Helsinki, 21.9.2011

Eduskunnan puolustusvaliokunta

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2011)
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä
tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Reserviläisliitto esittää, ettei eduskunta ainakaan vielä tässä vaiheessa hyväksy Suomen liittymistä Ottawan sopimukseen, joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron.
Reserviläisliitto katsoo, että mahdollinen päätös Ottawan sopimukseen liittymisestä on tarkoituksenmukaista tehdä osana Puolustusvoimauudistusta. Vuoteen 2016 mennessä toteutuvan uudistuksen valmisteluvaiheessa selvitetään kustannustehokkain tapa järjestää
Suomen puolustus. Reserviläisliitto katsoo, ettei jalkaväkimiinojen hyödyntämistä puolustuksessamme ole tarkoituksenmukaista sulkea pois ainakaan ennen kuin kaikki uudistuksen osatekijät ja vaihtoehdot ovat tiedossa.
Puolustusvoimauudistuksen valmistelun yhteydessä jalkaväkimiinojen luopumisen tarkoituksenmukaisuus on harkittava uudestaan. Jalkaväkimiinoista luopuminen heikentäisi
merkittävästi Suomen puolustusta, jossa ne ovat keskeisessä asemassa. Jalkaväkimiinoilla on mm. estetty alueelliselle puolustukselle tärkeiden panssarimiinojen purkamista.
Tutkimusten mukaan vihollisen etenemisnopeus lisääntyy jopa kolminkertaiseksi, mikäli
puolustus järjestetään ilman jalkaväkimiinoja. Samalla omat tappiot kasvavat, koska maaston erityispiirteitä tukevia hidasteita ja esteitä ei kyetä entisessä määrin hyödyntämään.
Myös sissitoiminta vihollisen selustassa vaikeutuu, mikäli jalkaväkimiinoja ei ole käytettävissä.

Jalkaväkimiinoista luopuminen edellyttäisi laajamittaista korvaavien asejärjestelmien hankintaa, jonka kustannukseksi on arvioitu puolustusministeriön vuonna 2003 tekemässä
selvityksessä jopa 600 miljoonaa euroa. Vaikka korvaavia hankintoja on jonkin verran jo
tehtykin, ei niillä todennäköisesti kyetä varustamaan sodan ajan joukkojemme kaikkia yksiköitä.
Päätös Ottawan sopimukseen liittymisestä tehtiin vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustusselonteossa, jossa luvattiin merkittävä lisärahoitus korvaavien asejärjestelmien hankintaan. Vaikka lisärahoitusta on osin saatukin, jouduttaisiin korvaavia hankintoja toteuttamaan lähivuosina myös normaalin puolustusbudjetin puitteissa. Reserviläisliitto katsoo,
ettei tämä valtion heikon taloustilanteen johdosta ole nyt mahdollista.
Käytännössä korvaavien järjestelmien hankinnat heikentäisivät edelleen erityisesti puolustusvoimien alueellisten joukkojen toimintakykyä, joiden vanheneva kalusto on uusittava
lähivuosina. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuudesta 2/3 on alueellisia joukkoja.
Jalkaväkimiinat on suunniteltu korvattavaksi mm. lähitorjunta-aseilla, viuhkapanoksilla sekä niihin liitetyillä sensoreilla, itsenäisillä sensorijärjestelmillä, moderneilla, integroidun
sensorijärjestelmän sisältävillä panssarimiinoilla sekä erilaisilla tykistön ja heittimistön älyammuksilla eli ns. rypäleammuksilla, jotka tuhoutuvat automaattisesti tietyn varoajan jälkeen. Sittemmin myös niiden hankinnoista on lehtitietojen mukaan luovuttu Oslon rypäleaseet kieltävän sopimuksen sekä ammusten tuhoutumisvarmuuteen liittyvien ongelmien
johdosta.
Reserviläisliitto katsoo, että rypäleasehankinnoista luopuminen heikentää merkittävästi
korvaavien asejärjestelmien tehoa ja puoltaa osaltaan Ottawan sopimuksen ulkopuolelle
jättäytymistä ainakin vielä tässä vaiheessa.
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antavat liiton sotilas- ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Juha Parkkonen, p. p. 040 8663 055 tai s-posti juha.parkkonen@gmail.com ja
liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400 640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.
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