
Perustuslakivaliokunnan mie-
tintö N:o 2 Kansanvaltuuskunnan kirjelmän
Johdosta, joka sisältää Kansanvaltuuskunnan
valtuutettujen toimien täyttämistä.

Perustuslakivaliokunnan

Työväen Toimeenpanevan Komitean tammikuun 28 päi-
vänä antamaan vallankumousjulistukseen vedoten, jossa ju-
listuksessa Kansanvaltuuskunnan jäsenten lopullinen mää-
rääminen jätettiin Työväen Pääneuvoston päätösvaltaan,
esitti Kansanvaltuuskunta kirjelmän, jossa se jätti Kansan-
valtuuskunnan jäsenten paikkojen täyttämisen Työväen Pää-
neuvostolle. Pääneuvosto lähetti asian Perustuslakivaliokun-
nan valmisteltavaksi.

Valiokunta käsiteltyään Kansanvaltuuskunnannan toi-
mintaa ehdottaa,

että Pääneuvosto hyväksyy Kamanvaltitu>-
kunnan tähänastisen toiminnan.

Kansanvaltuuskunnan jäsenten toimien täyttämisestä
valiokunta on sitä mieltä,

että mitään suurempia muutoksia ei ole toi-
mitettava, vaan pääasiassa hyväksyttävä Kan-
sanvaltuuskunnan nykyinen kokoonpano.

Sota-asiain johdossa ja hoidossa, sotatoimien valtuutetun
Toveri A. Taimen osuudelta valiokunnan tietämän mukaan
olisi toivomisen varaa, mutta koska valiokunnalle ei ole tie-
ilossa siihen toimeen pystyvämpää henkilöä ja tietäen että



sotateknikkaan perehtyneitä henkilöitä keskuudessanne ei
ole, ei valiokunta katso voivansa uutta ehdotusta tehdä.

Raha-asiain valtuutetun töiden laajuuteen ja sen hoidon
vaikeuteen katsoen valiokunta ehdottaa, että Pääneuvosto ni-
mittäisi siihen Raha-asiain valtuutetun toveri J. Kohosen
lisäksi toveri Edvard Gryllingin.

Oikeusasiani valtuutetut: Vaikka heillä ei olekaan am-
mattisivistystä tällä alalla, niin valiokunta on sitä; mieltä,
että vallankumous on muuttanut tilanteen sellaiseksi, että he
voivat tämän toimen täyttää ja koska siihen toimeen mah-
dollisesti sopivammat henkilöt ovat muissa tärkeissä työväen
luottotoimissa. niin valiokunta ehdottaa, että tämäkin val-
tuuskunta pidettäisiin entisellään.

.Sisäasiain toimituskunnan valiokunta ehdottaa järjestet-
täväksi siten, että siviilihallinto erotetaan sota-asiain hoidosta
ja että Siviilihallinnon valtuutetuksi nimitettäisiin toveri
Yrjö Mäkelin. Siviilihallinnon yhteyteen olisi perustettava
Yhteiskunnallinen huoltotoimen jaosto, jonka hoitajaksi olisi
asetettava nainen. Sen toimeen kuuluisi huoltaminen m. m.
suojeluskasvatuksesta, köyhäinhoidosta, lasten hoitoloista
y. m.

Jaoston hoitajalla on puhe- ja äänioikeus Kansanvaltuus-
kunnan kokouksissa jaoston asioita käsiteltäessä, sekä puhe-
oikeus muita asioita käsiteltäessä.

Valistusasiani valtuuskunta olisi jaettava kahteen osaan,
niin että toiseen jaostoon kuuluisivat kouluasiat ja toiseen
kaikki muut valistusasiat.

Ehdotettujen jaostojen hoitajat olisi asetettava siten, että
Kansanvaltuuskunnan puheenjohtaja neuvottelee Kansan-
valtuutettujen ja Perustuslakivaliokunnan kanssa ja tekee
ehdotuksen Pääneuvostolle, joka lopullisesti nimittää hen-
kilöt toimiinsa.



Edellä esitettyjä seikkoja huomioon ottaen valiokunta eh-
dottaa, että Pääneuvosto hyväksyisi seuraavat toverit Suo-
men Kansanvaltuuskunnan valtuutetuiksi:

Valtuuskunnan puheenjohtaja toveri Kullervo
Manner;

Ulkoasiain valtuutettu toveri Yrjö Sirola:
Sisäasiain valtuutetuiksi: siviilihallintoon to-

veri Yrjö Mäkelin, sota-asiainhallintoon toverit
Kero Haapalainen ja Adolf Taimi;

Oikeusasioin valtuutetuiksi toverit Lauri Le-
tonmäki ja Antti Kiviranta:

Valistusasioin valtuutettu toveri O. W. Kuu-
sinen;

Raha-asiain valtuutettu toverit Edvard Gyl-
ling ja Jalo Kohonen;

Työasiain valtuutettu toveri J. H. Lumi-
vuokko;

Maatalousasioin valtuutettu toveri Evert Elo-
ranta;

Elintarveasiain valtuutettu toveri Oskari
Tokoi;

Liikenneasioin valtuutettu toveri. Konstantin
Lindqvist;

Posti- ja tiedotusasiain valtuutettu toveri
Emil Elo;

Prokuraattori toveri Mattia Turhia.

Helsingissä 15.02.1918

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa: puheenjohtaja M.
Airola, varapuheenjohtaja E. Härmä ja jäsenet Ida Aalle-
Teljo, W. Toikka ja W. Jokivirta.




