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Oikeiston on noustava talvisodan poteroista 
  
  
Arvoisa puhemies, 
  
Euroopan talousnäkymät – ja samalla Suomen – ovat sangen harmaat useita vuosia eteenpäin. 
Siksi hallitusneuvotteluissa ja selonteon valmistelussa painotimme sitä, että Suomen ei pidä 
sitoutua ennakkoon puolustusmenojen kasvattamiseen lähivuosina. Vasemmistoliiton mielestä 
armeijan menoja tulee aikanaan rauhassa ja maltilla arvioida talouden näkymien ja yhteiskunnan 
muiden tarpeiden pohjalta. 
  
Menneitä ovat onneksi ne viime porvarihallituksen ajat, jolloin asemenot saivat superindeksillä 
automaattisen korotuksen joka vuosi – samalla kun eläkeläiset joutuvat tyytymään leikattuun 
indeksiin. 
  
*                 *                 * 
Suomeen ei kohdistu sodan uhkaa. Valtioiden välisen sodan uhka on väistynyt Euroopasta, ja myös 
Venäjä on taloudellisesti sitoutunut Eurooppaan. Pohjoismaiden välillä sota on ajatuksena 
mahdoton. Vanhanaikainen ajattelu rajojen vartioinnin ja suojelun merkityksestä on väistymässä 
muualta kuin perussuomalaisten ja muun äärioikeiston kaivamista talvisodan aikaisista poteroista. 
  
Nykyaikaisessa ajattelussa rajojen ylittävää vuorovaikutusta tulee edesauttaa eikä suinkaan estää. 
Toimiva kansainvälinen yhteistyö rajojen yli vahvistaa turvallisuuttamme. 
  
Itärajan takaa ei ole vyörymässä Suomeen punatähtisiä armeijoita eikä myöskään pelättyjä 
kymmentuhantisia susilaumoja.  
  
Sotilaallisten uhkien sijaan Suomen on kiinnitettävä huomio niihin oikeisiin uhkiin, jotka 
todellisessa elämässä uhkaavat ihmisten hyvinvointia, terveyttä, ja turvallisuutta. Niukkana aikana 
ei ole järkeä satsata aseisiin, jos ihmisiä uhkaavat koko ajan ja kasvavasti työttömyys ja köyhyys, ja 
peruspalvelujen saatavuus.  
  
Epävarmuus tulevaisuudesta on suuri, ei vähiten ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien 
vuoksi. Näihin uhkiin ei voi vastata aseiden ja armeijoiden avulla. 
  
*                 *                 * 
Arvoisa puhemies, 
  
On itsestään selvää, että puolustusvoimat itse esittävät itselleen menolisäystä. Niin tekisi mikä 
tahansa hallinnonala, jos siltä itseltään kysytään. Myös Puolustusvaliokunta perusteli voimakkaasti 
lisärahan tarvetta – omasta näkökulmastaan. 
  
Eduskunnan on kuitenkin katsottava yhteiskuntaa kokonaisuutena, puolustuksen kapean 
sektoriedun sijaan. Totta kai puolustusvoimien huoli otetaan huomioon – mutta ei sellaisenaan 
sokeasti ja ilman harkintaa, vaan suhteessa yhteiskunnan muihin tarpeisiin. 
  



 
Vasemmisto katsoo, että järkevä kokonaisharkinta on viisasta säilyttää jatkossakin. 
Ulkoasiainvaliokunta saattoi yksimielisesti jättää päätökset näistä asioista seuraavalle hallitukselle 
ja eduskunnalle.  
  
*                 *                 * 
 
Arvoisa puhemies, 
  
Jotkut kaikkein puolustushenkisimmät edustajat pelottelevat sillä, että Suomen puolustuksen 
perusratkaisu on uhattuna. Myös armeijan on kuitenkin muututtava maailman mukaan, kuten 
koko yhteiskunnan. Ei voi olla niin, että ympäristöstä viis armeija pysyy aina ja ikuisesti samana. 
Massa-armeijat kuuluivat tiettyyn historian ajanjaksoon, ja ehkä Suomessakin on jo aika katsoa 
eteenpäin. 
  
Selonteko antaa mahdollisuuden hengähdystaukoon ja voidaan miettiä tulevaa. En ymmärrä, miksi 
Suomi pitäisi kiinni massa-armeijasta viimeisenä Euroopassa – aina ja tästä ikuisuuteen?  
  
Mielestäni on selvää, että tulevaisuudessa on harkittava asevelvollisuuden järjestämistä 
dynaamisemmin, edullisemmin ja nykyistä kevyempänä. Risto Siilasmaan raportissa vuonna 2010 
ehdotettiin osalle ikäluokasta lyhyempää neljän kuukauden palvelusta. Tämä asia on nyt rauhassa 
selvitettävä, eikä selonteossa ole sille estettä. Lyhyempi palvelus toisi vuodessa 57 miljoonaa 
euroa säästöä, ja sillä olisi merkittävät dynaamiset vaikutukset työurien pidentymisen ja 
verotulojen kasvun kautta.  
  
Vaikutusta voimistaisi myös siviilipalveluksen vastaava lyhentäminen. Kohtuullinen 
siviilipalveluksen pituus olisi sama kuin lyhin asepalvelus, eli viisi ja puoli kuukautta. 
Tulevaisuudessa neljän kuukauden asepalvelusta vastaisi neljän kuukauden sivari. 
  
Siviilipalvelus ei saa olla rangaistus vakaumuksesta. Tästä syystä sen lyhentämistä kohti 
keskimääräistä asepalvelusaikaa tukee myös tänään julkaistu puolustusministeriön raportti. 
  
*                 *                 * 
Arvoisa puhemies, 
  
Suomen turvallisuus ei voi kestävästi perustua kansainvälisen oikeuden kieltämiin laittomiin 
aseisiin. Rypäleaseet ovat epäinhimillisiä ja kohdistuvat siviileihin. Rypäleaseet kieltävään Oslon 
sopimukseen on liityttävä ennemmin tai myöhemmin. Nyt jo 112 maata on sopimuksessa mukana. 
Olisin kaivannut Suomelta edistyksellisempää ja kaukonäköisempää kantaa tässä asiassa. 
  
Suomen kansainvälisen osallistumisen on säilyttävä vahvana. Yhteisen globaalin turvallisuuden 
vahvistaminen tukee Suomen turvallisuutta paljon enemmän kuin kuvitteellisen suursodan 
odottaminen täällä kotona. 
  
Sotilaallisessa kriisinhallinnassa Afganistanin kokemuksista tulee ottaa oppia. Suomen sotilaiden 
oikea paikka ei ole Naton sotakoneiston osana. 
  
Suomen vahvuus on siviilitoimijoissa. Kehitysyhteistyön ja siviilikriisinhallinnan keinoin voidaan 
ehkäistä kriisejä ennalta, tukea rauhanvälitystä, neuvotteluja ja diplomatiaa, ja vahvistaa 
oikeusvaltiota. Näiden asioiden painottaminen on Suomen edun mukaista. 
  
Pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan saada taloudellisia säästöjä kriisinhallinnassa ja myös 
materiaalihankinnoissa. Näitä mahdollisuuksia tulee hyödyntää. 



 
  
Nato-jäsenyydestä selonteko toteaa selvin sanoin saman kuin hallitusohjelma: Tämän hallituksen 
aikana ei Nato-jäsenyyttä haeta. Kaikenlaisista höpinöistä huolimatta sotilasliittoon ei liitytä 
mitenkään salaa hiipimällä vaan liittymällä, ja tämä hallitus ei liity Natoon eikä liittymistä 
hallitusohjelman mukaan edes valmistella. 
  
Arvoisa puhemies, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on selontekoon tyytyväinen. 
  
 


