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K ertom u s niiden asetusten synnystä, 
jotka tarkoittavat venäjän kielen asettamista 
ylemmän hallinnon virkakieleksi Suomessa, 
kokoontumisvapauden rajoittamista sekä elin- 
keinolain kumoamista maassa kuljeskelevien 
venäläisten kaupustelijoiden hyväksi.

„Laissa maan turva".

Yhden kuukauden kuluessa v:n 1900 valtiopäivien 
päättymisen jälkeen on kansamme niskoille tullut m. m. 
keisarillinen julistus ja  kaksi esivallallista asetusta, mitkä 
kaikki ovat syntyneet ilman Valtiosäätyjen myötävaiku
tusta ja  syvältä koskevat maamme laillisesti voimassaole
vaan oikeusjärjestykseen. Yksimielisesti ja  — koettelemuk
sista huolimatta — heikontumattomalla jäntevyydellä on 
kansamme vastustanut näitä perustuslainvastaisia mahti- 
käskyjä. Mutta se sanomalehdistö, joka päivä päivältä 
on koettanut antaa yleisön tiedoksi tapahtumain kulkua 
ja  tuoda esille mielien yhtäpitävät ajatukset, on osaksi 
hävitetty, osaksi entistä ankarammin kahlehdittu. Sentäh- 
den on katsottu tarpeelliseksi tällä tavalla antaa yleisölle 
mikäli mahdollista oikea ja  täydellinen selonteko siitä mitä



on tapahtunut, samalla liittäen siihen muutamia viittauk
sia kysymysten oikeudellisesta luonteesta sekä päätöksiin 
osaaottaneiden henkilöiden menettelystä.

Kysymys venäjän kielen saattamisesta viralliseksi maan 

hallinnossa on, nykyisessä turmiollisessa muodossaan, he
rätetty sillä tekosyyllä, että Talonpoikaissääty v:n 1897 
valtiopäivillä teki yksityisen anomuksen suomen ja  ruotsin 
kielen käyttämisestä maan tuomioistuimissa ja  virastoissa. 
Nykyhetkellä on tämän anomuksen ja  sen aiheena olleiden 
olosuhteiden arvosteleminen kokonaan jätettävä syrjään; 
puhtaasti muodollisen syy-yhteyden pelkkä huomauttaminen 
riittää.

Senaatin tästä anomuksesta antaman epäävän lau
sunnon johdosta ehdoitti nimittäin silloinen v. t. kenraali- 
kuvernööri, kirjelmässään toukokuun 24 p:ltä 1898, että 
venäjän kieli olisi saatettava viralliseksi senaattiin ja  osaksi 
lääninhallituksiin, — tämä olisi ensi askel tuon kielen 
yleisesti viralliseksi asettamiseen Suomessa. Muutamia 
päiviä myöhemmin vaadittiin senaatilta hallitsijalle annetta
vaa alamaista lausuntoa tästä v. t. kenraalikuvernöörin 
ehdoituksesta.

Helmikuun 20 p:nä antamassaan alam. lausunnossaan 
osoitti senaatti asianmukaisesti, että tämä ehdoitus, mikäli 
se nojautui sellaisiin asiakirjoihin ja  aikomuksiin, jotka 
olivat esiintyneet ennen Suomen yhdistämistä Venäjään, 
perustui kerrassaan vääriin historiallisiin tapahtumiin ja 
olettamuksiin; että ehdoitus kokonaan rikkoi koko sen 
kehityksen, mikä, tuomioistuinten ja  virkakuntain kieleen 
nähden, aina v:sta 1809 —• ja  erittäinkin suomen kielen
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hyväksi — oli tapahtunut Suomenmaassa; että ehdoitus 
tämän ohessa ehdottomasti oli ristiriidassa maamme halli
tusmuodon hengen kanssa sekä soti sitä oikeutta vastaan, 
mikä kansallemme v. 1809 myönnettiin ja  määrättiin: oikeus 
pysyväiseen kansalliseen ja  valtiolliseen elämään; sekä 
että ehdotettu uudistus vielä suorastaan oli ristiriidassa 
eräiden Suuriruhtinaanmaan yleisessä laissa olevien sään
nösten kanssa, mitkä koskevat sellaisia kieliä, joita tuo
mioissa ei saa käyttää. Näistä syistä senaatti antoi yksi
mielisesti sen lausunnon, että ehdoitusta venäjän kielen 
viralliseksi saattamisesta Suomessa ei voida toteuttaa, 
samalla järkyttämättä maallemme vakuutettua asemaa ja 
rikkomatta valtakunnan hallitsijani Suomen kansalle ta
kaamaa oikeutta valtiolliseen ja  kansalliseen elämään, jonka 
ohessa senaatti juurtajaksain osoitti, ettei- ehdoitus myös
kään ollut minkään käytännöllisen tarpeen vaatima.

Se asiain yhteys, missä tämä senaatin lausunto annet
tiin, ja  itse lausunnon sisällys eivät antaneet aihetta sa
malla erittäin huomauttamaan sitä, että Valtiosäätyjen 
myötävaikutus olisi tarpeellinen siinä tapauksessa, että 
kenraalikuvernöörin, varsinaisesta kysym yksestä kokonaan 
syrjällä oleva ehdoitus jossakin suhteessa saavuttaisi hallit
sijan hyväksymisen. Senaatin lausunto meni oikeastaan 
sitäkin pitemmälle; se sisälsi sen, että ehdoituksen tar
koittama järkytys suorastansa oli mahdoton, koska se oli 
soveltumaton maamme hallitusmuotoon ja  sen luovutta
mattomaan valtio-oikeudelliseen asemaan.

Suomen Valiosäätyjen ollessa kokoontuneina v:n 1900 
lakimääräisille valtiopäiville ei kuulunut mitään tuon tur
miollisen ehdoituksen enemmistä vaiheista; virallisesti tuli 
vain tiedoksi, ettei mainitun Talonpoikaissäädyn anomuk
sen oltu havaittu ansaitsevan armöll. huomiota, ja  että
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hallitsija itse aikoinaan oli antava määräyksiä suomen kie
len käyttämisestä anomuksen tarkoittamilla aloilla. Mutta 
syrjäehdoituksen, sen joka koski venäjän kieltä, oli ha
vaittu ansaitsevan huomiota. Sillä välin kuin maan Val- 
tiosäädyt järkähtämättömällä uskollisuudella ja väsymättö
mällä velvollisuudentunnolla suorittivat raskasta työtänsä 
isänmaan hyväksi' — ollen samalla alituisten hyökkäysten 
ja  vääristelyjen esineenä — , valmisteltiin Pietarissa sy 
vimmässä salaisuudessa venäläistä kieliehdoitusta neuvo- 
kokouksessa, jonka ainoana nimellisesti suomalaisena jäse
nenä oli maamme ei-suomalainen ministerivaltiosihteeri. 
Ei edes ministerivaltiosihteerin apulaisellakaan ollut mitään 
tietoa tästä, vielä vähemmin, mikäli silloin voitiin aavistaa, 
kenelläkään niistä miehistä, jotka ministerivaltiosihteerin 
käydessä maamjne pääkaupungissa pyrkivät tai eivät voi
neet olla tulematta yhteen hänen kanssaan.

Suomen Valtiosäädyt hajaantuivat kesäkuun 6 p:nä. 
Neljätoista päivää myöhemmin, kesäkuun 20 p:nä, alle
kirjoitti hallitsija Pietarhovissa armoll. julistuksen venäjän 
kielen käyttämisestä asiainkäsittelyssä eräissä Suomen Suu
riruhtinaanmaan virastoissa. Täm ä julistus lähetettiin heti 
senjälkeen kenraalikuvernöörille ja  saapui kesäkuun 25 
p:nä senaattiin, jolta sitä virallisesti oli pidetty visusti 
salassa, huolimatta siitä, että Aleksanteri I ikuisiksi ajoiksi 
oli asettanut tämän hallituslaitoksen “välittömään suhtee
seen" hallitsijan personaan nähden.

Kolme päivää aikaisemmin oli kuitenkin noin kuusi
kymmentä viime valtiopäiväin edusmiestä kaikista säädyistä 
ja  ryhmistä sekä eri osista maatamme kokoontunut tänne 
yksityiseen neuvotteluun sekä päättänyt: osaksi, että he 
kaikki, siinä tapauksessa että mahtikäsky kysymyksessä- 
olevaa — ja  kuten oli kuulunut — uhkaavaa laatua saa
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puisi ja  että senaatti ei katsoisi voivansa, lain ja  virka
velvollisuutensa mukaisesti, saattaa sitä julkaistavaksi ja  
täytäntöönpantavaksi, olivat valmiit ottamaan osansa täten 
syntyneestä siveellisestä edesvastauksesta koko sen laajuu
dessa; osaksi, että sille miehelle, joka oli Suomen minis- 
terivaltiosihteerin virassa, kahden valiomiehen kautta oli 
saatettava kaikkien allekirjoittama, suomeksi ja  ruotsiksi 
kirjoitettu sekä ranskankielisellä käännöksellä varustettu, 
aiottua toimenpidettä vastaan tehty vakava vastalause, 
joka päättyi sillä pyynnöllä, että esityksen sisällys saatet
taisiin hallitsijan tiedoksi. Täm ä 79:n valtiopäivämiehen 
allekirjoittama esitys annettiin tiistaina kesäkuun 26 p:nä 
Pietarissa herra v. Plehwelle; mutta tiedoksi ei ole tullut 
onko tämä mahdollisesti pitänyt virkavelvollisuuteensa so
veltuvana olla jättämättä hallitsijalle tätä maamme yleisen 
mielipiteen ja  oikeudenvaatimuksen ilmaisua, jonka niin 
monet maan etevimmistä kansalaisista lausuivat ilmi.

Samana päivänä, kesäkuun 2Ö:na, esitettiin julistus- 
kirja senaatissa. Tähän, senaattiin, maamme nyt pani 
toivonsa. Aseman syvä vakavuus oli, huolimatta hyvin 
ansaitusta kesälevosta, jota monet senaattoreista lainmu
kaisesti nauttivat, koonnut heidät kaikki senaatinrakennuk- 
seen — ainoastaan kaksi ulkomaille matkustanutta puuttui, 
ja  toista oli jo  sähköteitse kutsuttu takaisin. Ensimäisessa 
asiankäsittelyssä asetettiin, vanhan tavan mukaan, valio
kunta, johon kuuluivat senaattorit Eneberg. Ignatius, Bo
renius, Gripenberg, vapaah. Langenskiöld ja  Nybergh; 
yksimielisesti valiokunta teki ehdoituksen hallitsijalle an
nettavasta alam. esityksestä. Tässä ehdoituksessa selvi
tettiin lähemmin nuo senaatin jo  aikaisemmin huomautta
mat oikeudelliset ja  valtiolliset syyt, joiden nojalla nyt 
määrättyjä toimenpiteitä ei voitu katsoa lakiin perustuviksi
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katsoen siihen hallitusmuotoon ja niihin oikeuksiin jotka 
maamme sai v. 1809, eikä myöskään soveltuviksi siihen, 
mitä Suomen yleinen laki säätää oikeudenkäyntikielestä; 
sitäpaisi nuo toimenpiteet tulisivat olemaan yrityksiä Suo
men kansan muukalaistuttamiseksi ja  siten herättämään 
tässä kansassa syvän tuskan ja  katkeruuden tunteita. A l
kuperäisessä muodossaan kirjelmäehdoitus päättyi suun
nille seuraavilla sanoilla: Suomen senaatti tuntee syvästi 
velvollisuutensa noudattaa T . K. M:ttinne käskyjä. Mutta 
senaatti, jolle maan sisällinen hallinto on uskottu, on 
myöskin velvollinen tarkasti noudattamaan maan lakeja 
ja  asetuksia. Ja kun senaatti havaitsee armoll. julistuk
sen olevan soveltumattoman niihin oikeuksiin, mitkä Suo
mella ovat perustuslainmukaisen asemansa nojalla, kuin 
myöskin sen olevan ristiriidassa nykyisten virkamiesten pe
rustuslaillisen oikeuden kanssa eikä voitavan toteuttaa ilman 
ilmeistä vahinkoa maalle, niin katsoo senaatti, velvollisuu
tensa mukaisesti sekä T . K. M:ttianne että Suomen kansaa 
kohtaan, velvollisuudekseen T . K. Maillenne alamaisesti 
ilmoittaa, että Senaatti mainituista syistä, katsoo mahdotto
maksi julistuskirjan täytäntöönpanemisen. Senaatti pyytää 
sentähden, vedoten T . K . M:ttinne yleväm ielisyyteen ja  
oikeudentuntoon, alamaisuudessa esittää, että T . K. M. 
armossa sallisi käsketyn toimenpiteen raueta, taikka sitten- 
kun senaatille on annettu tilaisuus esittää tarkkoja tietoja 
ja  täydellinen selvitys asiasta, armossa käskisi, että tämä toi
menpide on toteutettava ainoastaan sellaisessa laajuudessa, 
mikä on yhtäpitävä maan hallitusmuodon ja  lakien kanssa.

Tässä muodossa senaatinvaliokunnan ehdoitus sitten 
lauvantaina kesäkuun 30 p:nä esitettiin senaatin suuressa 
yhteisistunnossa, senjälkeen kuin kenraalikuvernööri jo  oli 
ehtinyt vaivata senaattia tiedustelulla siitä, miksi julkaisu
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viipyi. Ettei edes nytkään, yhtävähän kuin kuuluisan hel- 
mikuunjulistuksen käsittelyssä, puuttuisi sellaisia, jotka 
joka tapauksessa tahtoivat julkaista mahtikäskyn, se oli 
käynyt selville valmistavista yksityisistä neuvotteluista. 
Mutta silloin ei ollenkaan epäilty, että he jäisivät vähem
mistöön, ja  kaikki tahtoivat tietysti olla osallisina alamai
sessa, hallitsijalle lähetettävässä kirjelmässä. Jos nyt pää
kysym ys siitä julkaistaanko heti vai eikö, olisi äänestyk
sellä ensin ratkaistu — mikä olisi ollut luonnollisinta — , 
niin olisi julkaisuun taipuvan vähemmistön näköjänsä vielä 
epäröivillä jäsenillä ollut vähän mahdollisuutta voidakseen 
vaikuttaa alam. esityksen muodostamiseen. Sillävälin kun 
pääkysymys nyt jäi häilyväksi, ja  kaikenlaiset pienemmät 
erimielisyydet esityksen sisällyksen suhteen lykättiin etu
sijaan, onnistui puheenjohtajan, Tudeerin, saada senaatti 
ilman äänestystä antamaan valiokunnalle toimeksi, että 
tämä, alustelevien keskustelujen johdolla, koettaisi sovi
tella tehdyn ehdoituksen loppuponnen siten, että kaikki 
voisivat siihen yhtyä. Tämän taitavan käänteen suoritta
misessa lienee kokenutta puheenjohtajaa (Tudeeria) tehok
kaasti kannattanut asianomainen «toimituspäällikkö ja  valio- 
kunnanjäsen, senaattori Eneberg. Tarvitsematta jättää 
mainittavia jälkiä senaatin pöytäkirjaan keskejhettiin täten 
aamupäivän istunto illalla jatkettavaksi.

Missä määrin valiokunta nyt uskoi tai oli uskomatta 
yksimielisyyteen itse pääasiassa, se kysym ys jääköön sik
seen; mutta yksim ielisyyden kauniissa nimessä toimitti 
valiokunta illaksi uuden laitoksen ehdoitustansa, josta ylem 
pänä mainittu alkuperäisen ehdoituksen loppu oli jätetty 
pois (alkaen siitä kohdasta, jossa senaatti selittää mahdotto
maksi julistuskirjan täytäntöönpanemisen) ja  jonka sijaan 
oli tullut seuraava “ sievennys" : “ niin rohkenee senaatti



— — — (vrt. yllä) alamaisesti huomauttaa yllämainittuja
näkökohtia julistuksen täytäntöönpanoa vastaan sekä esittää, 
että toimenpiteet venäjän kielen saattamisesta viralliseksi 
Suomessa rajoitettaisiin siihen, että se tulisi käytäntöön 
pääasiallisesti talousosaston alam. esityksissä, ministerival- 
tiosihteerinvirastossa, kenraalikuvernöörinkansliassa ja Suo
men passivirastossa “ .

Tumma verho salaa meiltä sen voiman, joka noiden 
muutamien tuntien kuluessa sai sellaisen vaikutuksen ai
kaan; verhon takaa pilkistää kuitenkin esille kertomus, 
jonka mukaan tuon johtavan hengen jo  vuoden alussa, 
olematta aivan tietämätön idässä tapahtuvasta salaisesta 
konferensityöstä, muka olisi onnistunut saada useammat 
senaattori-virkaveljistään — hra v. Plehwelle lähetetyssä 
epävirallisessa kirjelmässä — vastaisen varalta suostu
maan siihen, että venäjän kielen virallinen asema maas
samme tulisi sellaiseksi, kuin valiokunnan yllämainitussa 
vastatarjouksessa ehdoitetaan. Jos tämä kuulupuhe on 
tosi, niin tunkeutuu samalla räikeä valo moneen kohtaan, 
joka on pimeyteen verhottu, ja  hämäryydestä tulee näky
viin n. s. valtioviisastelun kostonhengettären kuva.

Ei tiedetä, missä määrin valiokunnan uusi ehdoitus, 
semmoisenaan kuin se tuli senaatin päätökseksi, jo  ilta- 
istunnon alussa oli valmis vai tehtiinkö siihen istunnon 
kuluessa “ sievennyksiä". Mutta vihdoinhan täytyi sään
nöllisen äänestyksenkin tapahtua. Tuo sekä asiallisesti 
että muodollisesti typistetty ehdoitus sai kaikkien suostu
muksen — sellainen yksim ielisyys oli nyt saavutettu — , 
mutta saatiinpa kuitenkin nähdä, että sittenkin viisi senaat
toria (i9 :stä  läsnäolevasta) oli halukasta heti julkaisemaan 
julistuskirja. Nämät viisi olivat: senaattori Eneberg, 
joka ensin antoi lausuntonsa, vastanimitetty oikeusosaston
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senaattori Johnsson, siviilitoimituskunnan päällikkö Boehm 
sekä kumpaisenkin osaston varapuheenjohtajat, senaattorit 
a f  Nyborg ja  Tudeer. Kolmantena järjestyksessä ja  en- 
simäisenä toiseen suuntaan antoi lausuntonsa oikeusosaston 
senaattori Serlachius, jonka mielestä julkaisukysymystä ei 
voitu käsitellä lopullisesti ennenkuin senaatti oli saanut 
vastauksen ennenmainittuun alani, esitykseen, minkä ohessa 
hän pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoitti heti antavansa alam. 
eronpyyntönsä siinä tapauksessa, että hallitsija, esityk
sestä huolimatta, käskisi senaatin julkaista julistuskirjan. 
Samaan suuntaan ja  osaksi vielä suoranaisemmin julkaisua 
vastaan lausuivat mielipiteensä oikeusosaston senaattorit 
Idestam, Nybergh, vapaah. Langenskiöld, Clouberg, Bore
nius, Gylling ja  Hougberg, sekä talousosaston senaattorit 
Charpentier, Gripenberg, Sohiman, Ignatius, vapaah. v. 
Troil ja  Schauman, joista senaattorit Borenius, Sohiman 

ja  Ignatius kuitenkaan eivät ottaneet puheeksi kysym ystä 
mahdollisesta eronpyynnöstä.

Senaatti siis ei ollut julkaissut julistusta. Kulovalkean 
nopeudella levisi tämä sanoma ympäri maata. Tuskallinen 
levottomuus oli kadonnut, senaatti oli, niin arveltiin, vas
tannut kansan toiveita ja  luottamusta, ja  tyynellä tyyty
väisyydellä oltiin valmiita uljaasti käymään kohti outoja 
ja  uusia kohtaloita. Tosin tiedettiin, että vähemmistö oli 
olemassa, ja  tämä seikka oli kylläkin ikävä; mutta osaksi 
luultiin ja  luuloteltiin, että erimielisyys vain oli koskenut 
jotain pientä muodollista asiaa eikä itse julkaisemista, 
osaksi oli vähemmistön kokoonpano siksi tunnusmerkilli
nen, etteivät sen herättämät pettymyksentunteet olleet 
syvintä laatua.

Saatiin tietää, että kenraalikuvernööri sen johdosta 
mitä oli tapahtunut (jota hän lienee katsonut voivansa ni-



mittaa “ kapinaksi") heti oli matkustanut Pietariin, ja  kohta 
sen jälkeen sinne kutsuttiin senaattori Tudeer, joka pyysi 
senaattori Enebergiä sekä, muiden senaattorien toivomuk
sen mukaan, myös senaattori Boreniusta matkaansa. Miksi 
juuri nämät? Mutta yleinen mielipide pysyi tyynenä, luot
taen senaatin vakavaan kantaan. Harvoinpa on kokonai
nen kansa niin iloisella mielellä ollut valmiina kohtaa
maan mitä arvaamattomimpia vaaroja kuin näinä päivinä 
Suomen kansa, hyvin tuntien lailliset oikeutensa ja täyttä- 
mänsä velvollisuudet. — Pietarista tulleet huhut kertoivat 
pitkistä neuvotteluista ministerivaltiosihteerin luona kenraa
likuvernöörin läsnäollessa; jälkimäinen oli, niin kerrotaan, 
silloin uudelleen tuonut esille entiset tuumansa siitä, että 
senaatti oli lakkautettava, jolle tuumalle, sen mukaan kuin 
myöhemmin on saatu tietää, hra v. Plehwe ei kuitenkaan 
ollut suonut kannatustaan; hallitsija oli ollut hyvin pahoil
laan senaatin menettelystä ja  erittäinkin lausunut tyyty
mättömyytensä sen johdosta että senaattorit olivat “ uhan
neet" erota j. n. e. Uudistettu julkaisukäsky oli odo
tettavissa, mutta tätä, samoin kuin muutamia huhun ennus
tamia mahdottomia toimenpiteitä, odotettiin yleensä suu
rella tyyneydellä.

Perjantaina heinäkuun 6 p:nä aamulla palasivat ennen 
mainitut senaattorit Pietarista, ja  samana päivänä otettiin 
asia uudelleen esille senaatissa. Alamainen esitys ei ollut 
saavuttanut toivottua tulosta.

Mutta nyt ei enään oltu tyynellä mielin Helsingissä. 
Häilyvän kannan, taantumisen oireita oli huomattu. Hä
märiä huhuja liikkui siitä millä tavalla senaatti uudelleen 
tulisi miehitettäväksi eroavien korvaamiseksi. Oltiinpa tie
tävinään, että neuvotteluja olisi pidetty senaatin ulko
puolella olevien henkilöiden kanssa. Arveltiin, että eräs
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tunnettu johtava kirjoitus saman päivän Uudessa Suomet- 
taressa oli tuloksena muutamalla taholla pidetystä neu
vottelusta, ja  tämä ei tietänyt hyvää. Toisella taholla 
pyydetty lausunto oli annettu hämärässä muodossa, ja  sitä 
sopi tulkita ja  käyttää eri tavalla. Joka tapauksessa odo
tettiin suurimmalla jännityksellä sitä tulosta, minkä Senaa
tin uudistettu asiankäsittely oli antava.

Senaatin suureen yhteisistuntoon oli myös kulkulaitos- 
toimituskunnan päällikkö, senaattori Bergbom saapunut, 
sittenkuin hänen virkavapautensa kesäkuun 30 p:nä oli 
loppunut ja  hän samana päivänä oli kaupunkiin saapunut. 
Kaksikymmenmiehisenä piti siis nyt Suomen senaatin rat
kaista maan kohtalo. Senaattorit Eneberg ja  Johnsson 
antoivat lausuntonsa niinkuin ennenkin julkaisun puolesta. 
Järjestyksessä seurasi nyt senaattori Serlachius — jonka, 
samoinkuin viiden muun senaattorin, ehdollisesti tehtyyn 
eronhakemukseen oli, kuten myöhemmin saatiin tietää, jo 
edellisenä päivänä suostuttu, ilman että kuitenkaan puheen
johtaja nyt, asiata tiedusteltaessa, siitä katsoi hyväksi 
antaa tietoa. Näin ollen mainittu senaattori nyt sanoi 
olevansa “ pahoitettu“ julkaisemaan armoll. julistusta. 
Häneen yhtyi senaattori Idestam. Taantumus kävi täten 
ilmeiseksi. Senaattori Nybergh, johon äänestyksen kulu
essa senaattori, vapaah, Langenskiöld sitten yhtyi, tosin 
vielä oli entisellä kannallaan, mutta selitti, ettei hän, joka 
myös oli ehdollisesti pyytänyt eroa, nyt voinut, eron
pyyntönsä suostumusta odottaessaan, lopullisesti käsitellä 
asia, joka Langenskiöldin mielestä oli toistaiseksi jätettävä 
päättämättä. Eronpyyntökysym yksestä riippumatta pysyi
vat senaattorit Charpentier, Gripenberg, Clouberg, Gylling, 

ja  vapaah. v. Troil johdonmukaisesti julkaisukiellossaan. 
Mutta senaattori Bergbom julkaisi, ja  senaattori Boehm
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oli sitä mieltä, että kun hän hallitsijaltaan oli saanut ar
mollisen käskyn, niin hänen myös täytyi täyttää se, ja  
siis ■ hän tahtoi julkaista julistuskirjan. Myös senaattorit 
Borenius, Sohiman, Hougberg ja  Schauman antoivat m yö
ten, molemmat viimemainitut kuitenkin viitaten eronhake- 
muksiinsa. Senaattori Ignatius pysyi julkaisukiellossaan 
sekä jätti valmiiksi kirjoitetun eronhakemuksensa kun ei 
hallitsija ollut ottanut senaatin esitystä huomioon. — 
Varapuheenjohtajat af Nyborg ja  Tudeer olivat nyt pääs
seet enemmistöön ja  saattoivat — hekin johdonmukai
sesti — tyynesti pysyä halussaan julkaista julistuksen 
kaikissa tapauksissa. — Prokuraattori oli saapuvilla, mutta 
pysyi ääneti.

Näin oli siis kysym yksen kohtalo ratkaistu. Ainoas
taan kuusi senaattoria oli suorastaan vastustanut julkaisua, 
ja  kaksi oli, syystä että aikaisemmin olivat kieltäneet jul
kaisua ja  että ehdollisesti olivat pyytäneet eroa, ollut an
tamatta myötävaikutustaan julkaisemiseen, mutta — kak

sitoista miestä oli julkaissut, niistä neljä eroa pyytäen ja  
kahdeksan kaikesta huolimatta paikoillaan pysyen. Nämät 
kahdeksan ovat: Johnsson, Bergbom, Boehm, Borenius, 
Eneberg, Sohiman, a f Nyborg ja  Tudeer. — Näihin kah
deksaan rajoittuu tällä hetkellä Suomen senaatin miesluku, 
ja  heidän hartioillaan lepää edesvastaus sellaisesta tilasta, 
jollaista kansamme ei koskaan ole voinut kuvitella.

Kun huhu asian loppukäsittelystä jo  samana päivänä 
tuhansia lankoja myöten levisi yli maiden ja  mantereiden, 
niin tuntui varmaankin useimmista siltä kuin jotain olisi 
ehkä ainiaaksi murtunut — : luottamus niihin Suomen mie
hiin, jotka valtiopäivien väliajoilla etukädessä kantavat 
edesvastauksen, ja  samalla myös luottamus itseemme. 
Katkerampaa hetkeä ei nykyään elävällä, jo ennestään
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kovia kokeneella sukupolvella oi ollut; suru ja  häpeä raateli 
sitä aina sydänjuuria myöten. — —

Yksim ielisesti oli senaatti monta kertaa, oikeutensa 
mukaisesti, hallitsijalle osoittanut, että venäjän kielen saatta
minen viralliseksi Suomen hallinnossa ehdottomasti soti 
Suuriruhtinaanmaan hallitsijavalalla vahvistettua hallitus
muotoa vastaan, sitä kansallemme juhlallisesti vakuutettua 
oikeutta vastaan, jonka mukaan meillä oli oma kansallinen 
ja  valtiollinen elämä, maamme yleistä lakia ja  maamme 
virkamiesten perustuslaillista oikeutta vastaan, ja  vihdoin 
koko sitä laillista kehitystä vastaan, joka oli tapahtunut 
v:n 1809 jälkeen, sekä maan onnea ja  menestystä vastaan; 
yksimielisesti oli myös senaatti, tuntien velvollisuutensa 
hallitsijaa kohtaan, tunnustanut olevansa velvollinen tarkasti 
noudattamaan maan lakeja ja  asetuksia, niinkuin perustus
laki käskee ja  vannottu vala vaatii: ja  kuitenkin enemmistö 
tässä senaatissa — jolle edelläkäyvän neuvottelun jälkeen 
1809 v:n Valtiosäätyjen kanssa oli annettu huoleksi maan 
hallinnon hoitaminen, kuten Keisari-Suuriruhtinas Aleksan
teri I v . 1816, omasta ja  seuraajiensa puolesta sitoutuen, 
lausui: “ riippumatta mistään muusta kuin laista sekä siitä 
vallasta, jota Me Hallitsijana lain omasta voimasta harjoi
tamme" — kuitenkin tämä enemmistö saattoi antaa m yö
tävaikutuksensa sellaisen julistuksen julkaisemiseen, joka 
ei ole syntynyt laillista tietä ja  joka sisällykseltään poikkeaa 
Suomen ja Venäjän yhdistymistä koskevasta historiallisesta 
totuudesta yhtä paljon kuin se käypi sen rajan ylitse, 
johon hallitsijan valta “lain voimasta" ulottuu.

Suuret ovat totisesti ne vaatimukset, jotka nykyaika 
asettaa maan kansalaisille, ja  suuri on edesvastaus itse- 
kullakin. Mutta hetkinä, jolloin kansa yksimielisenä on 
valmis ottamaan edesvastuun suunnattoman laajalle vai-



kattavasta teosta, kun se tahtoo seista tai kaatua.sen 
puolesta mikä on enemmänarvoinen kuin mikään muu, 
silloin on edesvastaus monta kertaa suurempi sillä tai 
niillä, jotka luulevat olevansa kutsutut, laista ja  oikeudesta 
poikkeamalla, “pelastamaan" tätä kansaa, joka ei tahdo 
pelastua muutoin kuin kunnialla. Ne miehet, jotka ovat 
ottaneet tämän vastuun niskoilleen, ovat kai nekin toimi
neet vakaumuksensa mukaan — kuka voi tutkia sydämet 
ja  munaskuut — , mutta he ovat asettuneet kansastaan 
erilleen; kulkekoot he omia teitänsä, joille toivoaksemme 
ei kukaan Suomen mies heitä seuraa.

* *
*

Kysymys kokoontumisvapauden rajoittamisesta on alkupe
räisin kenraalikuvernöörin pyrkimyksestä saada tukahute- 
tuksi kaikki nykyistä hallintojärjestelmää tarkoittava arvos
telu. A ije ryhtyä tässä suhteessa mainitunlaatuisiin toimen- 
piteihin syntyi sanotulla taholla epäilemättä kohta helmi- 
kuunjulistuksen jälkeen sen johdosta että kaikkialla maassa 
oli pidetty kansalaiskokouksia. Kansainvälisen lähetystön 
juhlallinen vastaanotto ja lakkautettujen sanomalehtien .kun
niaksi toimeenpannut juhlallisuudet sekä muut samansuun
taiset tapahtumat viime aikoina aivan varmaan nekin 
otettiin tekosyyksi puheenalaisen aikeen toteuttamiseksi.

Siinä tarkoituksessa kenraalikuvernööri, silminnähtä
västi yksissä tuumin hra v. Plehwen kanssa, ryhtyi laati
maan ehdoitusta kokoontumisvapauden rajoittamista koske
vaksi hallinnolliseksi asetukseksi. Täm ä ehdoitus, jonka 
kanssa nyt heinäkuun 2 p:nä julkaistu asetus on pääasial
lisesti yhtäpitävä, alistettiin, senaattia asiassa ensinkään 
kuulustelematta, hallitsijan tarkastettavaksi, joka sen hy
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väksyi, ja  joulukuussa 1899 se lähetettiin senaatille, joka 
samalla sai käskyn kahden kuukauden kuluessa (!) valmistaa 
ehdotuksen rangaistusmääräyksiksi asetuksen säännösten 
rikkomisesta. Kenraalikuvernööri tahtoi samalla saada 
senaatin suoraa päätä julkaisemaan asetuksen.

Kun ei tällainen asetus kuitenkaan perustuslain mukai
sesti voinut syntyä ilman Valtiosäätyjen myötävaikutusta, 
kuin myös siihen katsoen että noihin vaadittuihin, rikos
lakia koskeviin rangaistusmääräyksiinkin tarvittiin Valtio- 

■ säätyjen hyväksyminen, käsitti senaatti edellämainitut, asia- 
. kirjat ohjelmaksi toimenpiteilleen asiassa. Senaatti ryhtyi 
sen vuoksi puolestaan laatimaan lausuntoa ja ehdoitusta 
asiassa. Nämä valmistuivat helmikuun lopulla ja lähetettiin 
•sitte Pietariin hallitsijalle esiteltäviksi.

Lausunnossaan, joka on päivätty helmikuun 22 p:nä, 
senaatti huomautti, kuinka kokoontumisvapaus niissä maissa, 
missä kansalla on oikeus edustajainsa kautta m yötävai
kuttaa lainsäädäntöön, kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. 
Missä sitä, niinkuin esim. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, 
ei erityisesti kosketella perustuslaeissa, ei tämä ole aiheu
tunut siitä, ettei oikeus kokousten pitämiseen olisi ollut 
tunnustettu tai että tämän oikeuden merkitystä olisi katsottu 
vähäarvoiseksi, vaan siitä ettei niitä oikeussääntöjä, joiden 
•olemassa-oloa ei milloinkaan ole pantu kyseeseen ja jotka 
siis itsestään ovat olleet voimassa, ole katsottu tarvitsevan 
laissa mainita. Niinpä on Suomessa vanhastaan katsottu 
kansalaisilla olevan tällainen oikeus, jota he ammoisista 
ajoista ovat käyttäneet. Myöhemmin on tämä oikeuskäsitys 

• lainsäädännössäkin tunnustettu oikeaksi rikoslain 16 luvun 
9 §:n kautta, jossa säädetään, että yleisen kokouksen saa 
hajoittaa, jos asianomaiselta viranomaiselta kielletään pääsy 
siihen, tai jos siinä ryhdytään johonkin, joka on vastoin



lakia tai häiritsee yleistä järjestystä. Täm ä lainpaikka siis. 
edellytti että kokouksia saa pitää tarvitsematta siihen 
hankkia lupaa. — Senaatti osotti vielä, kuinka suuri 
merkitys kansalaisten jditeenliittymisellä ja  yhteistoiminnalla 
Suomessa on ollut kehitykseen nähden kaikilla aloilla, sekä 
huomautti kuinka sitä vastoin kokoontumisvapautta ei 
milloinkaan ole väärinkäytetty yhteiskunnalle vaarallisessa 
hengessä tai luvattomiin tarkoituksiin. Se seikka että 
kokouksissa toisinaan päätetään yhteisistä lain tai esivallan 
määräysten muuttamista tarkoittavista anomuksista, ei si
sällä mitään lainvastaista eikä yleistä järjestystä häiritsevää^ 
päin vastoin voidaan sen kautta tulla huomaamaan lain
säädännössä tai hallinnossa vallitsevia puutteita. Kokoon
tumisvapauden väärinkäyttöä vastaan mainittu rikoslain 
16 luvun 9 § sitäpaitsi tarjosi riittäviä takeita.

Yllämainitussa valtiosihteerinviraston kirjelmässä esiin
tuotujen ehdoitusten toimeenpanoa vastaan hallinnollista 
tietä huomautettiin erityisesti, “että sellaisten säännösten 
käytäntöön paneminen, joilla on tarkoitus rajoittaa Suomen 
kansalaisen ikivanhoista ajoista nauttimaa oikeutta tekemällä 
sen viranomaisten luvasta riippuvaksi, ei voi tapahtua 
ilman Valtiosäätyjen myötävaikutusta. Hallitusmahdin toi
mivaltaan antaa kaikellaisia järjestysm ääräyksiä ei Suomen 
perustuslakien mukaan voida sisällyttää kokonaan uusien 
oikeusperiaatteiden käytäntöön ottamista, vaan käsittää 
kysym ys niiden tarpeellisuudesta uuden lakikysymyksen, 
joka 1772 vuoden Hallitusmuodon 43 §:n mukaan on 
jätettävä Valtiosäätyjen käsiteltäväksi. Tähän tulee lisäksi 
että tätä asiaa, niinkuin edellä on huomautettu, käsitellään 
yleisessä rikoslaissa, jonka vuoksi myös kävisi tarpeel
liseksi muuttaa vastaavia kohtia tässä Valtiosäätyjen m yö
tävaikutuksella syntyneessä laissa".
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Sen perustuksella mitä edellä on lausuttu ja saamansa 
käskyn tarkoituksen mukaan oli senaatti sen vuoksi laati
nut ehdoituksen laiksi yleisistä kokouksista, joka ehdoitus 
oli aiottu esityksenä annettavaksi Valtiosäätyjen käsiteltä
väksi ja  joka, joitakuita erityisesti perusteltuja poikkeuksia 
lukuunottamatta, oli yhtäpitävä valtiosihteerinviraston kir
jelmässä olevan “ ohjelman" kanssa. Senaatti kuitenkin 
omasta puolestaan lisäsi, ettei se katsonut tällaista rajoi
tuslakia tarpeen vaatimaksi, vaan päinvastoin ainoastaan 
vahinkoa tuottavaksi, jonka vuoksi se katsoi velvollisuu
dekseen hallitsijalle julkilausua epäilyksensä tätä ehdoitusta 
vastaan.

Kun kokoontumisoikeuden käyttämisen tehollisesta val
vomisesta olisi täysin riittävästi pidetty huolta sillä että 
julkiselle viranomaiselle annettaisiin tieto aiotuista yleisistä 
kokouksista, ei senaatti omasta puolestaan katsonut tar
vittavan mitään muuta kuin määräyksiä siitä, että tällai
sista kokouksista olisi edeltäkäsin ilmoitettava asianomai
selle poliisiviranomaiselle. Tällaisia määräyksiä saattoi 
hallitus julkaista hallinnollista tietä, jonka vuoksi senaatti 
hittikin lausuntoonsa ehdotuksia näiksi määräyksiksi, esit
täen sen ohella että kaikki tähän kuuluvat toimenpiteet 
saisivat supistua siihen.

Kun nämä senaatin lausunnot ja  ehdoitukset maaliskuun 
alussa 190 0 oli Pietariin lähetetty, ei niiden myöhemmästä 
kohtalosta muutamaan aikaan kuulunut mitään. Kun valtio
päivät paraikaa olivat koolla, olisi varsin hyvin ehditty 
näille antamaan esitys asiassa, ellei, niinkuin sittemmin 
näyttäysi, olisi ennakolta oltu päätetty tässäkin asiassa 
asettua lain käskyjen ulkopuolelle.

Kesäkuun keskivaiheilla kuitenkin alkoi kuulua huhu, 
että senaattiin oli odotettavissa hallinnollista tietä julkais-
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'tavaksi hallitsijan hyväksym ä rajoituksia sisältävä asetus 
asiassa, ja  pian sen jälkeen senaatti todellakin sai minis
teri valtiosihteerin viran haltijalta vastaanottaa asiakirjan, 
joka pääasiallisesti sisällykseltään oli yhtäpitävä Senaatille 
joulukuussa lähetetyn ohjelman kanssa ja  joka muodoltaan 

' oli omia tarkoituksia ajava yhdistys senaatin molemmista 
vaihtoehdoituksista, nimittäin Valtiosäätyjen käsiteltäväksi 
aiotusta ja  hallinnollisesta ehdoituksesta. Kaikki senaatin 
tekemät, lakiin ja  päteviin syihin perustuvat esitykset siis 
oli, nähtävästi kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin 
toimesta, jätetty kerrassaan huomioon ottamatta. Melkein 
samaan aikaan kuin tämän asetuksen sai senaatti; niinkuin

■ tunnettu, samassa tarkoituksessa vastaanottaa asetuksen 
venäläisistä kulkukauppiaista ja  vähää myöhemmin julistuk
sen venäjän kielen käytäntöön ottamisesta erinäisissä viras
toissa.

Kesäkuun 26 p:nä pidetyssä senaatin täysistunnossa
■ (katso selontekoa kielijulistuksesta) kosketeltiin kysym ystä 

kokoontumisvapaudesta ainoastaan ohimennen. Silloin 
nimittäin otettiin puheeksi, olisiko tämä asia käsiteltävä 
yleisessä istunnossa vaiko lykättävä talousosastoon. Valio
kunta, joka silloin asetettiin laatimaan senaatin esitystä 
kieliasiassa, sai sen vuoksi myös tehtäväkseen antaa 
lausunnon mainitusta tärkeästä käsittelykysymyksestä.

Senaatin molempain osastojen yhteisistunnossa maa
nantaina heinäkuun 2 p:nä esiteltiin vaitiokunnan lausunto 
viimeksi mainitusta asiasta. H yväksyen valiokunnan ehdoi- 
tuksen katsoi senaatin enemmistö, johon kuului kolmetoista 
jäsentä, että julkaistavaksi käsketystä asetuksesta tosin 
jotkut osat, niinkuin jo  aikaisemmin oli hallitsijalle seik
kaperäisesti esitetty, oikeastaan vaativat Valtiosäätyjen 
myötävaikutusta; mutta kun hallitsija siitä huolimatta oli



tahtonut, sen väliaikaisen toimenpiteen, jota asetuksella 
tarkoitettiin, aikaan saatavaksi hallinnollista tietä, ei näit
ten jäsenten käsityksen mukaan näyttänyt olevan muuta 
tehtävää kuin, senaatille vahvistetun ohjesäännön mukai
sesti, jättää talousosaston asiaksi ottaa kysym ys nykyi
sessä vaiheessaan käsiteltäväksi, jonka vuoksi asia olisi, 
sinne lykättävä. Vastakkaista mielipidettä oli ainoastaan 
seitsemän jäsentä, nimittäin oikeusosaston senaattorit Clou- 
berg ja  Gylling sekä talousosaston senaattorit Gripen
berg, Boehm, vapaah. von Troil, Schauman ja  Tudeer, 
joista Gripenberg, joka jo  valiokunnassa oli ollut eri mieltä, 
erityisesti huomautti, että tällainen senaatin täysistunnon 
päätös itse asiassa myös tulisi ratkaisevasti vaikuttamaan 
pääkysymykseen, julistuskirjan julkaisemiseen.

Tällä päätöksellä siis oli koko edesvastuu puhtaassa 
lakikysym yksessä, joka jo senaatin ohjesäännössä ole
van nimenomaisen määräyksen mukaan olisi ollut yhteis
istunnossa käsiteltävä, siirretty senaatin talousosastolle, joka, 
heti sen jälkeen kokoontui. Asiaa siellä käsiteltäessä 
selittivät senaattorit Charpentier ja  Gripenberg senaatin 
ensimäisessä esityksessä esiintuotujen syiden nojalla ei voi
vansa myötävaikuttaa asetuksen julkaisemiseen, jota vastoin 
senaattorit Bergbom, Boehm, Eneberg, Sohiman, Ignatius 
ja  Tudeer, jotkut heistä nojautuen vastikään yhteisistunnossa 
tehtyyn päätökseen, eivät katsoneet olevan mitään estettä 
julkaisemiselle. Vapaaherra von Troil oli valmistavassa 
keskustelussa pyytänyt miettimisaikaa, mutta kun tämä. 
asian kiireellisyyteen nähden häneltä evättiin, kieltäytyi 
vapaaherra samoin kuin senaattori Schauman, jotka mo
lemmat siihen aikaan nauttivat kesälomaa, ottamasta osaa 
asian myöhempään käsittelyyn.

Näitä sekä yhteisistunnossa että talousosaston istun
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nossa tehtyjä päätöksiä vastaan Prokurattori pani vakavan 
vastalauseen.

Surkean surkea ja  epäjohdonmukainen oli siis tämän 
asian käsittely senaatin täysistunnossa, jossa muiden muassa 
kokonaista kahdeksan oikeusosaston jäsentä oli mukana 
kieltämässä senaatin aikaisempaa kantaa tässä asiassa 
lykkäämällä asian talousosastoon ja  siten myös — luultavasti 
itsekään sitä tajuamatta — johdonmukaisesti helmikuun 
julistuksen kannan kanssa, tunnustaen itsevaltiuden olevan 
voimassa Suomessa ainakin ratkaistaessa mikä lainsää
dännössä vaati Valtiosäätyjen myötävaikutusta mikä ei. 
Ettei talousosaston enemmistöllä näin ollen siitä huolimatta 
ollut voimaa tehdä mitä sen velvollisuus olisi vaatinut, 
on selitettävissä, kun tunnetaan osaston kokoonpano, jos 
kohta ei sitä milloinkaan käy sillä puolustaminen.

Koko menettelyn tässä sekä teoreetillisesti että käy
tännöllisesti tärkeässä kysym yksessä kumoo yksinkertai
sinkin logiikka, ja asianomaisten ajatusjuoksu on sielutie- 
teellisesti selitettävissä ainoastaan siten, että toivottiin 
myönnytyksellä tässä asiassa voitavan lisätä toiveita ar
mollisen huomion saamisesta sille kahta päivää aikaisemmin 
venäjän kieliasiassa tehdylle, muka urhoolliselle päätökselle, 
joka sitten kesti kokonaista — kuusi päivää.

* *
*

Niinkuin tunnettu lisääntyi pian helmikuunjulistuksen 
julkaisemisen jälkeen maassa kiertelevien venäläisten kul

kukauppiasten luku melkoisesti, ja  selväksi kävi, että mo
nella heistä oli varsinaisena toimenaan jotakin aivan toista 
kuin kulkukaupan harjoittaminen. Useat asianhaarat näytti
vät osottavan että nämä valonarassa toimessaan olivat



■sangen läheisessä yhteydessä maahan sijoitettujen san
tarmien kanssa, ja  että heidän työtään johdettiin taholta, 
joka ainakin oli hyvin lähellä uuden suunnan vaikuttavia 
voimia. Tästä lausuu lakivaliokunta 190 0 vuoden valtiopäi
villä mietinnössään maan hallinnossa vallitsevien epäsuun- 
tien johdosta tehdyistä anomuksista seuraavaa: “ Ainoa 
enemmän tai vähemmän salainen yllytys, jota Suomen 
rajain sisällä on tapahtunut, on se, jota viime aikoina 
ovat harjoittaneet Keisarikunnasta kotoisin olevat venäläiset 
kulkukauppiaat, joita, huolimatta siitä että sellainen kauppa 
on Suomessa kielletty, viime vuonna ilmestyi tänne paljoa 
suurempi joukko kuin tavallisesti ja  jotka yhdessä muiden 
Keisarikunnasta tulleiden kuljeskelijain ja  moniaiden har
vojen maan omaan väestöön kuuluvain, siveellisesti rappi
olle joutuneiden henkilöiden kanssa ovat kokeneet, kuvittele
malla nykyisten omistajain oikeutta loukkaavaa maan jaka
mista torppareille ja  työväelle, horjuttaa näiden kunnioi
tusta omistusoikeuden pyhyyttä kohtaan. Tosin ovat 
läänien viranomaiset, velvollisuutensa mukaisesti, koet
taneet estää tätä yllytystä, jonka alkujuuri pääasialliseksi 
osaksi näyttää olleen yhteydessä poliitillisten tarkoitusten 
kanssa. Mutta laajoilla maaseuduilla sellaiset yllyttelijät 
helposti saattavat välttää oikeuden käsiin joutumista".

Tätä yllytystä vastustamaan nousi yleinen mielipide 
kaikkialla maassa, ja  alettiin entistä ankarammin vaatia tä
mänlaatuista kulkukauppaa koskevan kiellon noudattamista. 
Kansa, joka varemmin oli jopa suojellutkin n. k. lauk- 
kuryssiä heidän huokeitten tavarojensa vuoksi, alkoi itse 
ilmiantamaan heitä viranomaisille. Kenraalikuvernööri 
rupesi nyt erityisesti harrastamaan venäläisen kulkukaupan 
kehitystä Suomessa ja  ryhtyi toimiin saadakseen tämän 
kaupan luvalliseksi sekä samalla nuo arvaamattomat esteet
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näiden asiamiesten toiminnalle maassa poistetuiksi. Niin
kuin tavallista sai hän tässä pyrinnössään uskollisen apu
miehen Suomen ministerivaltiosihteerin viran .haltijasta. 
Tässä samoin kuin muissa tapauksissa tämä muitta mut
kitta asettui sen seikan yläpuolelle, ettei hänen virkatoi
meensa kuulunut lakiehdoitusten alotteellepano eikä laati
minen, vaan ainoastaan senaatin valmistamain asiain ja 
esitysten sekä Valtiosäätyjen kirjelmäin esittely hallitsijalle 
ja hallitsijan päätösten sisällyksen ilmoittaminen Suomen, 
hallitukselle. Senaatille lähettämässään kirjelmässä hän 
helmikuussa 190 0 ilmoitti hallitsijan harkittavaksi alista
neensa valmistamansa ehdotuksen elinkeinokin uudestilaa- 
timiseksi sen periaatteen mukaan, että Suomen kansalaiset, 
ja  Venäjän alamaiset tulisivat tasa-arvoisiksi mitä tulee 
kaupan ja  elinkeinojen harjoittamiseen Suoniessa, sekä... 
ehdoituksen että voimassa olevia määräyksiä venäläisten 
talonpoikain oikeudesta elinkeinojen harjoittamiseen Suo
messa tarkastettaisiin ja  täydennettäisiin. Nämä ehdotukset, 
oli, kuten kirjelmässä mainittiin, hallitsija hyväksynyt ja  
v. Plehwe oli ne lähettänyt kenraalikuvernöörille annetta
vaksi senaatille tiedoksi ja  asianmukaista toimenpidettä 
varten, edellämainitun johdosta taas kenraalikuvernööri 
kehoitti senaattia ottamaan tämän asian viipymättä har- 
kitakseen riippumatta elinkeinolain tarkastusta koskevasta, 
kysymyksestä, jota niinkuin tunnettu paraikaa valmisteltiin.

Näiden kirjelmien johdosta talousosasto, joka tätä. 
asia käsitteli, päätti lähettää Pietariin kirjelmän jossa huo
mautettiin että, koska puheenalainen asia koski elinkeino- 
lakia ja  teki sen muuttamisen välttämättömäksi, ei sitä 
käynyt ilman Valtiosäätyjen myötävaikutusta ratkaiseminen.. 
Siihen nähden että valtiopäivät jo  olivat varsin pitkälle 
kuluneet, oli kuitenkin mahdoton ehtiä valmistettua ehdo
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tusta uudeksi elinkeinolaiksi jättää esityksenä näille valtio
päiville ja  siten jo  nyt ratkaista mainittuja toivomuksia. 
Siltä varalta että vireille pantua kysym ystä kuitenkin kat
sottaisiin kiireelliseksi, pani talousosasto kirjelmänsä oheen 
ehdoituksen esitykseksi elinkeinokin muuttamisesta jo  nyt: 
puheenalaisessa tarkoituksessa.

Näin saamaansa osotusta millä keinoin tehty ehdoitus.: 
olisi laillisessa järjestyksessä toteutettavissa eivät asiano
maiset kuitenkaan näyttäneet tahtovan ottaa varteen. A i
nakaan ei asiasta jäljellä olevana valtiopäiväin aikana kuu
lunut luiskaustakaan. Kuitenkin olisi tämä esitys, se kun 
koski verrattain yksinkertaista asiaa, vielä varsin hyvin, 
ehditty säädetyssä järjestyksessä Vaitiosäädyille jättää sekä. 
myös käsitellä.

Mutta äkkiä, kesäkuun keskivaiheilla ja  samaan aikaan 
kuin asetus kokoontumisvapauden rajoittamisesta, saapui 
senattiin julkaisemista varten huhun vähää aikaisemmin 
ennustama hallinnollinen asetus “ syntyperäisten venäläisten, 
kaupan harjoittam isesta". Asian myöhempi käsittely senaa
tissa poikkesi kuitenkin kokoontumisvapauskysymyksen 
käsittelystä siinä, että venäläisiä kulkukauppiaita koskevaa 
asetusta, syystä ettei asiaa aikaisemmin oltu käsitelty., 
yhteisistunnossa, nytkin käsitteli vain talousosasto samaan 
aikaan kokoontumisvapautta koskevan asian kanssa. Tähän, 
asiain menoon lienee osaltaan vaikuttanut se asianhaara, 
etteivät asianomaiset talousosaston jäsenet, sittekun yhteis
istunnossa oli äänestyksellä päätetty jättää viimeksi mai
nittu asia talousosaston käsiteltäväksi, enää katsoneet olevan 
mitään syytä ottaa puheeksikaan tämän uuden asian lyk
käämistä yhteisistuntoon. Tämän asian käsittely talous- 
osastossa muuten lienee käynyt aivan samaan tapaan kuin 
kokoontumisvapautta koskevan asian käsittely. Eri mieli
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piteet olivat jakaantuneet samalla tapaa, ja  äänestyksen 
tulos oli siis myöskin sama: julkaiseminen, tässäkin tapauk
sessa prokuraattorin vastalauseesta huolimatta.

Täm ä asia tosin oli käytännöllisesti katsoen näistä 
kolmesta vähimmin tärkeä. Mutta oikeuden ja  totuuden 
tulee vallita, ja  talousosaston ehdoton velvollisuus olisi 
sen vuoksi ollut tässäkin tapauksessa, koska ainakin se 
tapa millä asetus oli syntynyt vaati sen käsittelemistä 
yhteisistunnossa, jättää se molempien osastojen ratkaista
vaksi, riippumatta niin hyvin kaikista edellisistä yksityi
sistä neuvotteluista kuin asian yhtäläisyydestä edellä ker
rotun kokoontumisvapautta koskevan kysym yksen kanssa. 
Vähemmän säännöttöminä aikoina kuin nykyään olisi jo 
yksistään tämä asia antanut aiheen mitä arveluttavimpaan 
perustuslailliseen ristiriitaan — muistutamme vain mar
gariin ikin  syntymisestä muutamia vuosia takaperin.

* *
*

Kokonaisvaikutus näitten asiain käsittelystä senaatissa 
on tuiki masentava.

Senaatissa kokonaisuutena katsottuna: ei mitään sel
västi tajuttua periaatetta, ei mitään lujaa kantaa, ei tyyntä 
miettimistä. Välttämättömimpiäkään laillisia muotoja ei 
seurata, ja  minkäänlaista järjestelmää tai määrättyjä rajoja 
noudattamatta katsotaan kokouksia milloin yksityisiksi, mil
loin virallisiksi. Nähtävissä ei ole minkäänlaista jalojen 
vaikuttimien kannattamaa pitkänäköistä johtoa. Milloin 
ovat määräävinä hämärät viittaukset ja  luulotellut mies
kohtaiset suhteet, milloin taas sotkuinen rikkiviisaus ja 
muka valtioviisaat aprikoimiset. Yleinen hämminki, sen
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sijaan että olisi lujasti päätetty seista tai kaatua kukin 
kaikkien ja  kaikki kunkin puolesta.

Päävika tietysti oli, ettei hallitsijalle kesäkuun 30 p:nä 
tehdyssä esityksessä heti selvitetty, ettei julkaiseminen 
eikä täytäntöönpano ensinkään saattanut tulla kysymykseen. 
T ässä suhteessa eivät yksityisten senaattorien mahdolliset 
eronhakemukset suinkaan tehneet kyllin tehokasta vaiku
tusta. Oman persoonan uhraaminen, niin yksilöllisesti 
merkityksellinen kuin se onkin, ei voinut korvata kolle
giaalista “non possumus11.

Sen menettelyn puolustukseksi, että mahdollisilla eron- 
hakemuksilla annetaan alamaiselle vastalauseelle tarpeel
lista painoa, tosin saattaisi — paitsi esimerkkejä parla- 
menttaarisesti hallituista maista — tuoda esille osaksi 
toivon että senaatin jäsenet uhraamalla persoonansa estäi
sivät uhkaavia vaaroja kohtaamasta senaattia hallintolai
toksena, osaksi myös hämärän aavistuksen pian tapahtu
vasta horjumisesta, joka teki pakollisen julkaisemisen e- 
nemmistön eroamisen kautta hajaantunutta senaattia sivuut
tamalla vähemmän turmiota tuottavaksi, kuin tuo pelätty 
esityksen palautus ja  uusi julkaisemiskäsky olivat. Nämä 
näkökohdat varmaan eivät olleet tällä hetkellä vailla val
tiollista merkitystä ja  ennen kaikkia ne ovat sielutieteel- 
lisessä suhteessa huomiota ansaitsevat. Niitä vastaan kui
tenkin on huomautettava m. m .: että erokysym ys oli liian 
aikaisin pantu vireille ja omiaan vetämään pois huomiota 
pääasiasta; että tällaista asian ja  henkilön yhdistämistä 
meikäläisissä oloissa sekä tulkittaisiin että käsitettäisiin 
väärin, varsinkin kun, milloin ei ole kysym ys viralta pane- 
mattomista virkamiehistä, jo etikettisyistä näyttää olevan 
paras jättää hallitsijalle itselleen etuoikeus viraltapanoon; 
ettei mitään sellaista, luotettavalta taholta lähtenyttä ja



26

välitöntä uhkausta ollut olemassa, joka saattoi oikeuttaa, 
alunpitäen paljastamaan kaikki patterit, koska tämä keino- 
joka tapauksessa olisi ollut viime tingassa käytettävissä;, 
sekä etteivät kaikki luonteet ole sellaisia että rohkeus 
kasvaa kun laivat poltetaan.

Senaatin enemmistö mahdollisesti luuli yhä uudistu
neella myöntyväisyydellään pelastavansa senaatin suoma
laisena valtiolaitoksena. Mutta enemmistö ei nähnyt tai 
ei tahtonut nähdä että tämä laitos näin menetellessä käy 
aivan arvottomaksi isänmaalle. Senaatin enemmistö ei 
kenties olisi taipunut julkaisemaan esim. valtiopäiväjärjes
tyksen kumoomista tai määräystä että joiltakuilta henki
löiltä ilman muuta on riistettävä henki ja  omaisuus. Mutta 
tämä enemmistö ei käsittänyt tai ei tahtonut käsittää että 
se menettelyllään riisti isänmaaltaan sen mikä on suuriar- 
voisempaa, kansan puhdastuntoisen itseluottamuksen, ja 
jokaiselta kansalaiselta sen mikä on henkeä ja elämää ar
vokkaampi — kunnian.

Lopetamme tähän surullisen raskaalla mielellä tehdyn 
kertomuksemme. Valokohtina synkkää taustaa vastaan 
kajostavat, kuten ylläolevasta selviää, muutamien korkeim
man hallituslaitoksemme jäsenten nimet, jotka, kysym ys
ten vaiheista ja  vaihtelevista enemmistöistä huolimatta,, 
järkähtämättömällä rohkeudella ja  jalolla velvollisuuden
tunnolla ovat pitäneet kiinni oikeudellisista näkökohdista,, 
samalla uhraten korkeat virkansa ikäänkuin vastalauseena 
sitä vastaan mikä oli tapahtunut. Meidän ei tarvitse uudel
leen mainita näiden kansalaisten nimiä; nykyaika antaa
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heille myötätuntoisen kiitollisuutensa ja  maamme historia 
■on lehdillään heille valmistava kunniakkaan sijan.

Helsingissä heinäkuun 25 päivänä 1900.

V. M. von Born. Jonas Castren. J. A . Lyly. 
Carl Mannerheim. A rvid  Neovius.

E. Wolff.
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