
…sota-aseita?

Hallitus esittää armeijan ase-
hankintoihin ensi vuodelle yh-
teensä 854 miljoonaa euroa. Osa 
summasta aiheutuu jo aiemmin 
myönnetyistä tilausvaltuuksista. 
Valtion budjettiesitykseen sisältyy 
armeijalle uusia tilausvaltuuksia 
yhteensä 1 865 miljoonalla eu-
rolla. Lisäksi armeija valmistelee 
Hornet-hävittäjien aseistamista 
hyökkäysaseistuksella, johon ai-
otaan käyttää yli miljardi euroa. 
Nämä hankkeet liittyvät armeijan 
varustamiseen Naton joukoissa 
eri puolilla maailmaa käytäviä so-
tia varten. 

…vai arjen turvaa?

Asevarusteluun esitetyille sadoil-
le, jopa tuhansille miljoonille löy-
tyisi toisenlaisia tarpeita:

Esimerkiksi 40 miljoonalla eu-
rolla vuodessa voi palkata lasten 
päivähoitoon 1 000 lastentarhan-
opettajaa ja muuta varhaiskasva-
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tuksen ammattilaista. 70 miljoo-
nalla eurolla voi palkata koului-
hin noin 1 000 opettajaa ja 500 
oppilashuollon työntekijää. Noin 
100 miljoonalla eurolla voi työl-
listää tuhat työntekijää raidelii-
kenteen investointeihin. Noin 320 
miljoonalla eurolla saadaan kun-
tiin 7 500 vanhainkoti- ja palve-
luasuntopaikkaa ja niihin 6 000 
työntekijää. 500 miljoonalla eu-
rolla voi työllistää vuodeksi noin 
8 500 rakentajaa vuokra-asunto-
jen rakentamiseen ja peruskorja-
ukseen. 

Mitä tekisit sadoilla 
Miljoonilla?

Jos Sinä saisit päättää, mihin oh-
jaisit lisää rahaa? Kerro mielipi-
teesi, välitämme esityksesi edus-
kunnalle. Tule mukaan rauhan-
työhön.

Suomen kommunistinen puolue 

H www.skp.fi
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