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Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus r.y.
Helsinki 29.3.2016
VT Arjo Suonperä:

Suomen Yhteisymmärryssopimus NATO:n kanssa
(Memorandum of undestanding MOU)sisältäen
ISÄNTÄMAATUKISOPIMUKSEN (HOST NATION SUPPORT
for the EXECUTION of NATO
OPERATIONS/EXERCISES/SIMILAR MILITARY ACTIVITY
4.9.2014 Suomen puolustusvoimien komentajan allekirjoittama
(ainakin Naton mielestä Suomea sitova sopimus käytännön sotilaallisesta
ja ”sotilastukikohta” yhteistyöstä, kun Suomen puolustusministeriö on
sopimuksessa osapuolena)(Suomen perustuslaista poiketen
puolustusministeriö on astunut ulkopolitiikan alueelle ja raskaasti).
1.Salassa valmisteltu ja ehkä vieläkin joiltain osin salainen sopimus,
jonka valmistelusta eduskunta tosiasiassa sivuutettiin;
2. Tehty melkein sellaisenaan NATO:n vanhojen vakiosopimusten
mukaisesti, joihin sopimuksen osina viitataan;
3. Kokoomuksen johtaman sateenkaarihallituksen merkittävin
saavutus, jonka tuottamista vahingoista ja vaaroista suomalaiset
todennäköisesti kärsivät pitkään;
4.Muuttaa poliittisesti sopimuksella Suomen aseman
puolueettomuudesta NATO:n joukkojen komentajan alaisuuteen
silloin kun kyse on Nato:n operaatiosta, harjoituksesta tai muusta
sotilaallisesta toiminnasta;
5. Sopimuksella ei määritellä sinänsä suoraan, kuka päättää kyseisten
operaatioiden aloittamisesta, joiden aikaisesta käytännön
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yhteistyöstä on kyse, mutta kun kyse on Natosta sotilasjärjestönä ja
sopimus kaikessa viittaa Naton vakiosopimuksiin ja käytäntöön ja
ratkaisuvalta ristiriitatilanteissa on pidätetty Nato:n komentajalle,
niin kaikkien muitten silmissä sopimus näyttäytyy sellaisena, että
Naton komentaja päättää, milloin Naton operaatio tms. alkaa ja
päättyy, eikä esimerkiksi Suomen presidentti, eduskunta tai Suomen
armeijan ylipäällikkö;
6. Suomalainen media on antanut väärän kuvan
isäntämaatukisopimuksen sisällöstä: siinä ei ole sovittu, että Suomi
pyytää halutessaan apua, vaan, että sitä annetaan ja toteutetaan
Naton toimesta sovituilla Naton vakiintuneilla ehdoilla, kun Naton
päällikkö hyväksi näkee, pyydettiin tai ei;
7. Nato:n joukoilla on operaatioiden tms. aikana varsin laaja
vastuuvapaus vahingoista ja kaiketi rikoksistakin,(syytesuoja), kun
mitään ei voida saattaa Suomen tuomioistuimen tai kolmannen
tahon ratkaistavaksi;
8. Sopimus mahdollistaa Suomeen tuotavaksi kymmenien Nato‐maitten
joukkoja. Joukkojen kirjavuus nostanee kustannuksia isäntämaalle ja
lisää monia riskejä;
9. Sopimus takaa Natojoukoille maassamme saman terveyshuollon ja
hoidon kuin Suomen armeijalla ja yhtä edulliseen hintaan, ellei
oikeastaan monelta osin ilmaiseksi, kuten muutkin Naton joukkojen
tarvitsemat tarvikehankinnat Suomesta, ettei kaikkea tarvitse tuoda
ulkopuolelta. Uhat Hiv‐ ja eräitten muitten vakavien
sairausepidemioiden sekä huumeiden käytön lisääntymisestä
kasvavat. Sopimus velvoittaa Suomen osallistumaan tänne
tulevien Nato‐joukkojen ylläpitokuluihin, jonka velvoitteen laajuus
paljastuu vasta tositilanteissa. Ainahan miehitysjoukot ovat ottaneet
miehittämästään maasta irti, minkä saavat, tuskinpa Nato olisi
poikkeus;
10. Nato voi perustaa sopimuksen puitteissa operaatioaikaisia
tukikohtia Suomeen, mutta kun Nato määrittelee operaation
keston, tukikohdista voi tulla pysyviä;
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11. Sopimus velvoittaa Suomea laajaan salassapitoon, mutta laajaan ja
ajantasaiseen Naton informointiin Suomen päättämistä omista
asioistaan, jotka voivat kiinnostaa Natoa sotilaallisesti;
12. Sopimus lisää olennaisesti uhkaa, että Suomi joutuu vihollisen
vastatoimien ja ennaltaehkäisevien toimien kohteeksi sekä sotaa
etulinjassa käyväksi maaksi ja sen strategiset kohteet
ydinasekohteiksi;
13. Sopimus tuo todennäköisesti Suomen maaperälle, ilmatilaan ja
satamiin Naton ja sen jäsenmaitten ydinaseita;
14. Sopimusta voidaan muuttaa vain uudella yksimielisellä
sopimuksella, sopimuksessa ei todeta irtisanomislauseketta;
15. Asiallisesti ottaen sopimus täyttää pitkälle Kokoomuksen
puheenjohtaja Stubbin lupauksen Suomen viemisestä Naton
jäseneksi, taas salaa, kuten aikanaan EU‐jäsenyyskin;
16. Sopimusta pyritään toteuttamaan mahdollisimman alhaisella tasolla
sotavoimien kesken, jotteivät poliitikot sekaantuisi sen
toteutukseen ja jottei demokraattisilla vaaleilla voitaisi vaikuttaa
sopimuksen jatkumiseen tai sisältöön;
17. Kun sopimus mahdollistaa Naton joukkojen tukikohtien
perustamisen Suomeen ja maan käyttämisen tukialueena, siihen
sisältynee myös se kiero ajatus, että jos Nato Venäjän vastaisessa
sodassa käyttää Suomea tukialueenaan ja Venäjä suuntaa siksi
sotilaallisia toimia täällä olevia Natojoukkoja vastaan, niin Venäjän
hyökkäykset Suomen alueelle vetävät Suomen automaattisesti
avoimeksi Venäjää vastaan sotaa käyväksi osapuoleksi, vaikka
Suomi olisi kuinka yrittänyt pysytellä siitä ulkona.
18. USA:lle ja Nato:lle on tavoite jo sinänsä saada sotilaallisia
levottomuuksia ja konflikteja Venäjän rajoille, vaikkapa ”jäätyneitä
konflikteja”, koska ne ovat kaukana USA:sta, heikentävät Venäjää ja
lisäksi avaavat markkinoita amerikkalaiselle sotateollisuudelle sekä
sitovat vastahakoista Suomea yhä syvemmälle amerikkalaisten
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siirtomaa‐ ja sotapolitiikkaan ja romuttavat suomalaisyritysten
Venäjä‐ markkinat.
19. Suomi joutuu järjestämään Nato‐joukoille tuki‐ ja kaupallisia
palveluita, kilpailuttamalla viimeksi mainitut mahdollisimman
edullisiksi ja Suomi joutuu pitämään tarkkaa kirjanpitoa
järjestämistään tukipalveluista, jos haluaa saada niistä korvausta ja
kaikki kirjallinen informaatio tietenkin englanniksi.
20. Sopimuksella Suomi sitoutuu tukemaan täysin tänne lähetettyjä
joukkoja niiden Nato‐johtoisissa sotilaallisissa toimissa, ts. sekä
sotilaallisesti että muutoin.
21. Kun sopimuksen tarkoituksena on sopia periaatteet ja
menettelytavat toiminnallisten kohteiden perustamiseksi ja
isäntämaatuen antamiseksi Natojoukoille isäntämaassa, tai
isäntämaan tukemana, Naton sotilaallisten toimien aikana, Suomi
voi joutua antamaan sotilaallista tai muuta tukeaan Natolle myös
Suomen alueen ulkopuolella, eikä tuki rajoittune Suomen lain
tunnustamaan siviilikriisinhallintaan, vaan menee sen yli, Suomen
laeista piittaamatta. Siksikö tuli niin kiire muuttaa jälkikäteen lakia
joukkojen ulkomaille lähettämisen laillistamiseksi.
22. Sopimus oikeuttaa Naton tuomaan maahamme mukanaan myös
oman ja tukijoittensa ei‐suomalaisen alihankkijoitten joukon,
(yrityksiä, yksilöitä ja järjestöjä, sisältäen alihankkijoitten työntekijät
ja alihankkijat), toimimaan täällä vapaasti tarvikkeitten ja
palveluiden tuottamiseksi Naton joukoille.

