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Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed.
Åla-Kulju, Lohi, Pesonen, E. Saari ja W aarala.

llmoitusasiat:
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat sairauden
takia lääkärintodistuksen nojalla ed. Aakula tä.män kuun 19 päivästä alkaen toistaiseksi ja ed.
Roos tämän kuun '19 p :stä ensi ·elokuun 3 päivään
.sekä yksityisten asiain vuoksi ed. Sariola ensi perjantaista viikon ajaksi, ed. Runtti ·ensi perjantai-illasta viikon ajaksi, ed. Hiekkaranta tämän kuun W päivän illasta 26 päivän aamuun,
-ed. Hiltunen tämän · kuun' 23 päivästä viikon
.ajaksi, ed. Koponen ensi maanantaista viikon
.ajaksi.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
_1) Ehdotuksen laiksi erinäisten asiain siirtämisestä
Suomen senaatin ja kenraalikuvernöörin
ratkaistavaksi

.sisMtävä hallituksen esitys n:o 9, jota on· valmisielevasti käsitelty perustuslakivaliokunnan mie-tinnössä n :o 9 sekä suuren valiokunnan mietin:nössä n :o 19, esitellään k o 1m a n ne n käsi tie l y n jatkamista varten.
,p u he m ies: Kun asia vi,ime täysi-istunnossa
pantiin pöydälle, niin yleiskeskustelua ei vielä
julistettu päättyneeksi; edustajilla on \Cielä tilai:SUUS yleiskeskustelua varten pyytää puheenvuoroa.
Keskustelu:

Ed. H o r n b o r g: 'l'ill det jag red·an tidigare

i d-enna fråga yttrat vill jag tillägga, att jag anser

:aituationen vara sådan, att den ovillkorligen
.kräfde nya val. För öfrigt kan jag icke underlåta
.att uttala, att jag med hänsyn till vårt lands lnre
ooh yttre läg.e och i betraktande af det förelig_gande lagförslagets form och innehåll nödgas betrakta såväl förslagets förkastand-e som dess antagande som en otillfredsställande utgång. Ånnd
i denna stund, omedelbart före omröstningen, har
jag icke kunnat bilda mig en sådan uppfattning
af frågan, att jag m:ed. lugn kunde afgifva min
röst vid detta afgörande af oberäknelig bärvidd.
Ed. T. I k o n e n: Tästä! asiasta, joka tänä il-tana tulee lopullisesti ratkaistavaksi ja jokavoiken-ties olla hyvinkin laajakantoinen seurauksiltaan,

on puhuttu jo harvinaisen paljon, joten useasta
tuntunee tarpeettomalta keskustelun jatkaminen.
Kun kuitenkin täällä on tahdottu väittää, että
nyt on esillä kysymys, jossa edustajien on lausuttava kansan puolesta julki, •tahtooko tämä kansa
päästä itsenäiseksi kansaksi vai eikö se tahdo,
tuntuu liian raskaalta vaikenemalla sivuuttaa
tämmöinen väite. Tämä kansa tahtoo päästä vapaaksi ja itsenäiseksi - on totuus, jonka myös
kansan eduskunnan on julki tuotava. Tämä Suomen kansa, ainakin sen kansallisesti valveutunut
osa, on jo pitkäit ajat ollut selvillä siitä, että meillä
on oma kansallinen tehtävä, jonka historia on
osoittanut täällä Pohjolan niemellä meidän suoritettavaksi. Jokainen edustaja varsin hyvin tietää
myös, mitä taisteluja tämän kansan on täytynyt
käydä kansallisen olemassaolonsa puolesta, mitä
ponnistuksia ja vaivannäköä on ·ollut kestettävänä.,
ennenkun kansallinen viljelys henkisellä ja aineel-lisella alalla on saatu nousemaan. Päämäärä jokaisella kansallisesti valveutuneella on ollut sama: 'Suomi suomalaisille. Miten päämäärään
päästään, se on kaikissa ihmiselämän kys-ymyksissä asia, josta ollaan usein varsin paljon eri
mieltä. Ei siis ole ollenkaan ihme, jos keinoista
joilla parhaiten päästäisiin siihen päämäärään, jo~
hon käsillä oleva lakiehdotus tähtää, ollaankin eri
mieltä. Toisten mielestä on otettava vastaan se,
joka aivan varmasti saadaan ja joka tunnustaen
voimassaolevia lakeja sekä Venäjän ja meidän
välisiä suhteita jättää tien auki yhä täydellisemp~än ~tsenäisyyteen. Toisten mielestä on mentävä,
amakin näennäisesti, vieläkin pitemmälle, vaikka
saavutuksen varmuus ei olisikaan yhtä varma ja
vaikka lakeja ja sopimuksia tultaisiin myös meidän puoleltamme rikkomaan.
Ne edustajat .ia kansalaiset, jotka tahtovat uskotella etenkin Venäjälle ja ulkomaille, että meillä
lfiytyy ryhmä edustajia ja kansalaisia maassa,
jotka tahtovat, ett·ei Suomi tulisi koskaan itsenäis·eksi, ne tekevät karhunpalveluksen meidän kansamme pyrkimyksille päästä itsenäiseksi. Sitä
vastaan on jokaisen isänmaan ystävän pantava vakava vastalause. Äskettäin elettyjen routavuosien
aikana, jolloin tämän kansan kansallista olemassaoloa on kaikkein pahimmin uhattu, oli tämä kansa
jakautunut kahteen eri lailla ajattelevaan leiriin.
Täällä . riideltiin tuimasti siitä, mitä keinoja oli
käytettävä kansallisen olemassaolon säilyttämiseksi, ja tämä keinoista kiisteleminen meni niin
pitkälle, että toisten mielipiteiden vaikutteita pahoin epäiltiin toisin ajattelevien puolelta. Samanlainen mielipiteiden eroavaisuus, kuin routavuosina oli oikeuksiemme puolustamisessa, samanlainen eroavaisuus on nyt olemassa siitä, miten uusia

Senaatin vallan la.'l.jentaminen.

kansallisia oi~euksiamme olisi pyrittävä lisää- \
mään. Ja voimmepa m-elkein sanoa kuin olisi
.syntymä:ssä routavuosien aikuista epäilystä toisten
mielipiteiden vilpittömyydestä ja hyvää tarkoittavasta päämäärästä. Miten -epäoikeutettuja monasti tuollaiset epäilykset ovat, osoittaa puolestaan
.se seikka, että suuri joukko niitä kansalaisia, jotka
menneinä vuosina kuuluivat n. s. myöntyväisiin
ja leimattiin maan kavaltajiksi, ovat nyt asettuneet ajamaan Suomen itsenäisyyttä vallankumouksen h-engessä. Ja toiselta puolen joukko n. s. perustuslaillisia on asettunut päinvastaiselle kannalle, saaden osakseen sen ilkeämielisen arvostelun, etteivät he halua Suomea itsenäiseksi. Tämä
pieni ·esimerkki selvästi osoittaa, miten menneinä
vuosina, kuten nytkin, tarkoitus kaikilla on ollut
.sama, vaikka toteuttamiskeinoista kiistellään.
Täällä on vasemmiston taholta vedottu tämän
maan nuorisoon ja talonpoikaisväestöön. Joku
puhuja keskustasta on antanut tietää, ettei tätä
vetoamista ole turhaan tehty, vaan että koko maan
nuoriso ihastuksella seuraa kautta maan sosialistien politiikkaa Suomen itsenäisyyskysymyksessä.
Luulen ikäni ja ammattini puolesta olevani myös
oikeutettu puhumaan tämän maan nuorison ja
talonpoikain puolesta. Nuorisolla on intoa, enemmän kuin vanhoilla, ·.ia tiedän yhtenä sen ihanteista, johon se unelmoi, olevan myös Suomen
itsenäisyyden. En kuitenkaan menisi takuuseen
.siitä, että nuoriso kokonaisuudessaan tai edes suurin osa siitä asettuisi sosialistien kannalle tässä
kysymyksessä, jos asia sille ·esitettäisiin semmoisena, kuin se todellisuudessa on. Tietysti, .ios
asioihin perehtymättömän maalaisnuorison eteen
mennään ja sanotaan yksinkertaisesti: tahdotteko
Suomen itsenäiseksi?- se vastaa: tahdomme. Ja
minä olen varma siitä, että se lisää myös tähän:
toimittakaa heti venäläinen sotaväki täältä pois,
ruplanvaihettaja.t pankeista j. n. e. Jos nuoriso
kuitenkin saa kuulla nämä asiat esitettyinä tasapuolisesti, silloin on kyseenalaista, hyväksyykö
s-e meidän sosialistiemme politiikan ja sen laittomuuden tien, jonka he ovat osoittaneet. Mitä tulee
talonpaikaisväestöön, vanhempaan ja keski-ikäisoon polveen, niin voin vakuuttaa olevani tietoinen siitä, että minun valitsijani ainakin, luulenpa
kaikki, hyväksyvät sen menettelytavan, että on
otettava se, mikä varmasti saadaan, kun lisäksi
uusiin saavutuksiin tie jää vapaaksi, eikä ruvettava mihinkään uhkapeliin Venäjän kansan kanssa, jonka mielipiteistä ei enn-en V enä.iän kansalliskokousta tiedetä mitään varmaa. Ilmoitan kyllä
suorasti, ettei valitsijaini käsitykset asiasta ole
määränneet minun kantaani- teen sen, mitä itse
oikeana pidän - mutta, kuten sanottu, luulen.
olevani valitsijaini kannalla.
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Täällä on sanottu, että sota muuttaa kaikki.
Minäkin kuulun niihin·, jotka uskovat, ettei nykyinen sota tule rajoittumaan ainoastaan rajapyykkien siirtoon valtakuntien välillä. Nyt käydään myös taistelua ihmissuvun kehitysaatteesta,
ihmissuvun siveellisistä käsityskannoista. Olen
varma siitä, että maailma on tämän sodan jälkeen
muuttuva toisellaiseksi, ihmiset tulevat monessa
asiassa ajatteleroan paljon toisin kuin tähän asti.
Toiselta puolen luulen kuitenkin, että meillä nykyajan tapahtumia kah>ellessa on syytä ottaa oppia historiasta. Miten paljon tai miten vähän tämäkin maailman kuohunta s~akaan oloja pysyväisesti muuttumaan, niin yhtä minä toivon ja
odotan, että kansat, niin suuret kuin pienet, pääsisivät itse kohtaloisiaan määräämään. Pienten
kansain itsemääräämisoikeuksista on jo paljon
puhuttu ja meidän on syytä odottaa, että .se myöS
yleisesti tulee toteutetuksi. Jos näin käy, silloin
on myös Suomen kansa oikeutettu ensimäisenä
sorrettujen kansain ,}aukosta nousemaan vaatimaan oikeutta. Se ·vaatimus on silloin esitettävä
rehellisemmästi, kuin se nyt tahdotaan esittää, se
ei saa myöskään sisältää sitä, että nimellisesti
vain olemm-e itsenäisiä. Mutta jos sota ei tulisi
muuttamaan yleistä katsantokantaa tällaiseksi,
kuin me odotamme, niin miten silloin kävisi?
lfinä en kuulu niihin, jotka uskottelevat itselleen,
että meidän asemamme olisi varma, kunhan kestäisi vain hetkinen, jolloin me voimme valtiokaappauksen suorittaa. Kuulun niihin, jotka uskovat,
että asemamme olisi paljon varmempi, jos me hallituksen esityksen pohjalla täysin laillisessa järjestyksessä olisimme ottaneet vastaan ne laajat oikeudet, jotka meille siinä tarjotaan. Näillä oikeuksilla me olisimme kyenneet järjestämään
kaikki omat sisäiset asiamme. Meidän olisi ollut
sy;ytä ryhtyä sisäisesti kehittymään sellaiseksi
kansaksi, jolle historia suo elämisen oikeuden. En
kuulu niihin siis, jotka päivittäin seuraavat tapahtumia siinä maassa, johon oleinme yhdistetyt,
.ia sen mukaan laskevat tekonsa. Sen täytyy olla
kauvemmin kuin päivän ja viikon kestävä, johon
kansa tulevaisuutensa perustaa. Kun asemamme
on meill-e myönteinen, on meidän otettava vastaan
se, mitä me laillisesti ja tehtyjen sopimusten mukaan olemme oikeutettuja, mutta ei yhtään enempää. Ei niin paljon, että me omalta puoleltamme
rikomme sopimuksen :ia silloin jätämme myös sopimuskumppanine vapaat kädet laittomuuteen
meitä kohtaan (Vasemmalta: Älkää vain liikaa
ottako!).
Olen tullut pitkällisen harkinnan jälkeen, kuultuani puolelta .ia toiselta, mitä täällä on sanottu,
siihen, etten voi tätä lakia hyväksyä. Jos olisin
varma, että se veisi pienen askeleenkaan kohti py-
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syväistä olotilM, todellista itsemääräämisoikeutta, en niin menettelisi. En tahdo halventaa niide:a- vaikutt-eita, jotka ovat päinvastaiseen tulokS(len tulleet, samalla kun toivon ymmärtämystä
toiselta puolen. Olen valmis toivomaan, jos tämä
laki tulee hyväksytyksi, että se uhkarohkea teko,
jt>lla kansamme kohtalo pannaan kuin arpalipun
varaan, hyvin onnistuisi. En itse puolestani katso
kuitenkaan voivani panna alttiiksi tiillaiseen uhkape!iin sitä perintöä, jonka menneet polvet ovat
meille kauheitten kärsimysten .;kautta koonneet.

-

Ed. A r o k a 11 i o: Olen pyytänyt puheenvuoroa torjua:kseni muutamia lakiehdotusta vastaan
tehtyjä periaatteellisia muistutuksia.
On sanottu, että tämä lakiehdotus sisältäisi laittoman teon, valtiokaappauksen. Lakiehdotus on
kuitenkin, minun kantani mukaisesti, oikeudellisesti täysin lojaalinen ja loogillinen. Kun hallitsijan valta on lakan:imt olemasta, on valtiovallan
kokonaisuus, ruotsalais-suomalaisen val tio-oikeuden aatteen mukaisesti, itsestään siirtynyt Suomen
kansalle, jota laillisesti edustaa yksin Suomen
eduskunta. Tämä lakiehdotus tahtoo väliaikaisesti, huomattakoon sana väliaikaisesti, järjestää
tämän vallansiirron seuraukset. Lojaalisesti suhtautuen perustuslakiin ehdotetaan laki säädettäväiksi V. J :n 60 § :n mukaisesti. 'Sen sijaan ei
V. J :n 75 § :ää ole sov·ellutettavissa, koska. kun
väliaikaista hallitusta emme vo! tunnustaa. Suomen hallitsijan, suuriruhtinaan oikeuksien perijäksi, ei o.le olemassa laillista lakien vahvista.iaa.
Minun käsitykseni mukaisesti ei siis lakiehdotusta
ole tarvis Pietariin lähettää hylättäväksi tai hyvämsyttäväksi. Mutta tämä ei kuitenkaan estä,
että on pyrittävä siihen, että väliaikainen hallit-us
tunnustaa nyt ·ehdotetun lain ja toiniiessaan sen
mukaisesti lojaalisesti suhtautuu eduskunnan valitsemaan Suomen hallitukseen.
On sanottu lakia vastaan, että sen puutteellisuus on m.. m. siinä, että lakia ei suoraan julisteta
väliaikaiseksi. Kuitenkin osoittaa laki jokaisessa
sen kolmessa pykälässä, että se luonteeltaan on
väliaikainen. ,Ensimäisessä pykälässä sanotaan,
että eduskunta päättää Suomen asiain ratkaisusta,
jotka keisari ja suuriruhtinas tätä ennen voimassa
olleiden säännösten mukaan on ratkaissut. Toisessa pykälässä sanotaan nimenomaan, että eduskunnalle myönnetty oikeus on väliaikainen, ja samaten kolmas pykä1ä itse ilmoittaa siinä olevan
järjestelyn väliaikaiseksi. Jos laki siis ilmeisesti
itse ilmoittaa olevansa väliaikainen, ei tarvita mitään erityistä määräystä siitä. Koko laki on tehty
väliaikaiseksi siihen asti, että Suomen uusi valtiomuoto tulee· lopullisesti säädetyksi. Silloin tie-

tystikin tulee asetettavaksi valtion päämies, jonka
oikeudet ja velvollisuudet samoin kuin hallituksen ja hallintoelinten tehtävät määrätään.
On turhaa väittää, ettei laki laajentaisi Suomen kansan oikeuksia; se on aivan turhaa. Koko
meidän entinen valtiollinen ·elämämme kantaa selviä jälkiä siitä rikkinäisyyd·estä .ia asiain käsit;.
telyn venyttämisestä ja viivyttämisestä, joka on
johtunut juuri siitä, että meillä on ollut 'Suomessa
n. s. ,kotimainen hallitus" ja Pietarissa korkein
valta, Suomelle enemmän tai vähemmän vieraantuneine neuvonantajinoon ja useasti Suomelle vie,raiden, jopa viime aikoina vihamielisten neuvonantajien ympäröimänä. Varsinkin hallituksen esityksessä oleva sanamuoto ,Venäjän edut", jotka
jäisivät ulkopuolelle uutta järjestelyä, tietäisi
koko vallanlaajennuksen supistamistä mitättömiin,
vieläpä Suomen koko valtiollisen autonomian
muuttamista maakunta-autonomian veroiseksi. Ei
kukaan ole voinut täällä sanoa mitä nämä ,Venäjän edut" sisältävät, 'lllutta sen on Venäjän valtakunnanduuma ilmoittanut, hyväksyessään n. s.
valta'kunnanlainsäädännön, .ioka siirsi melkein
kaikki Suomen asiat Venäjän etujen alaisiksi.
Kuka takaa, ettei samat voimat vielä kerran pääse
Venäjällä valtaan? Ei ainakaan niiden, jotka
vastustaessaan la·kia vetoavat nykyisten olojen
·epävarmuuteen ja valtiollisen pendelin heilahduk.seen, tulisi rakentaa kantaansa tällaiseen väittee~
seen. Juuri tietäen valtiollisten olojen epävarmuuden, täytyy olevissa oloissa lainsäädännön
kautta lujittaa mahdolliset saavutukset (Vasemmalta: Hyvä!).
On myöskin huomautettu siitä, ·että laki·ehdotus
'ei koske sotilasasioita, ja siten huomautettu, että'
Suomi on siirtänyt itsenäisyytensä turvan, oman
sotalaitoksen, Suomen viranomaisten valtapiirien
ulkopuolelle. Niin ei kuitenkaan ole asianlaita.
Vuoden 1878 asevoelvollisuusiaki ei ole kumottu.
Se on hallinnollisesti voimaan saa tetta vissa. Sillä:
kun lain kautta Suomen hallitukselle tunnustetaan
siirtyneen korkein hallintovalta Suomessa, voi
tämä hallintovalta palauttaa voimaansa sen lain,
minkä aikaisempi korkein hallintovalta on väliaikaisesti peruuttanut.
·
Itsenäisyysvaisto on luonnollinen pyrkimys jokais·essa itsetietoisessa kansassa. Sitä ei sovi ylenka'tseellisuudella ja sanansaivartamisella koettaa
tehdä mitättömäksi. Tällaiseksi esiintymiseksi on
julistettava lausunnot, joissa muka mahtiponti·sesti asetutaan itsenäisyysvaatimusta periaatteellisesti tunnustamaan, mutta samalla, vastustaessa
itsenäisyyspyrkimyksien ilmaisumuotoja, vedotaan meidän maantieteelliseen asemaamme, .ioka
muka tekee itsenäisyyden saavutuksen tällä ker-
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taa mahdottomaksi. Nämä arvoisat herrat siir- kaikki asiat, kahta llilkuunottamatta, kotimaisiin
tävät siis heidänkin tunnustaruansa itsenäisyyden käsiin. Meidän on tänä iltana äänestyksellä rat.siihen hetkeen, jolloin maapallo halkeaa rajojen kaistava, tahdommeko tätä muutosta, vai'ko emme,
On vaikea usk-oa muuta, kuin että kok·o Suomen
kohdalta.
On vedottu myöskin tätä lakia vastustettaessa ,eduskunta yhtenä miehenä seisoo tämän toivomukVenäjän voiman suuruuteen ja onpa kuulunut .sen takana (Eduskunnasta: Hyvä!). '
ääniä, jotka varoittavat hyväkseen käyttämästä
Mistä sitten johtuvat erimielisyydet? On väiV eliläjän voiDiattomuutta. Me, jotka tahdomme tetty, että tämän lain käsittelytapa siinä järjesiällä lailla viedä Suomen itsenäisyysaatteen tyksessä, kuin herra Airolan eilen jul'kilukema.
.omissa sisäisissä asioissamme täyteen voimaan, me .sosialidemokraattisen puolueneuvoston päätös ilrakennamme sekä Venäjän voimaan että sen voi- ,maisee, on valtiopäiväjärjestyksen rikkomista.
mattomuuteen. Me rakennamme siihen voimaan, Mutta siinähän myönnetään ja asian käsittely
mikä sisältyy niihin 'korkeisiin aatteisiin, mitkä täällä toteaa sen, että käsittely tapahtuu valtioVenäjän vallankumous on julistanut tunnusta•es- ·Päiväjärjestyksen 60 § :n mukaan. Siinä suhsaan kaikkien kansojen si veelliseksi oikeudeksi .teessa siis ei ole valtiopäiväjärjestystä vastaan riheidän täyden itsemääräämisoikeutensa. Mutta me kottu. Valtiopäiväjärjestyksen 75 § säätää, ett~
·rakennamme myöskin Venäjän voimattomuuteen, ,eduskunnan ehdotus on toimitettava kirjelmällä;
sen imperialistis'ten pyrkimysten lamaantu·miseen, .Keisarin .ia Suuriruhtinaan tutkittavaksi vahvissiihem, että Venäjän asema im perialistisena val- tamista ja lakina antamista varten. Tämän pykäJ.oitta.ia-, sortaja- ja sotilasvaltiona on ilmeisesti län kir,jaimen noudattamisen on vallankumous tehpitkiksi ajoiksi, kymmeniksi vuosiksi järkytetty, nyt mahdottomaksi (Vasemmalta: Oikein!). Keija siihen mennessä, ellei ennen, on kai Venäjän saria ja Suuriruhtinasta ei ole. Hänelle ei siis
vallankumouksen .iulistamat kansan vapaud•en voida lakia lähettää. Tuossa täällä eilen luetussa
aatteet niin syvästi sivistyskansain keskuuteen -Paperissa sanotaan, että eduskunnan hyväksymä
juurtuneet, ettei sivistynyt maailma •enää tule päätös saatetaan Venäjän hallitusvallan tiedoksi
sallimaan väkivaltaista hyökkäystä pienen kult- ja tunnus t ·et tavaksi. Enempää ei ainatuurikansan kimppuun, joka ei muuta vaadi kuin ·kaan nykyisessä tilanteessa voida eduskunnalta
.saada oman henkensä mukaisesti omassa. piirissään ·lwhtuudella vaatia (Vasemmalta: Hyvä!). Sana
toteuttaa kelaittyvän ihmisyyd·en aatteet (Vasem- ,tunnustaminen", joka kaiketi tietää samaa kuin
malta: Oikein!).
hyväksyminen, on nähtävästi tullut ,vahvistamisen" sijaUe ainoastaan siitä s.yystä, ettei tahdota
Ed. M a l m i vaara: En aikonut käyttää pu- myöntää Venäjän hallitusvallalle oikeutta lain
:heenvuoroa enää tässä asiassa, mutta kun niitten .hylkäämiseen (Vasemmalta: Oikein!). Onko tä:mä
taholta oikeistossa, ,}otka ovat toista mieliä kuin nyt sitten niin ka-uhea asia, joka oikeuttaa meidät
minä, on pantu parastansa, että saataisiin tämä itsemme hylkäämään tämän lain, huolimatta siitä,
lakiehdotus hylätyksi, niin alkaa vaikeneminen että se mahdollisuus nykyään on -olemassa, että se
tuntua luvattomalta. Täällä on uscea puhuja lau- saavuttaisi Venäjän hallitusvallan tunnustuksen?
sunut, että tällaista laajakantoista kysymystä rat- Ja eikö tilanne nyt ole sellainen, että meillä täykaistaessa ei saa antaa tunteiden puhua, vaan on tyy itsellämmekin olla jotain sanomista ·omassa'
asia harkittava kylmän järjen kannalta. Samaa isänmaam'me asiassa (Vasemmalta: Oikein!), olemieltä olen minäkin, vaikka ymmärrän kyllä hy- matta aina muiden nöyriä käskyläisiä, että meidän
vin sen, että tällaisina hetkinä isänmaallinen in- .täytyy itsemmekin ottaa jotain oikeuksia itselnostus valtaa mielen, ja pitäisin surkeana asiana, lemme, vaikka tämä toimenpid·e ei täysin soveltuisikaan valtiopäiväjärjestyksen sanamuotoon,
ellei niin kävisi.
Mistä nyt oikeastaan on kysymys? Ei Suomen joka on aivan toisissa oloissa kirj·oitettu, kuin nytäydellisen itsenäisyyden saavuttamisesta, vaan kyiset ovat. Mitä me olisimme tätä ennen saaneet,
suuren askeleen ottamisesta sinne päin. Olisin eUemme itse olisi mitään vaatineet, ja mitä me
mielelläni suonut, että hallituksen esitys olisi tänä vaatimatta saisimme nykyään? Onko nyt todellailtana hyväksyttävänä, sillä silloin olisi ehkä saatu kin tämän eduskunnan ajettava Suomen kansan
aikaan yksimielisempi päätös. Mutta kun vertaan kalleinta asiaa niin, että tämä ot·ollinen hetki pääsesillä olevaa lakia hallituksen esitykseen, en voi tetään käsistä sitä käyttämättä .ia asemamme jääi
kieltää, ettei tämä esillä oleva laki annan enem- entisellensä? Ei suinkaan!
.pää, kuin hallituksen esitys olisi antanut. Halli'Tätä lakia pidetään onnettomuutena maallemtuksen esityksessä jäivät harkinnan varaan kaikki me, kun se siirtäisi kaiken vallan eduskunnan käVenäjän etuja koskevat asiat. Tässä siirretään siin - niin on väitetty. Mutta. totta nyt kuiten133
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kin olisi mieluummin tämä valta uskottava känna. Om icke någonting alldeles oförutsedt inoouskunnalle kuin muukalaisille (Vasemmalta: träffar, måste händelsernas logik bli den, att -i
t>ikein!). ·En minäkään pidä tätä lakia täydelli- Ryssland uppstår ·en vänsterregering, som är vänsenä, mutta onhan helpompi sitten järjestää täällä ligt sinnad .gentemot de små folkens sträfvan till
kotoiset asiamme mielemme mukaan, vaikkapa s.iälfbestämmelserätt.
,eduskunnan puoluesuhteet vaihtelevat, kuin että'
J ag har härmed icke velat säga, att det ena
muukalainen hallitus, joka ainakin tulee olemaan eller andra regeringsskiftet i Ryssland kunde vara
milloin minkinlaisen meille enemmän tai vähem- på något sätt utslaggifvande för vårt handlingsmän vieraan puoluetaistelun heiteltävänä, saa niitä: sätt. Den land'tdagsgrupp jag tillhör fastslo.g ju
rat)iaista. Vai pelättäisiinkö sitä, että vaHa siir- sin ståndpunkt flere dagar, innan de fem minityy sosialistien käsiin? Sehän niillä nyt jo on. strarnas afgång i Ryssland inträffade. Men efterOvat kai muutkin kuin minä tällä istuntokaudella som herr Schybergson och kanske andra med hotehneet sen havainnon, että saavutettu valta-asema nom tillmätt telegrammet en stor betydelse, har
toi myös entistä enemmän vastuunalaisuuden tun- . jag velat ställa denna sak i dess rätta belysning.
toa vasemmistoon~ Ja nythän. ovat olot sellaiset,
etteivät muut ole, vaikka hyviäkin haluja on ollut,
Ed. T h u ne b e r g: Kun minä hyväksyn ne
päässeet vaikuttamaan ratkaisevasti tähän suu- periaatteet, jotka perustuslakivaliokunnan suurimpaan kysymykseen. Minä puolestani olen kii" relle valiokunnalle tätä asiaa k'0skevassa kirjeltollinen vasemmistolle siitä, ~että se on ottanut vie, mässä tuodaan esiin ja joihin tämä lakiehdotus
däksensä tätä asiaa eteenpäin, ja että se tässä ky- P'erustuu, hyvä:ksyn tämän lain korkeimman val-symyksessä on pysynyt laillisuuden tiellä. Jos tiovallan käyttämisestä. ~Samoin hyväksyn sen
..eduskunta hyväksyy tämän lain, jää sille työtä kiireelliseksi. - Ja minä hyväksyisin myös sen
sen , puutteellisuuksien korjaamiseksi, ja se saa sosialid·emokraaattisen ,puolueneuvoston kannan,
varmaan ne tulevaisuudessa korjatuiksi. Hyväk- että tämä laki olisi saatettava Venäjän väliaikaisymisestä on se hyöty, e'ttä olot meillä pääsevät sen hallituksen tiedoksi ja tunnustettavaksi. tämän levottoman ajan yli kehittymään laillisen Se kyllä ei ole valtiopäiväjäöestyksen mukaista,
järjestyksen tietä. Mutta täytyy kysyä itseltänsä muitta mielestäni ei se myöskään '0le valtiopäiväja yhä uudelleen kysyä, mitä seuraa, jos tämä laki järjestystä· vastaan. Sillä eihän valtiopäiväjärjestulee hylätyksi (Vasemmalta: Sisällinen sota!). tys tunne tällaista olotilaa kuin missä nyt elämme,
T·ekisi mieleni luottaa nykyiseen lmtimaiseen hal- sitä nimittäin, 'että keisaria .ia suuriruhtinasta ei
litukseen ja ajatella, että se pitää joka tapauk- enää ole.
Mutta kun näillä valtiopäivillä .io olemme jätsessa maan .ia kansan parasta silmällä eikä käs'ita
eduskunnan päätöstä epäluottamuslauseeksi, tuli täneet toisia lakeja Venäjän väliaikaisen hallitukse millaiseksi tahansa. Mutta tätä lukuunotta- sen vahvistettavaksi, tahtoisin olla johdonmukaimatta näyttää todenmukaiselta, että tämän lain nen .ia lähettää tämänkin entistä tietä vahvistettahylkääminen juuri tällä hetkellä tuottaisi isän- vaksi. Tähän johdonmukaisuuteen on minulla sitä
suurempi syy, kun juuri tälle laill'e olisi tuiki tärmaalle onnettomuutta.
Arvoisat edustajat! Viemmehän tänä iltana keätä, että se Venä.iänkin hallitusvallan taholta
munaan sen lipun, josta hyvällä omallatunnolla tunnustettaisiin riidattomaksi. Ja kun olen vavoimme vastata rakastamamme isänmaan edessä kuutettu, että eduskunnan vasemmisto, jos se, luo(Hyvä-huutoja ja pitkänisiä suosionosoituksia).
pumalla päätöksestään tähän vahvistamiskysymykseen nähden .ia yhtymällä minuun, tulisi saaEd. K. H. Wiik: Vid senaste plenum upp- maan oikeiston puolelta useampia tämän lain kanläste land'tdagsman Schybergson ett telegram, som nattajia, ehkäpä enemmistön, rohkenen siinä tahan ansåg att väsentligt förändrade den uppfatt- 'pauksessa, että laki tulee hyväksytyksi ehdottaa,
ning man hade fått anmående de senaste dagarnas
että eduskunta päättäisi jättää lain V ehändelser i Ryssland. Det är skäl att nu, diå närnä.iän väliaikaisen hallituksen vahvistettamare uppgifter föreligga, konstatera huru därmed'
vaksi.
förhåller sig. Det är sant, att icke ryska regerint:ten i sin helhet blifvit störtad, såsom först meddelades; men d,et" står fast, att från densamma
Tähän ehdotukseen on minulla sitä suurempi
varit tvungna att afgå just de ministrar, som mot- syy, kun otaksun, että kotimaiselle hallituksellemsatt sig ukrainska folkets frihetssträfvande:n, och1 rnekin on helpompaa esiUääi tämä 'laki Venäjän
att deras afgång berodde på de'tta deras motstånd. hallituksen vahvistettava:ksi, kuin saattaa se vain
Denna omständighet är för oss af intresse att sen tietoon ja tunnustettavaksi.

Senaatin vallan laajentaminen.

Ed. Luo p a j ä r v·i: En ole näillä valtiopäivillä keskust€luissa ottanut osaa näihin n. s. valtiollisiin kysymyksiin. Mutta kun tällä kertaa
eduskunnan ratkaistavana on kysymys, jonka merkitys Suomen kansalle on k((htalokas, on ensiluokkaisesti kohtalokas, niin en katsv voivani vaikenemalla tähän kysymykseen suhtautua, vaan
katson velvollisuudekseni myöskin julkisesti siinä
kantani merkitä.
Siinä keskustelussa, joka tästä kysymyksestä
<Elilen illalla suoritettiin, vedottiin sangen monta
kertaa siihen, että tällaista kysymystä käsiteltäessä ei ole oikeus antautua tunteiden valtaan,
vaan täytyy kylmän terveen järjen olla määräävänä. Tähän pidettiin olevan sitä suurempi syy,
kun sen pääwksen tekemis•estä, mikä nyt on kyseessä, saattaa rii}}pua Suomen kansan kohtalo
kenties ikuisiksi ajoiksi. Minä tunnustan, että
varustettuna vain yksinkertaisella talonpoikaisjärjellä en tahdo pyrkiä ratkvmaan niitä ongelmia,
joita lainopilliselta kannalta tässä kysymyksessä:
saattaa olla ja on. Minä koetan suhtautu~ kysy"
myksoon vain yksinkertaisia suunta viivoja huomiovn ottaen, yksinkertaisia periaatteita noudattaen. Kun minä tältä kannalta esimerkiksi kiinnitän huomiotani siihen väitteesoon, .ioka on tehty,
että lakiehdotuksen 1 § :n 2 kohdassa luovutettaisiin Venäjän hallitusvallalle Suomella ennen
.olleita oikeuksia, niin minusta tuntuu tämä väite
liiwini.min sanoen sellais·elta, että sillä tahdotaan
uskotella eduskuntaa ja kansaa käsittämään asia
toiseksi kuin se on. Täältä ·on jo tänä päivänä siihen väitteeseen annettu mi·elestäni pätevä vastaus.
Jos toiselta puolen järjen kannalta katsoo asiaa'
historian valossa, niin kaikkien aikakausi:en kokemus .ia myöskin Suomen kansan elämän, vieläpä
sen viime vuosikymmenien, 'kokemus todistaa,
että väkevämmän oikeuden edessä perustuslaitkin
nvat va.in parp,eril'la. Jos väkevämmän kansan hallitus, imperialistisia, tarkoitusperiä silmällä pitäen, katsoo eduillensa tarpeelliseksi, komennetaan
kansa hyökkäämään heikomman naapurikansan
oikeuksia tuhoamaan. Niin on käynyt Puolan,
niin on käynyt Tanskan vielä viime vuos.isadalla
.ia niin on käynyt monessa muussa tapauksessa.
Tämä mielestäni johtaa tot•eamaan, että, .ios V enäjällä taantumus voittaa, vaåkkapa vain kadettien
mielipide, niin tuskin Suomella on toiveita saada
laa.iennettu.ia oikeuksia. En siis katso asiaa siltä'
kannalta, että se mahdollisuus, että hiuskarvaa
halkovan lain tulkinnan avulla vastaisuudessa
voådaan väittää, että Suomen edus'kunta. jos se
nyt hyväksyy tämän lakiehdotuks·en, on rikkonut
maansa perustuslakeja ja sen no.ialla. ta·hdotaan·
Suomen kansalta riistää sen omistamat oikeudet.
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saa estää meitä nyt la.kiehdotusta hyväksymästä.
Jos siihen kerran jouduta.an, kyllä oikeutemme silloin jäävät olemattomiksi muutenkin. Me olemme
nähneet viime vuosikymmenien aikana, siinä raskaassa perustuslakitaistelussa, jota kansamme on
ollut pakotettu käymään, että aina on tulkittu
venäläiseltä taholta lakia oman mielensä mukaan
.iå milloin tulkinnan avulla ei ole päästy tarkoi•
tetuille perille, s i 11 o i n l a k i ·o n k o k on a a n t a 1 l a t t u j a 1 k o j e n a 1 l e.
Mitä tulee sitten tunt€isiin, todistaa minun mielestäni historia Sliinäkin suhteessa, että milloin
suuret tunteet kansailta ovat loppuneet, silloin
myös'kin kansojen elämä on alkanut loppua. Kun
Kreikan kansan sisällinen voima. alkoi loppua, kun
Rooman kansan sisällinen voima alkoi loppu~
silloin ne myös vähitellen alkoivat hävli.tä historian:
näyttämöltä. Ja niin on käynyt historian kaikkina aikoina. Jos Suomen kansa tällä kohtalokkaalla hetkellä joutuu todista.maan itsestään, että
se ei jaksa omistaa. suuria tunteita, niin minun
mielestäni •Suomen •kansa silloin antaa itsestänsä
todistuksen, että sillä ei ole enää oikeutta elää
eikä se jaksa enää elää kansakuntana kansakuntien joukossa.
Omat tunteeni olen perinyt pohjalaisten vapaus- ,
twisteli.iain haudoilta .ia ne tunteet puhuvat minulle sitä kieltä, että ne uhrit, jotka, pohjalaisten
talonpoikien vapa.ustaistelu kysyi, vaativat .Suomen kansalta ja ennen kaikkea vaativat sen maakunnan nykyiseltä polvelta; että on seisottava uskollisena vapausaatteen pohjalla, vapausaatteen
kannattajana (Hyvä!). Näinä päivinä, näinä viikkoina olemme saaneet viestejä siitä, miten V enä.iän kansan keskuudessa eri kansallisuudeft ovat
alkaneet tuntea suuria tunteita. Ukraina vaatii
vapautta; vaatiiko se sitä kylmän järjen perusteella vai vaatiiko se tunteiden perusteella, sen
.iätän edustajain ha.rkitltavaksi, mutta minä puolestani l-uulen, olenpa. vakuutettu siitä, että jollei'
Ukrainan 'kansalkunta näinä kohtalomkaina aikoina
uskaltaisi tuntea suuria tunteita, se ei olisi uskaltanut eikä voinut lähteä vaatimaan itselleen itsenäisyyttä (Oikein!). Ja mitä tekee veljeskansamme virolaiset? Näinä päivinä kokoontuu Viron·
eduskunta ensimäisen kerran. Minun mielestäni
Suomen kansa tähän virolaisten saavutukseen,
tähän virolaisten historialliseen hetkeen antaa. parhaan vastauksen .ia t€rvehdyksensä sillä, että virolaiset saavat 'kuulla Suomen edus'kunnasta, Suomen •kansalta viestin siitä, että Suomen kansa on:
puolestansa hyväksynyt lain, joka tällä hetkellä'
hyväksyttävänämme on. Minä uskon, että silloin,
kun me näin teemme, silloin myös Viron kansa
tuntee saavansa voimaa. vapautensa puolesta. vel-
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kanssa käsi kädessä työskentelemi-

seen .

.Mip.ä myönnän, että tämän lausuntoni loppuosa
on luettava tunteiden esiintuomiseksi. En tahdo
sitä ~eltä,äkään. Mutta koska järki minulle sanoo,
että tässä ei ole edes 'kysymy·s mistään vallankumouksesta vaan ainoastaan perustuslaillisessa järjestylrsessfi, Suo.Qlen oikeuksien ajamisesta silloin,
kun Suomen kansalla on siihen ei ainoastaan tiiaisuutta m u t ta myös historia 11 is e 11 a he t k e 11 ä v e l v o 11 i s u u s, niin silloin myös tunteen täytyy päästä mukaan antamaan tukea siihen, ettei tämä teko jää täyttämättä:
(Eduskunnasta: Oikein!).
Ed. K o k ko: Liki kolmekymmentä vuotta
olemme odottanoot tätä mielestäni juhlahetkeä.
OlemiD'e odottaneet sitä siitä 1ähtien kun meillä
~Ikoi valtiollinen painostus. Olemme odottaneet
siitä ·lähtien, kun meidän on mont<~ kertaa täyty:p.yt tä,stä asiasta puhu~ siten, että ovet on vedetty
lukkoon ja on katseltu ympärille, onko kuule:p:~.assa sellaisia. pitkiä korvia, jotka saattavat sekä·
puhujan että puhutun asian vaaraan. Ja kuta
likemmäksi tätä hetkeä on päästy, sitä kiihkeämmin ja sitä sykkivämmällä sydämellä on tätä hetkeä odotettu ja viime. aikoina YmPäri maaseutua
on sitä odotettu hyvinkin kiihkeästi. Olin odottanut, että kun näillä valtiopäivillä tulee tämä'
asia käsittelyn alariseksi, me pukeutuisimme tätä
hetkeä varten puhlapukuup aivan kuin ennemmin raittiusasian voittojuhlaa vi€ttäess·ämme ja
innostunein mielin äänestäisimme tämän suuren
lain puolesta. Mutta nyt olemme nä;hneet näinä
kahten~,t iltana, ettei asia ole sinne päinkään.
K~ik'kien onni ei ole sama, kaikki eivät tunne
onnea s~malla tavalla. Kuinka monta kertaa me
olemme vaikkapa taskussa nyrkkiä puineet sen
johdosta, että vieras valta on meitä sortanut, on
·sortanut niin, ettei meillä ole ollut ei puhe- .eikä'
painoyapautta, ei myöskään kokoontumisva.pautta, ja silloin me olemme kuiskineet, että jos kerra.p. tulee se hetki, jolloin saamme puhua suumme
puhtwa'ksi ja jolloin saamme 1Suomen onnea vapaasti valvoa, silloin me olemme itse siitä innostuneita ja muitakin siihen innostamme. Muutani.at tämän •kyseessä 'Dkvan lain vastustajat ovat
täältä puhujalavalta puo1ustubekseen selittäneet,
että he pelkäävät mitä valitsijat a.jattelevat. Kun
tuntevat olevansa valitsijainsa edustajia, nilinkuin
ovatk,in, niin rpelkäävät, ett'ä valitsijat eivät tahtoisi 'Suomelle sitä onnea, mitä tämän n. s. senaatin vallan laajentamislain kautta tahdotaan saada.
Minä ra.ia-karjalaisena, maan yhoonä rajavartija1la, ti'edän, että täll&isen lain, ja vielä täydellisem-

pänäkin kuin tämä nyt on, tahtovat karjalai~e~kin
saada ja sen niin pian kuin mahd_ollista. Ne kymmrnet sanomalehtireferaatit kansan pitämistä kokouksista, joissa on pohdittu Suomen itsenäisyyskysymystä, ja ne kymmenet edustajille ttu.lleei!
kirjeet, .ioissa tätä samaa asiaa on meiltä vaadittu
ja kiirehditty, todistavat, että Su'Dmen kansa tlilhtoo tällaista. lakia, jQ.Sta nyt on kysymys. S.e
tahtoo Suomen itsenäisyyttä, tahtoo SMmel1e
laajempaa määräämisvaltaa omissa asioissaan.
Täällä kyllä eräs Karjalan edustaja valitsijoå.taan
kuvasi niin hentomielisiksi ja selkärangattomiksi.
että he tahtovat kääntyä sinne päin, minne asia:
selitetään. Minä olen raja-Karjalasta .ia tiedän,
että se on niin puhtaana. säilynyt, ettei mitään
venäläistä jälkeä siellä ole. S i e ll ä eivät ol~
niin selkärangattomia. Menköönpä joku sinne
koettamaan, niin ei sieltä sellaista vastausta tulisi,
ei vanhoista eikä nuonista, että ei tahdottaisi · äänestää tämän lain puolesta. Siis tässä asiassl;t'
idästä ja lännestä aatteet yhtyvät. Eilenhän
täällä luettiin pohjalaisen talonpoikaisväestön
vaatim'us, Suomen itsenäisyyttä uhkuva :kirje.
Täällä .ioku eilispiiJivänä puhui siitä, että me emme
ole varustautuneet tällaista hetkeä varten, ettemme
ole varanneet itsellemme rahastoja, sotaväkeä ja
sen sellaista. Se on totta. Mutta minua ainakin
rohkaisee ilman rahoja ja varustuksiakin tälle
tielle lähtemiseen vanha kokemus talonpojan elämästä. Me tiedämme, kuinka moni torppari on
lähtenyt sydänmaalle, luottaen ainoastaan vahvaan nyrkkilinsä, selvään järkeensä ja tarmokkaaseen sivuunsa ja ovat he vain täten varustautuneina luoneet itselleen kodin ja onnen.
Mutta mehän suomalaiset emme tällaiselle tielle
lähde näin valmistautumattomina. Mehän olemme
jo vuosisaioja valmistautuneet. Sitä vartenhan
meillä on kultiveerattu kansa omine kouluineen,
omine sivistyslaitoksineen, omine rahoineen j. n. e.
Kans•a, joka kulkee omaa tietään, oman kasvatetun
parlamenttaarisen laitoksensa kanssa. Meillä on
siis koko joukko varustuksia tätä uutta tulevaa
itsenäisiä elämäämme varten. Tällaisten varustusten kanssa pitäisi jo jotain uskaltaa. Ja mihin
on joutunut S€! aina kehuttu valtiollinen kypsyneisyytemme? Kun sorta.iamme ovat tahtoneet
meitä alas painaa, olemme me aina vedonneet siihen, että me olemme kypsyneet itse oh.iaamam:r
valtiollista laivaamme. Mutta nyt tuntuu 'kuin
epäilisimme, että me emme olisi'kaan siihen kypsyneet. Minun sekä tunteeni että järkeni sanoo,
että tämä hetki on s·e, jota meidän on oikein käytettävä, .ia että tämä 1aki on saatava valmiiksi nyt.
Minä toivon, että täl'lä hetkellä, kun on suuri asia
kysymyksessä, me löydämme täällä eheinä toinen
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-- -~-- ----~~~~~----=---~~-~~~-~--------toisemme ja toivon, että ne, jotka epäröivät, löytävät lopulta itsensä varmoina tämän suuren asian
-edessä ja puolesta .ia toivon, ·että tällainen yhteinen kerrankin toinen toisensa löytäminen ja tämän
lain vahvistaminen tuottaisi Suomelle pysyväistä
ja suurta onnea .ia siunausta.
Ed. S c h y he r g s on: Äfven de, hvilka, såsom hr Al'kio i går och hr Thuneberg i dag, förklatat sig villiga att rösta för lagförslaget, ha
dock gjott det under cl:en förutsättning, att detsamma skulle öfverlämnas till interimsregeringen
i och för fastställelse. Hr Alkio uttalade detta
uttryckligen, hr Thuneberg om möjligt ännu uttryckligare, och hr 'Thuneberg ha.d•e rätt däri, att,
om så skuUe ske, antagligen 'långt flere roster för
förslaget skulle kunna vinnas på högerhåll än
el.ies. Men hvad jag i dessa herrars yttranden
saknar är hvar,ie antydning om, huru vi skola
komma till d<etta resultat, huru vi, om vi •antaga
den.na lag med den ingress den har, skulle ·kunna
framtvinga ett sådant ti'llvägagående. som att
förslag~t öfverlämnas till interimsregeringens
fastställelse. Det är för •mig åtminstone tills vidare
en gåta. Det enda sättet vore ju, om det undret
:SkuUe inträffa,, att några af väns·tern i expeditionsutskottet skulle taga denna uppfattning som
sin, men jag för min d.el är icme van att tro på
under, allra minst från vänsterhåll. J ag vore
tacksam, om hrr Alkio och Thuneberg emellertid
.skulle utreda, huru de hafva tänkt sig denna sak
<>rdnad, ty det är nog på den, som hufvudvikten
enligt min åsikt J.igger. Om förslag'et öfverlämnas
till interimsregeringen för fastställelse och af
denna faststätles - och sannolikheteJna därför
:äro ju riiågot ökade efter kad·ettministrarnas af:gång - dlå "är lagen sådan, att vi lyda den här i
laudet, d•en har då tillkommit på samma sätt som
lagen om lifsmedl·en och måste erkännas som fullt
riktig.
Här har visserligen sagts, iiåsom så mången
gång förut, att vi under nuvarande förhållanden
ick-e hafva någon myndighet, som laglig·en kan
faststäNa vare sig denna eller andra lagar, men
äfven vänstern har erkänt, att den kan bemyndiga
interimsreget'ingen till sådan fastställelse, den har
erkänt a:et i afseende å lifsmedelslagen. den kan
-erkännå det också i afseende å denna la.g och meCf
fnllt samma skäl. Vi måste dock erkänna, att
Ryssla.nds regering har någonting med den här
saken att skaffa, och om vi g1å tillväga såsom vi
det gjort i afs-eend-e å lifsm-ede'lslag1en, d. v. s. betllyndiga interimsregeringen att fastställa lagen,
f!a hafva vi gått tillväga på •ett sätt, som skall'
er'k:änna.s vara lagligt. och denna lag, om den

kommer till stånd ·på detta vis, skall erkämi.as af
oss alla. Om den däremot å.clre på d·etta vis faststalles, utan landtdagen tillämpar den, utser medleminar i regeringen o. s. v., så är det troligt,
att •en stor del af landet icke god1känner det sålunda uppkomna tillståndet som lagligt, och att
däraf uppstå förvecklingar, soni äro vida mer
ödesdigra än de, hvilka vänstern stäUer i utsikt,
för den händels-e la.gförslaget icke an-tages, förv.ecklingar, så stora, att val ing~n nu kan t~nka
s1g, huru de skola redas ut. 'Ty, .1ag upprepar dcl,
ett sådant tiUvägagåiende är en statskupp utan
den roakt, som .erfol'dras för att genomtvinga den,
och det är då rentaf det olyckligasi'e af allt hva<f
ett larrd kan upplefva.
Hr Luopajärvi har i sitt sista poosifyllda andragande talat -om Ukraina och Estland, men harr
borde komma ihåig, att intetdera har en konsti~
tution att äfventyra. Vi däremot hafva denna
htmdra.ärs gamla rättsordning, från hvilken vi
icke få afstå.
Hr Wiik har ansett sig "böra upplysa mig ocli
kammaren om, att interimsregeringen i Ryssland
icke vidare har samma sammansättn:ing smn'
förut, i det att kadettmed'lemmarna afgått. Det
var en sak, som hvar och en af oss kände. Därom
bdhöfde vi icke få någon upp'lysning. Men detta,
lika litet som Gutsch:koffs och Miljukoffs afgång,
ltvilken var af vida väsentligare betydelse, har
icke ändrat interimsstyrelsens karaktär af att:
vara Rysslands erkända styrelseorgan. Det är tilt
detta organ vi skol•a vända oss ooh icke till soldatrådet. detta må hafva: hvilket inflytande som helst
på regeringen.
I hvil•ken mån hr Wiiks notiser om interimsregflringens blifvande sammansättning äro riktiga,
det kan jag icke bed·öma, men jag har dock fått
det meddeland·et, att interimsr·egeringen kommer
att fortf.arande blifva en koa.litionsregeri.ng med'
borgerliga element till samma antal, som härförinnan. Det var det furst Lvovs af mig i går upplästa telegram oC'kså innehölL Men antag·et att
den stora förändring·en har inträd·t, som man för
öfrigt länge har väntat, att interimsregering'enS
sammansättning skul'le gå mera åt vänster än
förut. ja, då borde det vara s·å mycket mindre anledning för landtdagen att afvima från den ordning för lagens fastställande, som landtdagen,
jag u:ppt'epar CLet, har tillämpat i fråga om lifsmed·elslagen, som den har erkänt i fråga om nykterhetslagen. Det vore så mycket mindre anlednitig att afvika från derina oi'dning, som landt-·
dagen då har större förhoppnitigar än tidigare oin
a:tt ernå en fastställelse, och det är väl någonting,
som vi alla borde eftersträfva.

1050

Keskiviikkona 18 p. heinäkuuta.

Att söka deduoora sig till att öfverlämnandet
af lagförslaget till interimsregeringen för kännedom eller i och för fastställ€lse vor€ samma sak,
är, våra represi:lntanter för kyrkan i al'l aktning,
orimlligt.

.

minun täytyy sanoa, etten minä havaitse, minkätähden tämä ponsiehdotus olisi mahdoton sen johdosta, että ingressi on s~nut sen muodon, mikä
sille on annettu. Minä •kannatan ed. Thunebergin
ehdotusta sitä suuremmalla syyllä sentähden, että
olen vakuutettu siitä, että jos tätä lakia ei saa.teta
väliaikaisen hallituksen vahvistettavaksi, niiu
ed . .Schybergson oli oikeassa kuvail'lessaan, mitä
vastarintaa lakia kohtaan tullaan osottamaan.
Minä toivoisin, että eduskunnan enemmistöpuolue yhtyisi tähän ed. Thunebergin ponsiehdotukseen, koska, jos se tulisi täällä hyväksytyksi, ei
ainoastaan, niinkuin edustaja Thuneberg jo lausui •
lakiehdotus saisi paljon enemmän kannattajia.
vaan la•kiehdotuksen toteuttaminenkin tulisi paljon varmemmaksi, ·ehkäpä aivan varmaksi. Minä
uskon nimittäin, että siinä tapauks-essa on myöskin mahdollisuus saada Pietarissa tämä 'lakieMotus 'vahvistetuksi.
.

•Ed. Ta l a s: Katson velvollisuudekseni ilmoit-taa, että minä. puolestani tulen äänestäimään tämän lain hyvaksymisen puolesta, ja näin menetel-1
lessäni minä olen vakuutettu siitä, että minä en
riko mitään valtiopäiväjärjestyksi:ln enemmän kuin
muunkaan perustuslain säännöstä vastaan (V a.semmalta: Oikein!) enkä myöskään myötävaikuta
minkään :säännöksen syrjäyttämiseen. Mutta minun täytyy tunnustaa, että täJmä la'kii:lhdotus on
muodoltaan ja osaksi myöskin sisällykseltään sellainen, että se on ollut omiansa minussa i:lpäilyksiä herättämään. Tämä muodon puuttoollisuus on
ilmeisesti johtunut siutä, että eduskunnan enemmistöpuolue on yksin tahtonut hoitaa tätä asiaa
eikä ole suostunut tekemään la~kiehdotukseen s€1Ed. Rose n q v i s t: Jag had€ icke ffii:lr tänkt
laisiakaan muutoksia, jotka ovat olleet suorastaan begära ordet i denna sak, m~n några uttalanden
muodollista laatua. Siitä huolimatta minä puo- i dag hafva nödgat mig därtill. Vår ställning tili
lestani, niinkuin .io lausuin, tulen kannattamaan frågan, vilja vi följa grundlag eller icke, kan i
tätä lakia. Sen teen sentähden, että tämä laki- intet afseende vara heroende af innehåUet i och
ehdotus toteutettuna sittenkin osaksi toteuttaisi arten af de notiser och telegram, som timme efter
sitä päämäärää, jota minun valtiollinen toimintani timme här komma tm oss från östern. Till denna
on tarkoittanut. Minä tahdon käyttää tätä tilai- fråga hafva vi nödgats fatta position under de
suutta myöslcin lausua:kseni tunnustuksen sille gångna och långa ofärdsåren, en fast och bestämd
päätökse'lle, jonka työ- .ia sotamiesneuvostojen position, och jag tän:IDer att ingen i dag är beredd
edustajain kokous Pietarissa teki. Minä tahdon att ändro den ställning .han då intog till frågan.
tehdä sen sentähdi:ln, että minä €ll ole havainnut, Afven nu hafva vi i främsta rummet att fatta
että tältä taholta olisi näille ponsille annettu riit- ställning till denna fråga, ty ingressen till ifrågatävästi tunnustusta. Mielestäni on, vaikkakin tuo varande lagförslag kan rimligen ick€ tolkas annorkokous ei edustanut virallista Venäjää, sille sit- lunda än ·~å, att detta la.gförs'lag blir lag i och
tenkin myönnettävä suuri merkitys ja on ilolla med det att landtdagen har antagit detsamma och
todettava, että täl'laini:lll kokous on saattanut aset- att det sedan iC'ke behöfv.er någon .stadfästelse.
tua sill€ kannalle, että suurempi kansa va1)a81eh- Innebär ingressen detta, så står den enligt min och
toisesti luopuu ainakin osasta siitä vallasta, mika jag tänker de flestas mening här uppenba.rligi:ln
sil·lä on ollut pienemmän kansan yli. Minä saatan i. strid med grund1ag och med vår författning, ty
hyvin käsittää, että tässä eduskunnassa on eriäviä vi hafva hittills icke känt, att grundl~gsförslag
mielipiteitä tämän lakii:lhdotuksen suhteen. Minä blefve lag hlott :därigenom, att det antages af
puolestani en voisi tuomit'a niitä, jotka asettuvat landtdagen, att det blir 'lag utan någon stadfätoisell€ kannalle, mutta yhdessä suht€essa minä' stelse. Hr Arokallio bör icke vara så naiv, att
ainakin toivoisin, että voisimme olla yhtä mieltä, han tror sig genom sin tolkning kunna ·bringa
nimittäiin siinä, että tämä lakiehdotus on luonteel- andra till samma uppfattning som han.
U nder ofärdsåren kom till oss manin.gar frlån
taan kiireellinen. Ne, jotka asiallisesti vastustavat
lakiehdotusta, tehkööt sen, mutta lakiehdotuksen det ena och di:lt andra hållet, och tryck utöfvades
kiir·eellisyyttä ei pitäisi vastustaa, sillä se kai täy- från det ena och det andra hållet, att icke så
tyy jok·aisen myöntää, i:lttä jos sitä ajatusta tah- strängt .håHa på våra grundlagar, att icke respekdotaan toteuttaa, joka on tämän la~kiehdotuksen tera lagens helgd, och det visade si.g, att särskildt
pohjana, niin se on tehtävä nyt eikä lykättävä bland kyrkans män - de, som skola lära vårt
kolmen kuukauden jä'lkeen (Vasemmalta: Oikein!). folk att följa 1ag och res.pektera lag- motståndsMinä puolestani 1)yydän myöskin saada kannat- kraften g-entemot dylikt tryck var svag. Äfven nu
taa ed. Thunebergin laatimaa ponsiehdotusta. Ja komma till oss dyli]m maningar att ei så strängt
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hålla på lagens helgd. Det skedde i går genom
viceordföranden i vår senat, det sker i dag åter
från kyrkligt håll: vi skola icke så noga hålla på
lag, icke så noga hålla på vår uppfattning af hvad
grundlag bjuder, utan vi skola, då konjunkturerna därtill mana, kasta denna ställning öfver
bord, den stä1lning vi under många och långa år
orubbadt hafva fasthållit. J ag förstår icke, att
någon kan vara så lättrogen att han hå:lle f.ör att
dessa maningar nu skulle kunna utöfva sitt inflytande. Då man under ofärdsåren koru fram
med dyli·ka maningar, skördade man icke applåder, nu gör man det. J ag vill dock säga, att dessa
applåder icke hö.ia värdet af dylika personer i
tänkande människors ögon (Keskustasta: Hyvä!).

'

Ed. L a h d e n s u o: 'Täallä on kyllä jo eilen
ilmoitettu etelä-pohjalaisen kansan mielipide tästä
asiasta. Sitä vastaan on täällä tuotu esiin, että
tällaisessa kokouksessa, jo'ka ei ollut suorastaan
kutsuttu kokoon tätä varten, vaan oli jonkun taloudellisen järjestön kokous, tehty päätös ei merkitse paljoa, mutta kaikesta huolimatta on tämä'
kokous lausunut sen mielipiteen, mitä etelä-pohjalainen kansa ylipäänsä omaksuu. Kun asia vielä
on vireillä, pyydän täällä esittää vielä paljon suuremman kokouksen mielipiteen ja päätöksen. Tämä
kokous, joka tämän kuun 14 päivänä pidettiin
Lapualla, hyväksyi yksimielisesti s-euraavat ponnet:
.,A. Katsoen siihen, 1) että Suomen •kansalle
juhlallis€sti vakuutettua sisäistä its€näisyyttä on
V€näjän hallituksen taholta viimeisten vuosikymmenien aikana järjestelmällisesti loukattu, :ia 2)
että tähän Buomen oi'keuksien maahan tallaamiseen viimeisinä vuosina myös Venäjän eduskunta
on antanut suostumuksensa, sekä otta€n huomioon,
a) että mitään takeita ei ole olemassa siitä, että'
v~llankumouksen kautta vapautunut Venäjä vastaisuudessa aina suostuisi pitämään 1Suom€n sisäisen itsenäisyyden loukkaamattomana voimassaan,
milloin V enä.iän etujen katsottaisiin toisin vaativan, .ia b) että viimeaikaiset tapahtumat nyt .io
osoittavat Venäjän väliai•kaisen haUituksen koettavan mikäli mahdollista vetäytyä täyttämästä
vallankumouspäivinä annetun julistuskirjan luP·austa Suomen oikeuksien voimaansaattamisesta
ja kehittämisestä, lausuu kokous käsityks-enään,
1) että Suomen kansa voi tuntea vastaisen asemansa turvatuksi ainoastaan kansainvälisesti taatun täydellisen riippumattomuuden kautta, minkä
kansamme .io saavuttamansa k€hitysasteen nojalla
täysin ansaitsee, ja julkituo samalla hor.iumattomana va·kaumuksenaan, 2) että ainoastaan saavuttama.Jla täydellisen riippumattomuuden voi Suo-
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men kansa täysin määrin päästä ihmiskunnan y h-·
teisen vil.ielyksen hyväksi kehittämään henki~iä
ja aineellisia voimiaan.
B. Tässä julkil·ausumassa esitetyn vaatimuksen
toteuttamiseksi kokous päättää, huomioonottaen,
'1) että ei ole varmuutta olemassa joskus tulevaisuu_dessa kokoonkutsuttavan kansalliskokou'ksen
myönteisestä kannasta Suomen itsenäisyyteen nähden ja 2) että kaikki sotivat vallat ovat paraikaa
riehuvan maailmansodan yhdeksi tärkeimmäksi
tarkoitusperäksi selittäneet pienten kansojen vapauden turvaamisen, kehoittaa Suomen eduskuntaa. .ia kotimaista hallitusta yhdessä toimittamaan
julistuksen, jossa 1Suomen kansan yksimielinen'
vaatimus valtiollisen asemansa vastaisesta järjestämisestä tulevan rauhansopimuksen kautta esitetään ja tälle järjestelylle kansainvälistä turvaa
pyydetään, mikä julistus sen jälkeen sopivalla tavalla olisi ;Suomen kansan tahdon ilmauksena saatettava sekäJ Venäjän kansan että muiden sotivien
ja tärkeimpien puolueettomien kansojen tietoon".
Näissä ponsissa, jotka monituhansiin nouseva
kansanjoukko on yksimielisesti hyväksynyt, on
nyt uudestansa lausuttu etelä-•pohjalaisen kansan
mielipiteet. Vaikka minuun eivät mitkään kokouksen päätökset tarvitse vaikuttaa eivätkä vaikuta,
omaksuu täydellisesti tämän käsityksen ja tulen
hyväksymään valiokunnan mietinnön kaikissa
suhteissaan, joskaan ei asia kaikilla kohdilla tulisikaan niin laillisilla muodoilla perilleajetuksi.
Kuten täällä .io on mainittu, että aika .ia hetki on
nyt sellain'en, että asia on saatettava loppuun, samoin ·on minunkin käsitykseni, että nyt on sellainen aika, ja jos ei tätä käytetä hyvaksi, ei tule
ehkä toiste tilaisuutta. Hyvä•ksyn kaikinpuolin
esityksen.
Ed. A. H. V i r k kun en: Tätä asiaa koskevan
laajan ja moniosaisen keskustelun aikana on tuotu
esille se väite, että V enä.iän väliaikainen hallitus
ei ole ~uomen kansalle antanut mitään etuja, ja
lausuttu se käsitys, että, koska tähän saakka ei ole
saatu mitään aikaan maan valtiollisten oikeu'ksien
laajentamiseksi, nyt on otettava yhdellä kertaa
vähän enemmän. Minä luulen ja tiedän, että jokainen, joka on seurannut asiain vaiheita tämän
eduskuntakauden aikana, on tullut huomaamaan,
.että tämä väite ei pidä paikkaansa. Lupaukset,
.iotka maaliskuun-manifestissa .Suomen kansalle
suotiin, olisivat olleet toteutettavissa, mikäli asia
hallituksesta riippuu. Tiedämmehän karkki, että!
heti vallankumouksen jälkeen asetettiin maan Yaltiollisten oikeuksien laajentamista tarkoittavien
'lakiehdotusten valmistamista varten erityinen
komitea, .ionka mietinnöistä toinen toisensa .iälkeBn

,
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on valmistunut. Täten suoritetun työn pohjalle saakka, edullisena ajankohtana. ainoallakaan
ovat rakentuneet ne eduskunnan vallan laajenta- säännöksellä lisäämään nil.tä oikeuksia, jotka voimista ja yleensä meidän valtiollisten oikeuksiem- sivat suojella kansan vastaisia sukupolvia niiltä
m>e kehittämistä tarkoittavat hallitu'ksen esitykset, koettelemuksilta, jotka lähimmässä entisyydessii:
joita eduskunnalle useampiakin on annettu.
niin paljon ovat olleet tämän kansan kestettäv.inä.
Ei ole yksikään näistä ehdotuksista ollut sellai-·
Se lakiehdotus, joka. tänä iltana ratkaistaan, on
nen, ettei se eduskunnan hyväksymänä ja halli- joutunut saman kohtalon alaiseksi, ·kuin nuo aikaituksen vahvistamana olisi ollut omansa lisäämään semmatkin. •Senaatti sai pitkien neuvottelujen jälSuomen kansan valtiollisia oiktmksia, osaltaan keen ja useampia yrityksiä tehtyään vihdoin esitäydentämään meidän vuosisataisen valtioraken- tyksen. Kun sitä kesäkuun 12 päivänä eduskunteemme kehitystä kansan täydellistä itsemäärää- nassa käsiteltiil)., vakuutti kotimaisen hallituksen
misoikeutta kohden, johon 1Suomen •kansakin pyr- esimies, että se on tuskalla .ia vaivalla saatu, ja
kii, niinkuin on laita kaikkien muittenkin itsetie- vakuutti, että hän ei .olisi kelvollinen esiintymään
toisten kansakuntien maailmassa. Näihin esityk- eduskunnan edessä, jollei hän ja hänen virkatovesiin sisältyvät oikeudet olisivat siten oUeet por- rinsa senaatissa olisi käyttäneet kaikkia mahdoltaana itsekukin niihin lopullisiin valtiollisiin saa- lisia keinoja saadakseen asian niin onnelliseen ratvutuksiin, jotka ovat meidänkin kansamme val- kaisuun kuin mahdollista. Huolimatta eräistä latiollisen •elämän ihanteena, joitten nojalla .se ker- kiehdotuks-en. kohdista, jotka senaatin herra vararan toivoo saavansa sijan maailman vapaitten kan- puheenjohtajan mielestä olisivat voineet olla toisojen joukossa, saavansa täyden itsemääräämisval- sin, ilmoitti hän voivansa olla mukana esittämässä
lan omissa sisäisissä asioissaan ja ajan tullen saa- hallituksen esitystä eduskunnalle.
'Esitys on sitten suorittanut tavallisen kiertokulvuttavansa sen myöskin ulkonaisissa suhteissaan.
Ei ole kukaan edes yrittänytkään kieltää, ettei- kunsa. Se lähetettiin perustuslakivaliokuntaan ja
vätkö mainitsemani hallituksen esitykset voimaan siellä siihen, samoin kuin kaikkiin edellisiinkin,
saatettuina läJh~:mtäisi tätä 1Suomen kansan valtiol- jo tehtiin tarpeelliset korjaukset. Edelleen se meni
listtm pyrkimysten täyttymisen hetkeä. Luulisi suureen valiokuntaan, ja sillä matkalla se on saatotisesti kansan, joka lähes mi·espolven ajan on nut nykyisen muotonsa, jossa tuskin enää on kiollut ylivoimaisen sorron alaisena ja nähnyt mel-· teitakään siitä, mitä esitys alkuaan sisälsi.
keinpä joka hetki horjuvan niiden perusteiden,
Tämä lakiehdotus on ollut eduskunnassa, niinjoita se on tottunut pitämään valtiollisen ja kan- kuin .io sanoin, laajan käsittelyn alaisena, ja sitä
sallisen elämänsä kulmakivinä, luulisi sellaisen vrstaan on tehty va·kavia muistutuksia.. Minun
kansan helpotuksen tunteilla ja kiitollisin mielin ei ole tarvis niitä tässä enää ryhtyä toistamaan.
ottavan vastaan kaikki mitä on saavutettavissa ja Mutta minä en voi olla l,llainitsematta, -että jo tämitä sille suoraan tarjotaan valtiollisten oikeuk- män lakiehdotuksen valmistus on sellainen, että
sien laajentamiseksi .ia vahvistamiseksi. Mutta sillä tavalla ei mitään kelv-ollista voi syntyä. Oivalitettavasti !Suomen kansalla on ollut varaa yli- keastaan koko lakiehdotus siinä muodossa, missä
mielisesti torjua luotaan tällaiset tarjoukset ja se nyt eduskunnalle tarjotaan, ei ole ollut valmissiten antaa otollisen ajankohdan luisua käsistään. tuksen alaisena laisinkaan. .Sillä sehän on sanasta
Sillä kun ajattelee, miten meidän eduskuntamme sanaan kopio Pietarin työ- ja sotamieskongressin
näiHä valtiopäivillä on. suhtautunut. hallituksen ' päätöksestä, toisten tietojen mukaan semmoisenatarjoamiin lisättyihi'n valtiollisiin oikeuksiin, joita kin jonkun verran virheellinen. Tätä alkuperää
maassa hartaasti on toivottu ja jotka siten kansan pidetään kniten'kin sillä taholla, jolta lakiehdotusta
yleisen käsityksen. mukaan ovat olleet kipeän tar- nyt vaaditaan eduskunnassa hyväksyttäväksi, täypeen vaatimat, on pakko sanoa, että se muodos- sin varmana ja sellaisena, joka tarjoo Suomen kantelu, minkä hallituksen esitykset perustuslakiva- san valtiolliselle elämälle pysyväistä turvaa .ia
liokunnassa ovat osakseen saaneet, on johdonmu- pohjaa. Eilen huomautti tähän nähden kotimaisen
kaisesti ollut sellainen, että ne sieltä ovat edus-· hallituksen ensimäinen mies, •että .,se tilanne, mikä
·eilen tiedettiin, mikä eilen näytti olevan olemassa,
kuntaan palanneet muutettuina ja, pilattuina toisinaan muodottomuut-een saakka. Eduskunta on se.tilanne ei tänään enää ole olemassa". Niinmuone sitten semmoisinaan hyväksynyt. Seurauksena doin oli hänen miel•estään selvää, että tällaisena
tästä on <Jliut, että noista lakiehdotuksista. jotka vallankumouksen aikana. tilanteet, jotka seuraavat
eduskunnalle huolellisen valmistelun ja harkinnan toinen toistansa, ratkaisevasti vaikuttavat myös
tulok1iina on annettu, ei ole hyväksytty yhtään niihin asioihin, niiden asiain käsittelyyn ja niihirt
ainoata. Eduskunta ei ole kyennyt huolimatta ,1Jäätö'ksiin, jotka tänä aikana syntyvät. V enä.iän
siitä, että sille pai.i~n on tarjottu, tähän päivään sotilas- .ia työväenneuvostojen kokouksen päätös

r
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f!dusti senaatin herra varåpuheen.iohtajan m~elestä
Venäjän vallankumouksellisen kansan todellisia
..OO.ustajia. ,Ainoa este, joka tämän asian lopulli.seen ratkaisuun viemiseen on ollut olemassa, on
-ollut Venäjän väliaikainen hallitus. Viimeisten
tietojen mukaan ei tätäkään estettä enää ole olemassa." Vaikka siis senaa:tin herra varapuheenjohtaja OJlkin selvillä .siitä, että vallankumouksessa
tilant.eet ja mahdollisuudet vaihtuvat joka päivä,
on Venäjän ty·ö- ja sotilasneuvostojen päätös hänen mielestään niin varma ja luultavasti pysyväinenkin, että hän katsoo voivansa sen tieltä syrjäyttää kokonaan sen esityksen, jota hän .suurella
työllä ja vaivalla on ollut eduskunnaUe tekemänsä
ilmoituksen mukaan itse hankkimassa. Siihen
määrään on herra varapuheenjohtaja asiastaan
varma, että .hän hurskaassa valtioviisaudessaan
toivoi Jumalan armahdusta ja kaiketi myöskin
anteeksiautoa niille, jotka eivät jaksa seurata hänen jälkiään. Ja •kuinka varmoja teitä nämä jäljet
kulkevat ja mitä laatua ne tiedot ovat, joihin herra
senaattori väitteensä ja toimintansa perustaa, sitä
~soittaa hänen puheensa väliaikaisesta hallituksesta, kuinka se muka nyt on poistunut olemasta
.sinä jarruna, joka edistystä haittaa. Mielestäni'
.se politiikka, jota ajetaan tällä tavalla, on jo sitä
kevytmielisyyden huippua, jonka toki vakavasta
valtiollisesta elämästä pitäisi olla poissa.
Mutta tämä laki •ei ole ainoastaan vierasta .alkuperää, ·koko sen vaikutuskin tulee nojautumaan
meille vieraisiin voimiin. Ajaessaan Suomen kan.san oikeuksien laajentamista se jättää kokonaan
venäläisten haltuun .sen voiman järjestämisen, joka
on jokaisen kansan vapauden ensimäinen ehto ja
.suojeluskeino, nimittäin sotilaslainsäädänniin, ja
sen lisäksi sen toiminnan, joka yksinään takaa
kansoille jotakin merkitystä, nimittäin ul'kopolitiikan. Kun .se vielä saattaisi yleisten asiain johdon ja hoidon meidän maassamme kulloinkin vallassa olevan puolueen käsiin, ja kun se lisäksi,
niinkuin eduskunnalle on ilmoitettu, aiotaan'
saattaa voimaan lainvastaisessa järjestyksessä,
niin minä puolestani en voi olla mukana tämän
lain hyväksymisessä, enkä katso voivani panna
:Peliin niille epävarmoille korteille, joita nyt esiteiään, •kaikea sitä, mikä meidän maassamme vuosi.satoj·en työllä on aikaansaatu .ia minkä' meidän
.kansamme nyt ·entisyytensä perintönä omistaa.
Minä en jaksa olla mukana siinä ,tuli mitä tuli"'
P<Jlitiikassa, jota eräs edustaja ikänsä oikeudella,
tiiinkuin hän la,usui eilisessä kokouksessa, eduskunnalle toimintaohjeeksi suositti. Minun mielestäni
. rlimittäin se valtiollinen toiminta on kelvoton, joka
seuraa ohjetta ,tuli mitä tuli", sillä sen harjoittaja ei ole toimintaan ryhtyessään edes omassa
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vakaumu'ksessaan selvillä siitä, mihinkä hänen
toimintansa vie .
Muuten <Suom~m kansan entinen kehitys .ia se
saavutus, mikä siihen perustuu, näyttää tämän
lain .ajajille olevan jot~mkin vähäarvoinen niihin
uusiin voittoihin verraten, joita nykyhetkenä ja
eritoten tämän lakiehdotuksen hyväksymisen kautta toivotaan meidän kansamme osaksi tulevan.
Lausuiharr täällä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja silloin, kun tämä lakiehdotus •ensi ·kerran
oli tlsillä, jotenkin halveksivan käsityksensä niistä:
isänmaa.llisista porvareista, jotka kirkoissa seisovat ,kallella päin. .ia hartaan näköisinä", niinkuin
hänen sanansa sattuivat, hallitsijanvakuutuksia
lukemassa, s[\moinkuin siitäkin 'käsityksestä, joka
koettaa todistaa, että .sanottuihin vakuutuksiin nojautuu Suomen kansan valtiollinen olemassaolo ja
että ensimäisillä niistä tuli ka·n&amme kansakuntien joukkoon korotetuksi. Minä uskaUan sanoa,
että kyynillinen on semmoinen käsitys historian
menosta, joka asettuu mestaroimaan kuluneiden
aikojen ja ikimenneiden sukupolvien työtä niiden
vaatimusten ja mahdollisuuksien mukaan, joita:
myöhempi aja.nkohta on tuonut mukanaan. ·Sillä
se lähtee tällainen käsitys siitä. olettamuksesta,
että kaikki viisaus on niiden päässä, jotka toitnivat nykyhetkellä, .ia että nuo entisten aikojen ihmiset ovat olleet vähintäin tajua, kenties hyvää
tahtoa·kin vailla.
·
Mitä erittäinkin tulee siihen ajanjaksoon, jolta
nuo ivatut k·eisari-.iulistukset ovat muistona, niin
luu1en minä, että sen ·a.ian kehitys ja ne siunaukset, joita Suomen kansa sen hedelmänä on lähes •
vuosisadan ajan nauttinut, ovat niin ilmeiset j~
siihen määrään my-öskin historian tunnustam.at,
että niihin ei mikään iva pysty. Minä luulen, että
.ios se kehityskausi, jolta nuo julistuks.et ovat
muistona, pyyhkäistäisiin Suomen kansan historiasta. pois, niin niitä taajo.ia. rivejä, .iotka nyt muodostavat tämän eduskunnan vasemmiston, •ei olisi
täällä, ei edes ryhmän suurpuhujaa ed. Yrjö Mäkeliniä.
Kehitettäköön oloja niin paljon kuin mahdollista
.ia käytettäköön tarjoutuvaa. tilaisuutta maan ja
kansan onneksi niin paljon kuin kulloinkin pystytään, mutta annettakoon samalla tunnustus sillekin työlle, joka on tehty ennen meitä .ia jonka
poh.ialle me sittenkin rakennamme, jos. me ma.alle
.ia ·kansalle mitään kelvollista aiomme aikaan
sa&da..
Ed. E s t 1 a·n d e r: Landtd.agens största pal'tt
har vid gårdagens dehatt offentligen framfvrt 0<1h'
föt egen del understödt ett yrkande, som undet
hot om revolution innebär f.ran, att landtdagE!ft
1B4
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s·kall a.fstå från att i laglig ordning förfara med1
nu förevarande lagförslag. Detta är sålunda ett
icke tvetyd:iogt våldshot på stormakts sätt, för att
använda ett moder.at uttryck, om hvad som fordom
hederligt folk emellan bar ett annat namn. Kräfves
med detta hot, att medlemmar af landtdagen skola
svika sin öfvertygelse om hvad som lag bjuder
dem? Ett .dylikt uppträdande är egnadt att ingifva egendomliga otföl'eställningar om vänsterns
icke så sällan affischemde parlamentarism.
Siå förödm.iukande det än är att nödgas konstatera, att ett dylikt uttalande kunnat göras och
framföras inom Finlands representation - ett
vittnesbörd om lägre politisk kultur, än man hade
velat tro - så har detsamma dock varit nyttigt
därigenom, att det för alla afslöjat, hvad vänstern
v-er'kligen bär i skölden. Detta förmätna hot måstemed förakt tillbakavis-as.
Det torde tyvärr synas 'mö.iligt, att landtdagens
beslut icke i denna sak kommer att be.akta grundlagens kraf. I flera tidigare. fall h-ar detta redan
underlåtits. Finlands statsförfattning har ofta
tillför.ene kränkts genom våld uppifr1ån och utifrån. Den skulle nu kränkas genom godtycke
inom landets egen representation. Det ena kan
väl uppväga det andra; emot bådadera uppreser
sig lagen. N u förevarande författningsförslag l:ilir
ick·e lag på detta sätt. Ej. heller vinner i och med
beslutet någon rättslig giltighet hvad som därpå!
tillrufventyrs grundar sig. Om försök •komma att
göras att tillämpa detta beslut, hvilken häfd då
tiden och omständigheterna skola kunna däråt bereda, detta står i vida fältet.
Ed. H ä n n i n e n - Vl a l p a s: Aioin olla kokonaan kajoamatta tähän suureen asiaan. Kuitenkin on varsinkin ruotsalaiselta taholta tuon tuostakin noussut lavalle suuresti oppineita herroja,
jotka ovat koettaneet uskotella, että nyt on tekf'illä hirveä perustuslain rikos, jopa kerrassaan
valtiokaappaus. He o;vat kohottaneet varattavia
ääniä. Kun vasemmiston puolelta ei ole viitsitty
ruveta vastaamaan tuohon kohtaan, pyydän koskettaa sitä muutamalla sanalla.
. Jos otettaisiin peruste-ellisesti tutkittavaksi, mikä perustuslaillinen kanta puheenaolevassa asiassa
on, ei olisi tyydyttävä pelkkiin lain kirjaimiin.
Täytyisi syventyä niihin historiallisiin tapahtumiin, .ioitten aikana nykyiset perustuslait ovat
Suomelle siirtyneet, ja niihin voimasuhteisiin,
.iotka olivat vallalla silloin, kun Venäjä valloitti
Suomen. Tiedetään, että Venäjä oli 118-vuosisadalla suuri orjien maa. Sanotaan, että 95 prosenttia vä-estöstä oli joko valtion tai yksityisten
henkilöitten orjia. .iden orjien työn avulla oli
1

kehittynyt mahtava riistäjäluokka. Sen ryhmät
taistelivat vallasta keskenään. Yksi, milloin toinen liittyi niistä hallitusvallan tueksi. Siinä taistelussa järkkyi usein yksinvaltiuden perus. Tulee
muistaa vain v. 1730, .iolloinka sikäläiset bojaarit
heimolaisineen pakoittivat keisarinna Annan
suostumaan mitä häpeällisimpiin ehtoihin katsoen
yksinvallan kannalta. Keisarinnalle ei jäänyt
oikeastaan mitään valtaa, vaan suurten herrojen
salainen neuvosto piti vallan käsissään. 1785 antoi Katarina II aatelistalle luvan perustaa kuvernementtijär.iestö.iä, .iotka olivat tavallaan pikkuvaltioita valtiossa. Niillähän oli oikeus asettaa
virkailijoita, omien etujensa valvojia, jopa oikeus
asettaa hallinnollisia virkamiehiä. Aatelisainekset järkyttivät. silloin tällöin hallituksen valtaa
vielä myöhemminkin. Aleksanteri I :sen aikana
oli kovia sotia. Tilsitin rauhassa .ia Erfurtin kokouksessa liittyi Aleksanteri Ranskaan, joka silloin oli vihattu Venäjällä. Keisaria vastaan oli
vallankumousliikkeitä tekeillä. Ruotsin lähettiläs
Stedingk mainitsee, että puhuttiin julkisesti keisarin vaihtamisesta. Se sisäillin·en tila, samoin ulkonainen tila, joka. silloin ahdisti sikäläistä keisarivaltaa, on otettava huomioon niitä ehtoja •käsiteltäessä, mitkä tulivat Suomelle. Tila pakoitti
keisarin hapuilemaan edustuslaitosta, joka olisi
siirtänyt vallan aatelisryhmille. Sellaisesta. edustuslaitoksesta teki Speranski ehdotuksen lokakuulla 1809. Kun keisari tuollaisissa oloissa liitlti Suomen Venäjään, tapahtui kyHäkin liitos
Venäjän valtakuntaan, siitä ·ei ole riitaa. Mutta
nuo seikat vaikuttivat, että keisari hyväksyi samalla Suomelle valtiosäännön, hyväksyi Suomen
perus·tuslait niillä vakuutuksilla, .iotka kaikki tunnetaan. Mutta samalla kun Aleksanteri I :nen ne
hyväksyi, ei hän tosiaan tahtonut antaa niitä
hallitsi.iaoikeuksia, jotka sisältyivät Suomen perustuslakiin, V enä,jän hallitukselle. Ei hän tahtonut antaa: niitä sillle hallitukselle, jota aatelisto vallankumousliikkeellä paraikaa yritteli vallata itselleen. Se seikka selittää osaksi, miten muodostui silloin kaksi oikeuspiiriä. Oli toinen oikeuspiiri, suuri, mahtava Venäjä, jossa hallitsijaHa oli
laajat monarkiset oikeudet, nuo .iärkytetyt oikeudet; muodostui toinen oikeuspiiri, jossa samalla
hallitsijalla oli Suomen hallitsijan oikeudet. Nämä .Suomen hallitsijan oikeudet eivät kuuluneet
Venäjän hallitsijan oikeuksiin. Jos Venäjän hallitsijan oikeuksia supistettiin tai laajennettiin,
eivät ne muutokset koskeneet Suomea; jos Suomen
hallitsijan oikeuksia supistettiin tai laajennettiin,
ne oikeudet eivät myöskään ktrskeneet V enä.iää.
Ruotsalaisten vanhoilliset oikeusoppineet lakiherrat, sellaiset kuin Hermansan .ia Mechelin, tank-
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kaavat nimenomaan monta kertaa tätä kahden
oikeuspiirin olemassaoloa myös ha1litsijan oikeuksiin nähden. Eikä kai kukaan oikeistosta lähde
väittämään, ettei niin tosiaan ollut laita.
Mutta sitten tapahtui hyvin kummallinen ilmiö
tämän vallankumouksen yhteydessä. Kun vallankumous suisti Venäjän keisarin, niin kaikki venäläiset, kaikki suomalaiset, koko maailma tunnustivat. että ne Venäjän keisarii::t oikeudet siirtyivät
vallankumouksen syliin ja sitä tietä Venäjän kansalle. Myös ne oikeudet, jotka olivat Venäjän ministerineuvostolla, ne siirtyvät kaikki vallankumouksen käytettäviksi. Vieläpä syrjäytettiin
mahtava duumakin, joka sitä ennen sorti Suomen
oikeuksia. Jos a.iateltaisiin johdonmukaisesti, niin
täytyisi ajatella kuten ed. Huttunen eräässä istunnossa kertoi venäläisen sotilaan ajatelleen koska Venäjän hallitsijan oikeudet siirtyivät sillä
tavalla Venäjän kansalle, niin ne hallitsijan oikeudet, jotka kuuluivat Suomen oikeuspiiriin, Suomen autonomian sisälle, ne menivät Suomen kansalle. Eiväthän ne siinä muutoksessa voineet
mennä Venäjän kansalle, kun kerran oli raja noiden oikeuspiirien välillä:. Ja niihin hallitsijanoikeuksiin, jotka tällä tavalla jäivät Suomen kansalle, kuuluvat ne oikeudet, jotka tämän lakiehdotuksen 1 § :ssä mainitaan. Mutta kuinka Suomen
kansa otti ne .vastaan? Niiden vastaanottajiksi
ilmestyi ensinn~ kaiketi porvarillisten luokkien
taantumuksellisia johtajia. Niitä mahtoi kuulua
johonkin eduskuntaryhmien asettamaan valtuuskuntaan. Minä en tunne sitä kulissientakaista
peliä, mitä niiden kanssa on pidetty, en tunne
kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana.
Mutta nuo henkilöt ovat tehneet epäilemättä tekoja., joita ei voi jättää tässä tilaisuudessa mainitsematta. Heille oli avautunut silloin mahdollisuus ajatella, mitä: seurauksia tulisi, jos ne oikeudet, mitkä Suomen hallitsijalla oli, siirtyisivät
Suomen kansalle, ja Suomen. eduskunnalle, .ioka
edustaa sitä kansaa. He loihtivat epäilemättä mielikuvitukseensa kaikkia niitä peikkoja, .ioita
täälläkin on esitetty. He arvelivat, että, jos se
eduskunta, missä on sosialidemokraattinen enemmistö, tosiaan tulee saamaan niin laajat oikeudet,
.jotka olivat erikseen oikeastaan paljon laajemmat kuin eduskunnalla siihen asti oli koskaan ollut, tulee eduskunta kaiketi tekemään suuren romahduksen, suuren sosialistisen vallankumouksen,
riistämään yksityisomista vilta kui'nka paljon ta:
hansa, käyttäen noita oikeuksia lainsäädännön
avullå. Porvarisluokkain edustajat rupesivat pelkäämään suoraan sanoen ·kukkaroaan; Kukkaroedut tulivat silloin määräämään politiikan, kukkaroedut tulivat myoskin määräämään sen lain-
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selityksen, mikä tultiin antamaan. Ja jos heidän
keskuudessaan oli .iDitakin sellaisia miehiä, jotka.
asettuivat isänmaalliselle kannalle tässä asiassa..
kuten professori Erich, ja monet nuoremmat laki,.
miehet, ne nähtävästi syrjäytettiin jollakin ta~
valla. Niiden ääntä mahdollisesti vaimennettiin.
Yliopiston niitä professoreja, jotka antautuivat
tulkitsemaan lakeja suurkapitalistien etujen mukaan, nostettiin pinnalle. Ja he nousevat puhujalavalle melkein joka kerta, kun tämä asia on
esillä - heihin kuuluvat professorit Estlandel'·
ja .Stå;hlberg - todistamaan, että Suomen hallit,
sijan oikeudet eivät siirtyneetkään Suomen kan,
salle, ne menivät Venäjälle. Näille herroille on
rakkaampaa tunnustaa niiden siirtyneen ensimäi,
selle Venäjän väliaikaiselle hallitukselle, koska
siihen kuului anastajaluokkien edustajia, niinkuin
nämä edustajat itsekin ovat anasta.ialuokkien
edustajia-. Nämä arvelivat, että niiden kanssa sopivat suomalaiset anasta.iat paremmil]. asioista
kuin Suomen kansan kanssa, kuin Suomen kansan
valitseman eduskunnan kanssa. Kun ne oikeude1i
-ovat siellä, arvelivat he, niin voivat he persoonallisella vaikutuksellaan, kumarrusmatkoilla ja.
sen sellaisilla . saada sieltä itselleen laa.iempia
etu.ia, kuin he voisivat saada Suomen kansan edus~
kunnan avulla, ja sen mukaan suunnattiin politiikka, sen mukaan suunnattiin lakien selitys .ia
sen mukaan, niitä tarkoitusperiä silmälläpitä'8n
lähdettiin Pieta:riin viemään I\iitä oikeuksia. Sinnehän meni yksi herra toisensa .iälkeen. Sinne
vietiin niitä komeilla junilla. Heillä oli adressi~
ehdotUtkset taskussa. Maailiskuun-adressissa tunnust-etaan suomalaisten taholta - sehän on suo•
malaisten tekemä - niiden oikeuksien kuuluvan
muka Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Ja sif.
hen peliin vedettiin mukaan eräitä sosialistejakin.
Se oli epäilemättä mitä turmiollisin teko. Siten
Venä.iän väliaikaiselle hallitukseUe tunnustettuja
oikeuksia rupesi se tietysti sitten käyttämään so~
pivalla tavalla. Se kutsui kokoon valtiopäivät, se
nimitti myöskin senaatin, ja senaatti, joka nimitettiin, asettui tietysti myöskin sen oikeuskäsityksen puolelle, jonka avulla se oli nimitetty korkeaan asemaansa, eikä ainoastaan puolelle, ~aan
se rupesi myöskin, niinkuin mainitut porvariHiset
herrat, tulkitsemaan, että oikeudet kuuluvat Venä.iän väliaikaiselle hallitukselle. Sellaista tulkintaa tiin tässä eduskunnassa antanut senaat.in
varapuheenjohtaja. porvarillisten nuorin, taitavin
valtiomies OskaTi Tokoi. Sellainen käsitys on kar
yleensä ollut senaatissa vallalla. Siihen käsitykseen ovat taipuneet senaatin oikeusosaston jäsenet. ·
siihen Suomen laillisuuden ennen niin ylistetty
puolta.ia nykyinen prokuraattori Svinhufvud. Sel-
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laisen menettelyn nojalla on saatu monet kansalaiset uskomaan niin vahvasti, että tosiaan tuo
Suomen oikeuksi-en siirto sinne oli Suom-en oikeu.den mukainen. Mutta its-e oikeiston taholta on
täydytty johtua käsitykseen, että kaikkia niitä
laajoja oikeuksia, mitkä Suomen haHitsijalla oli,
..ei suinkaan voi maan ulkopuolella oleva hallitus
käyttää. Niihinhän kuului varsin pieniä ja mitättömiä oikeuksia, kuului oikeuksia, joiden avulla
suuret asiat ratkaistaan. Myöhemmin ovat ne se:.naattoritkin, jotka lukeutuvat sosialistiseen puolueeseen, tulleet käsitykseen, •että niin suur-en
.oikeusmäärän siirtäminen Venäjän väliaikaiselle
:.hallituks-elle -ei voi olla maall-e hyödyksi ja parllaaksi. Ikäänkuin pahan omantunnon pakoituk.sesta ovat he mitä innokkaimmalla tavalla koettaneet politikoida siihen suuntaan, että Venäjän
yäliaikainen hallitus antaisi niitä takaisin, niitä
.samoja oikeuksia, mitkä oli ty•önnetty, mitkä oli
myönnetty sille. Niitä on vaadittu takaisin ikäänkuin joinakin armopaloina, lahjoina, mitkä väli:a:ikainen hallitus muka, antaisi. Ja. sitä ·politiikkaa on harjoitettu I>itkät ajat, koko tämän eduskunnan istuntokausi. Pietarissa on käynyt sosialisteja, siellä on käynyt porvareita. Onpa tapah-tunut sellaisia ihmeitä, että eduskunnan sosiali·steja on päässyt itse ruhtinaitten puheille siellä::
:ra.ian takana, ja kun he ovat sieltä palanneet, ovat
he olleet ihastuksissaan. Heinä on ollut onni antaa eduskunnalle a.ina hyviä toiveita, että ehkä
,giffltä tulee jotakin. !Senaatin varapuheenjohtaja
.-on •Samalla tavalla lohdutellut meitä, ja me olemme uskoneet .ia uneksineet, että annetaan päivän
mennä, toisen tulla, niin saadaanhan jotakin takaisin, saadaan ehkä kaikki takaisin, mitä kerro"tulla tavalla oli viety. Mutta tu'los kaikesta on
..ollut se, että verrattain vähän on sieltä luvattu
takai.sin siihen suureen määrään nähden, mitä on
viety. Se hallituksen ·esitys, joka viimein tuli, se
-..ei nyt sisällä paljoa. Tähän lakioehdotukseen verraten se on kerrassaan kurja. Venäjän väliaikai:sen hanituksen kitsas menettely anastettujen·
·-oikeuksien takai.sin luovuttamisessa on vaikutta·nut osaltaan siihen, että ainakin vasemmiston
·edustajien keskuudessa. ja elhkä muittenkin edusi;ajien ke:skuudessa vähitellen on selvinnyt se
"seikka, että ne oikeudet ovat kuulunee'tkin meille.
..Ja ne kuuluvat perustuslakien mukaan vieläkin
m-eille, vaikka ne on sinne viety, kun ei eiuskunta
itse asiassa kuitenkaan ole erikoisella yleiseiJ.la
.päätöksellä niitä tunnustanut, vaikkakin se on
joissakin yksityiskohdissa hiukan rikkonut Suo-Il'len perustuslakeja.
·Tämän lakiehdotuksen 1 § :n 1 kohta on tällaimen tunnustus, että ne kuuluvat meille. Tämähän

kohta kuuluu: ,Suomen Eduskunta yksin päättää, vahvistaa ja voimaan pantavaksi määrää
.kaikki Suomen lait, myös valtiotaloutta, verotusta
..ia tuniasioita koskevat. Eduskunta lopullisesti
päättää myös kaikkien muiden Suomen asiain ratkaisusta, jotka keisari ja suuriruhtinas tätä ennen
on voimassa olleitten määräysten mukaan ratkais.sut". Tässä on se tunnustus, joka eduskunnan
.olisi pitänyt tehdä heti ensimäisinä päivinä, kun
se 'kokoontui (Vasemmalta: Oikein!), sen olisi pitänyt silloin panna tämä käytäntöön, ja silloin
.ios milloinkaan oli valtiollinen asema Venäjällä
semmoinen, että se eduskunnan yksimie'lisellä tai
sen suuren enemmistön päätöksellä ja tahdolla
olisi saatu tässä maassa käytäntöön. Meidän p·orvarillisia lainoppineita, suurkapitalistien edustajia
on kirottava (Vasemmalta: Oikein!), että näin ei
ole tapahtunut, että ne ovat niin kauvan johtanee~
tätä kansaa harhaan. Vielä ankarammin lankeaa
moite heille nyt, kun kansan syvät rivit 1heidän
.harhaan .iohtamisestaan huolimatta ovat tuUeet oikeaan oikeuskäsitylkseen ja he sittenkin vi-elä kehtaavat, julkeavat nousta ja julistaa sen kansan oikean oikeuskäsiJtyksen lainr~kokseksi tässä maassa.
Näihin oikeuksiin, jotka näin ·Suomelle kuuluvat, kuuluu myös eduskunnan ·hyvä!ksymien lakien vahvistamisoikeus. Kun tämä laki ehdotetaan
saatettavaksi voimaan ilman väliaikaisen hal1ituksen vahvistamista, on se ainoastaan tämän oikeuden käyttämistä. iSe ei ole mikään lainri•kos.
Toivottavasti ()duskunta tulee hyväiksymään tämän kannan loistavalla enemmistöllä tällä kertaa.
Tät.äi hyväksymismahdollisuutta · vastaan on·
täällä esitetty, .iotta 1ain kiireellis·~ksi julistaminen ·dlisi ehkäis'tävä. Sille kannalle on asettunut
luullakseni ed. Schybergson; suurkapitalismin·
edustajalta ei paljon muuta voi odottaa. T:oinen
pankkiherra, :Suomen menestyksen rantakari, on
yhtynyt myös tähän käsitykseen. Ja nämä herrat koettavat nyt kerätä oikeistosta kaikki .Suomen viholliset 1saadakseen estetyiksi tämän kiireelliseksi julistamisen. Siihen tarvitaan vain pit;lni
kourallinen edustajia. Minä en t1edä tällä hetkellä, tu~eva tko he saamaan nii'tä niin paljon,
tuleeko tuo katala aie toteutetuksi. Mutta tuo
yrityskin jo on leimattava pahaksi kiusaksi nykyaikana. Se on leimattava I>ienen vähemmistön
tyranniudeksi, jolla se koettaa ehkäistä edwskunnan valtavaa l(lll€mmistöä säätämästä tällaisena
aikana lakia, jota me välttämättä tarvitsemme .
Sellainen kiusanteko, jos se vie perille, tulee saamaan epäilemättä ansaitim rangaistuksensa. En
minä tarkoita ruumiilli<sta rangaistusta (Vasemmalta: Tarpeen olisi), en tarkoita sitä, että ed.
Rantakarin kanssa lähdetään käsikähmässä tap-
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pelemaan, vaikkakin minä olen nähnyt ed. Rantaka.rin puolustavan itSBään kalossilila Sörnäisten
katupoikaa vastaan- (Hilpeyttä eduskunnassa),
mutta minä tarkoitan, että 'kansa voi tulla rankaisemaan. Jos eduskunta tulee käyttämään tätä jarrutuspykälää, niin ei se voi johtaa mihinkään
muuhun kuin uusiin vaal-eihin. Ja uudet vaalit1
nykyisen mielentilan vallitessa eivät suinkaan:
tule olemaan vas•emmistdlle p.elättäviä. Minä en
puhuisi tällä kertaa niistä seurauksista, mitkä
vasemmistolle uusista vaaleista voisivat tulla, eilen
minä pitäisi tätä asiaa niin tärkeänä, että tämii
olisi vaikkapa vasemmistolle tulevana häviöllä:
saatettava nyt päätökseen (Vasemmalta;-Oikein!).
Jos me lähdemme vaaleihin nyt, tulevat vaaleihin
'Osaa ottamaan hyvin suuret sellaiset työväenjoukot, j'Otka tätä ennen eivät ol·e astuneet uurnalle.
Ne tietävät, mistä on 'kysymys. Ne tietävät, että'
on kysymys täällä eduskunnassa hyväksytyn 8
tunnin työaikaa koskevan lain ja kunnalli'slakien
voimaan saattamisesta, monien muitten työväestölle hyödyllisten lakien voimaan saattamisesta,
ja ne lä:htevät niiden puolesta taistelemaan lukuisammin, innokkaammin kuin koskaan ennen. Vii~
me vaalien jälkeen on työväen sanomalehdistön
menekkimäärä noussut suuDessa määrässä ei 'kirjatyöläisten lakon takia, mutta jo ennen tätä lakkoa.
Niiden v>oima olisi tulevissa vaaleissa oleva paljon valtavampi. Järjestöjen valta on kasvanut ta-.
vattomassa määrässä. Niissä on jäseniä enempi
kuin ennen. Ja SB kanta, mille tässä lakiehdotuksessa asetutaan itse isänmaan suureen kysymykseen nähden, on sellainen, että olisi ·ensi vaaleissa
pelättävä, etteivätkö myöskin porvaripuolueitten
isänmaalliset ainekset pelkän tämän takia äänes-·
täisi salaa sosialidemokraatteja, jolllei porvarien
joukosta nousisi toisenlaisia voimia, jotka olisivat1
selvemmällä lai'llisella kannalla näissä asioissa.
Ja ne puolueet, jotka asettaisivat sellaisia nimiä
listoilleen kuin ed. Schybergson ja Rantakari,
tulisivat kärsimään melkein haak·sirikon. Heidän
kantansa tässä isänmaallisessa asiassa tulisi peloittamaan pnis paljon äänestäjiä. Minä esitän'
näin rehellisesti vakaumukseni näistä asioista sen'
takia, että saataisiin estetyksi kavala aie, jolla
koetetaan estää tämän lain kiireelliseksi julistammen.
Niitä pah·oja seurauksia, mitä tämän lain käytäntöönpanosta oletetaan tul·evan, luullakseni ei'
tule. Jos kävisi niin, että eduskunnassa tulisi olemaan melkoinen sosialidemokraattinen enemmistö
ja se tämän lain nojalla saisi päätökSBnsä laillisesti käytäntöön tässä maassa, niin eihän se enemmistö voi vielä näin vähän kehittyneessä maassa·
paljon pahaa tehdä 1kapitalistei!le. Ei se voi panna
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toimeen sosialidemokraattista yhteiskuntaa. Ei
täBsä ole kukaan sellaisesta romahduksesta puhunut, elLei ed. Alkio eräässä puheenvuorossa. Mutt~
eihän ed. Alkio ol-e vaarallinen, ei hän pane sellaista romahdusta toimeen. Moniin vuosiin sQSialidem·okraattinen enemmistö, ios sille tulisi hallintovaitakin mii.ärättäväksi, saa ainoastaan pikkl;lparannuksia, jotka ovat porvarien kapitalistisen;
yhteiskunnan rajoissa toteutettavissa. Ehkä se
panisi vielä toimeen sellaisia pikkuparann,1;1ksia~
jotka loisivat tänne yksityi·somaisuuden varaan
tulevan itsenäisen luokan, sellaisen its.enäisen luokan, jdka. vastedes tulisi olemaan kapitalistisen
puolueen paraita tukia. Voisi luoda sellaisen ryh"'
män kansalaisia, jQSta oliiSi seurauksena, että so.,.
sialidemokraatit jäisivät suuremmaksi vähem-mistöksi. Tarkoitan niitä JJeformeja, joita aiotaan
panna t•oimeen maanviljelyksen alalla. Eräät'
ruotsalaiset edustajat ovat toitottanooi sitäkin.
että lakiehdotus olisi mu:odoton siinä suhteess·a,.
että eduskunta tulisi täyiäntöönpaneva'ksi laitoks-eksi. .Sehän -ei ole tämän lakiehdotuksen tarkoi"'
tus. Tämän lakiehd·otuksen mukaan tulisi eduskunta määräämään täytäntöönpanosta. Mutta eihän se itse tulisi läihtemään keskusvira:stoksi. Ei
se lähtisi rautatiehallitukseksi eikä ed. Rantakaria
pantaisi rautatiehallitukseksi tätä tietä. ·S.ehän:
olisi vaarallista; sinä. päivänä, j.ona eduskunta oed,
Rantakarin kautta olisi rautatiehallituksena, tulisi
epäilemättä lakko koko rautatiellä (Hilpeyttä).
Eikä edus!kunta tul•e hallitsemaan maan fin,anssiasioita lii'oin ed .. Schybergsonin kautta. Siitähän
voisi olla se se11raus, että kulta menisi Privatbankeniin ja arvottomat arvopaperit siirtyisivät
Suomen· hallituksell-e. Tämä laki on sellainen~
jonka perusteella eduskunta tulee määräämään.
miten toimeenpanovalta järjestetään. .Se tule~
ehkä muuttamaan jonkun verran niitä oh.ioesääntö.iä, joita on senaatilla, e'hkä niitä oh.iesääntö.iä.
joita on keskusvirastoilla. Mutta ne laitokset tulevat edelleen toimimaan ja tietysti verrattaiui
itsenäisinä. .Sillä ammattimiehiä niissä! laitoksissa
täytyy olla. Niille tulee antaa luottamus. Jos ne
tekevät suuria rikoksia tai elleivät ne täytä eduskunnan hyvä:ksymiä periaatteita ja käytä ammattitaitoa niiden hyväbi, eduskunta voi ryMyä niiden suhteen toimenpiteisiin. Turhia odotuksia
siis, että eduskunta tulisi ikäänkuin itse pyörittämään ha1ilituskoneistoa. :Samanarvoisia ovat monet muut väitteet, jnita on tehty tämän lakiehdotuksen muka huonoja puolia vastaan. Yksityiskohtaista arvostelua. ne eivät suinkaan siedä.
Mutta tästä lakiehdptuksesta, j.os tämä saataisiin
käy'täll'töön, tulisi epäilemättä olemaan se suuri,
mainio etu, että jarrutusta edistyslainsäädännössä.
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•ei voitaisi niin häpeällis-ellä, niin kurja.lla tavalla puolueisiin, sen verran isänmaanrakkautta, sen
harjoittaa, kuin viime aikoihin saa.kka on venäläi- verran Suomen kansan rakkautta, että he lähtisisen hallituksen avulla harjoitettu. Ellei tätit saada vät tämän kansan palvelijoiksi, siHoin kun tämä
käytäntöön, niin kyllä sama. .iarrutus vastedes val- kansa niitä pyytäisi ja antai:si niille ohjeet. On
lankumouskauden jälkeen tulee taas käyntiin Ve- mahdollista, että suurkapitalistien kätyreitä tulisi'
näjän hallituslaitosten avulla, j·os nyt anastettu virastoista eroamaan, noudattamaan professori
valta tulee pysymään siellä. En t~edä, saadaanko Estlanderin .ia ed. iSchybergsonin vääriä oikeustämä käytäntöön, vai tulevatko Suomen porvarit käsitteitä. Mutta s-e ei suin'kcaan olisi mikään vav·enäläisten voimien avulla ehkäisemään väkival- hinko isänmaalle, se voisi päinvastoin olla etu,
taisesti käytäntöönpanon, oikeudellisesti ne eivät jotta virastot siten puhdistuisivat, etu sen takia,
voi sitä eh'käistä. Mutta tilanne näyttää nykyään että saataisiin kansanvaltaa enemmän kunnioittämän lain voimaansaattamiseksi paremmalta tavia, Suomen kansan eduskuntaa enemmän kunikuin •konsanaan, sillä ovathan Venäjällä vaiku- nioittavia kansalai•sia virastoihin, kuin niiden ryh~
tusvaltaisempina kuin koskaan ennen juuri työ- mien h·errat ikinä ovat olleet. Ei siis tarvitse keläisryhmät, työläisryhmät, jotka vaativat siellä' nenkään antaa ääntään tätä lakiehdotusta vastaan:
;kansanvaltaisia. oikeuksia itselleen. Jos heillä on sen takia, etteivä:t virastot suostuisi tätä käytän,oik<ea käsitys asiasta tai jos se oikein heille selite- töön panemaan. Minä olen vakuutettu, että ellei;tään, niin epäilemättä eivät he tul·e asettumaan vät Suomen suurkapitalistit Venäjän suurkapita•meidän pankkiherrojemme, meidän suurkapitalis- listien kanesa saa kootulksi voimaa, .ioka väkivaltiemme eikä Venäjän kapitalistien käytettäväksi lalla estää tätä käytäntöön panemasta, niin me
. meidän kansanvaltaista eduSkuntaamme vastaan, voimme panna tämän 'käytäntöön omassa keskuuvaan tul,evat avustamaan, että tämä tärk·eä laki' dessamme (Vasemma'lta : Hyvä!). Ja meidän on
saataisiin käytäntöön, ainakin sa1limaan, että se tehtävä tällä. kertaa yritys, onnistukoonpa tämä
täällä pantaisiin käytäntöön. Riippuu siis siitä, yritys tahi ei. Samalla on meidän tällä kertaa
josko heidän voimansa, heidän vaikutuksensa Ve- säilytettävä oikeuspohja, sellainen oikeuspoh.ia,
:ill.äjällä nykyhetkellä tai läheisessä tulevaisuudessa joka perustuu meidän vanhoihin perustuslakeihim, o0n niin suuri, että se onnistuu. Mutta mitä on me. Meidän on, vaikkapa tämän eduskunnankin
1 tehtävä niille kotimaisille voimille, jotka, niinkuin
•kävisi !kuinka hyvänsä, hyväksyttävä tämä oi•keustäälläkin on uhattu ·oik<eiston taholta, tulisivat p.ohja (Vasemmalta: Oik<ein! Hyvä!). Meidän on
siinä tapauksessa, jos tämä l·aki väliai~ais,en halli- hyväksyttävä se seuraavalle eduskunnalle. Meituksen vahvistamatta saatettaisiin käytäntöön, pi- dän on vihdoin poistettava se hä'peä, että tahän
'tämään tätä lakia epä.perustuslaillisella tavalla asti ei o·le sitä hyväksytty (Vasemmalta: Oikein!).
. syntyneenä, sellaisena lakina, jota ei olisi nouda- Seuraavat eduskunnat .ia tulevat sukupolvet voi?'tettava? Sen käsityksen esitti viimeksi professori' vat mahdollisesti v~elä saada taistella Suomen oi··Estlander tuolta lavalta, että :Suomen virkamiehet keuksista niitä Venäjän suurkapitalisteja vastaan,
·.tulisivat muka jarruttamaan sen täytäntöönpanoa! jotka epäilemättä joskus tulevat nousemaan, .ia
Miten ·ne virkamiehet .ovat ennen menetelleet? niille sukupolville ja niil:le eduskunnille on mitä
Silloin kun Bdbrikoffin järjestelmä. on ·ollut täälla suurimmasta merkityksestä, .ios me säilytämm~
voimassa, silloin kun Seynin .iäriestelmä on ollut eheänä, lu.iana tämän oikeusp.ohian, mi!kä polveu·voimassa, sen virkamiesten keskuudessa on aina tuu niin vanhoilta ajoilta. ISanotta~oon, että tämä:
löydetty .ioita!kin, jotka. ovat suostuneet panemaan säilytys ei ole mikään suuri voimakeino.. mutta se
·käytäntöön järjestelmää, joka >On •ollut varmasti' vahvistaa kaikissa tai-steluissa oikeustunnetta.
Brtomen la1keja rikkova. Ja nyt tullaan vakuut- Tulevat edustajat, tulevat sukupolvet käsittävät,
tamaan, että vaikka Suomen eduskullita käsittää että se asia. minkä puolesta he taistelevat, on Suotekevänsä lain aivan laillisessa järjestyksessä, niin men oikeuden mukainen, ja se tulee antamaan
-ei löytyisi virkamiesmaailmassa henkilöitä, jotka heil'le pontta, niin että he vastedes voivat kestää
suostuisiva.t panemaan eduskunnan siten hyväk- paljon helpommin, pal.ion paremmin, vaikkapa
. symän lain käytäntöön! Voi!ko siinä olla mitään kärsimyksiä sen oi.keustaistelun puolesta, mikä.
järkeä? (Vasemmalta: Kun palkan saa!) Ei mahdolilisesti tulee kestä.mään, elleivät suuret his-suinkaan! ·Minä olen vakuutettu, että Suomen vir~ torialliset tapaukset kai:Jkaise sitä. Minä olen
··kamiesmaailmassa tulisi olemaan sellaisia, jotka erittäin mielissäni. erittäin iloinen siitä, että tämä'
pi•täisivät eduskunnan käsitystä oikeana ja lailli- oikeuskäsitys vihdoinkin luultavasti tänä iltana
•sena sekä 'kaikella innolla, kaikella hartaudella tulee eduskunnan päätökseksi. Olisin valmis
-suostuisivat panemaan tämän lain käytäntöön, s-el- huutamaan. ellei oltaisi ·eduskunnassa, ,,elälaisia, joilla olisi, vaikkakin kuuluisivat :vorvaris- köön Suomi'' tämän tulevan päätöksen .ioh-
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dosta (Vasemmalta: hyvä-huutoja ja kättentaputuksia).
Ed. G a d o Li n: J ag' ansluter mig till den upp.fattning hr Talws uttalade, att detta lagförslag
måste anses såsolm brådsikande, om man tager hänsyn till förslagets natur. Det kan, förefaller det
mig, icke med på landtdagsordningens anda grundade s:käl förfaras aunorlunda än att förslaget förklaras brådskande.
Hvad själfva lagförslagets innehå:ll beträffar,
vill jag, såsom många före mig, icke underlåta
att erkänna, att detsamma är af den beskaffenhet,
att ett ställningsta:ga.nde i denna fråga är utomordentligt svårt. Det faller ju 1en'hvår i ögonen,
främst de.m, som haft att .göra med lagtexter, att
detta lagförslag i tekniskt afsoonde är synnerligen:
svagt. Äfven dess innehåll är sådant, att det kan
vara ägnadt att väcka ganska stora betänkligheiler. Det är en ·onaturlig maktkomplex, som ptålägges landtdagen. M·en det måste sägas, att en
differentiering af d·enna maktkom'plex är nödvändig och måste s'ke. Om detta sbr i en lycklig
riktning, är ovisst, meDJ det sker genom vår egen
verksam'het, vår •egen handling, och den härintills
oundgängliga skuggan a.f den ryska makten ska'll,
hoppas jag, om detta lagförslag blir lag, kunna
afvisas.
Jag ville sålunda instä~mma i hvad hr Hornborg sagt, att vare sig vi godkänna denna lag eller
förkasta densamma, man i hvartdera fallet kommit i tett brydsamt läge. Det riktiga vore säkerligen, a tt vädja till va'lmännen, men en annan
fråga är, om ögonblicket är lämpligt. Tiderna
äro icke n·ormala, och ka.n: ett sådant vädjande tiU
valmännen nu hafva en gynnsam verkan för landet i dess helhet?
J ag vill endast tillägga, att jag i fråga om faststäl'lelsen äfven ansluiJer mig till den åsi!kt hr
Talas uttalade. Det är nu denna lag, som bör
fastställas för att alla de klämmar, som landtdagen gång på gång beslutat, skola kunna få sin
tillämpning. Dessa klämmar förutsätta, att d-et
skall ti'llkomma en ordning med landtdagens medverkan oc'h således en aftalsmässig akt med den
ryslia regeringen. J ag förenar tmig såled·es härutinnan med herrar Thuneoorg och ·Talas, att inledningsklämmen bör formuleras i sådant syfte.
Hvad s.iälfv:a la.gförslaget beträffar, vet jag icke,
vm .iag v-edervågar att med min röst söka stjä1pa
d-et.
Senaattori K a 11 i o: Minä en pyri olemaan
monisanainen tässä ky,symy'ksessä, jossa on jo yksr
kellon ympärys keskustelussa kulutettu tässä
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eduskunnassa. Koska kumminkin rehellisyys vaatii, ettei näin tär:keällä hetk-ellä pyri peittämään
tekojaan, niin katson velvollisuudekseni esittää
kantani pöytäkirjaan tässä asiassa. Teen sen sitä
suuremmalla syyllä sen tuomitsevan lausunnon:
jälkeen, jonka ed. W alpas-Hänninen täällä äsken
esitti. Hallituksen jäsenenä olen sitten maaliskuun-vallankumouksen asettunut väliaikaiseen
hallitukseen nähden aivan eri kannalle, kuin mitä:
hän täällä edusti. Minä samoin kuin ny;kyisen
kotimaisen hallituksen muutkin jäsenet olemme
kauttaaltaan asettune-et sille kannalle, että jokais-ella kuolinpesällä täytyy kumminkin olla hoitajansa .ia sentähden myös niissä suhteissa, mitä
meillä on Venäjään, täytyy Venäjän vallanpitäjil1äkin olla jotain sanomista. Tässä lakiehdotuksessa, jota ed. Walpas-Hänninen täällä niin voimakkaasti puolusti, tässäkin tunnustetaan vielä
tuoltlaisen olemassaolo, vaikka se sanotaan niin
puutteellisesti ja hämärästi, ettei sitä oikein kyllä
siitä selvästi huomaa. <Sillä mitä merkitsee muuten tämä kohta ·ensimäisessä ·pykälässä, jossa sanotaan: ,Mitä tässä laissa sääd-etään, ei koske
ulkopolitiikan asioita ei'kä myöskään sotilaslainsäädäntöä ja ,sotilashallintoa". Eiköhän ed. Walpas-Hänninen ole juuri tällä lauselmaUa tRnnustamassa myöskin, että Venäjän väliaikaisella hallituksella on tekemistä Suomen :kysymyksissä?
J\uten minä viime istunnossa jo täällä lyhyesti'
esitm, o}en minä sillä kannalla, että tälle eduskunnalle olisi ollut turvallisinta .ia varminfa hyväksyä se hallituksen esitys, mikä täällä tarjottiin.
Siitä oli kumminkin takeita, että se olisi varmasti
saavutettu. ·Mutta tällä hetkellä, kun ;se on tpisessa lukemisessa jo lopullisesti hylätty, sitä ei
voi enää pelastaa.. Nyt on ratkaistavana, voiko
hyväksyä tämän ehdotuks'8ll vai ei. Puutteellinen
on tämä lrukiehdotus mielestäni. Sen puutteita on
täällä .io monessa lausunnossa osotettu. Mutta kun
itse kysymys ei ole tavallinen lakikysymys, vaan
on kysymyksessä suhteemme määrääminen vallankumoukselliseen Venäjään, niin on äänestys tässä
ky,symyksessä tavallista vastuunalaisempi. Tästä:
syystä puutteista huolimatta olisin äänestänyt
tämän lakiehdoim'ksen puolesta, kun ei enää ollut
muusta ratkaistava, jos vain eduskunta .ia sen
enemmistö olisi asettttnut sille kannalle, että ,se
plisi 'käsitelty 60 § :n mukaan, niinkuin sitä n:yt
bsitelläänkin, ja myöskin 75 §:n mukaan alistettu Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Minä
en voi puolestani jokaisena päivänä asettua eri
kannalle tässä asiassa. Minä o}en sitten maaliskuun jokainen viikko ollut alistamassa kysymyk~
siä väliaikaiselle hallitukselle :kaikissa niissä kysymyksissä, missä lakiemme mukaan alistusta on
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katsottu kaivattavan, ja minusta tuntuu, että eduskunnan .iäsenistäkin tuntuisi ·sangen omituiselta,
jos minä maan tärkeimmässä kysymybessä asettuisin eri 'kannalle. Täällä on huoroautettu vasemmistolle, että tälle kysymykselle saataisiin
täällä näin menetellen vankka enemmistö. Minä
olen va;kuutettu siitä, että täällä oikeistossa. supistuisivat joukot verrattain pieniksi, jos eduskunnan
enemmistö olisi tässä kysymyksessä asettunut samalle kannalle, kuin kansa asettui maaliskuunmanifestiin nähden ja kuin itse eduskunta on asettunut tullessaan kokoon esimerkiksi väliaikaisen
hallituksen kutsusta .ia senkin jälkeen. Minä olisin myös ollut silloin äänestämässä tämän lakiehdotuk~en puolesta. Nyt on kumminkin sosialidemokraattis·en ryhmän puolesta täällä nimenomaan sanottu, et.tä tätä lakia ei käsitellä tämän
mukaan, eikä lähetetä väliaikaiselle hallitukselle
siinä tarkoituksessa, 'kuin valtiopäiväjärjestyksen
75 § edellyttää. Ed: Walpas-Hänninen on viimeisessä lausunnossaan täällä nimenomaan teroittanut sitä, että edusktmnan on astuttava nyt rohikeasti eri kannalle, kujn kotimainen hallitus .ia:
eduskunta on tähän asti asettunut.
!Jiästä juridisesta kysymylffiestähän voi ollå eri
rmieltä, mutta minusta on väärin siinä määrin
heittää kivellä toisten vakaumuksia, koska tässä
asiassa kerran parhaat lakimiehetkin voivat olla
eri mieltä. Historia tuomitsee myöhemmin niiden
katsantokantojen oikeuden, joiJka tähän tulkintakysymytkseen nähden ovat esitetyt, nimittäin onko
suuriruhtinaan oikeudet katsottava siirtyneiksi:
väliaikaiselle hallitukselle vai onko korkein valia
ilman muuta siirtynyt 'Suomen eduskunnalle.
'Tässä suhteessa minä olen ollut sillä kannalla,
että Suomen on ratkaiseva vaatimuksensa sen
itsenäisyyteen nähden esitettävä Venäjän kansalJiskokoukselle, jolla on valta päättää myös siitä,
miten Venäjä suhtautuu niihin :kansoihin, joille
se on suurissa lupauksissaan luvannut myös
oikeutta. Ja tSuomen oikeuksiin 'kuuluu sen itsenäisyys. Mutta sillä hetkellä minun mielestäni
asia olisi ollut esitettävä tätä täsmällisemmässä'
laissa. Vaikka minä en voi asettua sille kannalle,
että lakiehdotus käsitellään sillä tavalla, ·kuin se
täällä nähtävästi tullaan lopulli,sesti käsittelemään, niin minä en kumminkaan voi asettua. lain
kiioreellisyyttä vastaan. Minä äänestän kiireelli-.
syyden puolesta, mutta minusta tuntuu, että joh•
donmu::kaisuus vaatii, että minä edusmiesominaisuudessani seuraan myö.s sitä menettelyta11aa, jota
'Illin~ olen hallituksen jäsenenä noudattanut väliaikaiseen hallitukseen nähden ja sentähden minä
äänestän tä.tä esitystä vastaan (Vasemmalta:
Renki tottelee isäntäänsä!).

Ed. S c h y b e r g ,s on: Hr W alpas-Hänninen
har intagit och intager. antaglig·en ännu den ledande ställning inom landtdagens majoritetsparti,
att hans långa, delvis intr.essanta och, jag ville
säga, öfverhufvudta.get mer än vanligt logiska
yttrande påkallar några ord till svar.
Hvad först beträ:Har hans tal om, aU man borde
skrida till nya val, så vet han mycket väl af mina
föregående yttranden, att jag skulle finna d-etta
vara det riktiga under nuvarande förhållanden.
och .ia•g kan icke i det afseende dela hr Gadolins
betänkligheter. Förhållandena mlå nu vara huru
abnorma som hälst, så äro de det icke mindre i
fråga om medlemmarna i representationen, såsoon
vi hvarje dag här se, än för landet i dess helhet.
•Det kan t. o. m. hända, att land och folk se pa
sa.ken lugnare och nyktrare än vi, som äro med ut1
hvirfveln. Men låt så vara, att resultatet skulle
blifva det, .som hr W alpas-Hänninen har ftirutsagt, nämligen att vänstern skulle komma 'hit
ännu talrikare än förut, så vore det ingenting
annat än hvad man är skyldig att underkasta sig,
nämligen landets vilja, så att i det afseendet är.
hr Walpas-Hänninen och jag ense.
H vad för öfrigt beträJffar hans långa. utlägg- ·
ning om rättsförhållandena med föregående återblick på Ryssland.s tidigare historia - vi känna
.iu a:f gammalt att hr Walpas-Hänninen har en
viss benägenhet att meddela ett och hvarje ur kompendierna, både dai;a ·och annat- så vet han och
vi alla, att det finnes personer äfven inom högern,
jurister, bl. a. den af honom åberopade Erich, som
ha samma uppfaHning som han, att den suveräna
ma:kten öfverg1ått i finska folkets händer. Hr Huttunens ·skildring om, huru den ryska soldatsammankomsten i Helsingfors' ha.de svarat på ordförandens framställda. frågor, påmintB 'åtminstone,
såsom hr Huttunen framställde d·et, mera, såsom
ett beteende af en folksikollärarinna gentemot eleverna i folkskolan, d:å hon vill hafva ett vis.st svar
och sm:åningom leder sina elever därtill, än såso:nl
ett uttaland-e, hvilkei; kan tillmätas någon politisk betydelse. Men senator Kallio har redan sagt,
aU detta betraktelsesätt i.cke står väl tillsammans
med den omständi:gheten, att såväl utrikesärendena
som militärfrågorna uttryckligen hafva. förbehållits den ryska regeringen. Äfven om hans betraktelsesätt skulle vara riktigi;, så hade vi vid inbrytandet af revolutionen, då finska folket sålunda:
enligi; hans låsikt hade fåi;t suveräna rättigheter
i detta land, bort begagna oss däraf. Vi hade borii
sammanträda ui;an kallel,se, vi hade först, såsom
en broschyrförfattare sa.gt, borl skrida till val af
ny monark eller också förklara, att revolutionen'
i Ryssland 1cke berörde våra rättigheter, utan:
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vi fortfarand-e hade vår förra monark - som jag
ändå för min del hälst bytt ut t. o. m. mot interimsregeringen- och vidare hade·vi då icke bort,
såsom vi dock gjorde och gifvit. {nterimsregeringen
fullmakt att fastställa lifsmedel,slagen och utnämna vår regering o. s. v.
Det som var det märkvärdigaste i hr vV alpas'
andragande var, att han skyllde aJ.lt detta på
oss borgare, som ändå äro minoriteten i landtdagen. J ag har fattat, att det ~:osialdemokratiska
partiet är nog så fullmyndigt oeh har inom sina
led ,så pass många d-ugande förmågor, att de icke
borde hafva 1åtit oss borgare leda sig vid näsan,
och att socialdemokraterna i alla fall äro fullt
ansvariga för hvad de hafva gjort, både för resan
till Petersburg: då marsmanif.estBt kom till stbd,
oeh f.ör hvad de i öfrigt hafva gjort, icke endast
de ens:kilda medlemmarna af partiet, som varit
med om cletta och ideligen gjort resorna till Petersburg, ~Tundlagsutskottets ordförande icke
undantagen, utan hela partiet. Det är .iu socialdemokraterna, som äro majoriteten här i landtdagen och som bära ansvarBt och böra draga konsekvcnserna af sina handlingar.
Men hvad .iag framför a.llt ville säga och hvad
.iag har rätt att säga.därför, att jag icke var med'
i den deputation., som for till Petersburg, eller
hadB någonting med förberedelserna därtill att'
göra, är att medlemmarna af deputationen gjorde
en fosterländsk gärning och att deras af.sikter
voro 'Cle ·bästa. Må hr W~lpas försöka göra dessa
herrar till ,anastajia" och ,kuk·karoherro.ia" och
hvad han kallar dem, ingen enda af dem hör till
den kategorin, utan det var af våra allra bästa
män, som därmed försökte göra sitt till för att
land·ets öden skulle Iänkas i ön.sJkvärd riktning,
och det var likaså det socialdemokratiska partiets
bästa män, som deltogo i dessa underhandlingar.
Ja.g har ansett det vara n.ödigt, att då jag, som
sagdt, haft ingenting med sa'ken att göra, ytterligare betyga. dessa alla, äfven dem, som varo mBd
från det socialdemokratiska partiet, min taeksamhet. Jag tror de äro värda hela landets tacksamhet.
Hr Gadolin har förenat sig med herrar Talas
och Thuneberg om att en särskild kläm skulle tillläggas, innBfattande att anhållan om fastställelse
af detta lagförslag .skulle göras hos provisoriska
regeringen. Såsom hr Kallio har framhållit skulle
ett beslut härom för mången i dBnna försa.mling
underlätta afgörand·et. och det vore därför en lycklig lösning, om man från det socialdemoha.tiska
partiets sida skulle höra röster, hvilka uttala sig
för Btt sådant tillvägagående och förbinda sig att
därtill meclverka. Det är icke ännu för sent, och
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om man ic'ke kan be.sluta sig i dag~ för det, sii
må elE denna. fnåga a.iourneras en dag till. Då vi
ajoumerad.e oss i går, hette det, att det var en ny
linjc, som man tänkte sig, men clen har man icke
mt~rkt något spår af uncler dagens debatt. Skulle
detta förslag af herrar Gadolin, Thuneberg och'
fl'alas leda. till en öfvcrenskommelse i d.etta afs·eende, så vore säkcrt, såsom jag redan sade, afgönmdet betydligt lättal'e, och jag tager för gif\ret, att i sådant fall många röster skulle tillfalla'
förslaget, som eljes icke kunna vara att påräkna.
Annu ETiste jag för min personliga del lämna
en liten upplysning åt hr vV alpas-Hänninen. .J aghar haft ingBnt.ing med Privatbanken eller någon
am1an privat bank att skaffa på tr.etton år. .J ag
är chef för ett andel,slag, om jag; så ft1r kalla det.
det äldsta i detta land.
Ed. T o. l a s: Kosl'a olen havainnut, että ed.
Thunebergin ponsiehdotus ei täysin vastaa, mitä'
olin tarkoittanut, rohkenen el1dottaa, että lakitekstin edellä oleva ponsi saisi seuraavan muodon:
.,että eduskunta hyväksyisi .ia Venäjän väliaikaisen hallituksen vahvistettavaksi jättäisi lakiehdotuksen näinkuuluvana:" .
Ed. P a a v o l a i n en: Käsiteltävänä oleva
asia on suurimerkityksellisin, mitä tässä eduskunnassa. on ollut esillä, on laajakantoisin, mitä maassamme lienee koskaan ratkai,s:tu. Tämän täl1den
.ia halluamatta moniBn eilen: ja tänä päivänä pidettyjen pitkäin asiata y.hdeltä ja toiselta puolelta
pohtivien }mheiden jälkeen käyttää monta lal:setta, katson kuitenkin velvollisuudekseni lausua
mielipiteeni ja merkitä kantani tässä syväsisältöises.sä kysymyksessä.
Kuten .io eilen lausuin, olen minä alusta alkaen
ollut sitä mieltä, että voin hyväksyä tämän lakiesityksen, jos se käsitellään valtiopäiväjärjestyksen mukaisesti, .ia että tämä va,kaumukseni ei ole
täällä annettujen lausuntojen .ia selvittelyjen johdosta muuttunut.
·
!Suomen kansa toivoo täydellistä valtiollista
riippumattomuutta. Se vAatii .ia sillä on oikeus
vaatia, että sen 0dustajat toimivat tämän kansan
toivomu'ksen mukaisesti ja sellais·ella tavalla, eWi:
Suomen kansan mielipide itsemä.äräämi.soikeudestaan tulee- ma'hdollisimman pian selvästi esitetyksi
Venäjälle .ia muillekin ulkovalloille. Ja nyt, jos
milloinka.8n, on aika tuoda se esiin ja paraiten se
tulee tuoduksi esille hyväksymällä puheenaoleva.
laki. hyväksymällä se laillista tietä. Täten ainakin minä katson paraiten voivani täyttää velvollisuuteni valtiollisten oikeuksiemme turvaamiS·eksi, täyttäviini Y·elvollisuuteni valitsijoitani .ia
135
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koko Suomen kansaa kohtaan. Paremman tulok- mista että myös sen hyväksymistä vastaan, niin
sen saav·uttamiseksi pyydän kumminkin saada heitä arvatenkin lohduttaa se ajatus, että uudet
kannattaa ed. Talaan tekemää ehdotusta.
vaalit tuottaisivat. heille tervetulleen pysähdyksen
Erään täällä annetun lausunnon johdosta pyy- uudistuslainsäädännössä sillä tavoin, että samalla
dän huomauttaa, että valtiopäiväjärjestyksen 751 kuin uudet vaalit julistettaisiin, samalla edus§ :n toteuttamisesta voi olla eri mielipiteitä, silla kunta .iulistettaisiin ha.iaantuneeksi. Minun täyovathan ei ainoastaan, niinkuin täällä jo on huo- tyy riistää teiltä pois se lohdutus. Mitään s-ellaista
mautettu, eräs maamme valtiotalouden 'professori pysähdystä uudistuslainsäädännössä tai eduskunvaan monet muut lakimiehemme sekä kokeneet ! nan työn jatkumisessa ei tuLe tapahtumaan. Kun
yhteiskunnalliset toimihenkilöt kannattaneet sitä uudet vaalit julistetaan, niin eduskuntaa ei satulkintaa, ettei vallankumouksen jälkeen Venä- malla määrätä ha.iaantumaan tai jos jo!ltain ta.iällä suuriruhtinaan oikeudet voineet perustusla- , holta sellainen määräys tulee, tämän eduskunnan
kiemme mukaan siirtyä Venäjän väliaikaiselle i enBmmistö ei tule sellaista määräystä ottamaan
haillitukselle vaan !Suomen kansalle. Ei siis mie- kuul·eviin korviinsa, vaan tulee jatkamaan työlestäni ol•e kohtuullista ja oikeutettua moittia lait- tänsä, laatimaan lakeja !Suomen kansaa varten
tomuuden kannattamisesta ja perustuslainrikok- aina siihen hetkeen saakka, kunnes vaalit on toisesta niitä ed~stajia, jotka ovat tuoneet tänä iltana mitettu ja kunnBs uusi tätä kansanvaltaisBmpi
esille .samallaisen ajatuksen.
eduskunta tulee jatkamaan ·eduskunnan työtä .ia
tekemään sen, mihin tämä eduskunta ei ehkä kyEd. Rantakari: Minun ei ole tarkoituks.eni kene. Mitään s·ellaista. parin kolmen kuukauden
vastata ed. Walpas-Hänuiselle niistä ystävälli- ' väliaikaa ei ole siis taantumusmielisillä uudistussistä huomautuksista, joita hän minulle teki. , lainsäädännön vastustajilla odotettavissa ja toivotMutta hän otti myös läksyttääks.een niitä tove- i tavissa, jonkatä:hden, jos jotkut tällaista pysähreitaan, jotka eivät nähtävästi ole tunnustaneet ' dystä haluten ja toivoen aikovat äänestää tä.sitä vaadittua erehtymättömyyttä siinä määrin män lain kiireellisyyttä tai hyväksymistä vaskuin se asianomaiseHe ehkä olisi ollut halullista. ' taan, niin voivat 'he hyvällä omallatunnolla luoHän moitti näitä tovereitaan siitä', että he ovat' pua siitä aikeesta, sillä he tulevat kohtaamaan
hyvin huonosti valvon,.eet Suomen oikeutta. Minä ' pettymyksen.
valitan ·että ·ed. W alpas on tässä kohden- muissa' :
kohdin hän ei sitä niin olekaan - niin perin suo- '
Ed. Alma Joki n• en: En voi olla ilmituomalainen, että hänellä on' ainoastaan sitä ,porras- matta tällä tärkeällä hetkellä! sitä pettymystä, jonespriitä", si-tä henkevyyttä, joka huomaa vasta ka minulle ovat tuottaneet ne puheenvuorot, joita
IJBrästä päin vahingon. Hän oli hyvin pahoillaan oikeiston taholta on käytetty tämän kyseessä ol<esiitä, .että muutamat vasemmiston edustajatkin' van lakiehdotuksen vastustamiseksi. Kun minä olin
ovat päässeet ainapa ruhtinaitten puheille (Ed. nuori ty:ttö .ia vallitsi n. s. routavuodet, opin minä
Walpas: En ollut pahoillani!). Ainakaan silmän~ tietämään, että sillä taholla oli miehiä ja naisia,
luonti ei ollut ihan ystävällinen; luulen saavani jotka. olivat valmiit jopa lähtemään maanpakoon
koko vasemmistonkin tässä asias.sa. todistajaksi puolustaessaan SuomEm kansan oikeuksia, huoli(Vasemmalta: Ei!). Minä olen sitä mieltä, että' matta siitä, että he puhuivat eri kieltä kuin tämän
herra W alpas~Hänninen, joka. oli itSie valittu sii- Suomen kansan suuri enemmistö. En voi sille mihen toimikuntaa.n, joka. kävi Pietarissa, olisi sil- tään.·eUä olen tunteen ihminen ja puhun tunteen
loin voinut mennä pitämään puheensa siellä ja kieltä, mutta tuo maanpakoon meneminen ja sitsitten heti alussa eduskunnassa. Hän olisi var- ten, .kun oli tilaisuus sieltä palata, kun kansa riemasti päässyt ruhtinaittenkin puheille, sillä ruh- muhuudoin ja riisuen hevoset näiden palaavien
tinaat ottavat hyvin m~elellään vastaan - paa- vaunujen edestä itse asettui v-etämään noita sankareita asuntoonsa, tällä tavoin tulkiten heille
ve]a.
kiitollisuuttansa siitä, että he olivat puolustaneet
Ed. A i r o 1 a: Kuten meikäläisten taholta jo isänmaansa oikeuksia ja lame.ia, tunsin minä sa<Jn porvarillisille ilmoitettu, on tulok11ena, jos tämä' maa kiitollisuutta, vaikkakin nämä henkilöt olilaki tulee tällä kertaa hylätyksi tai ellei sitä ju- vat toisen luokan edustajia· kuin mihin minä kuulisteta kiir.eelliseksi, kumpaisessakin tapauksessa luin. Ja uskon, että Suomen työväen luokassa oli
uudet vaalit, joissa todennäköis•esti tulee porvaril- monta, jotka tunsivat samalla tavalla ja ihailivat
lisille koitumaan tappio. Kun kuitenkin eräät sitä, että löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiit puoheistä nyt seuraavissa äänestyksissä tulevat ää- lustamaan kaiken uhalla maansa oikeuksia väkinestämään sekä tämän lain kiireelliseksi julista- valtaa .ia vääryyttä vastaan. Olen vakuutettu

•
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siitä, että jos edesmenneet Leo M·echelin ja Arvid'
Neovius istuisivat täällä eduskunnassa tällä hetkellä, niin he puhujalavalta kehoittaisivat teitä
äänestämään tämän lain hyväksymisen puolesta.
Samalla tavoin en minä voi olla tuntematta
IJettymy.stä niiden suomenkielisten edustajain puhetta kohtaan, jotka myöskin ovat vastustaneet
tämän lain hyväksymistä mikä milläkin syyllä,
samat henkilöt, jotka ovat koettaneet vakuuttaa
esimerkiksi minua siitä, mitenkä vaikea niillä suomenmielisillä on ollut, jotka ovat olleet vääryyden ja väkivallan vallitessa viroissa tässä maassa,
kuinka. he ovat saaneet valvoa öitä ja miettiä keinoja, millä tavoin he voisivat välttää niitä raskaita iskuja, jotka kaikenlaisten lait•tomien määräysten nimBssä on tahdottu kohtaamaan Suomen
kansaa ja on käsketty heidän toimeenpanna. Mielestäni 'olisi aivan johdonmukaista·, että kaikki ne
henkilöt, jotka rehellisesti ovat kärsineet 1Suomen
kansan oikeuksien puolesta .ia tunteneet tuskaa
näitä oikeuksia loukattaessa., sen kärsiessä vääryyttä ja väkivaltaa, että karkki nämä h€Ukilöt
nyt rientäisivät ilolla hyväksymään tämän lain.
Mielestäni mitä enemmän tätä asiaa ajattelee, sitä
s.elvemmäksi käy se, että me~dän olisi pitänyt
tämä laki laatia .ia hyväksyä heti paikalla, kun
me tulimme tänne. Mutta ei se ole vielä m:y;öhäista
nytkään. Sentähden minä kehoitan kaikkia niitä,
jotka ajattelevat suomalaisilla aivoilla ja jotka
tuntevat suomalais-ella sydämellä: Åänestäkää tämän lakiehdotuksen hyväksymiseksi .ia puolustakaa sitä viimeisoon hBng-envetoonne saak.ka.
·Ed. T h u ne b e r g: Ed. Talas on lakimiehenä
s-elv.entänyt ponsiehdotustani. - Myönnän 'hänen
n'uomautuksensa oikeaksi, minkätähden luovun
ehdotuksestani ja yhdyn häneen.
Ed. H ä n n i ne n- ·w a 1 p a s: Väärinkäsitysten välttämiseksi pyydän vi-elä huomauttaa, että,
en suinkaan ole mit-enkään tarkoittanut, että tämä
la'ki ;heitettäisiin jonkinlaisena sodanjulistuksena
Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Päinvastoin
oletan., että ilmoitus tulee tehtäväksi mahdollisimman ystävällisessä muodossa ja mahdollisimman hyvällä tavalla. !Sitäpaitsi tämän lain 1 § :n
2 momentista käy selville, että tämän lain sovelluttami&esta, mikäli tätä momenttia koskee, tullaan pitämään myöskin neuvotteluja Venäjän väliaikaisen hallituksen kanssa. Tämä toinen momenttihan sisältää, Bttei eduskunta yksinään määrää
siinä olevista asioista, vaan se sisältää myös arvatenkin, .että eduskunnalla tulee olemaan jokin
osa niitä asioita ratkaistaessa. Siis peloiimkset.'
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että tämä laki käsitettäisiin .ionkunlaiseksi .sodanjulistukseksi, eivät saa merkitä mitään,
YlBisk-eskust•elu julistetaan •päättyneeksi.
P u h e m i e s: Nyt päättyneen y leisk,eskustelun kuluessa ovat erinäisBt puhuja.t Bhdottaneet
lakiehdotusta hylättäväksi, toi&et, että eduskunta
ei päättäisi selittää lakiehdotusta kiireelliseksi,
kolmannet taasen, että lakiehdotus hyväksyttäisi~n. ja juli.stettaisiin kiireelliseks.i. K:un näistä:
asiOista käsittelyn alussa tekemäm selonteon mukaan ilman muutakin tullaan päättämään, en katso
tarpeelliseksi tarkemmin selostella näitä ehdotuksia ja ehdotuksen tekijöitä. ·
Keskustelun kuluBssa on sitä paitsi ed. Talas
ed. Paavolaisen ja ed. Thunebergin kannattamana
ehdotta.nut, että suuren valiokunnan mietinnössä
lakiehdotuksen alussa oleva ponsi hyväksyttäisiin
näin kuuluvana: ,·että eduskunta hyväksyisi ja
Venäjän vä1iaikaisen hallituksen vahvistettavaksi
jättäisi lakiehdotuksBn näin kuuluvana:". Tämä
ehdotus tulee huomioon otettavaksi silloin, kun
käsittelyssä päästään siihen kohtaan, jossa on kysymys ponnesta. Ed. Thuneberg ·oli ed. Taiaan
kannattamana ehdottanut, että eduskunta päättäisi
jättää lain Venäjän väliaikais€ll hallituksBn vah~
vistettavaksi, mutta on ed. Thuneberg sittemmin
ilmoittanut luopuvansa tästä ehdotuksesta ja. yhtyvänsä ed. Talaan ehdotukseen. Katson siis ed.
Thunebergin tämän ehdotuksBn rauenne€ll.
rrämän yleiskeskustelun Bilisessä osassa ehdotti
ed. Frey, että lakiehdotus hylättäisiin, mutta että
eduskunta hyväksyisi .samalla seuraavaa: ,että
SuomBn kansa toivoo .ia pyrkii siihen, että se käynnissä olevan mailmansodan loputtua tapahtuvassa
lopullisessa sdvityksessä kansain keskBn Venäjän'
kansan kansain täydellis·estä itsenäisyydestä tunnustaman periaa,tteen mukaisesti saa osaksensa
Venäjän puolBlta täydellisen riippumattomuuden".
Tätä ehdotusta ei kuitenkaan ole kannatettu. Ellei'
sitä silloin kannatBta, kun lakiehdotuksen edellä ,
oleva ponsi esitellään, mihin on vielä oleva tilaisuus, niin se on katsottava rauennooksi, eikä tule
äänestyks·en a~laisBksi.
Ed. Bäck on eilisessä keskustelussa ilmoittanut
kannattavansa ed. Hornborgin tekemää ehdotusta.
Olen pikakirjoituspöytäkirjan mukaan tarkastanut
ed. Hornborgin lausuntoa ja havainnut siitä, että
ed. Hornborg Bi ole mitään ehdotusta vielä tehnyt,
vaan on ed. Hornborgin iausunnon tämä kohta
näin: ,.Bttä minä .siinä tapauksessa, että laki·ehdotus vastoin odotuksiani tulisi eduskunnassa hylätyksi, olen aikonut sittemmin ehdottaa, että edus.
kunta tahtoisi lausua., että eduskunta katsoo oi-
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kwdeksensa .ia velvollisuudekse~m Suomen 'kansan
nimessä vaatia: :Suomen riippumattomuutta .ia
tässä suhteessa pidättää itsellensä avoimen puhevallan, .ia että eduskunta katsoo ne oikeudet, jotka
ennen ovat kuuluneet Suomen hallitsijalle, nyt jo
piiävän siirtyä Suomen kotimaisen hallituksen,
s-enaatin talousosaston haltuun, .ia odottaa, että
hallitus tähän nähden mahdollisimman pian tahtoisi eduskunnalle antaa uuden esityksen korkeimman vallan käytöstä Suomessa". Kun ed. Hornborg siis ei nähdäks.eni vielä ole ehdotusta tehnyt
.ia ed. Bäck on ilmoittanut kannattavansa t.e.femätöntä ehdotusta, niin minä puolestani voisin
tällä hetkellä pitää tätä vielä ed. Bäckin ehdotuksena, jota kuitenkaan vielä ei ole kannatettu. Tätäkin ehdotusta kuitenkin on tilaisuus kannattaa
vielä silloin. kun lakiehdotuksen ed·elläoleva ponsi
esitetään, mutta ellei sitä kannateta, ei se tule'
äänestyksen alaiseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i ·e s: Nyt otetaan ensin päätettäväksi'
perustuslakiva.liokunnan ehdotuksesta, joka on
mietinnön 8 :nnella sivulla .ia jonka mukaan eduskunta päättäisi julistaa asian k i i r e e 11 i s e k s i.

Ed. H a g m a n: Minä rohkenisin pyytää, että
puhemies pyytäisi eduskuntaa yhtymään eläköönhuutoon va.paalle Suomoelle ja. pyydän, että yleisökin tässä tapauksessa saisi siihen yhtyä.
P u he m i e s (kohoten seisaalleen): Edustaja
Hagmanin ehdotuksen mukaisesti pyydän eduskuntaa kohottamaan eläköön-huudon vana&lle
Suomelle. El.äköön!
Eduskunnan jäsenet yhtyvät voimakkaasti puhemiehen ehdoU.amaan eläköön-huutoon.
Puh e m i e s: Kuten tehdessäni selkoa keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista mainitsin, tulee nyt IJäätettäväksi ponn.esta, .ioka on suuren valiokunnan mietinnössä lakiehdo.tuksen
oedellä. ~Iainitsin .io silloin, että sallitaan vielä
k€skustella .ia ehdotuksia tehdä nyt kun ponsi esitellään. Nyt on minun mainittava, että suure•n
valiokunnan ehdotusta vastaan on toistaiseksi olemassa yksi kannatettu ·ehdotus, nimittäin ed. Ta]aan tekemä .ia ed. Pa·avolaisen kannattama, jonka
.io olen selostanut. Ta.htooko tämän ponnoen johdosta kukaan 11nheenvuoroa?
Keskustelu:

Xänestys ja päätös:

Ken hyväksyy puheenaolevan ehdotuksen asian
kiireelliseksi julistamisesta., äänestää ,jaa"; ken
ei sitä hyväks,y, ääme.stää ,ei". Jos vähintäin 5 /r.
osaa kannattaa mainittua ehdotusta, on se hyväksytty, mutta muuten en ehdotus hylätty.
Aänestyksessä annetaan ·165 .ia.a- ja 27 ei-ääntä;
eduskunta, on siis päättänyt julistaa lakiehdotuksen kiireelliseksi.
P u h e m i e s: Nyt tulee päätettäväksi lakiehdotuksen hyvä:ksymisestä taikka hylkäämisestä.
Sekin tapahtuu lippuäänestyksellä.
Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen sellaisena, kuin
se toisessa käsittelyssä on päätetty, ä.änestää
,,jaa"; .ioka oei sitä hyväksy, äänestää ,ei"; jos
vahintään 2 /n annetuista äänistä on jaa-ääniä, on
lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten on se hylätty.
Aänestyksessä annetaan 136 jaa- .ia 55 ei-ääntä;
eduskll!nta on siis päättänyt hyväksyä lakiehdotuksen.
Puheenvuoron saatua·an lausuu

Ed. H o r n b o r g: J a.g ber att få föreslå, att
landtdagen, oberoende af hvilken kläm landtdagen omfattar, måtte gifva sitt beslut denna form:
,att landtdagen, under uttalande af, att landtdagen ·anser det vara. sin rätt och plikt a.tt i finska
folk·ets .namn yrka. på Finlands oafhängighet och ·
i detta afseende förbehåller sig öppen talan, besluter" o. s. v.
Ed. F u r u h .i e lm: J a.g ber att få underst.öda
hr Hornborgs förslag.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhe m i e s: Keskust.elun kuluessa on suuren
valiokunnan ehdotusta. vastaan, joka on suuren
valiokunnan miehnnön 1 sivulla, ed. Talas ed.
Paavolaisen kannattamana ehdottanut eduskunnan hyväksyttäväksi näin kuuluvan ponnen: ,että
eduskunta hyväksyisi ja Venäjäm. väliaika.is.en
hallituksen vahvistettavaksi jättäisi lakiehdotuksen näin kuuluvana". Kutsun tätä ed. Talaan ehdotukseksi. Ed. Hornborg ed. Furuhjelmin kannattamana on ehdottanut, että eduskunta siitä riippumatta, mikä ponsi hyväksytään, hyväksyisi lisaksi tällaisen lausunnon: ,että eduskunta lausuen,
että ~duskunta katsoo oikeudeksensa ja velvolli-
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suud-eksensa Suomen kansan nimessä vaatia Suomen riippuma.ttomuutta ja tässä suhteessa pidättää
itsellensä avoimen puhevallan, päättää j. n. e."
Kutsun tätä ed. Hornborgin ehdotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
P u h e m i e s: Mitä menettelyyn äänestyksessä
tulee, niin mielestäni olisi ensin äänestettävä suuren valiokunnan ponsiehdotuksen ja ed. Talaan
ehdotuksen välillä .ia sen jälkeen erikseen päätettävä, .hyväksyykö eduskunta lisäksi ed. Hornborgin ehdotuksen vai eikö eduskunta sitä hyväksy.
Ehdot,ettu menettely hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:

1.) Ken hyväksyy suuren valiokunnan ehdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa,
on .ed. Talaan ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 104 jaa- .ia 86 ei-äi1ntä;
~uskunta on siis hyväksynyt suuren valiokunnan
!:idotuksen.
Puhemies: Nyt on ratkaista.va, hyväksytäänkö ed. Hornborgin lisäehdotus, vaii hylätäänkö se.
2) Ken hyväksyy ed. Hornborgin lisäehdotuksen, äänestää ,jaa"; .ios ,ei" voittaa, on se .hylätty.
Äänestyksessä annetaan 63 jaa- .ia 1'25 ei-ääntä;
eduskunta on siis_,päättänyt hylätä ed. Hornborgin
lisäehdotuksen.
Päätöksen johdosta lausuu puheenvuoron saatuaan
Ed. G a d olin: Jag vill icke tolka det beslut,
som nu genom denna votering fattats, men jag vill
endast yttra, att de kraftiga lefverop, som tillätos
i kväll på detta rum, hafva :blifvit i någon mån
och kanske i stark mån, syn.es det mig, försvagade
g-enom det resultat denna votering gifvit.
Ed. A_ i r o l a: Viitaten V. J :-n 68 .i·a 48 § :ään
pyydän lausua, että täällä vasemmistossa on
äänestetty ed. Hornborgin ehdotusta vastaan. Näin
on tehty siksi, että on katsottu, että tämä ehdotus
ei ole välittömässä yhteydessä sen asian kanssa,
'Inikä eduskunnan päätettävänä nyt oli, .ia siksi,
että ehdotus sanamuodoltaan ja. sisäHöltään on
epätäsmällinen. Tätä äänestystä ei siis ole käsitettävä niin, että me näin äänestämällä olisimme
tahtoneet lausua jotakin siitä, hyväksymmekö vai
hylkäämmekö sen ajatuksen, .ioka sisältyy ed.
Hornborgin ehdotukseen. Munten minusta se lau-

1065

sunto, jonka ed. Gadolin esitti, ei ole valtiopäiväjär_i.estykseen perustuva.
Asian kolmas käsittely julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s: Asia on loppuun käsitelty.
Puheenvuoron saatuansa lausuvat
Ed. Y. Mä k e 1 i n: Minä pyydän, että istunto
nyt lop-etettaisiin.
Ed. Gylling: Minä kannatan tätä ed. Mäkeliniu ehdotusta.
Ed. Schybergson: Jag fattade hr Mäk-elins yrkande så, att detta sammanträde nu
skulle afslutas (Puhemies: Ja visst, så var det),
och jag för min del hade tänkt göra samma förslag. Saken. är den, att efter det beslut, som vi nu
hafva fattat, jag förmodar, att åtminstone majoritetspartiet har tillrätckligt att tänka på, huru
lagen skall sättas i verkställighet. Det gäller att
uppgöra senatorslistor och mycket annat, som
däraf föl.ier, och då är detväli också för majoritetspartiet tämligen angeläget att icke fortsätta. sessionen med obetydliga saker. Det har visserligen
under diskussionen sagts, att beslutet skall d-elgifvas d•en provisoriska, regering.en, men jag ber
att rå fästa uppmärksamheten vid att detta icke
framgått af omröstningen. lngen har ful1makt att
framföra beslutet, utan det bör •enligt ordalydelsen sättas i verkställighet omedelbart. Herrarna
till vänster må nu taga det ansvaret på si.g! Men
något delgifvande af dett·a besiut i en eller annan
form har landtdag·en icke godkänt. Vänstern måst.e
dä'rför omedel!bart taga i tu merl lagens tillämpning och kan behöfva ledighet härtill.
Keskustelu istunnon lopettamisesta julistetaan
päättyneeksi.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Y r.iö Mäk-elin ed. Gyllingin .ia Schybergsonin
kannattaman-a ehdottanut, että istunto lopetettaisiin nyt. Kukaan ei ole ehdotusta vastustanut.
Saanen katsoa eduskunnan päättäneen lopettaa.
istunnon?
Ehdotus 'hyväksytään.
Seuraava istunto on tänään torstaina k :lo 7 i. p.
Täysi-istunto päättyy k:lo 12,40 yöllä.
Pöytäkirjan va:kuudeksi.:
Iivar A hllwl.
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