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Suomen asevalvontaraportti: EU ei enää Suomen sotatuoteviennin 
suurin kohdealue, Suomi vienyt patruunoita Turkkiin 

Vuonna 2015 Euroopan unioni ei ollut Suomen sotatuoteviennin euromääräisesti suurin kohdealue.
Näin tapahtui ensimmäistä kertaa vuodesta 2002 alkavan tilaston aikana. Vuonna 2015 Suomen 
merkittävimmäksi vientialueeksi nousi Lähi-itä. Saharan eteläpuolinen Afrikka nousi toiseksi 
merkittävimmäksi alueeksi Etelä-Afrikkaan suuntautuneen panssariajoneuvoviennin vuoksi.

Tiedot ilmenevät Suomen asevalvontaraportista, jonka SaferGlobe -ajatushautomo julkaisee 
huomenna YK:n aseistariisuntaviikon alkaessa.

Suomen aseviennin suuntautuminen kasvavassa määrin EU:n ulkopuolelle on pitkään jatkunut 
kehitys. Vuosina 2002–2005 Suomen aseviennistä suuntautui EU:hun keskimäärin 84 %, 2006–
2010 osuus oli 66 % ja 2011–2015 vastaavasti 52 %. Taustalla ovat suomalaisen aseteollisuuden 
pyrkimykset uusille markkinoille sekä EU-maiden 2000-luvulla laskussa ollut sotatuotetuonti.

Patruunoiden vientiin liittyy riski ihmisoikeusloukkauksista

Ulkoasiainministeriöstä on kerrottu, että aseiden vientiluvista päätettäessä otetaan huomioon, 
soveltuvatko aseet ihmisoikeusloukkauksiin. Saudi-Arabiaan aiemmin myönnettyä 
kranaatinheitinten vientilupaa on perusteltu sillä, että kranaatinheittimiä harvoin käytetään 
ihmisoikeusloukkauksiin. Käsiaseiden, kiväärien ja ammuksien taas on katsottu olevan riskialttiita, 
koska niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi mielenosoittajia vastaan.

Vuosina 2015 ja 2014 Suomen puolustusministeriö myönsi luvan viedä yhteensä noin 580 000 
kiväärinpatruunaa Turkin erikoisjoukoille ja santarmeille. SaferGloben tietojen mukaan vuonna 
2015 patruunoita myös vietiin Suomesta Turkkiin huolimatta Turkin heikentyneestä 
ihmisoikeustilanteesta ja Turkin hallinnon ja Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n välisestä 
aseellisesta konfliktista.

– Asevientejä voi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Voidaan tarkastella, miten Suomi noudattaa
asevientiä koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Toisaalta voidaan myös kysyä, ovatko aseviennit 
linjassa Suomen rauhanrakentamista ja ihmisoikeuksia painottavan ulkopolitiikan kanssa, toteaa 
Suomen asevalvontaraportin päätoimittaja Kari Paasonen.

Raportissa kerrotaan myös muun muassa, että vuonna 2015 sotatuotteita vientiin Suomesta 
yhteensä 99 miljoonan euron arvosta. Summa on kahta edellisvuotta huomattavasti alhaisempi, 
mutta silti 2000-luvun keskiarvoa korkeampi. 

SaferGlobe -ajatushautomo (www.saferglobe.fi) julkaisee Suomen ja maailman asekauppaa ja 
asevalvontaa tarkastelevan raportin nyt kahdeksannen kerran.

Lisätietoja: Kari Paasonen, päätoimittaja, Suomen asevalvontaraportti,
armscontrol@saferglobe.fi, +358 (0)40 778 8523.

Julkaisutilaisuus: ma 24.10.2016 kello 15.30–16.15 Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki), 
lisätietoja: https://www.facebook.com/events/1888960344667547. Toivomme median edustajien 
ilmoittautuvan etukäteen osoitteeseen armscontrol@saferglobe.fi.
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