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SuomenTyöväen Pääneuvoston
vastaus Suomen Kansanvaltuuskunnan esi-
tyksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen Työ-
väen Pääneuvoston Perussäännöiksi.

SUOMEN TYÖVÄEN

PÄÄNEUVOSTO.

Helsingissä
20.02.1918

Sno m e n Kansa n v a 11 uusku n n a 11 e.

Käsitellessään Kansanvaltuuskunnan esitystä, joka sisäl-
ehclotuksen Työväen Pääneuvoston Perussäännöiksi, on

Pääneuvosto yleensä voinut yhtyä Kansanvaltuuskunnan eh-
dotukseen mainituiksi Perussäännöiksi. Eräissä erikoiskoh-
dissa on ehdotukseen kuitenkin tehty muutoksia, minkä
ohella Perussääntöön Pääneuvoston hyväksymässä muodossa

a eräitä lisäsäännöksiä, joita Kansanvaltuuskunnan
us ei sisältänyt.

Päätöksensä perusteella Pääneuvosto kunnioittaen

lähettää Suomen Kqnscmvaltunsktynnan jul-
kaistavaksi seuraavat Perussäännöt:

Suomen Työväen Pääneuvoston Perussäännöt.

1 §.

Korkeinta valtiovaltaa maassa vallankumousaikana käyt-
tävät Työväen Pääneuvosto ja Suomen Kansanvaltuuskunta
yhdessä, kunnes uusi korkeimman valtiovallan omaava lai-

n Suomen kansan hyväksymän uuden valtiosäännön
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mukaan valittu ja Työväen Pääneuvoston tunnustamana ko-''
koontanut.

2 §.

Työväen Pääneuvostoon kuuluu 40 valittua jäsentä,,
nimittäin 15 Suomen Sosialidemokratisen Puolueen puolue-
neuvoston valitsemaa, 10 Suomen Ammattijärjestön toimi-
kunnan ja sen alaisten liittotoimikuntain valitsemaa, 10 Suo-
men Punaisen Kaartin valitsemaa ja 5 Helsingin työväen-
järjestöjen edustuslaitoksen valitsemaa.

Sitä paitsi on Suomen Kansanvaltuuskunnan jäsenillä
Pääneuvoston istunnoissa puhevalta sekä lainsäädäntöasiois-
sa myöskin äänivalta.

Jos vakinainen jäsen on estetty tointansa täyttämästä,
astuu varajäsen esteellisen ryhmästä hänen tilalleen, mil-
loin se haitatta voi tapahtua.

Kullakin järjestöllä, joka on edustajansa Työväen Pää-
neuvostoon lähettänyt, on oikeus, milloin tahansa katsoo
syytä olevan, valita toinen jäsen tahi toinen varajäsen ennen
valitsemansa sijaan.

3 g.
Työväen Pääneuvostolla on valta ottaa ja erottaa Suo-

men Kansanvaltuuskunnan jäsenet.

4 §.

Kansanvaltuuskunnan tekemistä päätöksistä on tehtävä
ilmoitus Työväen Pääneuvoston kulloinkin ensiksi pidettä-
vässä täysi-istunnossa, ja on Työväen Pääneuvostolla valta
muuttaa tai kumota mikä Kansanvaltuuskunnan päätös ta-
hansa.

,

5 *
Työväen Pääneuvoston jäsenellä on oikeus tehdä kysy-

myksiä Kansanvaltuutetuille ja on Vautuutettu velvollinen
vastaamaan kysymykseen joko heti tai seuraavassa Pää-
neuvoston täysi-istunnossa.



6 §.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,

Äänten 'tasan sattuessa, ratkaisee asian puhemies.
Äänestys suoritetaan kättennostolla, ellei joku vaadi ni-

menhuudonmukaista äänestystä,
■Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, ellei ehdotetuista

muuten sovita.
Pääneuvostossa asiaa käsiteltäessä on se, jota asia mies-

kohtaisesti koskee, oikeutetta ottamaan osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekoon.

7 §.

Pääneuvoston päätökset tarkistaa sen puheenjohtajaneu-
vosto ja, julkaisee Suomen Kansanvaltuuskunta,

8 §.

Pääneuvosto laatii ja vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

Helsingissä, 18 päivänä helmikuuta 1918. ~ .




