoon ja jos oikein 
·olen käsittänyt, niin tänään on -perjantai. Ja toi
sekseen se pantiin pöydälle .että sa&taisiin käsiin 
se .ehdotus, johon senaatin puheenjohtaja vetosi, 
ia ·nähtäväksi, onko se laillinen vai laiton. Se on 
nyt saatu käsiin ja nähty, että se on laiton. Asian 
käsittelyä voida;m nyt hyvin .iatlma. · 

Ed. A r on e.n: Minä kannatan ·ed. Kuusisen 
tekemää ehdotusta, että istuntoa nyt jatkettaisiin 
etupäässä 'Päiväjärjestyksessä olevien 14 asian kä
sittelyä varten. 

Ed. Leppä ne 'll: Paitsi sitä, että ed. Gyl
lingin ,kirj.elmässä mainittu asia on kiireellin-en, 
pyydän myöskin huomauttaa, että eduskunnalle 
kasaantuu tavattoman paljon muitakin asioita va
liokuntaan lähetettäviksi. Mutta kun ne istun
nosta toiseen ly'kkääntyvät, niin senkin vuoksi 
olisi pitänyt eduskmman istuntoja 'Pitää tiheäm-

pään ja kauvemmin, jotta e1 a1van tukehdut.taisi 
asiain paljonteen. 

Keskustdu julistetaan päättyneeksi. 

P u h e m i e s: Vastoin IJnhemieh€n ehdotusta, 
että seuraava täysi-istunto pidettäisiin maanan
taina kello 2 on ed .. Estlander ed. Schybergsonin 
kannattamana ehdottanut, ,että istunto -pidettäisiin 
ensi tiistaina. Ed. Gylling on ehdottanut istun
non pidettäväksi huomenna lauvantaina kello 11 
ja sitä ehdotusta on ed. Hurmevaara kannattanut. 
Ed. Kuusinen on ehdottanut, että tätä istuntoa 
jatkettaisiin ja sitä ehdotusta on ed. Aronen kan
nattanut. Tästä minä jo aikaisemmin, kun esi
tettiin pöydällepanot, laJ!suin, että 1tämä istunto 
päättyy, ei-kä sen johdosta mitään huomaute'ttu. 
Se asia siis4it:m selvä, joten nyt on siis vain äänes
tettävä uuden istunnon ajasta. Onko selonteko 
oikea? 

Ecl. K u u s i n en: Sen huomautuksen joh
dosta, minkä puhemies teki äsken, pyytäisin lau
sua, että eduskunn!llla •epäilemättä työjärjestyksen · 
mukaan on oikeus päättää myös istunnon jatka
misesta. 'TyöjärjestyKs.en 30 §säätää nimenomaan, 
että eduskunnan on ·päätettävä, pitääkö istunnon 
jatkua jälkeen kello 11. Nyt ei ole istunto vielä 
päättynyt, koska täällä vielä keskustellaan. 

P u h e m i e s: Minä täällä jo ai'koja. sitten , 
lausuin,. että tämä istunto lo:petetaan nyt, ja sen 
johdosta ei silloin mitään 'huomautettu: Sitten 
syntyi kokonaan uusi keskustelu siitä, pidetäänkö 
uusi istunto huomenna vai maanantaina vaiko 
tiistaina. 

Ed. Kuusinen: Jos puhemies tällä tarkoit
taa, että puhemies ei voi ottaa minun ehdotustani 
äänestyksen alaiseksi, niin puhemies ei voi siitä 
jättää äänestyttämättä muuten kuin selittäen sen 
olevan valtiopäiväjärjestyksen vastaisen ja minä 
luulen, että puhemies vähän arvelee, ennenkuin sd
laisen selityksen antaa. 

Ecl. A h m a v a a r a: Se on epäilemättä vas
toin valtiopäiväjärjestystä sen jälben, kun puhe
mies julisti, että tämä istunto lop·etetaan. Nyt ei 
ole muuta tehtävää kuin äänestää näistä kolmesta, 
nim. onko istunto huomenna, maanantaina va:i tiis
taina. 

Puhe m i e s: Keskustelu on tästä loppunut. 

Selonteko hyväksytään. 
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·Puhemies: Äänestyksessä olisi mielestäni 
meneteltävä siten, .että hakiessamme vastaehdo
tusta puhemiehen ehdotukselle, olisi ensin äänes
iettävä ed. Estlanderin ja ed. Gyllingin ehdotus
ten välillä. Kumpi niistä voittaisi, tulisi sitten 
-vastaehdotukseksi puhemiehen ehdotukselle. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. K u u s i n en: En tahdo tehdä ehdotusta 
rpuhemiehen kieltäytymisen lähettämisestä perus
tuslakivaliokuntaan tutkittavaksi, kun puhemies 
'kieltäytyy äänestyttämästä minun tekemääni val
tiopäiväjärjestyksen mukaista ehdotusta, mutta 
"tahdon kumminkin, ennenkuin hyväksytään puhe
mi-ehen tekemä äänestysesity:s, ilmoittaa 'siitä va.s
talauseeni. 

Äänestys ja· päätös: 

• Ken vastaesitykseksi puhemiehen ehdotusta 
vastaan hyväksyy ed. Estlanderin ehdotuksen, 
äänestää ,jaa"; jos ,,ei" voittaa,, on vastaesityk
seksi hyväksytty ro. Gyllingin ehdotus. 

Äänestyksessä annetaa~ 94 jaa- ja 87 ei-ääntä; 
vastaesitykseksi rpuhemiehen ehdotusta vastaan 
.on siis hyväksytty ed. Estland·erin ehdotus. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu 

Ed. G y ll i n g: Minä ilmoitan vastalauseen 
sen johdosta, että tällä ta voin estetään eduskuntaa 
käsittelemästä ja päättämästä sen hallituksen mo
ninkertaisista laittomuuk:sista, joka kaiken muun 
lisäksi nykyisin .provoseeraa ilmeistä kansalais
sotaa. Vasta tkoon oikeisto seurauksista! (V a
semmalta: Oikein! Hyvä!) 

Äänestys ja päätös: 

Ken hyväkisyy puhemiehen ehdotuksen, äänes
tää ,jaa";' jos ,ei" voittaa, on ed. Estlanderin eh
dotus hyväksytty .. 

Äänestyksessä annetaan 127 jaa- ja 52 ei-ääntä. 
Eduskunta on siis päättänyt puhemiehen ehdo
tuksen mukaan pitää täysi-istunnon .ensi maanan-
taina k :lo 2. ' 

Täysi-istunto pää.ttyy k:lo 12,:20 yöllä. 

Pö;y"iäkirjau vakuudeksi: 

Iivar Ahava. 
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