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Päiväjärjestys.
'

Ilmoituksia:
Nimenhuudo,ssa merkitään poissaoleviksi ed.
Ahmavaara, Alopa;eus, Aråjärvi, Arokallio, Aronen Björk, Holsti, Jalava, J uutilainen, Kirves,
Ki~iniemi, Kokko, Kuusinen, Leinonen, Lepola,
H. I. Linna, Lohi, Nurmela, Nurminen, Paavolainen, Pehkonen, Pullinen, Rentola, Saarinen,
Salovaara, Sinkko, Sundblom, Waljakka. · ja
Vitkki.

llmoitusasiat:
. Vapautusta valtiopäivätyöstä saavat ed. Arokallio J>erheessä ,sattuneen kuolemantapauksen
takia tämän kuun 12 päivään saakka, ed. W aljakka sairauden takia yhden viikon ajaksi' sekä
ed. Alopaeus, Aronen ja Sundblom yksityisasiain
vuokS~ tämän ja huomi.späivän täy,si-istunnoista.

Ilmoitus Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta.

Puhemies: •S-enaatin puheenjohtaja tulee
tekemään eduskunnalle •erään ilmoituksen.
Senaatin puheenjohtaja 1S v i n h u f v u d: Hallituksen puolesta 1pyydän kunnioittaen eduskunnaUe tehdä seuraavan ilmoituksen. Suomen hallituksen 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 hallituks-elle. Ensinnäkin on saapunut vastaus V!mäjältä:
Venäjän kansankomisarioiden neuvoston puoltalauseen johdosta on Venäjän työläis-, sotilas- .ia

talonpoikai•s,edustajain neuvoston. toil\leen11aneva
keskuskomitea kokoukrs·essaan 22 päivänä jonlukuuta. 1917 vanhaa lukua päättänyt
1) tunnustaa •Suomen tasavaUan valtiollisen itsenäisyyden;
·
2) yksissa nenvoi•n :Suomen hallituksen ja Suomen työväenluokan edustajain kans•sa asettaa. erityisen komitean valm1stamaan 1niitä käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Suomea eroamisesta Venäjästä.
Toiseksi on tullut vastaus Ruotsista. Kuninkaallinen 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 !'iippumattomaksi 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 mainittua tammikuuta tunnustanut Suomen iasavallali
vapaaksi ja suvereenis•eksi valtioksi. Mainittu
konsuli on sen ohessa hallitukseltaan saamansa
valtuuden ·nojalla vakuuttanut, että koko Ranskan kansa. sydämestään toivottaa Suomelle onnellista ja kukoistavaa tulevaisuutta, Suomen nyt astuttua vapaitten kansoje'n _joukkoon, samalla esiintuoden, että Ranskan tasavalta on vakuutettu
siitä, että ne vapauden ja oik,eud.en tunteet, jotka
elähyttävät Suomen uutta tasavaltaa; tulevat olemaan 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 .onnellinen siitä, että sillä vastedes on rinnallaan Suomen tasavalta yhteis·essä pyrkimyks·essään toteuttamaan niitä ihanteita, jotka. ovat kaikille
vapaille kansoille yhteisiä.
•Vielä voin mainita, että sähkösanoma on tietänyt 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 tunnustanut, ja kun johtavassa asemassa olevat, sotaakäyvät suurvallat Ranska ja Saksa ovat sen niinikään
tehne·et, voimme -pitää selvänä, että Suomen itsenäisyys 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 riippumaton, 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· ulkonaisesti on osoittautuva kyllin arvokkaaksi astumaan
niiden jalojen kansojen rinnalle, jotka ovat sen
vapauden tunnustaneet.
Puh ·e mies: Arvoisat lEdustajat. Riemumielin on kansamme ·ottanut vastaan ne viestit !Suomen itsenäisy;yden tunnustamisesta, jotka viime
päivinä: ovat meille saapuneet. Venäjän demokratian edustajat ovat Venäjän puolesta ensimäisinä tunnustaneet Suomen täyden itsenäisyyden.
He ovat siten teossa käyneet to~uttamaan. sitä
kansojen itsemääräämisoimeutta, jota he voimakltaasti 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 itseni'i'"'":vtemme tunnustajien ensi riviin. Ne monipuoliset lujat sitoot, jotka kautta vuosisatoj{m ovat
yhdistft.neet molemmat kansat Pohjanlahden kummallakin puolella, tulevat e}läilemättä nyt yhä
vahvistumaan.
Suomen vapauden ja itsenäisyyden tunnustajien
ensi· riviin on åsettunu:t myöskin Ranskan tasavalta. Ihailulla olemme tutustuneet Ranskan
kansan taisteluun va'flauden }luolesta. Kiitollisina
tunnustamme, •että meidänkin vap_autemme osaltaan on kasvanut l"iitä siemeneStä, jota Ramkan
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monet vapaudentaistelijat ovat kylväneet. Kiitollisuutemme Ranskan nyt vapaudellemme antaman tunnustuksen johdosta on sitä •suurempi, kun
Ranska on k-ehoittanut myöskin Englannin, Italian ja Yhdy•svaltojen halli~uksia viipymättä tunnustamaan Suomen itsenäisyyden.
Syvä on kiitollisuutemme myös Saksaa kohtaan
joka, niinkuin saamme pitää varmana, sekin on
tunnustanut Suomen itsenäisen tasavallan. Suuret ovat ne lruhjat, henkis·et ja aineelliset, jotka
Saksan kansa on meille täällä kaukaisessa pohjolasaa halki vuosisatojen antanut. Toivomme niitten läheisten välien, jotka vanhastaan ovat yhdistäneet Sa.ksan ja Suomen kansan toisiinsa, yhä
lujittuneina jatkuvan.
.
Arvoisat Edustajat! Kansamme itsenäisyys on
saanut useiden maailman vapaitten kansojen tunnustuksen. 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 edistyksen kaikilla aloilla.
Arvoi•sat edustajat! Kehoitan teitä yhtymään
hartaaseen eläköön-huutoon niiUen kansojen 'PUOlesta, jotka jalossa,: vapaudenrakkaud-essaan ovat
Suomen täyden itsenäisyyden tunnustaneet. Eläköön! (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! (Kolminkerta.inen eläköönhuuto.)
.

Puhemies: Seuraava täysi-istunto on huomenna kello '6 iltapäivällä.

'Täysi-istunto päättyy kello 8,25 illalla.
Pöytäkirjan vakuudeksi;
Iivar Ahava..

