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VTV:n asiakirja nro 110/54/2016 24.8.2017 

VTV:N TARKASTUS: PUOLUSTUSVOIMIEN MATERIAALIHANKKEIDEN SUUNNITTELU 
JA OHJAUS 

1 YLEISTÄ 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on pyytänyt puolustusvoimilta 
lausuntoa viiteasiakirjan tarkastuskertomusluonnokseen. Tarkastuksen 
tavoitteena on arvioida, miten puolustusvoimien materiaalimenoja ja 
materiaalihankkeita suunnitellaan ja ohjataan.  

Tarkastus on aloitettu syksyllä 2016. Tarkastus on kohdistettu puolus-
tushallintoon. Puolustusministeriö lausuu erikseen kertomusluonnok-
seen. Tarkastuskertomus on aikanaan julkinen. 

 

2 PUOLUSTUSVOIMIEN KANNANOTOT VTV:N SUOSITUKSIIN 

Tarkastuskertomusluonnoksessa hallinnonalan toimenpiteet on kiteytet-
ty kolmeen keskeiseen kursivoituun suositukseen: 

1. ”Hallinnon ylätason ohjausasiakirjojen julkista tietoerittelyä Puolus-
tusvoimien materiaali- ja muista hankkeista tulisi kehittää paranta-
malla sen selkeyttä ja käyttökelpoisuutta toiminnan luonteen mah-
dollistamissa puitteissa. Puolustusministeriön ja valtiovarainministe-
riön tulisi yhdessä arvioida valtion talousarvionluvun 27.10 erittely-
jen tarkistamistarve.” 

 
Puolustusvoimien kannanotto: 
 
Puolustusvoimat kehittää tietoerittelyä puolustusministeriön ja valtion-
varainministeriön ohjauksen mukaan huomioiden tietoturvanäkökohdat. 
 
2. ”Puolustushallinnon tulisi kehittää edelleen hankkeidensa taloudellis-
ta arviointimallia ja arviointikäytäntöä yleisten taloudellisten arviointipe-
riaatteiden mukaisesti ottaen huomioon hallinnonalan erityispiirteet.” 
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Puolustusvoimien kannanotto: 
 
Puolustusvoimat tarkastaa arviointikäytäntöjään puolustusministeriön 
ohjauksen perusteella. Tärkeää on, että valtionhallinnon yhteisessä 
käytössä oleva terminologia ja arviointiperiaatteiden konkreettiset mallit 
jalkautuvat puolustusvoimiin soveltuvalla tavalla. 

 
3. ”Hankkeiden hallinnan ja taloudellisten arviointien parantamiseksi 
puolustushallinnon tulisi ohjeistaa nykyistä selkeämmin 
hankkeiden taloudellisen arvioinnin tietoperustan seuranta hankkeiden 
eri vaiheissa.” 
 
Puolustusvoimien kannanotto: 
 
Puolustusvoimat osallistuu tarvittavalla tavalla tietoperustan seurannan 
kehittämiseen. 

 

3 PUOLUSTUSVOIMILLE TÄRKEÄT NÄKÖKULMAT KERTOMUSLUONNOKSEN VIIMEISTE-
LYSSÄ 

Puolustusvoimien hankkeissa on normiohjattu puolustusvoimien sisäi-
nen prosessi sekä hyväksytty prosessi puolustusvoimista puolustusmi-
nisteriön kautta valtionvarainministeriöön. Puolustusvoimat korostaa, 
että kokonaisprosessi on lakien ja valtionhallinnon ohjauksen 
mukainen. Tätä näkökulmaa tulee painottaa tarkastuskertomuk-
sessa. 

Lakisääteisten tehtävien toimeenpanokyvyn yksityiskohdat suunnitel-
laan puolustusvoimien pääprosessien osissa, jotka on luokiteltu STII 
SALAINEN tai ST I ERITTÄIN SALAINEN -tietoturvatasoille. Kertomus-
luonnos on laadittu sen tiedon varassa, jota on voitu käyttää julkisessa 
tarkastuksessa. Niin kuin tarkastuskertomuksessa sivulla 11 todetaan, 
suunnittelu-ulottuvuuksia ja -osia on jäänyt tarkastajalle epäselväksi, ja 
tuon kuvan selkiyttämisen edellytys olisi puolustusvoimien sub-
stanssitoiminnan syvällinen tuntemus.  

Tarkastajalle on toimitettu käyttöön korkeintaan tietoturvaluokkaa ST IV 
KÄYTTÖ RAJOITETTU -materiaalia. Muun muassa virtuaalinen koulu-
tusympäristö (VKY) - esimerkkihankemateriaalin tavoitteena oli kuvata 
hankkeisiin liittyvää yleistä prosessia puolustusvoimien sisällä ja laa-
jemmin puolustusvoimien sekä puolustusministeriön välillä. Hankkeet 
ovat yksityiskohdiltaan erilaisia toisiin hankkeisiin verrattuna. 

Puolustusvoimat esittää, että julkiseen jakeluun laitettavaa tarkas-
tuskertomusta pelkistetään nykyisestä kertomusluonnoksesta. 
Kertomuksen sinänsä perustellut suositukset laimenevat luvusta 2 
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eteenpäin. Erilaiset nostot ja tulkinnat monimuotoisesta ja -tasoisesta 
kertomusluonnoksen lähteistöstä sekä viittaukset yleisellä tasolla use-
ammassa kohdassa yleisiin taloushallinnon ja taloudellisten hyväksytty-
jen arviointitapojen mukaisiin käytäntöihin etäännyttävät lukijaa tarkas-
tuksen keskeisistä johtopäätöksistä, ja voivat siten aiheuttaa virheellisiä 
päätelmiä. 

Tarkastuksen on todettu keskittyvän kertomusluonnoksen sivulla 34 
pääasiassa vuosien 2015 - 2016 toimintaan ja voimassa oleviin nor-
meihin sekä ohjeisiin. Kertomusluonnoksen jäntevyyttä heikentää edel-
lisen kappaleen lailla erilaiset aikaikkunat luvusta 1 lukien niihin tulkin-
toihin liittyen, joita kertomuslähteistön perusteella on tehty.  

Lopullisen kertomuksen teksti, viitteet, taulukot ja kuvat tulisivat 
pääosin olla käytössä olevista virallisista julkisista puolustusvoi-
mien normitasoisista asiakirjoista sekä puolustus- tai valtionva-
rainministeriön ohjausasiakirjoista. Osa puolustusvoimien normeista 
on päivityksessä tarkastuksen aikana. 

Puolustusvoimille jää tarkastuskertomusluonnoksen perusteella epä-
selväksi se, mikä on se yleisesti hyväksytty taloudellisen arvioinnin mal-
li, jota valtionhallinto käyttää ja on ohjeistanut sen käytettäväksi hallin-
nonalasta riippumatta. Tätä edelleen tehostaisi tarkastuskertomuksen 
rautalankamalli siitä, miten puolustusvoimien organisaationa tulee so-
veltaa yleistä mallia omaleimaisuutensa ja tehtäviensä näkökulmasta.  

Tarkastuskertomusluonnoksessa esille otettua muun muassa Liikenne-
viraston käytössä olevaa mallia ei voida sellaisenaan soveltaa puolus-
tusvoimien materiaalihankkeisiin. Siitä huolimatta puolustusvoimien 
hankkeissa käydään läpi Liikenneviraston arviointiprosessin asiakoko-
naisuuksia. 

 

4 MUUT ASIAT 

Puolustusvoimat osallistuu tarvittaessa tarkastuskertomuksen viimeis-
telyyn. 

Asiaa Pääesikunnan suunnitteluosastolla hoitaa everstiluutnantti Vesa 
Helminen, puh. 0299 510521. 

 
Pääesikunnan päällikkö 
Kenraaliluutnantti Timo Kivinen 
 
 
Suunnittelupäällikkö 
Prikaatikenraali Vesa Virtanen 
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET  
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI Puolustusministeriö 

PE SUUNNOS 
PE LOGOS 
Ari Hoikkala, VTV 
Jouko Tuloisela, PLM 
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