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rahojen kehitystä muihin Euroopan unionin (EU)

jäsenmaihin.

Selvityksessä kerrotaan aluksi mistä tekijöistä

puolustusmenot koostuvat. Maanpuolustuksen

hankinnat suunnitellaan vuosikymmeniksi eteen-

päin ja tämä vaikuttaa merkittävästi puolustus-

menoihin. Sen jälkeen analysoidaan Suomen puo-

lustusbudjetin kehitystä kylmän sodan jälkeen ja

verrataan sitä muihin EU-maihin. Lopuksi tarkas-

tellaan sitä, onko globaali finanssikriisi vaikutta-

nut puolustusmäärärahojen kehitykseen ja käyt-

töön ja jos on, niin miten.

1 . Johdanto ja tutkimuskysymys

Suomen puolustusvoimat toteuttaa parhaillaan

puolustusvoimauudistusta. Uudistuksen yhtey-

dessä on keskusteltu laajasti puolustusmäärära-

hoista. Puolustushallinto on vuoden 2011 kevääs-

tä lähtien tiedottanut julkisuuteen määrärahojen

pienentämisen vaikutuksista maanpuolustukseen.

Samanaikaisesti puolustusvoimat on ilmoittanut

sotakaluston mittavista vanhentumisista ja kerto-

nut tarpeesta hankkia romutettavan materiaalin

tilalle uutta sotakalustoa.

Tässä yhteydessä Suomen Sadankomitea halusi

selvittää, onko finanssikriisi syynä puolustusmää-

rärahojen laskuun, sekä verrata Suomen määrä-
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hallintamenot taas tarkoittavat konfliktialueilla

suoritettujen sotilaallisten operaatioiden kustan-

nuksia.

Puolustusmenojen eri menolajit muuttuvat eri

tavoin. Ylläpitomenoihin voidaan vaikuttaa muun

muassa muuttamalla kiinteistökantaa. Puolustus-

voimien kiinteistötarve määräytyy tuotannollisen

toiminnan mukaan eli koulutettavien joukkojen ja

varastoitavien varusteiden määrän mukaan. Yksi

nopeimmin kasvavista kustannuseristä ovat sota-

tarvikkeiden ylläpidosta eli huollosta aiheutuvat

menot (elinkaarikulut). Aikaisemmin sotatarvik-

keet olivat yksinkertaisia, ja niitä saatettiin varas-

toida pitkään ilman huoltotarvetta. Nykyisiä kor-

kean teknologian sotatarvikkeita taas on huollet-

tava kodintekniikan tapaan muutaman vuoden

välein.

Toimintamenoihin vaikuttaa ikäluokkien koko.

Suomessa syntyvyys on kääntynyt laskuun, ja ase-

velvollisten määrä pienenee vastaavasti. Toimin-

tamenojen osuuden laskua on vauhdittanut ase-

velvollisuuden muuttuminen yhä valikoivammak-

si. Syynä ovat muutokset niin armeijan

vaatimuksissa kuin myös nuorten miesten fyysi-

sessä ja henkisessä kunnossa. Asepalveluksen

suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelukseen

menevästä miesikäluokasta arviolta noin 65 pro-

senttia.

Ikäluokkien ja varusmiespalveluksen suoritta-

vien osuuden pieneneminen vaikuttaa tulevina

vuosikymmeninä puolustusvoimien reservin ko-

koon. Suurimmat vaikutukset ovat tulleet – ja tu-

levat – kuitenkin muutoksista turvallisuuspoliitti-

sessa ympäristössä ja niihin liittyvistä poliittisista

päätöksistä. Kylmän sodan aikana reservin koko

oli 700 000 sotilasta, josta sitä on vaiheittain las-

kettu nykyiseen 350 000 sotilaaseen. Tämä on

enemmän kuin Iso-Britannian asevoimilla. Nyt

2. Puolustusmenot

Puolustusmenot koostuvat yksinkertaistaen il-

maistuna materiaali- ja henkilöstömenoista. Ko-

konaiskuvan saamiseksi, ja sen ymmärtämiseksi

miten eri menolajit muuttuvat, on puolustusme-

noja syytä jaotella tarkemmin.

Kuvio 1 : Suomen puolustusmenojen jakautuminen

vuonna 201 01

Ylläpitomenoilla tarkoitetaan kiinteitä kustan-

nuksia, jotka aiheutuvat kiinteistömenoista (8 %)

ja henkilöstön palkoista (29 %). Toimintamenot

taas ovat muuttuvia kustannuksia, jotka määräy-

tyvät kulloisenkin vuoden toiminnan mukaan.

Niihin kuuluvat esimerkiksi asevelvollisten koulu-

tuskustannukset (5 %). Varustelumenoilla tarkoi-

tetaan aseiden- ja sotatarvikkeiden tuotekehityk-

seen ja hankintaan liittyviä kustannuksia. Kriisin-
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reservin koko on päätetty laskea 230 000 sotilaa-

seen.

Asevelvollisten määrän lasku pienentää toimin-

tamenoja, koska pienemmällä tuotantomäärällä

koulutukseen tarvitaan vähemmän rahaa. Se vai-

kuttaa myös ylläpitokustannuksiin. Pienempi

määrä koulutettavia tarvitsee vähemmän kasar-

meja ja vähemmän kouluttajia, jolloin muutos

heijastuu kiinteistö- ja palkkamenoihin. Vaiku-

tukset puolustustalouteen eivät ole aivan näin yk-

siselitteistä. Esimerkiksi kiinteistökuluihin vai-

kuttavat muun muassa myös rakennusten ikä,

niiden tarvitsemat korjaukset sekä vuokrakustan-

nusten kehitys.

Kriisinhallinnan menoihin vaikuttavat maail-

malla kärjistyvät konfliktit ja käynnissä olevat

sotilaalliset operaatiot. Suomelle suurimmat krii-

sinhallinnan kustannukset ovat syntyneet osallis-

tumisesta Kosovon ja Afganistanin rauhanturvao-

peraatioihin. Operaatioihin osallistuminen sa-

moin kuin osallistumisen koko ja muoto ovat aina

poliittisia päätöksiä.

Varustelumenot syntyvät pitkällä aikavälillä.

Aluksi määritellään tarve, sitten käynnistetään

tarjousprosessi ja lopulta tehdään hankintapää-

tös. Sen jälkeen varustusta on ylläpidettävä aina

sen elinkaaren loppuun asti. Tarpeettomaksi käy-

nyt varustus joko myydään eteenpäin tai hävite-

tään.

Ilmavoimien F-18 Hornet -hävittäjälentokoneet

ovat hyvä esimerkki varustelumenojen muodostu-

misesta. Niitä edeltäneet hävittäjät oli hankittu

1970-luvulla, ja niiden tiedettiin tulevan käyttöi-

känsä päähän 1990-luvulla. Uusien hävittäjien

hankintaprosessi käynnistettiin keväällä 1989 sel-

vittämällä, millaisia malleja on käytössä. Vuosina

1990–1991 järjestettiin tarjouskierroksia. Sen jäl-

keen jatkotarkasteluun valittuihin hävittäjiin tu-

tustuttiin, ja niitä testattiin. Tulosten ja talouslas-

kelmien perusteella puolustusvoimat teki huhti-

kuussa 1992 puolustusministeriölle esityksen hä-

vittäjien hankinnasta, minkä jälkeen hallitus

päätti niiden hankinnasta kesäkuussa.1 Ensim-

mäiset Hornetit lennettiin Yhdysvalloista Suo-

meen marraskuussa 1995, ja viimeiset toimitettiin

vuonna 2000.

Kuvio 2 : Hankintamenojen syntyminen, esimerkki -

nä Hornet-rynnäkköhävittäjät

Sotatarvikkeiden käyttöikää voidaan pidentää

huoltamalla, korjaamalla ja modernisoimalla.

Hornet-hävittäjien ensimmäinen elinkaaripäivi-

tys (MLU 1) eli modernisointihanke toteutettiin

vuosina 2004–2010. Hävittäjiin asennettiin vies-

titekniikkaa ja kypärätähtäinjärjestelmä. Toinen

elinkaaripäivitys (MLU 2) toteutetaan vuosina

2012–2016 hankkimalla hävittäjiin tiedonsiirto-

järjestelmiä ja ilmasta-maahan -aseistus

(JASSM).2 Tässä vaiheessa koneet muuttuvat F-

mallin taisteluhävittäjistä A-mallin rynnäkköhä-

vittäjiksi.

Hornettien hinta oli hankintavaiheessa noin

2,17 miljardia euroa, ja se kasvoi jo toimitushet-

keen mennessä 46 prosenttia eli 3,16 miljardiin

euroon3. Syynä hinnan nousuun olivat valuutta-

kurssimuutokset, indeksitarkistukset ja tullimak-

1 Pertti Korhonen (2011) Lentokonekalustohankintojen suorien vastakauppojen toteutus ja kaluston ylläpito

lentokaluston keskuskorjaamoilla. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. <http://acta.uta.fi/teos.php?id=11429>, katsottu

29.9.2012.

2 Elinkaaripäivitykset turvaavat Hornetin suorituskyvyn, Ilmavoimien uutiset 2.1.2012.

3 Armeija säästää - ja käyttää miljardeja Hornetteihin, Suomen Kuvalehti 18.2.2012.
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sut. Hornettien ensimmäinen elinkaaripäivitys

maksoi 325 miljoonaa euroa, ja toinen vaihe mak-

saa arviolta 1,3 miljardia euroa.4 Mahdollisista

seuraavista modernisointihankkeista ei ole tässä

vaiheessa tehty päätöksiä, mutta ottaen huo-

mioon Horneteille suunniteltu käyttöikä aina

2030-luvun alkuun asti, on tämä todennäköistä.

Puolustusvoimien Teknillisellä Tutkimuslaitok-

sella vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan

yhden hävittäjälentokoneen suorituskyvyn ylläpi-

don kustannukset ”nousivat reilun 10 vuoden tar-

kastelujakson aikana noin 70 prosenttia”5. Kaik-

kiaan Hornettien arvioidaan maksaneen tällä het-

kellä, niiden elinkaaren puolivälissä, tiedossa ole-

vien tietojen mukaan yhteensä 4,6 miljardia eu-

roa.

Puolustusvoimien varustelumenoihin vuosit-

tain käytettävissä olevat rahat ovat enintään 750

miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Hor-

net-hävittäjien hankintaan ja ylläpitoon on jou-

duttu käyttämään kaikki puolustusvoimien varus-

telumenot yhteensä kuuden vuoden ajalta. Han-

kintapäätöksiin sitoudutaan vuosikymmeniksi

eteenpäin, mikä yhtäältä luo ennustettavuutta,

mutta toisaalta vähentää liikkumavaraa esimer-

kiksi taloustilanteen muuttuessa.

3. Puolustusmenojen kehitys
Euroopan ja EU-maiden puolustusmenot suhtees-

sa bruttokansantuotteeseen ovat laskeneet vuo-

desta 1988 lähtien. Puolustusmenojen kehitys

heijastelee turvallisuusympäristössä tapahtuneita

muutoksia, kuten kylmän sodan päättymistä ja

Euroopan yhdentymiskehitystä.

Kuvio 3 : EU-maiden puolustusmenot (mediaani )

bruttokansantuotteesta 1 988–201 06

Kuviossa kolme on esitetty EU-maiden puolus-

tusmenot suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Laskelmassa ei ole otettu huomioon sitä, milloin

mikäkin maa liittyi unioniin, vaan maat, jotka oli-

vat EU:n jäseniä vuonna 2010, on kaikki laskettu

mukaan vuodesta 1988 lähtien. Laskelmassa on

käytetty keskiarvojen sijasta mediaania, koska on

haluttu vakioida Iso-Britannian ja Ranskan suur-

ten puolustusmenojen vaikutus EU-maiden todel-

lisiin puolustusmenoihin. Maiden suurta puolus-

tusbudjettia selittää muun muassa ydinasearse-

naalin ylläpito. Näiden maiden menot olivat 42

prosenttia kaikkien EU-maiden yhteenlasketuista

puolustusmenoista vuonna 2010. Samana vuonna

koko EU:n puolustusmenoista 76 prosenttia koos-

tui viiden suurimman eli Iso-Britannian, Rans-

kan, Espanjan, Italian ja Saksan menoista. Suo-

men puolustusmenot olivat koko EU:n potista 1,2

prosenttia.

4 Hornettien uudistuksesta jättikulut, Helsingin Sanomat 2.10.2008.

5 Kapteeni Rainion diplomityö: puolustusmateriaalin elinkaarihinta. Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos,

ajankohtaista 2012.

6 SIPRI, Tukholman rauhantutkimusinstituutti, sotilasmenot tietokanta (Military expenditure database)

<http://www.sipri.org/research/armaments/milex/research/armaments/milex/milex_database>, katsottu

29.9.2012.
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Puolustusmenojen suhteuttaminen bruttokan-

santuotteeseen kertoo, kuinka paljon valtiot käyt-

tävät kokonaistuotannostaan sotilaalliseen puo-

lustukseen. Tämä mahdollistaa maiden keskinäi-

sen vertailun. Suhdeluku voi olla päätetty

poliittisesti. Esimerkiksi sotilasliitto Nato suosit-

taa, että sen jäsenvaltiot käyttäisivät kaksi pro-

senttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen.

Sen eurooppalaisista jäsenmaista vain kuusi on

saavuttanut tavoitteen. Vuonna 2010 EU-maat

käyttivät puolustukseen keskimäärin 1,4 prosent-

tia bruttokansantuotteestaan. Puolustusministe-

riön mukaan Suomen puolustusmenot olivat

vuonna 2010 yhteensä noin 2,732 miljardia eu-

roa. Tämä on noin 5,5 prosenttia valtion menoista

ja noin 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.7

Puolustusbudjetin suhteuttaminen bruttokan-

santuotteeseen ei kerro suoraan, onko puolustuk-

seen käytetty enemmän vai vähemmän rahaa

kuin aiemmin. Taloudellisen kasvun aikoina brut-

tokansantuote on suurempi, jolloin sama euro-

määräinen puolustusbudjetti on suhteellisesti

pienempi. Bruttokansantuotteen laskiessa suhde-

luku kasvaa itse budjetin pysyessä samana. Kol-

mas tapa vertailla puolustusbudjettien suuruutta

on laskea asukasta kohden käytetty rahamäärä.

Suomi käytti vuonna 2008 puolustukseen 456 eu-

roa asukasta kohden, kun koko Euroopan kes-

kiarvo oli 264 euroa asukasta kohden.

Kuvio 5 : Suomen ja EU-maiden reaal iset puolus-

tusbudjeti t (mi l joonaa USD) 1 990–201 1

Vuonna 2001 alkoi terrorisminvastainen sota,

jonka seurauksena reaaliset puolustusmenot

kääntyivät maailmanlaajuisesti voimakkaaseen

nousuun. Lisäksi Irakin ja Afganistanin sodat

ovat kasvattaneet niihin osallistuneiden EU-mai-

den puolustusmenoja.

Kuvio 4: EU-maiden puolustusmenot bruttokansantuotteesta vuonna 201 0*

* Luxemburgin tietoja ei ole ollut saatavilla vuodesta 2008 alkaen. Sitä ennen sen puolustusmenot olivat noin 0,6-

0,8 prosenttia bkt:sta. Maalla on noin 900 sotilaan vahvuinen ammattiarmeija.

7 Suomen puolustusministeriön verkkosivu, “Puolustusmenojen osuus valtion kokonaismenoista” ja

“Puolustusbudjetin osuus bruttokansantuotteesta”. <http://www.defmin.fi/index.phtml?s=118>, katsottu 29.9.2012.
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Kreikan puolustusmenot EU:n suurimpia
Kreikan puolustusmenot suhteessa bruttokan-

santuotteeseen ovat EU:n suurimpia. Ne ovat

ol leet pitkään 2 ,6–4 prosenttia bruttokansan-

tuotteesta. Vuonna 201 0 ne ol ivat 2 ,3 prosent-

tia, mikä tarkoitti noin 1 8 prosentin leikkaus-

ta edel l isvuoden menoihin. Bruttokansantuot-

teen laskettua vi imeisen kahden vuoden

aikana puolustusmenojen prosentuaal inen

osuus bruttokansantuotteesta on jäl leen nous-

sut.

Kreikassa puolustusmenojen leikkaukset nä-

kyvät kouluttamisen ja harjoitusten vähentämi-

senä. Soti laiden palkkoja on leikattu 1 5–40

prosenttia, ja avoimia paikkoja on jätetty täyt-

tämättä. Leikkaukset ovat heikentäneet maan

kykyä yl läpitää kalustoa, ja se joutunee hyl lyt-

tämään tai pienentämään hankintojaan ja osta-

maan suuremman osan kalustostaan käytetty-

nä.8

Talousvaikeuksien keskel lä maan puolustus-

rakenteen yl läpitäminen ja uudistaminen on

todettu haasteel l iseksi . Maan puolustusvoimat

ovat pienentymässä ja ammattimaistumassa.9

Samaan aikaan kuitenkin käydään keskustelua

asevelvol l isuusajan pidentämisestä, jotta tar-

peel l iseksi arvioitu miesvahvuus voidaan pitää

yl lä. Mi l i tary Balance raportin mukaan maal la

ol i vuonna 2008 palveluksessa 1 56 600 soti -

lasta. Se ol i 1 ,4 prosenttia maan väestöstä, mi-

kä on Euroopan toiseksi suurin määrä heti

Kyproksen jälkeen. Mui l la Euroopan valtioi l la

palveluksessa on noin 0,2 -0,6 prosenttia väes-

töstä.10

Kreikka on perustel lut suuria puolustusme-

nojaan pitkäl lä yhteisel lä i tärajal la Turkin kans-

sa. Maiden väl inen sota on kuitenkin epätoden-

näköinen, koska molemmat maat ovat Naton

jäseniä ja Yhdysvaltojen tärkeitä l i i ttolaisia.

Turkki on useita kertoja ehdottanut maiden vä-

l isiä aseidenri isuntaneuvottelu ja. Talouskri isin

aikana national istinen ajattelu on Kreikassa

noussut, eikä neuvottelu issa ole päästy al -

kuun. Toisena keskeisenä perusteluna Kreikka

on muistuttanut suojelevansa rajojaan, ja sa-

mal la EU:n rajoja, lai ttomi l ta si i rtolaisvirroi l ta.

Arvostel i jat ovat kysyneet, tarvitseeko se si i -

hen panssarivaunuja ja sukel lusveneitä.

Kreikka hankki nel jä U21 4-sukel lusvenettä

Saksasta vuonna 2000. Talousvaikeuksiensa

jälkeen se halusi si i rtää maksuja ja peruuttaa

osan kaupoista. Saksan uskotaan painosta-

neen Kreikkaa viemään kaupat loppuun ehdol -

l istamal la tukensa Kreikan EU-tukipaketi l le ky-

seisi in kauppoihin. Sukel lusvenekaupat joutui -

vat muutenkin vaikeuksi in kesäl lä 201 0, kun

pal jastu i , että ni iden yhteydessä ol i maksettu

lahjuksia. Kreikan tukipakettineuvottelu jen ai -

koihin Saksa ehdotti Kreikal le kahden l isäsu-

kel lusveneen hankintaa, ja Ranska vastaavasti

tarjosi fregatteja kaupaksi . Maat vaativat Kreik-

kaa käyttämään osan EU-tukipaketistaan näi -

hin asehankintoihin ja si ten tukemaan ni iden

omaa aseteol l isuutta.11 EU-maiden neuvotel les-

sa Kreikan tukipaketista vuonna 201 0, ne myi-

vät samaan aikaan maal le aseita yhteensä mi l -

jardi l la eurol la12.

8 The Impact of the Financial Crisis on European Defence, Annex, EXPO/B/SEDE/FWC/2009-01/LOT6/11, sivut 50-

51, Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuskomitea (SEDE) (2011).

<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/sede/events.htm>, katsottu 29.9.2012.

9 The Impact of the Financial Crisis on European Defence, Annex, EXPO/B/SEDE/FWC/2009-01/LOT6/11, sivut 50-

51, Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuskomitea (SEDE) (2011).

<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/sede/events.htm>, katsottu 29.9.2012.

10 Jarmo Pykälä (2010) Eurooppalainen maanpuolustus ja asevelvollisuus. Suomen Sadankomitea.

11 EU Lawmaker: France, Germany Pressured Greece To Avoid Defence Cuts, Defence News 5.3.2012.

12 EU Figures Show Crisis-Busting Arms Sales to Greece, EUobserver 7.3.2012.
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4. Finanssikriisi

Vuosien 2003–2007 vahvan kasvujakson jälkeen

maailmantalous ajautui vuonna 2008 taantu-

maan. Syitä käänteelle on etsitty monelta eri

taholta. On muun muassa esitetty, että velalla ra-

kennetun kasvun synnyttämä globaali kupla puh-

kesi. Vientivetoiset kansantaloudet, kuten esimer-

kiksi Kiina, olivat pitkään luotottaneet kotimaisen

kulutuksen varaan rakentuvia kansantalouksia,

kuten esimerkiksi Yhdysvaltoja. Yksityisellä sek-

torilla taas oli annettu liian laveasti luottoa. Tätä

oli tapahtunut nimenomaan asuntolainoitukses-

sa. Samanaikaisesti puutteet finanssimarkkinoi-

den ja erityisesti johdannaismarkkinoiden val-

vonnassa johtivat globaalin rahoitusjärjestelmän

ongelmiin. Tämä ruokki epäluottamusta taloutta

kohtaan. Edellä mainittuihin toimiin liittyvät ris-

kit lopulta realisoituivat, ja julkisen vallan oli tur-

vattava velkojien saamiset estääkseen koko glo-

baalia talousjärjestelmää kaatumasta. Lyhyesti il-

maisten finanssikriisin synnyssä oli kyse siitä, et-

tä rahoituslaitosten toiminnan, yksityisen kulu-

tuksen ja investointien velkavetoinen kasvu lop-

pui, koska lisärahoitusta ei ollut saatavilla. Maail-

mantalous ajaa vielä tälläkin hetkellä jarrut

päällä.13

Valtiontalous rahoitetaan pääosin verotuksella

kerättävillä varoilla, joiden uudelleen jakaminen

on valtiontalouden päätehtävä. Kerättävät varat

ovat sitä pienemmät, mitä vähemmän verotetta-

vaa toimintaa valtion alueella on. Näin ollen voi-

daan esittää oletus, että finanssikriisi supistaa

myös puolustusmenoja. Poliittinen kädenvääntö

siitä, mihin valtion varoja käytetään, on tiukkaa

hyvinäkin taloudellisina aikoina, saatikka sitten

taloudellisessa taantumassa. Kärjistäen voidaan

sanoa, että jos kyseessä ei ole sotilasdiktatuuri tai

sodassa oleva maa, on valtion rajalliset julkiset

varat kohdennettava muualle kuin puolustukseen.

siaikoihin, painotetaan hallinnollisessa puheessa

jo aiemmin tehtyjä päätöksiä puolustusvoimien

rakenteen uudistamisesta niin nykyisiä kuin tule-

vaisuuden tarpeita vastaavaksi. Muun muassa

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan

seminaarissa 18. syyskuuta 2012 puhunut päämi-

nisteri Katainen mainitsi väestökehityksen, eli

ikäluokkien pienentymisen, keskeiseksi puolus-

tusvoimien uudistamistarpeen taustatekijäksi.

Uudistuksessa ei hänen mukaansa ole kyse vain

puolustusmateriaalin vaan myös osaavan henki-

löstön saatavuuden turvaamisesta ja terveen puo-

lustusrakenteen luomisesta. Pääministerin mu-

5. Finanssikriisin
vaikutus puolustusmenoihin
Finanssikriisin vaikutuksista puolustusmenoihin

on esitetty useita arvioita. Finanssikriisi on vai-

kuttanut eriasteisesti eri valtioiden julkiseen ta-

louteen ja samoin sen vaikutukset eri maiden

puolustusmenoihin ovat erilaiset. Tässä selvityk-

sessä keskitytään tarkastelemaan finanssikriisin

vaikutuksia Suomen puolustusmenoihin ja kiinni-

tetään huomiota laajempaan EU:ssa meneillään

olevaan kehitykseen.

Suomessa hallitus on pitäytynyt leikkaamasta

radikaalisti puolustusmäärärahoja finanssikriisin

keskellä. Vaikka julkisessa keskustelussa puolus-

tusvoimauudistus usein liitetään talouden krii-

13 Finanssikriisi: miten maailma on muuttunut? Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, 29.10.2008.

<http;//www.etla.fi/files/2192_finanssikriisi_tiedote.pdf>, katsottu 29.9.2012.
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kaan puolustusvoimauudistus olisi pitänyt tehdä

joka tapauksessa riippumatta kansantalouden

säästötarpeesta. Ennakoiminen on tärkein turval-

lisuuteen vaikuttava tekijä, ja kyky pitää yllä tur-

vallisuutta sekä puolustaa maata eivät säily ennal-

laan ilman muutoksia.14

Suomen puolustus on ollut sidoksissa kylmän

sodan aikaiseen turvallisuustilanteeseen. Kylmän

sodan tilanteeseen luotu puolustusvoimien raken-

ne on vaikeuttanut kansainvälistä yhteistyötä

muun muassa kriisinhallinnassa ja luonut muu-

tospainetta. Vuoden 2009 Turvallisuus- ja puo-

lustuspoliittisessa selonteossa päätettiin asteittain

lisätä kriisinhallintaan vuosittain käytettäviä

määrärahoja noin 110 miljoonasta eurosta 150

miljoonaan euroon16.

Puolustusministeriö on ilmoittanut pyrkimyk-

sensä nostaa puolustusmenojen osuutta brutto-

kansantuotteesta kahteen prosenttiin vuosina

2011–2015. Vuonna 2010 EU:ssa vain kuuden

maan puolustusmenot olivat yli kaksi prosenttia.

Korotuksen tarkoituksena on kattaa puolustus-

voimien modernisoinnista aiheutuvat kustannuk-

set. Aiemmin sille on myönnetty varustelumenoi-

hin automaattinen kahden prosentin indeksitar-

kistus korvaamaan materiaalin kallistuvia

hintoja. Finanssikriisin aiheuttamia hankintojen

lykkäyksiä tai peruutuksia ei Suomessa ole teh-

ty.17

Yksiselitteisiä ja kaikki EU-maat kattavia pää-

telmiä finanssikriisin vaikutuksista puolustusme-

noihin ei voida antaa. Kriisin vaikutukset eri

maissa ovat erilaiset, kuten selvityksessä on Suo-

men ja Kreikan esimerkkien avulla esitetty. Esi-

merkiksi Belgiassa on leikattu vuoden 2008 jäl-

keen puolustusmenoja 12 prosenttia, kun taas

14 Pääministeri Jyrki Kataisen puhe Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan seminaarissa “Katse eteenpäin -

Suomen puolustuksen näkymät” Helsingissä 18.9.2012. Tilaisuudessa tehdyt muistiinpanot kirjoittajien hallussa.

15 Turvallisesti tulevaisuuteen - Puolustusministeriön strategia 2025 (2006). Puolustusministeriö.

16 Valtionvarainkunnan mietintö, Puolustusministeriön Kansainvälisen kriisinhallinnan menomomentti, Valtion

talousarvioesitys 2010.

17 The Impact of the Financial Crisis on European Defence, Annex, EXPO/B/SEDE/FWC/2009-01/LOT6/11, sivut 47-

48, Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuskomitea (SEDE) (2011).

<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/sede/events.htm>, katsottu 29.9.2012.

Puolustusvoimauudistuksel la tarkoitetaan puo-

lustusvoimien rakenteen muuttamista nykyisiä

ja tu levaisuuden soti laal l isia tarpeita vastaavak-

si . Si tä toteutetaan yhdistämäl lä joukko-osasto-

ja, lakkauttamal la varuskuntia, myymäl lä yl i -

määräisiä toimiti loja ja tehostamal la tukipalve-

lu iden tuotantoa ulkoistamal la ni i tä.

Puolustusuudistuksel la taas muutetaan Suo-

men puolustusvoimien tapaa käydä sotaa. Uh-

kakuvat ol isi määritel tävä uudestaan ja puolus-

tusratkaisut arvioitava uudestaan sen mukai -

sesti . Jotta voidaan puhua

puolustusuudistuksesta, on muutosten oltava

erittäin merkittäviä ja laajal le vaikuttavia. Täl -

laisia ol isivat esimerkiksi nykyisen muotoises-

ta asevelvol l isuudesta tai koko maan puolusta-

misesta luopuminen.

Turval l isuus- ja puolustuspol i i ttisen selon-

teon (2009) mukaan Suomeen kohdistuvan so-

ti laal l isen voimankäytön tai si l lä uhkaamisen

mahdol l isuutta ei voida sulkea pois. Soti laal l i -

nen voimankäyttö tai si l lä uhkaaminen katso-

taan kuitenkin mahdol l isiksi vain laajemman

kansainväl isen konfl iktin yhteydessä. Suomeen

kohdistuvat uhat ovat laaja-alaisia ja useiden

viranomaisten vastuul la kuten kansainväl inen

järjestäytynyt rikol l isuus, terrorismi, joukkotu-

hoaseiden leviäminen, tietojärjestelmi in koh-

distuvat uhat ja ympäristökatastrofit.15

Menei l lään olevassa puolustusvoimauudis-

tuksessa ennakoidaan ja valmistaudutaan

1 0–20 vuoden kuluessa tapahtuvi in muutok-

si in. Puolustusuudistusta ei täl lä hetkel lä ol la

toteuttamassa.

Puolustusvoima- ja puolustusuudistus
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6. Päätelmät

Puolustusbudjetit eivät synny tyhjiössä vaan nii-

hin vaikuttavat turvallisuusympäristössä tapahtu-

vat muutokset ja maihin kohdistuvat eriasteiset

uhat. Kokonaisuutena tarkastellen EU-maiden

puolustusbudjetit ovat laskeneet kylmän sodan

päättymisen jälkeen. Laskuun ovat vaikuttaneet

kunkin maan poliittisessa päätöksenteossa turval-

lisuudella ja puolustuksella olevat erilaiset pai-

noarvot. Finanssikriisiä on voitu tässä keskuste-

lussa käyttää selityksenä.

Suomessa päätökset puolustusvoimauudistuk-

sesta on pääosin tehty jo ennen taloustaantumaa,

kun taas Kreikassa säästötoimiin on jouduttu ta-

louspaineiden alla ja pakosta. Suomessa puolus-

tusvoimien kokonaisvaltainen rakennemuutos

aloitettiin vuonna 1997, ja sitä on jatkettu vuosien

2004 ja 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittis-

ten selontekojen avulla. Kreikan kohdalla talou-

dellisesta pakosta aloitetut säästötoimet eivät tar-

koita sitä, että muutoksiin ei olisi ollut muutoin-

kin tarvetta. Vastaavasti Suomessa puolustushal-

lintoon kohdistuneet muutokset ovat olleet osit-

tain seurausta valtionhallinnon tuottavuuden toi-

menpideohjelmasta19.

Selvityksen tehtävänannossa tarkastelun ulko-

puolelle rajattiin puolustusbudjetin sisällä tapah-

tuneet muutokset. On kuitenkin todettava, että

muutoksia on mahdollista tehdä myös puolustus-

budjetin sisällä muuttamatta koko potin kokoa.

Hankintamäärärahojen suhteellinen osuus on

asetettu poliittisella päätöksellä noin 30 prosent-

tiin. Puolustusvaliokunta totesi vuonna 2006, että

hankintamäärärahojen pitäminen noin 600 mil-

joonan euron suuruisina aiheuttaa vuoteen 2012

mennessä noin 900 miljoonan euron rahoitusva-

jeen varustelumenoihin20.

Samaan ajankohtaan osuvat finanssikriisin jul-

kiselle taloudelle tuomat säästöpaineet. Voidaan-

Puola on kasvattanut puolustusmenojaan18.

Kumpikaan maa ei ole ollut finanssikriisin pa-

himpia kärsijöitä.

Siprin mukaan maailman sotilasmenot jatkoi-

vat 13 vuotta kestänyttä kasvuaan vuonna 2011.

Länsi- ja Keski-Euroopassa ne laskivat 1,9 pro-

senttia, ja Itä-Euroopassa ne kasvoivat 10,2 pro-

senttia. Talousvaikeuksista kärsineessä Espanjas-

sa sotilasmenot ovat laskeneet vuodesta 2008

lähtien 18 prosenttia, Italiassa 16 prosenttia ja Ir-

lannissa 11 prosenttia. Euromääräisesti tarkastel-

tuna suuria leikkauksia ovat tehneet Liettua, Viro,

Bulgaria ja Romania. Sotilasbudjettiaan ovat kas-

vattaneet Kypros, Puola, Norja, Suomi ja Sveitsi.

Suomen EU-rajanaapureista Ruotsin puolus-

tusbudjetti on reaalisesti tarkasteltuna laskenut

2000-luvulla seitsemästä miljardista dollarista

noin kuuteen. Viron vastaava nousi ensin vajaa-

seen 500 miljoonaan dollariin, ja vuoden 2007

jälkeen se kääntyi laskuun ollen vuonna 2011 336

miljoonaa dollaria. Suomen puolustusbudjetti on

muutaman kerran notkahtanut, mutta kasvanut

tasaisesti koko 2000-luvun 2,5 miljardista 3,6

miljardiin dollariin.

18 Sipri (2012) Background paper on SIPRI military expenditure data 2011.

19 Puolustusministeriön menoluokka, sotilaallisen maanpuolustuksen yksityiskohtaiset perustelut, Valtion

talousarvioesitys 2008.

20 PuVL 8/2006 vp, Eduskunta.



1 1Finanssikri isin vaikutus Suomen ja Euroopan unionin jäsenmaiden puolustusmenoihin

kin kysyä, kuinka ahtaalla puolustushallinnon

määrärahat ovat olleet ja kuinka kauan, jos ulkoa-

päin puolustusbudjettiin kohdistuvat taloudelliset

paineet uhkaavat heti keikauttaa koko maanpuo-

lustuksen uskottavuuden? Puolustusbudjettien

kehitykseen vaikutetaan ensisijaisesti puolustus-

suunnittelulla, jossa on pitkä päätös- ja vaikutus-

sykli. Tämä näkyy esimerkiksi Suomen Hornet-

hankinnassa, jossa kaksikymmentä vuotta sitten

tehty päätös sitoo 2010-luvun ensimmäisellä puo-

liskolla noin 2–3 vuoden hankintamäärärahoja

vastaavan summan. Vastaavalla tavalla nyt tehtä-

vät päätökset tulevat vaikuttamaan vielä vuosien

kuluttua.

Puolustusbudjettiin voidaan vaikuttaa nopeim-

min muuttuvilla kuluilla eli varustelumenoilla,

koska kiinteät kulut kuten henkilöstökulut ovat

melko vakiot. EU:n alueella yleisesti hankintoja

on lykätty ja materiaalin käyttöikää päätetty pi-

dentää. Nämä päätökset eivät kuitenkaan vaikuta

rakenteeseen ja tervehdytä sitä.21 Finanssikriisin

luomassa poliittisessa päätöksenteon ilmapiirissä

tehdyt päätökset vaikuttavat pitkällä aikavälillä

samalla tavoin kuin kauan ennen sitäkin tehdyt

päätökset vaikuttavat tämän hetkisiin menoihin.

Suomen puolustusmäärärahojen jokseenkin

pysyvä taso tulee näkyviin tarkasteltaessa määrä-

rahoja suhteessa bruttokansantuotteeseen pidem-

mällä aikavälillä. Vaikka äkillisiä, syvälle meneviä

muutoksia Suomen puolustusmäärärahoihin fi-

nanssikriisillä ei ole ollut, vaikuttaa se pidemmäl-

lä aikavälillä puolustussuunnitteluun ja käytettä-

vissä oleviin resursseihin. Finanssikriisillä on vai-

kutuksensa siihen, miten ja millä keinoin

maanpuolustus tulevaisuudessa hoidetaan. Toisin

sanoen, esimerkiksi siihen, millaisia joukkoja

koulutetaan, varustetaan ja miten niitä aiotaan

käyttää. Taloudelliset näkökulmat ovat suunnitte-

lussa tärkeitä, mutta lopulta kyse on poliittisista

päätöksistä.

21 Giovanni Faleg & Alessandro Giovannini (2012) The EU between Pooling & Sharing and Smart Defence: Making a

viertue of necessity? CEPS Special Report/May 2012, Bryssel, sivut 9-10.
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