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Tiivistelmä 
I Puolustus on jäsenvaltioiden kansallisen itsemääräämisoikeuden ytimessä oleva 
erityinen ala. Useimpien EU:n jäsenvaltioiden kannalta Euroopan puolustuksessa on 
kaksi tärkeää kerrosta: jäsenvaltioiden omat puolustusvoimavarat ja Naton tarjoama 
yhteinen puolustus. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa korostetaan yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) ainutlaatuisuutta, vahvistetaan 
jäsenvaltioiden johtava asema ja säädetään useista rajoituksista EU:n toiminnalle tällä 
alalla. 

II EU:n tasolla puolustukseen liittyvä toiminta on ollut vähäistä aivan viime aikoihin 
asti, eikä Euroopan puolustusunionia ole olemassa. EU on kuitenkin reagoinut uuden 
globaalin ympäristön tuomiin haasteisiin käynnistämällä uusia aloitteita 
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi. Komissio on ehdottanut, että 
vuosina 2021–2027 puolustukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita koskevia 
menoja lisätään 590 miljoonasta eurosta 13 miljardiin euroon. Määrä on 22-kertainen 
lisäys nykyisestä seitsenvuotiskaudesta. 

III Tämä on tuonut puolustuksen selkeästi myös tilintarkastustuomioistuimen 
vastuualueelle, koska tällainen rahoituksen merkittävä ja nopea kasvu sisältää 
tuloksellisuusriskejä. Puolustukseen kuuluu todellisten sotilaallisten voimavarojen 
kehittämistä, jotta mahdollisia uhkia vastaan voidaan luoda selkeä pelote, ja se 
tarkoittaa valmiutta toimia tarvittaessa. 

IV Tilintarkastustuomioistuin on siksi laatinut tämän katsauksen, joka perustuu 
julkisesti saatavilla olevien tietojen analysointiin. Siinä keskitytään erityisesti i) 
puolustusalan oikeudelliseen, institutionaaliseen ja taloudelliseen kehykseen sekä ii) 
jäsenvaltioiden puolustusvoimavaroja ja -teollisuutta koskevaan tilanteeseen. 
Katsauksen tarkoituksena on ottaa esiin joitakin suurimpia riskejä, jotka liittyvät EU:n 
uuteen tavoitetasoon ja ehdotettuun rahoituksen lisäämiseen. 

V EU:n puolustukseen liittyvät aloitteet ovat toimenpiteitä alalla, jolla EU:lla on vain 
vähän aiempaa kokemusta. Nyt on riskinä, että asetetut tavoitteet eivät ehkä ole 
riittäviä ja että käytössä olevat järjestelmät eivät ehkä sovellu näin suuren EU:n 
menojen lisäämisen ja EU:n globaalistrategiassa asetetun uuden tavoitetason 
käsittelyyn. 

VI EU:n jäsenvaltioiden välillä on selkeitä strategisia eroja. Niillä ei etenkään ole 
yhteistä käsitystä uhista eikä yhteistä näkemystä EU:n asemasta. Niillä on erilaisia 



 5 

 

sääntöjä osallistumisesta ja monenlaisia näkemyksiä sotilaallisen voiman käytöstä. Tätä 
taustaa vasten jotkin käsitteet, kuten ”strateginen autonomia” tai ”eurooppalainen 
armeija” ovat laajoja ja epäselviä. 

VII EU:n aloitteiden ja synergioiden johdonmukaisuus muiden kehysten, erityisesti 
Naton, kanssa on olennaisen tärkeää. EU:lla ja Natolla on yhteisiä turvallisuushaasteita 
ja siten myös yhteisiä puolustukseen liittyviä etuja. Nato on 22 jäsenvaltiolle edelleen 
yhteisen puolustuksen ensisijainen kehys. EU:n jäsenvaltioilla on yhteinen joukkopooli. 
Veronmaksajien rahojen tehottoman käytön välttämiseksi lähitulevaisuudessa on siksi 
ratkaisevan tärkeää ja ensisijaista varmistaa, että EU pystyy täydentämään Natoa ja 
välttämään näin toimintojen päällekkäisyyttä ja toistamista sen kanssa. 

VIII Huomattavat ja koordinoimattomat leikkaukset jäsenvaltioiden 
puolustusbudjetteihin sekä ali-investoinnit ovat kuitenkin vaikuttaneet niiden 
sotilaallisiin voimavaroihin. EU:n jäsenvaltioilla ei tällä hetkellä ole läheskään niitä 
sotilaallisia voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n sotilaallisen tavoitetason 
saavuttamiseksi. Brexit pahentaa tätä tilannetta, koska Yhdistyneen kuningaskunnan 
osuus EU:n jäsenvaltioiden kokonaispuolustusmenoista on noin neljäsosa. 

IX Vaikka EU:n puolustusmenoja on määrä kasvattaa lähitulevaisuudessa, kasvu on 
vähäistä (keskimäärin noin kolme miljardia euroa vuodessa) verrattuna jäsenvaltioiden 
sotilasmenoihin kokonaisuudessaan. Arvioiden mukaan voimavaroja koskevien 
puutteiden korjaamiseen tarvittaisiin useita satoja miljardeja euroja, jos Euroopan 
pitäisi puolustaa itseään ilman ulkopuolista apua. EU:n Natoon kuuluvien 
jäsenvaltioiden pitäisi investoida vuosittain 90 miljardia euroa lisää, jotta ne 
täyttäisivät pelkästään BKT:n kahta prosenttia koskevan suosituksen. Tämä tarkoittaisi 
noin 45 prosentin kasvua niiden vuoden 2017 menotasosta.  

X Uusien EU:n aloitteiden vaikutukseen ja niihin liittyvään menojen nopeaan kasvuun 
liittyy useita keskeisiä edellytyksiä, joita ei ole vielä käytössä tai joita ei tunneta. Niitä 
ovat erityisesti 

o tehokas EU:n suunnitteluprosessi 

o jäsenvaltioiden osallistuminen 

o vaikutus todellisiin voimavaroja koskeviin tarpeisiin 

o hallinto- ja vastuuvelvollisuuskehys. 
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XI Talouteen ja teollisuuteen liittyvät näkökohdat tukevat EU:n yhteistyön lisäämistä 
turvallisuus- ja puolustusalalla. EU:n aiemmat yritykset tukea avointen ja 
kilpailukykyisten Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden perustamista eivät ole 
onnistuneet. EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vähyys on johtanut 
tehottomuuteen EU:n puolustusalalla, mikä uhkaa alan maailmanlaajuista kilpailukykyä 
ja sen valmiutta kehittää tarvittavat sotilaalliset valmiudet. Puolustukseen 
suuntautuneita tutkimus- ja kehitystoimia tukevan rahoituksen huomattavassa 
lisäämisessä on kuitenkin myös riskinä, että sillä ei loppujen lopuksi ole todellista 
vaikutusta Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyyn. 

XII Puolustusvalmiuden parantaminen Euroopassa edellyttää muutakin kuin sanoja 
ja vaatii todellisten aloitteiden vaikuttavaa täytäntöönpanoa, jotta voidaan tukea 
kilpailukykyistä Euroopan puolustusteollisuutta ja parantaa jäsenvaltioiden sotilaallisia 
voimavaroja täysin Naton kanssa yhteensopivasti. Viime kädessä EU:n menestyminen 
ja tulevaisuus puolustusalalla ovat täysin riippuvaisia jäsenvaltioiden poliittisesta 
tahdosta, koska niillä on keskeinen asema Euroopan puolustusrakenteessa. 
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Johdanto 

Taustaa 

01 Viimeaikaisten kansainvälisten tapahtumien vuoksi EU-johtajat ovat alkaneet 
jälleen pitää puolustusta keskeisenä politiikanalana ja EU:n kansalaisten odotukset 
turvallisuudesta ovat kasvaneet.1 Krimin liittäminen Venäjään, transatlanttisten 
suhteiden muuttuminen, turvallisuusuhkien lisääntyminen ja uudet muodot sekä 
suurvaltojen välisen kilpailun paluu viime vuosina ovat antaneet EU:n 
puolustusyhteistyölle uutta vauhtia. 

02 Myös talouteen liittyvät näkökohdat tukevat EU:n yhteistyön lisäämistä 
turvallisuus- ja puolustusalalla. Tosiasia on, että puolustuksella on vahva taloudellinen 
ja teollinen ulottuvuus. EU:n jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vähyys sekä 
vuodesta 2005 lähtien tehdyt leikkaukset niiden puolustusmäärärahoihin ovat 
johtaneet tehottomuuteen EU:n puolustusalalla, mikä uhkaa alan maailmanlaajuista 
kilpailukykyä ja kapasiteettia kehittää tarvittavat sotilaalliset valmiudet.2 

03 Vuoden 2016 EU:n globaalistrategiassa ja sen turvallisuus- ja puolustusalan 
täytäntöönpanosuunnitelmassa asetetaan tämän osalta EU:lle ja sen jäsenvaltioille 
entistä korkeampi tavoitetaso. Pyrkimyksenä on edistää Euroopan vahvistumista. 
Tämän uuden tavoitetason perusteella viime vuosina on kehitetty useita 
puolustukseen liittyviä aloitteita ja mekanismeja (ks. liite I). Tässä katsauksessa on 
tarkoituksena perehtyä EU:n puolustusyhteistyön nykyiseen tilanteeseen ja antaa 
yleiskuva orastavasta EU:n puolustuspolitiikasta ja erityisestä ympäristöstä, jossa sitä 
toteutetaan. 

Katsauksen kuvaus 

04 Tämä katsaus perustuu julkisesti saatavilla olevien tietojen analysointiin. Siinä ei 
pyritä esittämään historiallista kuvausta EU:n puolustuspolitiikan rakentamisesta vaan 

                                                      
1 Eurobarometri, nro 90, marraskuu 2018. 

2 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Vaikutustenarviointi – Oheisasiakirja 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta, SWD(2018) 345 final, 13.6.2018. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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keskitytään nykytilanteeseen ja uuden monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 
näkymiin. 

05 Katsauksen tarkoituksena on edistää strategista pohdintaa ja tuottaa siten 
aineistoa lainsäätäjille ja lisätä yleisön ja muiden sidosryhmien tietoisuutta. Katsauksen 
avulla myös tilintarkastustuomioistuin voi hankkia tietämystä ja kehittää sisäistä 
osaamistaan tämän alan tulevaa tarkastustyötä varten. 

06 Ensimmäisessä osassa luodaan yleiskatsaus EU:n puolustuspolitiikkaan liittyvään 
oikeudelliseen, institutionaaliseen ja taloudelliseen kehykseen. Toisessa osassa 
keskitytään EU:n puolustukseen sekä voimavarojen että teollisuuden näkökulmasta ja 
esitellään joitakin EU:n tasolla hiljattain toteutettuja aloitteita. Koko asiakirjan ajan 
tuodaan esiin politiikan vaikuttavan toteuttamisen haasteita sekä suurimpia riskejä, 
jotka koskevat uusimpia EU:n tavoitteita ja aloitteita ja ehdotettua 
puolustusrahoituksen lisäämistä EU:n tasolla. 

07 Katsauksessa esitettävät tosiseikat perustuvat seuraaviin lähteisiin: 

o asiakirjojen läpikäynti (muun muassa EU:n asiakirjat ja muista lähteistä 
(esimerkiksi ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat) peräisin olevat 
julkaisut) 

o EU:n toimielinten ja elinten sekä muiden instituutioiden ja organisaatioiden (esim. 
Nato ja ajatushautomot) työntekijöiden haastattelut. 

08 Katsauksessa otetaan huomioon EU:n puolustuspolitiikan kehitys 17. kesäkuuta 
2019 asti. Euroopan komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja Euroopan 
puolustusvirastolle annettiin mahdollisuus kommentoida tämän katsauksen luonnosta. 
Katsauksessa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä ilmennä edellä mainittujen 
toimielinten ja elinten mielipiteitä. 
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1. Jäsenvaltioiden keskeinen asema 
puolustuksessa 

1.1 Puolustus: ainutlaatuinen ala EU:n oikeudellisessa ja 
institutionaalisessa kehyksessä 

Perussopimuksissa vahvistetut puolustusta koskevat erityisäännökset 
Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 

09 Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) on erottamaton osa yhteistä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP). YTPP on perustettu Euroopan unionista tehdyllä 
sopimuksella, ja se ”turvaa unionin operatiivisen toimintakyvyn, joka perustuu siviili- ja 
sotilasvoimavaroihin. Unioni voi käyttää niitä unionin ulkopuolella toteutettaviin 
tehtäviin huolehtiakseen rauhanturvaamisesta, konfliktinestosta ja kansainvälisen 
turvallisuuden lujittamisesta Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden 
mukaisesti.”3 Jäsenvaltioilla on lisäksi velvollisuus antaa toisilleen apua, jos jäsenvaltio 
”joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi”.4  

10 Yksi YUTP:n ja niin myös YTPP:n keskeinen näkökohta on hallitustenvälisyys, joka 
tarkoittaa, että jäsenvaltioilla on johtava asema. Ulko- ja puolustuspolitiikkaa pidetään 
suurelta osin toimeenpanovaltuuksina ja kansallisen itsemääräämisoikeuden vahvoina 
ja olennaisina tunnusmerkkeinä5. SEU-sopimuksessa korostetaan YTPP:n 
ainutlaatuisuutta ja siihen sovellettavia erityisiä sääntöjä ja menettelyjä. 

11 Erityisesti EU:n toimielinten asema YTPP:ssä eroaa muista EU:n politiikanaloista, 
joita toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

                                                      
3 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) konsolidoitu toisinto (EUVL C 326, 

26.10.2012), 42 artiklan 1 kohta. 

4 Ranska käytti keskinäistä avunantoa koskevaa lauseketta (SEU-sopimus, 42 artiklan 7 kohta) 
ensimmäisen kerran Pariisin vuoden 2016 terroristi-iskujen jälkeen. 

5 Euroopan parlamentin tutkimuskeskus, Unlocking the potential of the EU Treaties – An 
article-by-article analysis of the scope for action, tammikuu 2019. 
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institutionaalisessa kehyksessä (ks. kohta 19). Komissiolla ei ole aloiteoikeutta6 eikä 
Euroopan parlamentilla ole lainsäädäntövaltuuksia. Muutamia poikkeuksia7 lukuun 
ottamatta myöskään Euroopan unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa YTPP:ssä8. 

12 Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa on useita rajoituksia EU:n YTPP:tä 
koskevaan toimintaan. Ensimmäinen tärkeä rajoitus koskee ”velvoitteita, joita […] on 
tietyillä jäsenvaltioilla9, jotka katsovat yhteisen puolustuksensa toteutuvan Pohjois-
Atlantin liitossa (Nato)”10. YTPP:n säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen, esimerkiksi puolueettomuuteen.  

13 Toiseksi jäsenvaltiot voivat erityisjärjestelyjen nojalla olla osallistumatta 
puolustusyhteistyöhön. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt Tanska, jolla on vapauttava 
lauseke11 ja joka ei osallistu YTPP:hen. 

14 Kolmanneksi SEU-sopimuksessa rajoitetaan EU:n varojen käyttöä puolustukseen. 
Unionin talousarviota ei erityisesti voida käyttää rahoittamaan ”menoja, joilla on 
sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla”12. Tämä koskee esimerkiksi 
sotilasoperaatioita koskevia menoja, joista osallistuvat jäsenvaltiot vastaavat (ks. 
kohta 49). Jäsenvaltiot myös antavat siviili- ja sotilasvoimavaroja EU:n käyttöön YTPP:n 
toteuttamiseksi, mutta EU ei voi omistaa sotilasvoimavaroja. 

                                                      
6 SEU-sopimuksen 42 artiklan 4 kohdan mukaan YTPP:tä koskevat päätökset tehdään 

”unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta tai 
jäsenvaltion aloitteesta”. 

7 Erityisesti tutkittaessa neuvoston toteuttamien yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä 
koskevien rajoittavien toimenpiteiden laillisuutta tai valvottaessa YUTP:n toteuttamista 
EU:n toimielimissä, kun se ”ei vaikuta niiden menettelyjen soveltamiseen eikä toimielinten 
toimivaltuuksien laajuuteen, joista perussopimuksissa määrätään […] unionin toimivallan 
käyttämiseksi”. 

8 SEU-sopimus, 24 artiklan 1 kohta. 

9 EU:n jäsenvaltioista 22 kuuluu Natoon. 

10 SEU-sopimus, 42 artiklan 2 kohdan 2 alakohta. 

11 SEU-sopimukseen liitetty pöytäkirja (N:o 22) Tanskan asemasta. 

12 SEU-sopimus, 41 artiklan 2 kohta. 
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15 Neljänneksi, koska kansallinen itsemääräämisoikeus on ensisijaista, YTPP-
neuvoston päätökset edellyttävät tavallisesti yksimielisyyttä.13 Jäsenvaltioilla on veto-
oikeus, ja ne voivat siten estää EU:n tasolla tehdyt päätökset tai rajoittaa niitä. 

16 Viidenneksi perussopimuksella rajoitetaan yksiselitteisesti YTPP:n soveltamisala 
”unionin ulkopuolella toteutettaviin tehtäviin”14. YTPP:n toiminnassa keskitytään näin 
ollen ulkopuolisiin kriiseihin ja konflikteihin eikä Euroopan alueelliseen puolustukseen, 
joka on useimpien jäsenvaltioiden osalta Naton vastuulla. 

17 SEU-sopimuksen YTPP:tä koskevissa säännöksissä vahvistetaan oikeusperusta 
”unionin asteittain määriteltävälle yhteiselle puolustuspolitiikalle”15, minkä 
tarkoituksena on ”johtaa yhteiseen puolustukseen”. Tämä edellyttää, että jäsenvaltiot 
päättävät yksimielisesti puolustusasioita koskevan yhteistyön lisäämisestä EU:n 
kehyksessä. 

18 SEU-sopimus tarjoaa myös tilaisuuksia, joita ei ole tähän mennessä käytetty16, 
kuten YTPP:n rahoituksen nopeuttaminen ja YTPP:n tehtävien käynnistäminen17. 
Neuvosto voi siviilioperaatioissa ”tehdä päätöksen erityismenettelyistä, joilla taataan, 
että määrärahat, jotka on otettu unionin talousarvioon […] erityisesti […] 
valmistelutoimia varten, saadaan nopeasti ja tehokkaasti käyttöön”. 
Sotilasoperaatioita varten jäsenvaltiot voivat perustaa yhteisen ”käynnistysrahaston”. 
Tähän mennessä neuvosto ei ole ottanut käyttöön kumpaakaan välinettä.  

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaiset puolustukseen liittyvät 
EU:n toimintalinjat 

19 Puolustusta koskevaan EU:n toimintaan voi kuulua myös teollinen ulottuvuus, 
kun EU:n tavoitteena on tukea vahvan ja kilpailukykyisen teollisen ja teknologisen 
perustan kehittämistä Euroopan puolustusta varten. Tässä yhteydessä EU:n 

                                                      
13 SEU-sopimus, 42 artiklan 4 kohta, lukuun ottamatta Euroopan puolustusvirastoa ja pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön (PRY) käynnistämistä. 

14 SEU-sopimus, 42 artiklan 1 kohta. 

15 SEU-sopimus, 42 artiklan 2 kohta. 

16 Yksityiskohtainen analyysi on julkaisussa Unlocking the potential of the EU Treaties – An 
article-by-article analysis of the scope for action, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, 
tammikuu 2019. 

17 SEU-sopimus, 41 artiklan 3 kohta. 
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toimintalinjoja, esimerkiksi sisämarkkinoita, tutkimusta ja teollisuutta, koskeviin 
säädöksiin sovelletaan SEUT-sopimusta. 

Keskeiset sidosryhmät ja hallintojärjestelyt 

20 Euroopan puolustusalaa koskeva institutionaalinen kehys ja siihen liittyvät 
hallintojärjestelyt ovat monimutkaisia, ja niissä on mukana kattava verkosto 
sidosryhmiä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. YTPP:n hallitustenvälisyyttä kuvastaa 
jäsenvaltioiden ja siten Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston keskeinen asema tällä 
alalla (ks. liite II). 

21 Eurooppa-neuvosto on EU:n korkein elin, ja se asettaa poliittiset suuntaviivat ja 
ensisijaiset tavoitteet. Se myös nimittää korkean edustajan panemaan täytäntöön 
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon YTPP kuuluu. Eurooppa-neuvosto järjesti 
vuoden 2013 joulukuussa ensimmäistä kertaa aihekohtaisen keskustelun 
puolustuksesta.18 Siitä lähtien Euroopan puolustusyhteistyö on ollut neuvoston 
esityslistalla pysyvästi.19 

22 EU:n neuvosto on vastuussa YTPP:tä koskevien päätösten tekemisestä. Neuvosto 
toimii useimmissa tapauksissa yksimielisesti. Nimenomaista puolustusasioiden 
neuvostoa ei ole, mutta puolustusministerit tapaavat ulkoasiainneuvoston erityisessä 
kokoonpanossa ja hyödyntävät useiden valmisteluelinten20 neuvontaa. 

23 Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on vastuussa ehdotusten 
tekemisestä ja YTPP-päätösten täytäntöönpanosta. Siinä korkeaa edustajaa avustavat 
unionin ulkosuhdehallinnon yksiköt ja elimet, erityisesti Euroopan unionin 
sotilasesikunta (EUSE), kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavara (CPCC) ja sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara 
(MPCC)21. Korkea edustaja on myös Euroopan komission varapuheenjohtaja ja 

                                                      
18 Eurooppa-neuvoston päätelmät 19.–20.12.2013, EUCO 217/13. 

19 The European Council’s ’rolling agenda’ on European defence cooperation, Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelun katsaus, kesäkuu 2018. 

20 Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK), Euroopan unionin sotilaskomitea (EUSK), 
poliittis-sotilaallinen ryhmä ja siviilikriisinhallintakomitea (Sivkom). 

21 MPCC on perustettu vuonna 2017, ja sillä on pysyvä operatiivinen päätoimipaikka. Se vastaa 
strategisella tasolla suoraa täytäntöönpanoa sisältämättömien EU:n sotilasoperaatioiden 
operatiivisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Tällä hetkellä EU:lla on kolme 
koulutusoperaatiota: Keski-Afrikan tasavallassa, Malissa ja Somaliassa. Neuvosto sopi 
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koordinoi siinä ominaisuudessa EU:n ulkopolitiikkaa ja varmistaa sen 
johdonmukaisuuden. Komissiossa ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI) rahoittaa 
YTPP:n siviilioperaatioita. FPI työskentelee suoraan korkean edustajan alaisuudessa ja 
tekee tiivistä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa.  

24 Komission tärkeänä tehtävänä on puolestaan edistää Euroopan 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä (ks. kohdat 46 ja 124–127). Sisämarkkinoiden 
pääosasto (PO GROW) on vastaava pääosasto, ja se on vastuussa myös puolustusalan 
sisämarkkinoista. 

25 YTPP:ssä on mukana kolme virastoa: Euroopan puolustusvirasto, Euroopan 
unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos ja Euroopan unionin satelliittikeskus. Niistä 
vuonna 2004 perustetulla Euroopan puolustusvirastolla on keskeinen asema. Se tukee 
neuvostoa ja jäsenvaltioita niiden pyrkiessä parantamaan unionin 
puolustusvoimavaroja kriisinhallinnan alalla ja ylläpitämään yhteistä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa. Euroopan puolustusvirastoa johtaa korkea edustaja, ja sillä on 
kolme päätehtävää22: 

1) tärkeä hallitustenvälinen EU:n tason priorisointiväline voimavarojen kehittämisen 
tukemisessa 

2) osallistuvien jäsenvaltioiden EU:n tason ensisijainen yhteistyöfoorumi ja hallinnon 
tukiväline teknologian ja voimavarojen kehittämistoimiin osallistumisessa 

3) keskeinen toimija EU:n rahoittamissa puolustukseen liittyvissä toimissa. 

26 Euroopan parlamentin rooli YTPP:ssä on rajallinen. Sillä on alaa käsittelevä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta, ja sitä kuullaan säännöllisesti YTPP:n 
tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista. Euroopan parlamentti arvioi 
säännöllisesti YTPP:ssä saavutettua edistystä ja voi antaa suosituksia neuvostolle tai 
korkealle edustajalle. YTPP:n ulkopuolella Euroopan parlamentti valvoo toisena 
lainsäätäjänä EU:n talousarviosta rahoitettavia puolustusvoimavara- ja 

                                                      
19. marraskuuta 2018 MPCC:n toiminta-alan laajentamisesta, jotta se voi toteuttaa 
vuoteen 2020 mennessä yhden EU:n taistelujoukon kokoon (noin 2 000 sotilasta) rajoitetun 
suoraa täytäntöönpanoa sisältävän sotilasoperaation. 

22 Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2015/1835, annettu 12 päivänä lokakuuta 2015, 
määritetään Euroopan puolustusviraston perussääntö, kotipaikka ja sen toimintaa koskevat 
säännöt. Puolustusministerit hyväksyivät vuoden 2017 toukokuussa Euroopan 
puolustusviraston pitkäaikaisen selvityksen päätelmät ja suositukset, mikä vahvisti viraston 
asemaa. 
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tutkimusohjelmia, kuten ehdotettua Euroopan puolustusrahastoa (ks. kohta 124). Se 
voi kuitenkin vaikuttaa vain rajallisesti EU:n puolustuksen suunnitteluprosessin 
alkuvaiheisiin.23 

27 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastusoikeudet liittyvät pääosin YTPP:n 
eri osien rahoituslähteisiin. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia tarkastaa 
YTPP:n sotilasoperaatioita. Sama koskee Euroopan puolustusvirastoa, sen rahoittamia 
hankkeita ja jäsenvaltioiden maksamia YTPP-operaatioiden menoja. Erityiset 
tilintarkastuslautakunnat tarkastavat ne. Sitä vastoin EU:n talousarviosta rahoitetut 
puolustukseen liittyvät hankkeet ovat tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten 
kohteena. Tämä koskee myös YTPP:n siviilioperaatioita, jotka rahoitetaan EU:n 
yleisestä talousarviosta ja joista tilintarkastustuomioistuin on antanut viime vuosina 
kaksi erityiskertomusta24.  

YTPP-operaatiot 

28 YTPP:n operaatio-osassa on vuodesta 2003 lähtien käynnistetty 35 siviili- ja 
sotilasoperaatiota ympäri maailmaa. Näiden kahden operaatiotyypin tavoitteissa, 
toteuttamisessa ja rahoittamisessa on merkittäviä eroja. Sotilasoperaatioihin osallistuu 
sotilaita, jotka on lähetetty EU:n jäsenvaltioista lopettamaan väkivalta ja palauttamaan 
rauha. Vuonna 2017 EU toteutti kuusi sotilasoperaatiota, joiden sotilashenkilöstön 
määrä oli noin 3 200. Siviilioperaatioihin osallistuu pääosin jäsenvaltioista lähetettyä 
siviilihenkilöstöä, kuten tuomareita tai poliiseja, jotka auttavat jälleenrakentamaan 
maan instituutioita konfliktin jälkeen antamalla koulutusta ja neuvontaa kansallisille 
viranomaisille. Vuonna 2017 kymmeneen siviilioperaatioon osallistui noin 
1 880 työntekijää (ks. kaavio 1).  

                                                      
23 Daniel Fiott, The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and 

national parliaments, SEDE-alivaliokunnan tilaama tutkimus, huhtikuu 2019. 

24 Erityiskertomus nro 15/2018 ”Sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien parantaminen 
Nigerissä ja Malissa: vain vähäistä ja hidasta edistymistä”, ja erityiskertomus nro 7/2015 
”EU:n poliisioperaatiolla Afganistanissa on saavutettu vaihtelevia tuloksia”. 
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Kaavio 1 – YTPP-operaatioiden sijainti ja koko – joulukuu 2017 

 
* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta 
antaman lausunnon mukainen. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: EUH: YTPP-operaatioiden 
vuosikertomus 2017, ja EUISS:n vuosikirja Euroopan turvallisuudesta 2018. 

Puolustusyhteistyö Euroopassa ja sen ulkopuolella 

29 EU on yksi puolustusalan useista yhteistyöjärjestelmistä. YTPP on osa 
monimutkaista eurooppalaista turvallisuus- ja puolustusrakennetta, joka muodostuu 
useista yhteistyökehyksistä tai -ryhmittymistä, jotka ovat joko kahden- tai 
monenvälisiä ja toimivat EU:n institutionaalisen kehyksen ulkopuolella. Nämä 
ryhmittymät ovat viime vuosina kehittyneet sekä määrällisesti että laadullisesti.25 
Aloitteiden luonne ja koko vaihtelevat, ja ne toimivat sekä i) voimavarojen 
kehittämisen ja hankkimisen että ii) operaatioiden alalla.  

                                                      
25 Dick Zandee, Clusters: the drivers of European Defence, Nação e Defesa nro 150, 2018. 

EUTM RCA
2016
173

EUFOR Althea 
2004

600

EUNAVFOR
Atalanta
2008
700

EUTM Somalia
2010
193

EUCAP Somalia 
2012
48

EUTM 
Mali
2013
581

EUCAP Sahel Mali
2014
143

EUCAP Sahel Niger
2012
134

EUFOR Sophia 
2015

905

EUBAM Libya
2013
24

EUPOL COPPS
2006

114

EUBAM Rafah
2005
16

EUAM Irak
2017
51

EUAM 
Ukraina
2014
235

EUMM 
Georgia

2008
319

EULEX 
Kosovo*
2008
800

Sotilasala 
Siviiliala
Aloitusvuosi
Henkilöstö – määrä

Henkilöstö – koko



 16 

 

30 Kahdella kansainvälisellä organisaatiolla – Natolla ja Yhdistyneillä kansakunnilla – 
on ratkaisevan tärkeä tehtävä rauhanturvaamisessa ja muissa siviili- ja 
sotilasoperaatioissa. 

Nato 

31 Nato on maailman voimakkain sotilasliitto. Sen ydintehtäviä ovat yhteinen 
puolustus, kriisinhallinta ja yhteistyövarainen turvallisuus.26 Yhteisen puolustuksen 
periaate, jonka mukaan liittolaiset antavat toisilleen apua, on vahvistettu Naton 
perustamissopimuksessa27. 

32 Koska EU:lla ja Natolla on samoja jäseniä28, niillä on yhteisiä turvallisuushaasteita 
ja siten myös yhteisiä puolustukseen liittyviä etuja. Useimpien EU:n jäsenvaltioiden 
kannalta Euroopan puolustuksessa on kaksi tärkeää kerrosta: jäsenvaltioiden omat 
puolustusvoimavarat ja Naton tarjoama yhteinen puolustus. Tämän vuoksi EU:n ja 
Naton yhteistyö on erottamaton osa EU:n työtä, jonka tavoitteena on Euroopan 
turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen29. Kuten EU:n globaalistrategiassa30 
todetaan, Nato on useimmille EU:n jäsenvaltioille edelleen yhteisen puolustuksen 
ensisijainen kehys. Se, että tietyt EU:n jäsenvaltiot eivät ole Naton jäseniä, tarkoittaa 
puolestaan, että ”näiden jäsenvaltioiden velvollisuudet Euroopan puolustusunionissa 
on tarkistettava”31. Tämä ei estä sitä, että yhteistyö Natoon kuulumattomien EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa on ”erottamaton osa EU:n ja Naton yhteistyötä”32. 

33 Pelotetta ja yhteistä puolustusta koskevien tehtäviensä täyttämiseksi Nato pyrkii 
kattamaan koko voimavarojen kirjon, muun muassa ydinaseet sekä 
puolustusvoimavarat, jotka kattavat tavanomaiset ja ballistiset ohjukset. Sillä on selkeä 
                                                      
26 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133 127.htm 

27 Naton peruskirja, 5 artikla. 

28 EU:n jäsenvaltioista 22 on Naton jäseniä ja kuusi (Irlanti, Itävalta, Kypros, Malta, Ruotsi ja 
Suomi) ei kuulu Natoon, mutta Natossa on myös useita jäseniä, jotka eivät kuulu EU:hun 
(Albania, Islanti, Kanada, Montenegro, Norja, Turkki ja Yhdysvallat). 

29 Kolmas tilanneselvitys EU:n ja Naton neuvostojen 6.12.2016 ja 5.12.2017 vahvistamien 
yhteisten ehdotusten täytäntöönpanosta, kesäkuu 2018. 

30 EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, kesäkuu 2016. 

31 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13.6.2018 EU:n ja Naton välisistä suhteista 
(2017/2276(INI)). 

32 Neuvoston päätelmät EU:n ja Naton neuvostojen vahvistamien yhteisten ehdotusten 
täytäntöönpanoa koskevasta kolmannesta tilanneselvityksestä, kesäkuu 2018. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm
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poliittis-sotilaallinen komentoketju, jota tuetaan komentorakenteella, jossa on 
strategian, operaatiot ja komentamisen osatasot sisältäviä pysyviä monikansallisia 
esikuntia33, joiden henkilöstömäärä on noin 6 800. Tämän lisäksi Naton jäsenmaat 
antavat Naton joukkorakenteen kautta joukkoja ja esikuntia pysyvästi tai tilapäisesti 
käytettäviksi Naton operaatioita varten. 

34 EU:n ja Naton väliset suhteet virallistettiin vuonna 2001, mikä on johtanut 
strategisen kumppanuuden rakentamiseen. EU:n ja Naton vuonna 2016 antaman 
yhteisen julkilausuman34 perusteella ollaan parhaillaan panemassa täytäntöön 74:ää 
toimenpidettä useilla yhteistyön lujittamista koskevilla aloilla: hybridiuhissa, 
operatiivisessa yhteistyössä, myös merialaa koskevissa asioissa, kyberturvallisuudessa 
ja -puolustuksessa, puolustusvoimavaroissa, puolustusteollisuudessa 
ja -tutkimuksessa, harjoituksissa, puolustus- ja turvallisuusvalmiuksien kehittämisessä 
sekä EU:n ja Naton vuoropuhelussa. 

YK 

35 Siitä lähtien, kun YTPP-operaatiot aloitettiin vuonna 2003, EU ja YK ovat toimineet 
kumppaneina kriisinhallinnan alalla sekä siviili-, poliisi- ja sotilasalan 
rauhanturvaamisessa. Useimmat YTPP-operaatiot on itse asiassa käynnistetty samoilla 
maantieteellisillä alueilla kuin YK:n operaatiot, minkä ansiosta yhteistyölle on 
enemmän mahdollisuuksia. Vuoden 2018 syyskuussa EU ja YK lujittivat strategista 
kumppanuuttaan rauhanturvaoperaatioissa ja kriisinhallinnassa kautta 2019–2021 
varten. 

36 EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä YK-järjestelmän merkittävimpiä rahoittajia. 
EU:n jäsenvaltiot rahoittivat yli 31 prosenttia YK:n rauhanturvaoperaatioiden 
talousarviosta35 vuonna 2017. Vuonna 2019 EU:n jäsenvaltioista tuli lähes 
6 000 sotilasta, poliisia ja asiantuntijaa, mikä oli noin 6,5 prosenttia YK:n 
rauhanturvahenkilöstöstä36. Tietyissä tilanteissa, kuten Bosnia ja Hertsegovinassa ja 

                                                      
33 The NATO Command Structure, NATO Factsheet, helmikuu 2018. 

34 https://www.consilium.europa.eu/media/21 481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf. 
Toinen yhteinen julkilausuma allekirjoitettiin 10.7.2018: 
https://www.consilium.europa.eu/media/36 096/nato_eu_final_eng.pdf 

35 The European Union at the United Nations, Fact sheet, 21.9.2018. 

36 Vuoden 2019 alussa YK:n rauhanturvaoperaatioissa palveli yhteensä 89 480 henkilöä, joista 
5 965 EU:n jäsenvaltioista. YK, Summary of Troop Contributing Countries by Ranking, 
28.2.2019. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
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aiemmin Kongon demokraattisessa tasavallassa, YK:n operaatioita jatkettiin EU:n 
operaatioissa. 

1.2 Viimeaikainen kehitys EU:n tasolla: uusi tavoitetaso 

EU:n globaalistrategia ja Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma 

37 Euroopan unionin globaalistrategia37 sisältää strategisen vision EU:n 
ulkopolitiikan tueksi.38 Globaalistrategia perustuu viiteen prioriteettiin, muun muassa 
unionin turvallisuuteen ja konflikteja ja kriisejä koskevaan yhdennettyyn 
lähestymistapaan.39 

38 Strateginen autonomia mainitaan EU:n globaalistrategiassa unionin tavoitteena. 
Strategisella autonomialla tarkoitetaan kykyä toimia ja tehdä yhteistyötä 
kansainvälisten ja alueellisten kumppanien kanssa aina, kun se on mahdollista, ja kykyä 
toimia itsenäisesti aina, kun se on tarpeen.40  

39 EU:n globaalistrategian ja sitä seuraavan turvallisuus- ja puolustusalan 
täytäntöönpanosuunnitelman perusteella neuvosto asetti EU:lle tavoitetason 
vuoden 2016 marraskuussa41 (ks. laatikko 1). 

Laatikko 1 

                                                      
37 Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen 

globaalistrategia, kesäkuu 2016. 

38 Vuoden 2013 joulukuussa käynnistetyn prosessin jatkona Eurooppa-neuvosto antoi 
vuoden 2015 kesäkuussa korkealla edustajalle tehtäväksi jatkaa strategista 
pohdintaprosessia, jonka perusteella laaditaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
globaalistrategia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Eurooppa-neuvosto suhtautui 
globaalistrategiaan myönteisesti vuoden 2016 kesäkuussa ja neuvosto antoi päätelmänsä 
EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosta vuoden 2016 marraskuussa. 

39 Viisi prioriteettia ovat unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky 
itäisessä ja eteläisessä naapurustossamme, yhdennetty lähestymistapa konflikteihin, 
yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelmät ja globaali hallinta 2000-luvulla. 

40 Turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelma, 14.11.2016. 

41 Neuvoston päätelmät EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosta turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alalla, 14.11.2016. 
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EU:n tavoitetaso 

EU:n tavoitetasossa on poliittinen ja sotilaallinen ulottuvuus.42 Se perustuu vuosien 
1999–2016 aikana laadittuihin teksteihin. 

Poliittinen ulottuvuus 

EU:n uusin poliittinen tavoitetaso on asetettu EU:n globaalistrategiassa ja 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosuunnitelmassa. 
Globaalistrategiassa mainitaan turvallisuuden ja puolustuksen alalta kolme 
strategista prioriteettia: i) ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin reagoiminen, ii) 
kumppanien valmiuksien kehittäminen ja iii) unionin ja sen kansalaisten suojelu.43 

Sotilaallinen ulottuvuus 

Sotilaallisesta näkökulmasta nämä tavoitteet edellyttävät kaikkia 
puolustusvoimavaroja.44 EU:n globaalistrategian perusteella ei kuitenkaan tehty 
kokonaisvaltaista tutkimusta niiden operaatioiden tyypeistä, joita EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden pitäisi voida toteuttaa.45 EU:n nykyinen sotilaallinen tavoitetaso 
perustuu edelleen i) SEU-sopimukseen ja ii) yleistavoitteisiin46. 

o SEU-sopimuksen47 nojalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden pitäisi pystyä 
toteuttamaan seuraavat operaatiot: ”yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla, 
humanitaariset ja pelastustehtävät, neuvonta ja tuki sotilasasioissa, 
konfliktinesto- ja rauhanturvaamistehtävät, taistelujoukkojen tehtävät 
kriisinhallinnassa, rauhanpalauttaminen ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen 
mukaan luettuina”.48 

                                                      
42 ”Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit”, IISS 

ja DGAP, marraskuu 2018. 

43 Kolmea strategista prioriteettia selitettiin lisää 14. marraskuuta 2016 annetuissa neuvoston 
päätelmissä EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alalla. 

44 Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa, Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, kesäkuu 2016. 

45 ”Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit”, IISS 
ja DGAP, marraskuu 2018. 

46 Yleistavoitteissa ilmaistaan kriisinhallintatehtäviä koskeva EU:n poliittinen tavoite, ja myös 
sotilaallinen tavoitetaso. Uusimmassa sanamuodossa viitataan vuodelle 2010 asetettuihin 
tavoitteisiin. 

47 SEU-sopimus, 43 artiklan 1 kohta. 

48 EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla 
14. marraskuuta 2016 annettujen neuvoston päätelmien liitteessä havainnollistetaan lisää 
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o Yleistavoitteissa viitataan kykyyn lähettää nopeasti 50 000–60 000 henkilöä 
vaativimpiin tehtäviin 60 päivässä ja pitää heidät tehtävissä vähintään vuoden 
ajan.49 

40 Komissio antoi vuoden 2016 marraskuussa Euroopan puolustusalan 
toimintasuunnitelman50, jossa käsitellään puolustuksen teollisuuteen liittyviä 
näkökohtia. Suunnitelma sisältää 

o Euroopan puolustusrahaston51 perustamisen tukemaan kilpailukykyistä ja 
innovatiivista puolustusteollisuutta Euroopassa 

o puolustuksen toimitusketjuun kuuluviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
(pk-yritykset) ja mid-cap-yrityksiin tehtävien investointien edistämisen EU:n 
rahastojen ja kaksikäyttötekniikoille Euroopan investointipankista annettavan 
rahoitustuen52 avulla 

o puolustusalan sisämarkkinoiden vahvistamisen panemalla tehokkaasti täytäntöön 
puolustushankintoja koskeva direktiivi53 ja puolustustuotteiden siirtoja koskeva 
direktiivi54. 

                                                      
EU:n tavoitetasoon perustuvien mahdollisten YTPP:n siviili- ja sotilasoperaatioiden 
tyyppejä. 

49 Eurooppa-neuvoston vuoden 2008 joulukuussa sopiman tavoitteen mukaan EU:n pitäisi 
pystyä toteuttamaan useita siviili- ja sotilasoperaatioita samanaikaisesti eri skenaarioiden 
perusteella. 

50 Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma, komission tiedonanto, COM(2016) 950 final, 
marraskuu 2016. 

51 Euroopan komissio, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta (COM(2018) 476 final), 13.6.2018. 

52 Euroopan investointipankki antaa EU:n turvallisuusaloitteen nojalla kuuden miljardin euron 
rahoituksen kaksikäyttötuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen ja kyberturvallisuuden 
siviiliturvallisuuteen vuosina 2018–2020. The EIB Group Operating Framework and 
Operational Plan 2018, 12.12.2017. 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 
2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
puolustus- ja turvallisuusalalla. 

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 
2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien 
ehtojen yksinkertaistamisesta. 
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Puolustusmenot EU:ssa 

41 Puolustukseen liittyvät menot jakautuvat EU:ssa kolmeen ryhmään: 

1) EU:n jäsenvaltioiden kansalliset menot 

2) menot EU:n talousarviosta 

3) mekanismit, jotka ovat osa EU:n kehystä mutta joita jäsenvaltiot rahoittavat EU:n 
talousarvion ulkopuolella (enimmäkseen hallitustenväliset järjestelyt)55. 

42 EU:n tavoitetason nousu näkyy puolustukselle EU:n talousarviossa osoitetun 
määrän huomattavana kasvuna, erityisesti seuraavalla monivuotisella rahoituskaudella 
(ks. kohta 52). Vaikka EU:n puolustusmenoja on määrä kasvattaa lähitulevaisuudessa, 
ne ovat vähäisiä (keskimäärin noin kolme miljardia euroa vuodessa) ja alle kaksi 
prosenttia jäsenvaltioiden sotilasmenojen kokonaismäärästä. Puolustusmenot 
toteutuvat itse asiassa pääosin kansallisella tasolla. 

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset määrärahat 

43 Pelkästään vuonna 2017 EU:n 28 jäsenvaltiota osoitti yli 200 miljardia euroa 
julkisista menoista puolustukseen. Kansalliset puolustusmäärärahat ovat paljon EU:n 
puolustusmäärärahoja suurempia: yhteensä ne ovat noin 75 kertaa EU:n 
puolustusmenot nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Kaaviossa 2 
esitetään puolustusmenojen kokonaismäärä kutakin EU:n jäsenvaltiota kohti 
vuonna 2017. 

                                                      
55 Tähän otsakkeeseen kuuluvat menot ovat itse asiassa osa EU:n jäsenvaltioiden kansallisia 

menoja (1). Ne esitetään erikseen selkeyden vuoksi. 



 22 

 

Kaavio 2 – Puolustusmenot EU:ssa – Kansalliset määrärahat vuonna 
201756 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella. 

EU:n talousarvio 

44 EU:n talousarvion käyttö puolustusta varten on rajallista sekä luonteen 
(perussopimus, ks. kohta 14) että määrän osalta. Tätä varten tärkein rahoitusohjelma 
on talousarvion YUTP:tä koskeva luku (ks. taulukko 1).  

                                                      
56 Puolustusalaan EU:n vuoden 2019 talousarviosta suunnattava rahoitus esitetään vertailun 
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Taulukko 1 – YUTP:n toimiin ja turvallisuus-/puolustusmenoihin liittyvät 
tärkeimmät operatiiviset budjettikohdat, nykyinen vuosien 2014–2020 
MRK 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

45 EU:n talousarviosta rahoitetaan vain YTPP:n siviilioperaatioita. Jäsenvaltiot 
rahoittavat sotilasoperaatiot (ks. kohta 49). SEUT-sopimuksen säännösten perusteella 
EU:n talousarviota käytetään lisäksi tukemaan puolustukseen suuntautuneita 
tutkimus- ja kehitystoimia. 

46 Kahden pilottiohjelman (puolustusalan tutkimukseen liittyvä valmistelutoimi 
PADR ja Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma EDIDP) perustaminen onkin 
merkki EU:n puolustusrahoituksen laajentamisesta. PADR käynnistettiin vuonna 2017 
tutkimuksen toimintalinjana, ja sen avulla voidaan ensimmäistä kertaa rahoittaa 
sotilastarkoituksiin tarkoitettuja tutkimushankkeita suoraan EU:n talousarviosta (ks. 
kohdat 124–127). 

47 Puolustuskäyttöä koskeviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tarkoitetun 
rahoituksen lisäksi EU:n talousarviosta tuetaan myös kaksikäyttöteknologioita. 
Tavoitteidensa mukaan eurooppalaiset puolustusalan yritykset voivat hyödyntää 
erilaisia rahoitusohjelmia, erityisesti rahastoja, joilla lisätään yritysten ja pk-yritysten 
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kilpailukykyä (COSME), ja satelliittijärjestelmiä navigointia ja maanhavainnointia varten 
(Galileo ja Copernicus).57 

Jäsenvaltioiden EU:n talousarvion ulkopuolella rahoittamat EU:n mekanismit 

48 EU:n jäsenvaltiot rahoittavat suoraan useita EU:n tason mekanismeja, esimerkiksi 
Euroopan puolustusvirastoa. Jäsenvaltioiden maksuilla rahoitetaan viraston yleistä 
talousarviota58. EU:n jäsenvaltiot voivat lisäksi päättää, haluavatko ne osallistua 
viraston hankkeisiin tilapäisesti kansallisten tarpeiden mukaan.  

49 YTPP:n sotilasoperaatioita rahoittavat niihin osallistuvat jäsenvaltiot kahden 
kanavan kautta: i) kansallisesti rahoitettu henkilöstön, palvelujen ja voimavarojen 
tarjoaminen sen periaatteen mukaan, että kustannukset kuuluvat sinne, missä ne 
syntyvät, ja ii) keskitetyn Athena-mekanismin puitteissa.  

50 Athena on talousarvion ulkopuolinen väline, jossa kerätään varoja 
jäsenvaltioista.59 Siitä rahoitetaan EU:n sotilasoperaatioiden yhteisiä kustannuksia60 
mutta sen osuus kokonaiskustannuksista on vähäinen (5–15 prosenttia). Valtaosasta 
kustannuksia61 vastaavat suoraan yksittäiset jäsenvaltiot. Kuusi käynnissä olevaa EU:n 
sotilasoperaatiota saa tällä hetkellä Athena-rahoitusta, ja niiden vuotuiset määrärahat 
ovat noin 78 miljoonaa euroa. Kaaviossa 3 esitetään rahoituslähteet kustannusten 
luonteen ja YTPP-operaatioiden tyypin mukaan. 

                                                      
57 Kaikki siviili- ja kaksikäyttöhankkeita tukevat EU:n rahastot on lueteltu Euroopan 

puolustusviraston rahoitusta käsittelevässä portaalissa. Eurooppaan sijoittautuneet 
yritykset voivat myös saada tukea puolustukseen liittyvien alueiden eurooppalaisesta 
verkostosta www.endr.eu, jonka tavoitteena on lisätä EU:n rahoitusta saavien 
puolustukseen liittyvien hankkeiden määrää. 

58 Vuonna 2018 Euroopan puolustusviraston yleinen talousarvio oli 33 miljoonaa euroa ja sen 
kokonaistalousarvio oli noin 94 miljoonaa euroa. 

59 Jäsenvaltioiden maksut määräytyvät bruttokansantulon mukaan. YTPP-operaatioihin 
osallistuvat EU:n ulkopuoliset maat osallistuvat maksuihin tilapäisesti. 

60 Kuten esikunnan käyttökustannukset, infrastruktuuri, lääkäripalvelut. 

61 Sotilashenkilöstöön, laitteisiin jne. liittyvät kustannukset. 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/eu-funding-gateway
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/eu-funding-gateway
http://www.endr.eu/
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Kaavio 3 – YTPP-operaatiot 

 
* EU:n talousarviosta voidaan maksaa vain EU:n toimielinten hallintomenoja (SEU-sopimus, 41 artiklan 
1 kohta). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

51 Euroopan kehitysrahasto tukee myös EU:n talousarvion ulkopuolella Afrikan 
unionin toimenpiteitä rauhan ja turvallisuuden alalla – esim. sotilaskoulutusta 
tai -tarvikkeita Afrikka-johtoisissa operaatioissa – Afrikan rauhanrahaston62 kautta. 

Tulevaisuutta koskevia ehdotuksia 

52 Komission ehdotus monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 perustuu 
tavoitteeseen puolustuksen entistä näkyvämmästä asemasta tulevaisuudessa. EU:n 
talousarviossa puolustukseen on osoitettu jo noin 22,5 miljardia euroa.63 Tämä on 
huomattava lisäys verrattuna kauden 2014–2020 osuuteen, 2,8 miljardiin euroon. 
Kaaviossa 4 esitetään tärkeimmät muutokset nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
ja seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien ehdotusten välillä. 

53 Talousarvion ulkopuolisilla välineillä odotetaan olevan tulevaisuudessa 
merkittävä asema sellaisten yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) 
kuuluvien operatiivisten toimien rahoituksessa, joilla on sotilaallista merkitystä tai 
merkitystä puolustuksen alalla64, kuten havainnollistetaan ehdotuksessa Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella. 

                                                      
62 Afrikan rauhanrahastosta on yleiskatsaus erityiskertomuksessa nro 20/2018 ”Afrikan 

rauhan ja turvallisuuden rakenteet: EU:n tuki on kohdistettava uudelleen”. 

63 13 miljardia euroa ehdotettu Euroopan puolustusrahastolle, 6,5 miljardia euroa osoitettu 
sotilaalliseen liikkuvuuteen ja kolme miljardia euroa ehdotettu YUTP:lle. 

64 ”European Peace Facility: An EU off-budget fund to build peace and strengthen 
international security”, EUH:n tiedote, kesäkuu 2018. 
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54 Euroopan rauhanrahastossa odotetaan olevan 10,5 miljardia euroa 
kaudella 2021–2027. Siinä hyödynnetään nykyisiä mekanismeja65 ja yhdistetään ne 
yhdeksi rahastoksi, jonka tavoitteena on korjata nykyiset puutteet ja rajoitukset ja 
parantaa unionin valmiuksia ylläpitää rauhaa, estää konflikteja ja vahvistaa 
kansainvälistä turvallisuutta.66 Ehdotuksessa keskitytään kolmeen keskeiseen osa-
alueeseen: 

1) EU:n sotilasoperaatioiden edistäminen tarjoamalla pysyvä rahasto, jonka 
yhteisten kustannusten soveltamisalaa on laajennettu Athena-mekanismiin 
verrattuna67 

2) sen mahdollistaminen, että EU:n rahoitusta voidaan suunnata maailmanlaajuisesti 
rauhaa tukeviin operaatioihin, joiden toteuttamisesta vastaavat kolmannet valtiot 
ja kansainväliset organisaatiot68  

3) EU:n tuen laajentaminen kumppanimaiden asevoimien voimavarojen 
kehittämistoimiin.  

                                                      
65 Afrikan rauhanrahasto ja Athena-mekanismi. 

66 Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan komission tuella 
neuvostolle 13.6.2018 tekemä ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston 
perustamisesta (HR(2018) 94). 

67 Tämän tuloksena sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten odotetaan nousevan 35–
45 prosenttiin operaatioiden kokonaiskustannuksista verrattuna 5–15 prosenttiin 
nykyisessä Athena-mekanismissa. 

68 Afrikan rauhanrahaston puitteissa tämä tuki rajoittuu tällä hetkellä Afrikkaan ja Afrikan 
unioniin. 
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Kaavio 4 – EU:n puolustusrahoituksen osalta ehdotetut muutokset 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.3 EU:n uuteen puolustustavoitteeseen liittyvät riskit 

55 EU:n puolustukseen liittyvät aloitteet ovat toimenpiteitä alalla, jolla EU:lla on vain 
vähän aiempaa kokemusta. Uusista aloitteista annetut poliittiset lausunnot ovat 
voineet herättää odotuksia, joihin EU ei välttämättä pysty vastaamaan.69 Tilanteessa 
on riskinä, että asetetut tavoitteet eivät ehkä ole riittäviä ja että käytössä olevat 
järjestelmät eivät ehkä sovellu tällaisen EU:n menojen lisäämisen ja EU:n 
globaalistrategiassa asetetun uuden tavoitetason käsittelyyn 

EU:n puolustuspolitiikkaa koskeva tavoite 

56 Puolustus on kansallisen itsemääräämisoikeuden ytimessä oleva erityinen ala. 
EU:n puolustusta koskevat päätökset ovat siksi tulosta poliittisesta prosessista, jossa 
on tehty kompromisseja monien perustelujen ja etujen välillä. 

                                                      
69 S. Blockmans, ”The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 

and legally binding PESCO?”, 2018. 
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57 Tässä yhteydessä EU:n jäsenvaltioiden välillä on selkeitä strategisia eroja70: 

o Niillä ei ole yhteistä näkemystä uhista.  

o Niillä on erilaiset institutionaaliset kehykset sekä erilaisia sääntöjä 
osallistumisesta ja monenlaisia näkemyksiä sotilaallisen voiman käytöstä.  

o Niillä ei myöskään ole samaa näkemystä EU:n asemasta. 

58 Joissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi on tapana keskittyä alueelliseen 
puolustukseen Venäjän aiheuttamaa sotilaallista uhkaa vastaan, kun taas muissa on 
suuntauduttu enemmän Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä peräisin oleviin 
turvallisuushaasteisiin.71 Jotkin jäsenvaltiot ovat perinteisesti puolueettomia, kun taas 
toiset ovat halukkaita osallistumaan laajoihin operaatioihin. 

59 Tätä taustaa vasten jotkin käsitteet, kuten ”strateginen autonomia” tai 
”eurooppalainen armeija” ovat laajoja ja epäselviä. Tällaisten käsitteiden voidaan 
katsoa olevan haitallisia suhteille ja yhteistyölle Naton kanssa. Ne puolestaan ovat 
ratkaisevan tärkeitä valtaosalle EU:n jäsenvaltioita. 

Strateginen autonomia ja tavoitetaso 

60 Euroopan strateginen autonomia on EU:n globaalistrategian keskeisiä käsitteitä 
(ks. kohdat 37–39)72. Koska jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole yhteisymmärrystä siitä, 
mitä kyseiseen autonomiaan kuuluu, EU:n globaalistrategian poliittista tavoitetasoa ei 
ole ilmaistu kattavasti sotilaallisina käsitteinä.73 Sekä strategisen autonomian että 

                                                      
70 J-D. Giuliani, ”Defence: Europe’s awakening”, European issues 474, Fondation Robert 

Schuman, toukokuu 2018. 

71 In defence of Europe: Defence integration as a response to Europe’s strategic movement, 
EPSC Strategic notes -sarja, kesäkuu 2015. 

72 Käsite mainitaan säännöllisesti EU:n virallisissa asiakirjoissa. Neuvosto esimerkiksi totesi 
vuoden 2019 kesäkuussa, että ”vastaamalla Euroopan nykyisiin ja tuleviin turvallisuus- ja 
puolustustarpeisiin EU vahvistaa valmiuksiaan toimia turvallisuuden takaajana, strategista 
autonomiaansa ja kykyään tehdä yhteistyötä kumppanien kanssa”. 

73 Jo Coelmont, European Strategic Autonomy: ”Which Military Level of Ambition?”, maaliskuu 
2019. 
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tavoitetason käsitteet, myös viittaus kaikkiin puolustuksen valmiuksiin, ovat epäselviä 
sen osalta, mitä ne tarkoittavat puolustuksen kannalta.74  

61 EU:n globaalistrategiasta ja erityisesti sen kolmannesta strategisesta prioriteetista 
”Euroopan ja eurooppalaisten suojelu” puuttuu selkeä, kattava ja yksityiskohtainen 
sotilaallinen ilmaus. Keskeisiin kysymyksiin ei edelleenkään ole vastattu, esimerkiksi 
siihen, rajoittuuko autonominen EU:n tavoitetaso EU:n ulkopuolisiin operaatioihin, vai 
tarkoittaako se sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi pystyä myös puolustamaan omaa 
aluettaan?75 Siksi jotkutin asiantuntijat katsovat, että EU:n puolustustavoitteissa on 
epäselvyyttä.76 

62 Lisäksi EU:n globaalistrategian korkea tavoitetaso (ks. laatikko 1) on ristiriidassa 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien resurssien ja asiaankuuluvien voimavarojen 
kanssa. Useilla jäsenvaltioilla on jopa vaikeuksia täyttää maksuvelvoitteensa Natolle77, 
joka on useimpien jäsenvaltioiden ensisijainen puolustusverkosto (ks. kaavio 2). Näin 
ollen onkin selkeä kuilu sen välillä, mitä jäsenvaltioiden odotetaan tekevän ja mistä ne 
voivat sopia ja mitä toteuttaa.78 

”Eurooppalainen armeija” 

63 Vaikka eurooppalaisen armeijan käsitettä ei mainitakaan viimeaikaisissa EU:n 
virallisissa asiakirjoissa, siihen on kiinnitetty jälleen laajasti huomiota yleisissä ja 
poliittisissa piireissä, joten aihetta kannattaa selvittää tarkemmin tässä katsauksessa. 
Eurooppalaisen armeijan perustamista on suunniteltu jo 1950-luvulla79. Se siis on EU:n 
puolustusalalla toistuvasti esiin tuleva käsite, joka on jälleen noussut pintaan. 
Eurooppalaisen armeijan luomista koskevat poliittiset julkilausumat ovat kuitenkin 

                                                      
74 Thierry Tardy, ”The return of European Defence?”, European issues 474, Fondation Robert 

Schuman, toukokuu 2018. 

75 Sven Biscop, ”EU-NATO relations: a long-term perspective”, Nação e Difesa, 
marraskuu 2018. 

76 Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), ja 
Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), ”A European Army to do 
what?”, huhtikuu 2019. 

77 Vuoden 2014 Walesin huippukokouksessa Naton jäsenvaltiot sopivat käyttävänsä vähintään 
kaksi prosenttia BKT:stään puolustukseen vuoteen 2024 mennessä. 

78 Herbert Sailer, ”EU Capability Development”, CSDP Handbook, toukokuu 2017. 

79 Euroopan puolustusyhteisön perustamissopimuksessa säädettiin vuonna 1952 yhteisistä 
asevoimista, yhteisistä määrärahoista ja yhteisistä instituutioista. 
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moniselitteisiä ja epärealistisia niin sanotun ennakoitavissa olevan tulevaisuuden 
osalta.80 Jotkin entiset upseerit ovat kyseenalaistaneet eurooppalaisen armeijan 
merkityksen ja osoittaneet siten, ettei sille ole olemassa edellytyksiä.81 

64 Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole samaa mieltä ”EU:n puolustuksen” 
merkityksestä. Koska jäsenvaltioilla ei ole yhteistä strategista kulttuuria eikä yhteistä 
näkemystä voimankäytöstä ja koska päätöksentekoprosessi perustuu yksimielisyyteen, 
on epätodennäköistä, että jäsenvaltiot pääsisivät yksimielisyyteen asevoimien 
lähettämisestä laajoihin operaatioihin.82 Jotkin asiantuntijat katsovat, että liian pitkälle 
vietynä eurooppalaisen armeijan käsite voi aiheuttaa entistä syvempiä jakoja EU:n 
jäsenvaltioiden välille.83 

65 Tämä selittää sen, miksi joukkoja ei ole aiemmin lähetetty EU:n tunnusten alla 
vaan kansallisin perustein tai tilapäisissä oloissa. EU:n taistelujoukkoja ei esimerkiksi 
ole koskaan otettu käyttöön, vaikka ne ovat olleet toimintavalmiita vuodesta 2007 
lähtien. YTPP:n puitteissa toteutetut 35 operaatiota olivat pääosin siviilioperaatioita tai 
matalan intensiteetin sotilasoperaatioita, joissa on keskitytty kriisinhallintaan.84 EU ei 
ole osallistunut vaativimpiin sotilasoperaatioihin, esimerkiksi Libyassa ja Syyriassa. Se 
ei ole myöskään ollut mukana muodostamassa puolustusta ja pelotetta, jos se 
käsitetään suppeasti Euroopan alueiden ja kansojen sotilaallisena suojelemisena.85 

                                                      
80 Sophia Besch, Centre for European Reform, ”An EU Army? Four reasons it will not happen”, 

toukokuu 2016. 

81 Esimerkiksi Belgian armeijan entinen ylipäällikkö kenraali Charles-Henri Delcour. 

82 Dick Zandee, ”Core groups: the way to real European Defence”, Egmont Royal Institute for 
International relations, helmikuu 2017. 

83 Ks. esim. Vladimir Bilcik, ”After the EU global strategy: Consulting the Experts”, 2016. 

84 Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), ja 
Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), ”A European Army to do 
what?”, huhtikuu 2019. 

85 Claudia Major, Carnegie Europe, ”Credible EU defence means rethinking sovereignty”, 
kesäkuu 2017. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/supprimer-l-otan-pas-si-vite-5caa2be0d8ad587477855b22
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66 Aihetta koskevien julkaisujen86 perusteella todellinen ja uskottava armeija 
edellyttäisi useita tärkeitä osatekijöitä, muun muassa seuraavia87:  

o yhteisistä määrärahoista rahoitettavat pysyvät valmiusjoukot 

o yhteinen puolustussuunnittelu yhteisten voimavarojen kehittämiseksi ja 
hankkimiseksi 

o riippumattomat sotilaalliset voimavarat, mukaan lukien kehittynyt 
johtamisjärjestely 

o tehokas päätöksentekoprosessi, jossa on yksi komentoketju ja selkeä johto sekä 
valtuudet ja oikeutus aseellisten joukkojen käyttöön 

o siviilien demokraattisesti toteuttama armeijan ja aseellisten joukkojen käytön 
valvonta. 

67 On selvää, että tällaisia osatekijöitä ei todennäköisesti ole EU:n tasolla saatavilla 
lähitulevaisuudessa. Niin sanotun EU:n armeijan perustaminen tarkoittaa kansallisten 
itsemääräämisoikeuksien siirtämistä EU:n ylikansalliselle tasolle, mitä useat 
jäsenvaltiot vastustavat.88  

68 Voimavarojen osalta armeijan perustaminen vaatii paljon aikaa ja rahaa. 
Tarvittavia määriä voidaan havainnollistaa (esittämättä arviota armeijan 
perustamiseen tarvittavasta budjetista) toteamalla, että EU:n Nato-jäsenten pitäisi 
investoida vuosittain toiset 90 miljardia euroa jo pelkästään täyttääkseen ohjeellinen 
määrä, joka koskee kahden prosentin osuutta BKT:stä. Määrä on noin 45 prosenttia 
enemmän kuin niiden vuoden 2017 menotaso.89  

                                                      
86 Esim. Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques 

(IRIS), ja Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), ”A European 
Army in what form?”, huhtikuu 2019. 

Judy Dempsey ja asiantuntijoiden kannanotot, Carnegie Europe, ”Does the EU need its own 
Army?”, maaliskuu 2015. 

87 Osatekijät eivät muodosta kokonaisvaltaista luetteloa armeijan perustamista koskevista 
vaatimuksista. 

88 Claire Mills, ”EU Defence: Where is it heading”, toukokuu 2019. 

89 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelma Eurostatin tietojen perusteella. 
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Johdonmukaisuus Naton kanssa 

69 EU:n aloitteiden johdonmukaisuus ja niiden synergiat muiden kehysten, erityisesti 
Naton, kanssa ovat olennaisen tärkeitä. Jäsenvaltiot osallistuvat useisiin 
yhteistyökehyksiin (ks. kohta 29), mikä voi heikentää niistä saatavia etuja ja johtaa 
kilpaileviin käytäntöihin sekä prosessien päällekkäisyyteen. 

70 Tämä pätee erityisesti Natoon, koska EU:n aloitteet voivat aiheuttaa 
päällekkäisyyttä tai niitä voidaan pitää päällekkäisinä. Vaikka Naton pääsihteeri 
suhtautuu myönteisesti EU:n aloitteisiin puolustusalalla, hän on kuitenkin useaan 
otteeseen varoittanut, että päällekkäisyys ja kilpailu EU:n ja Naton välillä90 voivat 
loppujen lopuksi heikentää transatlanttista yhteyttä ja siten Euroopan turvallisuutta. 
Myös Yhdysvaltain hallinto korosti vuoden 2019 toukokuussa, että EU:n uudet aloitteet 
voivat johtaa päällekkäisyyteen, yhteentoimimattomiin sotilasjärjestelmiin, niukkojen 
puolustusresurssien hajautumiseen ja tarpeettomaan kilpailuun Naton ja EU:n välillä.91 

71 EU:n ja Naton välinen täydentävyys on keskeinen tekijä, jota on korostettu 
toistuvasti EU:n virallisissa asiakirjoissa92. Nato on vastuussa jäsentensä yhteisestä 
puolustuksesta. EU:n jäsenvaltioilla on yhteinen joukkopooli. Veronmaksajien rahojen 
tehottoman käytön välttämiseksi lähitulevaisuudessa on siksi ratkaisevan tärkeää ja 
ensisijaista varmistaa, että EU pystyy täydentämään Natoa ja välttämään näin 
toimintojen päällekkäisyyttä ja toistamista sen kanssa. Tehokkuus tarkoittaa 
kaikenlaisen tarpeettoman päällekkäisyyden välttämistä riippumatta siitä, onko kyse 
prosesseista, rakenteista, kuten operaation johdosta, vai tuotoksista. 

72 EU:n ja Naton yhteistyössä on raportoitu viimeaikaisista toimenpiteistä93. Yksi 
hyvä esimerkki EU:n ja Naton täydentävyydestä on sotilaallinen liikkuvuus, joka tuo 

                                                      
90 Esimerkiksi https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160 495.htm ja 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160 241.htm 

91 Guy Chazan ja Michael Peel, Financial Times, ”US warns against European joint military 
project”, 14.5.2019. 

92 Esimerkiksi EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, kesäkuu 2016, Euroopan 
parlamentin päätöslauselma EU:n ja Naton suhteista, 2017/2276(INI), 13.6.2018, neljäs 
tilanneselvitys EU:n ja Naton neuvostojen 6.12.2016 ja 5.12.2017 vahvistamien yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanosta, 17.6.2017. 

93 Neljäs tilanneselvitys EU:n ja Naton neuvostojen 6.12.2016 ja 5.12.2017 vahvistamien 
yhteisten ehdotusten täytäntöönpanosta, 17.6.2019. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm
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esiin mahdolliset synergiat ja täydentävyyden kyseisten organisaatioiden välillä (ks. 
laatikko 2). 

Laatikko 2 

Sotilaallinen liikkuvuus 

Toisin kuin siviilien kuljetusvälineet, jotka voivat liikkua vapaasti Schengen-alueella, 
sotilashenkilöstö ja -laitteet eivät voi ylittää rajoja noin vain.94 

Tämä haittaa EU:n jäsenvaltioiden valmiuksia reagoida kriiseihin sekä EU:n 
ulkopuolella YTPP:n nojalla että muissa kehyksissä, kuten Natossa, jotta Euroopan 
alueellinen puolustus voidaan varmistaa. Sotilaallinen liikkuvuus on määritetty EU:n 
ja Naton yhteistyön ensisijaiseksi alaksi. 

Euroopan komissio käynnisti maaliskuussa 2018 sotilaallista liikkuvuutta koskevan 
toimintasuunnitelman95, jossa ehdotettiin 6,5 miljardin euron määrärahoja 
seuraavaan monivuotiseeb rahoituskehykseen. Suunnitelmassa ehdotetaan 
sotilaallisia vaatimuksia, liikenneinfrastruktuuria ja menettelyihin liittyviä kysymyksiä 
koskevia operatiivisia toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon Naton toiminta. Sen 
tavoitteena on myös kehittää siviili- ja sotilasalan synergioita, erityisesti Euroopan 
laajuisen verkon kaksikäytön avulla.  

73 Kuten koko tämän katsauksen ensimmäisessä osassa on osoitettu, jäsenvaltiot 
ohjaavat edelleen Euroopan puolustustoimintaa huolimatta EU:n puolustuspolitiikan 
viimeaikaisesta kehityksestä. Oikeudelliset, institutionaaliset ja taloudelliset 
näkökohdat tukevat niiden johtoasemaa. 

  

                                                      
94 ”Defending Europe: Improving military mobility in the European Union”, Euroopan 

komission tiedote, 2018. 

95 Euroopan komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: Toimintasuunnitelma sotilaallisesta liikkuvuudesta, JOIN(2018) 5 final, 
maaliskuu 2018. 
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2. EU:n jäsenvaltioiden globaali asema 
puolustusvoimavaroissa ja 
teollisuudessa haastettu 
74 Tämän katsauksen toisessa osassa perehdytään puolustusalan toimintaan 
Euroopassa sekä voimavarojen että teollisuuden näkökulmista. Tarkoituksena on 
esitellä näillä aloilla kehitettyjä uusia EU:n aloitteita ja niiden taustalla olevia riskejä. 

2.1 Jäsenvaltioiden voimavarojen vahvuudet ja heikkoudet  

Sotilaallisten voimavarojen mittaaminen 

75 Sotilaskielessä voimavaralla tarkoitetaan tehtäväkokonaisuuden suorittamiseen 
käytettävien keinojen ja tapojen yhdistelmää96. Tämä laaja määritelmä sisältää laitteet 
ja henkilöstön sekä niiden operatiivisen valmiuden ja kyvyn pitää operaatioita 
käynnissä ajan myötä. Sotilaallisten voimavarojen perimmäisenä tavoitteena on antaa 
huomattava sotilaallinen etu mahdollisten tai todellisten vihollisten pelottamiseksi tai 
torjumiseksi. 

76 Sotilaallisten voimavarojen ja maan sotilaallisen voiman mittaaminen on 
monimutkaista, ja se edellyttää sekä määrällisiä että laadullisia tietoja, jotka eivät ole 
usein julkisia. Lisäksi sotilaallisiin voimavaroihin liittyvät vahvuudet ja heikkoudet 
voidaan jokaisessa maassa arvioida vain seuraavin perustein: i) määritetyt uhat; ii) 
mahdollisten vihollisten voimavarat ja iii) liittolaisten voimavarat.  

77 Edellä mainittu huomioon ottaen tässä osassa pyritään esittelemään joitakin 
jäsenvaltioiden sotilaallisia voimavaroja koskevia keskeisiä näkökohtia julkisesti 

                                                      
96 EUSK:n lyhennesanastossa (EUMC Glossary of Acronyms and Definitions (2017)) 

sotilaallinen voimavara määritellään tehtäväkokonaisuuden suorittamiseen tai 
vaatimustason saavuttamiseen erityisissä olosuhteissa käytettävien keinojen ja tapojen 
yhdistelmäksi. Sotilasvoimavaraan kuuluu tavallisesti neljä keskeistä osatekijää: 
joukkorakenne – joukkojen henkilöstö, määrät, koko ja koostumus; kokoonpano – 
joukkojen ja laitteiden tekninen kehitys; valmius – kyky asettaa käyttöön voimavarat, joita 
joukkojen komentajat edellyttävät niille osoitettujen tehtävien suorittamiseksi; kestävyys – 
kyky ylläpitää tarvittavaa operatiivisen toiminnan tasoa ja kestoa sotilaallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
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saatavilla olevien tietojen perusteella. Kyseessä ei ole kattava arviointi niiden 
sotilaallisesta voimasta. 

78 EU:n sotilaallisten voimavarojen tilanne ilmentää edelleen EU:n jäsenvaltioiden 
historiaa, maantiedettä ja kansallisia etuja.97 Esimerkiksi Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tavoitteena on toteuttaa kaikkia – myös kehittyneimpiä – 
operaatioita, joihin osallistuu EU:n ulkopuolelle lähetettäviä joukkoja. Saksassa 
puolestaan on ensisijaista alueellinen puolustus, jossa järjestäytyminen on 
raskaampaa.98 

Määrälliset indikaattorit 

79 Ensimmäinen sotilaallisiin voimavaroihin tavallisesti liitetty yleinen indikaattori on 
puolustusbudjetti. Vaikka resurssien tehokasta käyttöä ei tutkittaisikaan, tästä 
indikaattorista saa kuitenkin yleisen kuvan armeijan koosta ja voimasta absoluuttisina 
ja vertailukelpoisina käsitteinä. Tämän perusteella EU:n jäsenvaltioilla on yhteisesti 
maailman toiseksi suurin puolustusbudjetti Yhdysvaltojen jälkeen (ks. kaavio 8). 
Huomattavat ja koordinoimattomat leikkaukset jäsenvaltioiden puolustusbudjetteihin 
vuosina 2005–2015 sekä ali-investoinnit ovat kuitenkin vaikuttaneet niiden 
sotilasvoimavaroihin.99 

80 Toinen keskeinen indikaattori on sotilaallisten joukkojen määrä. Kun EU:n 
jäsenvaltioiden sotilashenkilöstö lasketaan yhteen, niistä muodostuva armeija on 
maailman toiseksi suurin.100 Kymmenen viime vuoden aikana sotilashenkilöstön 
vahvistettu määrä on vähentynyt 23 prosenttia. Myös lähetettävien ja pysyvien 
maajoukkojen kokonaismäärä on vähentynyt mutta ei niin paljon (kaavio 5). 

                                                      
97 Dick Zandee,” Core Groups: The way to Real European Defence”, Egmont – Royal Institute 

for International Relations, helmikuu 2017. 

98 Margriet Drent, Eric Wilms, Dick Zandee, ”Making sense of European Defence”, 
joulukuu 2017. 

99 Euroopan komissio, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta (COM(2018) 476 final), 13.6.2018. 

McKinsey, ”More European, More Connected and More Capable: Building the European 
Armed Forces of the Future”, 2017. 

100 Kiinan jälkeen, IISS:n Military Balance 2019 ja EU:n poliittisen strategian keskus, Strategic 
Notes 4/2015, ”In Defence of Europe”, 15.6.2015, s. 3. 
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Kaavio 5 – Sotilashenkilöstön kehitys Euroopan puolustusviraston 
jäsenvaltioissa vuosina 2006–2016 (tuhansina) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan puolustusviraston tietojen perusteella.  

81 Yhdistettyjen voimavarojen ja valikoiman osalta EU:n jäsenvaltioilla on 
Yhdysvaltojen jälkeen hallussaan huomattava osuus sotilaallisista voimavaroista 
(taulukko 2), vaikka valtaosaa niiden käytettävissä olevista tavanomaisista tarvikkeista 
on vähennetty vuodesta 2000 lähtien (kaavio 6). 
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Taulukko 2 – EU ja muut sotilasmahdit – arviointiin valitut 
sotilastarvikkeet, 2018 

 
* Venäjän tietoja ei ole saatavilla. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kansainvälisen strategiantutkimuslaitoksen (IISS) Military 
Balance 2019 -julkaisun perusteella. 
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Kaavio 6 – Arviointiin valittujen EU:n 28 jäsenvaltion sotilastarvikkeiden 
kehitys – 2000–2018 (yksikköjen määrä) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin IISS:n Military Balance -julkaisun perusteella. 

Laadullinen analyysi 

82 Sotilaallisten voimavarojen analyysissa on kyse muustakin kuin määrällisten 
tietojen arvioinnista. Etenkin käytettävissä olevien voimavarojen laatu ja tyyppi ovat 
myös ratkaisevan tärkeitä sotilaallisten joukkojen tehokkuuden tukemisessa. 
Kansallisten puolustusbudjettien leikkaukset sekä entistä intensiivisempien 
operaatioiden määrän lisääntyminen ovat rasittaneet olemassa olevia voimavaroja 
huomattavasti. Laitteiden uusiminen aiempaa harvemmin on johtanut sotilaallisten 
voimavarojen ikääntymiseen101, niiden operatiivisen valmiuden ja käytettävyyden 
vähenemiseen ja huolto- ja korjausaikojen pitenemiseen sekä kustannusten kasvuun 
(ks. laatikko 3). 

                                                      
101 Esimerkiksi noin 80 prosenttia merivalvonnan resursseista, panssarilaivoista ja tykkiveneistä 

on yli 15 vuotta vanhoja (lähde: Euroopan puolustusvirasto, ”Future capabilities, emerging 
trends and key priorities”, 2018). 

2000 2010 2018 2018/2000

Taistelupanssarivaunut 15 868 7 131 4 324 -73 %
Jalkaväen panssaroidut 
taisteluajoneuvot

8 644 7 379 6 571 -24 %

Taktiset ilma-alukset 2 949 2 296 1 863 -37 %
Säiliöilma-alukset 77 66 47 -39 %

Hyökkäyshelikopterit 283 360 373 32 %

Pääasialliset pintataistelualukset 172 146 121 -30 %
Sukellusveneet 86 66 62 -28 %

Miehittämättömät ilma-alukset 22 127 230 945 %
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Laatikko 3 

Esimerkki valmiuteen liittyvistä ongelmista – Saksa102 

Saksan asevoimista vastaavan parlamentin valiokunnan edustajan laatimissa 
uusimmissa vuosikertomuksissa on otettu esiin toistuvat materiaalipuutteet kaikissa 
armeijan osastoissa. Vuoden 2017 kertomuksessa todettiin, että Saksan armeijan 
tärkeimpien asejärjestelmien todellinen valmius on järkyttävän matala monilla 
aloilla.103  

Esimerkiksi vain 39 prosenttia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuista oli käytettävissä, 
koska varaosia ei ollut. Ajoittain yksikään kuudesta sukellusveneestä ei ollut 
käytettävissä ja alle puolet Eurofighter- ja Tornado-hävittäjistä pystyi lentämään. Sen 
lisäksi, että tämän tilanteen vuoksi joukkoja ei ehkä pystyttäisi lähettämään 
nopeasti, se on myös toisinaan estänyt sotilashenkilöstön asianmukaisen 
koulutuksen. 

83 Jäsenvaltioiden sotilasvoimavaroille on myös ominaista suuri päällekkäisyys ja 
hajanaisuus, minkä vuoksi eurooppalaiset asevoimat eivät ole kovin yhteentoimivia.104 
Vuonna 2017 EU:ssa oli käytössä 178 erilaista asejärjestelmää, kun Yhdysvalloissa niitä 
oli 30.105 Käytössä olevien järjestelmien suuri vaihtelu – ja siten yhteisten teknisten 
standardien puuttuminen – haittaa Euroopan eri asevoimien yhteentoimivuutta. Kun 
operaatioita toteutetaan tavallisesti yhteistoimintana, tehokas (yhteis)työ edellyttää 
asianmukaista yhteentoimivuuden tasoa. 

84 Libyassa (2011) ja Malissa (2013–2014) toteutetuista operaatiosta saatujen 
kokemusten perusteella määritettiin voimavarojen kriittiset puutteet, joiden vuoksi 
paikan päällä piti turvautua huomattavasti Yhdysvaltojen strategisiin voimavaroihin.106 
Sekä EU että sen liittolaiset raportoivat erityisesti strategisten toimintakykyä 

                                                      
102 Asevoimista vastaavan parlamentin valiokunnan edustajan Hans-Peter Bartelsin laatima 59. 

ja 60. vuosikertomus. 

103 Asevoimista vastaavan parlamentin valiokunnan edustajan Hans-Peter Bartelsin laatima 
59. vuosikertomus, 20.2.2018, s. 41. 

104 ”Joining Forces, the way towards the European Defence Union”, EU:n poliittisen strategian 
keskus, 14.2.2019. 

105 ”Defending Europe – The case for greater EU cooperation on security and defence”, 
European Commission factsheet, 2017. 

106 ”NATO chief: Mali shows holes in EU defence”, EU Observer, 4.2.2013. 

https://www.bundestag.de/en/parliament/commissioner
https://euobserver.com/news/118934
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tehostavien tekijöiden107, kuten täsmäammusten, ilmatankkauksen, 
johtamisjärjestelyn sekä tiedustelun, valvonnan ja taktisen tiedustelun 
puuttumisesta.108 Sama pätee strategiseen pelotteeseen (myös ydinpuolustukseen)109, 
jossa EU:n jäsenvaltiot ovat erittäin riippuvaisia Yhdysvalloista.110 

85 Venäjä, Kiina ja muut suurvallat investoivat puolestaan parhaillaan suuria määriä 
huipputason voimavarojen hankkimiseen ja innovatiivisten teknologioiden111, kuten 
hypersoonisten aseiden, kehittämiseen. Teknologian nopea kehitys tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia asevoimille ja saa aikaan uusia sotilaallisten voimavarojen tarpeita. 
Kuten EU:n globaalistrategiassa tunnustetaan, EU:n jäsenvaltioiden on ”kohennettava 
digitaalisia valmiuksia tietojen, tietoverkkojen ja kriittisen infrastruktuurin 
turvaamiseksi Euroopan digitaalisessa ympäristössä”.112 Vuonna 2017 Münchenin 
turvallisuuskonferenssissa esitellyssä raportissa arvioitiin, että vuotuisina 
investointeina tarvittaisiin 30–50 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotta eurooppalaisten 
joukkojen yhteenliitettävyyttä ja digitalisaatiota koskevat puutteet voitaisiin korjata113 
muun muassa yhteyskehysten sekä komentojärjestelyjen, viestinnän, tietokoneiden, 
tiedustelun, valvonnan ja taktisen tiedustelun kaltaisilla aloilla. 

                                                      
107 Strategisilla toimintakykyä tehostavilla tekijöillä taataan sotilasoperaatioiden 

käynnistäminen, tehokkuus ja kestävyys. 

108 Naton pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin lehdistötilaisuus 
puolustusministerikokouksen päätteeksi 5.10.2011, ja Euroopan unionin sotilaskomitean 
(EUSK) entisen puheenjohtajan kenraali Mikhail Kostarakosin haastattelu, European 
Defence Matters, numero 11/2016. 

109 ”Europe is in particular fully dependent on the US nuclear umbrella”, Sven Biscop, Egmont 
Paper 103, Fighting for Europe: Europe strategic autonomy and the use of force, 
tammikuu 2019. 

110 ”European Strategic Autonomy – Actors, Issues, Conflicts of Interests”, SWP research Paper, 
Barbara Lippert, Nicolai von Ondarza ja Volker Perthes (toim.), 2019. 

111 Yleiskertomus Naton parlamentaariselle yleiskokoukselle: ”Maintaining NATO’s 
technological edge: strategic adaptation and defence research and development”, lokakuu 
2017. 

112 EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, kesäkuu 2016. 

113 Assuming a five-to-seven-year upgrade cycle – ”More European, More Connected and More 
Capable”, Münchenin turvallisuuskonferenssi, McKinsey ja Hertie school of governance, 
2017. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_78812.htm
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers
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86 EU:n jäsenvaltioilla ei tällä hetkellä ole läheskään niitä sotilaallisia voimavaroja, 
joita tarvittaisiin EU:n sotilaallisen tavoitetason saavuttamiseksi114 (ks. laatikko 1). 
Kansainvälisen strategiantutkimuslaitoksen (IISS) ja Saksan ulkosuhteiden neuvoston 
(DGAP) hiljattain toteuttamassa tutkimuksessa arvioidaan, missä määrin EU pystyy 
saavuttamaan tämän tavoitetason jäsenvaltioiden nykyisten voimavarojen ja 
vuodelle 2030 suunniteltujen voimavarojen perusteella.115 Tutkimuksessa otetaan 
huomioon erilaisia EU:n tavoitetasosta johtuvia mahdollisuuksia ja todetaan, että 
kaikilla aloilla on kokonaisvaltainen puute voimavaroista ja usein täytettäisiin alle 
kolmasosa joukkoja koskevista vaatimuksista ja että siksi Euroopan strateginen 
autonomia rajoittuu operatiivisen asteikon alapäähän. 

87 Jos EU:hun kuuluvien Naton jäsenten pitäisi vielä puolustautua sotilaalliselta 
hyökkäykseltä ilman Yhdysvaltojen sotilaallista suojaa, arvioidaan, että nykyisten 
voimavarapuutteiden korjaamiseksi tarvittaisiin useiden satojen miljardien eurojen 
investointi. Toisessa IISS:n tutkimuksessa kuvitellaan hypoteettinen skenaario, jossa 
Euroopassa käytäisiin rajoitettua alueellista sotaa kolmatta valtiota vastaan, ja 
arvioidaan, että Naton eurooppalaisten jäsenten pitäisi investoida 288–357 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria tämän skenaarion aikaansaamien voimavarapuutteiden 
korjaamiseen.116 

88 Ensisijaisten voimavarojen määrittäminen on jatkuvasti muuttuvaa työtä. Kuten 
liitteessä III osoitetaan, puolustusvoimavaroja on kehitettävä jatkuvasti määritettyjen 
uhkien luonteen ja EU:n tavoitetason perusteella.117 Laatikossa 4 havainnollistetaan 
joitakin keskeisiä voimavarapuutteita saatavilla olevien tietojen perusteella. 

                                                      
114 ”Coordinated Annual Review on Defence”, EDA factsheet, 26.11.2018: EU:n sotilaskomitean 

kannanotossa puolustuksen koordinoidun vuosittaisen tarkastelun (CARD) kokeiluun 
todettiin, että EU:lla ei ole käytettävissään kaikkia tarvittavia sotilaallisia voimavaroja, jotka 
ovat välttämättömiä EU:n globaalistrategiaan perustuvan YTPP:n sotilaallisen tavoitetason 
saavuttamiseksi. 

115 ”Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit”, IISS 
ja DGAP, marraskuu 2018. 

116 D. Barrie et al., ”Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s 
European members”, Kansainvälinen strategiantutkimuslaitos, huhtikuu 2019. 

117 EU:n tasolla edistymisluettelossa 18 (turvallisuusluokiteltu asiakirja) määritetään EU:n 
YTPP:n tavoitetason täyttämisen taso ja esitetään ensisijaisten EU:n sotilaallisten 
voimavarojen puutteet. Niitä sanotaan erittäin vaikuttaviksi voimavaratavoitteiksi. Kyseessä 
ovat voimavarapuutteet, joihin on puututtava lyhyellä (2026) ja keskipitkällä (2032) 
aikavälillä. 
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Laatikko 4 

Esimerkkejä voimavarapuutteista 

Vuosina 2016–2019 julkaistuissa tutkimusartikkeleissa määritetyt EU:n 
jäsenvaltioiden voimavarapuutteet liittyvät useimmiten seuraaviin aloihin: 

 ilma – miehittämättömät ilma-alukset (droonit), ilmatankkaus, strateginen ja 
taktinen ilmasilta, komentojärjestelyt ilmassa, täsmäammukset, ballistisia ohjuksia 
koskevat puolustusvoimavarat, pääsyn ja toiminnanvapauden alueella estävät 
voimavarat, vihollisen ilmapuolustusvoimavarojen kukistaminen 

 avaruus – satelliittiviestintä ja maanhavainnointi, itsenäinen pääsy avaruuteen 

 informaatioylivoima – tiedustelun, valvonnan ja taktisen tiedustelun 
voimavarat 

 TVT-teknologiat – kybersodankäynti, tekoäly 

 meri – valvonta merellä, amfibioalukset, sukellusveneet, valmiudet 
käyttöönottoon ulkomailla 

 strategiset toimintakykyä tehostavat tekijät – sotilaallinen liikkuvuus, 
strateginen liikenne ja lääketieteellinen evakuointi 

 maa – maassa sijaitsevat täsmäiskuvoimavarat, nykyaikaiset panssaroidut 
ajoneuvot. 

Brexitin vaikutus 

89 Brexitin tuloksesta riippumatta Yhdistyneen kuningaskunnan lähdöllä EU:sta on 
todennäköisesti seurauksia EU:n puolustukselle. Yhdistynyt kuningaskunta on 
perinteisesti ollut Euroopan suurin asevarustelija. Vuonna 2017 sen puolustusbudjetti 
oli noin neljäsosa EU:n jäsenvaltioiden puolustusmenojen kokonaismäärästä.118 
Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö EU:sta 
tarkoittaa, että 80 prosenttia Naton puolustusmenoista on peräisin muista kuin 

                                                      
118 Vuonna 2017 Yhdistynyt kuningaskunta investoi puolustukseen 45,3 miljardia euroa eli 

22,1 prosenttia EU:n 28 jäsenvaltion käyttämästä 205,1 miljardista eurosta. Eurostatin 
luvut, yleiset hallintomenot toiminnon mukaan, julkaistu 22.3.2019. 
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EU-maista.119 Brittiyrityksillä on myös vahva asema Euroopan puolustusalan 
markkinoilla.120 

90 Toiminnan kannalta Yhdistyneen kuningaskunnan osuus YTPP:n siviili- ja 
sotilasoperaatioissa on ollut kokonaisuudessaan vähäinen: sen osuus jäsenvaltioiden 
henkilöstöstä on ollut noin 2,3 prosenttia, ja se on toimittanut reserviä varten 
joukkojen vahvistuksia sekä välineitä, kuten laivoja, ilma-aluksia.121 Toisaalta 
ilmaoperaatioiden strategisten, toimintakykyä vahvistavien tekijöiden (ilmatankkaus ja 
tiedustelun, valvonnan ja taktisen tiedustelun voimavarat) ja operaatioissa 
käytettävien erikoisjoukkojen menetys on esimerkki voimavarojen alasta, johon brexit 
vaikuttaisi huomattavasti. 

91 Näin ollen 27 jäsenvaltion EU:lla on huomattavasti vähemmän resursseja 
voimavaroissa ja sotilasalan tutkimuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseen. 
Brexit todennäköisesti pahentaa puutteita molemmilla aloilla: vaikka vaikutukset eivät 
jakautuisi tasaisesti kaikille voimavarojen aloille, brexit vähentäisi huomattavasti EU:n 
yleisiä olemassa olevia voimavaroja (kaavio 7) ja saisi aikaan investointivajeen 
tutkimuksessa ja kehityksessä.122 

                                                      
119 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. kesäkuuta 2018 EU:n ja Naton välisistä suhteista, 

2017/2276(INI)), 19 kohta. 

120 SIPRI:n sadan suurimman yrityksen luokituksessa niiden osuus eurooppalaisten yritysten 
puolustukseen liittyvästä liikevaihdosta oli 38 prosenttia vuonna 2018. 

121 ”Brexit: Common Security and Defence Policy missions and Operations”, Yhdistyneen 
kuningaskunnan parlamentin ylähuone – Eurooppa-asioiden valiokunta, toukokuu 2018. 

122 Vuonna 2017 puolustusalan tutkimus- ja kehitysmenot Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
olivat 3,2 miljardia euroa (Euroopan puolustusviraston tiedot). 
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Kaavio 7 – Yhdistyneen kuningaskunnan osuus arviointiin valituista EU:n 
jäsenvaltioiden sotilastarvikkeista kokonaisuudessaan, 2018 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin IISS:n Military Balance 2019 -julkaisun perusteella. 

2.2 Euroopan puolustusteollisuuden keskeiset piirteet 

Puolustusala 

92 Puolustusalan markkinat ovat ainutlaatuiset verrattuna perinteisiin kaupallisiin 
markkinoihin. Tärkein erottava piirre on hallitusten keskeinen asema. Kansallisia 
puolustusmarkkinoita kuvataankin usein monopsoniksi: niillä on yksi ostaja – valtio – ja 
useita toimittajia. Hallitukset ovat ainoita loppuasiakkaita, ja ne käynnistävät, 
määrittävät, sääntelevät ja rahoittavat puolustustarvikkeiden kehittämistä ja 
hankintaa. 

93 Puolustusala on strategisesti tärkeä. Teollisuudella myötävaikutetaan valtion 
toiminnan riippumattomuuteen tuottamalla vaaditut voimavarat ja varmistamalla 
toimitusvarmuus. Ala on siksi erittäin säänneltyä kansallisella tasolla.123 
Puolustustuotteisiin voidaan soveltaa etenkin henkisen omaisuuden käytön tai 
vientimahdollisuuksien rajoituksia.124 Lisäksi valtion hankintapolitiikalla rajoitetaan 
usein pääsyä kansallisille puolustusmarkkinoille olennaisten turvallisuusetujen 

                                                      
123 Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston 

verkkosivusto. 

124 ”Financial instruments in support of a resilient and autonomous defence sector”, 
rahoitusvälineitä käsittelevä asiantuntijaryhmä, marraskuu 2018. 
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suojaamisen ja kansallisen teollisuuspohjan tukemisen vuoksi.125 Siksi esteet 
markkinoille pääsylle ja niiltä poistumiselle ovat suuret. 

94 Puolustusalalla tehdään paljon tutkimusta ja kehittämistä.126 
Puolustusvoimavarojen kehittäminen edellyttää innovatiivista huipputeknologiaa, kun 
tavoitteena on saada huomattava sotilaallinen etu. Tämä vaatii huomattavia 
alkuinvestointeja sekä pitkäjänteistä voimavarojen kehittämistä, eikä puolustusalan 
yrityksillä sittenkään ole lopullista takuuta markkinoille pääsemisestä. 
Puolustustutkimus on tavallisesti kokonaan valtioiden rahoittamaa, jotta voimavarojen 
kehittämiseen liittyviä teknisiä ja taloudellisia riskejä voidaan lieventää. 

Pääsuuntaukset 

95 Uudenlaiset riippuvuuden muodot ovat ominaisia puolustusteollisuusalalle.127 
Ensinnäkin sen globalisaatio lisääntyy. Suurimpien puolustusyritysten riippuvuus 
viennistä kasvaa, ja niiden toimitusketjut ovat entistä monimutkaisempia, 
moninaisempia ja kansainvälisempiä. 

96 Puolustusala on myös koko ajan riippuvaisempi siviilialan innovaatioista.128 
Kaksikäyttöteknologiaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kumpuaa suuria 
mahdollisuuksia ja haasteita, koska huipputeknologioita – kuten tekoälyä, 
miehittämättömiä ajoneuvoja, massadataa ja nanotekniikkaa – kehitetään ja tuotetaan 
pääasiassa siviilialalla. 

97 Toinen merkittävä puolustusalan rakenteellinen suuntaus on 
puolustustarvikkeiden ja -järjestelmien kustannusten kasvu. Teknologisen kilpailun 
puitteissa viime vuosikymmenten aikana tapahtunut puolustustarvikkeiden 
ylisukupolvinen kustannusten kasvu on irrottautunut puolustusbudjettien kasvusta ja 
ylittänyt sen huomattavasti. Tämä on vähentänyt niiden yksikköjen määrää, joihin 
kansallisissa talousarviossa on varaa, lyhentänyt tuotettujen sarjojen kestoa, 

                                                      
125 ”Europe’s Defence Industry: An Economic Perspective”, K. Hartley, 2013. 

126 Defence Sector Report, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone, Exiting the 
European Union Committee, marraskuu 2017. 

127 “The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”, 
Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle tehty tutkimus, 
kesäkuu 2013. 

128 M. Drent ja D. Zandee, ”More European defence cooperation”, Clingendael-instituutti, 
kesäkuu 2018. 
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rajoittanut mittakaavaetujen hyödyntämisvalmiutta ja vähentänyt uusia 
kehityshankkeita.129 

Euroopan puolustusteollisuuden tilanne 

98 Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta ei ole 
kokonaisvaltaisia tietoja.130 Euroopan puolustusteollisuuden liikevaihto on noin sata 
miljardia euroa, ja se työllistää suoraan noin 500 000 ihmistä.131 Sillä on 
pyramidirakenne132, jonka huipulla on pieni määrä suuria puolustusyrityksiä – 
pääurakoitsijoita. Näitä yrityksiä tukee koko toimitusketjun ajan 2 000–2 500 alemman 
tason yritystä133 – pääasiassa mid-cap-yrityksiä ja pk-yrityksiä – jotka tuottavat 
pääurakoitsijoille alijärjestelmiä tai osia. 

99 Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta ei ole jakautunut 
tasaisesti koko EU:n alueelle. Puolustusteollisuus seuraa kansallisten talousarvioiden 
tasoa, ja se on keskittynyt kuuteen aie- ja puitesopimukseen134 kuuluvaan maahan eli 
Espanjaan, Italiaan, Ranskaan, Ruotsiin, Saksaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 
Ne tuottavat yli 80 prosenttia Euroopan puolustusalan liikevaihdosta.135 Puolustuksen 
teollisen ja teknologisen perustan valmiudet, voimavarat ja kilpailukyky vaihtelevat 
jäsenvaltioittain ja alisektoreittain136 (ks. liite IV) avaruus-, maa- ja merisektorien 
pääpiirteiden osalta. Tämä hajautunut perusta johtuu maantieteellisistä, historiallisista 

                                                      
129 Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Vaikutustenarviointi – Oheisasiakirja 

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta, SWD(2018) 345 final, kesäkuu 2018. 

130 Keith Hartley, ”Creating a European Defence Industrial Base”, 2013. 

131 Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston 
verkkosivusto: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_fi 

132 A. Marrone ja A. R. Ungaro, ”Actors in the European defence policy area: roles and 
developments”, Istituto affari internazionali, marraskuu 2014. 

133 Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Vaikutustenarviointi – Oheisasiakirja 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta, SWD(2018) 345 final, kesäkuu 2018. 

134 Kuusi EU:n jäsenvaltiota allekirjoitti 20.7.1998 aie- ja puitesopimuksen yhteistyökehyksen 
perustamisesta Euroopan puolustusteollisuuden rakenneuudistuksen helpottamiseksi. 

135 The Aerospace and Defence Industry Association of Europe, Facts and figures, 2017. 

136 C. Mölling, ”Future of the EDTIB at the Defence Council 2013. The German Position, 
European Realities and December Opportunities”, 2013. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_fi
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ja sotilaallisista kulttuureista, jotka ovat vaikuttaneet teollisuusympäristön 
muotoutumiseen eri jäsenvaltioissa.137 Euroopassa puolustuksen teollisia ja 
teknologisia perustoja on yhtä paljon kuin jäsenvaltioita sekä niihin liittyviä 
toimintalinjoja puolustuksen, teknologian, markkinoiden, hankintojen ynnä muiden 
aloilla.138 

100 Tutkimuksissa on korostettu Euroopan puolustusalan vahvuuksia. Euroopan 
puolustusalaa on yleisesti kuvattu etenkin globaalisti kilpailukykyiseksi, innovatiiviseksi, 
huipputekniseksi ja voimavaravetoiseksi.139 Euroopan puolustusteollisuus pystyy 
tarjoamaan laajan kirjon puolustusvoimavaroja suurista ja monimutkaisista alustoista 
innovatiivisiin tuotteisiin. Viime vuosina useat kielteiset suuntaukset ovat kuitenkin 
vaikuttaneet Euroopan puolustuksen teolliseen ja teknologiseen perustaan ja sen 
globaaliin kilpailukykyyn (ks. liite V). 

Kysyntäpuoli: jäsenvaltiot 

101 Puolustusteollisuuden kilpailukyky on erittäin riippuvaista jäsenvaltioiden 
kysynnästä. Vuosina 2007–2015 EU:n kansallisiin puolustusbudjetteihin tehtiin 
huomattavia, noin 15 prosentin leikkauksia, kun taas maailmanlaajuisesti sotilasmenot 
kasvoivat. Vuodesta 2015 lähtien EU:n puolustusmenot ovat kokonaisuudessaan olleet 
kasvussa140, vaikka reaaliarvoina vuoden 2017 menot olivat edelleen vuoden 2007 
tason alapuolella (kaavio 8). 

                                                      
137 The State of Europe’s defence industrial base, Naton parlamentaarinen yleiskokous, talous- 

ja turvallisuuskomitea, lokakuu 2017. 

138 “The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”, 
Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle tehty tutkimus, 
kesäkuu 2013. 

139 YTPP:hen liittyvän tutkimuksen valmistelutoimia käsittelevän korkean tason ryhmän 
raportti, helmikuu 2016. 

140 Puolustuksen koordinoitua vuosittaista tarkastelua koskevan kokeilun havainnot. 

https://eda.europa.eu/webzine/issue16/in-the-spotlight/card-from-trial-run-to-first-full-cycle-starting-in-2019
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Kaavio 8 – puolustusmenojen kehitys vuosina 2007–2017 (miljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria nykyarvossa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SIPRI-tietokannan perusteella141. 

102 Sisäisen kysynnän väheneminen EU:n markkinoilla sekä kysynnän kasvu 
kansainvälisillä markkinoilla ovat saaneet EU:n puolustusteollisuuden lisäämään 
vientiään EU:n ulkopuolisille markkinoille.142 Kuten kaaviosta 9 näkyy, EU:n osuus 
aseiden kokonaisviennistä on huomattava – tosin edelleen Yhdysvaltojen ja Venäjän 
takana – mikä kertoo sen puolustusteollisuuden kilpailukyvystä. 

                                                      
141 Tässä katsauksessa analyysien perustana käytetään Tukholman kansainvälisen 

rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) tietokantoja. Taustatietojen rajoituksista ja tämän 
analyysin odotetusta vaikutuksesta on tietoa osoitteessa https://www.sipri.org/databases 

142 ”The extra-EU defence exports’ effects on European armaments cooperation”, Euroopan 
parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle tehty tutkimus, 
kesäkuu 2015. 
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Kaavio 9 – Aseviennin keskimääräinen osuus vuosina 2010–2018 
(oikaistu EU:n sisäisestä viennistä) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SIPRI-tietokannan perusteella. 

103 Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta on entistä 
riippuvaisempi viennistä, mikä aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita. Ensimmäisenä 
haasteena ovat EU:n jäsenvaltioiden asevientiä koskevien toimintalinjojen ja 
lainsäädännön väliset erot. Koska Euroopan suurimpien puolustustarvikkeiden 
valmistajien toimitusketjut ovat entistä yhdentyneempiä, erot jäsenvaltioiden 
vientipolitiikassa143 voivat rajoittaa suurimpien EU:n yritysten mahdollisuuksia 
kilpailukykyiseen toimintaan kansainvälisillä markkinoilla. 

104 Uusia kansainvälisiä kilpailijoita ovat tuoneet myös ulkomaisille markkinoille 
pääsyyn tarvittavat teknologian siirrot ja huomattavat puolustusinvestoinnit 
ulkomailla.144 Kilpailuetunsa säilyttämiseksi EU:n on pystyttävä innovoimaan. 

105 EU:n jäsenvaltioiden puolustusbudjeteille on kuitenkin ominaista 
henkilöstökulujen suuri osuus (49 prosenttia) verrattuna investointimenoihin 
(21 prosenttia).145 Myös aiemmat puolustusbudjettien leikkaukset ovat vaikuttaneet 

                                                      
143 ”The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports 

control”, Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle tehty 
tutkimus, heinäkuu 2018. 

144 ”The State of Europe’s defence industrial base”, Naton parlamentaarinen yleiskokous, 
talous- ja turvallisuuskomitea, lokakuu 2017. 

145 Euroopan puolustusviraston puolustusta koskevat tiedot vuosille 2016 ja 2017. 
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kielteisesti tutkimus- ja kehitysmenoihin.146 Se, että jäsenvaltiot eivät yhteisesti 
saavuta puolustusalan tutkimuksen ja teknologian kahden prosentin tavoitetta147, 
herättää kysymyksiä niiden pitkäaikaisesta valmiudesta innovoida tulevaisuuden 
teknologiaan148 ja vaarantaa siten Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen 
perustan kilpailukyvyn. 

106 Tähän asti EU:n jäsenvaltioiden yhteistyö tutkimuksessa ja kehityksessä ja 
investoinneissa puolustusvarusteisiin on ollut vähäistä ja jäänyt alle tavoitteen149 
(kaavio 10). EU:n aiemmat yritykset tukea avointen ja kilpailukykyisten Euroopan 
puolustustarvikemarkkinoiden perustamista eivät ole onnistuneet. Etenkin 
vuoden 2009 puolustushankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpano on ollut 
epätasaista eri jäsenvaltioissa.150 Erittäin huomattava osuus puolustushankintojen 
menoista, erityisesti erittäin arvokkaista ja strategisista puolustusjärjestelmistä, 
tapahtuu edelleen direktiivin ulkopuolella151, jolloin sopimuksia tehdään pääosin 
kansallisten yritysten kanssa. 

                                                      
146 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Vaikutustenarviointi – Oheisasiakirja 

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta, SWD(2018) 345 final, 13.6.2018. 

147 Euroopan puolustusviraston ministeritason johtokunta hyväksyi marraskuussa 2007 
investoinneille neljä yhteistä vertailuarvoa: 

- varusteiden hankinnat: 20 prosenttia puolustuksen kokonaismenoista 

- varusteiden hankinnat yhteistoimintana: 35 prosenttia varusteiden 
kokonaishankinnoista 

- puolustusta koskeva tutkimus ja kehitys: kaksi prosenttia puolustuksen 
kokonaismenoista 

- yhteistoimintana toteutettava tutkimus ja kehitys: 20 prosenttia puolustusalan 
kokonaistutkimuksesta ja -kehityksestä. 

148 ”Coordinated Annual Review on Defence”, EDA factsheet, 26.11.2018. 

149 Raportoituihin lukuihin liittyvistä tietorajoituksista on tietoa osoitteessa 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-
2016–2017 

150 Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle puolustus- ja turvallisuusalan 
julkisia hankintoja koskevan direktiivin 2009/81/EY täytäntöönpanosta kyseisen direktiivin 
73 artiklan 2 kohdan noudattamiseksi, COM(2016) 762 final, 30.11.2016. 

151 Ks. edellä. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
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Kaavio 10 – Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevan vertailun 
tulokset – 2017 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan puolustusviraston puolustustietojen 2016–2017 
perusteella. 

Toimituspuoli: teollisuus 

107 Puolustusmarkkinoiden lisääntyvään globalisaatioon mukautumiseksi 
puolustusalalla on käyty läpi sulautumisia ja yritysostoja sisältänyt vahvistamisprosessi. 
Siitä on ollut tuloksena muutamia suuria monikansallisia yhtiöitä, kuten BAE, Airbus ja 
Thales. Rajatylittävä lujittaminen on kuitenkin rajoittunut pääasiassa ilmailu- ja 
elektroniikka-aloille. Kansallista itsemääräämisoikeutta koskevien näkökohtien 
hallitsevuuden vuoksi lujittamisprosessi tapahtui lähinnä kansallisella tasolla, erityisesti 
maa- ja merialoilla. 

108 Yhteistyön puute kysyntäpuolella eli jäsenvaltioiden välillä on estänyt Euroopan 
puolustusvarusteiden markkinoiden yhdentymisen ja lujittumisen edelleen.152 Tämä 
hajaannus aiheuttaa puolestaan tehottomuutta päällekkäisyytenä, liikakapasiteettina 
joillakin aloilla ja puuttuvina mittakaavaetuina. Se haittaa loppujen lopuksi Euroopan 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla eikä tue 
jäsenvaltioiden asevoimien yhteentoimivuutta operaatioissa. Yhdysvalloilla on 
11 puolustusalustaa ja -järjestelmää, kun Euroopassa niitä oli vuonna 2013 

                                                      
152 Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Vaikutustenarviointi – Oheisasiakirja 

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
puolustusrahastosta, SWD(2018) 345 final, kesäkuu 2018. 
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tuotannossa 36153, vaikka EU:n sotilasmenot ovat 2,5 kertaa pienemmät Yhdysvaltoihin 
verrattuna. 

109 EU:n puolustusteollisuuden maailmanlaajuinen asema näkyy sen osuudessa 
sadan suurimman puolustusyrityksen liikevaihdosta.154 EU:n tärkeimpien yritysten 
osuus maailmanlaajuisesta liikevaihdosta on huomattava (noin neljäsosa) mutta 
huomattavasti pienempi kuin yhdysvaltalaisyritysten, jotka ovat hallitsevassa 
asemassa. Kehityssuuntaus viimeisten 20 vuoden ajalta (kaavio 11) osoittaa, että 
muista kuin EU:ssa ja Yhdysvalloissa sijaitsevista yrityksistä tuleva kilpailu on 
lisääntynyt. Suurimpien toimijoiden osalta EU:n ja Yhdysvaltojen viiden suurimman 
yrityksen tuottama liikevaihto (kaavio 12) osoittaa, että suurimmat 
yhdysvaltalaisyritykset toimivat paljon suuremmassa mittakaavassa kuin EU:n 
yritykset. 

Kaavio 11 – Sadan suurimman puolustusalan yrityksen liikevaihdon 
osuus vuosina 2007–2017 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SIPRI-tietokannan perusteella. 

                                                      
153 V. Briani, ”Armaments duplication in Europe: A quantitative assessment”, CEPS Policy Brief, 

nro 297, heinäkuu 2013. 

154 Kiinalaiset asevalmistajat eivät ole mukana SIPRI:n sadan suurimman yrityksen listauksessa. 
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Kaavio 12 – Yhdysvaltojen ja EU:n viiden suurimman yrityksen liikevaihto 
(2017) – miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SIPRI-tietokannan perusteella. 

110 EU:n ja Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden perustojen asema 
maailmanlaajuisilla markkinoilla osoittaa Euroopan puolustusteollisuuden 
kilpailukyvyn. Teollisuuden ja kaupan yhteyksien osalta EU:n tuonti 
yhdysvaltalaisyrityksistä oli lähellä EU:n sisäistä kauppaa vuosina 2010–2018, ja sen 
osuus oli 40 prosenttia (kaavio 13). Samana aikana yli 50 prosenttia Yhdysvaltojen 
asetuonnista oli peräisin EU:n jäsenvaltioista155, mutta absoluuttisina määrinä se on 
pientä156. Transatlanttisen kaupan epätasapaino Yhdysvaltojen hyväksi liittyy i) 
Yhdysvaltojen hallitsevaan asemaan teknologiassa mutta myös ii) kaupan rajoituksiin, 
joita ulkomaisilla ja siten myös EU:n kilpailijoilla on Yhdysvaltojen 
puolustusmarkkinoille pääsemisessä157, ja iii) siihen, että eurooppalaisuus ei ole 
jäsenvaltioille etusijalla. 

                                                      
155 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelma SIPRIn tietojen perusteella. 

156 Daniel Fiott, EUISS, ”The poison pill: EU defence on US terms?”, kesäkuu 2019. 

157 Anticipating restructuring in the European defence industry, BIPE, maaliskuu 2008. 
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Kaavio 13 – EU:n tuonnin osuus (2017) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SIPRI-tietokannan perusteella. 

111 Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan riippuvuus muusta 
kuin EU:ssa sijaitsevasta tuotannosta vaihtelee aloittain. Kuten kaaviosta 14 käy ilmi, 
2,5 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden käyttämistä tärkeimmistä sotalaivoista tulee muilta 
kuin EU:n toimittajilta, ja osuus kasvaa 18,5 prosenttiin taistelupanssarivaunujen ja 
39,3 prosenttiin hävittäjien osalta.158 

                                                      
158 D. Fiott, ”Strategic autonomy: towards ’European Sovereignty’ in defence”, EUISS, 

marraskuu 2018. 

40 %

48 %

12 %

Yhdysvallat

EU:n sisäinen

Muut



 55 

 

Kaavio 14 – EU:ssa käytettävien puolustustuotteiden tuotannon 
alkuperä (2017) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: ”Strategic autonomy: 
towards ’European Sovereignty’ in defence”, EUISS, marraskuu 2018. 

112 Yhdysvaltojen hallitseva asema kansainvälisessä kaupassa ei ole yhtenäinen 
kaikilla aloilla koko maailmassa. Yhdysvaltalaiset puolustusyritykset ovat selkeässä 
johdossa erityisesti ilma-aluksissa, ilmapuolustusjärjestelmissä, panssaroiduissa 
ajoneuvoissa ja ohjuksissa. EU:n yrityksillä159 sitä vastoin on kilpailuetu laivojen ja 
anturien viennissä (kaavio 15). 

                                                      
159 Perustuu aie- ja puitesopimukseen kuuluviin maihin ja Alankomaihin, joiden osuus EU:n 

viennistä on 95 prosenttia. 
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Kaavio 15 – Puolustustuotteiden alkuperä kansainvälisillä markkinoilla 
(”suuntausten indikaattoriarvot”) – 2010–2018 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin SIPRI-tietokannan perusteella. 

113 Vaikka toimitusketjun ulkomaisesta riippuvuudesta ei ole kattavaa katsausta, 
usein raportoidaan, että Euroopan puolustusteollisuus on riippuvaista tietyistä 
teknologioista tai alikomponenteista (Yhdysvallat) ja kriittisistä raaka-aineista (Kiina). 
Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta on esimerkiksi täysin 
riippuvainen pienestä määrästä kolmansia maita 19:ssä 39 kriittisestä raaka-aineesta, 
joita se tarvitsee tuotantoprosesseihinsa.160 Tämä riippuvuus ulkopuolisista 
hankinnoista uhkaa EU:n jäsenvaltioiden toiminnan riippumattomuuden lisäksi 
Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä. 

2.3 Yhteistyön edistäminen EU:n tasolla 

114 Koska jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämisen katsotaan parantavan 
niiden puolustusvoimavaroja ja vahvistavan Euroopan puolustusteollisuutta, viime 
vuosina on kehitetty useita aloitteita edistämään puolustusyhteistyötä EU:n tasolla. 

Voimavarojen kehittämissuunnitelma 

115 Voimavarojen kehittämissuunnitelma on sekä asiakirja että prosessi, jotka 
Euroopan puolustusvirasto on laatinut yhteistyössä EU:n sotilasesikunnan / Euroopan 
unionin sotilaskomitean ja jäsenvaltioiden kanssa. Siinä esitetään katsaus 
voimavaravaatimuksista, jotta kansallisista puolustussuunnitteluprosesseista voidaan 

                                                      
160 Exploring Europe’s capability requirements for 2035 and beyond, Euroopan 

puolustusvirasto, kesäkuu 2018. 
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tehdä entistä johdonmukaisempia ja tukea jäsenvaltioiden yhteistyötä voimavarojen 
kehittämisen alalla. 

116 Voimavarojen kehittämissuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, ja jäsenvaltiot 
tarkistivat ja hyväksyivät sen vuoden 2018 kesäkuussa. Vuoden 2018 voimavarojen 
kehittämissuunnitelmassa otetaan erityisesti huomioon EU:n globaalistrategiassa 
asetettu uusi EU:n tavoitetaso (ks. laatikko 1), ja suunnitelman perustana on, että 
tarvitaan ”kaikkia” voimavaroja, erityisesti maa-, ilma-, meri-, avaruus- ja 
kybersodankäynnin huippuvoimavaroja161. Vuoden 2018 menettelyn osana Euroopan 
puolustusvirasto määritti 11 prioriteettia162 (ks. liite III), jotka koskevat voimavarojen 
kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Puolustuksen koordinoitu vuosittainen tarkastelu 

117 Puolustuksen koordinoitu vuosittainen tarkastelu (CARD) otettiin käyttöön, kun 
jäsenvaltiot olivat hyväksyneet turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanosuunnitelman vuoden 2016 marraskuussa. CARD on vapaaehtoiseen 
täytäntöönpanoon perustuva hallitustenvälinen mekanismi, jonka tavoitteena on 
tarjota entistä jäsennellympi tapa kehittää tarvittavia voimavaroja lisäämällä 
jäsenvaltioiden avoimuutta ja sitoutumista.163  

118 Tarkastelun tarkoituksena on jäsentää suunnitteluprosessia ja edistää 
yhteistyötä EU:n tasolla lisäämällä avoimuutta ja tietojen jakamista jäsenvaltioiden 
kesken. Euroopan puolustusviraston toteuttaman järjestelmällisen valvonnan avulla 
CARD-prosessissa luodaan katsaus i) jäsenvaltioiden puolustussuunnitelmiin, ii) 
edistymiseen voimavarojen kehittämissuunnitelman ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa ja iii) eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseen. 

                                                      
161 ”The EU Capability Development Priorities”, vuoden 2018 voimavarojen 

kehittämissuunnitelman tarkistus, Euroopan puolustusvirasto. 

162 Prioriteetit luokitellaan tarkemmin 38 yksityiskohtaiseen osa-alueeseen vuoden 2018 
voimavarojen kehittämissuunnitelman tarkistuksessa ”The EU Capability Development 
Priorities”. 

163 Turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelma “Implementation Plan on 
Security and Defence”, 14.11.2016. 
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119 Ensimmäinen tarkastelu toteutettiin vuoden 2018 syksyllä kokeiluna. Tämän 
kokeilun perusteella vuoden 2019 syksyllä on määrä toteuttaa täysimääräinen 
puolustuksen koordinoitu vuosittainen tarkastelu. 

Laatikko 5 

Vuoden 2018 CARD-kokeilun päätelmät164 

Ensimmäisessä CARD-raportissa pantiin merkille joitakin viimeaikaisia myönteisiä 
kehityssuuntauksia, erityisesti puolustusmenojen tasossa ja yhteistyöohjelmien 
suhteellisessa osuudessa voimavarojen kehittämisessä jäsenvaltioiden välillä. 

Puolustusta koskeva tutkimus ja kehitys pysyy kuitenkin edelleen huolenaiheena, 
koska siihen osoitettujen investointien osuus on pienentynyt. Tämä vaarantaa 
jäsenvaltioiden pitkän aikavälin valmiudet innovoida tulevien teknologioiden alalla. 

Pysyvä rakenteellinen yhteistyö 

120 Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY) otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella 
vuonna 2009.165 Sopimuksen mukaan ”jäsenvaltiot, joiden sotilaalliset voimavarat 
täyttävät korkeammat vaatimukset ja jotka ovat tehneet keskenään tiukempia 
sitoumuksia” voivat syventää huomattavasti puolustusyhteistyötään. PRY on EU:n 
kehykseen kuuluva jäsenvaltiovetoinen prosessi. Koska se on sekä pysyvä kehys että 
jäsennelty prosessi, se eroaa muista tilapäisistä yhteistyökehyksistä. 

121 PRY perustettiin virallisesti 11. joulukuuta 2017166, ja siihen osallistuu 
25 jäsenvaltiota167. Siinä on kaksi tasoa: i) korkean tason sitoumusten täyttäminen ja ii) 
yhteistoimintaan perustuvien puolustushankkeiden kehittäminen.  

122 PRY:n keskeisenä piirteenä on tehtyjen sitoumusten oikeudellinen sitovuus. 
Osallistuvat jäsenvaltiot sopivat 20 sitoumuksesta, jotka koskevat 
puolustusvoimavaroihin investoimista, niiden suunnittelua, kehittämistä ja 

                                                      
164 ”Coordinated Annual Review on Defence”, EDA factsheet, 26.11.2018. 

165 SEU-sopimuksen 42 artiklan 6 kohta ja 46 artikla ja pöytäkirja 10. 

166 Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2315, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, pysyvän 
rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon 
vahvistamisesta. 

167 Malta, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu PRY:hyn. 
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käyttämistä.168 Korkea edustaja arvioi vuosittain edistymistä sitoumusten 
täyttämisessä jäsenvaltioiden toimittamien kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien 
perusteella. 

123 PRY:n toinen taso koskee yhteistoimintahankkeita. Tähän mennessä neuvosto 
on hyväksynyt yhteensä 34 hanketta169, joissa käsitellään sekä voimavarojen 
kehittämistä että operaatioita. Jäsenvaltioiden osallistuminen yksittäisiin hankkeisiin 
on vapaaehtoista, ja tällä hetkellä kuhunkin hankkeeseen osallistuu keskimäärin viisi 
jäsenvaltiota. Jäsenvaltiot omistavat PRY:n kehyksen puitteissa kehitetyt voimavarat, ja 
ne voivat päättää niiden käyttämisestä muissa kehyksissä, kuten Natossa. 

Euroopan puolustusrahasto 

124 Komissio esitti ajatuksen Euroopan puolustusrahastosta Euroopan 
puolustusalan toimintasuunnitelmassa vuoden 2016 marraskuussa (ks. kohta 40). 
Kaudella 2017–2020 käynnistettiin käytännössä kaksi pilottiohjelmaa, joiden 
tarkoituksena oli testata EU:n tasolla toimimisen toteuttamiskelpoisuutta ja lisäarvoa 
sekä valmistautua tulevaan Euroopan puolustusrahastoon, joka pannaan täytäntöön 
seuraavalla monivuotisella rahoituskaudella (2021–2027): 

o puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimi (PADR), jossa tuetaan 90 miljoonalla 
eurolla vuosina 2017–2019 yhteistoimintana toteutettavia tutkimus- ja 
kehityshankkeita 

o Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma (EDIDP), jossa osallistutaan 
500 miljoonalla eurolla kehitysvaiheessa olevien yhteisten teollisuushankkeiden 
rahoitukseen vuosina 2019–2020 (laatikko 6). 

                                                      
168 https://pesco.europa.eu/ 

169 17 alkuperäistä hanketta hyväksyttiin 6.3.2018, ja neuvosto sopi toisesta 17 hankkeen 
erästä 19.11.2018. 

https://pesco.europa.eu/
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Laatikko 6 

EDIDP – Ensimmäiset yhteiset puolustusteollisuuden hankkeet 

Komissio esitti vuoden 2019 maaliskuussa Euroopan puolustusteollisen 
kehittämisohjelman työohjelman. Seuraavien alojen ehdotuspyyntöjä varten on 
osoitettu 500 miljoonan euron määrärahat170: 

1) asevoimien operaatioiden, suojelun ja kestävyyden takaaminen: 80 miljoonaa 
euroa 

2) tiedustelu, suojattu viestintä ja kyberpuolustus: 180 miljoonaa euroa 

3) vaativien operaatioiden toteuttamiskyky: 70 miljoonaa euroa 

4) innovatiiviset puolustusteknologiat ja pk-yritykset: 27 miljoonaa euroa. 

Lisäksi komissio teki kahdesta hankkeesta sopimukset suoraan: 

5) sata miljoonaa euroa eurooppalaisten pitkän lentoajan droonien kehittämiseen 
(RPAS MALE) 

6) 37 miljoonaa euroa suojattuihin radiojärjestelmiin (eurooppalainen 
ohjelmistoradio). 

125 Seuraavalla monivuotisella rahoituskaudella Euroopan puolustusrahasto 
hyödyntää PADR:ää ja EDIDP:tä yhdistämällä tutkimus- ja kehitysosat valmiiseen 
rahastoon ja lisäämällä rahoitusta huomattavasti, 590 miljoonasta eurosta 
13 miljardiin euroon. Määrä on 22-kertainen lisäys nykyisestä seitsenvuotiskaudesta. 
Nykyisellä ehdotuksella on 13 miljardin euron määrärahat, jotka on jaettu tutkimuksen 
4,1 miljardiin euroon ja kehityksen 8,9 miljardiin euroon (ks. kaavio 16). Sen ansiosta 
EU on neljänneksi suurin eurooppalainen rahoittaja puolustukseen liittyvissä tutkimus- 
ja kehitystoimissa.171 

                                                      
170 Ehdotetuista hankkeista on yksityiskohtainen luettelo komission 

täytäntöönpanopäätöksessä Commission Implementing Decision of 19.3.2019 on the 
financing of the European Defence Industrial Development Programme and the adoption of 
the work programme for 2019 and 2020, C(2019) 2205 final, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34 515 

171 ”EU budget for the future”, Euroopan komission tiedote 13.6.2018. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515
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Kaavio 16 – Euroopan puolustusrahasto 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

126 Rahaston tavoitteena on ”edistää Euroopan puolustusteollisuuden 
kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovointivalmiuksia […] ja siten osaltaan edistää unionin 
strategista riippumattomuutta […] teknologian ja teollisuuden osalta”.172 Rahaston 
tarkoituksena on pyrkiä tavoitteisiin kannustamalla ja tukemalla yhteistoimintatoimia 
ja rajatylittävää yhteistyötä oikeushenkilöille tarkoitetuilla taloudellisilla kannustimilla 
sekä tutkimuksen että kehityksen alalla. 

127 Rahastolla on seuraavat keskeiset piirteet: 

o Yhteistoimintahankkeissa on oltava vähintään kolme tukikelpoista yhteisöä 
kolmesta jäsenvaltiosta tai assosioituneesta maasta. 

o Ehdotettu rahoitusosuus voi olla tutkimusvaiheessa jopa sata prosenttia. 
Kehitysvaihetta voidaan osarahoittaa 20–80 prosentin osuudella (osa 
rahoituksesta tulee jäsenvaltioiden budjeteista). 

o Pk-yritysten ja mid-cap-yritysten osallistumista suunnitellaan edistettävän ja PRY-
hankkeita tuettavan suurempiin rahoitusosuuksiin perustuvien bonusten 
muodossa. 

                                                      
172 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta, 

annettu 12.12.2018, 3 artikla. 
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o Murroksellisten puolustusteknologioiden tueksi olisi osoitettava 4–8 prosentin 
osuus 13 miljardin euron määrärahoista. 

2.4 EU:n puolustusalan ohjelmiin liittyvät tuloksellisuusriskit 

128 EU:n puolustusalan aiempaan vaatimattomaan edistykseen verrattuna 
viimeaikaisia aloitteita (PRY, CARD ja Euroopan puolustusrahasto) voidaan pitää 
poikkeuksellisina muutoksina.173 Näiden uusien EU:n aloitteiden ja niihin liittyvän 
menojen nopean kasvun vaikutusta koskevia useita keskeisiä edellytyksiä, joilla 
aloitteista saataisiin vaikuttavia, ei kuitenkaan ole vielä käytössä tai niitä ei tunneta. 

Vaikuttava EU:n suunnitteluprosessi 

129 Euroopan parlamentille hiljattain tehdyssä tutkimuksessa174 havaittiin, että 
vuoden 2018 voimavarojen kehittämissuunnitelman tarkistamiseen asti (ks. kohta 116) 
aiemmissa aloitteissa ei ollut onnistuttu luomaan tarkoituksenmukaista EU:n 
suunnitteluprosessia voimavarojen kehittämisen perustaksi. EU:n tasolla ei 
edelleenkään ole laadittu varsinaista puolustusalan suunnitteluprosessia valkoisen 
kirjan muodossa, joka olisi vertailukelpoinen kansallisten suunnitteluasiakirjojen 
kanssa. Käytännössä jäsenvaltiot toteuttavat puolustussuunnittelua ja -hankintoja 
kansallisesta näkökulmasta. Siksi niiden puolustussuunnitelmia on yhdenmukaistettava 
entistä enemmän.175 

130 EU:n suunnitteluprosessi on monimutkainen, ja siinä on mukana monia 
sidosryhmiä. Edellä mainitussa tutkimuksessa todettiin, että suunnitteluprosessi ei ole 
syklinen eikä kokonaisvaltainen, koska selkeää sotilaallinen tavoite puuttuu (ks. 
kohdat 60 ja 61). Tutkimuksen mukaan prosessille on myös ominaista logiikan 

                                                      
173 EU:n poliittisen strategian keskus, ”Joining forces – the way towards the European Defence 

Union”, helmikuu 2019. 

174 Euroopan puolustussuunnitteluprosessi on tehoton ja monimutkainen; se ole tuottanut 
käytännössä lainkaan voimavaroja käynnistämisestään lähtien, Frédéric Mauro, ”EU 
Defence: The White Book implementation process”, Euroopan parlamentin turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alivaliokunnan tilaama tutkimus, 12.12.2018, s. 64. 

175 Euroopan puolustusvirasto, Factsheet on Coordinated Annual Review on Defence CARD, 
päivitetty 26.11.2018. 
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puute176. Siinä on neljä päällekkäistä kerrosta, jotka ovat hajautuneet eri prosesseja 
ajavien sidosryhmien kesken.177 Samanaikaisesti toimenpiteillä, joiden tarkoituksena 
on lisätä EU:n puolustussuunnittelun valmiuksia, on tapana myös lisätä toimia, jotka 
ovat rinnakkaisia sekä mahdollisesti päällekkäisiä Naton toimien kanssa.178 

131 Tällä hetkellä EU:n ja Naton voimavarojen suunnitteluprosessit eivät ole 
johdonmukaisia. Naton puolustussuunnitteluprosessi on ollut olemassa lähes 
50 vuotta, ja sitä on kuvattu vakiintuneeksi ja jäsennellyksi prosessiksi.179 Sitä vastoin 
hiljattain laadittu EU:n voimavaraprosessi ei ole vielä kehittynyt. Voimavarojen 
kehittämissuunnitelmaa ja CARD-mekanismia voidaan yhdenmukaistaa tiiviimmin 
Naton suunnitteluprosesseihin, jolloin tavoitteena on varmistaa, että tulokset ja 
aikataulut ovat johdonmukaisia ja että prosesseihin liittyviä tehottomuuksia estetään 
toistumasta.180 

132 Uusilla aloitteilla tuodaan lisätekijöitä suunnitteluprosessin jäsentämiseen. 
Johdonmukaisuus ja asianmukainen järjestys, eli eteneminen ensisijaisista tavoitteista 
voimavarojen kehittämiseen, ovat ratkaisevan tärkeitä.181 Todellisuudessa looginen 
työnkulku ei kuitenkaan ole ollut vielä mahdollista erilaisten mekanismien rinnakkaisen 
käynnistämisen vuoksi. Ensimmäiset PRY-hankkeet itse asiassa hyväksyttiin 

                                                      
176 Frédéric Mauro, ”EU Defence: The White Book implementation process”, Euroopan 

parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan tilaama tutkimus, 
12.12.2018. 

177 Tämä (EU:n) järjestelmä perustettiin vaiheittain, kerros kerrokselta, eikä sen yleistä 
johdonmukaisuutta ole millään tavoin varmistettu. EU:ssa onkin yhden voimavaroja 
koskevan prosessin sijasta neljä prosessia: voimavarojen kehittämismekanismi, 
voimavarojen kehittämissuunnitelma, CARD ja PRY. Frédéric Mauro ja Olivier Jehin, Institut 
de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), ja Group for Research and Information 
on Peace and Security (GRIP): ”A European Army to do what?”, huhtikuu 2019. 

178 Dick Zandee, ”PESCO implementation: the next challenge”, Clingendael-instituutti, 
syyskuu 2018. 

179 Frédéric Mauro, ”EU Defence: The White Book implementation process”, Euroopan 
parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan tilaama tutkimus, 
12.12.2018, s. 12 ja 13. 

180 Yleistavoitteita koskeva prosessi on EU:n systeeminen lähestymistapa tarvittavien 
sotilaallisten voimavarojen kehittämiseksi YTPP:tä varten, ja sitä on hiljattain 
yhdenmukaistettu Naton puolustussuunnitteluprosessin kanssa aikataulujen, luokituksen ja 
välineiden osalta. 

181 Euroopan puolustusvirasto, Factsheet on Coordinated Annual Review on Defence CARD, 
päivitetty 26.11.2018. 
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vuoden 2018 maaliskuussa, mutta voimavarojen kehittämissuunnitelma tarkistettiin 
vasta vuoden 2018 heinäkuussa. Vastaavasti PADR-hankkeet alkoivat jo vuonna 2017, 
ja EDIDP-hankkeet vuoden 2019 alussa. Euroopan puolustusvirasto puolestaan sai 
CARD-kokeilun päätökseen vasta vuoden 2018 marraskuussa. Kaikkien aloitteiden 
toimivat yhteydet ja johdonmukaisuus on vielä osoitettava käytännössä. 

Jäsenvaltioiden osallistuminen 

133 CARD-mekanismin, Euroopan puolustusrahaston ja PRY:n täytäntöönpano ja 
vaikuttavuus riippuvat jäsenvaltioiden tahdosta ja niiden sitoumusten täyttämisestä. 
Koska juuri jäsenvaltiot asettavat ensisijaiset tavoitteet ja kehittävät ja käyttävät 
voimavaroja, uudet aloitteet eivät voi onnistua ilman niitä.182 

134 CARD on vapaaehtoinen prosessi ja siksi erittäin riippuvainen jäsenvaltioiden 
välisestä luottamuksesta. PRY:n sitoumukset ovat sitovia, mutta jäsenvaltioiden tahto 
saavuttaa ne on edelleen tuntematon tekijä. Tämän tekijän vaikutusta lisää se, että 
kyky valvoa kyseisiä sitoumuksia on sekä oikeudellisista että poliittisista syistä hyvin 
epävarma.183 

135 Lisäksi Euroopan puolustusrahastossa oletetaan jäsenvaltioiden tekevän 
alkuinvestointeja, joilla pitäisi osallistua kehitysmenojen rahoittamiseen. Näin ollen 
hankkeiden määrä ja tyypit riippuvat jäsenvaltioiden tahdosta investoida lisävaroja. 
Riskinä on myös se, että EU:n taloudellisilla kannustimilla saatetaan korvata 
kansallinen rahoitus sen täydentämisen sijasta.184 

Vaikutus todellisiin voimavaratarpeisiin 

136 Puolustukseen suuntautuneita tutkimus- ja kehitystoimia tukevan rahoituksen 
huomattavaan ja nopeaan kasvuun sisältyy Euroopan puolustusrahastoa koskeva 
tuloksellisuusriski. Riskinä on erityisesti, että rahoitusta saatetaan käyttää 
harjoituksena, jolla ei lisätä Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä eikä luoda 
tai rakenneta tarvittavia voimavaroja. Rahaston täytäntöönpano edellyttää siksi 
                                                      
182 Daniel Fiott, ”European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges”, 

Nação e Difesa, marraskuu 2018. 

183 S. Blockmans, ”The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 
and legally binding PESCO?”, 2018 ja Daniel Fiott, ”European Defence Markets and 
Industries: new initiatives, new challenges”, Nação e Difesa, marraskuu 2018. 

184 Bastian Giegerich, ”After the EU global strategy: Consulting the Experts”, 2016. 
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asianmukaista tasapainoa, jotta sitä ei katsota pienemmissä jäsenvaltioissa tueksi 
pk-yrityksille eikä suuremmissa jäsenvaltioissa yksistään suuriyrityksille tarkoitetuksi 
välineeksi.185 

137 Euroopan johtajuusverkoston ja IISS:n vuoden 2019 helmikuussa päätökseen 
saamassa tutkimuksessa todettiin PRY:n osalta, että vaikka ensimmäiset 34 PRY-
hanketta olivat hyödyllisiä, niillä ei todennäköisesti olisi huomattavaa vaikutusta EU:n 
vaatimuksiin erityisesti EU:n tavoitetasossa havaittujen puutteiden osalta.186 
Puolustukseen kuuluu todellisten sotilaallisten voimavarojen kehittämistä, jotta 
mahdollisia uhkia vastaan voidaan luoda selkeä pelote, ja se tarkoittaa valmiutta 
toimia tarvittaessa. 

Hallinto- ja vastuuvelvollisuuskehys 

138 Hallinto EU:n tasolla on monimutkaista, ja siinä on mukana monia sidosryhmiä. 

139 Erityisesti puolustusalan voimavarojen kehittämistä koskeva hallinto EU:ssa on 
muuttumassa perusteellisesti.187 Euroopan puolustusrahaston perustamisen myötä 
komissio, Euroopan parlamentti ja EU:n talousarvio ovat nyt mukana puolustusalan 
voimavarojen kehittämisessä, joka on perinteisesti kuulunut hallitustenvälisten 
järjestelyjen piiriin. Euroopan puolustusrahaston tavoitteena on yhdistää kaksi erilaista 
ja monimutkaista järjestelmää – EU:n ja kansalliset puolustusjärjestelmät – joista 
kullakin on erityiset operatiiviset ominaispiirteet, perinteet ja säännöt.188 

140 Vastuuvelvollisuuden kannalta YTPP:n elimillä ja operaatioilla ei puolestaan ole 
samanlaisia tarkastus- ja vastuuvapausjärjestelyjä (ks. kohdat 26 ja 27). Etenkään 
Euroopan puolustusrahaston ja YTPP:n sotilasoperaatioissa ei ole Euroopan 
parlamentin valvontaa, niissä on erityisiä tarkastusjärjestelyjä eivätkä ne kuulu vielä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoimeksiantoon. Kuten aiemmin on 

                                                      
185 Daniel Fiott, ”European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges”, 

Nação e Difesa, marraskuu 2018. 

186 Alice Billon-Galland ja Yvonni-Stefania Efstathiou, Euroopan johtajuusverkosto ja IISS, ”Are 
PESCO projects fit for purpose?”, 20.2.2019. 

187 Dick Zandee, ”Developing European defence capabilities – bringing order into disorder”, 
Clingendael-instituutti, lokakuu 2017. 

188 Burkard Schmitt, ”The European Defence Fund – a potential game-changer for European 
Defence”, julkaisussa European Files, Euroopan avaruus- ja puolustusalan yhdistys, kesäkuu 
2018. 
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todettu, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se pitäisi nimittää ulkoiseksi 
tarkastajaksi kaikkiin elimiin, jotka on perustettu panemaan täytäntöön EU:n 
toimintalinjoja, Euroopan puolustusrahasto mukaan lukien.189 

141 Euroopan puolustusyhteistyön kehittäminen, erityisesti PRY:n, CARD:n ja 
Euroopan puolustusrahaston kaltaisilla uusilla aloitteilla, lisää todennäköisesti 
monimutkaisuutta. Vaikka aloitteiden on tarkoitus vahvistaa toisiaan, ne ovat 
todellisuudessa erillisiä ja niillä on eri oikeusperustat, ja siksi niihin voidaan soveltaa 
erilaisia tarkastus- ja vastuuvapausjärjestelyjä (ks. liite VI). Tämä voi estää EU:n 
puolustus- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavan ja kokonaisvaltaisen valvonnan. 
Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut jäsenvaltioita lisäämään YTPP:n 
avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja parlamentin valvontaa sen muiden alojen 
valtuuksien mukaisesti.190 

  

                                                      
189 Euroopan tilintarkastustuomioistuin, aihekohtainen katsaus ”Komission ehdotus 

vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi”, heinäkuu 2018, kohta 33. 

190 Euroopan parlamentin päätöslauselma 12.12.2018 vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2018/2099(INI)), 60–63 kohta. 
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Johtopäätökset 
142 EU:n tasolla puolustukseen liittyvä toiminta on ollut vähäistä aivan viime 
aikoihin asti, eikä Euroopan puolustusunionia ole olemassa. EU on kuitenkin reagoinut 
uuden globaalin ympäristön tuomiin haasteisiin asettamalla uusia tavoitteita ja 
käynnistämällä uusia aloitteita jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi. 

143 Katsauksen tarkoituksena on ollut ottaa esiin joitakin suurimpia haasteita, jotka 
liittyvät EU:n uuteen puolustusalan tavoitetasoon ja ehdotettuun rahoituksen 
lisäämiseen. Koska viimeaikaisten EU:n aloitteiden vaikutusten arviointi on vielä liian 
aikaista, käytännössä on osoitettava, mitä lisäarvoa saadaan EU:n tasolla toimimisesta 
puolustusalalla. 

144 Puolustusvalmiuden parantaminen Euroopassa edellyttää muutakin kuin sanoja 
ja vaatii todellisten aloitteiden vaikuttavaa täytäntöönpanoa, jotta voidaan tukea 
kilpailukykyistä Euroopan puolustusteollisuutta ja parantaa jäsenvaltioiden sotilaallisia 
voimavaroja täysin Naton kanssa yhteensopivasti. Viime kädessä EU:n menestyminen 
ja tulevaisuus puolustusalalla ovat täysin riippuvaisia jäsenvaltioiden poliittisesta 
tahdosta, koska niillä on keskeinen asema Euroopan puolustusrakenteessa. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen III jaosto on hyväksynyt tämän katsauksen 
16. heinäkuuta 2019 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 presidentti 
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Liite I – Aikajana 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

12/2013 – Eurooppa-neuvoston kokous: 
Puolustusasiat, ensisijaisten toimien 
esittäminen

Selitys
Komissio
Euroopan puolustusvirasto
Eurooppa-neuvosto / EU:n neuvosto
Korkea edustaja / EUH
Kansainvälinen yhteistyö

6/2016 – EU:n globaalistrategian esittely 

7/2016 – EU:n ja Naton yhteinen julkilausuma – Varsovan 

huippukokous

11/2016 – Turvallisuus- ja puolustusalan 

täytäntöönpanosuunnitelma

11/2016 – Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma

12/2016 – ”puolustuspaketin” hyväksyminen

6/2017 – Eurooppa-neuvosto kehottaa käynnistämään PRY:n

6/2017 – MPCC:n perustaminen

6/2017 – PADR:n käynnistäminen

12/2017 – EU-NATO: Uudet konkreettisia toimia koskevat 

ehdotuskokonaisuudet

12/2017 – PRY:n käynnistäminen

2013

3/2018 – PADR:n vuoden 2018 ehdotuspyynnöt

3/2018 – 17 alkuperäisen PRY-hankkeen hyväksyminen 

7/2018 – EU:n ja Naton yhteinen julkilausuma

7/2018 – Tarkistettu voimavarojen 

kehittämissuunnitelma

9/2018 -– EU:n ja YK:n strateginen kumppanuus

11/2018 – 17 uuden PRY-hankkeen hyväksyminen

11/2018 – Raportti CARD-kokeilusta

3/2019 – PADR:n vuoden 2019 

ehdotuspyynnöt

3/2019 – EDIDP:n työohjelman 

hyväksyminen

5/2019 – PRY:n vuosikertomus

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Liite II – Euroopan puolustusalaa koskeva institutionaalinen kehys: monimutkainen monen toimijan ala 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

EUH
EU:n 

sotilashenkilöstö

CPCC CMPD

YTPP ja kriisinhallinta

MPCC

Euroopan parlamentti

Korkea edustaja / 
varapuheenjohtaja 

EUROOPPA-NEUVOSTO

Ulkoasiainneuvosto

COREPER II

Muut työskentelyosapuolet

PTK

Neuvosto

EUSKSivkom

YTPP-virastot
Euroopan puolustusvirasto 

POL sot. ryhmä

Euroopan komissio

GROW MOVE

FPI ECFIN

Pääasialliset osastot Pääasialliset valiokunnatPääasialliset osastot

AFET-
valiokunta

ITRE-
valiokunta

SEDE-alivaliokunta

EU:n toimielimet ja virastot

Jäsenvaltiot 
– monen-

väliset 
puolustus-
kehykset

Kansainväliset 
organisaatiot

YTPP-operaatioihin osallistuvat 
kolmannet valtiot

OCCAR Eurocorps EI2
Euroopan

kuljetusten
koordinointikeskus

Nordefco Visegrad-
ryhmä

Pääkumppanit

Yhdistyneet 
kansakunnat

Afrikan unioniEuroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestö

Nato
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Liite III – Keskeisissä EU:n asiakirjoissa määritetyt voimavaroja 
koskevat ensisijaiset tavoitteet, 2013–2019 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, joulukuu 2013 
vuosien 2014 ja 2018 voimavarojen kehittämissuunnitelmat 
vuoden 2016 EU:n globaalistrategia. 

 

2013 Eurooppa-neuvosto
  2014 Voimavarojen 

kehittämissuunnitelma 2016 EU:n globaalistrategia 
2018 Voimavarojen 

kehittämissuunnitelma 

Miehittämätön ilma-alus Operaatioalueiden väliset 
ilmatoiminnan voimavarat

Liikkuvuus ilmassa

Ilmatankkaus
Yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan ilmaliikenteen 
hallinnan tutkimushanke

Ilmaherruus

Sotilaslentoliikenteen 
voimavarojen yhdistäminen 
muuttuvalla ilmailualalla

Kyberpuolustus Kyberuhkien torjunta 
(kyberpuolustus)

Tiedustelu, valvonta ja taktinen 
tiedustelutieto

Kybertapahtumiin reagoimista 
koskevien operaatioiden 
voimavarojen edistäminen

Satelliittiviestintä Avaruussijoitteinen tietopalvelu Itsenäinen pääsy avaruuteen ja 
pysyvä maanhavainnointi

Avaruussijoitteiset tieto- ja 
viestintäpalvelut

Taistelutietojen ja 
viestintäpalvelujen edistäminen

Digitaaliset voimavarat ja 
kyberteknologiat

Informaatioylivoima

Valvontaa suorittavat etäohjatut 
ilma-alukset 

Etäohjatut ilma-alusjärjestelmät

Satelliittiviestintävoimavarojen 
tarjoaminen

Operaatioalueiden väliset 
taisteluvoimavarat

Maataistelun voimavarat

Lähetettyjen joukkojen 
logistisen tuen edistäminen

Logistiikkaa ja lääkintää 
tukevien voimavarojen 
edistäminen

Lääketieteellisen tuen 
tarjoaminen operaatioille

Valvonta ja saattaminen 
merellä

Ohjattavuus merellä

Valvontajärjestelmät merellä Sietokykyä merellä edistävä 
vedenalainen valvonta

Energia ja ympäristönsuojelu

Kaikki maa-, ilma-, avaruus- ja 
merivoimavarat, myös 
strategiset toimintakykyä 
tehostavat tekijät

Monialaiset voimavarat, joilla 
autetaan saavuttamaan EU:n 
tavoitetaso

Mallintaminen, simulointi ja 
kokeilu

Ilma 

Komento, valvonta, 
tiedottaminen ja 

kyberala 

Maa

Meri 

Monialainen
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Liite IV – EU:n puolustusteollisuuden alasektoreiden (ilmailu, maa, meri) keskeiset piirteet 1/2 

 
  

Liikevaihto 
(miljardia 
euroa)

Työllisyys Tuote-esimerkki Pääsijainnit Tärkeimmät EU:n 
yritykset

Tärkeimmät EU:n ulkopuoliset 
sidosryhmät

EU:n teollisuuden keskeiset piirteet

Ilmailu 45 187 000

Ilma-alukset 
Lentomoottorit
Helikopterit
Ohjukset 
Avaruusjärjestelmät

Ranska
Saksa
Italia
Ruotsi
Yhdistynyt 
kuningaskunta

BAE Systems (UK)
Airbus (EU)
Thalès (Fr)
Leonardo (It)
MBDA (EU)

Lockheed Martin Corp. (US)
Boeing (US)
Raytheon (US)
Northrop Grumman Corp. (US)
General Dynamics Corp. (US)

Alalla on pieni määrä suuria teollisuuskonserneja ja toimitusketjussa useita pk-yrityksiä ja mid-cap-
yrityksiä. 

Se on kansallisella ja Euroopan tasolla erittäin vahva, ja siinä on Airbusin ja EADS:n kaltaisia globaaleja 
yrityksiä. Suurimmat EU:n yritykset ovat kuitenkin melko pieniä Yhdysvaltojen vastaaviin verrattuna. 

Alalla tehdään paljon tutkimusta ja kehitystä (jopa 30 prosenttia taisteluilma-aluksen 
kokonaiskustannuksista), ja se on tiiviisti yhteydessä siviilialaan. Muutamia tapauksia (kuten BAE Systems, 
MBDA ja Saab) lukuun ottamatta suurimmat johtavat yritykset ovat mukana kaksikäyttötoimissa eivätkä 
ole täysin riippuvaisia puolustusalasta.

Maa 28

Panssaroidut 
ajoneuvot 
(taistelupanssarivau
nut jne.)
Tykistö
Pienaseet ja 
ammukset
Moottorit
Anturit
C4ISR

Ranska
Saksa
Italia
Yhdistynyt 
kuningaskunta
Suomi

BAE Systems (UK)
Leonardo (It)
Rheinmetall (De)
Krauss-Maffei 
Wegmann (De)
Nexter (Fr)

General Dynamics (US)
Oshkosh Corp. (US)
Textron (US)
Mitsubishi Heavy Industries (Jp)
Indian Ordnance Factories (In)
High Precision Systems (Ru)
Uralvagonzavod (Ru)

Ala ei ole niin keskittynyt kuin ilmailuala. Tärkeimmät toimittajat ovat keskittyneet aie- ja 
puitesopimukseen kuuluviin maihin. Pk-yrityksillä on kuitenkin merkittävä asema alihankkijoina ja 
erikoistuneiden tuotteiden toimittajina, jotka toimivat erikoismarkkinoilla koko EU:ssa. 

Nexterin ja Krauss-Maffei Wegmannin välisen KNDS-yhteisyrityksen perustaminen on esimerkki alan 
viimeaikaisesta keskittymisestä EU:ssa. 

Ala on hieman riippuvaisempi puolustusalasta, ja julkista omistusta on edelleen.

Alalla ei tehdä niin paljon tutkimusta ja kehitystä (alle 15 prosenttia maalla sijaitsevien aseiden ohjelmasta) 
kuin ilmailualalla eikä kaksikäyttömahdollisuuksia ole niin paljon. 

Meri 22

Pinta-alukset
Amfibioalukset
Sukellusveneet
Merellä käytettävät 
aseet

Ranska
Saksa
Italia
Yhdistynyt 
kuningaskunta
Espanja
Alankomaat

BAE Systems (UK)
Naval Group (Fr)
ThyssenKrupp (De)
Fincantieri (It)
Navantia (Sp)
Damen (Nl)

Northrop Grumman Corp. (US)
General Dynamics Corp. (US) 
Huntington Ingalls Industries (US)
United Shipbuilding Corp. (Ru)

Eurooppalaiset toimittajat keskittyvät kuuteen suurimpaan merialan yritykseen, jotka toimivat 
pääurakoitsijoina ja järjestelmätoimittajina. Alalla on luonnostaan moninainen toimitusketju, jossa on 
paljon erikoistuneita toimittajia ja usein yhteyksiä toisille aloille, erityisesti elektroniikkaan (Thales) tai ilma-
alan aseisiin taikka moottoreihin (Rolls Royce ja MBDA). 

Ala on melko riippuvainen puolustuksesta (Fincantieria lukuun ottamatta).  Valtion omistus on melko 
suurta (Naval-konserni, Fincantieri ja Navantia), ja suurimmat EU:n yritykset (paitsi BAE Systems) ovat 
tavallisesti erikoistuneet laivanrakennusalalle.

Kaksikäyttöteknologian mahdollisuuksia otetaan toimitusketjussa koko ajan enemmän huomioon.

TNO – Development of a European Defence Technological and Industrial Base  – 2009
IKEI Research and Consultancy – Study on the Perspectives of the European Land Armement sector  – 2012

258 000

Lähteet:  Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella:
ASD,  Facts and figures , 2017.
Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle tehty tutkimus – The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)  – kesäkuu 2013 
Euroopan puolustusviraston tilaama tutkimus laivanrakennusalan teollisista ja teknologisista valmiuksista – 2016
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Liite IV – EU:n puolustusteollisuuden alasektoreiden (ilmailu, maa, meri) keskeiset piirteet 2/2 

 
 

EU:n yhteistoiminta
Tärkeimmät 
yhteistoimintaohjelmat Valmiudet, osaaminen, kilpailukyky 

Ilmailu

Ilmailualan keskeinen piirre on melko korkea yhteistyön ja yhdentymisen taso EU:ssa muihin 
aloihin verrattuna. 

EU:ssa on toteutettu muutaman viime vuosikymmenen aikana huomattava määrä kahden- ja 
monenvälisiä yhteistoimintaohjelmia taisteluilma-alusten, helikoptereiden, miehittämättömien 
ilma-alusten, ohjusten ja avaruusjärjestelmien alalla.

Hävittäjälentokoneita koskevissa ohjelmissa on kuitenkin ollut aiemmin päällekkäisyyksiä (Rafale, 
Gripen ja Eurofighter). 

A400
NH-90
Eurofighter Typhoon
MALE RPAS
Meteor
Tiger

Ala pystyy toimittamaan keskeisiä sotilaallisia voimavaroja ja uusimpia teknologioita, kuten nykyaikaisia taistelulentokoneita, 
ohjuksia, helikoptereita ja strategisia ilmasiltoja sekä säiliölentokoneen voimavaroja.

Keskikorkeuden ja pitkän lentoajan drooneissa on ollut teknologisia puutteita, ja niitä on tähän asti hankittu lähinnä Yhdysvalloista ja 
Israelista. EU:n tasolla on kuitenkin käynnissä useita yhteistoimintahankkeita (esim. eurooppalainen MALE RPAS).

Teollisuus on tällä hetkellä maailmanmarkkinoilla hyvissä asemissa keskeisiin toimijoihin verrattuna. Joitakin EU:n tuotteita viedään 
huomattavasti, esimerkiksi hävittäjiä (Rafale ja Typhoon), ohjuksia (MBDA) ja helikoptereita (Eurocopter). Suurimmat 
yhdysvaltalaisyritykset hallitsevat kuitenkin markkinoita edelleen, ja uudet kilpailijat voivat haastaa EU:n tämän alan teollisuuden 
kilpailukyvyn.

Maa

Maavoimien aseteollisuudessa on ollut hyvin vähän EU:n yhteistoimintahankkeita. Alalle on 
ominaista kansallisia rajoja noudattava voimavarojen päällekkäisyys. Esimerkiksi vuonna 2018 
EU:ssa oli 17 maavoimien panssaroidun ajoneuvon tyyppiä.

Yhteistoimintaohjelmien lisääntymiselle on mahdollisuuksia, kun Ranska ja Saksa kehittävät 
eurooppalaisen taistelupanssarivaunun ja tulevan tykistöjärjestelmän.

Boxer

Alalla pystytään suunnittelemaan, valmistamaan, parantamaan ja tukemaan maasodankäynnin keskeisiä sotilaallisia voimavaroja, 
kuten taistelupanssarivaunuja ja panssaroituja taisteluajoneuvoja, ammuksia, täsmäammuksia, tykistöjärjestelmiä ja ohjuksen 
laukaisulaitteita.

Alalla on huomattavaa vientiä (Leopard ja panssaroidut ajoneuvot) Kaakkois-Aasiaan, Intiaan, Lähi-idän maihin, Brasiliaan ja 
Australiaan.

Kilpailussa globaaleilla markkinoilla on mukana toimijoita ympäri maailmaa (Yhdysvallat, Venäjä, Japani, Israel, Intia ja Etelä-Korea). 
Tärkeimpien EU:n yritysten melko pieni koko, etenkin verrattuna yhdysvaltalaiskilpailijoihin, vaikuttaa EU:n teollisuuden 
kilpailukykyyn. 

Meri

Laivanrakennusalalla kokemus EU:n yhteistoimintahankkeista on ollut vähäistä, ja niitä on lähinnä 
toteutettu kahdenvälisesti (FREMM Italian ja Ranskan välillä).

Alalla noudatetaan edelleen kansallisia rajoja, sillä 60–80 prosenttia materiaaleista, osista ja 
järjestelmistä on hankittu kansallisen tason pääurakoitsijoilta. Luku nousee 95 prosenttiin, jos EU-
yhteistyö toimitusketjussa otetaan huomioon.

FREMM

Euroopan laivanrakennusteollisuus pystyy suunnittelemaan, yhdistämään ja tuottamaan keskeisten voimavarojen koko valikoiman 
laivanrakennusalalla aluksista lähes kaikkiin ydinjärjestelmiin ja osiin. Kriittisissä järjestelmissä ei olla riippuvaisia EU:n ulkopuolisista 
maista.

Ala on erittäin kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla, minkä osoittavat vahva markkinaosuus ja vientitulokset, erityisesti 
suuren lisäarvon markkinasegmenteissä, kuten sukellusveneissä, hävittäjissä ja panssarilaivoissa.

Laivanrakennusalan riippuvuus viennistä kasvaa. Suurimmat vientimarkkinat ovat Lähi-itä, Afrikka, Aasia ja Etelä-Amerikka. Kilpailu 
kasvaa Kiinan, Etelä-Korean ja Venäjän kanssa.

IKEI Research and Consultancy – Study on the Perspectives of the European Land Armement sector  – 2012

Lähteet:  Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella:
ASD,  Facts and figures , 2017.
Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle tehty tutkimus – The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)  – kesäkuu 2013 
Euroopan puolustusviraston tilaama tutkimus laivanrakennusalan teollisista ja teknologisista valmiuksista – 2016
TNO – Development of a European Defence Technological and Industrial Base  – 2009
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Liite V – SWOT191-analyysi – Euroopan puolustuksen teollinen ja 
teknologinen perusta 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

                                                      
191 Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

Vahvuudet Heikkoudet

Eurooppalaisten johtajien läsnäolo globaaleilla 
markkinoilla

Hajautuneet puolustusalan markkinat, joilla on liikaa 
kapasiteettia, päällekkäisyyksiä ja mittakaavaetujen 
hukkaamista

Valmiudet suunnitella ja valmistaa useita sotilaallisia 
tuotteita ilma-, maa-, meri- ja 
elektroniikkasegmenteissä

Puolustustarvikkeiden ja -järjestelmien kustannusten 
kasvu

Kokemus monikansallisesta yhteistyöstä (erityisesti 
ilmailualalla)

Melko matala T&K-menojen taso

Erittäin osaava työvoima
Yhteistoiminnan puute puolustusalan hankinnoissa ja 
T&K:ssa

Erot jäsenvaltioiden vientipolitiikassa

Vaikea pääsy rajatylittäville markkinoille EU:ssa 
erityisesti pk-yritysten osalta

Mahdollisuudet Uhat

Sotilasmenojen maailmanlaajuinen kasvu
Perinteisten ja uusien kilpailijoiden aikaansaama 
kilpailu 

Otollinen hetki jäsenvaltioiden tukemalle EU:n 
puolustusyhteistyölle

Innovatiivisten valmiuksien ja teknologisen ylivoiman 
menettäminen, joka haittaa globaalia kilpailukykyä

Uusien laajojen yhteistoimintaohjelmien (Future 
Combat Air Systems -ohjelma, Eurodron MALE, European 
Main Battle Tank) käynnistäminen

Toimitusvarmuus, kun riippuvuus kansainvälisistä ja 
monimutkaisista toimitusketjuista lisääntyy 

Mahdollisuudet järkeistämiseen ja 
rakenneuudistukseen erityisesti maa- ja merialoilla

Jäsenvaltiot eivät käytä ensisijaisesti EU:n toimittajia

Kaksikäyttömahdollisuudet ja vuorovaikutuksen 
lisääntyminen siviilialan kanssa

Suuret esteet EU:n ulkopuolisille markkinoille pääsyssä
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Liite VI – Tärkeimmät tarkastusjärjestelyt EU:n puolustusalalla 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastuslautakunta 
(-kunnat)

Kansalliset 
tarkastuslaitokset 

ja -elimet

YUTP-luku, myös YTPP:n siviilioperaatiot X

EUH:n hallintomenot, myös EU:n sotilashenkilöstö X

YTPP:n sotilasoperaatiot 
Yhteiset toimintakustannukset (ATHENA-mekanismi)

X

YTPP:n sotilasoperaatiot 
Erilliset toimintakustannukset

X

YTPP-virastot, myös Euroopan puolustusvirasto X X

Afrikan rauhanrahasto X

PRY – hankkeet ilman rahoitusta EU:n talousarviosta

PRY – hankkeet, joita rahoitetaan EU:n talousarviosta X

PADR X

EDIDP X

Valmiuksien kehittäminen turvallisuuden ja kehityksen 
tueksi (rahoitetaan vakautta ja rauhaa edistävästä 
välineestä)

X

Euroopan puolustusrahasto* X

Euroopan rauhanrahasto** X

Sotilaallinen liikkuvuus* X

* Perustuu komission lainsäädäntöehdotuksiin
** Perustuu korkean edustajan ehdotukseen 

N
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M

RK
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?
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Lyhenteet 
APF: Afrikan rauhanrahasto 

CARD: puolustuksen koordinoitu vuotuinen tarkastelu 

CBSD: valmiuksien kehittäminen turvallisuuden ja kehityksen tueksi 

CDP: voimavarojen kehittämissuunnitelma 

CPCC: siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara 

DTIB: puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta 

EDA: Euroopan puolustusvirasto 

EDIDP: Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma 

EDTIB: Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta 

EUGS: Euroopan unionin globaalistrategia 

EUH: Euroopan ulkosuhdehallinto 

EUSE: Euroopan unionin sotilasesikunta 

EUSK: Euroopan unionin sotilaskomitea 

FPI: ulkopolitiikan välineiden hallinto 

IISS: kansainvälinen strategiantutkimuslaitos 

IPSD: turvallisuus- ja puolustusalan täytäntöönpanosuunnitelma 

Korkea edustaja / varapuheenjohtaja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja 

LoI: aie- ja puitesopimus 

MPCC: sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara 

MRK: monivuotinen rahoituskehys 

Nato: Pohjois-Atlantin puolustusliitto 

NORDEFCO: pohjoismainen puolustusalan yhteistyö 
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OCCAR: puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaatio 

PADR: valmistelutoimi – puolustusalan tutkimus 

Pk-yritys: pieni ja keskisuuri yritys 

PO GROW: Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja 
pk-yritystoiminnan pääosasto 

PRY: pysyvä rakenteellinen yhteistyö 

SEU: Euroopan unionista tehty sopimus 

SIPRI: Tukholman kansainvälinen rauhantutkimuslaitos 

Sivkom: siviilikriisinhallintakomitea 

T&K: tutkimus ja kehittäminen 

T&T: tutkimus ja teknologia 

YTPP: yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 

YUTP: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

 



  

Tilintarkastustuomioistuimen tiimi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksen ”Puolustusalan toiminta 
Euroopassa” hyväksyi III tarkastusjaosto (ulkoiset toimet, turvallisuus ja oikeus). 
Tehtävä toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Juhan Partsin johdolla, ja 
siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Ken-Marti Vaher ja kabinettiavustaja Margus 
Kurm. 
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yhteensopivasti. Viime kädessä EU:n menestyminen 
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