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SaferGlobe: Suomen aseviennin kohdemaiden määrä kasvaa, vuonna
2017 vientiä oli 184 miljoonan euron arvosta
Vuonna 2017 suomalaiset yritykset veivät Suomesta sotatuotteita ja siviiliaseita yhteensä
184 miljoonalla eurolla. Summa oli edellisvuotta pienempi, mutta silti huomattavasti yli
vuosien 2002–2016 keskiarvon. Sotatuotteita vietiin 106 miljoonan euron arvosta ja
siviiliaseita 78 miljoonan euron arvosta.
Euromääräisesti suurimpia vientimaita olivat Puola, Ruotsi, Yhdysvallat, Turkki, Oman ja
Arabiemiirikunnat. Näistä Yhdysvaltojen osalta vienti muodostui pääosin metsästys- ja
urheilukäyttöön viedyistä aseista, muiden osalta sotatuotevienneistä.
Vienti Lähi-itään jatkui vuonna 2017 huomattavana, vaikka sen euromääräinen arvo laski
noin puoleen edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 Suomi vei sotatuotteita ja siviiliaseita
Lähi-itään 41 miljoonalla eurolla, mikä teki Lähi-idästä Suomen suurimman vientialueen
heti Euroopan unionin jälkeen.
– Koska isot asejärjestelmät ovat kalliita ja niitä viedään harvoin, suuret vuotuiset vaihtelut
aseviennissä ovat tavallisia, muistuttaa SaferGloben tutkija Kari Paasonen. Lähi-idän
vienti koostui muun muassa sota-aluksista ja komponenteista, kivääreistä, patruunoista ja
suojausteräksestä.
Vuodesta 2002 alkavan tilaston aikana Suomen aseviennin kohdemaiden määrä on
kasvanut. Vuosina 2002–2006 siviiliaseita ja sotatuotteita vietiin Suomesta keskimäärin
60:een eri maahan vuosittain. Vuonna 2017 vastaava määrä oli 77 maata, mikä oli
enemmän, kuin minään tilaston aiempana vuonna. Edellinen ennätys, 75 maata, oli
vuodelta 2016. Suomesta viedään sotatuotteita myös YK:n ja muiden kansainvälisten
järjestöjen käyttöön, mutta nämä viennit on jätetty tämän maittaisen tarkastelun
ulkopuolelle.
Suomen aseviennin uusia kohdemaita vuonna 2017 olivat Armenia, Kenia, Papua UusiGuinea ja Uzbekistan. Eniten vientiä näistä oli Uzbekistaniin, johon vietiin
tarkkuuskivääreitä ja patruunoita yli kahden miljoonan euron arvosta.
Tiedot ilmenevät SaferGlobe ajatushautomon digitalisoidusta Suomen
asevalvontaraportista, joka toteutettiin yhteistyössä Futurice-ohjelmistoyhtiön kanssa ja
avattiin lokakuussa 2017. SaferGlobe on päivittänyt Puolustusministeriön ja Tullin tietoihin
perustuvat viime vuoden tilastot sivustolle tänään.

Lisätietoja: Kari Paasonen, tutkija, armscontrol@saferglobe.fi, +358(0)40 813 8603.
SaferGlobe julkaisee Suomen asevalvontaraporttia osoitteessa
www.armscontrol.saferglobe.fi. Vuoden 2017 tiedot päivitetään sivustolle 18.6. Sitä ennen
niitä voi pyytää SaferGlobesta sähköpostitse: armscontrol@saferglobe.fi.

