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16.4.2011 – PERUSTUSLAIN UUDISTAMINEN HE 60/2010 – SUOMEN 

TOIMIVALTA 

- artiklat 94 ja 95 

 

 

Sivu 2 – tuloste HS.fi Politiikka Facebook-ryhmän Keskustelut-osiosta: 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=137607722974392&topic=22 

Sisäsiisti vallankaappaus EU:lle - HE 60/2010 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=137607722974392&topic=22
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Takaisin sivulle HS.fi Politiikka 

Aihe: Sisäsiisti vallankaappaus EU:lle - HE 60/2010  

Näytetään ainoa viesti. 

  

Petri 

Onko sisäsiisti vallankaappaus pian ohitse? 

 

Tähän seuraavaan Suomen itsemääräämisoikeuden kannalta tärkeään asiaan en onnistunut saamaan mitään vastauksia hallituspuolueita edustavilta. 

Enkä oppositioltkaan? 
 

Siksi kysynkin avoimesti, että onko sisäsiisti vallankaappaus pian ohitse? Vai ovatko nämä perustellut epäilykset huuhaata? 

 

Toivon, että mahdollisimman monella suomalaisista yli puoluerajojen; on kiireiden keskellä hetki aikaa perehtyä perustuslain ”uudistamiseen” eli 

HE 60/2010 sisällytettyihin maanpetoselementteihin, joista virallinen media on vaiennut. Ainakin toistaiseksi. 

 

Tässä lainaus perussuomalaisten kansanedustajan Raimo Visttbackan puheesta 10.2.2011 eduskunnassa: 
 

"Lakiehdotuksen 94 ja 95 §:issä ehdotettu muutos lisäisi Suomen täysivaltaisuuden kannalta tehtävien toimivallan siirtojen päättämistä enenevässä 

määrin eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä. Tällainen muutos toimivallan siirtojen päätöksentekoon on mielestäni arveluttava. Jos 

toimivallan siirrossa on kyse merkittävästä eduskunnan toimivaltaan puuttumisesta, ei sitä mielestäni tulisi tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

 

Perustuslakiin ehdotetaan myös sitä, että otettaisiin säännökset Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivaltaa koskevista siirroista 

Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle ja toimielimelle. Tällainen merkittävä siirto voitaisiin ehdotuksen mukaan tehdä eduskunnassa 

vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä. 

 

Merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosääntömmekin tarkoittamia kansanvaltaisia 

perusteita." 
 

Mikäli HE 60/2010 hyväksytään myös uudessa eduskunnassa, niin käytännön vaikuttavuuksia voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

 

* Suomi EU-liittovaltion osavaltioksi 

* Suomi Nato-jäseneksi 
* Suomi luovuttaa budjettivallan EU:lle 

* Suomi luovuttaa verokanto-oikeuden EU:lle 

* Suomi luovuttaa maanalaisten materiaalien hallinnan EU:lle 

(mineraalit, pohjavesi, ydinjätesäilytykset) 

* työeläkeiän ja työeläkeasioiden päätäntävalta EU:lle 

* työasioiden sopiminen, kuten palkka-asiat EU:lle 

 
Lisää aiheesta avoimen internetin avulla ja hakusanasetillä: 

 

HE 60/2010 toimivalta 

 

 

Tosiasioitahan Suomessa ei tunnusteta, vaan niistä vaietaan. Varsinkin, jos uhkana on omien valta-asemien menetys.  

 

Joten voiko HS Poliitikan toimitus antaa paikkansa pitävän selvityksen tästä perustuslakiasiasta? Kiitos. 

noin 2 viikkoa sitten 

- otettu talteen 15.4.2011 

  

http://www.facebook.com/HSfiPolitiikka
http://www.facebook.com/topic.php?uid=137607722974392&topic=22
http://www.facebook.com/HSfiPolitiik
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Voiko Helsingin Sanomat olla kerrankin väärässä? 

 

 
 

Ja jos Helsingin Sanomat on väärässä, niin miten se sen tunnustaa? 


