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Perustuslakivaliokunnan mie-
tintö Nro 3 Kansanvaltuuskunnan esityksen
johdosta, joka sisältää ehdotuksen Työväen
Pääneuvoston Perussäännöiksi.

Perustuslakivaliokunnan

Pääneuvoston päätettyä lähettää asia Perustuslakivalio-
'kunnan harkittavillesi saa valiokunta esittää s-nraavaä:

Koska Työväen Pääneuvosto on väliaikainen vallanku-
raouskauden aikana yhdessä Kansanvaltuuskunnan kanssa
korkeinta valtiovaltaa käyttävä laitos on valiokunta katso-
nut tarpeelliseksi myöskin määrätä ensimäisessä pykälässä
koska ja kenelle se tämän valtuutensa luovuttaa.

Valiokunta on sitä mieltä, että Työväen Pääneuvoston
edustusperuste ei ole oikeudenmukainen, koska se suo yh-
delle paikkakunnan työväestölle kohtuuttoman suureri edus-
tuksen, mutta huomioon ottaen sen, että Pääneuvosto un
vain väliaikainen laitos ja että muutokset nykyisen tilan-
teen vallitessa tuottaisivat suuria hankaluuksia niin valio-
kunnan enemmistö on sitä mieltä, että Pääneuvoston kokoon-
pano säilytettäisiin siinä muodossa, jossa Puolueneuvoston
kokous on sen hyväksynyt.

Valiokunta pitää suotavana, että Kansanvaltuuskunnan
jäsenillä on puheoikeus kaikissa asioissa Pääneuvoston ko-
kouksissa, mutta sitä vastoin ei valiokunta ole voinut yhtyä
siihen ehdotukseen, että Kansanvaltuuskunnan jäsenjliä olisi
Pääneuvoston kokouksissa kaikissa asioissa äänivalta, vaan
pitää oikeudenmukaisempana, että se rajoitetaan määrättyi-
hin asioihin.

Myöskin on valiokunta katsonut tarpeelliseksi määrätä,

milloinka varamies, vakinaisen ollessa estettynä tointansa
hoitamasta, astuu hänen tilalleen.



Vielä on valiokunta esitettyyn Perussääntöehdotukseen
tehnyt joukon pienempiä lisäyksiä ja korjauksia. Edelläesi-
tetyn perusteella valiokunta ehdottaa.

että Pääneuvosto hyväksyisi ja vahvistaisi
seuraavan ehdotuksen:

"StiotoeirTyöväeii Pääneuvoston Perussäännöt.

1 §•

Korkeinta valtiovaltaa maassa vallankumousaikana käyt-
tävät Työväen Pääneuvosto ja Suomen Kansanvaltuuskunta
yhdessä, kunnes uusi korkeimman valtiovallan omaava lai-
tos on Suomen kansan hyväksymän uuden valtiosäännön
mukaan valittu ja Työväen Pääneuvoston tunnustamana ko-
koontunut.

2 §,
Työväen Pääneuvostoon kuuluu 40 valittua jäsentä,

nimittäin 15 Suomen Sosialidemokratisen Puolueen puolue-
neuvoston valitsemaa. 10 Suomen Ammattijärjestön toimi-
kunnan ja sen alaisten liittotoimikuntain valitsemia, 10 Työ-
väen Punaisen Kaartin valitsemia ja 5 Helsingin työväen-
järjestöjen edustuslaitoksen valitsemia.

Sitä paitsi on Suomen Kansanvaltuuskunnan jäsenillä
puhevalta sekä lainsäädäntöasioissa myöskin äänivalta.

Jos vakinainen jäsen on estetty tointansa täyttämästä,
astuu varajäsen esteellisen ryhmästä hänen lilalleen, milloin
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 §.

Työväen Pääneuvostolla on valta ottaa ja eroittaa Suo-
men Kansanvaltuuskunnan jäsenet.



4 §.

Työväen Pääneuvostolla on valta muuttaa tai kumota
mikä Kansanvaltuuskunnan päätös tahansa.

5 §.

Päätökset asioista tehdään yksinkertaisella ääntenenem-
mistöllä.

Äänten tasan sattuessa, ratkaisee asian puhemies. Äänes-
tys suoritetaan kättennostolla, ellei joku vaadi nimenhuu-
donmukaista äänestystä.

Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, ellei ehdotetuista
muuten sovita.

Pääneuvostossa asiaa käsiteltäessä on se. jota asia mies-
kohtaisesta koskee, oikeutettu ottamaan osaa keskusteluun,

mutta ei päätöksen tekoon.

6 §.

Pääneuvoston jäsen saa palkkioksi toimestaan 40 mark-
kaa päivältä Pääneuvoston koossaoloajalta sekä korvauksen
matkakuluista.

7 §.
Pääneuvoston päätökset tarkistaa Puhemiesneuvosto ja

julkaiseeKansanvaltuuskunta.

8 §.

Pääneuvosto laatii ja vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

Helsingissä 15.02.1918

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osua puheenjohtaja M.
Airola, varapuheenjohtaja E. Hiirmii ja jäsenet Ida Aalle-
Teljo. W. Toikka .ia W. .Tukivirta.




