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Ilmoituksia:
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Esitellään:
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Nimenhuudossa merkitään poissa.oleviksi edustajat Eronen, Hoikka, Anni Huotari, E. ja P.
Huttunen, Kiviniemi, Hanna Kohonen, Koponen,
Kujala, La.nki1a, Lautasalo, Lehmus, Lehokas,
Leppänen, Louhelainen, A. ja Y. Mäkelin, Nurminen, Orasmaa, Paasonen, Paronen, Pohjaväre,
Raitanen, Rantanen, K. Saari, Saarinen, Salo,
8nntala, Tirkkonen, T. 'l'yppö, Usenius, Waljaklm, Wihersalo, Välisalmi, Alopaeus ja H. I.
lJinna.

P'åiväjärjestyksessä oleva asia:
Valmistavat toimenpiteet kuninkaan vaalia varten.

Puhemies: Tämän päivän päiväjärjestyksessä on ecl. Ingmanin y. m. anomusehdotus, joka
koskee toimenpiteitä kuninkaan valitsemiseksi.
Tämän johdosta pyydän lausua seuraavaa: Ne
säännökset 21 päivänä elokuuta 1772 annetun
hallitusmuodon 38 §:ssä, joitten mukaan valtakunnalle on va'littava kuningas siinä tapauksessa,
että valtaistuin jäisi avoimeksi miespuolisen kuningasheimon sulmpuuton kautta . eivät mielestäni
ole sisältäneet, eivätkä sisällä mitään säännöstä
siitä, miten korkeimman va.llan haltija Suomessa
on asetettava. sittenkuin Suomi on tullut eroitctuksi Ruotsin yhteydestä ja juli,stettu itsenäiseksi,
eivätkä ne siis minun ymmärtääkseni ole sovellutettavissa, käsilläolevaan tapaukseen. Perus-

tuslain hengen ja brkoituksen mukaista ei minun
käsitykseni mukaan. siis olisi ryhtyä toimenpiteisiin kuninkaan valits<emiseksi, ennenkuin on
siinä järjestyksessä, kuin perustuslain säätämisestä on voimassa, määrätty, e(tä Suomi on oleva
monarkia ja nimenomaan kuningaskunta. Kun
kuitenkaan mitään nimenomaista määräystä sen
olotilan varalta, jossa valtakunta nykyisin on, .ei
ole olemassa, katson voivani esittää ed. Ingmanin
v. m. anomusehdotuksen. Esitellään siis val~nistaviin toimenpiteisiin ryhtymistä kuninkaanvaalia varten tarkoittava ed. Ingmanin, Estlanderin ynnä muitten anomusehdotus n:o 121.
Anomusehdotuksen lukee julki suomeksi ed.
Ingman ja ruotsiksi ed. Estlander.
Keskustelu:

Ed. S tå h llf e r g: N;vt luetun anomusehdotuksen perusteluista näk;ry, että siinä ehdot.etuilla
valmistaviHa toimenpit-eillä kuninkaanvaa:lia varten ei tarkoiteta siih-en yaadittavain perustuslain
säännöksien aikaansaamista. Niin ollen olisi
siitä, käsittääkseni oikeasta kan.nasta, jonka puhemies on esittänyt, johtunut, ettei anomus·ehdotusta
olisi pitänyt voida ottaa esiteltäväksi. :M:utta
kun se 'kuitenkin on katsottu mahdolliseksi, pyydän anomusta vastaan esittää s·euraa vaa:
Vastoin sitä mielipidettä, että Suomi nykyään
olisi pidettävä monarkia.na, on mielestäni oikeampi se käsit;vs, ·että sittenkun maamme, jäätyä
ilman hallitsijaa ja ilma.n korkeinta hallitusta, 6
pä·ivänä joulukuuta. 1917 julistautui tasavallaksi
eduskuntansa kautta, •korkeimman valtiovallan
haltijana, hyväksymällä sen peria.atteen, että Suomi on oleva rii1)pumaton tasavalta, on se ollut tasavaltana. Tämä perustuu samaten kuin Suomen
riippuma.ttom uuskin
valtiollisiin tapahtumiin
ynnä mainittuun päätökseen. Ta.savaltana Suomi
·sitt-en on esiintynytkin sekä ulos- että sisäänpäin,
esiintynyt sellaisena sekä hallituksen että eduskunnan taholta. NiinpE, muuta mainitsematta-
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kaan, kapinan alkaessa 27 päivänä tammikuuta
kaikkien porvarillisten eduskuntaryhmien julistuksessa puhutaan nuoren tasavaltamme yhteislmntajärj·estyks•estä, ja vielä 4 ja 5 päivänä maaliskuuta antoi sekä Suomen hallitus että kokoontuneet kansanedustaja.t julisimksi.a Suomen tasavallasta. Ei kai ole mahdollista, että vaikka.
Suomi koko ajan olisi pysynyt monarkiana, itse
hallituskin .olisi esittänyt tämän valtion tahallisesti väärällä nimellä sekä omalle kansaHe että
muille valtioille. Suom~m tasavallalle ei ale tosin
valtiosääntöä säädetty ja sentähden on siihen
nähden ollut soveltuvilta kohdin noudatettava
ennen voimass:1 ollutta valtiosääntöä. Sil'lä sen
kautta, että Suomi on muuttunut tasavallaksi, ei
Pntinen valtiosääntö ole kokonaisuudessaan kumottu eikä edes kaikki, mitä siinä·sanotaan hallitusvallasta. Valtiosääntö sisältää paljon muutakn kuirl monarkian tai tasaval'lan, ja mitä erit;rises1; hallitusvaltaan tulee, niin onhan myiiBkin
tasavallassa. hallitus niinkuin monarkiassakin.
HallitusvaHasta monarkisessa valtiossa annetut
säännökset ovat siis osaksi kyllä soveltuvia myöskin hallitusvaltaan tasavallassa ja päinvastoin.
Siitä, että meillä ta·rvitaan 1772-vuoden halEtusmuodon ja 1789-vuoden Yhdistys- ja vakuuskirjan ·kumoamista, ei suinkaan sentähden voi
päättää, että Suomi ei muka ole tasavalta. Mutta
soveltumattomiksi tasavaltaiseen Suomeen ovat
kävneet säännökset itse hallitsijast;;L ja mitä siihe~ kuuluu. Samaten kuin osa. ruotsinaikaista
valtiosääntöä menetti merkityksensä, ·kun 'Suomi
yhdistettiin V enäjä,n kanssa, samaten on käynyt
·nytkin. Ja oloihimme, Suomen tasavallan oloihin soveltumattomia ovat ·entisessä hallitusmuodossa ed·ellä ·esittämältäni kannalta 38 § :n säännökset kuninkaanvaalista, jos tuo säännös muuten, menetettyään voimansa jo toistasata~ vuo~ta
sitten, edes olisi voinut taas herätä henkim, varkkapa Suomi ohsi pysynyt monarkianakin. Että
valtio tosiasia1listen valtiollisten· tapahtumain ja
tehtyjen päätösten kautta voi muuttua.. monarkiasta tasavallaksi ja sellaisena pysyä JO ennen
tasa-valtaisen valtiosäännön ·ssätämistä, on nähty
muua'llakin. Niinpä samansuuntainen olotila,
kuin meiJ:lä nyt, oli Ranskassa, kun se vuodesta
1871 vallankumoukseen ja tekemäänsä päätökseen
nojauten kieltämättä oli ta.savalta, vaikka tasaNaltainen valtiosääntö saatiin sille säädetyksi vasta
vuonna 1875.
EdeHä esitetyistä syistä alen sitä mieltä, että
esilläolevaa. anomusta perustuslakivaliokunta ei
voi puoltaa. eikä ·eduskunta hyväksyä.

tävinään kiinni laillisista muodoista nyt ovat heittäneet näillä anomuksillaan pois 'lail'liset muodot.
Tosiasiallisesti on Suomi nyt tasavalta, vaikka
vielä ilman. valmista hallitusmuotoa, ylintä sekä
haHitus- että lainsäädäntövaltaa maassa omauneen eduskunnan yksimielisen päätöksen mukaan
joulukuun 6 päivältä 1917. Ellei tätä Suom-en
silloisten korkeinten valtiomaht:ien valtiotekoa pidetä pätevänä niin eivät sen yhteydessä ja. johdosta tapahtunut päätös riippumattomuudesta. V enä.iän valtakunnasta ja toime.npitei.stä itsenäisen
Suomen tunnustamiseksi sekä ulkovaltojen sen
johdosta julistamat Suomen itsenäisen tasava-Han
tunnustamiset myöskään ole päteviä. Ja. että päätös tasavalla-sta ol~si kumoutunut sen kautta, että
nykyinen eduskunta toist3ssa lukemisessa 4 äänen
enemmistöllä ään-esti monarkista ~altiomuotoa, on
peräti mahdoton, koska ei monarkistista valtiomuotoa ole hyväksytty, vaan se on jäänyt lepäämään yli vaalien. Sillä päätöksellä, mikä tehtiin
toisessa lukemisessa, ei 'Ole siis mritä-än ratkaisevaa voimaa. J ou1ukuun 6 päivän v. 1917 päätöstä
ei voida kumota muussa järjlestyksessä, kuin missä se on syntynyt, se ta.ht,oo sanoa, että hallitus tekee siitä eduskunnalle eh<lotuksen, joka sen yksimielise1sti hyvä~ksyy. Sen jäl>keen vasta voidaan
ruveta 'keskust-el emaan kuninkaa:nvaalrista. niitä
1772-vuoden valt<iomuodon 38 §:n käyttämiseen
tulee, niin on ed . S.tåJhlherg täällä jo esittäny,t sitä
va•s'taan päteviä muistutuiksia.
Lisäksi vielä saan huomauttaa:, että. s·en perustumseHa kuninkaanvaalin suorittaminen on mahdoton, sillä se on suorastaan muodotonta ja lain. vastaista. Mainittu pykälä sisältää .paitsi määräystä eduskunnan. lwkoonkutsumisesta, joka. jo
on kumottu valtiopäiväjärjestyksen kautta, määräyksiä vallanper1myksestä ja kuninkaanvaalista
, simä tapauksess:1, että kuningasheimon kaikki
jäsenet ovat kuolleet. Mutta tämä osa on kumoutunut Porvoon valtiopäiväin päätöksen kauttn
1808, jolloin säädyt tunnustivat Venäjän hallitsijan samalla Suomen hallitsijaksi ja suuriruhtinaaksi ja siis peria,atteessa hyväksyivät Romanowien suvun Suomen hallitsijasuvuksi ja Venäjän vaHan perimysmuodon. Sen kautta. selvästi
ja muodollisesti kumoutui myös pykälän pätevyys
Suomeen nähden. Tämä·n mielipiteen ovat lausuneet m. m. Leo Mechelin ja myös muutkin.
Mutta jos oletettaisiinkin, että mainittu pykälä
olisi vielä voimassa, niin tultaisiin siihen mahdattomaan tulokseen tämän pykälän muodollisessa
noudattamisessa, että joku Romanowien hallitsijaheimon vielä elävistä jäse.nistä nyt olisi Suomen hallitsija, ja kuningasvaali siis jo tä:ltäkin
Ed. W u ori maa: Täytyy ihmetellä ,kuinka kannalta on mahdoton loukkaamatta tämän lain
ne, jotka aina n1in äärimäisyyksiin a.sti ovat pi- muodollista, ja s•anallista sisä'llystä. Tämä on
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omansa kyllin selvästi osoittamaan, mihin mahdottomuuksiin joudutaan, jos tätä jo yli 100
vuotta haudassa ·ollutta pykäläiä jälle@ 1s•ieltä
nostettaisiin. Eikä· tämä yritys olekaa;n muuta
kuin sinisen oikeiston ponnistus keinoista välittämättä ajaa tarkoituksensa perille. Mutta muistettakoon, että tämä lopulta vie samåan tulokseen,
kui•n punaisten yritys vastoin perustuslakia. muodostaa maan hallitus. Monarkian perustaminen
ja kuninkaanvaali voi 'laillisesti ja kulkematta
vallankappauksen tietä, josta arina syntyy onnetto~ia hed-elmiä, ta.pahtua vain siten, että od·otetaan uusien va.alien jälkeen jälleen kokoontuvan
eduskunnan ratkaisua s~ksi lepäämään jätetystä
valtiomuodosta, tai että hallitus jättää eduskunnalle uudestaan perustuslaillisessa järjestyksessä
käsiteltäväksi uuden kansanvaltaisemman hallitusmuodon kuin se yksinvaltaperiaatteen omaava
valtiomuoto, joka nyt on jätetty lepäämään.
Ed. I n g m a n: Minä pyysin puheenvuoroa
ehdottaak&eni, että tämä as~a. lähetettäisiin perustuslaki valiokunnan valmistelta vaksL
Mitä siihen asian puoleen tulee, jota ed. Ståhlberg kosketteli, niin olen eiLen jo la.usunut siitä
mielipiteeni, joka lyhyesti on se, että sillä päätöks·ellä, jdka tehtiin 6 päivänä joulukuut·a, ei
ole voitu muuttaa rahtuakaan Suomen p-erustuslaeissa, joitten mukaan 1Suomi on monarkinen
maa.
Ed. W uorim.aan lausunnon johdosta kannattaa
ainoasiaan mainita, että kun ed. W uorimaa puhuu
jostain eduskunnan yksimielisestä päätöksestä 6
päivältä joulukuuta, niin hän puhuu omiansa.
Se päätös, joka silloin tehtiin, tehtiin 100 ää.nellä
88 vastaan, ja sosialistien taholta pantiin vielä
jyrkkä vastalause sitä vastaan, niinkuin ·ed. Wuo~·imaa voi lukea, jos hän hakee esille 3:nnen vihan
näitten valtiopäiväin pöytäkirjoja. Sivua en 'voi
mainita, mutta kyllä se löytyy sieltä.
Mitä H. M:n 38 §:n haudasta nostamiseen tulee,
josta ed. Wuorimaa puhui, niin sen ovat nostaneet
jo naremma.tkin miehet. Minulla on esillä eduskunnan pöytäkirja 15 päivä·ltä marraskuuta, jolloin oli kysymys korkeimman hallitusvaUa.n siirtämisestä senaatin talousosastolle. Siitä lausuu
·ed. Ståhlberg näin: .,Sella,isella asian järiestelvllä:
on tukea Suomen perustuslain säännöksissä ja se
on so"US!Oinnussa Suomen valtiosäännön yleisen
kannan kanssa. Siinä asiaintila.ssa..ioka nvkvhetkellä on olemas-sa, voi eduskunta halli t u s' m u o d o n 3 8 § :n p e r i a a t te i d e n no .i a ll a
väliaikaisesti järjestää hallitusvallan käyttämisen" j. n. e.

Ed. A k e s ::; .o n: Då jag hört till dem, som
ansett en monarkisk regeringsform för v•årt land
vara det lyckligaste, så anser jag mig nu i aUa fall
tvungen att meddela, att jag icke kan: omfatta och
irke har omfattat det förshg, SOIQ nu har inlämnats till landtdagen. J ag anser visserligen icke
såsorn ldgm. Ståh~berg, att heslutet a_f den 6 decemb-er S'kulle innebära, att Finland faktiskt blifvit en republik, men å andra sid-an är det mig icke
heller bekant, att Finland någonsin varit ett eget
själfständigt konungadöme. Dess statsform• har
visserligen varit mona-rkisk, d:et har utg,iort en del
af en annan monarki, för hvilk€n den regeringsform är skrifven, hvilken man nu velat <åiberopa.
Denna har aldrig varit. afsedd att gälla. för Fin~
land allena.
Detta är endast i korthet några rättsliga synpunkter. Jag anser visserligen icke dess·a vara de
·enibart a.f-g.örande i för-evamnde fråga. Närmast
gäller det de praktiskt-politiska synpunkterna,
men för min del kan jag icke heller ·anse, att. något
godt kan lända däraf att en ytterst obetydlig majmitet inom landtda.gen nu vill påtvinga la.ndet
en konung, då det tillfyll-es har framgått., senast
vid debatten i gtår och af beslutet, som f.att.ades i
går, att en stor del af landets befolkn,ing icke står
bakom detta. J•ag förenar mig därför om slutorden i hr Ståhl'bergs yttrande.
Ed. Wrede: Det beS'lut., som landtdagen i
går fattade genom att med 32 röster mot 75 motsätta sig behandliirgen af frågan om ny regeringsform .såsom brådskande, är i sa.nning i flem afseenden nedslående. Det hopp man hyst, att
genom .antagande a.f en ny tidsenlig regeringsform
få till stånd en definitiv reglering af statsmaktens utöfning och därmed S'ka.pa den nödvändiga
förutsättningen för Finlands själf!bestånd såsom
.aberoende stat, detta hopp har nu svikits. Finlands landtd·ag har, visserligen genom förskyllan
af en relativt liten minoritet, visat att d·en icke
förm'år stifta den statsförfattning land·et skulle
behöfva. Därtill förelåg nu ·ett enastående tillfälle, hvilket måhända aldrig m€r, åtminstone
med sannolikhet icke inom öfverskådlig tid återkommer. Det t.illfället har försuttits och vi stå
utan hop}l att erhålla €n sådan regeringsform,
som vårt läge och tidsförhållandena skulle kräfva.
Detta ledsamroo förhållande, som - jag upprepar
det - uppfyller sinnet moed en kä:nsla. af förödmjukelse och nedslagenhet - påkallar emellertid
llödvändiga åtgärder för reglering af fråga.n på
grundvalen af nugällande grundlag. Att så förfara är l·andtdagens plikt, som med tydliga ord är
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uhagd i 38 § af gällande ~. F., och detta lagrum
angifver också hvilka de åtgärder ä:ro, som nu
böra vidtagas, nämligen att landtdagen bör utse åt
landet den monark, som statsförfattningen förutsätter. Om landt.da.gen: nu underlåter att göra
d·etta, har l<andtdagen därmed ådagal~Rgt icke iblott
att den e.i förmår bringa till stånd en ny regeringsform, utan också att den icke förmår ordn~R
statsskicket på grund af nugälland·e regeringsform, såsom det •borde ske, sedan Finland förklarats oberoende. En sådan inkompetens af landtdagen skulle ingifva starka f·arhågor för att Finland alls icke skall kunna, hvad på dess l,andtqag
ankommer, upprätthålla sin själfständighet såsom
oheroende stat.
•
,J ag tvekar icke .att säga, att om landtdagen
icke nu förstår att uppfylla den plikt, som tydligen åligger landtdagen enligt R. F., Finlands nynmna aberoende ä·r i fara •att förlmas och likaså
möjligheten att upprätthlålla inre lugn och ordning. Vi komma, om l·andidagen fortfar på
detta sätt, att åter försjunka tillbaka i den an.arki,
som ·den under senaste tid här rådand.e, på vänsterhåll ibeprisade s. k. republikanska regimen innebar, och vi komma i yttre afseende 1att -förlora vår
s.iälfständighet.
· J ag nämnde redan, a tt den åtgärd, som enligt
grundlag nu bör vidtagas, är val af en monark åt
landet. Enligt 38 § R. F. skall initiativet tili en
såtdan åtgärd utgå från landtdagen, och det är
därför som nu föreJ,igga.nde pet.itionsförslag framställts. M·en de åtgärder af fövberedande natur,
som erfordras för att lmnna företaga s:iälfva åtgärden, äro af den natur, att de lämpligast vidtagas
af regeringen, och det är därf'ör i petitionen därom
anhålles.
Emot det steg, som tagits af ett antal landtclagsmän genom inlämnandet af förevarande petition, hafva emel'lertid särskilda anmärkningar
gjorts ur förment legalitetssynpunkt. En sådan
anmärkning framställdcs af herr Talmannen vid
föredragningen af äreridet, och •anmärlmingar i
detta syfte ha framställts redan under diskussionen i går och .iä.mväl vid dagens plenum. Det
förvånar mig icke, att mecllemmar af a•nargruppen, som flera gånger förut dokumenterat sin
fullkomliga brist på insikter i vår statsrätt, framstänt såclana anmärkningar, men hvad som verkJigen är egnadt .att väcka stor förvåning är att en
man med s!å stor juridisk kompetens och så låno:va.rig Iandtdagspraktik som herr Ståhlberg och en
annan medlem, likaledes med juridisk kompetens,
herr Akesson, framställa anmärkningar af dett-a
sla.g. Herr Ståhl:berg anförde redan i går ocb
har i clag upprepat det, att Finland för närva-
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rande faktiskt icke är monarki, utan republik,
han nämnde i går <lch herr Akesson upprepade i
dag, att Jandet icke är och aldrig varit ett konun7
garike, och vidare anfördes att 38 § i R. F. icke
är tillä.mplig. Jag trodde verkligen icke, att det
skulle blifva. nödigt att här upprepa de't skäl,
som redan framställts mot det fullkomligt förflugna. påståendet, att landtdagen genom beslutet af den 6 decemiher 1917 skulle hafva blifvit
republik. Det har icke af herr Ståhlberg 'kunnat
visa.s och herr Akesson har uttryckligen
erkänt motsa.tsen - att sådana lagstiftningsåtgärder, s·om varit nödvändiga för att förändral
Finlancls monarkiska statsskick till republikanskt, hade blifvit vidtagna.. Ett 1beslmt, som
fattas med 100 röster mot 88 utan någon sådan
förberedelse och några sådana lagliga former
som grundlag stadgar .för grundlagsförändringar,
kan naturligtvis icke förändm statsskicket från
monarkiskt till republika.nskt. Nu är det visserligen sant, som herr Ståhl,berg med rnberopande
af Frankri'kes exempel anförde, att statsskicket
kan ändras på revolutionär väg, men också clenna
sats eger här icke till'ämpning, ty landtdagen afsåg icke alls, drå den f.a.ttade sitt heslut den 6
december 1917, att genom detta beslut omedelbart införa republik; landtdagen a.fsåg, såsom
framg1år ur heslutets ordaly.delse, att denna fiirändring skulle ske genom a.ntagande och fastställande af den proposition om ny regeringsform,
som två dagar tidiga.re 1hade öfverlä.mnat.s åt
landtdagen. Men för att ett beslut, om också
på revolutionär väg, sk'all medföra vissa följder,
fordras åtmin'stone, att dessa följder varit a.fsedd.a., men här voro de som sagdt icke ens afsedda.
J ag har också redan vid ett ticligare tillfälle
bemött det a.rgument, att regeringen någon gång
i officiella akter begagnat uttrycket ,republik".
Icke ändras statsförfattningen därigenom att regeringen eller en del af regeringen, såsom här
var faJJet, i hastigheten begagnar ett oriktigt
uttryck, och ä.nnu mindre ändras ~tatsskidkoert
genom det för hållandet, som herr StåhLberg ·också
påpekade, att enskilda. landtdagsmän i skrifvelser till sina valmän begagna. uttrycket ,republik".
Herr Ståhlbergs menin.g, såsom jag fatt.at den,
torde väl var.a. den, att visserligen republik icke
införts i Finland, men att det tillstånd, som här
faktiskt varit rådande, snamst är att beteckna
såsom republikansH, enär landtdagen innehaft
högsta makten. Om nu denna min upp.fattning
af herr Ståhlbergs åsikt är riktig, så vill jag mot
densamma anmärka, att det faktiSika tillståncl,
som här rådt. närmast bör betecknas såsom ·ett
1

Valmistavat toimenpiteet kuninkaan vaalia varten.

interregnum, där statsskicket va.rit i någ.on mån
obestämdt, men 'blir det fråga om huruvida detta
·. interregnum i högre grad är monarki-skt än republikanskt, så måste svaret utfalla det förra
alternativet, emed·an 1772 års R. F., S'åsom här
erkänts också fnån repuhlikanskt håU, varit gälland.e; denna förutsätter nämligen, att landet har
en monark. J ag her än vidare att få .åberopa såsom
bevis på att denna uppf.attning varit landtdagens,
det beslut, som landtdagen fattade den 18 ma,j
angående öfv-erlåtande af högs·ta makt.ens utöfning åt ·senatens ordföra.nde. Detta heslut, som
jag afshifvit på finska, lyder: ,Että eduskunta
päättäisi valtuuttaa senaatin nykyisen puheenjohtajan Pehr Evind Svinhufvudin käyttämään
i]rorkeinta valtaa, mikäli sitä ei tätä ennen ole
siirretty senaa.tin talousosaston käytettävä;ksi."
Den högsta makt, som g-enom särskilda f.örordningar överläts åt s>enatens ekonomied'epa.rtement, var kejsaren och storfurstens makt, och
det är således också monarkens makt, som landt.dagen öfverlämnade att utöfvas af senatens ordförande. Det tillstånd af interregnum, hvari vi
befunno oss, är ju i flera afseenden ett a1bnormt
tills'tånd och däruti ligger en maning att snart
göra slut på det, men d·etta tillstånd blir ännu
·mer abnormt, •om man icke ens erkä.nner de rättssfl!tser såsom gällande föT detsamma, hvilka
·grundlagen inuehiiller, och vid sådant förhållande är det än mer oförklarligt, att man icke V'ill
utbyta detta interregnum mot ett bestämdt reglerad·t statsskick.
H vad sedan beträffar påståendet, att Finl·and
icke är eller någonsin varit ett 'k.onungari:ke, så
är dettaju aldeles riktigt, om man t.ager i betra.kiande tid;en innan Fi·nland blef själfständigt.
Finland va,r, såsom herr Akesson riktigt anmärkte, under föreningen med Sverige en d-el af ett
konungarike och bar då titeln storfurstendöme.
Då Finland förenades med Ryssland, betraktad-es
det såsom en del af d·et ryska riket och fick därför icke konungatiteln, utan fick ibehå1,la. den
titel det hade såsom del af Sveriges rike, nämligoen storfurstendöme.
Om nu Finland vid
skilsmässan från Sverige 1809 hade bBfvit ett
oberoende rike och bibehållit sina förra grundlag.ar, och det således af det gemensamma. Sverige-Finland hade blifvit tvänne sjäilfständiga
stater, hvardera med 1772 års R. F., så är det
gifvet att denna fråga, som ju närmast är en
etikettsfråga, hade lösts på det sättet att Finland
också blifvit ett konungarike. Då Fin1and numera lösryokts från Ryssland bch b1ifvit själfständigt samt 1772 ·års R. F. här gäller, så gälla
också de .stadganden i denna R. F., som und-er
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föreningen med Ryssland i<!ke voro tillämpliga,
och således oc'kså monarkens titulatur. Detta
är någonting så uppenbart, att det icke borde
hehöfva förk1aras, allra minst för jurister.
Det är så:led-es fuHkomHgt ri!ktigt, då i petitionen yrka.s, att åtgärder måtte vidtagas därom
att landtdagen komme i tillfälle att fullgöra sin
pli'kt och skrida till val af konung för landet, ty
rättsligen är Finland ett k.onungarike och icke
någon repubEk. J ag har med det jag nu sad-e
också redan antydningsvis besvarat den anmärkningen, ·att 38 § R. F. icke vore i förevarande
faH tillämplig. Men då detta på.s14ende ännu vidhålles bland annat också af herr Akesson, ber
jag att få anföra att, då Finland 1809 förenades
med ryska ·ke.isardömet under såd·ana; villkor a tt
Finland skulle utgöra ett eget statsväsen med bibehållande af de grund1a,gar la.ndet förut haft
gemensa:mma med Sverige, så undgick det icke
någon, att dessa grundlagar icke voro i allo tilläimpliga, utan att vissa stadganden i dem ioke
kunde under de nya förlJiållanden tillämpas. Såsom exempel mlå näannas stadgandena ·angående
monfl!rk•ens religion, angående hans titel, tronfö1jden m. m. Fullkom'ligt •riktigt juttrycktes
detta förhållande af kejsar Alexander II i hans
berömda trontal vid öppuandet af 1863 års landtda.g, då han sade, att ,vissru sta;dganden i Edra
.grun:d:lagar äro icke mer ·tUlämpliga". Detta
innebar icke att dessa stadgand,en hade blifvit
unnhäfda. Hvad man afsåg var att regeringsformen och förenings- och säikerhetsakten jämte
öfriga grundlagar fortfarande skuHe vara i kraft,
men att de stadganden, som voro oförenHga med
Finlands förlJiållanden till Ryssland, icke kunde
tillämpas. M·en däraf följ.er att, så snart hJindret
för dera;s tillä.mpning, som 1åg däruti att Rysslands kej-sare tiHika var Fin:lands storfunste, hade
upphört, så trädde de utan vidare i tillämpning.
Dett-a är för hållandet också med 38 § R. F.
J ag fäster en viss vi'kt vid denna fråga om
tillämpligheten af 38 § R. F. 'därför att d-en
sammanhänger med hela den grund, hvarpå vår
sträfvan att bibehålla Finlands själfständiga
siatsväsen, ha.r fotats under hela den tid vi därom
nödgats kämpa med Ry5sla.nds makthafvare, ty
grunden för våra anspråk har just varit den, att
våra. från den svenska tiden ärfda grundlaga.r
varit gäillande i allt som .icke genom föreningoen
med Ryssland blifvit ·otillämpligt. Detta har
varit den grund, på hvilken Yli stått, och fasthållandet vid denna grund har fört os·s dit, där
vi nu äro, ty hade icke Finland under den ryska
tiden :bibehållit sina från svenska tiden ärfda
statsinrMtn'ingar, så had·e det icke heller varit
1
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möjligt att Finland nu kunnat bEfva sjä:lfständigt: det hade åtmil1Stone v·arit 'förenadt med
ofantligt mycket större svårigheter.
Denna
grund böra vi därför icke heller nu öfvergifva.
Vi böra nu ställa oss på d·en 1bepröfvade grunden,
·att 1772 års R. F. och alla öfriga från svenska
tidBn ärfda grundlagar gälla i allt som icke 1blifvit på .ett eller annat sätt upphäft, och vi böra
låta oss angeläget vara att fullgöra de förpliktelser, som dessa grundlagar ålägga oss.
Vid den invändningen, att den ätt, soill. senast
härskat i Finland, icke är utg:ången, torde ja.g
väl nu icke behöfva uppehålla mig. Förhållandet är ju, såsom också yttrades första gången
38 § tillämpades i htndtda.gen, nämligen uti presidiets dikt.amen den 8 november 1917, att genom
den ryska regeringsmaktens S'törtande uppstått
ett tillstånd, som är jämförligt med det, som 38 §
förutsätter, d. v. s. 38 § måste i viss mån tillämpas ana.logivis, såsom vi ·varit tvungna, d:å vi
icke kunnat revidera vår grundlag, att tillämpa
många stadga:nden uti den.
Här nämndes redan att 38 § R. F. upprepade
.Q.'ånger i landtdagen 1å:beropats såsom gälh.nde.
lföMta gångeu skedde detta som ·sa.gdt, så snart
det var möjligt, nämligen omedelbart efter det
den ryska re.geringsmakten blifvit störtad. Det
· skedde i det förslag från presidiet, hvarigenom
detta rden 8 november [öreslogl tillsä:ttandie a~:f'
statsföreståjndåre, och detta :försl.ag antogs a.f
landtda.gen, hva.raf f·ö·l.ier att landtdag:en, till
hvars pluralitet då också agrarerna hörde, godkänd·t denna uppfattning. Sedan åberopades den,
såsom herr Ingman nämnde, också den 15 november.
Då ja.g nu har ordet, anser jag mig icke iböra
för:bigå en anmärkning, som här gjorts, visserligen icke mot valet a!f konung, men emot behandEngen af förslaget till regering:sform, näimligen
att landtdagen icke är fulltarlig. J ag vet icke om
ja.g redan tidigare anfört det, men förhållandet är
ju att 38 § R. F. uttryckligen förutsätter att riksdagen eger fatta beslut just i fråga om statsskickets bestä:mmande och valet af konung, äfven
om den icke vore fnlltalig. Mian kan ifrågasätta,
och för min del har ja.g hyrst starka tvi'fvel därom,
huruvida det varit rätt aif landtdagen att i den
bristfälliga sammansättning landtdagen haft, behandla frågor, som icke hänföra sig tili sta,tsskicket, såsom t. ex. 'landsvägsfråg:an, torpa.refrågan
och rdylika. frågor. Därom kunna mycket starka
tvifvel råda, och för min del had·e jag
funnit det riktiga,re att idke behandla d'Cm,
men beträiffande nu förevarande fråga kan
något tvifvel ickre uppstå på den grund

att landtdagen ä.r bristfälligt samma.nsatt,
iy just ett sådant förhållande förutser 38 § R. F.
Slutligen, då, s_åsom jag hoppas, följden af
detta steg skall 'bhfva, a.tt landtdagen nu ändtligen skrider till såda.na åtgärder som att förskaffa
åt landet en monark - hvilket landtdagen rätteligen bort göra för ett halft år sedan - så vill
jag också uttarla hvad red·an af andra häir ~ttalats
att man på republikanskt håll alld>eles orät,t tolkU.::
vår ruppfattning, ·då man förutsätter, att vi lnonarkister skulle anse att därmed, att landet får en
monark, alla. svårigheter vore öfvervunna och allting vore hjälpt. Detta är uppenbarligen icke
fallet. Det återstår ofantligt. många svårigheter
både inre och yttre, men här är det endast fråg~
om att tillskapa. en af de förutsättningar och
kanske den viktigaste aJ dem, som erfordras för
att öfvervinna dessa svårigheter. Rär frågades
också i går, huru en monark, som icke har stöd af
folket, skulle kunna utföra allt det, som monwrkisterna af honom hoppa:s, ehuru han, såsom man
uttrycke sig, har själfva forket mot sig. Jag
fäster icke mycken vikt vid detta påstående, men
Jag måste ändå :begagna tillfä1let att protestera
mot att agrargruppen nu, 11å sa.mma sätt S·Om
förut socialisterna, tager för sig i anspråk rättigheten att, visserligen jä.mte några medlemmar
från de wndra grupperna, representera folket, medan alla de öfriga medborgare, bland dem den
öfvervägande delen af Finlands jordägare, den
alldeles öfverväldigande delen af alla dem, som
vilja bibehålla ordning och lugn i landet och icke
störta det i a•narki, icke vore folket utan något
slags öfverklass, som vill påtvinga ,folket" en
regeringsform, hvilken för ,folket" vore ytterst
betungande. Sådant ha vi fått välllja os.s att höra
i denna kammare från yttersta vänstern. Men
man borde iC:ke i a.lla afsee:ndle ta.ga efter socialistfasonema, och i en så allvarlig fråga. som denna skulle man icke hafva väntat, att ett så ovärdigt sätt att polemisera hade förekommit.
Ed. \Vuori m a a : Minun Iausuntoni äsken
valtiopäiväin pääitöksestä 6 p :ltä joulukuuta 1917
oli aivan oikea. Ed. Ingmanin lausunto sen johdosta on harhaanvirevrä ja kieräilevä. Päätös tehtiin yksimieli,sesti siitä: että Suomi on tasavalta.
·Siitä ei ollut eri mieltä. Mutta ainoastaan sen
muodosta äänest·ettiin. Sosialistit tahtoivat vähän toisenlaista muotoa sille ja l)Orvarit toisenlaista, .ia sitä minä esityksessä•ni esitin. Päätös
tasavallasta oli siis aivan yksimielinen.
Mitä sitten tulee 1772-vnodren 38 § :ään, niin
siinä on selvästi .ia muodollisesti sanottu se, mitä
minä esitin. Ainoastaan jos luetaan se nurinpäin,
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tullaan siihen käsitykseBn, mihin ed. Ingman on
tullut.
Ed. Wrede on antanut letkauksia. oppineisuudestaan .ia. vasemmiston tietäimättömyydestä lain
alalla. Minä en ·epäile oHenkaan et.tei ed. Wrede
voi pykäliä selittää aivan niinkuin tilanteet yaat~
vat. Sen hän osotti nytkin ja on näillä valtiOpäJvillä osottanut enemminkin, kun hän selitti,
että ·esimerkiksi torpparilain säätämisessä tarvittaisiin koko eduskunta, mutta kuninkaanvaalissa
ei tarvittaisi koko eduskuntaa. Minä olen aivan
vakuutettu, että ed. Wrede voi ta.rpoon vaatiessa
selittää jonkun vanhan Kristoffer-kuninkaan
maalain pykälänkin pätevä:ksi.
Mitä sitten tulee, että ed. Wrede tuskittelee sitä,
että maalaisliitto ja vasemmisto täällä ovat ilmoittaneet, että he edustava,t kansaa, niin se on aivan
suotta, sillä maalaisliitto on kansanvaltainen ja
puolustaa kansanvaltaa. Sitä se on tahtonut tässä
valtiomuodossa tehdä, ja vapaaherra W·I"ede •puolustaa ylimysvaltaa. On siis turhaa, että siitä
kiukut,ellaan ehtimiseen; py.sytään sillä kannalla,
kuin ollaan, rehellisesti ja avonaisesti.
Ed. S t å h 1 b e r g: Edustaja Ingmanin lausunnon johdosta on huomautettava, että ·on aivan
toista se, että perustuslain .säännösten periaatteiden nojaHa voidan väilia.ikaisesti järjestää myöskin
tasavallan hallitusvaHan käyttäimistä. toil'ta
taas itse kuningasvaalia koskevan säännöks•en sellaisenaan sovelluttaminen. Eduskunnan päätös 6
päiv·ältä joulukuuta oli, niinkuin täällä jo on huomautettu, mitä; tasavallan periaatteen hyväksymiseen tulee, yksimielinen. Enemmistön sadalla
iiänellä hyväksymä ehdotus .sisälsi, että eduskunta korkeimman valtiovallan haltijana päättää
puolestaan hyvä:ksyä periaatteen, että Suomi on
riippumaton tasavalta; mutta vasta.ehdotus, joka
sai 88 ääntä, sisälsi myös, että Suomen ·korkeimman valtiovallan haltijana. lausuu Suomen eduskunta periaatteen, että Suomi on aleva riippumaton tasavalta. Tällä päätöksellä yhtey,dessä niiden
valtiollisten tapahtumain kanssa, jotka poistivat
Suomen entisen hallitsijan ja hallituksen, on pcemstava merkitys nykyiselle, tosin vielä järjestelemättömäUe välitila'lle. Tätä vä;litilaa. ei ole tosin tehnyt tasavallaksi ha:Hituksen ja eduskuntaryhmien julistuksissa 'käyuetyt sanat, mutta nämä
ovat todistusvoimaisia siitä, että näillä molemmilla tahoil'la on katsottu :Suomi ta:savallaksi. Ja omituista on, että vasta nyt, enemmän kuin puolen
vuoden päästä, huomataa.nkaa.n tulla oikaisemaan
tätä käsitystä, vasta nyt keksitään, vaikka eduskunta on ollut melkein koko a.ian koolla, tuoda
esiin, että Suomi onkin kuningaskunta. Sitä i'i
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joulukuun 6 päivänä esiintuotu eikä sitä ole esiintuotu niissä monissa tilaisuuksissa, joissa tällaiseen oikaisuun olisi aihetta ollut muutenkb.a.n.
Nykyisen välitilan aikana minun käsitykseni mukaan valtionhoitaja ei ole enemmän kuin eduskuntakaan toiminut minkään hallitsijan puolesta.
Että tasavallassa hallitus voi käyttää samanlaista
hallitusvaltaa, kuin monarkiassa ja että siis monarkistista valtiota varten annetut säännökset
hallitusvallasta monessa kohden voivat olla tasavallassa soveltuvia, olen .io äskeisessä lausunnossani osoittanut.
Ed. A 1 k i o: Minä voinkin lyhyesti yhtyä siihen lausuntoon, jonka edustaja Ståhlberg viimeksi
esitti. Minun käs.ity.kseni on se, että joulukuun
6 päivän tapaus eduskunnassa, jolloin eduskunta
yksimielisenä hallituksen kanssa pää•tti julkilausua sen periaatteen, että Suomi oli oleva riippumaton tasavalta, tämä 'Päätös oli valtioteko, j.oka
sellais·enaan ei tarvinnut muuta perustuslain mukaista 'hsitt.elyä, sillä sellaista tapausta ei perustusLaissa voida edellyttää, kuin mikä tässä tapahtui. Kun edelleen viittaan siihen, että koko 'Suomen vapaudentaistelu tapahtui tasavallan merkeissä, olen sitä mieltä,. että jos nyt tämä eduskunta, joka näin puolinaisena on koossa, rupeaa
kuitenkin tänne, valitsemaan kuninga.sta, se tekee ·
silloin vallankaappauksen, josta minä pyydän
edustajia varoittaa. On muistettava, että jos esimerkiksi tuo kuului·sa Maunerin eduskunta olisi
menetellyt samalla tavalla, meidän olisi ollut sitä
vastaan kaikkien jyrkkä vastalause · pantava.
Minä siis olen sitä mieltä, että sille tielle, johon
tämän ehdotuksen kautta pyritään, ei eduskunnan
pitäiisi mennä, .ia vastustan siis sitä.
Ed. Ingman: Täälläi on väitetty, että eduskunnan pruäJt,ös, mikäli se koski Suomen julistamista riippumattomaksi tasavallaksi, oli yksimielinen. Voi olla, kun kah~esta ehdotuksesta äänestetään vasta;kkain, vaikea sanoa, mikä on yksimielistä ja mikä ei sitä ole. Minä kyllä o'len sitä
mieltä, ettei se siinäkään suhteessa, josta viimeksi
•mainitsin, ollut yksimielinen, vaan että .siinäkin
suhteessa oli ero sen ehdotuksen välillä, joka hyväksyttiin, .ia Manuerin ehdotuksen välillä, joka
hylättiin. Mutta asetun sille kannalle, jolla edustajat Wuorimaa .ia Ståhlberg ovat, että se oli tässä
kohden yksimielinen, ja tulkitsen tämän päätöksen silloin Manuerin ehdotuksen pohjalla, joka
kuuluu näin: ,,Suomen korkeimman valtiovallan
haltijana lausuu Suomen eduskunta periaatteen.
että •Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Tämä
riippumattomuus on koe-tettava toteuttaa sovinnoL
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lista tietä Venäjän kanssa aikaansaatavalla sopimuksella." Jos mistä käy selville, että tässä on
kysymys vain periaatteellisesta deklaratsionista,
niin tästä. Ed. Maunerin aja.tus on, että on sitten
tu1evaisuuden asia, kuinka tämä on toteutettava,
ja hä.n luulee, että se toteutetaa.n ,sovinnollista
tietä Venäjän kanssa aikaansaatavalla sopimuksella". Eduskunnan enemmistö taas oli sitä
mieltä, että se oli toteutettava sillä, että säädetään
tasavaltainen hallitusmuoto. - Ed. Ståhlbergin
lausunnon johdosta pyydän edelleen sanoa, ettei
minunkaan käsitykseni mukaan hallitusmuodon
38 § :ää aivan sananmukaisesti nyt vo~da soveltaa,
sillä asema ei ole aivan sananmukaisesti se, joka
siinä edellytetään, vaan -että juuri on tehtävä,
niinkuin ed. Ståhlbergkin tuo.ssa minun mainitsemassani lausunnossa edellyttää: on .sovellettava
hallitusmuodon 38 §:n periaate.- Ed. Alkio lausui, että eduskunnan päätös jouluk. 6 päivältä oli
,valtioteko", joka ei tarvinnut perustuslainmukaista käsittelyä. Sehän on kyllä mukava tapa
antaa jollekin teolle toisen mer'kity~ksen, kuin mitä
sillä on, selittämällä sen valtioteoksi, esimerkiksi
muuttaa perustuslakia yrosinkerta.iseHa eduskunnan päätaksellä, .ia sanoa, että tämä on valtioteko.
Mutta •ei ·laki tunnusta sellaista menettelyä oikeaksi. Ed. Alkio on yhä edelleen, niinkuin monta
kertaa ennenkin, täällä .puhunut.,.altiokaappauksesta. Minä ystävällisesti neuvoisin ed. Alkiota,
että hän lakkaisi tä.stä puheesta., sillä siihen tarvittaisiin hieman parempia perust·eita kuin ne,
mitä ed. Alkio täällä esittää, jotka suorastaan sanoen, suuressa määrin ovat naurettavia..
·Ed. S t å h 1 b e r g: Ed. Ingmanin viimeinen
lausunto pa.kottaa minut vielä oikaisuun. Vähemmistön ehdotuksessa 6 päivänä joulukuuta
ainoastaan riippumattomuuden toteutetuksi saamisesta oli eroava sisällys kuin enemmistön ehdotuksessa, jossa siinä kohden puhuttiin toimenpiteistä Suomen vaitiollisen itsenäisyyden tunnustetuksi saattamisesta. 1Sitäva.stoin ta.savalta-periaattoon hyväksymiseen nähden ei mitään eroavaisuutta ollut olemassa.
Ed. K o k k o: Minä vam tahdon todeta sen,
mitä jo puhemiesneuvostossa olen sanonut, että
minä en millään tavalla voi tunnustaa., että vuoden 1772 hallitusmuodon 38 § semmoisena olisi
voimassa meillä, että me voisimme kuninkaanvaaliin lähteä, sillä sen käsityksen, että Suomi on
tasavalta, on ei ainoastaan tämä •eduskunta tunnustanut, vaan sen ovat tunnustaneet kaikki ulkomaalaisetkin ja ulkomaalaiset ovat antanoot onnentoivotnksensa, tunnustuksensa juuri 'Suomen

itsenäiselle tasavallalle. Siis ulkomaalaiset eiväit
enempää kuin mekään ole voineet ajatella, että
tuon yli sata vuotta. sitten laaditun hallitusmuodon kaivaisimme esille ja sen mukaan rupeaisimme kuninkaanvaaliin. Aivan niinkuin puhemies
perusteluissaan mainitsi, ei se olisi perustuslain
hengen mukaistakaan. Muut~n tahtoisin muistuttaa että meillä on aina viimetalviseen taist~
luun saakka ollut suuri juopa kansan ja virkamiesten välillä, ne ovat olleet eri leireissä ja kan.salla on jonkunmoinen kammo ja vihakin äärimaisen oikeiston virkamiehiä vastaan niistä
syistä, joihin tälläJ kertaa en tarvits·e kajota. Nyt
viime talvena, kun taistelimme rinnan punaista
kapinaa vastaan, yrittivät nuo toisiaan vierovat
puol·et sulautua toisiinsa, .kun taistelussa oli
maalaisväki yhdessä virkamiesten kanssa, ja tuntui oikein hauskalta, että tällainen taistelu eri
säJäitiYluokkien välillä taukoisi ja yhteisymmärrystä tulisi. Nyt taas laki·en väärinselittämisellä
revitään tämä haava auki. Minä vielä tahtoisin
huomauttaa, että pidettäisiin nyt korvat auki
kaikki sille huminalle, mikä maalta kuuluu, eikä
ruv·ettaisi tällaig.een kansamme periaatteita suuresti loukkaavaan tekoon, kuin v. 1772 hallitusmuodon mukaan kuninkaanvaa'liin.
Ed. Hu 1 t i n: Ed. Wr.ede on jo täällä tulkinnut sen mielipahan, jonka eilinen päätös
aikaansai kaikiStsa niissä, jotka olisivat tahtoneet antaa maalle uuden ajanmukaisen hallitusmuodon. Tähän päärtökseen ei pantu muuta
kuin yksi vastalause. Toiset, ja myöskin vastalammja, ovat koettaneet korjata eilen tehtyä
erehdystä sillä ainoalla tavalla, joka enää on
jäljellä, katsoen velvollisuudekseen noudattaa
hallitusmuodon 38 § :ää, jossa vaaditaan, että
kuningassuvun sammuttua kansanedustajien,
niin monen, kuin saadaan kokoon tumaan, tulee
varjella ja puolustaa valtakunnan vapautta, valitsemalla maalle uusi kuningassuku. Minäkin
olen allekirj,oittanut sen anomuksen, joka nyt
on eduskunnalle jät€tty. Va.semmistolle tahtoisin huomauttaa, että 38 § :ää ei ~suinkaan nyt
ensimäistä kertaa mainita Suomen itsenäisyyden puohtstamiseksi. Siihen vetosi valtio-oikeuden prof.essori Erich jo heti sen jälkeen, kun
Venäjän vallankumous oli syössyt Nikolai II: n
Venäjän ja Suomen valtaistuimilta, katsoen.
että Suomella sen oojalla oli oikeus erota Venäjästä ja valita itsellensä kuningas. Siihen
aikaan täällä vasemmistossa, sekä sosialistien
keskuudessa että muistaakseni myöskin maalaisliitossa, pantiin suurta arvoa tähän tulkintaan, ja vaikka ei siihen valtiopäivien asiakir-
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joissa suorastaan vedottu, nimittäin mainitsemaila itse pykälää, niin vedottiin kuitenki;n
1772-vuoden hallitusmuodon säännöksiin, ja
minä tiedän, että ·sillä tarkoit€ttiin nimenomaan
tätä säännöstä. Siihen vedottiin Suomön oikeuden turvaamiseksi siinä muodossa, että korkein
-valta Suomen sisäisissä asioissa siirrettiin suomalai.selle valltioelimelle, joka niissä oloissa ei
voinut olla muu kuin Suomen eduskunta.
J1.1:utta jos eduskunnalla silloin olisi ollut kylliksi rohkeutta, olisi sen käsittääkseni jo silloin pitänyt ryhtyä turvaamaan Suomen itsenäisyyttä paljon tehokkaammalla tavalla, eli
sillä tavalla, kuin 38 § :ssä säädetään. Se laiminlyotiin ·silloin, älköön t·ehtäkö sitä nyt toista
kertaa. Kun nyt ei näy olevan muuta keinoa
tämän valtakunnan vapauden puolustamiseksi
ja turvaamiseksi, kuin 38 § :·ssä mainittu, niin
on mielestäni rparempi vaikka myöhään kuin ei
koskaan tähän keinoon ryhtyä. Tahtoisin myöskin varottaa käyttämästä tästä toimenpiteestä
sellaista samaa kuin ,valtiokaappau.s", jota jo
kaksi puhujaa on täällä käyttänyt. Sitä ei voidJl
millään oikeudellisilla syillä puolustaa, ja sillä
annetaan vain helppohintaisia aseita ententevalloille, jotka ovat :io sellaisella verukkeella
yrittäneet ki~eltää Suomen itsenäisyydel1e antamansa tunnustuksen.
Ed. W r e d e : J ag hegärde ordet för att förena mig om ldgm. lngmans yrkande på remis,s
af detta ärende tili grundlagsutskottet, men
då jag har ordet, kan jag icke underlåta
att förena mig om den protest, som af Qdg~m.
Hultin afgafs mot det oerhörda tilltaget af
några herrar agrarer att beskylla den, som vil1
följa grun,dlagens föreskrift, för statskupp.
Hvrad mig själf beträffar, kan iag med godt
samvete säga, att min v~erksamhet i det allmännas tjänst, så obetydlig den än må varit, dock
haft till sin hufvuduppgift att upprätthålla
landets grundlagar och försvara dem mot angrep:p från olilka håll. De, som här med mig
stå på monarkisk. ståndpunkrt, afse ingalunda
annat än att följa grundlagens föreskrifter. En
sådan beskyHning som den här utkastade återfaller därför med sin ·skam ;på sina upphofsmän. (Bra! Oikein! Hyvä!)
Ed. Louhivuori: Kun täällä on tahdottu
väittää muun muassa, että koko vapaustaistelu
on käytty tasavallan nimessä ja tasavaltaisuuden merkeissä, jota muka osoittivat ne julistuk•set .ia asiakirjat, jotka haHituk"'€-n puolesh on

1867

.iulaistu. niin tuikoon tässä ma.inituksi
vaikka asialla tietysti ei 'Ole oleellista merkitystä- että siinä asiakirjassa, joka lienee katsottava olevam perustavaa laatua tässä suhteessa,
nimittäin siinä manifestissa, jossa ilmoitettiin
kansalle kapinan alkamisesta ja yli.päällikön
valitsemisesta ja kehoitettiin kansaa nousemaan
kapinallisia kuki>Stamaan, ei mainita mitääru
Suomen, tasavallasta va,an :Suomen maasta ja
Suomen valtiosta. Että se osa hallituksen jäseniä, joka suurimman osan kapinan ajasta \Vaasasta käsin johti maan asioita, lienee käyttänyt erinäisi·ssä asiakirjoissa tasavallan nimeä, ja
että eri,näiset joukkojen johtaiat niinikään ovat
sitä käyttämeet, en tahdo kieltää. Tahdoin tällä
sanomallani vain osotiaa, että hallitus ei suinkaan mitenkään johdonmukaisesti tässä suhteessa asettunut tasavaltaisuuden kannalle käytännössä. Tahdon edelleen nimenomaan vakuuttaa, oltuani mukana tuota mamifestia laatimassa, josta äsken mainitsin, että siinä aivan itsetietoisesti ja tarkoituks·ella vä!ltdtiin minkään
laisen määrittelyn antamista.
Ed. P ä i v ä n s a l o: Eilisessä äänestykse'lsä
näyttäytyi, että oli 32 eduskunnan jäsentä, jotka
eivärt pitäneet ehdotettua hallitusmuotoa kiireelli.senä. He siis olisivat ottaneet vastuun
päälleen järj~estäkseen kansamme olot tänä aikana. Hallitus oli ilmoittanut eroavansa, ellei
monarki-stista haHitusmuotoa olisi hyväksytty, ja
hallitus olisi pysynyt päätöksessään. Olisi1m
eduskunta tehnyt oi.IDein, jos olisimme jättän-eet
Suomen kansan kohtalon näiden 32 edustajan
kannettavaksi ja olisitteko kantaneet sen Suomen kansan tuomion, mikä siitä olisi tullut,
jos ette olisi sitä kantaneet. Kuului ääniä,
jotka sanoivat vain: hallitus py,syköön paikoillaan, mutto me emme julista tätä kiireelliseksi.
En tiedä millä sanalla sellaista menettelyä on
nimitettävä. V aa·ditaan, että toinen pysyy pai>kallaan, samalla kuin vehkeil:lääln ja estetään
häntä toimimasta sellaisessa , asiassa, joka koskee Suomen kansan elinehtoja. Minun täytyy
vakuuttaa teille, että olisi ollut minulle helpompaa, jos minä olrsin itsekkääJltä kannrulta katsonut asiaa, antaa teidän kantaa vastuun siitä
päätöksestä ja siitä äänestyksestä, johonka te
eilen ryhdyitte. Mutta sentähden, että minun
täytyy omantuntoni ja Jumalan kasvojen edessä
täällä tehdä päätökseni, minun täY'tyy olla mukana kor.i aama~ssa sitä, mitä te eilen tei tt.e väärin, ja sentähden katson, että täytyy koettaa
järjestää asiat niin, että saisimme hallituksen
vielä py5;vmään, ja että, jos mahdollista, sai-
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simme tänne hallitsijan ja hänen kanssaan laatia hallitusmuodon.
Ed. Luopa j ä r v i:. Kun minun mielestäni
tehty anomusehdotus on senlaatuinen, että se ei
lainkaan kuulu eikä saata kuulua näiden valtiopäiväin käsitel1äväksi, koska minä käsitän sen
siinä määrässä olevan ristiriidassa meidä'n perustuslakiemme kanssa, niin minä ehdotan, että
tämä anomusehdotu•s hylättäisiin. Samalla minä pyydän saada kiinnittää yähän huomiota
siihen lausuntoon, jonka ed. Louhivuori iisken
esitti. Häu sanoi, että eräässä manifestissa,
jonka senaaHi on julistanut, senaaltti itse tiet o i se 's t i on välttänyt mainitsemasta tasavalt,aa. J\Iinä pyydän kysyä, koska ed. Louhi vuori
lienee yksi silloisen manifestin allekirjoittajista
ja koska, jos oikein muistan, ed. Louhivuoren
nimi on myös sen mani:Eestin alla, joka on naulatJtu Suomen kirkkoihin Suomen tasavallan
julistuksena, oliko •senaat,tori Louhivuorelta ja
muilta senaattoreilta tuo teko, kun ensimäinen
manifesti julaistiin, i t s et i e d o t u n teko. .T os
ei se sitä ollut, niin jälkimäisessä taikka edellisessä manifes,ti·ssa, jommassakummassa, senaatti
on, jos se molemmissa on menetellyt itsetietoisesti, esiintynyt Suomen kansan edessä tavalla,
jota senaati•n on sangen vaikea 'puolustaa.
Ed. Ta k k ula: Sen johdosta, mitä ed. Louhivuori täällä mainitsi, et'tei hallitus eivätkä
sotilasviranomaiset olisi esiin·tyneet tasavallan
nimessä, niin pyydän mainita, että nykyinen
valtionhoitaja tullessaan kotimaahan siltä retkeltä, jonka hän teki 8aksaan, on ehkä ensimäisessä puheessaan nimitJtänyt ja lausunut
kiitoksensa tasavallan nimessä Suomen sotilaille. Sitäpaitsi on kenraali Mannerheim antanut 31 päiväJkäskyä tasavallan nimessä. Jos
tä:mä ei ole sitten bsavallan nimessä tehtyä,
niin mikään ei ole sitä. Samoin kuin monet
muut ovat pitäneet 38 § :n sovelluttamista kysymyksessäolevaan paikkaa.n vääränä, niin minäkin pidän sitä suoranaisena valtiokaappauksena
.ia niin ·sitä pitää koko Suomen kansa. Jos te
herrat lähdette urheilemaan sellaisilla teoilla,
niin saatte vastata 1eoistan1ne.
Ed. S c h y b e r g s o n : Då den åtgärd, som
här är i fråga, kommer att vidtagas .g.enom beslurt mf landets folkrepresentation och vidare
förutsätter, att beslut.et ~skaU af regeringen godtagas, är talet om statskupp icke blott fuUständigt gripet ur luften, utan det är detta tai, som
man nu hör här och där i landet, om att man

icke vill underkasta sig den lagliga ordni,ngen
och laglig myndighet, och jag hoppas, att herrar agrarer, om de också nu föra det talet på
tungan, skola låta bli det e:fteråt, ty det är ett
straffba rt tal.
Ed. I n g m a n: Ed. Ståhlbergin viimeisen
oikaisun johdosta pyydän sanoa, että juriidisesti
sillä ei ole minkäänlai~sta merkitystä, v·oidaanko
eduskunnan päätöksestä 6 päivältä joulukuuta,
joka tehtiin äämestyksellä, kuoria ikäänkuin
joku yhteinen kohta. Sillä ~ei ole juriidisesti
mitään merkitystä, oliko ,päätös tehty yksimielisesti, vaiko äänestykse1lä. Ei sen kautta ole syntynyt •sen lujempaa tai vahvempaa toimenpidettä, syntyi se äänestyksellä tai yksimielisesti.
Sentähden minäkään en ole tahtonut kiistää
herrojen kanssa siitä oliko yksimielisyyttä kysymyksessä ta·savallasta vai eikö, vaan suostunut
arvostelemaan asiaa herrojen kannal,ta. Täällä
on tehty suuri numero siitä, että erinäisi<Ssä
.iulistuksissa, päiväkäskyis·sä y. m. on puhuttu
Suomen tasavallasta. Minua ei se ollenkaan
ihmetytä, sillä lähiaikoina sen jälkeen, kun
eduskunnan päätös 6 päivältä joulukuuta oli
tehty, 'todella luultiin, että se päätös tulisi toteutetuksi ta•savaltaisen hallitusmuodon säätämisellä ja ikäänkuin ·etukäteen otettiin huo·
mioon tämä luonnollisena pidet,ty tosiasia. Nyt
on kumminkin huomattu, ettei siitä ole tullut
mitään, vaan eduskunta on tasavaltaisen hallitusmuodon hylännyt ja tasavalita ei siis ole tullut toteutetuksi.
Ed. Luopajärvi on havainnut tämän anomusehdotuksen siihen määrään olevan ristiriidassa
perustuslakien kanssa, että hän on ehdottanut
sen hylättäväksi. Ed. Luopajärvi ei ole maininnut mitään perustuslain kohtaa, jonka
kanssa se olisi ristiriida·ssa. J\l[inä olisin ed.
Luopajärvelle eri,ttäirn kiit.ollinen, jos hän mainitsisi jonkun tai joitakuita perustuslain kohtia, joiden kanssa tämä on ristiriidassa.
Ed. Takkula on lopuk.si puhunut myös valtiokaappauksesta -kuinkas muuten- ja puhunut koko Suomen kansan nimessä - kuinkas
muuten. J\futta meillä, hyvä herra Takkula,
on myös .Suomen kansa takaJnamme, ja me aiomm{~ vastata siitä, mitä ieemillle, ja olemme varmat siitä, että se .Suomen ka.nsa meitä tukee.
Ed. L o u h i v u o r i: Minä pyydän ed. Luopajärvelle ilmoittaa, että myöskään siihen manifestiin, mistä hän mainitsi, ei suinkaan tullut
itsetiedottomasti se lause, jossa hallitus ilmoitti
että hallituksen ~eduskunnalle jättämä esitys-
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.ehdotus peru·stuu siihen periaatteeseen, että
Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Päinvastoin tästä kysymyksestä, pannaanko tuo sana
siihen vai ei, keskusteltiin laajastikin. Olo.suhtoot muuttuivat kumminkin kapinan alkuun
ja kapinan alkaessa siinä määrin, että katsottiin olev·an syytä välttää kaiken määrittelyn
antamista. Hallituksen täällä oleva enin osa
jäsenistä ei ollut silloin tilaisuudessa pääsemään riittävästi yhteytoon Waasaan menneiden
jäsenrten kanssa, niin että tässä •suhteessa ei
olisi voitukaan saada minkäänlaista laajempaa
ajatusvaihtoa kahdessa paikassa toimivien hallituksen jäsenten välillä. V apuaherra Wrede
jo mainitsi, että tämä väEtila on katsottav.l
oUeen tavallaan ·inter:regnum ja. sen interregnumin luonne kai käy osaltaan oolville myöskin
siitä, mitä minä tä·ssä olen esittänyt.
Ed. J u u t i 1 a i n e n: Yhtyen ed. Luopajärven lausuntoon, pyydän kannattaa hänen t<ekemäänsä ehdotusta. Ed. I"ouhivuoren lausunnon johdosta vyydän lisätä. sen, että hän teki
'()hkä tahtomattaan paljastuksen, että siinä manif-estissa, iol'la ·kansaa kehoitettiin nousemaan
kapinaa kukistamaan, tarkoituksella kierrettiin sanaa tasavalta. Kun W aasassa oleva ha:llitus, joka ·silloin toimi Suomen lai1lisena hallituksena, esiinltyi tasavallan puolesta, niin on
näin ollen ed. J_,ouhivuori nyttemmin koettanut
jäävätä siHoisen Waa,san haHitulks€ll laillisuutta,
taikka jos nämä hallitukset ovat tienneet toistensa tarkoitukset, niin silloin näyttää siltä, että
Waasassa oleva hallitus on kansaa varten esittänyt tasavaltaa, mutta Helsingissä oleva hallitus
·On täällä esittänyt salaisesti monarkiaa.
Sitten ed. Wrede · on usein lausunut, eUei
pitäi·si kaikissa tämän vasemmiston noudattaa
sosialistien esimerkkiä. 'Se huomautuR kyllä
sbpii erinomaisen iffiainiosti monarkisteihin
näiden päivien tapausten valossa. Nykyisten
päivien tapahtumat ovat kU'lkeneet jokseenkin
.sa,mojen reseptien mukaan, ftuin viime syksynä
ja -viime talvena. Eroavaisuutta on vain siinä,
että se on tapahtunut monarkistien puolella
hiukan siivommin kuin ·punaisten, ja he koettal"at saada valtiokaappauksen tehdyksi täällä
eduskunnan sisällä, kun punaiset. tekivät sen
torilla. Nyt kun aiotaan mennä niin pitkälle,
kuin ed. Ingmani·n ja Estlanderin tekemä kuninkaanvaalitihdotus tietää, tuliee kys'lrmykSeen, voivatko ne, jotka tahtovat py.syä lain ja
parlame11tarismin tiellä, ·seurata enää heidän
:mukanaan.
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Täällä on vapauss•odasta mainittu monta esimerkkiä, kuinka se tapahtui tasavallan merkeissä. Mainitsen vielä yhden sellaisen. Silloinen \Vaasan hallitus ja ylipäällikkö Mannerheim perustivat erään joukko-osaston, jonka
nimeksi a:nnettiin , Tasavallan vartiosto". Siihen kuului Seinäjoella 600 miestä. Ne lähtivät
tulemaan Tampere1ita kohti ja 300 niistä kaatui
Tamperetta valloitet:taessa. Minä toivoisin, että
ainakin näille kaatuneille annettaisiin se kunnia, .että he ovat kaatuneet Suomen tasavallan
puoles:ta. (Vasemmalta: Hyvä!)
.Senaattori R en v a ll: Suomen W aasassa olleen hallituksen esimiehenä pyydän saada ilmoittaa, että Waasan hallitus ei sekaantunut
ollenkaan siihen kysymykseen, mikä täällä on
käsittelyn alaisena. Me väitimme kokonaan
tämän hallitusmuotokysymyksen, me katsoimme
olevamme Suomen eduskunnan valtunttamia ja
että meidän taistelumme tarkoitti Suomen eduskunnan valtaanasettamista ja Suomen eduskunnalle täyden oikeuden luovuttamista päättää
tä-stä tärkeästä asiasta. Minä en muista ainoatakaan Waasan hallituksen julistusta, jossa olisi
hallitusmuotokysymyksestri sanottu sitä tai tätä.
Me olemme taisteUeet Suomen eduskunnan laillisten oikeuksien puolesta ja Suomen eduskunnan valitsema·na hallituksena.
Ed. L u o p a j ä r v i: Ed. Ingmanin tekemän
kysymyksen johdosta minä pyydän saada vastata, että minun on tarpeetonta mainita nimenomaista perustuslainpykälää esitykseni perusteeksi, koska tietääk.seni täällä eduskunnassa
ei ole yhtään ainoaa puolueetoU'ta arvostelijaa,
olisiko mainits.emani •pykälä .sopiva vai ei. Varsin,kin ed. Ingman itse on aJD:tanut sellaisen
mestarinäyt-teen lain tulkitsemistaidon moninaisuud.esta, etten uskalla hänen tullkitsemisensa varaan mit'älän pykälä:ä ·esittää.
Samalla minä pyydän saada ed. Louhivuorelta
kysyä, oliko senaatin silloinen puheenjohtaja
saapuvilla senaatin istunnossa, kun tehtiih h'I'o
manifesti, jossa tarkoituksellisesti vältettiih
!Suomen tasava.llan nimeä 'käyttämästä? Koska
tietääkseni senaatih silloinen puheenjohtaja sittemmin Saksassa ja myös Saksasta Suomoon
palattuaan on esiintynyt tasavallan nimessä,
niin tästä päättäen •senarutin puheenjohtaja ei
olisi ollut tuota manifestia laadittaessa saapuvilla, ja jos hän on ollut saapuvilla ja silloin
itsetietoisesti tahtonut välttää tasavallan nimeä,
niin minä jään kysymysmerkiksi, mitenkä hän
taas t•oisissa tilaisuuksissa on tahtonut käyttää
tasavallan nimeä.

.•
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Ed. S t å h 1 b e r g: Tässä on liiankin paljon
keskusteltu ja käytetty puheenvuor~1ja käytetyistä sanontatavoista, mutta ed. R~mva1lin lausunto ei oikein pidä yhtä ·sen kanss::t, että esim.
4 päivänä maaliskuuta W aasau ::hallitus a.ntoi
iuHstuksen Suomen kansalle, jostw :-e puhui
Suomen tasavallan sotajoukkojen ylipää:lliköstä. Minä otaksun, että sillä tarkoitettiin tämän
maan sotajoukkojen ylipäällikköä.
Ed. Louhivuoren mainitsema seikka todistaisi jotain, jos m.anife~stiin olisi pantu sana kuningaskunta, mutta sitä siinä ei ole, yhtä vähän
kuin monarkiaa. Sehän on selvää, ettei jok'ihseen kirjoitukseen tällaista nimitystä ole pan+ava, ia että jos se jostakin puuttuu, niin siitä
ei voi mitään sitovia johtopäätökRiä tehdä.
Senaattori R e 11 v a 1 1: :M:inä tahd•m selitykseksi lausua, että ylipäällikkö oli omakseen
ottanut sen nimityksen, josta senaattori Ståhlberg puhui, ia oli ollut kysymy"i siitäkin, että
.se nimi muutettaisiin. Mutta W aasau hallitus,
joka katsoi, että kansalle ei ollut varaa nostaa
riitakysymyksiä, ei tahtonut tähän asiaan sekaantua eikä nostaa mitään eripurai.muttil ia
toraa tarstelevissa joulmissa kun tiedettiin, että
olimieiipiteitä kahteen suuntaan. Oli tariweksi va·ikea·ta muutenkin pitää koossa sotaj.oukkoa, jolla ei oHut mitään harjoitusta.
!Senaattori Kallio: Mi·nusta on saJlgen
nerkillistä, että täällä on yritetty tehdä turhaksi sitä, että me olemme tasavallan merkeissä
eläneet. Sellainen julistus on annettu ja se on
täällä hyvaksytty, ja jos joku julistus, .ios·sa ei
täta; ole mainittu, johon täällä ed. Louhivuori
viittasi, ei lainka.an missää;n. suhteessa pura
sitä periaatetta., jollei julistuksissa nimenomaan
maoi:nita tasavaltaa, sillä: ei siinä ole mainittu
myöskään kuningaskuntaa eikä monarkiaa eikä
tälläkään ·kirj.elmällä ole tahdottu eikä yritettyki1ä:n mitään purkaa. Julistukset on annettu
,Suomen hallituksen nimessä, eikä niissä.· ole
mainittu yleensä lainkaan hallitusmuotoa. Minusta tällainen todistelu ei kelpaa perusteeksi.
T:asiasia on, ja. si'ksi jää se, mikä tehtiin 6 p::nä
joulukuuta j.a mitä sen jälkeen eduskunnassa
on, tehty. Hal!itus ·ei ole päätöksissään esiin tynyt -m,uuna kmn ·Su~men hallituksena, ja niissä
m~rke1ssä, kuin perustuslait ja edm;kunnan
päätökset määrävät.
Ed. L o u h i v u o r i: Senaattori Kalliolie
pyytäisin ensinnäkin huomauttaa, ettå kun toisella taholla tahdotaan väittää, että kaikki iu-

listukset ja selitykset on annettu tasavallan
nimessä, niin lienee oikeata mainiita, että se
sana ,puuttuu ainakin eräästä niissä perustavista asiakirjoista, joista on kysymys. :M:uuta
on ole tahtonut väittääkään. Ed. J uutilaiselle
tahdon tehdä vielä ·sen ,paljastuksen", että mani:festi annettii,n 28. päivänä, vaikka julkaistiin
erinäisistä syistä 30 päivänä, ja silloin .waasa.n
hallitus ei ollut toimintaansa alkanut, joten ed.
J uutilaisen on turhaa kieltää, että manifesti
oli laillisesti arunettu. :M:itä sen. Svinhufvudiin
tulee, niin pyydän huomauttaa, että hän oli
mukana. Hän on 'antanut esiintymige8tään
Berliinissä selityksen, joka on julkaistu !"sanomalehdissä, joten minun ei ole tarpeen siihen
puuttua. Ed. 1Ståh1hergille tahdon sanoa, etta
tässä ei ole kysymys jok'iki:sesta ikirjoitukses~
vaan, niinkuin minä ensimäisessä laui'unuossani nimenomaan sanoin, on kysymys eräästä
niistä asiakirjoista, joilla on perustava metkitys, kun käsitellään vapaussodan aikah;ia hallituksen julistuksia .
Ed. P a a v o 1 a i n e n: Ed. Kokon lausunnon
johdosta siitä, että' tämä alote tulisi suurentamaan kuilua virkamiesten ja k'lnsan viilmä,
on minusta turhaa puhetta, jolleivät ed. Kokko
ja muuta maalaisliittolaiset rupea siihen .<"mmtaan kansassa agiteeraamaan. Pä:nvustoin minä luulen, että juopa., jos sellainen löytyy, tulee pienentymään, ios kansalle tulee selvitettyä
seuraavttt asiat: 1) että tämä asia on perustuslainmukaisessa järjestyksessä alulle pantu ja
t-tta on aikomus tämä perustuslai.nmukai::JeHsa
järjestyksessä ajaa loppuun; 2) että t.ämän a:lotteen ta;kana on .enemmistö eduskuntaa ja enemmistö Suomen kamaa; 3) että· cdQ;;kunnan
enemmistö on katsonut välttämättöm'äksi sisälJise:r;, rauhan ia ulkonaisen asemaa. takia tahän
toimenpiteeseen ryhtyä. Jos tämä. kansalle Pelvitetään, niin kuilu, jos se löytyy, "vähenee
ia l..ansa .on kiitollinen edusknnnalb tibtä toi·
n en.piteestä.

•

Ed. T u .k i a: Täällä on niin monissl}, kä.änt€issä vedottu ,~iihen, että Suomen vapautussO'ta on
käyty tasavallan merkeissä. Minä olin lähellä
rintamaa sodan alkupäivinä. ja olin tilaisuudessa
näkemäiäin niitä monia talonTJoikia, jotka lähtivät
rintamalle, ja minun täytyy sanoa, että he lähtiväit, ei tasavallan merkeissä, vaan lähtivät
oikeutta puolustamaan, koteja, !Suomen eduskuntaa ja hallitusta TJUolustamaan. Ei silloin ollut
kysymys tasavallasta eikä. muusta kuin oikeudesta.

•
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vastaan, he eivät mene koskaan sellaiseen laittomuuteen. Ja useat eduskunnan jäsenistä silloin
myös lausuivat saman ajatuksen, lausuivat, että
vaikka he ovat monar.kisteja siinä ominaisuudessa,
että he tahtoisivat saada hyväksytyksi monarki,sen hallitusmuodon sellaisena, kuin se on hallituksen antamassa esityksessä, he ·eivät missään taJpauksessa tule alistumaan siihen, että .ios tämä
tulee hyliLtyksi, he lähtisivät valitsemaan kuningasta 1772-vuoden hallitusmuodon perusteella.
Nyt kuitenkin näkyy olevan tosiasia, että 58
edustajaa on tuollaisen anomuksen takana ja tästä
siis näkyy, että näiden edustajain käsitys siitä,
mikä on perustuslain mukaista ja mikä on sitä
vastaan, on muuttunut. fl'älmän jälke.en minä en
lainkaan pidä ihmeteitäväliä sitä, jos yleensä monien edustajain mielet saattaavat heilahdella, !kun
tässä;kin on näin tapahtunut. Mutta nämä tosiseikat vain todistavat sitä, että kun .iohtajilla on
hyvä halu käydä vissiin suuntaan, niin silloin
voidaan löytää kaikenlaisia tekosyitä pyrkimyksiensä puolustamiseksi. Toinen a,sia on, kuinka
onnellistuttavasti se vaikuttaa Suomen kansan
tulevaisuuteen. (.Äänes,tys!)

Ed. I n g m a n: Ed. Luopajärvi on minun nimenomaisesta pyynnöstäni huolimatta kieltäytynyt mainitsemasta niitä perustuslain kohtia, joita
vastaan tämä anomusehdotus on. Ja kuit-enkin
ed. Luopajärvi perustuslain •kohtien ne;jalla, joita
hän ei tahdo mainita, kehoittaa eduskuntaa tekemään hylkääViän :päätöksen. Halveksiiko ed. Luopajärvi siihen määrin eduskuntaa, eHä kehoittaa
eduskuntaa tekemään päätöksensä perusteilla,
joita ed. I1uopa\]ärvi 'kieltäytyy eduskunnalle ilmoittamasta? Minä pyydän tämän johdosta todeta, että niitä perusteita ei ole. E.d. Luopajärvellä ei ole tiedossaan sellaisia kohtia, joihin hän
voisi viitata ja sen vuoksi hän vaikenee. (Hyvä!)

Ed. Luopa .i ä r v i: Ed. Ingmanin viimeisen
huomautuksen johdosta pyydän saada vastata,
että minulla on se 'käsitys, että eduskunta tuntee 1
nyt juuri niiden alaisena olevat lainkohda1, ja sen
vuoksi minun on tarpeetonta lähteä niitä perustelemaan (Naurua). Ne eduskunnan jäsenet, jotka
eivät niitä tunne laillisiksi, äänestäväit va:staan,
ne t~aas,. jotka mielestään tuntevat päinvastoin,
äänestävät anomuksen puolesta (Suurta hilpeyttä).
Ed. P a a s i v u o r i: Minua ihmetyttää, että
Mitä ed. Paavolaisen täällä tekemään huomautukseen tulee siitä:, että nyt esilläolevan anomus- puhemies vastoin omaa käsitystänsä on sallinut
ehdotuksen takana on eduskunnan enemmistö, ja tämän anomuksen esittäJmisen eduskunnalle. Hän
hänen tektimäänsä johtopäätökseen, että siitä on minun kuullakseni la.usui, että hänen käsitykseurauksena, että sen takana siis on myös Suomen sensä mukaan oli anomus vastoin perustuslakimkansan enemmistö, niin tällainen todistelu on mi- me herrkeä. Siitä huolimatta on hän sallinut asian
nun mielestäni sa.ngen :kevyttä. Ilmoitettiin, että esitellä täällä ja siitä oikein .:vahvasti keskustella.
tuon anomuksen takana on ainoastaan 58 edus- Minä yhdyn pääasiassa .siihen, mitä ed. Ståhlt~.ian nimi. Suomen eduskuntaan kuuluu koko- berg lausui. Hän minun tietääkseni on ainakin
naisuudessaan 200 edustajaa. Tästä siis näky;v, näihin asti pidetty pätevänä lakimiehenä:, joka
että ainoastaan vähän yli neljäsosa. Suomen edus- myöskin ymmärtää jonkun verran näitä perustuskunnan jäsenten kokonaismäärästä on tuon ano- lakikysymy;ksiä, ehkä sen verran kuin ed. lngmuksen takana. Kuinka saattaa' siis ajatella, mankin, joka tuntuu olevan aika mestari näiden
että sen takana olisi samalla myös noiden edus- lakien tulkits,emisessa. Täällä on oikeiston tatajain mukana .Suomen kansan enemmistö tämän holla eli monarkistien taholla herättänyt suurta
suuttumusta, että tätä hommaa on kutsuttu sen
jäsenluvun perusteella.
iMinä ta.htoisin muuten tässä yhteydessä saada oikealla nimellä, .sanottu sitä valtiokaappauk'J)alautetuksi mieliin erään sei•kan. Kun ruotsin- seiksi, ainakin leimattu valtiokaappaukseksi,
kielisessä sanomalehdistössä keväällä ensiksi ja se on siksi leimattava, jå kansan enemalkoi näikyä uutisia .i& kirjoituksia siitä, että jos mistö ei tule sitä tekoa muuna pitämään,
ei sitä hallitusmuotoesitystä, jonka hallltus oli kuin valtiokaappauks·ena. Te olette sanoneet,
eduskunnan käsiteltäväksi antanut, nimittäin että teidän takananne on Suomen kansan enemmnnarkista, hyväksytä, niin silloin täytyy ryhtyä mistö. Te ette· itsekään· siihen usko. Jos te uskoisuorastaan kuninkaanvaaliin 1772-vuoden halli- sitie siihen, niin te toimittaisitte uudet vaalit tai
tusmuodon 38 §:n nojalla. Kun näiden kirjoi- kansanäänestyksen, mutta kumpaakaan ette too
tusten perusteella jouduttiin 1keskustelemaan siitä yksinkertaisesta syystä, ·että teidän takasuomalaisten silloisten monarkistien kanssa ja nanne on kor.keintaan kolmas osa Suomen kanesitettiin. h~ill~ 'kysymys, ovatk~ he .sam~~l~ k~.n- 1 sasta. Mhä puolestani panen jYTkän vastalaunalla, S!il s1llom vastauksen ylmsest1, etta .JO tai- 1 seen tämän kysymyksen täällä käsittelyä vaf"laisen kysymyksen tekeminen on loukkaus heitä ta:m.
1
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Ed. I n ,g m a n : Minä pyydän ed. Luopajärvelle vakuuttaa, että meitä on täällä 58 edustajaa, jotka olemme vakavasti tätä asiaa harkinneet, emm-ekä tunne yhtään perustuslain 'kohtaa,
jota vastaan tämä anomusehdotus olisi, ei yhtään.
Meidän on nyt kumminkin tekeminen päätökwmme, .ia meiHe merkits·ee myös jotakin, että me
teemme päMöksemme perustuslain mukaan. Minä
uskallan sent,ähden vielä, koska ed. Luopajärvellä
on niitä paikkoja viljalti tiedossa, pyytää., että
hän valistaisi meitä t&ssii suhteessa. Ed. Luopajärven lausunnon loppuosan johdosta tahdon sanoa, että minä olen kuulunut niihin, jotka eivät
mie1ellääm olisi halunneet ryhtyä tähän toimenpiteeseen. Vastenmielisyyteni ei ole perustunut
siihen, että olisin pitänyt sitä perustuslainvastaisena. !Siitä minä olen kaiken aikaa ollut ~elvillä, että perustuslain mukaan se voidaan tehdä.
Se on ollut minulle vähemmän mieluisa siitä
syystä, että olisin halunnut, että kuningas olisi
valittu sen jälkeen, kun kansanvaltaisempi hallitusmuoto olisi tullut ensin sääd-etyksi. Mutta
nyt on kansanvaltaisemman hallitusmuodon säätäminen herrojen maalaisliittolaisten vastustUiksen kautta käynyt mahdottomaksi. Minä olen sitä
mi·eltä, että silloin täytyy ryhtyä tähän toimenpiteeseen, sillä maalaisliittolaisten vastustuksen
tähden maa ei saa mennä perikatoon. (Hyvä!
Hyvä!)

voimassa. ,Tosiaan hämmästyttää minua, että
täällä maalaisliittolaisten taholta saa kuulla, että
1772-vuoden hallitusmuoto, jonka nojalla muun
muassa koko meidän taistelumme venäläistä sortoa vastaan 20 vuotta on tapahtunut, ei ole voimassa.
Ed. Ståhl b e r g: Minä olen jo tässä kokouksessa puolestani aikaisemmin koettanut selvittää
\ sitä, että 1'772-vuoden halli-tusmuoto on voimassa
.ia sovellntetta.va mikäli sitä ei ole muutettu nimenomaisilla uusilla säännöksillä tai niid·en valtiotekojen kautta, jotka. ovat nykyisen välitilan
perustaneet. Kun minun mielestäni, niinkuin puhemiehenkin, nykyään Suomi ·ei ole kuningaskunta eikä kuninkaanvaaliin täällä ilman Ill.IUnta
voida.
ryhtyä, niin siinä on este 'tämän asian esiti
tdylle aivan huolimatta niistä nimenomaisista
pykälistä, .ioita ed. Ingman niin kovasti kaipaa.

Ed. N i u k .k a ne n: Käsittääkseni tässä ori
kysymys siitä, onko kuninkaanvaalia koskeva
kohta vanha.~ta hallitusmuodosta nyt sovelletta• vissa vai ei. Täällä ed. Hultin mainitsi, -että pro' fessori Erich ynnä muut ovat olleet .io viime
keväänä sitä mieltä. että täm'ä pykälä on voimas,l'a
.ia sovellettavissa Suomessa vallankumouksen jälkeen. Kuten minä muistan, -ei siihen aikaan,' jolloin tästä asiasta kirjoitettiin .ia. väiteltiin, ainakaan ed. Ingman ynnä muut hänen :Politiikkan~a
kannattajat missään nimessä voineet tällaista tulEd. A. Manner: 1772-vuoden hallitusmuo- kintaa hyvä:ksyä, vaan mitä ankarimmin varoitdon 16 §:ssä sanotaan, -että ,ka.ikki ylimääräis-et tivat tällaisesta harkitsemattoma,sta tulkinnasta
tuomioistuimet, olkootpa kuninkaan tai säätyjen ja 1katsoivat siis, että tätä 'PYkälä,ä ei voida enää
asettamia, on, yksin- ja hirmuvallan edistyskei- Suomessa sov·eltaa. Myöskin monarkian kiihkein
noina tästä lähtien hävit·että'vät .ia jokaisella a.ia.ia, hallituksemme va.rapuheenjohtaja J. K.
Ruotsin miehellä olkoon oilwus tulla tuomituksi Paasikivi teoksessaan Suomen perustuslait, sivulsiinä tuomioistuimessa, mihin hän Ruotsin lain la 40, 38 § :ään liittämässään huoma11tuksessa ;,a~
mukaan kuuluu'. Silloin lkun lakivaliokunnassa noo tämän pykälän jälkiosasta, jossa pu'hutaan siikäsiteltiin hallituksen esitystä va1tiori:kosoikeuk- tä, että on kokoonnuttava kuningasta valitsemaan
sista, minä erikoisemmin otin m-erkill-e tämäin py- Tukholmaan, että 1Suomen yhdistämisen jälkeen
kälän ja taistelin itseni kanssa, kun arvelin, -että Venäjän valtakuntaan tämän pykälän tätä asiaa
1772-vuoden hallitusmuoto ja tämä 16 § mah~ol koskeva 'kohta ei enää ole sov•ellettavissa. Minä
lisesti saattaisi vielä olla voimassa. Se S'eikka, olen yleensä sitä mi-eU.ä, että varsinkin ed. IngdM eduskunta siiloin tätä pykäJ.ää kumoamaita man. on valmis aina asianhaarain mukaan tulkitse~
laati lain valtiorikosoikeuksista, osoittaa, että maan perustuslak-eja sillä tava.lla, että hänen ·kanseduskunta .siis ei ole antanut 1772-vuoden halli- saan on tarpeetonta niiden tulkinnasta k>eskustella.
tusmuodo11-e sitovaa merkitystä. Tämän minä Kannatan ehdotuksen hylkäämistä.
vain pyytäisin mainita osoittaakseni, että eduskunnan men-ett-ely -ei .ioko trullä kertaa t.ahi silloin
Ed. L u o p a .i ä r v i: Minä pyydän rehellisesti
ollut aivan johdonmukaista.
tunnustaa., että minun on tarpeetonta yrittåäkä!in
saada. ,valistetuksi" ed. Ingmania, kun kerran on
Ed. I n g m a n: Se laki, johon viimeinen ar- käynyt selville, että ed. Ingmaniin ·ei pysty sekään
voisa puhuja viittasi, säädettiin perustuslain sää- valmistaminen, jota. suuremmat lainopin auktoritämisestä voimassa olevassa järjestyksessä juuri teetit, kun ehkä. ed. Ingman itse, ovat yrittäneet
sentäh'den , että 1772-vuoden hallitusmuoto on täällä t-ehdä.
'
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Ed. rn g m a n: Minä en ol-e pyytänyt ed.
Luopa.iärv·eltä erityistä valistamista, vaan ainoastaan, että hän mainitsisi ne lainkohdat, joihin
hän perustaa käsityksensä. Eikö hän voisi tehdä
minulle sitä palvelusta, ett.ä hän ne mainitsisi, kun
minulla on se salainen epäilys, että ed. Luopajärvellä ei ole niitä.
Ed. Luopa järvi: Ed. Ståhlberg juuri antoi
uusitun selityksen siitä, minkä vuoksi tämä menettely on perustuslainvastainen.
Ed. P a a v o l aine n: Sen johdosta, i.'ttä ed.
Luopajärvi teki huomautuksen tä,ä.llä, tahdon huomauttaa, että minä en ole ottanut lukuun ollenkaan punaisia enkä myöskään sosialistiryhmää,,
.ioka luonnollisesti ei voi hyväksyä kuninkuutta
eikä myöskään semmoista ehdotusta, j-onka viides
vastalause sisältää, vaan jotakin aivan toisenlaista, kuin agraarit v.oisivat hyväksyä. Kun nämä
jätetään l~~Jskusta pois ja otetaan lukuun ainoastaan ne ryhmät, jotka ovat eduskunnassa, nnn
minun laskelmani pitää ·paikkansa.
Ed. H a h 1: Minä en myösbiiin ol-e voinut olla
kiinnittämättä huomiota -ed. Ingmanin esiintymiseen tässä, kun hän on vakuuttanut, kuinka vakavan harkinnan perusteella hän .ia hänen kannattajansa ovat tähän tulokseen tulloot. Minä voisin
nimeltä mainita hänen kannatta.jistaan sellaisia
edustajia, jotka vielä muutama päivä sithm olivat
sitä mieltä, että on vallan mahdotonta ryhtyä kuninkaanvaaliin sillä tavalla, kuin nyt aiotaan
tehdä. Minä voisin tehdä samanlaisen kysymyksen hänen kannattajilleen, kuin ed. Ingman tf,ki
ed. Luopajärvelle, että minkä lainkohdan perust-eella he mu~ostivat sen ensimäisen mieli-

piteensä, jonka mukaan he eivät katsoneet voitavan käydä tähän vaaliin, .ia minkä lainkohdan
perusteella h~ nyt ovat tulleet siihen tulokseen,
että se voidaan suorittaa.
Keskustelu julist~taan päättyneeksi.
Puhe m i ~ s: Keskustelun kuluessa on ed.
Ingman ed. Wreden kannattamana ehdnUanut,
että asia lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan.
Sitä vastoin on ed. Luopajärvi ed. Juutilaisen
kannattamana ehd,ottanut, että anoiUIUsehdotus
hy lättäisiin.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös :

K€11 ta-htoo ed. Ingmanin ehdotuksen mukaisesti
lähettää asian perustuslakivaliokuntaan, äänestää
,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Luopajärven ehdotus hyväksytty.
Äänestyksessä annetaan 64 jaa- ja 40 ei-ääntä;
eduskunta on siis päättänyt ed. Ingmanin ehdotuksen mukaisesti lähettää asian perustuslakivaliokuntaan.
Seuraava täysi-istunto pidetään huomenna k:lo
6 illal1a.
Täy,si-istunto päättyy k:lo 2 i. p.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Iivar Ahava.

