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Heti ensimmäinen ero on, että veron tuotto tulisi EU:n bud-
jetin katteeksi. Samalla summalla sitten vähennettäisiin jä-
senmaiden maksuosuutta budjetista. Tämä vähennys yrite-
tään kuitenkin myöhemmin suurella varmuudella sumplia 
pois, sillä EU toimii ”anna-pikkusormi-vien-koko-käden” 
-periaatteella. Euroopan parlamentin kriisivaliokunta jo 
työnsä kuluessa luonnosteli EU-verojen osuuden kasvat-
tamista 5-10 prosenttiin yhteenlasketusta bkt:sta samalla 
jäsenvaltioiden verotusosuutta vähentäen.

Suomelle sopisi toki laskennallisesti, että FT-veron tuotto 
menisi EU:lle, koska muuten se menee painotetusti niille 
maille, joissa pörssikauppaa tehdään, eli pääosin Englan-
tiin. Silti EU:lle ei pidä antaa verotusoikeutta, koska siinä 
häviävät aina nettomaksajat kuten Suomi. Suomi siis hävi-
äisi kummassakin tapauksessa, toisessa vain enemmän.

Toinen ongelma on, että esimerkiksi Englanti ja Ruotsi 
haluavat jäädä veron piiristä pois. Jos Ruotsissa ei ole veroa 
ja Suomessa on, niin arvopaperikauppa luultavasti siirtyi-

si Helsingistä Tukholmaan. Lontoon finanssikeskuksessa 
puolestaan on 0,5% pörssivero vain hyvin rajatusti, ja sen 
tuotto lienee vain kolmen miljardin euron luokkaa vaikka 
Lontoo on Euroopan finanssikeskus. Mikäli FT-verosta 

halutaan koko EU:n kattava, se pitäisi luultavasti muuttaa 
Lontoon-tyyppiseksi, jolloin sen tuotto jäisi ehkä kymme-
nesosaan suunnitellusta.

Mielestäni Saksan Angela Merkel ja Ranskan Nicolas 
Sarkozy ovat ottaneet FT-veron vaalikampanjoihinsa lä-
hinnä estääkseen sosialisteja ja vihreitä käyttämästä samaa. 
Jos kuitenkin EU:n kattava vero jää haaveeksi ja Sarkozyn 
lupailema vero tulisi yksin Ranskaan, se luultavasti kuiten-
kin tehtäisiin säännöiltään Lontoon-tyyppiseksi ja sen tuot-
to jäisi siten pieneksi.

Suomen kannalta FT-veroesityksessä on lisäksi ongelmal-
lista, että muita varainsiirtoveroja ei sitten sallittaisi. Eli val-
tio menettäisi asunto- ja kiinteistökaupan varainsiirtoveron 
tuotot, monta sataa miljoonaa euroa. Samoin ongelmallista 
esityksessä on, että eläkerahastot, julkisen talouden toimi-
jat ja hyväntekeväisyysjärjestöt joutuisivat veron kohteeksi. 
On turhaa ja kallista byrokratiaa kierrättää rahaa taskusta 
toiseen tai EU:n taskuun.

Debatti
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Pääkirjoitus

Ongelmallista esityksessä on, että 
eläkerahastot, julkisen talouden 
toimijat ja hyväntekeväisyysjär-
jestöt joutuisivat veron kohteeksi.

Viikon poliittinen uutinen
Politiikassa on tärkeää ylittää uutiskynnys. On selvä, 
että ministeriä kuunnellaan eri tavalla kuin lautakun-
nan jäsentä. On selvä, että kansanedustajan on osaston 
rivijäsentä helpompi saada viestinsä läpi. 

Mittaamme joskus poliitiikan toimintaa vain pin-
tajulkisuudella. Kuka on eniten näkyvissä, saa eniten 
aikaan! Joka ei ole minun näyttöpäätteelläni, ei ole ole-
massa. Näin pahimmillaan ajattelemme. 

On tärkeää, että puolue ja politiikassa mukana olevat 
tekevät aloitteita, avaavat keskustelun ja ottavat kantaa 
meitä kaikkia koskeviin asioihin. On tärkeää, että me-
dia ja julkinen sana huomioivat poliittisen sanoman. 

Mutta yksi asia on muistettava. Politiikan tekeminen 
on yhtä tärkeää kaikilla tasoilla. Osaston kahvitarjoilun 
järjestäjä on yhtä tärkeä kuin ministeri. Johtokunnan 
sihteerin työ on yhtä arvokasta kuin kansanedustajan, 
joka eduskunnassa käyttää puheenvuoron. Vaalien 
aikana mainoksia sivukylällä postilaatikoihin jakava 
tekee yhtä tärkeää työtä kuin se, joka samaan aikaan 
osallistuu televisiossa vaaliväittelyyn.

Kaikkia tarvitaan ja jokaista arvostetaan. Jokaisella 
on oma tärkeä paikkansa. Sille pitää antaa tunnustus.

Tämän viikon poliittinen uutinen on Raimo, joka 
täyttää 70 vuotta. Hän on vuosikymmeniä tehnyt työtä 
puolueemme hyväksi. Ollut ja on valtuutettuna. Autta-
nut vaalikampanjoissa. Tehnyt upeaa työtä taustatyötä 
isänmaan ja puolueen hyväksi. Minulla on tällä viikolla 
hieno etuoikeus viedä Raimolle puolueen, puoluejoh-
don ja ministerin virallinen tervehdys ja onnittelu! 

Viikon poliittinen uutinen ei ole 
se, että joku on loikannut toiseen 
puolueeseen. Viikon poliittinen 
uutinen on se, että Raimo ja tu-
hannet muut hänen kaltaisensa 
ovat edelleen mukana puolueen 
toiminnassa.

Kiitos Raimolle ja kaikille teille 
tavallisille ahertajille! Arvostamme 
teidän työtänne!

KD:n 1. varapuheenjohtaja
teuvov.riikonen@kd.fi

Teuvo V. Riikonen

EU:ssa ajetaan nyt kovasti finanssitransaktioveroa, FT-veroa, joka laittaisi 0,1% 
veron arvopaperikauppoihin ja 0,01% veron johdannaiskauppaan. Esitys muistut-
taa KD:n pitkään esittämää pörssiveroa, ja on siinä mielessä hankala kritisoitava. 
Mutta kritisoitava sitä on.

Pörssivero eurooppalaisittain

Eduskunta keskusteli tänään pitkästä aikaa vaalijärjestel-
män uudistamisesta. Kerrataanpa nykyisen järjestelmän 
ongelmat, joita on kaksi, tai oikeastaan kolme:

Ongelma 1: Pienissä vaalipiireissä äänikynnys on koh-
tuuttoman korkea. Esimerkiksi Satakunnassa vaaditaan yli 
kymmenen prosentin ääniosuus yhden ehdokkaan läpime-
noon. Isoille puolueille tämä ei ole ongelma, mutta pienten 
puolueiden äänestäjien mahdollisuudet saada näistä vaali-
piireistä oma ehdokas eduskuntaan on täysin onnistuneen 
vaaliliiton varassa. 

Ongelma 2: Äänestäjät joutuvat eriarvoiseen asemaan 
vaalipiirien kokoerojen takia. Äänikynnys on erilainen eri 

osissa maata, mistä syystä isojen vaalipiirien äänestäjillä on 
enemmän todellisia vaihtoehtoja kuin pienten vaalipiirien 
äänestäjillä.

Ongelma 3: Vaalijärjestelmän seurauksena isot puolueet 
saavat eduskuntaan enemmän edustajia kuin mihin niiden 
valtakunnallinen ääniosuus oikeuttaisi. Vastaavasti pienten 
puolueiden edustajamäärä jää pienemmäksi kuin mihin ää-
niosuus oikeuttaisi. Muutama esimerkki: KD:n valtakunnal-
linen ääniosuus viime vaaleissa oikeuttaa 8 kansanedustajaan 
(nyt edustajia on 6), vihreillä pitäisi olla 15 (nyt 10), Keskus-
talla 31 (nyt 35) ja Kokoomuksella 41 edustajaa (nyt 44).

Sauli Ahvenjärvi 8.3.

Entinen Keskus-
tan jäsen vastaa 
Asmo Maan-
selälle.
Puoluesihteeri Asmo Maan-
selkä kertoi 8.3. ilmesty-
neessä KD-lehdessä Helsin-
gin piirissä tapahtuneesta 
KD-valtuutetun siirrosta 
(ostosta) toisen puolueen 
listoille. 

Tuon entisenä keskustalai-
sena, syvällä puolueessa toi-
mineena, näkökulmaa asiaan.

Suuret puolueet eivät erotu

Kolmea suurinta puoluetta 
on vaivannut jo ainakin vii-
meisen kolmen vaalikauden 
ajan ongelma siitä, etteivät 
ne ole pystyneet erottumaan 
toisistaan. 

Jatkuvasti puolueet ovat 
kalastelleet liikkuvia äänes-
täjiä eli käytännössä keski-
luokkaa, ja unohtaneet van-
han ajan arvopohjansa.

Tärkeintä on valta, arvot 
ovat menettäneet merkityk-
sensä. 

Yrittäjien, työläisten tai 
maakuntien asiaa ovat aja-
neet kukin puolueista sil-
loin, kun se on liikuttanut 
suuria määriä äänestäjiä. 

Itse kuuluin aikanani 
Suomen Keskustaan mutta 
petyin suuresti toimintaan 
tuossa puolueessa.

Arvopohja oli politiikan 
teossa menettänyt merki-
tyksensä. Kamppailtiin en-
sin vallasta puolueen sisällä, 
sen jälkeen valtakunnan po-
litiikassa.

Missä olivat köyhän asia, 
raittius- tai sivistysaate? 
Ehkä maljapuheissa mutta 
ei muualla. 

Kristilliset perhearvot 
sekä vastuunotto

Liityin Kristillisdemokraat-
teihin koska koin,  että täl-
lä puolueella on arvopohja 
kohdallaan. Se pyrkii libe-

raalissa maailmassa, jos-
sa markkinatalous jyllää,  
tuomaan esiin kristillisiä 
perhearvoja, oikeudenmu-
kaisuutta sekä vastuunottoa 
itsestä ja muista. 

Siis sitä aitoa lähimmäi-
senrakkautta, mistä Jeesus-
kin puhui! 

Keskustan toimintatapa 
Helsingissä osoittaa miten 
kauas politiikassa pahim-
millaan voidaan mennä. 

Tässä on perimmäinen 
syy miksi nuorten äänestys-
innostus laskee ja ääri-ilmi-
öt lisääntyvät.

Kun poliitikkojen kohdal-
la ei nähdä eroja tulee nuo-
relle olo että ”ihan sama”. 

Siitä syystä vihreä aate 
pysyy koko ajan kartalla 
eduskuntavaaleissa. Siksi 
Oikeutta eläimille ja muut 
kyseenalaisesti toimivat 
järjestöt saavat radikaalit 
nuoret aina uudestaan liik-
keelle.

Merkitystä ei välttämättä 
ole sillä edes, että mitä sa-

notaan vaan sillä, että joku 
sanoo jotain. 

Halutaan vahvoja mieli-
piteitä esille, koska nuorilla 
on tunne ettei muuten muu-
tosta tapahdu. 

Kristitty kaipaa edustajaa

Uutena Kristillisdemokraat-
tien jäsenenä toivon ja us-
kon, ettei tämä puolue lähde 
juuriltaan minnekään. 

Kristittykin tarvitsee 
edustajansa tässä maalli-
sessa maailmassa ajamaan 
eteenpäin asioitaan.

Kukaan muu sitä ei tule 
tekemään!

Muiden mieli muuttuu 
samalla tavalla kuin maail-
ma sen ympärillä.

Meillä ei tarvitse muut-
tua! Sanoman tulee olla 
sama, vaikka tyyli kertoa 
ajan myötä muuttuisikin. 

Kyösti Koivuniemi
kristillisdemokraatti

ex-keskustanuorten liittohalli-
tuksen jäsen

Vastaus siihen, olemmeko ostettavissa

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

Mielipide
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Sari Essayah teki 
talousvaliokunnas-
sa muutosesityksiä 
dieselin verotuk-
seen, yhdistettyyn 
yhtiöveropohjaan 
ja varainsiirto-
veroon.

Esa Erävalo 

Euroopan parlamentin ta-
lousvaliokunnasta on tullut 
tärkein valiokunta, jossa 
tehdään taloudellisesti mer-
kittäviä, kymmenien, jopa 
satojen ja tuhansien miljar-
dien eurojen mittaluokalla 
EU:n jäsenmaiden talou-
teen vaikuttavia päätöksiä. 

Dieselin ammatti-
käytön verotus

Talousvaliokunnan viime 
kokouksissa on äänestetty 
mm. energiaverodirektii-
vistä. Sari Essayahin esitys 
sallia ammattikäytössä die-
selin alempi verotus hävisi 
äänestyksessä.

– Esitykseni kuitenkin 
osaltaan auttoi toisen muu-
tosesityksen hyväksymistä, 
että tuo kielto tulisi voi-
maan vasta 2025. Se ei riitä. 
Suomessa ja Ruotsissa on 
pitkät etäisyydet ja ammat-
tiliikenteen polttoaineku-
luja ei pidä nostaa. Kenties 
neuvotteluissa neuvoston 
kanssa tuohon saadaan 
edelleen muutoksia, toivoo 
Sari Essayah.

Hän katsoi energiavero-
esityksen kokonaisuuden 
olevan valiokunnan äänes-
tyksen jäljiltä lopulta niin 
huonon, että hän äänesti 
sitä vastaan.

Yhdistetty yhtiöveropohja

Yhdistetty veropohja on 
jaettava konserniyhtiöiden 
välillä joka verovuosi jako-
kaavaa käyttäen, määrittää 
CCCTB-direktiivi yhdis-
tetystä yhtiöveropohjasta. 
Määritettäessä konserniyh-
tiön jako-osuutta ehdotet-
tiin  käytettäväksi kaavaa, 
jossa myyntiä, työvoimaa ja 
omaisuuseriä koskevia jako-
tekijöitä painotettaisiin yhtä 
paljon. 

– Ehdotin myyntitekijän 
poistamista jakokaavasta, 
koska myyntiä voidaan ma-
nipuloida ja koska myynti-
tekijän painottaminen mer-
kitsisi, että pienet ja keski-
suuret jäsenvaltiot, joiden 
kotimarkkinat ovat pienet, 
joutuisivat suhteettomasti 
heikompaan asemaan ve-
ropohjaa jaettaessa, kertoo 
Essayah.

– Esitykseni ei mennyt 
läpi, mutta se osaltaan aut-
toi toisen pohjoismaiselta 
kannalta asiaa katsovan 
muutosesityksen läpime-
noa EPP:n äänestyslistassa, 
jossa myyntitekijän osuus 
merkittävästi pienennettiin. 

EPP-ryhmääkin jakavan 
esityksen käsittely on vielä 
kesken, toteaa Essayah.

Varainsiirtovero FTT

Kesken käsittelyn ovat mm. 
asuntoluottodirektiivi, di-
rektiivi pankkien pääoma-
vaatimuksista ja suhtautu-
minen EU:n varainsiirtove-
roon. Niihin kaikkiin Sari 
Essayah on jättänyt monta 
muutosesitystä.

– Finanssitransaktiove-
rossa (FTT) on ilmennyt 
monia ongelmia. FTT-esi-
tyksen mukaan ei saisi olla 
kilpailevia varainsiirtove-
roja, jolloin Suomen valtio 
menettäisi monta sataa mil-
joonaa asunto- ja kiinteistö-
kauppojen varainsiirtoveron 
tuottoa. Ehdotin muutosta 
tuohon pykälään sekä lisäksi 
julkisten toimijoiden, eläke-
säätiöiden ja hyväntekeväi-
syysjärjestöjen sulkemista 
FT-veron ulkopuolelle, tote-
aa Sari Essayah.

Mietinnön tekijä esittää 
myös veron tuoton ohjaa-
mista EU:n budjettiin. 

- Mielestäni EU:n oma ve-
rotusoikeus on väärä suun-
ta, vaikka tässä tapauksessa 
laskennallisesti Suomelle 
olisi edullista, ettei FT-veron 
tuotto jäisi maihin, joissa on 
suuria finanssikeskuksia, 
toteaa Essayah.

Pankkien vakavaraisuus

Pankkikriisi paljasti, että 
pankeilla ei ollut riittävästi 
omia pääomia kattamaan 
tappioita. Siksi kansain-
välisesti on neuvoteltu nk. 
kolmas Basel-sopimus, jos-
sa on määritelty millaisia 
pääomia pankeilla pitää olla 
ja millaisilla riskeillä. Vaka-
varaisuusvaatimukset eivät 
voi nimittäin olla kovin eri-
laiset, koska pankkibisnes 
on kansainvälistä ja toisten 
maiden pankeille ei voi an-
taa kilpailuetua.

– EU:n lainsäädäntöön 
tämä tietää vakavaraisuus-
direktiivin ja asetuksen 
uudistuksia, mistä puhu-
taan lyhenteellä CRD4. Se 
on laaja kokonaisuus ja on 
tärkeä turvata suomalaisten 
säästö- ja osuuspankkien 
erityiskysymykset ja esimer-
kiksi asunto-osakejärjestel-
mämme asema. 

Jaoimme muutosesitykset 
talousvaliokunnan suoma-
laisjäsenten kesken. Alle-
kirjoitin monia Carl Hag-
lundin ja Sirpa Pietikäisen 
jättämiä muutosesityksiä ja 
tein useita omiakin, pääasi-
assa finanssiyrityksen hal-
lintorakenteeseen liittyviä, 
selvittää Sari Essayah.

EU & Maailma
EU-parlamentin talousvaliokunnassa käsiteltiin tärkeitä veroasioita

Essayah esitti dieselille alempaa verotusta ammattikäytössä
Europarlamentaarikko Sari 
Essayah ja avustaja Esa Erä-
valo työskentelevät tiiviisti 
yhdessä parlamentin Stras-
bourgin viikolla. 

Euroopan kehitys- ja jäl-
leenrakennuspankki EBRD 
on auttanut Itä-Euroopan 
talouksia siirtymään sosi-
alismin raunioilta markki-
natalouteen. Lähinnä arabi-
kevään seurauksena pankil-
le kaavaillaan uutta tehtävää 
auttaa maita Välimeren ete-
läpuolella siirtymään avoi-
meen markkinatalouteen. 
Se vaatii EBRD:n perus-
säännöksiin muutoksia.

– Kun Euroopan parla-
mentilta kysyttiin tähän 
suostumusta, asia tuli ta-
lousvaliokuntaan pohditta-
vaksi. Sain tehtäväksi EPP-

ryhmämme puolesta olla 
vastuussa asiasta nk. var-
joraportoijana, kertoo Sari 
Essayah.

Jälleenrakennuspankki 
keskittyy yksityisen sekto-
rin rahoittamiseen, eli ra-
hoittaa yksityisiä yrityksiä 
ja niiden tarvitsemaa infra-
struktuuria.

– Joidenkin mielestä koko 
jälleenrakennuspankki voi-
taisiin sulauttaa Euroopan 
investointipankkiin. Pitkäl-
lä aikavälillä siihen varmaan 
mennäänkin, mutta nyt on 
vielä mahdollisuus hyödyn-
tää pankin asiantuntemusta 

siirtymätalouksien ongel-
missa, katsoo Sari Essayah.

Jälleenrakennuspankkia 
on kritisoitu toiminnasta 
maissa, jotka eivät täytä ih-
misoikeuskriteerejä, kuten 
Venäjällä.

– Pankin on ehdottomasti 
otettava huomioon ihmisoi-
keudet ja katsottava, etteivät 
sen tukemat projektit auta 
ihmisoikeuksia polkevia 
käytäntöjä. Olen huolissani 
ääri-islamilaisten puoluei-
den menestyksestä näissä 
maissa ja mahdollisesta ää-
riliikkeiden vaikutusvallan 
kasvusta ja varsinkin nais-

ten ihmisoikeuksien pol-
kemisesta. Tulee erityisesti 
panostaa siihen, että kehitys 
kulkisi parempaan suun-
taan.

Jälleenrakennuspankkia 
on myös kritisoitu fossiili-
sia polttoaineita käyttävien 
isojen energiahankkeiden 
tukemisesta.

– Katson, että Välimeren 
eteläpuolella on erinomai-
set mahdollisuudet energia-
alalla keskittyä uusiutuvan 
energian hankkeisiin, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergiaan, 
korostaa Sari Essayah.

Esa Erävalo

Arabikevättä auttamaan

Samuli Rissanen
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Dragsvik hör ihop med den 
finlandsvenska identiteten
Säg Dragsvik och alla finlandssvenska män vet vad 
det är fråga om. Dragsvik hör ihop med den finlands-
svenska identiteten och är den ort som har förenat 
österbottningar, åbolänningar och nylänningar med 
varandra i decennier.

När sparåtgärder aviserades inom försvaret var 
många finlandssvenskar oroliga för Dragsvik garni-
sionens framtid. Kasernområdet som började byggas 
år 1910 är inte toppmodernt. Ändå har Nylands brigad 
hört till de mest kostnadseffektiva truppförbanden. 
Med tanke på språksituationen och de nordiska kon-
takterna fanns det flera saker som talade till Dragsviks 
fördel.

Den politiska diskussionen kring nedläggningarna 
av garnisioner blev som väntat hårda. Ändå är det en 
sak som jag har väldigt svårt att begripa och det är 
Sannfinländarnas ständiga utfall mot svenskspråkiga 
lösningar. Är det inte skolsvenskan 
så är det något annat. Jag får det 
intrycket att Sannfinländarna gör 
språkpolitik av allt.

Till kännedom för de som inte 
besökt Dragsvik kan jag nämna att 
kommandospråket i den finska ar-
mén är finska. I Dragsvik får man 
lära sig vad ”Huomio!” och ”Taak-
se poistu!” betyder i praktiken.

f.d. beväringspastor 

KD-redaktionen, redaktion@kd.fiSamhällsbygge

Kolumnen

Roger Pettersson

Sari Essayah´s MEP-brev
I det senaste bre-
vet berör europa-
parlamentariker 
Sari Essyayh tre 
utrikespolitiska 
frågor som hon 
arbetet för.

Europaparlamentariker 
Sari Essayah sänder med 
jämna mellanrum ut ett 
informationsbrev gällande 
arbetet i parlamentet. I det 
senaste brevet berör hon tre 
utrikespolitiska frågor som 
hon arbetet för.

Som före detta toppidrot-
tare vill inte Essayah genom-
föra någon idrottslig bojkott 
av politiska orsaker. Men 
hon ser ingen orsak till att 
internationella ishockeyför-
bundet skall arrangera VM i 
Vitryssland. Hon önskar att 
man flyttar på mästerska-
pen och inte ger gratis pre-
stigepoäng till Lukasenko. 

Som exempel på problem 
i Vitryssland hänvisar Es-
sayah till justitieministeriets 
beslut att för fjärde gången 

utan laglig grund neka det 
vitryska kristdemokratiska 
partiet att registrera sig. Eu-
ropaparlamentet konstate-
rar att dialogen mellan EU 
och Vitryssland inte kan gå 
framåt om Vitryssland inte 
tar tag i demokratiseringen, 
förbättrar de mänskliga rät-
tigheterna och respekterar 
principerna för en rättsstat. 
Man kräver också att alla 
politiska fångar släpps fria. 

Europaparlamentet har 
också vädjat till Egypten 
att vidta åtgärder för att 
förbättra situationen för 
flyktingarna vid Sinai. I dis-
kussionen konstaterade Es-
sayah att många internatio-
nella människorättsorgani-
sationer har rapporterat om 
riktigt dåliga förhållanden 
där. Hon frågade komissio-
nen hur de konkret tänker 
föra saken vidare till Egyp-
tens nuvarande ledning för 
att få ett slut på tortyren och 
människohandeln.

Essayah vädjade också för 
stöd till Nigerias ledning vid 
plenum i Europaparlamen-
tet. Hon hänvisade till ter-
rorismen i landet där redan 

De senaste dagarna 
har kritiken mot 
försvarsminister 
Stefan Wallin (SFP) 
tilltagit i styrka. 
Samtidigt får han 
starkt stöd för sitt 
agerande från det 
egna partiet. 

Roger Pettersson

Frågan uppstår vilken roll 
försvarsministern har till 
försvarsmakten. Vem be-
stämmer över vem? Vad gör 
vi med ministrar?

Ingen militärdiktatur

Finland behöver som en 
självständig stat ett trovär-
digt försvar. Det ligger i alla 
medborgares intresse att 
försvarsmakten fungerar. 
Det kostar pengar att ha en 
armé som är modern och 
funktionsduglig.

Nu är det så i vår demo-
kratiska republik att det 
inte är militärdiktatur som 
gäller. Försvarsmakten har 
ingen möjlighet att själv be-
stämma hur stor budget de 
skall ha utan får lov att rätta 
sig efter politiska beslut. 
Finlands statsledning drar 
upp riktlinjer för utrikes-, 
säkerhets- och försvarspo-
litiken. Försvarsmakten ser 
till att markförsvaret, sjö-
försvaret och luftförsvaret 
fungerar i praktiken. 

Försvarsministeriet är 
den myndighet som svarar 

siktar på en försvarsmakt 
som är anpassad efter våra 
resurser såväl för fredstid 
som för krigstid.

Kommendören för för-
svarsmakten Ari Puhe-
loinen talade vid öppnan-
det av försvarskursen i Hel-
singfors och konstaterat att 
man borde rikta blicken på 
försvarsmaktens nya orga-
nisation som helhet och inte 
på nedläggningar. De nuva-
rande krigstida trupperna 
är för stora i förhållande 
till resurserna. Puheloinen 
sade att reformen har fram-
skridigt enligt de beslut som 
fattades av statsrådets utri-
kes- och säkerhetspolitiska 
ministerutskott som sam-
mankom under ledning av 

republikens president.
– Värnplikten utgör 

fortfarande grunden för 
Finlands försvar och för-
svarsbudgeternas storlek  
inverkar direkt på den ma-
terielmängd och materiel-
kvalitet som trupperna har 
till sitt förfogande, konsta-
terade Puheloinen.

Köp av attackrobotar

Samtidigt som nedskär-
ningar i försvarsmakten ge-
nomförs så tillkännagavs ett 
högteknologiskt vapenköp 
på 178 miljoner euro. JASSM 
är ett precisionsjaktrobot-
system som är anpassat till 
flygvapnets Hornet jaktplan 
och har lång räckvidd med 

vars hjälp man kan slå ut 
fientliga nyckelfunktioner 
och -mål. 

Systemet stärker försva-
rets trovärdighet och ökar 
avvärjningsförmågan.

Robotköpet är ett resultat 
av statsrådets långsiktiga 
planer och enligt försvars-
ministeriet och finansut-
skottet är köpet så viktigt 
med tanke på utvecklandet 
av försvarsförmågan att 
inskränkningarna av ma-
terialanskaffningarna inte 
gällde det.  

Språkpolitik och nedlägg-
ning av garnisioner

Att vara försvarsminister 
i ett läge där man måste 

skära ner är inte lätt. Oppo-
sitionspolitiker hade gärna 
velat bevara garnisionerna 
i sina egna regioner medan 
de tydligen är eniga om att 
Dragsvik borde ha lagts 
ned.

Statsminister Jyrki Ka-
tainen stöder Wallin och 
det är uppenbart att ned-
läggningarna är en fråga 
som regeringspartierna har 
diskuterat tidigare.

– Om alla skulle ha vissa 
självklarheter som utgångs-
punkt - det vill säga ett mi-
litärt försvar och den lag-
stadgade beväringsutbild-
ningen på svenska - skulle 
problemet te sig betydligt 
mindre, säger Katainen till 
Yle.

Försvarsministerns 
svåra sits

för den nationella försvars-
politiken och även för det 
militära försvarets resurser 
och försvarsmaktens verk-
samhetsförutsättningar. 
Försvarsministern och mi-
nisteriet med ca 150 anställ-
da utgör en slags länk mel-
lan statsrådet och försvars-
makten. Totalutgifterna för 
försvaret är årligen ca 2,8 
miljarder euro.

Försvarsreformen ett 
steg i rätt riktning

Försvarsreformen är inget 
som minister Stefan Wallin 
har kommit på. Det är fråga 
om en omorganisering som 

900 har dödats av Boko Ha-
ram. Islamistgruppen har 
slagit till mot kyrkor, polis-
stationer och banker. Målet 
är att upprätta Sharia lagar 
i landet.

I diskussionen påminde 

Essayah om  att Nigeria är 
det enda land i världen där 
andelen muslimer och krist-
na är lika stort. Den största 
utmaningen är att hålla 
ihop landet och stoppa ter-
rorismen. 

Sari Essayah frågade komissionen hur de konkret tänker 
föra saken vidare till Egyptens nuvarande ledning för att få 
ett slut på tortyren och människohandeln.

Värnplikten 
utgör fortfa-
rande grunden 
för Finlands 
försvar och 
försvarsbud-
geternas stor-
lek  inverkar 
direkt på 
den materi-
elmängd och 
materielkva-
litet som trup-
perna har till 
sitt förfogande. Norra Finlands försvar. Jägarna i M05 med vinterutrustning i Sodankylä.

Kuva Puolustusvoimat


