
Entisten Sen aatin Talousosaston jäsente n eläke-anomukset.

02.11.1917kirjeessä marraskuun 2 päivältä 1917 on ministärivaltio-

silitoori ilmoittanut että Väliaikainen hallitus toioi to Ilos-

saän kysy Sonaatin [Polouso«aaton entisten Juuriten ano-

musta eläkkeestä, katsonut että ne osaston jäsenet, jotka

©ivät olleet Buomen kansalaisia, tosin olivat oikeutetut

saamaan eläkettä, katsomatta kuitenkaan aslaniimkaisousi mää-

rätä eläkettä makoot tavaksi Suonen valtion varoista* xäLiän

lautta lienee katsottava näiden senaattorien eläkeanomusten

talloen lopullisesti rat toi istuksi, siten, että heille ei

ole Suomen valtion varoista suoritettava eläkettä.

Mitä niiden ont. senaattorien eläla»ano maksi in tulee,

jotka ovat suonen kansalaisia, niin voitanoo huomauttaa, et-

tä kun non' at In j sonillo on Sonaatille 13 päiväni! syysk.

1892 annetun ohjesäännön 4>ö &;n mukaan, vakuutettu sellai-

nen eläke, jonon ho ikä- ja virkavuosiansa nojalla asetus-

ten mukaisesti olisivat oikeutetut, vain siinä tapauksessa,

että heitä, loppuun kuluneen virka-ajan jälkeen oi uudelleen

kutsuta sonaattiin, taik..a jos ho, kivulolsuudon talli saavu-

tetun korkeamman iän takia eivät voi .udelleen valtion pal-

velukseen jäädä, s©toi kaikui läkkoldon ha leijat ovat jo en-





non virka-aikanoa umpeen mkalumlsta anomuksesta saneet eron

sonaattorinviroistaan. oikä kukaan heistä 010 pyytmnytkään elä-

kettä sillä perusteolla, ettei hän kivaloisuudon tai korkoamme

iän tähden voisi ml tion palvelukseen Säädä, hakijat eivät oi:

oi oikeutetut saamaan asetuksenmukaista eläkettä, fahän saattoi

kuitenkin huomauttaa ottel soliainon Senaatin jäsen, joka itoo

pyytää eroa virastaan kesken tohkUita- jän aosttoaksoen virknnsc

hallituksen käytettäväksi Senaatin uivien järjestelyn helpottami-

seksi, voi joutua huonompaan asemaan kuin so, joka yllämaini-

tuista syistä eroaa tai eroitotean.

Heikkokin eläkettä loissakin tapauksessa on muodollisesti ha-

ettava, niin on kuitenkin virkamiehellä samanlainen oikeus eläk-

kaasoon kuin palkkaankin* Edellytyksenä asetuksonmukai sen eläk-

keen saamiselle on kuitenkin palvelu les on nuhteettomana. Asetuk-

sissa ei lähemmin selvitetä mitä. käsitteellä nuhteettomana tar-

koitetaan. öuhteottorauuden puute oi kuitenkaan 010 olemassa il-

man muuta silloin kuin virkamiestä on tuomittu virkavirheosta,

joita voi sattua mitä huolelll&åmmallekin , vaan virantoimituksesi

sa tapahtuneen hairahduksen olla erittäin raskauttavaa laatua,

jotta s© polstais i virkamiehen palvelukselta aahteottomuudon.

Kysymys siitä onko virkamiehen palvelus ollut nuhteetonta vai

oi, on siis aim jossain määrin harkinnan varpua. aSttmftn har-





kinuan mielivaltaisuuden • välientäraia oksi voine a kuitenkin ylei-

senä sääntönä lausua, että virkamies, Jonka palvelukselta voi-

daan harkita puuttuneen nuhtoottomat ta, tulee olla tuomittu

siltä tai niistä virkavirheistä. Joiden voidaan harkita pois-

taneen nuhteettomuuden hänen palvelukooltaan* [Tässäkin virka-

miehen edellytetään palvelleen nuhteettomasti, kunnas toinen

asianlaita syleen nostanlaon Ja tuomioistuimen kautt tai

srur topi uotietä annetun tuomion tai päätöksen kautta solvite~

tään. Po ikkeastapau ksissa täytyy koitonkin katsoa uotariston

Ja virallisesti todistettujen tosiasiain voivan korvata lail-

lisen uuomion tai päätöksen, Tällaiset tosiasiat tulee siis

Valtioneuvoston eräissä ta pmkoi osa voida ottaa huomioon Ja

harkita 0laiteanomuksia käsitellessään* on siitä onko

tällainen poikkeus esilläoleva, ssa tapauksessa olemassa.

Anomuksien Johdosta Suomen Senaatin Prokuraattorilta vaa-

ditussa selvityksessä anomuksenteki Jäin palveluksen laadusta,

on virkaatoimittava pr kuraattori luetellut Joukon Senaatin

r i'alouaosaston, sinä aikana. Jolloin lukijat olivat san Jäse-

num. toimenpiteitä, Jotka v.t. prokuraattori katsoo sellaisik-

si, että no ovat pidettävät tahallisina virkarikoksina. Ja

täysin osoittavat ettei ano Jäin palvelusta voida pitää nuh-

teettomana. v.t. prokuraattori. Jonka asiana olisi taimiston





tekojen saattaminen oikeudellisen tutkimuksen alaisiksi, ei kai-

taakaan ole katsonut tarpeelliseksi ryhtyä, toimenpiteisiin syyt-

teen nostamiseksi entisiä senaattoreita vastaan* Perusteeksi mai-

nitse© v ot* prokuraattori että (entisen »emätin Jäsenet) toukok.

29 päivänä 1917 annetun Julistuskirjan asukaan tulisivat ellei

kokonaan niin ainakin suurimiaak si osaksi v&p au te tuiksi niistä

rangat tuaoeirmeuksista. Joihin heidät olisi rikkomuksistaan tuo*

mittava. Mikäli taas täydellinen armahdus ei voisi tulla ky-

symykseen, niin ei nykyisenä yli en okautena. Jolloin on pyrit-

ty mahdollisuuden «Hakaan tasoittamaan mannoina laittomuusvuosina

tehtyjen oikeuden louk maton jäljet, yleinen oikousta Junta vaa-

tinut syytteen nostamista»

Edellä esitettyihin seikkoihin nähden voine© pitää esillä-

olevaa tapausta sellaisena. Jolloin Valtioneuvosto, harkitessaan

eläkeanomuksia, voi otta maila huomioon notorIsot iaktat ja vi-

rallisiin asiakirjoihin perustuvat tosiasiat, tutkia onko haki-

jain palvelus ollut nuht ootonta• tällöin siis oi 010 tarvis

edos oikeudenk 5 yntiä. Jossa yksinomaan to. n että hakijat

ovat tehneet itsensä syypuikai sellaisiin tekoihin että heidän

palveluksensa ei voida katsoa olleen nuhteetonta*

Sellainen armahda» kuin Julistuskirjassa toukokuun 29 p;ltä

1917 on Myönnetty, ei sikäli kuin oi Julistuskirjassa toisin





sanota kohdistua muimn kuin varsinaisiin ranepietusßourcuaaak-

siin, Häihin oi 010 luottava sellainen seuran -tuo kuin oikeu-

den menettäminen eläkkeen saamiseen.

Asetut senraukalsen eläkkeiden myöntäminen hakijoille on siis

katsottava riippuvan siitä, harkitaanko hakijain palvelukses-

saan tekenkiinsä rikkomuksien olevan niin vakavaa laatua, että

heidän palveluksensa oi voida katsoa olleen nuhteettomien•




