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Suomen asevienti Lähi-itään uuteen ennätykseen, SaferGloben

asevalvontaraportti tuo Suomen asevientitiedot verkkoon
Vuonna 2016 suomalaiset yritykset veivät ulkomaille sotatuotteita 133,4 miljoonan euron arvosta ja
siviiliaseita 78,7 miljoonan euron arvosta. Lähi-itään sotatuoteviennistä suuntautui 62,7 %, joka on
enemmän kuin kertaakaan aiemmin vuodesta 2002 alkavan tilaston aikana. Euromääräisesti
tarkasteltuna suurin osa Lähi-idän viennistä koostui Arabiemiirikuntiin viedyistä
panssariajoneuvoista. Suomi vei Lähi-itään myös kranaatinheittimiä, tarkkuuskivääreitä ja
patruunoita.
Lähi-itä on noussut viime vuosina merkittäväksi Suomen sotatuoteviennin kohdealueeksi, mutta
tulevien vuosien kehitystä on vaikea ennakoida. Mikäli Patrian pitkään tavoittelema
panssariajoneuvojen ja kranaatinheittimien vienti Qatariin toteutuisi, Lähi-idän osuus kasvaisi
todennäköisesti vielä huomattavasti nykyisestä.
Tiedot ilmenevät Suomen asevalvontaraportista, jonka SaferGlobe ajatushautomo julkaisee
tänään YK:n aseistariisuntaviikon aattona.
SaferGlobe julkaisee asevalvontaraportin ensimmäistä kertaa avoimena verkkosivustona
Yhdeksättä kertaa julkaistava asekauppaa ja asevalvontaa tarkasteleva raportti on tänä vuonna
digitalisoitu. Suomen asevientiä voi nyt tarkastella kaikille avoimella interaktiivisella kartalla. Lisäksi
sivuilta on ladattavissa tietokanta yli 4000 yksittäisestä Suomen viennistä vuosilta 2002–2016.
Tietokanta tarjoaa uutta tietoa Suomen aseviennistä. Suomalaisyritykset ovat vieneet siviiliaseita ja
sotatuotteita vuosina 2002–2016 yhteensä 2,2 miljardin euron arvosta ja kaikkiaan 109:ään eri
maahan. Euromääräisesti tarkasteltuna sekä siviiliaseiden että sotatuotteiden vuosittainen vienti on
yli kaksinkertaistunut 15 vuoden aikana. Myös vientimaiden lukumäärä on ollut kasvussa.
Uusi sivusto kokoaa yhteen siviiliase- ja sotatuotevientiä koskevat tiedot, jotka aiemmin ovat olleet
saatavissa vain erillään. Sivusto ja tietokanta tarjoavat mahdollisuudet tutkia asevientiä entistä
helpommin, yksityiskohtaisemmin ja monipuolisemmin. SaferGlobe on toteuttanut verkkosivuston
yhteistyössä ohjelmistoyhtiö Futuricen yhteiskuntavastuuohjelman Chilicorn Fundin kanssa.
– Yrityskulttuurimme pohjaa luottamukseen ja läpinäkyvyyteen. Näitä arvoja haluamme edistää
myös yhteiskunnassa, tässä tapauksessa digitalisoimalla asevalvontaraportin pro bono
-hankkeena, kertoo yritysvastuujohtaja Teemu Turunen Futuricelta.
– Toivomme, että kansalaiset, päättäjät, toimittajat ja tutkijat löytävät verkkosivuston. Pyrimme
siihen, että verkkosivusto luo entistä vankempaa tietopohjaa asevienneistä käytävälle
yhteiskunnalliselle keskustelulle, toteaa SaferGloben tutkija Kari Paasonen.
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