Helsinki, 5.10.2012

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaosto
LAUSUNTO KOSKIEN HE 95/2012 vp, Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle
2013 erityisesti: Puolustusministeriön hallinnonala pääluokka 27; Vapaaehtoinen maanpuolustus
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä valtion vuoden
2013 talousarvioksi sen puolustusministeriön pääluokan osalta. Puolustusministeriön hallinnonalan pääluokan menot laskevat viime vuoden puolustusbudjettiin nähden 68 miljoonalla eurolla. Jyrkintä lasku on materiaalihankintojen osalta, joihin on varattu 113 miljoonaa euroa vähemmän rahaa kuin kuluvana vuonna. Puolustusvoimien toimintamenot sen sijaan nousevat ensi
vuonna yli 70 miljoonalla eurolla.
Vapaaehtoista maanpuolustustyöstä ja -koulutuksesta vastaavien järjestöjen toiminnan tukemiseen esitetään käytettäväksi 1.878.000 euroa, mikä on 150.000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän.
Tukimäärärahojen lasku on ristiriidassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon kanssa, jossa linjataan, että suomalaisten maanpuolustustahtoa ja sitoutumista puolustukseen tuetaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia kehittämällä.
Erityisen vaikea tukimäärärahan laskua on ymmärtää tilanteessa, jossa kertausharjoituksia ei juuri
järjestetä. Kolmen seuraavan vuoden aikana kertausharjoituksiin kutsutaan vain noin 2.200 reserviläistä vuosittain. Määrä on vain murto-osa todellisesta tarpeesta. Vielä viime vuonna kertaamassa kävi 27.000 reserviläistä.
Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ja osaamisen ylläpito onkin lähivuodet
pitkälti reserviläisjärjestöjen toiminnan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksen
varassa. Reserviläisliitto esittää, että tämän johdosta maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen
tarkoitettu määräraha säilytettäisiin vähintään kuluvan vuoden tasolla.
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on runsaat 36.000 jäsentä. Heistä
noin 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.
Liiton paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan, fyysistä kuntoaan ja
maastotaitojaan. Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla.
Nyt käsittelyssä oleva budjettiesitys heikentää Reserviläisliiton mahdollisuuksia huolehtia reserviläisten kenttäkelpoisuudesta ja maanpuolustustahdosta mikä on erityisen tuhoisaa tilanteessa,
jossa kertausharjoituksia ei juuri järjestetä. Sodan ajan joukkojemme vahvuus on 350.000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä.
On hyvä mieltää, että maamme puolustuskyky ja -valmius onkin pitkälti reserviläisten osaamisen
ja puolustustahdon varassa.
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Puolustusmäärärahoihin kohdistuvien leikkausten taustalla on valtiontalouden voimakas alijäämäisyys. Vaikka tämä puoltaa valtion erilaisten menojen leikkauksia, on vaikea nähdä, että maanpuolustusjärjestöille tarkoitetun tuen 150.000 euron suuruisella supistuksella olisi tässä todellista merkitystä. Todellisia säästöjä onkin esittävä muista hallinnonalan menoista.
Ensi vuoden puolustusbudjettia eduskunnassa käsiteltäessä lähtökohtana tulisi pitää puolustusvoimille määrättyjä tehtäviä, joista tärkein on kotimaan puolustuksen järjestäminen. Tämä tavoite
toteutuu esityksessä huonosti, sillä puolustusvoimien säästöjen johdosta sen erilaista operatiivista
toimintaa on jouduttu leikkaamaan. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat kertausharjoitukset, jotka ovat
yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin perustuvan puolustusjärjestelmämme kannalta
aivan olennaisia.
Erityistä huomiota valtion talousarvioesitystä eduskunnassa on hyvä kiinnittää sotilaallisen kriisinhallinnan menoihin, jotka ovat ensi vuonna 140 miljoonaa euroa. Lisäksi ulkoministeriö käyttää
siviilikriisinhallintaan 17 miljoonaa euroa. Näin mittava panostus erilaisen kriisinhallintatoimintaan
ei Reserviläisliiton näkemyksen mukaan ole perusteltua kun samaan aikaan puolustusvoimien
operatiivista toimintaa kotimaassa on jouduttu osin voimakkaastikin leikkaamaan.
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antavat liiton sotilas- ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Juha Parkkonen, 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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