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Ukrainan presidentti puhuu kansanedustajille etäyhteyksin 

8.4.2022 

Matti Vanhanen: 

Kansanedustajat, tasavallan presidentti, Saksan liittopresidentti, Sveitsin liittokokouksen 

puhemies, pääministeri, ministerit, arvoisat vieraat! Tervetuloa tähän ainutlaatuiseen 

tilaisuuteen Suomen eduskunnassa. Haluaisin myös erityisesti toivottaa tervetulleeksi 

Ukrainan suurlähettilään Suomessa, Olha Dibrovan.  

[Suosionosoituksia] 

Tänään olemme todistaneet sotaa keskellä Eurooppaa. 24. helmikuuta Venäjä aloitti 

täysin oikeuttamattoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Sen jälkeen se on 

aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä. Olemme hiljattain nähneet järkyttäviä kuvia 

vapautetusta Butšasta, jonka venäläiset jättivät taakseen – lukuisia kuolleita siviilejä, 

miehiä, naisia ja lapsia. Tilanne Mariupolissa ja monissa muissa kaupungeissa ja kylissä 

on sama tai vielä pahempi. Ne, jotka ovat vastuussa näistä sotarikoksista, täytyy saattaa 

vastuuseen.  

Samalla olemme suurella ihailulla seuranneet presidentti Zelenskyin johtajuutta ja 

rohkeutta, samoin kuin muiden ukrainalaisten rohkeutta, kun he taistelevat vapauden ja 

oman kotimaansa itsenäisyyden puolesta. Teidän urheutenne, sitkeytenne ja halunne 

puolustaa kansakuntaa ansaitsee meidän tukemme ja kunnioituksemme.  

On meille kunnia, että presidentti Zelenskyi voi tänään puhua Suomen eduskunnalle, 

keskeltä sotaa. – Herra presidentti, olette erittäin tervetullut.  

[Suosionosoituksia] 

Volodymyr Zelenskyi: 

Kiitos, paljon kiitoksia. Minulle tämä on suuri kunnia. – Arvoisa puhemies, arvoisa 

tasavallan presidentti, pääministeri, valtioneuvoston jäsenet kansanedustajat, Saksan 

liittopresidentti, Sveitsin liittokokouksen puhemies! Haluaisin aloittaa sillä, mitä tänään 

tapahtui: Venäjän armeija iski rautatieasemalle Kramatorskin kaupungissa. Tämä on 

aivan tavallinen rautatieterminaali, ja ihmisiä oli kerääntynyt sinne odottamaan junia, 

jotta heidät voidaan evakuoida turvaan. Venäjä iski näihin ihmisiin. Siitä on todisteita, 

videoita, ohjusten ja kuolleiden ihmisten jäänteitä löytyy. Noin 30 kuollutta ja 300 

loukkaantunutta, vain tuona hetkenä. Ja tämä on aivan tavallinen rautatieasema ja 

tavallinen kaupunki Itä-Ukrainassa. Näin Venäjä suojelee Donbasia, näin he näkevät 

venäjänkielisen väestön suojelemisen. Tämä on 44. päivä meidän todellisuuttamme.  

Kun Itä-Ukrainassa on ollut kahdeksan vuotta sota, haluaisin, että me kaikki nyt 

muistamme hiljaisella hetkellä kaikkia niitä, joita Venäjän ohjukset ja pommit ja aseet 

ovat surmanneet. – Kiitos. 
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Kiitos. – Venäjä on kerännyt koko alueeltaan, ihan kaukaisesta idästä lähtien, kaikki 

joukkonsa taistelemaan Ukrainaa vastaan, mutta sekään ei riitä, vaan se on kerännyt 

kaikki ihmiset, jotka voivat kantaa asetta, jatkamaan tätä hyökkäystä Ukrainaan. He 

hakevat palkkasotilaita ympäri maailmaa, he lähettävät sotilaita terroristiryhmistä ja 

yksityisarmeijoista, joita jotkut Venäjän virkamiehet ovat perustaneet. Olemme nähneet 

niin paljon ihmisiä vankien joukossa, todella kokeneita taistelijoita ja aivan nuorukaisia – 

vuonna 2003 syntyneitä –, mutta kukaan ei pystynyt selittämään, miksi heidän pitää 

käydä tätä sotaa Ukrainaa vastaan, miksi heidän pitää iskeä siviileihin ohjuksin, miksi 

tarvitaan tätä raakuutta, jota maailma on todistanut Butšassa ja muissa Ukrainan 

armeijan vapauttamissa kaupungeissa. Yli 200 000 miehittäjää on meidän alueellamme. 

Monet pakenivat tietoisesti, nostivat kätensä pystyyn, vahingoittivat itseään päästäkseen 

sairaalaan ja välttääkseen taistelut, mutta suurin osa armeijasta jatkaa taisteluja 

tietämättä, minkä puolesta taistelevat. Täysin järjetöntä ja täysin julmaa sotaa käydään, 

ja välillä mietitään, ovatko he edes ihmisiä. Eilen venäläiset sotilaat pommittivat 

rauhanomaisia ihmisiä Kahovkassa, vesivarastolla. Ihmiset halusivat pelastaa henkensä 

ja päästä evakuoiduiksi, ja he pommittivat heitä ohjuksin. Tämä oli kymmeniä metrejä 

joen rannasta, ja heitä iskettiin ohjuksin. Kaikilla alueilla, joille Venäjän joukot ovat 

tukeutuneet, on satoja siviilien autoja, joita on ammuttu ja sytytetty tuleen. Kyllä he 

näkivät, että kyseessä olivat tavalliset ihmiset, joista ei ollut varaa, ja silti he ampuivat. 

On useita esimerkkejä siviilien autoista, joihin panssaroidut ajoneuvot törmäsivät, 

ajoivat yksinkertaisesti niiden yli.  

Olette nähneet, mitä Venäjän armeija on tehnyt Butšan kaupungissa, mutta he tekevät 

tätä teurastusta myös Mariupolissa, Kramatorskissa, Harkovassa ja Hersonissakin, ja 

varmasti ymmärrätte, että jos Venäjän armeija saisi käskyn miehittää teidän maanne, 

he tekisivät samat asiat omassa maassanne. En halua, että joudutte sitä näkemään, 

mutta he tekisivät saman kuin Butšassa ja tekisivät saman missä tahansa maassa ja 

kaupungissa, mihin hyvänsä Venäjän federaation viranomaiset sitten päättävät lähteä, 

aivan kuin se olisi heidän maataan. Vaikka Venäjän sotilaat eivät ymmärräkään, miksi 

heidän näin pitää tehdä, he jatkavat taistelua, koska kyseessä on viha – se on vihaa 

muita ihmisiä kohtaan, ja sitä ruokitaan Venäjän kansan parissa kansallisella tasolla. 

Hyvät naiset ja herrat! Historiassanne olette nähneet Venäjän hyökkäyksen omassa 

maassanne, ja tämä uhka on edelleen olemassa. Me teemme parhaamme, ettei se 

toistu. Venäjän sota Ukrainaa vastaan ei ole ratkaiseva pelkästään omalle maallemme ja 

kansallemme vaan kaikille niille, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Aivan kuin teillä 

83 vuotta sitten, Ukrainalla on rohkeutta puolustaa itseään tällaista vihollista ja voimaa 

vastaan, joka on numeroina huomattavasti suurempi. Numeroina heillä on paljon 

varusteita, paljon ohjuksia, paljon ihmisiä, joita voidaan heittää sodan melskeisiin, 

paljon öljyä sekä dollareita ja euroja, joita käytetään propagandaan ja tähän 

hyökkäykseen, mutta aivan kuten teidän rohkeutenne pelasti teidät Stalinin 

hyökkäykseltä, samalla tavalla meidän rohkeutemme on vastustanut tätä hyökkäystä, ja 

nyt 43 päivää olemme puolustautuneet, mutta paljon lisää pitää tehdä. Toisin kuin 

toisessa maailmansodassa, demokraattinen maailma nyt ymmärtää, ettei voida kääntyä 
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poispäin tällaisesta tyrannian laajenemisesta – kun ihmiset taistelevat vapautensa 

puolesta, heitä tulee tukea. Mutta tavalliset ihmiset ymmärtävät nämä asiat ja tämän 

käsitteen paremmin kuin jotkut vaikutusvaltaiset johtajat, pienemmät maat ymmärtävät 

sen paremmin kuin jotkut suuremmat maat. Meidän täytyy vakuuttaa nämä vahvat 

ihmiset maailmassa siitä, että näitä pakotteita Venäjää vastaan tarvitaan, pakotteita, 

joita ei voida ohittaa, ja pakotteita, jotka pysäyttävät heidän sotakoneistonsa.  

Meidän täytyy edelleen pyytää apua ja aseita, ja vastauksena kuulemme, että meidän 

pitää vielä odottaa. Jotta hävittäjiä ja vastaohjuksia toimitetaan, meidän pitää niitä 

odottaa – tilanteessa, jossa menetämme satoja ihmisiä päivittäin Venäjän hyökkäyksen 

johdosta, jossa kymmeniä kaupunkejamme on tuhottu. Silti meidän vielä pitää odottaa, 

kun yli kymmenen miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Meidän pitää 

odottaa siinä todellisuudessa, kun yli kolme miljoonaa on lähtenyt maasta ja kymmenen 

miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Yhdessä meidän täytyy tehdä 

parhaamme varmistaaksemme sen, että nämä ihmiset voivat palata kotiin. Meidän 

täytyy pysäyttää Venäjä ja sota, varmistaaksemme sen, että rauha tuodaan takaisin 

Ukrainaan ja Venäjän miehittäjät lähtevät meidän maaperältämme, ja emme voi odottaa 

tätä. Meille sanotaan, että meidän pitää odottaa, mutta minulla on kysymys: tullaanko 

heidät, jotka tappavat ukrainalaisia, tuomaan vastuuseen, kun meitä pyydetään 

odottamaan asioita, joita kipeästi tarvitsemme, apuvälineitä, joilla voimme puolustaa 

henkeämme, aseita?  

Olen kiitollinen suomalaisille, että hyvin nopeasti, kun Venäjän federaatio aloitti 

hyökkäyksensä, toimititte puolustustukea Ukrainalle ja näytitte tällaista periaatteellista 

asemaa pakotteiden kohdalla. Olette yksi moraalisista johtajista meidän sodan 

vastaisessa koalitiossamme, mutta haluaisin, että osoitatte vielä enemmän johtajuutta 

EU:n piirissä ja myös kahdenvälisissä suhteissa EU-maiden välillä vapauden tukemisessa 

– meidän yhteisen vapautemme tukemisessa. Aikana, jolloin meillä on tämä sota ja kun 

tyrannia häviää sodassa Ukrainaa vastaan, tämä on suurin panostus Euroopan 

turvallisuuteen ja siksi yksi suurimmista panostuksista teidän maanne turvallisuuteen, ja 

siksi tarvitsemme aseita, joita joillain EU-kumppaneista on, ja siksi tarvitsemme 

tehokkaita pakotteita Venäjää vastaan, pysyvästi; tällaista pakotecocktailia, joka tullaan 

muistamaan, aivan niin kuin Molotovin cocktailkin. Pyydän, että vaaditte sitä. Olen 

kiitollinen Suomen yrityksille, jotka ovat jo keskeyttäneet toimintansa Venäjän 

markkinoilla, mutta meidän täytyy katkaista kaikki taloussiteet tähän maahan, ja 

kehotankin teitä painostamaan kaikkia yhtiöitänne, että ne eivät jatka Venäjän 

sotakoneiston tukemista veroin ja valmisteveroin. Meidän pitää erottaa kaikki Venäjän 

pankit kansainvälisestä pankkijärjestelmästä. Emme voi vastata vain osittain Venäjän 

hyökkäykseen Eurooppaa ja demokraattista maailmaa kohtaan, koska vapaus ei tule 

säilymään, jos jätämme jäljelle kanavia, joista tuloa virtaa Venäjälle.  

Meidän täytyy miettiä tapoja tukea Eurooppaa ja puolustaa sitä näiltä Venäjän energia-

aseilta. Kaikki valistuneet ihmiset tietävät, että fossiilisten polttoaineiden aika on ohi ja 

emme voi enää turvautua öljyyn ja hiileen vaan meidän täytyy löytää uusiutuvia 

energialähteitä, ja jos Venäjä käyttää energialähteitään hyökätäkseen muihin maihin ja 
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levittääkseen vihaa ympäri maailmaa, sen pitäisi olla lisäkannustin, tehokas kannustin 

nopeuttamaan kaikkia tarvittavia päätöksiä. Kuinka pitkään vielä Eurooppa voi olla 

aloittamatta kauppasaartoa öljyn tuonnille Venäjältä? Kuinka kauan vielä, on tuo suuri 

kysymys, johon vastausta sekä ympäristö- että sotilassektorit odottavat, ja pyytäisin 

teitä kysymään tämän kysymyksen kaikilta Euroopan toimijoilta, niin että tämä päätös 

todella tehtäisiin. Maailma tietää erilaisia tapoja, miten tämä voidaan tehdä, ja jos ette 

halua fyysisesti keskeyttää tätä tuontia nyt – jos ei sitä pystytä tekemään, vaikka se on 

väistämätöntä –, ensimmäinen askel kuitenkin olisi se, että otetaan käyttöön 

järjestelmä, jossa rahavirta öljystä Venäjälle keskeytetään. Sen sijaan se voidaan koota 

tileille, joille Venäjällä ei ole pääsyä. Venäjän pitää ensin palauttaa rauha ja joutua 

vastuuseen näistä sotilastoimista, ja vasta sitten voidaan puhua euroista ja dollareista ja 

öljystä ja kaasusta. Eli heidän pitää ensin muistaa, mikä Helsingin henki on, ja palauttaa 

tuo Helsingin henki, ja vasta sen jälkeen he voivat alkaa puhua taloudellisista asioista, 

jos näitä tarvitaan.  

Kun puhutaan siitä, että meidän pitää pysäyttää sota ja sanomme näin, niin se on 

varmasti aivan selvää kaikille maailman kulttuureille, ja se on selvä viesti eri kielillä. Kun 

sanon tämän ukrainaksi, uskoakseni ei ole ketään, joka ei ymmärtäisi, mitä se 

tarkoittaa. Samoin myös jos sanot sen saksaksi, arabiaksi, kiinaksi tai millä tahansa 

kielellä: Meillä on yhteiset arvot. Sota on yhtä paha kaikille.  

Hyvät naiset ja herrat, Suomen kansa! Uskon, että terve järki tulee voittamaan ja että 

yhdessä voimme suojella vapautta ja Ukrainaa, ja siksi meidän täytyy nyt miettiä, miten 

voimme alkaa uudelleenrakentaa maatamme sodan jälkeen. Maailma tuntee teidän 

johtavan asemanne koulutussektorilla; olette kehittäneet sellaisen koulutussektorin, 

jonka avulla voitte suojella ihmisten henkilökohtaista vapautta ja he voivat kouluttautua 

ja oppia kunnioittamaan muita ihmisiä, ympäristöä ja maapalloa. Tämä on asia, joka 

meidän pitää oppia ja muiden maiden pitää oppia. Nyt puolentoista kuukauden Venäjän 

hyökkäyksen aikana 928 koulutuslaitosta on vaurioitunut tai tuhottu, lastentarhoista 

kouluihin ja yliopistoihin. Toivotan teidät ja yhtiönne ja asiantuntijanne tervetulleiksi 

liittymään ponnisteluihin meidän koulutussektorimme uudelleenrakentamiseksi ja 

meidän koulutuksemme modernisoimiseksi. Meidän täytyy tehdä parhaamme 

kansalaisiamme varten jopa tämän valtavan julman sodan jälkeen. Meidän ihmisillämme 

on vielä lämpimät sydämet, ja he ovat avoimia muulle maailmalle. Uskon tämän, koska 

vihan täytyy hävitä ja vapauden täytyy voittaa – ensin Ukrainassa ja sitten kaikkialla 

maailmassa, missä tyrannia yrittää nostaa päätään. 

Kiitos Suomelle! Slava Ukrajini, kunnia Ukrainalle! – Kiitos. [Suosionosoituksia] 

Matti Vanhanen: 

Kiitos, herra presidentti, todella voimakkaasta viestistänne ja rohkeasta 

johtajuudestanne. Tämä eduskunta ja Suomi kaikkinensa on yhdistynyt tukemaan 

Ukrainan itsenäisyyttä. On myös meidän vastuumme mahdollistaa se, että Ukraina voi 

puolustaa itseään ja taistella vapaan ja itsenäisen Ukrainan puolesta – te ette taistele 
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vain oman maanne vaan meidän kaikkien puolesta. Näistä syistä Suomi on 

humanitäärisen ja taloudellisen avun lisäksi ensimmäistä kertaa historiassamme 

toimittanut sotilaallista tukea toiselle maalle, Ukrainalle – koska Ukrainan asia on meidän 

asiamme ja teidän asianne on oikeudenmukainen. Kuten pääministerimme hiljattain 

sanoi, tässä ei ole kyse siitä, voittaako Ukraina, vaan siitä, milloin Ukraina voittaa. 

Arvoisa presidentti! Voitte laskea meidän vankkumattoman tukemme varaan. Toivomme, 

että saadaan aselepo aikaan ja että taistelut voidaan lopettaa. Kun rauha on saatu 

palautettua, tulemme teidän kanssanne rakentamaan vielä vahvempaa Ukrainaa, aivan 

kuten haluatte. Seisomme kanssanne. – Kiitos. 

Volodymyr Zelenskyi: 

Paljon kiitoksia. 


