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VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN PUOLUSTUKSEN TEKNOLOGISEN JA
TEOLLISEN PERUSTAN TURVAAMISESTA
Lähtökohdat
Ehdotuksella esitetään hyväksyttäväksi periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja
teollisen perustan turvaamisesta. Ehdotuksen taustalla on tarve päivittää linjaukset, jotka
koskevat Suomen puolustuksen suorituskykyjen rakentamiseen ja ylläpitoon vaadittavaa
teknologista ja teollista kapasiteettia ja osaamista. Erityistä vaikutusta linjauksilla on
hallitusohjelman mukaisesti käynnistetyissä Puolustusvoimien strategissa
suorituskykyhankkeissa (Laivue 2020 sekä Hornet-kaluston korvaamishanke). Valmisteilla
olevassa valtioneuvoston puolustusselonteossa on myös tarkoitus huomioida
periaatepäätöksen keskeinen sisältö.
Ehdotettu periaatepäätös on jatkumoa kotimaisen puolustusteollisuuden asemaa ja merkitystä
koskeviin asiakirjoihin, joita ovat muun muassa vuonna 2007 julkaistu puolustus- ja
turvallisuusteollisuusstrategia, vuonna 2011 julkaistu puolustusministeriön
materiaalipoliittinen strategia sekä vuonna 2013 annettu valtioneuvoston päätös
huoltovarmuuden tavoitteista.
Muuttunut toimintaympäristö ja erityisesti vuonna 2009 voimaan tullut EU:n puolustus- ja
turvallisuushankintoja koskeva lainsäädäntö - joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä
vuoden 2012 alusta voimaan tulleella lailla julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
(1531/2011) - on muokannut oikeudellisia reunaehtoja koskien puolustusmateriaalialaa
yleisesti sekä erityisesti puolustushankintoja. Tämä on huomioitu ehdotetussa
periaatepäätöksessä.
Keskeinen sisältö
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tarkennetaan ja konkretisoidaan pääministeri Sipilän
hallitusohjelmalinjausta, jonka mukaan ” Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin
sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää
huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta”. Periaatepäätöksessä määritetään Suomen
puolustuksen kriittiset suorituskykyalueet sekä niiden hallinnan kannalta kriittiset teknologiat.
Periaatepäätöksessä tuodaan esille sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamisen erityinen
merkitys Suomelle. Suomi on riippuvainen Itämeren kautta tapahtuvasta tuonnista ja on
syrjässä EU:n sisämarkkinoiden ydinalueista. Kriittisten järjestelmien toimintakyky turvataan
Suomessa monin eri keinoin ja keskeisenä toimijana on kotimaassa toimiva
puolustusteollisuus. Osana kokonaismaanpuolustusta sillä on tärkeä rooli monen keskeisen
asejärjestelmän ylläpidossa ja sen toiminta ulottuu normaalioloista sodan aikaan.
Periaatepäätöksessä tunnistetaan, että kotimainen puolustusteollisuus on monilla tavoin
integroitu osaksi Suomen puolustusjärjestelmää.
Huolimatta tiettyjen alojen korkean asteen teknologiasta ja osaamisesta Suomen oma
puolustusteollisen kapasiteetti on rajallinen. Tämän takia Suomi on riippuvainen
kilpailukykyisten puolustustarvikkeiden hankinnasta ja saatavuudesta globaaleilta
markkinoilta, ja monet keskeiset asejärjestelmät ostetaan ulkomailta. Suomella täytyy
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kuitenkin itsellään olla tarvittava teknologinen ja teollinen osaaminen kriittisten järjestelmien
ylläpitämiseksi ja muokkaamiseksi, jotta niiden itsenäinen käyttö voidaan taata kaikissa
olosuhteissa. Pääosin tämä osaaminen on kotimaisessa puolustusteollisuudessa.
Periaatepäätöksen mukaan Puolustusvoimien materiaaliseen suorituskykyyn tehtävien
investointien merkitys Suomen puolustukselle on keskeistä. Erityisen merkityksellisiä
lähitulevaisuudessa ovat merivoimien vanhenevan taistelualuskaluston sekä Hornet-kaluston
suorituskyvyn korvaamishankkeet, joiden osalta huomiota tulee kiinnittää tarvittavan
sotilaallisen huoltovarmuuden edellyttämään teknologiseen ja teolliseen perustaan.
Materiaalisen suorituskyvyn kriittisinä osina niihin kohdistuu erityisen suuria
riippumattomuuden, huoltovarmuuden ja toiminnan jatkuvuuden vaatimuksia.

Seuraavat alueet on periaatepäätöksessä määritelty Suomen puolustuksen kannalta kriittisiksi
suorituskykyalueiksi:
1)
2)
3)
4)

johtaminen ja verkostotoiminta
tiedustelu, valvonta ja maalittamistuki
vaikuttaminen
suoja.

Kriittisten suorituskykyalueiden hallinnan kannalta erityisen merkityksellisiksi on tunnistettu
seuraavat teknologia-alueet:
1) johtamisen ja verkostotoiminnan sekä tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen
teknologiat
2) materiaali- ja rakenneteknologiat
3) moniteknologisten järjestelmien sekä järjestelmähallinnan teknologiat
4) bioteknologiat ja kemian teknologiat.

Näiden alueiden osalta tulee varmistaa, että Suomessa säilyy tarvittava teknologinen
osaaminen, järjestelmien elinjakson hallinta, tuotanto, tutkimus ja kehitys, suunnittelu,
integraatio- huolto-, ylläpito- sekä vauriokorjauskyky kaikissa oloissa.
Periaatepäätöksessä tuodaan esille Puolustusvoimien hankintapolitiikan pääsääntö: hankinnat
kilpailutetaan puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin edellyttämässä avoimessa,
tasapuolisessa ja syrjimättömässä kilpailussa. Päätöksessä myös todetaan, että
tapauskohtaisesti Suomen keskeiset turvallisuusedut voivat kuitenkin vaatia edellä mainituista
periaatteista poikkeamista. Tämä voi tulla kyseeseen erityisesti niissä tilanteissa, joissa
hankinnan kohde liittyy keskeisten kansallisten turvallisuusetujen turvaamiseen; salassa
pidettävän tiedon suojaamiseen, kriittisiin teknologioihin, strategisiin osaamisalueisiin ja
huoltovarmuuden turvaamiseen.
Suomella on oikeus olla soveltamatta edellä mainittua direktiiviä ja toteuttaa tietty
puolustushankinta kansallisin menettelyin, esimerkiksi rajoitetummassa kilpailussa.
Oikeudellinen peruste tälle on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 346
artikla, joka antaa jäsenvaltiolle oikeuden poiketa unionin sääntelystä, jos valtion keskeisten
turvallisuusetujen turvaaminen tätä vaatii.
Periaatepäätöksessä myös todetaan, että edellä mainittuun artiklaan perustuen Suomella on
edelleen oikeus asettaa tiettyyn puolustushankintaan teollisen yhteistyön velvoite, jos
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esimerkiksi tietyn kriittisen teknologian saatavuuden turvaaminen tätä vaatii. Tällaisen
vaatimuksen asettaminen tulee kuitenkin aina perustua tapauskohtaiseen harkintaan.
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole välittömiä vaikutuksia valtiontalouteen. Asialla on erityistä merkitystä
Puolustusvoimien hankintatoiminnalle, jota toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja
talousarvion puitteissa. Tässä yhteydessä tulee tarvittavilta osin huomioida Suomen
puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisen vaatimukset.
Periaatepäätöksellä on vaikutusta Puolustusvoimien sekä valtionhallinnon tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan. Kriittiset suorituskykyalueet ja niitä tukevat teknologiat tulee
huomioida sotilaallisen maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta suunnattaessa
tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja –resursseja.
Periaatepäätöksessä tuodaan esille suomalaisen puolustusteollisuuden olennainen merkitys
sotilaallisen huoltovarmuuden ja kriittisten suorituskykyjen turvaamisessa. Se ei sisällä suoria,
konkreettisia toimenpiteitä kohdistuen kotimaiseen puolustusteollisuuteen, mutta voidaan
arvioida, että välilliset vaikutukset ovat positiivisia. Kriittisten suorituskykyjen ja niitä
tukevien teknologioiden selkeä ja ajantasainen määritys mahdollistaa kotimaiselle
teollisuudelle paremman käsityksen luomisen esimerkiksi Puolustusvoimien tulevaisuuden
suorituskykytarpeista.
Asian valmistelu
Periaatepäätös on valmisteltu virkatyönä puolustusministeriössä ja Puolustusvoimissa.
Valmisteluun ovat osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriö, Huoltovarmuuskeskus sekä
Puolustus- ja ilmailuteollisuus ry (PIA). Ulkoasianministeriötä sekä eduskunnan
puolustusvaliokuntaa on informoitu valmistelun kuluessa.

