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Vladimir Putinin ”sodan kasvot”,
ydinaseiden kauhun tasapaino,
mahdollinen pakolaiskriisi, Natokeskustelu – HS kokosi tärkeimmät
hetket valtionjohdon historiallisesta
tiedotustilaisuudesta
Suomen valtiojohto piti torstaina historiallisen tiedotustilaisuuden, jossa keskeiset
poliittiset johtajat ottivat kantaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. HS kokosi
tiedotustilaisuuden oleelliset kohdat yhteen.

Presidentti Niinistö Putinista: Naamiot on nyt riisuttu, vain sodan kasvot näkyvät
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SUOMEN valtiojohto piti torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden, jossa presidentti Sauli
Niinistö, pääministeri Sanna Marin (sd), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja
ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ottivat kantaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja siihen,
mihin sotatoimet voivat johtaa.
HS kokosi tiedotustilaisuudesta oleelliset tiedot ja kannanotot eri teemoista.

Pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö pitivät tiedotustilaisuuden Ukrainan
tilanteesta torstaina. KUVA: RIO GANDARA / HS

Venäjän hyökkäys
Suomen valtiojohto tuomitsi jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Presidentti Niinistö kuvasi
aamun olleen ennakkovaroituksista huolimatta järkytys.
"Syvät tuntemuksemme ovat Ukrainan ihmisten luona. Kiovassa, Harkovassa, Mariupolissa ja
muualla viattomat ihmiset joutuvat kokemaan sodan kauhuja", Niinistö sanoi.
Pääministeri Marin korosti, että Suomi on Ukrainan ja Ukrainan kansan tukena.
"Tuomitsemme laajasti Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainaa vastaan", Marin sanoi.

Taloudellinen ja sotilaallinen tuki Ukrainalle
Pääministeri Marinin mukaan rahallista tukea Ukrainalle lisätään ja materiaalisen tuen
mahdollisuutta kartoitetaan.
Presidentti Niinistö puolestaan totesi, että ei usko, että läntinen maailma lähtee asiassa aseellisesti
liikkeelle.
"Tässä toimii kauhun tasapaino, jota ylläpitää ydinaseet", Niinistö sanoi.
"Vastapainona on se, että sama seikka ymmärretään Venäjälläkin. Eli että sen rajan yli ei helposti
mennä, koska sen jälkeen ei ole enää voittajaa."

Vladimir Putin

Presidentti Niinistöltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, mitä hän nyt ajattelee presidentti Vladimir
Putinista.
"Taisin sanoa, että nyt on naamiot riisuttu ja vain sodan kasvot näkyvät. Riittääkö se?", Niinistö
sanoi.
Niinistö kertoi keskustelleensa Putinin kanssa viimeksi tammikuun loppupuolella.
"Taitaa olla niin, ettei tähän hätään ole paljoa puhuttavaa. En usko, että tilanne siitä paljoa paranisi",
Niinistö sanoi.

Vastatoimet ja pakotteet
Pääministeri Marin vakuutti Suomen yhdessä EU:n ja kumppanimaiden kanssa ryhtyvän
päättäväisesti pakotteisiin.
"Vaihtoehto pakotteille on sotilaallinen toiminta, se johtaisi syvempään kriisiin. Siksi länsi on
ilmoittanut taloudellisista pakotteista", Marin sanoi.
"Ne ovat painavia ja kovia, Eurooppa-neuvosto tulee niitä tänään vielä käsittelemään."
Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan pakotteissa on esillä esimerkiksi maksujärjestelmiin
liittyviä ehdotuksia ja teknologiatuotteiden vientiin liittyviä ehdotuksia.

Pakolaiset
Pääministeri Marinin mukaan Suomi on käynyt läpi mahdollista pakolaiskriisiä. Sisäministeriö
varautuu siihen, että Suomeen kohdistuu tarvetta ottaa pakolaisia Ukrainasta.
"On mahdollista, että näemme isojakin määriä pakolaisia Ukrainasta käsin", Marin sanoi.

Mihin tilanne johtaa?
Presidentti Niinistö arvioi, että tilanne Ukrainassa tulee jatkumaan.
"Nyt on vasta nähty alkusoittoa. Ikävä kyllä soitto synkkenee", Niinistö sanoi.
"Mihin asti sitten mennään, on arvailujen varassa tässä vaiheessa."
Niinistö katsoi maailman tuominneen Venäjän sotatoimet ja arvioi tämän näkyvän myös YK:n
turvaneuvostossa. Tilanteen kääntyminen sotatoimiksi tulee hänen mukaansa heijastumaan myös
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
"Mitä tulee meidän Venäjä-suhteeseemme, kyllä tämä siirtää sen toiselle tasolle", Niinistö sanoi.

Tulevat talouspakotteet ja Venäjän mahdolliset vastapakotteet tulevat pääministeri Marinin mukaan
tuntumaan myös eurooppalaisten arjessa.
"On niin, että rauhalle, vakaudelle, ihmishengelle ei voi laittaa hintaa", Marin sanoi.
"Vastatoimet on kestettävä. Se on tilanteen hinta."

Tilanne Suomessa
Presidentti Niinistö totesi, että on ymmärrettävää, että moni suomalainen tuntee pelkoa. Hän korosti
kuitenkin, että uhka ei nyt kohdistu Suomeen.
"Olemme kaiken aikaa varautuneet eri skenaarioihin, ei tosin tehty siitä numeroa", Niinistö sanoi.
"Me olemme tilanteen tasalla ja myös pysymme."
Niinistö totesi myös, että Venäjän fokus on tuntunut olevan nimenomaan Ukrainassa, ja esimerkiksi
Suomeen on tehty rinnastuksia turhan usein.
"Ukraina-keskeisyys tässä keskusteluprosessissa on ollut silmiinpistävä", Niinistö sanoi.

Nato-keskustelu ja Suomen kumppanimaat
Pääministeri Mairnilta kysyttiin, olisiko tämä se päivä, jolloin hallituksessa pitäisi aloittaa
keskustelu Nato-jäsenyydestä.
"Varmasti keskustelu jäsenyydestä tulee Suomessakin monipuolistumaan, se näkyi jo eduskunnan
keskustelussa", Marin sanoi ja viittasi eduskunnassa keskiviikkona käytyyn turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun.
"Tämä on kuitenkin keskustelu, että se vaatisi laajan parlamentaarisen yksituumaisuuden. Kuten
selonteoissamme on kerrottu, mikäli Suomen turvallisuus sitä vaatii, niin Suomen on mahdollisuus
hakea jäsenyyttä."
Presidentti Niinistö kertoi myös seuranneensa eduskunnan keskustelua tarkkaan. Hän tähdensi
jälleen, että ainakaan erityisen nopeasti liittoon ei päästäisi.
"Näemme sinänsä hyvin ymmärrettäviä nopeita kommentteja siitä, ettö hakemus tänään ja jäsenyys
huomenna. Nämä tunneilmaisut ovat ymmärrettäviä, mutta eivät sitten oikein reaalimaailmassa voi
toimia."
Omassa osuudessaan puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi keskustelleensa tänään
Ruotsi puolustusministerin kanssa. Pohjoismaiset puolustusministerit pitävät torstaina
yhteiskokouksen.

"Tiivistämme yhteydenpitoa entisestään. Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyö on päivittäistä
toimintaa", Kaikkonen sanoi.
Ulkoministeri Haavisto totesi keskustelun Natosta olevan puolueissa käynnissä. Keskustelu ei
kuitenkaan vaikuta tähän kriisiin, jota hoidetaan Haaviston mukaan nyt käytössä olevilla
työkaluilla.
"Toistan, että meillä on turvallisuuspolitiikka, joka on suunniteltu kestämään kriisiajat", Haavisto
sanoi.
"Kriisin jälkeen katsotaan, mitä toimia tarvittaisiin lisää."
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Lopuksi katsottavaksi median kaikki kysymykset ulkoministeri
Haavistolle ja puolustusministeri Kaikkoselle:
Heidi Lämsä, videotuottaja
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Puolustusministeri Kaikkosen puheenvuoro kokonaisuudessaan:
Heidi Lämsä, videotuottaja
24.2. 11:28

Ulkoministeri Haaviston puheenvuoro kokonaisuudessaan:
Heidi Lämsä, videotuottaja
24.2. 11:19

Tiedotustilaisuus on päättynyt
Tasavallan presidentin ja ministereiden tiedotustilaisuus on päättynyt. Samalla päättyy myös HS:n
hetki hetkeltä -seuranta. Kiitos seurasta!

Liisa Niemi, toimittaja

