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Suomi haparoi Afganistanissa 
ilman linjaa tai näkemystä, sanovat 
asiantuntijat. Historian vaikeimpaan 
kriisinhallintaoperaatioon on sijoitettu 
voimavaroja niukasti – ja väärin.

ammikuussa 2008 lumi peit-
ti Afganistanin vuoret, mutta 
sota raivosi keskeytyksettä.

Aiempina vuosina talvi 
oli antanut Naton johtamil-
le kansainvälisille joukoil-
le hengähdystauon. Tänä 
vuonna taleban-kapinallis-

ten hyökkäykset jatkuivat. Afgaanisiviilejä 
kuoli itsemurhaiskuissa, ja tienvarsipom-
mit tappoivat ulkomaisia sotilaita.

Kriisinhallintaoperaatioon osallistuvien 
maiden pääkaupungeissa tunnelma oli ah-
distunut.

Pahoja tappioita kärsinyt Kanada uhkasi 
vetää joukkonsa pois, ellei saisi apua muil-
ta Nato-jäseniltä.

Yhdysvallat kirjelmöi asiasta Saksalle, jo-
ka vastasi, ettei suurin surminkaan siirtäisi 
sotilaitaan rauhallisesta Pohjois-Afganista-
nista veriseen etelään.

Arviot operaation tulevaisuudesta olivat 
synkkiä.

”Tarvitaan pikaista suunnanmuutosta, 
tai Afganistan romahtaa valtiona”, varoitti 
arvostettu yhdysvaltalainen tutkimuslaitos 
Atlantic Council.

”Toimet rauhan takaamiseksi Afganista-
nissa eivät ole onnistuneet”, tiivisti britti-
läinen avustusjärjestö Oxfam.

Pahin kolaus Natolle oli arvovaltaisen 
amerikkalaisen Afghanistan Study Group -
komitean selvitys.

”Kuuden vuoden saavutukset ovat vaaras-
sa romuttua, koska väkivalta kiihtyy ja kan-
sainvälisen yhteisön päättäväisyys hiipuu”, 
sanottiin raportissa, jota laatimassa oli ollut 
sotilasliiton oma veteraani, entinen Euroo-
pan-komentaja James Jones.

Myös Suomessa myönnetään vihdoin, pit-
kän hiljaisuuden jälkeen, että Afganistanissa 
on onnistuttu kuudessa vuodessa vain kulke-
maan lähemmäs epäonnistumista.

Sekä siviilit että sotilaat tunnustavat, että 
Suomi haparoi eksyksissä, vailla poliittista 
linjaa tai kattavaa visiota.

Samoin myönnetään, että vaikka Afganis-
tanin rauhoittaminen on terrorismin takia 
elintärkeää kaikille, Suomi on sijoittanut 
hankkeeseen kitsaasti resursseja, ja nekin 
pitkälti väärin.

Harva asioita tunteva haluaa puhua julki-
sesti suutaan puhtaaksi. Rehellisimmät ar-
viot annetaan yksityisesti, kahvikupillisen 
takaa, suojassa uteliailta korvilta.

”Sota toisi lisäarvoa”
Suomi kutsuu itseään mielellään rauhan-
turvaamisen suurvallaksi. Mutta historian 
vaikeimpaan rauhanturvaoperaatioon se 

T
Eksyk sissä

Teksti Jari Lindholm
NATO
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Etelä-Afganistan, lokakuu 2007: 
Haavoittunut kanadalainen sotilas suo-
jautuu taleban-kapinallisten tulitukselta. 
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on osallistunut innot-
tomasti.

Vaikka sotatoimet 
Afganistanissa ovat 
Yhdysvaltojen aloit-
tamia ja nykyisin Na-
ton johtamia, niillä on 
YK:n valtuutus. Har-
va kiistää, etteikö al- 
Qaedan terroristeja 
isännöineen taleban-
hallinnon kaataminen 
2001 olisi ollut kaik- 
kien etu, eikä vähiten 
afgaanien. 

Silti Suomi suhtau-
tuu Isaf-nimellä tunnetun operaation so-
tilaalliseen rooliin kiusaantuneesti, ikään 
kuin pelkäisi jäävänsä kiinni huonosta seu-
rasta.

Isafin 43 000 ulkomaisesta sotilaasta on 
suomalaisia sata. Heidän tärkeimpänä teh-
tävänään on partioida Pohjois-Afganistanin 
maaseutua maastoautoilla sotilastarkkailu-
ryhmissä. 

”Ihan kiva”, sanoo eräs suomalaisupsee-
ri. 

”Mutta se ei ole sotilaallisesti merkittä-
vää, koska siellä ei ole merkittävää sotilaal-
lista uhkaa. Eikä se myöskään merkittävällä 
tavalla tue Afganistanin asevoimien raken-
tamista.”

Sotilaita tarvittaisiin 
kipeimmin Etelä-Afga-
nistanin levottomissa 
maakunnissa. Siel-
lä taleban-kapinalli-
set kokosivat rivinsä 
vuosina 2002–2006 
samaan aikaan, kun 
kansainvälinen yhtei-
sö istui Kabulissa ja 
onnitteli itseään hyvin 
hoidetusta työstä.

Isafilla on etelässä 
noin 11 000 etupääs-
sä brittiläistä, kanada-
laista ja hollantilaista 
sotilasta – liian vähän, 
jos maakunnat halu-
taan joskus rauhoit-
taa jälleenrakennusta 
varten.

Suuret Nato-maat 
Saksa, Ranska ja Italia 
ovat kieltäytyneet lä-

hettämästä joukkojaan etelään, eivätkä sii-
hen ole liioin suostuneet rauhankumppanit, 
kuten Ruotsi ja Suomi.

Samaan aikaan Suomi kuitenkin osallis-
tuu Tšadissa EU:n johtamaan operaatioon, 
joka on asiaa tuntevien mukaan vähintään 
yhtä vaarallinen kuin Afganistan ja jossa vä-
kivallalta ei luultavasti voi välttyä.

Eräiden Nato-maiden edustajat ovatkin 
tiettävästi ihmetelleet suomalaisille isännil-
leen, miksi kansakunta, joka on kouluttanut 
350 000-päisen asevelvollisarmeijan puolus-
tamaan rajojaan asein, ei hae sotilailleen ko-
kemusta oikeasta sodasta. 

Suomalaiset upseerit tiedostavat ristirii-
dan. Eräät heistä tunnustavat – yksityisesti 

–, että jos Suomen läs-
näoloa Afganistanissa 
haluttaisiin järkeistää, 
yksi vaihtoehto olisi 
joukkojen lähettämi-
nen sinne, missä niitä 
tarvitaan.

”Totta kai se toisi so-
tilaallisesti lisäarvoa”, 
sanoo eräs upseeri. 

”Se vain vaatii tie-
tyn tyyppisen koulu-
tuksen. Kyllähän me 
muutenkin koulutam-
me joukkoja jatkuvasti 
sodan aikaa varten.” 

Toinen upseeri sanoo pitävänsä taiste-
luihin osallistumista ”kiehtovana ajatukse-
na”.

”On siellä pärjänneet tanskalaiset ja viro-
laisetkin, miksi me emme pärjäisi? Ei rau-
hanturvalaki sitä estäisi. Olemme itse raken-
taneet sellaisia rajoituksia, joita ei lakiin ole 
kirjoitettu.” 

Upseeri ei peittele turhautumistaan polii-
tikkoihin.

”Meillä on eduskunnassa sinkkiarkku-
syndrooma – aivan vainoharhainen pelko 
siitä, että tulee tappioita.” 

”Meiltä menee kasvot”
Turhautumista on helppo ymmärtää, oli 

aseellisen voiman 
käytöstä mitä mieltä 
tahansa.

Suomen sotilaalli-
sen roolin vahvista-
mista Afganistanissa 
vastustaa lähes koko 
poliittinen eliitti kes-
keisistä kansanedusta-
jista presidentti Tarja 
Haloseen. Puolustus-
voimien komentaja 
Juhani Kaskeala taas 
on Halosen tiukassa 
ohjauksessa.

Koska Afganistan-
operaatiota koskevat 
ratkaisut ovat yleensä 
edellyttäneet poliitti-
sia kytkykauppoja, joh-
donmukaista linjaa ei 
ole syntynyt. Suomi on 
ripotellut sotilaitaan 
Hindukushin vuorille 

afgaanien tarpeista piittaamatta, sen mu-
kaan, mitä kotimaan poliittiset voimasuh-
teet kulloinkin ovat sanelleet.

Tuore esimerkki tästä on päätös lähettää 
kymmenen sotilasta kouluttamaan Afganis-
tanin armeijaa.

Pääesikunta halusi keskittää Suomen vä-
häisiä voimavaroja hankkeeseen, jota Isaf pi-
tää tärkeänä. Poliittisesti kysymys kuitenkin 
tulehtui heti. Vasemmistoliitto epäili halli-
tuksen yrittävän ujuttaa suomalaiset vaivih-
kaa taistelutehtäviin ja vaati, että koulutta-
jien toimintaa rajoitetaan tiukasti. 

”Kuulemamme asiantuntijat totesivat 
ihan selkokielellä, että muillakin mailla on 
rajoituksia”, perustelee Annika Lapintie, jo-
ka on puolueen edustajana ulkoasiainvalio-
kunnassa.

Muu valiokunta kääntyi samalle kannal-
le. Se edellytti mietinnössään viime mar-
raskuussa, että kouluttajat toimivat ”vain 
prikaati- ja armeijakuntatasolla”, jolloin teh-
täviin ”ei sisälly toimintaa kentällä yhdessä 
afgaanijoukkojen kanssa”. 

Eivätkä suomalaiset tietenkään saisi as-
tua askeltakaan turvallisen pohjoisen ulko-
puolelle.

Afganistanin armeijan kannalta tällaiset 
kouluttajat ovat hyödyttömiä. Suomalaiset 
upseerit pitävätkin valiokunnan kantaa kä-
sittämättömänä.

”Meiltä menee ihan lopullisesti kasvot”, 
eräs sotilas puuskahtaa. 

”Osa koulutuksesta on kentällä. Ei tämä 
ole mitään luokkahuonehommaa.”

Vasemmistoliiton lisäksi kouluttajasuun-
nitelmiin suhtautuu penseästi myös Sdp, 
jonka puheenjohtaja Eero Heinäluoma is-
tuu itse ulkoasiainvaliokunnassa.

Demarit hyväksyivät hallituksen ehdotuk-
sen vain ”osana kokonaispakettia” eli varus-
tettuna lupauksella, että Suomi vahvistaa 
kehitysapuaan Afganistanille, Heinäluoma 
sanoo.

”En usko, että tästä tulee meille mitään 
vientituotetta, että suomalainen sotilas-
osaaminen olisi sellaista, että ryhtyisimme 
eri puolilla maailmaa toisten armeijoiden 
kouluttajiksi.”

”Siinä voivat rahkeet loppua.” 

”Emme ole läsnä Kabulissa”
Jos sotilaallinen osallistuminen Afganista-
nin vakauttamiseen onkin ollut päämäärä-
töntä, Suomessa on tähän asti voitu ylpeillä 
siviiliavun menestyksellä.

Vaikka apu on ollut niukkaa – noin 12 mil-
joonaa euroa vuodessa –, se on ulkominis-
teriön mukaan osunut oikeisiin kohteisiin 
kansainvälisten järjestöjen ohjaamana.

Ministeriön viime syksynä teettämässä 
arviossa todettiin avun olevan ”arvostettua, 

johdonmukaista ja pääosin todelliseen tar-
peeseen vastaavaa”.

Raportti kuitenkin syntyi poliittisesta pa-
kosta. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Paavo Väyrynen (kesk) oli epäillyt avun tehok-
kuutta ja ollut haluton lisäämään panostusta 
Afganistaniin. Arvio tehtiin Väyrysen vakuut-
tamiseksi – huonoin tuloksin.

Raportista näkyy kiire. Ulkopuoliset kon-
sultit hutaisivat paperin kokoon kuudessa 
viikossa, ja johtopäätökset ovat köykäisiä.  

Arviossa esimerkiksi kiitetään Suomea sii-
tä, että se on EU:n poliisikoulutushankkeen 
suurin tukija Saksan jälkeen. 

Saavutus kuulostaa mittavalta, mutta to-
dellisuudesta se ei kerro. 

EU on saanut vain vaivoin kokoon 190 po-
liisin joukon, joka ei riitä kouluttamaan Af-
ganistanin kokoisen maan virkavaltaa. Noin 
60 kertaa pienemmässä Kosovossa on 1 400 
ulkomaista poliisia.

Eri puolilla Afganistania toteutettava huu-
metorjuntaohjelma todetaan arviossa epä-
onnistuneeksi. Silti Suomea rohkaistaan ole-
maan mukana.

Lisäksi arviossa unohdetaan mainita, että 
Suomi on Afganistanissa kuunteluoppilaa-
na, syrjässä päätöksenteosta. 

Naton ulkopuolisena Suomella ei ole asiaa 
Isaf-operaation sisäpiiriin. Eikä siviilidiplo-
matiaan voida osallistua, koska Kabuliin ei 

         Viime vaalikaudella eduskun- 
         nan ulkoasiainvaliokunta katseli 
ääneti vierestä, kun pääministe-
ri Matti Vanhasen (kesk) hallitus 
ripotteli suomalaisia voimavaroja 
Afganistanin kriisinhallintaoperaa-
tioon ilman linjaa tai visiota.

Eduskunnalle ei juuri annettu 
selvityksiä, eikä valiokunta niitä liioin 
pyydellyt, vaikka sillä on perustuslain 
takaama rajaton tiedonsaantioikeus.

Eduskunnan vaihduttua keväällä 
2007 valiokuntaan kuitenkin tuli 
eloa.

Afganistan-kysymyksessä valio-
kunta on ollut hallitukselle suoras-
taan häijy, vaikka puheenjohtaja 
Pertti Salolainen ja puolustusminis-
teri Jyri Häkämies kuuluvat samaan 

puolueeseen, Nato-mieliseen kokoo-
mukseen.

Kannanotot ovat olleet teräviä. 
Marraskuista kriisinhallintase-
lontekoa moitittiin ”luonteeltaan 
tekniseksi”. Hallituksen joulukuinen 
selvitys antoi valiokunnan mielestä 
Afganistanin tilanteesta liian myön-
teisen kuvan eikä sisältänyt selkeää 
näkemystä Suomen roolista.

17-jäsenisessä valiokunnassa on 
monipuolinen edustus kansain-
välisen politiikan osaajia. Toisena 
virkamiessihteerinä on Olli-Pekka 
Jalonen, joka oli aiemmin puolustus-
ministeriön kansainvälisen puolus-
tuspolitiikan yksikön johtaja. 

Selvityksiä kirjoittanut mies on nyt 
niitä arvioimassa. J

E
Ärhäkkä valiokunta

Kabulin seutu, 
marraskuu 2006: 
Suomalaiset sotilaat 
jakavat vihkoja tyt-
tökoulun oppilaille.

Etelä-Afganistan, 
heinäkuu 2007: 
Taisteluhelikopteri 
nousee ilmaan ka-
nadalaisesta tuki-
kohdasta. 
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ole nimitetty suurlä-
hettilästä.

”Vaikka hanketta 
kovasti painotetaan, 
siellä ei olla kunnol-
la poliittisesti läsnä”, 
sanoo kansanedus-
taja Pekka Haavis-
to (vihr), joka on itse 
sukkuloinut Afrikas-
sa EU:n ja YK:n rau-
hanneuvottelijana. 

”Nämä meidän lähettämämme asiain-
hoitajat ja kehitysyhteistyösihteerit ovat 
olleet aika junioreita.”

”Se on pelkkää ensiapua”
Suomen tuoreessa kehityspoliittisessa oh-
jelmassa mainitaan sanapari ”kestävä ke-
hitys” 83 kertaa.

Tavoite on ylevä, mutta Afganistanin 
osalta se on sanahelinää – ainakin jos tar-
koitetaan kehitystä, jota maan oma halli-
tus voi jatkaa ulkomaisten avunantajien 
poistuttua.

Suurimpana ongelmana on Suomen 
suurin ylpeydenaihe: siviilien ja sotilaiden 
muodostamat alueelliset jälleenrakennus-
ryhmät eli PRT:t.

PRT:t ovat kriisinhallintaoperaation osal-
listujamaiden johtamia yksiköitä, jotka so-
tilastukikohdista käsin vievät kehitysapua 
lähiseudun kyliin, useimmiten panssaroi-
duilla autoilla ja vahvasti aseistautuneina.

PRT:itä on Afganistanissa 25. Suomi on 
mukana Ruotsin johtamassa ryhmässä poh-
joisessa Mazar-e-Sharifin kaupungissa.

Amerikkalaiset perustivat ensimmäiset 
PRT:t kuusi vuotta sitten Itä-Afganistaniin 
tukemaan sotavoimaansa siviilihankkeil-
la, jotta paikalliset asukkaat näkisivät soti-
lasoperaation pehmeän puolen.

PRT:iden ei koskaan ollut tarkoitus 
muuttua pysyviksi ja korvata perinteisen 
kehitysavun rakenteita. Juuri niin on kui-
tenkin käymässä Suomen toiminta-alueella 
Pohjois-Afganistanissa.

Maailmanpankin hiljattaisessa selvityk-
sessä todetaan ykskantaan, ettei toiminta 
voi jatkui nykyisellään.

”PRT:iden kriittinen ristiriita on, että 
yrittäessään antaa Afganistanin valtiora-
kenteille tilaa kehittyä ne uhkaavat heiken-
tää valtiota”, selvityksessä sanotaan.

Maailmanpankin resepti on tyly: PRT-toi-
minta on ajettava asteittain alas maan tur-
vallisimmilla alueilla.

Suomessa asiasta ei kuitenkaan ole kes-
kusteltu, ei julkisesti eikä vallan pöydissä. 

Kansanedustajien hämmennys olikin 
suuri, kun EU:n komission Afganistan-
asiantuntija Paul Turner kysyi helmikuun 
lopussa puolustusministeriön seminaa-
rissa, ovatko sotilaiden johtamat jälleen-
rakennusryhmät Pohjois-Afganistanissa 
enää lainkaan tarpeellisia.

Suomessa on tähän asti päinvastoin poh-
dittu, voisimmeko peräti ottaa vastuul-
lemme oman PRT:n. Hiekkasäkkimuuril-
la liehuvasta siniristilipusta on unelmoitu 
puolustusministeriössä ja pääesikunnas-
sa, jotka haluaisivat Suomenkin pääsevän 
osalliseksi PRT-johtajuuden kunniasta. 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa 
on varoitettu, että PRT:t ovat muuttumas-
sa minivaltioiksi, joissa ulkomaiset soti-
laat kylvävät rahaa näyttäviin koulu- ja kai-
voprojekteihin piittaamatta Afganistanin 
hallituksen ja kansainvälisten avustusjär-
jestöjen mielipiteistä.

Suomen hallituksessa ei ole ongelmista 
kuultu. Suomi siirtää Afganistan-avustaan 
tänä vuonna kaksi miljoonaa euroa – noin 
17 prosenttia – ”nopeatehoisiin” pikahank-
keisiin, joita maailmalla kärkevimmin ar-
vostellaan.

”Se on ensiapua, ei kestävää kehitystä”, 
määrittelee Isaf-komentajan entinen sivii-
lineuvonantaja Tim Foxley, joka analysoi 

PRT:itä Tukholman 
Kansainvälisessä rau-
hantutkimuslaitok-
sessa SIPRI:ssä.

”Ei PRT:itä ole 
suunniteltu pitkäai-
kaisiksi projekteiksi. 
Henkilökunta vaih-
tuu puolen vuoden 
välein, ja toiminnan 
suunta riippuu ko-

mentajan persoonallisuudesta. Jatkuvuut-
ta ei ole.”

PRT:illä ei ole yhteistä strategiaa eikä ta-
voitetta, Foxley sanoo. Tämä on afgaanien 
kannalta kohtalokasta mutta palvelee osal-
listujamaiden poliittisia päämääriä.

”Jokainen voi luoda PRT:stään juuri sel-
laisen, joka sopii ulkopoliittisiin tavoit-
teisiin ja miellyttää äänestäjäkuntaa koti-
maassa.” 

Kansainvälisille avustusjärjestöille  
PRT:t ovat erityisen tuskallinen haaste. 
Kun sotilaat ovat luotiliiviensä takaa jaka-
neet penaaleja rakentamissaan kouluissa, 
siviilijärjestöjen on vaikea vakuuttaa pai-
kallisille asukkaille, että ne eivät kuulu sa-
maan sotaoperaatioon.

Järjestöt eivät liioin koe tarvitsevansa 
aseiden turvaa. Esimerkiksi Punainen Risti 
on toiminut Afganistanissa 30 vuotta ilman 
PRT:itä ja ulkomaista sotilasapua.

”Afganistan on esimerkki kaoottisesta ti-
lanteesta, jossa eri toimijoiden roolit ovat 
sekoittumassa”, sanoo Suomen Punaisen 
Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

”Apua tarvitsevien pitää voida luottaa 
siihen, että apu on puolueetonta ja perus-
tuu tarpeeseen eikä poliittiseen tavoittee-
seen.”

Kumpulan arvio PRT-kehitysavun kestä-
vyydestä on armoton.

”On mietittävä, miten nilkasta rakenne-
taan uusi jalka sen sijaan, että pannaan si-
de ja toivotaan, että potilas lähtee kävele-
mään.”

”Vihreää valoa ei tule”
Mitä Suomen pitäisi Afganistanissa teh-
dä?

Pitäisikö pohjoisen jälleenrakennusryh-
mät siirtää siviilien vastuulle ja luovuttaa 
lopulta afgaaneille?

Pitäisikö näin vapautuvat suomalaiset 
sotilaat sijoittaa etelän taistelukentille?

Kysymykset ovat ylitsepääsemättömän 
vaikeita, ainakin jos hallituksen jahkailus-
ta voi jotain päätellä. 

Vastauksia ei kyetty antamaan syksyises-
sä kriisinhallintaselonteossa, eikä niitä an-
nettu myöskään joulun alla valmistuneessa 
Afganistan-selvityksessä.

Yksi asia on silti varma: Suomesta ei löy-
dy poliitikkoa, joka haluaisi lähettää suo-
malaisia sotaan, ei edes YK:n valtuutta-
maan.

Soittokierros ulkoasiainvaliokunnan 
vaikuttajille vahvistaa, että ainakin tästä  
asiasta vallitsee puoluerajat ylittävä yhteis-
ymmärrys.

”Enpä jaksa uskoa, että eduskunnalta tu-
lisi vallitsevassa ilmapiirissä vihreätä valoa 
sille, että meidän sotilaallinen läsnäolom-
me Afganistanissa vahvistuisi”, muotoilee 
valiokunnan varapuheenjohtaja Markku 
Laukkanen (kesk).  

Myös sdp:n Heinäluoma tyrmää ajatuk-
sen.

”En ole ollenkaan innostunut. Mikään, 
mikä valiokunnan kuulemisissa on tullut 

esille, ei tue tällaista ajatusta. Voi sanoa 
päinvastoin.”

Valiokunnan puheenjohtaja Pertti Salo-
lainen (kok) ei tuhlaa sanoja joutavaan aja-
tukseen.

”En pidä sitä mitenkään mahdollise-
na.” 

Sotilaallisesti vai poliittisesti?
”Sekä että.” SK

Kuka kukin on
Isaf on YK:n turvallisuusneuvoston 

valtuuttama 40 maan kriisinhallinta-
operaatio, jota johtaa Nato. Joukkoja 
on tällä hetkellä 43 000, joista suoma-
laisia on noin sata. 

PRT:t ovat Isafin sotilaallisia 
”alueellisia jälleenrakennusryhmiä”, 
jotka toteuttavat kehityshankkeita ja 
tarkkailevat turvallisuustilannetta. 
Suomi on mukana Ruotsin johtamassa 
PRT:ssä.

Taleban on radikaali islamisti-
nen liike, joka hallitsi Afganistania 
1996–2001 ja sotii nykyisin Kabulin 
hallitusta vastaan. Taistelijoita on eri 
arvioiden mukaan 10 000–15 000. 
Yhdysvallat ja oppositio kaatoivat ta-
lebanit lyhyessä sodassa syksyllä 2001 
sen jälkeen, kun hallinnon isännöimä 
al-Qaeda terrorijärjestö oli iskenyt 
New Yorkiin ja Washingtoniin. 

Yhdysvallat osallistuu Isaf-operaa-
tioon 15 000 sotilaalla ja käy lisäksi 
omaa al-Qaedan ja talebanin vastaista 
sotaansa, joka tunnetaan nimellä Ope-
raatio Kestävä rauha (OEF). J

E

E

E

E

Pohjois-
Afganistan, 
helmikuu 2008: 
Saksalainen sotilas 
poistaa hampaan 
paikalliselta asuk-
kaalta. 

Etelä-Afganistan, 
heinäkuu 2007: 
Amerikkalaisia soti-
laita unikkopellol-
la. Suomi osallis-
tuu kansainväliseen 
huumetorjuntaoh-
jelmaan, vaikka pi-
tää sitä epäonnistu-
neena.
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Suomi sijoittaa pikahankkeisiin, joita arvostellaan maailmalla.

suomenkuvalehti.fi

netti E Katso kuvakooste 
Afganistanin sodasta.

VAALIVUOSIEN MENOPIIKIT
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C. O. Tallgren (r)
Johannes Virolainen (kesk)
Paul Paavela (sd)
Ahti Pekkala (kesk)
Esko Ollila (kesk)
Matti Louekoski (sd)
Iiro Viinanen (kok)
Sauli Niinistö (kok)
Sauli Niinistö (kok)
Eero Heinäluoma (sd)

▶ 1972
▶ 1975
▶ 1979
▶ 1983
▶ 1987
▶ 1991
▶ 1995
▶ 1999
▶ 2003
▶ 2007

Vaalivuosien talousarvioista 
vastanneet valtiovarainministerit

 2006 2005
9,6 % 11,1 %
8,0 % 9,6 %
15,7 % 17,3 %

Koko Saksa
länsi
itä
Lähde: Bundesministerium für Arbeit

Raahe
Heinola
Imatra

Kemi-Tornio
Kotka-Hamina

Savonlinna
Kouvola
Varkaus

Pori
Mikkeli

Lahti
Kajaani
Rauma

Rovaniemi
Joensuu

Lappeenranta
Kuopio
Vaasa
Turku

Jyväskylä
Tampere

Oulu
Helsinki

0 1 1,5 2 2,5 3%0,5

* Avainväestöksi lasketaan 25–34-vuotiaat akateemisen 
loppututkinnon suorittaneet. Luvut vuodelta 2004. 

Suomalaisten hedge-
rahastojen vuosituottoja

3C Alpha
3C Edge
Abacus
ABN AMRO Currency Fund
Celeres Pension
Celeres Summa
Elixir
FIM Maltti
FIM MultiHedge
Mandatum Neutral
Mandatum Omega
Nordea European Equity Hedge
Nordea Fixed Income Hedge
OKO-Alpha
OKO-Equity Hedge
OKO-Makro
SEN Räntehedge Alpha

0,4 %
0,1 %
3,0 %
6,5 %
0,0 %
9,0 %
5,0 %
3,8 %
1,6 %
2,4 %
2,3 %
3,1 %
7,3 %
0,8 %
3,7 %
4,8 %
0,4 %

Rahasto Tuotto, 12 kk 

Lähde: Rahastoraportti syyskuu 2007, 
tiedot elokuun lopun mukaiset
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