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Vastaus kirjalliseen kysymykseen kutsuntojen laajentamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustajien Sari Essayahin (kd), Sari
Tanuksen (kd) ja Peter Östmanin (kd) näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 92/2019 vp:
Millä toimilla hallitus aikoo puuttua heikentyneeseen maanpuolustustahtoon ja
onko hallitusohjelmassa kirjatun laajapohjaisen parlamentaarisen komitean tarkoitus
selvittää myös kutsuntojen laajentamista osana yleisen asevelvollisuuden kehittämistä
ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) laatiman kyselyn perusteella maanpuolustustahto on jonkin verran heikentynyt. Vaikkakin kyselyn aikasarja on pitkä, niin ei sen tuloksista
pidä tehdä liian nopeita johtopäätöksiä. Maanpuolustustahtoa ilmiönä on haastavaa tutkia yhdellä
kysymyksellä.
Puolustushallinnon keskeiset vaikutuskanavat maanpuolustustahdon ylläpitoon ja kehittämiseen
ovat varusmiehille ja reserviläisille annettava koulutus sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukeminen. Näistä saadut palautteet ovat edelleen erittäin positiivisia; varusmiesten maanpuolustustahto on korkea, reserviläiset ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen osallistujamäärät ovat kasvaneet.
Puolustushallinto kehittää aktiivisesti toimintaansa. Asevelvollisten koulutusta kehitetään ”Koulutus 2020” –ohjelman mukaisesti huomioiden aikaisempaa paremmin koulutuksen mielekkyys
ja yksilölähtöisyys. ”Koulutus 2020” -ohjelman joukko-osastokokeiluista saadut havainnot tukevat jo nyt onnistumista. Maanpuolustuskorkeakoululla on käynnissä ”TAHTO” –tutkimushanke,
jolla haetaan laajempaa näkökulmaa maanpuolustustahdon tutkimukseen. Tulokset valmistuvat
ensi vuonna.
Maanpuolustustahdon ylläpitäminen on määritelty tavoitteeksi myös hallitusohjelmassa, jonka
mukaisesti parlamentaarinen komitea alkaa selvittämään mahdollisuuksia kehittää asevelvollisuutta. Tämä kuvaa hallituksen vakavaa suhtautumista maanpuolustustahtoon ja sen merkitykseen
Suomen uskottavalle puolustukselle.
Parlamentaarisen komitean tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia kehittää yleistä asevelvollisuutta ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttymistä. Kutsunnat ovat osa tätä kokonaisuutta enkä
näe syytä etteikö kutsuntoja käsiteltäisi komiteatyön aikana.
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Hallitusohjelmassa annettu tehtävä parlamentaariselle komitealle on laaja kokonaisuus, jolla on
vahva liityntäpinta ei vain puolustushallintoon vaan koko yhteiskuntaan. Selvitys asevelvollisuuden kehittämiseksi on tärkeä ja keskustelu uusien, yhteiskuntaa palvelevien ratkaisujen löytämiseksi on tervetullutta. Puolustushallinto on valmiina käynnistyvään työhön ja on varautunut
tuomaan kokonaisuuteen omaa osaamistaan sekä tukea erilaisten vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin.
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