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Lex Veltto  
 

Uusi eduskunta on aloittanut todella räväkästi maan asioiden kunnostuksen. Tuskin oli istunnot ehditty 

aloittaa, kun jo virisi suuntaa-antava ja syvällinen debatti kansanedustaja Veltto Virtasen 

baskerinkäytöstä sisätiloissa.  

   Koska kysymyksessä on koko ihmiskuntaa riipaiseva asia, sallittaneen muutama kannanotto myös 

näin maallikkopiireissä.  

   Perustuslakimme ei suoraan kiellä baskerin pitämistä sisällä, ei edes eduskunnan täysistunnossa. Jos 

tavan kuitenkin katsotaan olevan ristiriidassa lain hengen kanssa, voi olla aiheellista muuttaa 

perustuslakia tältä osin, tai laatia uusi laki, "Lex Veltto", jossa määritellään baskerin käyttötavat 

nykyistä tarkemmin. 

   Sinänsä ongelma tuntuu sopivalta myös kansanäänestyksen aiheeksi, onhan meillä kansanäänestetty 

vähemmästäkin, kuten EU:hun liittymisestä. Tosin lieneekö kukaan vielä tullut tarkistaneeksi, 

löytyisikö ratkaisu suoraan EU:n direktiiveistä. Juuri Euroopassa, erityisesti Ranskassa, baskerin 

käyttöä on harjoitettu paljon laajemmin ja pitempään kuin meillä, joten siellä voi hyvinkin olla 

soveltamiskelpoisia ennakkotapauksia.  

   Toisaalta EU:n komissiossa edustaja Velton baskeri saatetaan myös tulkita ulkopoliittisesti 

arveluttavaksi, näyttäähän se olevan selvä kannanotto Espanjan separatistisen baskimaakunnan 

puolesta.  

   Muutoinkin edustaja Velton baskeri saattaa vaikuttaa maamme ulkopoliittiseen doktriiniin. 

Vuosikaudet olemme julistaneet suurta rauhantahtoamme, mutta ulkovalloissa voi herätä perusteltuja 

epäilyjä, jos parlamentissamme käytetään sotaisaan barettiin verrattavaa päähinettä. Kuka tietää, vaikka 

baskeri katsotaan provokaatioksi ja presidentti Ahtisaari kutsutaan Novosibirskiin neuvottelemaan.  

   Ulkopoliittisen johtomme on siis kerrankin uskallettava ottaa jämerästi kantaa tähän probleemaan 

eikä vain tyytyä hyssyttelemään että  pidetään valitettavana ja seurataan huolestuneena. 

Hallitusneuvotteluja ehditään kyllä käydä ajankin kanssa, mutta Virtasen baskeri vaatii nopeita 

päätöksiä. Jos eivät omat voimat riitä, kutsuttakoon vaikka YK:n turvallisuusneuvosto koolle.  

   Velton baskerin vaikutuksia talouspolitiikkaan ja maailman rahamarkkinoihin on toistaiseksi hieman 

vaikea arvioida, mutta kannattaa panna merkille, että Saksan Bundesbank yllättäen laski korkoja heti 

seuraavana päivänä, kun baskerikapina oli puhjennut Suomessa. Tuo ei ole hyvä merkki, vaan saattaa 

viitata siihen, että markkinavoimat ovat pahanpäiväisesti hermostuneet Virtasen käytöksestä. 

Mahtaneeko maamme enää saada edes ulkomaista lainaa.  

   Kiintoisaa on nähdä myös maailman ilmatieteen komission seuraavat arviot kasvihuoneilmiön 

kehittymisestä. Toivoa sopii, että se olisi hidastunut, koska baskeri estää edustaja Virtasen päälaesta 

haihtuvien kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään, vaan kukapa senkään lopulta tietää.  
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