
 

 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle 

Rovaniemellä Lapin yliopiston luentosalissa oli tiistaina 12.4.2016 
Ulkoministeriön järjestämä tiedotus- ja keskustelutilaisuus, joka 
koski Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivittämistä. 

Olin tilaisuudessa ja kysyin ulkoministeriötä edustaneelta Anne 
Sipilältä muun muassa seuraavaa: 

- Ulko- ja Turvallisuuspoliittista selontekoa nyt laadittaessa on 
huomioitava, että maailma on muuttunut. Se on muuttunut 
pysyvästi sekä kansalaisten että Suomen kannalta.  

- Suomen kansalaisten turvattomuus ja turvattomuuden tunne 
ovat lisääntyneet. Turvattomuus on lisääntynyt meidän 
lähialueilla, kotikaduilla ja tämä näkyy päivittäisessä 
elämässä. Emme voi pitää tapahtunutta pakollisena, 
väistämättömänä emmekä poliittisesti hyväksyttäväksi 
selitettävänä. 

- Ei tarvitse ulottaa katsetta kauas. Ruotsissa on jo yli 50 
aluetta ”menetettyjä” joille virkavalta saatikka normaali 
ihminen ei voi enää mennä normaalioloissa. Sama pätee 
Belgiaan, Ranskaan ja muualle Eurooppaan. Tästä kysyin 
Rovaniemellä maahanmuuttotilaisuudessa sisäministeriön 
kansliapäällikkö Päivi Nergiltä. Vastaukset olivat häneltä 
laihanlaiset tai hän sivuutti  turvattomuuden. 

- Nyt laadittavassa ulko- ja Turvallisuuspoliittisessa 
selonteossa lainsäädäntömme tila on avainasemassa, 
poliittinen selittely ei riitä. Muun muassa vanhentunut 
maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntömme on päivitettävä 
ajan tasalle. Kansalaisten oikeustaju ei ymmärrä esimerkiksi 
oikeuskäytäntöä, jossa vakavaan rikokseen syyllistynyt 
maahanmuuttaja selviää ”kättelyllä”. Tämä on huono 
signaali rikoksentekijöille ja tämä luo turvattomuuden 
tunnetta. Kansallinen turvattomuus tai perustuslaki ei 
oikeuta minkään kansainvälisen sitoumuksen 
ehdottomuutta. 

- Suojelupoliisin lausunnot turvallisuustilanteestamme esim. 
12.4 poikkeaa huomattavasti UM:n sekä SM:n lausunnoista. 
Turvallisuusriskinä on huomioitava mm. Supon näkemykset 



 

 

ääri-islamilaisten verkostoitumisesta Suomessa ja 
mielestäni esimerkiksi suurmoskeijahanke Helsinkiin on yksi 
tällainen riski. Nämä tosiasiat on tiedostettava ja 
huomioitava turvallisuuspoliittista selontekoa nyt 
päivitettäessä.  

- Syksyllä 18.8.2015 kerroin huoleni ministeri Alexander 
Stubbille täällä Rovaniemellä tämän maahamme tulleen 
aineksen radikalisoitumisen väistämättömyydestä ja 
todellisuudesta. Kerroin että NBF:ssa Helsingissä 9/2014 
Afrikkalainen professori Dambisa Moyo kertoi, että näin 
tulee käymään. Ministeri Stubb vastasi näkevänsä asian 
toisin. Uskon aika on ohi. 

- UM:n tilaisuudessa Rovaniemellä 14.2.2016 Juha Jokela 
Ulkopoliittisesta instituutista kertoi menneestä, jolloin nähtiin 
”EU pystyy vastaamaan globaalin maailman haasteisiin..”. 
Nähtiin kesällä 2015 ja nyt keväällä 2016 ettei näin ole. EU 
ei ole kyennyt vastaamaan haasteisiin eikä esimerkiksi 
ulkorajojemme valvonta ole ollut hallinnassa. Emme voi 
luottaa oman historiallisen kokemuksemme perusteella 
siihen, ja olemme toisaalta nähneet, ettei EU ole eikä siitä 
voi tulla vahvaa kansainvälistä toimijaa. Se on vain yksi 
pelaaja muiden joukossa, taloudellisesti taantuva alue. EU 
osti väliaikaista vakautta 6 miljardilla Turkilta ja nyt 
seuraavaksi Libyalta…  

Tilaisuudessa Rovaniemellä 14.4 Ulkoministeriön Anne Sipilä sanoi, 
etteivät nämä kuulu turvallisuutemme alaan. 

Kysymykseni Teille tasavallan presidentti: 

Onko esittämäni kysymykset mielestänne arvioitava nyt Suomen 
ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa päivitettäessä?  

Onko EU "savijaloilla" seisova jättiläinen, joka ei pysty huolehtimaan 
tulevaisuudessa kansalaistensa turvallisuudesta? 

Mitä Te voisitte asialle tehdä jotta Suomi olisi jatkossakin hyvä ja 
turvallinen maa elää selvitetyssä suhteessa? 

Rovaniemellä 15.4.2016 

Matti Henttunen 


