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Suomen TyOvAen PIIneuvoston 
PerussUnn6t. 

H yväksyt11l Päiilleuvostrm täysi-istun
nosSfl 18 päivänä heltltiJ."!1utla 1918. 

1 §. 
Korkeinta valtiova ltan maassa vallan

kumotlsaiknna. käyttävät Työväen Pää
neu vosto ja SUOln.;n Kansn nvaltuuskunta 
y hdessä, kunnes uusi korkeimman va ltio
vallan omaava laitos on Suomen kansan 
hyväk s~'män uuden valtiosliännön mukaan 
valittu ja, Työväen Päiin('uvosfon tunnus
tamona kok oontunut. 

2 §. 
1',l'öväen Pääll(!uvostoon kuuluu 4-0 va· 

Iittua jäsentä, nimittäin 15 Suomen 80-
sialidemokratisen Puolueen Puolueneuvos
ton valitsemaa, 10 Suomen Ammattijär
jestön Toimikunnan ja sen alaisten liitto-



• 
toimi ku ntain va litsemaa, 10 Suomen P u
naisen Kllurlin valitsemaa ja 5 Helsingin 
työviienjii rjestöjco edustuslaitoksen valit
semaa. 

Sitä paitsi on Suomen Kao&flovaltuus
kunnun jäsenillä P ää neuvoston istunnoissa 
puhcvn lta sekä lnillsäädiintöasioissa myös
kin iiäni\'ulta. 

J os vak inainen jäsen on eshltty toin
tansa Ui;rUämästä. astuu varajäsen esteeI
lisen ryhmästä hänen t ilalleen, milloin se: 
haitaHa voi tapahtua. 
_ Kullakin järjestöllä, joka. on edusta
jansa 'l'.yöviien P iiäneuvosloon lähettänyt, 
on oil,ens, milloin tahansa. katsoo syytä 
olcvo n, va lita toinen jäsen tahi toinen va
rajäsen ennen valitsemnnsa sijaan. 

3 §. 
Työväen PääneuvostoIIn on valta. ottaa 

ja erottaa Suomen Kansa nvaltuuskunnan 
jäsenet. 

4 §. 
Kansanvaltuusk unnan tekemistä pää.

Wk"istä on t~htä\'ii -i lm oitus Työväen Pää-
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neuvoston kulloinkin ensiksi IlidetW,'ässä 
tii:,'si-istunnossa, ja on 'fyöväen Piiänen
vostolln valta muuttaa tai kumota. mikä 
K nnsnovaltllllsk unnan piiiitös tnhansn . 

5 §. 
'r yövlien P ää neuvoston jäsenellä on oi

keus tehdä kysymyksiä K ansanvaHuute
tilill e ja on Valtuutettu velyoJlinen VIlS

taamaan k~'sym:vkseen joko heli tai sell
rau n l SSIl P iiiineuyosfon täysi-istunnossa. 

6 §. 
PHätöksel lehdtiän .rksin kerhlisella ää n

IcncncmmistÖJl ii . Äänien tason sattuessa, 
ratka isee asia n puheenjohtaja. 

Äiinest;rs suoritetaan kättennostolla, 
ellei joku vaadi nimenhundonmn kaista. 

iiiinestystii . 
Vaa lit toi mitetaa n lillpuäänestyksellä, 

ellei ehdotetuista muuten sovita. 
P iiäneuvoslo;,sa asiaa käsiteltäessä on se, 

jota nsill mieskohtaisesti koskee, oiken· 
tettu ottamaan osaa kesk l1sh~lutl n , mu lta 
ei piiätöksen tekoon. 
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7 §. 
,Pääneu\·ostoll piiiilöksel tltrkistaa sen 

])uheenjohtajaneuvosto ja. ju lkaisee Suo
men Kansall\'flltuuskunta,.. 

8 §. 
P litincu \'osto laatii ja VH h vistnn itr.elleen 

t~'öji:irjest:v ksen. 
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Suomen TyGvl en PUneuvoston 
Työja~estys . 

.J H yviikslltty PäiincllvostQn läysi-ishm
-_ 1I~)Sff(I .. l)iiiviil,ii helmikuuta 1.918. 

Yleisll miiririsfi. 

1 §. 
Sen lisäksi, mil;i Suomen Työväen Puä

neuvoston Perussiiännöissä on Pääneuvos
ton työtavasta määrätty, noudatetaan 
Pääneuvoston työSsä seuraavaa. järjes
tystll. 

2 §. 
P i\äneuvoston käsiteltä.väksi voi asioita 

esittää Suomen Kansa nvaltuusknnta, So
sialidemokra,tisen Puolueen Puoluetoimi· 
kunta , Suomen Ammattijärjestön Toimi
kunlll , SUOlll l ll Pu naisen Kaart in Yleis
esikunta. PHiineu vo~ton vulioku nL~ tai IlU
heenjohtajaneuvosto tahi y ksityinen Pää
neu voston jäsen. 
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3 §. 
'fäysi. istunnossa esille tulevaksi tar

koitettu asia on hyvissä ajoin ennen täysi
istunnon alkua ilmoitettava Pääneuvos
ton kansl iaan. 

Täysi-istunnossa herätettyä kysymystä. 
ei oteta. samassa. istunnossa. esille, ellei vä.
hintään kahdeksa n jäsentii sen esilleotts
mi sta. kannata. 

Valiokunnat. 

4 § . 
.Asioita v81mislelcvasti .käsittelemään 

asettaa Pääneuvosto keskuudestaan tar
peellisen määrän val iokunt ilI., joiden kun
kin jäsenten ja va rajäsenten määrästä 
päätetään" samalla. lmin valiokunnan aset
tamisesta. 

Kansa nvaltuusk unnan jäsen älköön al
ko jäsenenii valiokunnassa . mutta on veI· 
vollinen kutsuttaessa ssapumaan valio
kunnan kokOllhecn Rnta-mlum tarvittavia 
tietoja. 
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, 
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5 § . . 

Va liokunta valitsee itselleen kesk uu
destaa n Iluheenjohtajan ja varapuheenjoh. 
tajan sekä ottaa. tarvitta-essa sihteerin ja 
muu t toimihenkilöt. 

6 §. 
.J 08 va liokunnan jäsen on estetty otta

mastfl osaa asia n käsittelyyn, kuhllkoon 
... ijaa nsa vara jäsen en. 

Va liokunt.a. on päiitösva ltni ncn, jos vä
hintään ka k;oj kolm annesta jäsenistä on 
sfla!lU vi ll a. 

7 §. 
Valiokunta saattaa kutsum illcnsa 

asiantu nti joille antaa oikeuden ottaa osaa 
valioku nnan keskustelui hin jossakin määr 
riityssä asiassn, mutta ei äänestyksii n. 

8 §. 
Valiokunta laatii mieti ntönsä sen käsi· 

teltä,väksi Iykätystä asiasta lyhyeen muo
toon kirjaJlisesti ja moni stuttaa sitä tar
pcell isen miUirän. 
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Mietinnön tulee päättyä ponsi Jauseisiin, 
jotka sisältävät valiokunnan ehdotuksen. 

Ellei mietinnössä ole \j:irjallis ia perus
tel uja, on va liokunnan va lit.tavR joku jii.
senistään niitä täysi-istu nnossa 8elo"ta
maa n. TUliainen selostaja saa täysi-istun
nossa käytfää ensi mäisen puhoonvunroIl 
asiata käsittelemään ryhd.vUäessä. 

9 § . 
. Jäsen, joka ei yhdy valiokunnan paa

täkseen, S8a mietintöön li ittää. vasta lau
seensa, mietintöä sen vuoksi kuitenkaa,IJ ' 
vi iv.vttämättä. 

10 § . 
.Muuten noudatettakoon asiata. valio

kunnassa käsiteltäessä soveltll vi lta koh
di n sitä, mitii täysi-ist unnoisf.& on mää
rättynä. 

Tlysi-istUDtO. 

II §. 
Piiäneuvoston täysi-istun non kutsuu 

koolle jil siinä johtaa Imhetta P iiä neuvos-
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'ton iL>elleen valitsema . Iluheenjohtaja., 
Puheenjohtaja n lisäksi valitaan ka.ksi 
varapuheenjohtajaa, joista jomp ik umpi 
astu u puheenjohtajan t ilall e hönen olles
saa n estettynii. 

12 §. 
P iiä ncuvoston puheenjohtaja ja varapu

heenjohta jat sekö" valiokuntien puheen
johta jat muodostavat pulleenjoh1ajaneu
voston, joka avustaa. puheenjohtajaa Pää.
neuvoston töitten järjestelyssä ja. suorit
taa ne muut teht.ävät. jotka Pääneuvosto 
s ill e antaa. 

Puheenjohta,ianeuvosto voi tehdä ehdo
tuksia lii.,vsi- istunnolle esitettävi ssä asi
Oissa . 

13 §. 
P uheenjohtajaneuvoslon asia na. on 0t

taa Piiii nClI vostolle vaht imestari t ja muut 
tarpeelliset toimihenkilöt. valvoa heidän 
toimintaansa ja syytä ilmaantuessa erot· 
taa otta mansa. toimihenkilö. 
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Puhecnjohtajaneuvosto ratkaisoo myös
kin ]>iUineuvoslon ])ienet tAloudelliset 
asiat. 

14 §. 
Piiiineuvoslon läysi-istunnoita pide

tään mannantaisi n, keskiviikkoisin ja 
perjantai si n J(ell o knusi iltapäivällä, mi
kiili kii rcellineu aain tai asioitten paljolls 
ei vaadi useampia tai aikaisemmin aIek 
luja istuntoja. 
- Pääneuvosto on kutsuttava täysi-istun
toon, jos Suomen Kansa nva ltuuskunta 
taikka PäUnell voston puheenjohtajaneu
voslo taj valiokunta, talli vällinHiän kah
deksa n. PiiJinell vosion jäsentä si tii vaat ii. 

15 §. 
Kutsu täysi-istuntoon on annettava 

joko sanomalehdessä tai henkilökohtai
sesti todisteeli isesti, mikäli täysi-istun
non ajasta. ei ole määrätty tässä työjär
jestyksessii. tai täysi-istunnossa, jolloin 
muula, kulilua ei t.arvita. 



16 §. 
Täysi-istun non alussa toimitetaan ui· 

menhlluto. J äsen, joka on nimenhuudosta 
poissa eikä ] 5 minuuti n kuluessa nimen
huudon päättymisestä. kirja llisesti sihtee
rille ilmoita. saallumisestaa n, merkitään 
Doissaoleva ksi. 

Oi keus olla IlOissa. täysi. istunnosta. voi
daan jäsenelle myöntää vain -pakottavan 
syyn sitä vaat iessa. 

J 08 jäsen ilman Pnäneuvoston lupaa tai 
päteviiii syytil jiiii llOia tHrsi-is tllnnostll. 
eikä kutsu s ijaansa va rajäsentä, voidaan 
h!inet tuomita meneUämliiin päiväpalk
kansa sekä sa kottaa eni ntään saman ver
ran. N äin mahdollisesti kertyvien varo
j en käyttämi sestä Piiii-Wiä Pääneuvosto. 

17 §. 
Pääneuvosto on päätösvnltainen, kun 

vähintään 25 jäsentä. on saa puv i1la. 

ui' §. 
Läsnäolo-oikeus täysi-istunnossa on 

Sosialidemok ratisen puolueen Puo1ueneu-
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voston. Ammattijärjestön Toimi kunnan 
jil Suomen Punaisen l(lIartill Yleisesikun-
111111 j ~ i senilHi sekä niillä , joille P iiä neu-. 
\'0810 erikseen läsniiolo-oikeuden myöntää. 

,Pä,äneuvoslo voi jul istaa jonkin asian 
kusittelyn kokonaan sa laiseksi, jolloin 
liisnäolo-oikeus on va in Pääneuvoston jä.. 
senillii ja kn nsa nn.ltuutetui lla. 

19 §. 
Asiata Pääneuvostossa käsiteltäessä. 

sa llitaan siitä ensin yleiskesk ustelua.. 
KlUl se on julistettu päättyneeksi, lähe
tcmun asia. valiokuntaan. mikäli se ei ole 
niin kiireellinen, että se on heti ratkai
lava._ tai niin vähällätöincn, että se voi· 
na.all ra tkaista ilman va liokun ta käs ittelyä. 

Kun asia. palaa va l iokunnasta, käy
dään, ell ei y leiskeskustelun asiassa ha.
luIn, ra tkaisemaan si tä kohta kohdalta. 
Samoin menetellään, jos asia on päätetty 
ratkaista valiokuntaan lähettämättä. 

Kun keskustelu käsiteltävänä olevasta 
kohdasta on julistettu päättyneeksi, se
lostetaan keskustelun aikana tehdyt eh-
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dotukset ja 'toimitetaa n äänestys kanna. 
tetuiksi tulleitten ehdotusten välillä. Se 
ehdotus, joka lopullisessa äänestyksessä 
saa\'uttl\R enimmät äänet, tulee päätök. 
seksi. 

'Suomen Ka-ns8Il valtuuskunnan, Pää
neuvoston valiokunnan ja sen puheenjoh
laja llcuvQston ehdotu kset. va ikka niitä. 
puheenvuorossa ei ole kan natettu. on otet.
tava äänestyksen ala isiksi. 

20 §. 
Pll h lC Il VtlO I'~<I ~na suullisest i pyy tää 

va in s illoin, kun toinen ei käy tä puheen
vuoron . Muussa tapauksessa. on puheen
vuoroll py;\' nlii cs ilettiiv;i Jd rjall isest.i. 

Puheenvuorot a nnehan sii nä järjestyk. 
sessä kuin ne on py,vdetty, 

Puheenvuoron saatuaa n puhuu jäsen 
paikaltaan ja. seisaa lt aan. 

21 §. 
l'u lll'cJ1VUOrol, S:.lIllOi Il KU in pu heaika kin, 

voidaan rajoittaa , mikäli rajoittamista 
kannattaa. väh intään "kaksi kolmannesta 
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äänestykseen osaa ottavista Pä..'i.neuvoston 
.jäseni stä. 

E hdotuksen ]luh(.'(! llvuo rojen tai ]lUhe
aja n rajoiHamiiieksi san tehdä ulkopuolella. 
siHinnöl1isen pu heenvuorojaksoll, jos pu
heenvuoroa. pyytäessään ilmoittaa ]lyytä
villisti puheenvuoroa " työjärjestykseen" . 
l 'ä llöi nkin 011 kuite nki n noudat ettava 20 
§: II J mom ; i ll mää l'ä.,·ks iä. 

Kun ehdotus IlUheenvuo rojen tai puhe
ajan rajoiltamisc!>!n on tehty jn ehdotusta. 
knnnntdlu , on krsymys siitä ensi n rat
kais!nva I,vhyesti tupalltu vn ll a äänestyk
sellii. 

22 §. 
JOk!lis~n puhujan, joka tekee uuden eh

dotuksen, minkä ta Maa Hiincstyksen alai
seksi, t ul ee, milloin l)ulH~enjohtaja katsoo 
sen tarpeelliseksi, antaa ehdotuksensa kir
jallisesti puheenjohta ja lle. 

23§. 
Ehd otusta, jota kesktlstelun ku luessa. ei 

ol e kannatettu, ' älköön Ilsetettako iiänes
t.,vksen alaiseksi. 
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,Jo.~ chdu!t;,; 011 tehty sen jiil ke-en kuil! 
puhCPllnlOfO! on rajoitettu, on >'C' kuil("ll
kin huumio\lIlOldtO"lHl. JOE- chdol ubin "'c
lu~ t (Jhlf'~ ~ :1 iJmoitelnnn, ellii C]H]o!u"ln 
kannnft1nnn. 'i'iillaincn ilm oi tus on I('ht ii· 
vii 1.\'Il,\,(>",li ja j:uustelemnI1a. 

2-l § . 
• Jo,.: u"iaa kii.;;il'2lfikssä kY".\'I!l;-.""tii P.\' .\'_ 

d elHiin Ilij.nliille. iilköön P äJin l'u\ oslo ",ill~ 
ki el liikö. milloin viih inliiiin koimanIles 
l ii"'lIii o[{\i~ ta jiis-enistii pöydiillc IHlllOP,\',nI
tiiii kunrllllhw . 

U.-;cnm mi n Jmin kaksi .kertaa iilkiiijn ~a-
111:111 H~lIlU ])ö'y(liillc Ilnntako. 

25 § . 
. Jo'" kt' ,.ku",!dull alc.tlllfl jostakin :l.~ia15la 

ehdulu,.: 011 tellly sen pö.vdiillc llnllo"la ta i 
jo,; !Lhdiiiin joki n muu ehd olu,;, jOllk~l h ~'

\"iib~'llIillen kcskeyl tli isi asinn il15ialliH'll 
kii .~ ittd.\"l1_ 011 kysymys siiW 1'111' 'li-. \":1 , 

('llll enkllin (1I('1l1 11ää keskustelua if~e fl.-;ias
ta sllllitnnJl. 
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26 §. 
Nimcnhuudon mukaan loimitt tta\"i..,:~n 

iiiinp"tyksissli 3\'uslaa ~ih lee l'iii ka k~ i JlU' 

lH':' ujohlf1jnll siih en klll sunlnll Piiiiu('u\"o..,
hm jHsenW. 

27 §. 
:\ Ii 11("1 ,'" ksc:;sli ei Ja ~ l 11 sun iUi niui kQul· 

tUlin ki i ;rhiiii sen jiilkKll kuin iun'nH,"nn 

ni mi on huud eitu. 

28 §. 
]}!länCllYOslon jiiscnellii. job ei \'01 ,\"ll ' 

t.vii t.ehls.vn llUiiWk~cen , on oihu~ 1.r
h~·f''; t.i ,;iiW ilmoittaa JlU.diikirjn!lIL 

:Jiisenellii on oikcu::, Jlö,diikil'jnan liite! 
liivHbi ldl'jallisesli nnlnu vll ::: lnlnuse . mi
kini }1(li päätöksen teMrii ])idiiUiiii ihel-
1~1l s.iihen tilai5uuuell. 

Pörliikirjfill 
Viiiineu \'o~ton 
~ ihl('{:ri. 

29 §. 
lii.Y5i-istunnoi",,:! laatii 

gii hen loi mel' ll \'llli IsellHl 



PÖ,diikirjaan wf:l'ki täii ll tehdyt ehdo
tukset, niistä toimitetut iiiiue"fyksei jfl 

lliiden johdosta tehdyt lliiiitöksct. Puheen 
yuoroi sla mer~itään ehdotusten lyhyet 
lICl'u:;lelut, mikäli ei ehdotus itsessään 
11 i itii ri itlii viisi i il mu is{', A sioi",,,,:1. JOl..,:..,:a 
\'flill l)iiätökselJii on varsiuaislll Illerki
I,\'SW, merkitään vain se, 

30 §, 
'.l'iiysi-istunnon pöytäkirjan tarkistavat 

puheenjohtaja ynnii kak..,j hJinen esityk
~ ( "tii;in $ii hen kulloinkin \'alitlua Piiiilleu
\,0,..11J1I jiisenlii, 

Eriniisiå maaräyksiä. 

31 §. 
Piiäncuvoston vamjii",ell saa palkkion 

.iokaiselta Piii\'iiltä, minkä hä n.ottaa' läysi
istun noihin osaa tai. jos hän on maaseu
nultll, jokaiselta piii viiltii, minkä l1äll P ää
ll eUYOstOll istuntojen ,'uoksi on pakotettu 
C1lemalllllliiäk aupu ngi ssalahi matlwilla, 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 



32 *. 
Pi\illl('IlYOstoll tuimitu.~ k irjat laatii sih

t"~'ri ja tarkistaa IlUh(,(,lljohtn,ianeU\·o;;to. 
:\ ~, a llf'k irjoittaa PiiHl\('lIvoston \lUolesl a 
)lllhtl'ujo htaja ja YflraplI hecnjohta ja, vii

hommiin liirl;ei~i<ii !=Ii kiir('el1i""i,,~n n"iui~"l 

IV hu'njohlaja. 

33 ~. 
IJ iw Jlfl1\'o"lon l)ääHi"t('J1 tii.vli intöön

llil1l0 on Suomell l\ .l llsnnva lluu;:,!wnnHH 
1: hHh·iinii. mikäli jJiiiiW" ei koske "PiW 
II \I\'()~lon omia ;Il,ioiia. jolloin lliHitöhell 
1 :i.\· \ H nl ij[jn pa ncc pu heenjoh Injnncn \'osto. 

M §. 
Tiimii I.\"ii.iiirjesl,\·s olkoon l1ou(latf'tla

\"Hna. kUIlIlt.''' P ää nelJ\'oslo on i,;iihen piW t
tiin.\"! Illtntloben tai l i!ii.\"k!ico . Sellflilu'n 
I'iiiit ib Hl!'tUIl ,-oim:lall Iwti. 

""V'",,,, K",\ ~",, ' TYOVÄENLI\KKEEN KIRJASTO 

" KIRJASTO .. 

1290628284 
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