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Asia: Kannanotto puolustusvoimien ilmatorjunnan korkeatorjunnan 
kehittämishankkeeseen

Valtioneuvoston ulko- ja puolustuspoliittinen ministerivaliokunta
Eduskunnan puolustusvaliokunta

Puolustusvoimat on jättänyt lokakuussa uusia ilmatorjuntaohjuksia koskevat 
tarjouspyynnöt kansainvälisille aseteollisuusyrityksille1 lehtitietojen mukaan Suomen 
historian ehkä kalleimmassa ohjuskaupassa.

Mukana on kaksi israelilaista asevalmistajaa, Israel Aerospace Industries (IAI) ja 
Rafael. Niitä on syytetty osallisuudesta Israelin laittomaan miehitykseen ja siihen 
liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin. Israelin aseteollisuuden on todettu käyttävän 
miehitettyjä alueita kehittämiensä aseiden testiratana ja myyntivalttina.2 Kyseisten 
yritystenkin lennokkeja ja muita aseita on käytetty siviilejä vastaan Israelin 
tuhohyökkäyksissä Gazaan3, joiden johdosta Israelia on vaadittu asekauppakieltoon4. 
IAI on osallistunut laittoman muurin ja siirtokuntien rakentamiseen.5

Tällaisista asioista on kysymys miehitykseen liittyviä sotarikoksia koskevassa 
syyteharkinnassa, jonka Kansainvälinen rikostuomioistuin on monivuotisen 
esitutkinnnan perusteella käynnistänyt siihen kohdistuneesta ennen näkemättömästä 
painostuksesta huolimatta.6 Israelin siirtokuntaprojektiin osallistumisen torjumiseksi 
YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustanut tietokannan siirtokuntiin kytkeytyvistä 
yrityksistä, joiden toiminta antaa aihetta erityisiin ihmisoikeuksia koskevaan huoliin.7

IAI on tällä listalla.8

Israel on äsken hyväksynyt tuhansien uusien siirtokunta-asuntojen rakentamisen ja 
kiihdyttänyt palestiinalaisten omaisuuden tuhoamista. Käyttämällä miehityksen 
rikoksiin osallisia toimittajia Suomi osallistuu välillisesti miehityksen tukemiseen, 
antaa anteeksi ihmisoikeusloukkaukset ja vesittää omaa Lähi-idän politiikkaansa ja 
kansainvälisen yhteisön vaivalloisia yrityksiä osallisten saattamiseksi vastuuseen.

1 https://puolustusvoimat.fi/-/puolustusvoimien-logistiikkalaitos-lahetti-ilmatorjunnan-korkeatorjunnan-  
kehittamisen-tarjouspyynnot

2 https://enhamushim.files.wordpress.com/2018/06/report-with-covers1.pdf  
Laajemmin Israelin aseteollisuuteen liittyviä ongelmia on käsitelty järjestöjen kirjeessä eduskunnalle  
http://akys.kapsi.fi/wordpress/wp-content/uploads/Suomen_asekauppa_Israelin_kanssa_lopetettava.pdf

3 http://www.rosa-luxemburg.com/wp-content/uploads/2014/02/Sleepless-in-Gaza-by-Atef-Abu-Saif-RLS-  
Palestine.pdf
https://whoprofits.org/company/elbit-systems/
https://www.hrw.org/report/2009/06/30/precisely-wrong/gaza-civilians-killed-israeli-drone-launched-missiles

4 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/israel-arms-embargo-needed-as-military-unlawfully-kills-and-  
maims-gaza-protesters/
https://www.cjpme.org/mend_2_3

5 http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2019/12/ECCP-2019.pdf  
6 https://www.icc-cpi.int/palestine  

https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/the-us-and-israel-are-scaring-the-icc-away-from-helping-
palestine-1.1030550

7 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542  
8 https://english.aawsat.com/home/article/2007406/israeli-companies-blacklisted-backing-settlements  
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Israel uskoo viimeaikaisten diplomaattisten käänteiden avaavan alueella uuden 
asevarustelukilvan, jonka johdossa se haluaa olla.9 Kauppojen mukana Suomikin 
kytkeytyisi tiukemmin tähän Lähi-itää horjuttavaan kehitykseen. 

Suomen kaltaisen pienen maan parhaan turvan sanotaan olevan sääntöpohjainen 
kansainvälinen järjestys ja kansainvälisen lain kunnioittaminen. Näitä periaatteita ei 
voida vaatia yhtäällä ja rikkoa toisaalla. Suomen tulee pidättäytyä yhteistyöstä 
mainittujen ja muidenkin kansainvälisen lain rikkomiseen osallisten yritysten kanssa.
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9 https://breakingdefense.com/2020/09/israel-seeks-8b-arms-deal-at-white-house-f-35s-v-22s-kc-46s/  
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