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tuntohuonoosoon tänä pa1vana heti sen jälkeen,
kun tämä täY'si-istunrto. keS'keytetään, valitsemaan
·puheenjohtajaa ja vara.puheen\iohta.iaa.

Täysi-istuntoa jatketaan
kello 12 p.
V aliokuntain puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia.

Elintarveasiainvaliokunnan jäsenet.

·P u h -e m i e s: Luetaan tulos elinta.rveasiainvaliokunnan jäsenten vaalista.
•Sihteeri lukee:
Suomen EduskunnaiUe. Eduslkunnan valitsijamiehet ilmoittava·t täten kunnioittaen, että tänään
pidetyssä valitsijamiesten kokouksessa on Eduskunnan päättämään e 1 i Il' t a .r v e -a s i a i n v a1 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,
Virlkkunen,
9) Runtti, 10) E. Saari, 11) A.
12) Kalilio, 13) Sa·lovaara, 14) H. E. Linna, 15)
I. Linna, 16) von Rettig, 17) Rä.stbacka sekä v ar a j ä sen i k s i: kahdeksan ensinmainitun tilalle: Tirkkonen, Aromaa Ja Anni Huotari, yhdeksännen, kymmeMnnen ja yhdennent.oista tilalle Sjöstedt-Jussila ja Rantasalo, :kahdennentoista ja kolmannentoista tilalle Takkula, neljännentoista ja. viidennentoista tilalle Vekara ja kuudennentoista ja. .s-eits•emännentoi·sta tilalle Tåg. HelsingisSä, marraskuu1,1 2·3 päivänä 1917.

H.

p. marraskuuta.

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 puheenjohtajaksi ed. K. A. Manner ja vara·puheenjohtajaksi ed.' Enkko, e l i n t a v e a s i a i n v a1 i o k u n n a n puheenjohtajaksi ed. Tokoi ja varapuheenjohtajaksi ·ed. Kallio.

Päiväjärjestyksessä oleva aSia:
Hallituskysymys.

Täysi-istunnossa torstaina kuluvan marras<kuun
15 päivänä teki senaattori Setälä senaatin puoH.l lesta
eduskunnalle ilmoituksen, että s-ena.atti kat-

Suomen Eduskunna:n ·valitsijamiesten puolesta:
J. Oskari Peura1koski.
Anton Huotari.
Puheenvuoron saatuaan la.usuu
Ed. R u n t t i: Elintarveasiainva.liokunnau vanhimpana jäsenenä saa.n kutsua arvoisia valiokunnan jäseniä tämän istunnon päätyttyä jäämään tähän eduskuntataloon valitsemaan puheenjohtajaa
ja vara,puheen.johta..iaa.

soo siUe käyvän mahdottomaksi pitemmältä jatkaa tehtävätään .ia 'PYYSi eduskuntaa ryhtymään
toimenpitei.siin uuden hallituksen aikaansaamiseksi. Seuraavana päivänä pidetyssä täysi-istunnossa esiteltiin ·eduskunn·alle viisi lkirjelmää, jois.sa
senaattorit Setälä, Hol•sti ja Kaliio pyysivät eroa
s·enaattorinviroistaau ja niihin kuuluvista tehtävisJään, ja senaattofi.t Tulenheimo ja Ehrnrooth
ilmoittivat luopuneensa ·Senaattorinviroist·aan ja
muista toimistaan sen•aatissa. Kuten tiedetään, on
myöskin senaattori S-erlachius luopunut ·senaattorinviran toimittamisesta. Ehdotuksen, jonka puhemiehistö tämän johdosta. teki ja joka· tarkoitti
erityisen hanitusasiainvaJiokunnan asettamista
tekemä.än niitä -ehd•otuksia, joihin mainittu ilmoitus 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 puhemieheUe jätetty ed. Antilan y. m. allekirjoittama
kirjelmä, joka myöskin siihen liitettyine flisiakirj.oineen luetaan.
Sihteeri lukee:

Puhemies: Istunto keskeytetään ny't tull'nin
ajaksi puheenjohtajan ja. vara·puheenjohtajan vaalia varten suureen valiokuntaan ja elintarveasiainvaliokuutaan.
Istunto keskeytetään k·el'lo 10,55 a. p.

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 Eduskunnalle esittää seuraavaa:
Kun Eduskunta on päättänyt itse käyttää Suomen korkeinta valtiovaltaa, mutta jättänyt valitsematta jäseniä Senaatin talousosastoon, jonka, jäsenet ovat ilmoittaneet eroavansa, saamme täten
ehdottaa.

Hallituskysymys.

että Eduskunta päättäisi nimittää Senaatin talousosaston jäseniksi ja eri toimitus, kuntien päälliköiksi seuraavat henkilöt:
Senaatin talousosaston puheenjohtajaksi
ja maataloustoimituskunnan päälliköksi senaattori Antti 0 s k a r i T o koi;
oikeustoimituskunnan päälliköhi hovioikeudeuauskultanttil J u h o 0 s k a r i
Arjan ne;
sisäasiaintoimituskunnan v. t. päälliköksi
sanomalehdentoimittaja
Y rjö
E s a i a s M ä k elin ja apulaispäälliköksi poliisime:;tari ,T o h a n H e n r i k
V ä 1 i salmi;
valtiovaraintoimituskunnan päälliköksi
filosofiantohtori, yliopiston dosentti Edv a r d G y II i n g;
kirkollis- ja opetustoimituskunnan päälliköksi sanomalehdentoimittaja V ä i n ö
Jokinen;
kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan päällikök&i filosofianmaisteri
S u 1 o V u o l i j o k i ja apulaispäälliköksi 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 Ammattijärjestön
puheenjohtaja
J uho
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 seuraavaa:
1) Senaatin talousosaston on viipymättä
ryhdyttävä huolehtimaan siitä, että voimassaolevaa elintarvelakia ehdottomasti
noudatetaan työväen taholta e&itettyjen
vaatimusten mukaan ja että elintarvekysymys tulee järjestetyksi siten, että vähävarainen kansanaines ei joudu poikkeuksellisesti kärsimään elintarpeiden vähyydestä;
2) Senaatin· talousosaston tulee ryhtyä
toimenpiteisiin Suomen valtiollisen riippumattomuuden turvaamiseksi &iten, että heinäkuun 18 päivänä tänä vuonna Eduskunnan hyväksymä laki Suomen korkeimman
valtiovallan kävttämisestä saatetaan voimaan ja täyden~etään Suomen ulkopolitiikkaa ja sotilasasioita koskevilla lain säännöksillä;
3) työttömyyden torjumiseksi Senaatin
talouso:;:aston on ryhdyttävä tarmokkaisiin
toimiin;
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4) Senaatin talouso&aston on tehokkaan
vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen
aikaansaamiseksi viipymättä ryhdyttävä
toimenpiteisiin huomattavan rahamäärän
asettai:ttiseksi vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen pohjavaroiksi;
5) Senaatin talousosaston on valmistettava Eduskunnalle ehdotm. sotavoittojen
sekä sota-aikana kertyneitten muitten suurten tulojen tehokkaan verotuksen aikaansaamiseksi;
6) Senaatin talousosaston tehtävänä on
ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin oikeudenmukaisen torpparivapautuksen aikaansaami:;,eksi;
7) Senaatin talousosa:;ton on viipymättä
valmistettava ehdotus voimassaolevan Valtiopäiväjärjestyksen muuttamiseksi niin,
että äänioikeusikäraja alennetaan 24 vuodesta 21 vuodeksi ja että räikeimmät äänioikeuden rajoitukset poistetaan;
8) on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin virkamieskoneiston kansanvaltai:;,tuttami&eksi;
9) S€naatin talousosaston tehtävänä on
laatia Eduskunnalle ehdotus niin hyvin
yleisen armahduksen myöntämisestä niille
henkilöille, jotka suurlakkoliikettä edistäessään järjestöpäätösten toimeenpanijoina
ovat joutuneet rikkomaan lakia, kuin myös
>murlakkoon osaaottaneiden vainon ja boikottauksen kiellosta; ~ekä
että Senaatin talousosasto valtuutetaan käyttämään sitä toimivaltaa, mikä on määrätty 13 päivänä syyskuuta 1892 annetussa asetuksessa sisältävä 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 mainitaan mukana seuraavrussa. lu~ttelQISsa.
Helsingissä 24 p. marraskuuta 1917.

J. E. Antila.
K. A. I~ohi.

P. J. Rälvä.
Erkki Pullinen.
G. G. Rosenqvist.

Hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja Prokuraattori P. E. S v i n h u fv u d.

Oikeustoimituskunnan päällikkö Lakit. tohtori

0 n n i Ta 1 a s.
Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö Oikeuspormestari 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 Pankinjohtaja 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 Maanviljelijä Kyösti Kallio;
"
apulaispäällikkö Agronomi · E. Y. P e h k on en.
Kulkulaitosten .ia yleisten töioen toimitu>:kunnan päällikkö Yii-intendBntti, Professori J a 1mar 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.

mättömät, jotta Senaatin Talousosasto voisi täyttää maan hallituksen tehtävät. Niinpä muun
muassa pidän selvänä, että Senaatin Talousosaston
tulee Eduskunnalle valmistaa ja antaa esityksiä
tarpeellisiksi havaittujen uusien lakien aikaa-nsaamiseksi: Samoin edellytän, että tS-enaatin Oikeusosaston jäsenet, Senaatin :prokuraattori sekä ne
muut ·korkeimmat virkamiehet, joitten nimittäminen 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 seuraava.

Tärkein tehtävä, joka qdottaa ensimäistä Suomen Eduskunnan asettamaa senaattia on Suomen
valtiollisen itsenäisyyden turvaamin~n; Venäjän
hallitus on menettänyt oikeuden pitää Suomea liitettynä Venäjän valtakuntaan. Sillä Venäjän keisarihallitus on loukannut Venäjän hallitsijain takaamaa Suomen oikeutta ja :pyrkinyt tuhoamaan
Suomen oikeusjäijest:vstä; vallankumouksen .iälkeinen hallitus Venäjällä on taas os10ittautunu·t kykenemättömäksi 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 nimessä useampia kertoja on tunnustettu pienten
Eduskunnan porvarillisten ryhmäin puolesta on kans•ain oikeus itsenäis.een valtiolliseen elämään
käännytty allekirjoittaneen puoleen pyynnöllä, ei tule vaikeuttamaan Suomen kansan pyrkimystä
että ottaisin Senaatin Talousosaston eli Hallituk- omien olojensa järjestämiseen täyden itsemäärääsen muodostamisen tehtäväkseni. Suuresti epäil- misoikeuden pohjalla.
Suomen muuttunut valtiollinen asema edellytlen olen toimeen ryhtynyt. Maamme asema on
kauvan aika.a ollut tukala .ia vaaranalainen. Vii- tää suuria ja perinpohjaisia muutoksia maamme
meiset kauhunpäivät ovat lisäksi syösseet meidät julkisen oikeuden alalla. 1772 vuoden Hallitusanarkian partaalle. Hallituksen muodostaminen muoto ja 1789 vuoden Yhdistys- ja Vakuuskirja
tällaisissa oloissa näyttää miltei toivottomalta. ei ole myöntänyt Eduskunnalle lähimainkaan
Olen kuitenkin katsonut velvollisuudekseni ryh- kaikkia niitä oikeuksia', jotka kansanvaltaisten
tyä asiaan ja liitän tähän listan, johon on mer- periaatteitten mukaan kansaneduskunnalle kuukitty niitten henkilöitten nimet, jotka ovat suos- luvat. Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä sisäpoliittisella alallaan sentähden valmistaa ja Edustuneet rupeamaan Hallituksen jäseniksi.
Päätöksensä kautta marraskuun 15 päivältä on kunnalle antaa ehdotus uudeksi kansanvaltaisuuSuomen Eduskunta päättänyt toistaiseksi itse den perusteille ra·kentuvaksi hallitusmuodoksi
käyttää Suomen Suuriruhtinaalle kuulunuttu val- maallemme. Siltä varalta, että 'ha.nitusmuodon
taa. Käsitykseni mukaan ei Eduskunta kuiten- säätäminen vieläkin viivästyisi, lienee välttämäkaan tällä päätöksellään ole tarkoittanut ryhtyä. töntä Eduskunnalle esittää erinäisiä hallitusmuoitse välittömästi hallitusvaltaa käyttämään, mikä don alaan kuuluvia lakiehdotuksia, joiden ratkaisu
jo käytännöllisistä syistäkin olisi mahdotonta., on erittäin kiireellinen.
Edellytyksenä kaikelle valtiolliselle .ia yhteisEdellytän sen vuok-si, että Eduskunta jättää Seuaatin käytettävi•ksi ne oikeudet, jotka ovat välitä- kunnalliselle toiminnalle nykyisenä hetkenä on,

Hallituskysymys.

että yleistä oikeuskäsitystä selvenn,etään ja järjestysvaltaa lujitetaan, niin että säännöllinen
elämä pää,see jatkumaan. Samalla on sisäisellä
uudistustyöllä pyrittävä luomaan elämälle sellainen pohja, että jokainen kansalainen käsittää ei
ainoastaan velvollisuutensa vaan myös etunsa vaativan täman pohjan turvaamista ja säilyttämistä.
Kaikista kipein nykyajan kysymyksistä on uhkaava ja jo osittain vallitseva elintarvepula. Hallituksen on työskenneltävä mitä tarmokkaimmin
elintarpeiden hankkimiseksi ja kulutuksen järjestämiseksi. 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 hankkimiseksi maan rajojen ulkopuolelta.
Nykyinen sota on sekä elintarpeiden että muilla
aloilla osoittanut, kuinka. tärkeä jokaiselle maalle
on,• että se kykenee itse tuottamaan välttämättömimmät tarpeensa. Tähän suuntaan on maassamme elinkeinoelämää kehitettävä ja nyt jo, kun
valmistaudutaan siirtymään sodanaikaisesta taloudesta~ rauhanaikaiseen elinkeinoelä:mään, tämä
päämäärä selvästi silm~en eteen asetettava.
Niinpä on työskenneltävä maanviljelyksen ja
sen sivuelinkeinojen sekä yleensä maataloustuotannon kohottamiseksi ja itsenäisen viljelyksen
lisäämiseksi siinä toivossa, että Eduskunta näihin
tarkoituksiin myöntää varoja. Sekä näiden päämäärien toteuttamiseksi että myös kipeiden so.siaalisten epäkohtien korjaamiseksi on mitä kiireimmiten ryhdyttävä toimiin valtion mailla ja
yksityisten tiloilla olevien torppien itsenäistyttämiseksi samoinkuin maan hankkimiseksi tilattomalle väestölle.
.Samaa suuntala silmällä pitäen on ryhdyttävä
toimEnpiteisiin maan teollisuuden kehittämiseksi
ja sitä varten tarpeellisten raaka-aineiden hankkimiseksi entistä suuremmassa määrässä myös
omasta maasta. M:aan kaupan elvyttämistä on silmällä ,pidettävä sekä jo sodan arkana elintarvepulan ja työttömyyden lieventämiseksi että Erittäin rauhan palattua. Erikoisesti on tulliolojen
järjestäminen maamme kansantalouden etujen muka.i.S!esti laa.ia1kantoinen tehtävä .ia yksityi,skohtaista valmistelua vaativa, jotta kansamme voisi
rauhan tultua saada kauppavälin&ä järjestet.yiksi
maallemme niin edullisiksi kuin suinkin.
Yksinään jo työttömyyden torjumiseksi on viipymättä toimeenpantava sekä kulkulaitoksia että
erittäinkin maanviljelystä edistäviä ynnä muita
yleisiä töitä. Kulkulaitoksia on kehitettävä ja
Tarsinkin on maanteid·en rakennus- ja kunnossa-
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pito saatettava ajanmukaisemmalle kannalle ja
siitä johtuvat rasitukset suurempiakin valtion varoja kysyvien toimenpiteiden ja järjestelyj.en
kautta tasattava kaikkien kansalaisten kesken.
Ky.ytitoimi ·on otettava val·tion kustannettavaksi.
Sosiaalivakuutuksen kehittäminen vaatii Hallituksen erikoista huolenpitoa. Köyhäinhoitolainsä!i:-däntö on jo kauvan kaivannut uudistamrsta.
Vnme toukokuun 29 päivänä annetut asetukset
alkoholipitoisien aineiden valmistamisesta maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja' varastossapidosta edellyttävät nykyisissä oloissa erinäisiä kiireellisiä väliaikaisia toimenpiteitä.
Kirkollis- ja opetusasiain alalla on kiireellisimp~ä asio~ta usko!lnonva:pauslain säätäminen. Myöskm opp1velvolhsuuslam säätäminen on katsottava
kiireelliseksi, jos mieli kansamme vaatia itselleen
sijaa sivistyskansojen joukossa; mikäli maan rahaasiain tila ei salli oppivelvollisuuden välitöntä toteuttamista koko sen laajuudessa, olisi toteuttamisaikaa tarpeen mukaan pidennettävä, mutta itse
lain säätämistä ei olisi viivyteltävä. Niitä toimenpiteitä, joihin on ryhdytty ehdotuksen valmistamista varten maan koko opetuslaitoksen uudestijärjestämiseksi, olisi tarmokkaasti jatkettava.
Niinikään olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin sekä
jatkettava osittain jo vireillä olevia toimenpiteitä
maan yliopisto- ja ·konlulainsäädännön uudistamiseksi.
Kaikkien näiden toimien mene&tyminen edellyttää kuitenkin, että Hallitus saa käytettäväkseen
riittävät raha varat. Yleinen tilånne asettaa jo tyhjäksi käyneelle valtion rahastolle sellaisia 'va~ti
muksia, että kaikki mahdolliset tulolähteet ova,t
käytettävät, etenkin on valtion tulojen lisäämiseksi välttämätöntä suurten tulojen ja sodanaikaisten voittoj·en tuntuva verottaminen. M:yöskin huomattavan suuret valtiolainat etenkin elintarvepulan lieventämistä, maakysymysten ratkaisua,
uusia rautateitä ja muita yleisiä töitä varten ovat
väLttämättömät. Sekä valtion että kunnallisen verotuksen alalla on perinpohjaiseen uudistuE>työhön
nopeasti ryhdyttävä.
Vielä tärkeämpi kuin raha on kaikkien näiden
edistystehtävien suorittamiseksi kuitenkin järjestyksen 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:
1

Ed. A n t i J a: Edusknnna.lle jätety.n 'kirjelmän
a;llekir.ioitta..ia prokuraattori 'Svinhufvud on pyy24.

