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Tasavallan presidentti ja eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajat hyväksyivät 4. 

huhtikuuta harvinaisen yhteislausunnon. Suomen koko poliittinen järjestelmä tuomitsi 

yksimielisesti Ukrainan sodan ja tapahtuneet sotarikokset. Lausunnossa myös korostettiin, 

että Suomen turvallisuudesta on pidettävä huoli ’vakain tuumin ja yhdessä’ sekä tiiviisti 

Ruotsiin yhteyttä pitäen.  

 

Lausunnon lopuksi kaikki Suomessa asuvat kutsuttiin mukaan maamme turvallisuuden eteen 

tehtävään yhteistyöhön. Samalla muistutettiin, että meidän kaikkien vastuulla on välttää 

vihanpitoa ja vastakkainasettelua Suomessa. 

 

Yhteislausunnon ajoitus ei liene sattumaa. Poliittinen johto valmistelee meitä vaikeaan 

päätöksentekotilanteeseen. Nato-ratkaisu on vietävä läpi valtiosääntömme vaatimalla tavalla, 

tiukan koordinoidusti ja tarvittaessa hyvin nopeasti. 

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon täydennysosa eli ns. Nato-selonteko annettaneen 

eduskunnalle kiirastorstaina. Pääsiäisen jälkeen aloitetaan asiantuntijakuulemiset. 

Eduskunnassa prosessia edesauttaa Nato-selonteon koordinaatioryhmä, joka koostuu 

eduskuntapuolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajista. Sitä vetää eduskunnan 

puhemies. Ryhmässä mukana ovat myös varapuhemiehet.  

 

Nato-selonteko ei ota kantaa jäsenyyteen, vaan se arvioi erilaisia vaihtoehtoja ja niiden 

mahdollisia seurauksia. Aloitteen Nato-hakemuksesta tekisi tasavallan presidentin ja 

valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta eli TP-Utva. Tämän 

määrää perustuslakimme, jonka mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti 

yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Hakemuksen on kuitenkin saatava eduskunnan 

tuki. 

 

Selonteon käsittelyn arvellaan kestävän ainakin noin kuukauden verran. Jos hakemukseen 

päädyttäisiin, Suomessa alkaisivat piinalliset ajat. Venäjän aikeista ei ole tietoa, mutta 

kaikenlaiseen häirintään on varauduttava.  

 

Eduskuntaan perustetun koordinaatioryhmän tarkoituksena on sitouttaa eduskunta, mutta se 

tuo prosessiin myös ketteryyttä. Ryhmän poliittinen painoarvo on niin suuri, että se 

periaatteessa pystyisi ilmaisemaan eduskunnan tahdon erittäin pikaisesti, jopa kesken 

selonteon käsittelyn.  

 

Tällainen valtiosääntöoikeudellinen tanssahtelu saattaa vaikuttaa turhauttavalta, mutta 

menettely yhdistää kekseliäästi suunnitelmallisuuden, yksituumaisuuden ja nopeuden 

vaatimukset. Mitä tahansa asiassa päätetäänkin, myös vähemmistöön jääneiden pitää pystyä 

elämään ratkaisun kanssa. Samalla on selvää, että nykyisessä turvallisuuspoliittisessa 

tilanteessa reaktionopeus on elintärkeää.  

 

Kuulun niihin, jotka ovat jo muodostaneet mielipiteensä Nato-kysymyksestä ja myönnän 

auliisti, että kärsimättömyys on vallannut mieleni. Mutta kenties on niin, että kannoistaan 

varmojen tulisi nyt olla hiljaa ja antaa tilaa heille, joita asia vielä askarruttaa. Me varmasti 

voinemme hetken kunnioittaa eduskunnan ja muiden valtioelinten työrauhaa. 

 

Kun päätös hakemuksesta on tehty, meidän on yhdessä kannettava sen seuraukset. Se taitaa 

olla sitä poliittisen johdon peräänkuuluttamaa osallistumista maamme turvallisuuden eteen 

tehtävään työhön. 



 

Nosto: Kuulun niihin, jotka ovat jo muodostaneet mielipiteensä Nato-kysymyksestä ja 

myönnän auliisti, että kärsimättömyys on vallannut mieleni. 


