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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa si-
sältyneen Puolustusvoimien materiaalihankkeiden suunnittelua ja ohjausta 
koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuus-
tarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastus-
kertomuksen, joka lähetetään Puolustusvoimille, puolustusministeriölle 
sekä tiedoksi eduskunnan puolustusvaliokunnalle, eduskunnan tarkastus-
valiokunnalle, valtiovarainministeriölle ja valtiovarain controller -toimin-
nolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista Puolustusvoimilla ja puolustus-
ministeriöllä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisäl-
ly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviras-
ton kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on 
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2020.

Helsingissä 26. lokakuuta 2017

Dnro 110/54/2016

Marko Männikkö 
ylijohtaja

Ari Hoikkala 
johtava tuloksellisuustarkastaja
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Tarkastusviraston kannanotot

Puolustusvoimien materiaalisen valmiuden vuotuiset menot vuosina 2010–
2016 ovat vaihdelleet 750 miljoonan euron ja 911 miljoonan euron välillä, 
josta materiaalihankintojen osuus on ollut noin 500 miljoonaa euroa. Tar-
kastuksen tavoitteena oli arvioida, vastaako materiaalimenojen ja materiaali-
hankkeiden suunnittelussa ja ohjauksessa käytetty päätöksent eon tieto-
perusta yleisesti valtionhallinnossa ja yhteiskunnassa hyvänä  pidettyjä 
käytäntöjä sekä miten hankkeiden taloudellista arviointia sovelletaan 
Puolustus voimien materiaalihankkeissa. Tässä tarkastuksessa materiaali-
hanke tarkoittaa Puolustusvoimien määritelmän mukaisesti suoritus-
kykyvastuullisen asettamaa sisällöltään, resursseiltaan ja aika taulultaan 
täsmällisesti määritettyä toimintokokonaisuutta, jonka lopputuloksena syn-
tyy suorituskyvyn käsitemallin järjestelmänäkymän mukainen kokonaisuus. 
Tarkastus perustuu pääasiassa julkiseen aineistoon. 

Puolustushallinnon eräät määräykset ja ohjeet ovat valtionhallinnon 
ohjeiden mukaisia ja ovat osaltaan parantaneet edellytyksiä hallita 
materiaali menoja ja materiaalihankkeita 

Puolustusvoimat toimeenpanee lakisääteisiä normaali- ja poikkeus olojen 
tehtäviään. Puolustusvoimien suorituskykyvalinnat on tarkoitus sopeuttaa 
vallitseviin resursseihin ja uhkaan. Puolustusvoimien materiaali hankkeet 
ovat osa Puolustusvoimien suorituskykyjen suunnittelua, rakentamista ja 
ylläpitoa. 

Puolustushallinnossa laaditut määräykset ja ohjeet sen suorituskykyjen 
elinjakson hallinnasta perustuvat valtionhallinnon yleiseen ohjeistukseen 
sekä puolustus- ja turvallisuusalan omaan hankintalainsäädäntöön sekä jul-
kisten hankintojen yleiseen lainsäädäntöön. Nämä määräykset ja ohjeet ovat 
laajoja ja yksityiskohtaisia. Puolustushallinto on viime vuosina laatinut myös 
joitakin järjestelmällisiä materiaalimenojensa suunnitteluun ja materiaali-
hankkeidensa menojen ja kustannusten arviointiin liittyviä  ohjeita. Edellä 
mainitut määräykset ja ohjeet sekä puolustusministeriön ohje puolustus-
hallinnon hankinnoista ja Puolustusvoimien hankintamääräys ovat osaltaan 
parantaneet edellytyksiä hallita materiaalimenoja ja materiaali hankkeita 
säännöstenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Puolustushallinnon ylätason asiakirjat ovat sovittujen esitystapojen 
mukaisia, mutta niiden tietosisältöä voidaan selkeyttää

Puolustushallinnon ylätason julkisia ohjausasiakirjoja ovat muun  muassa 
valtio neuvoston puolustuspoliittiset selonteot ja valtion talousarvio-
asiakirjat. Näissä asiakirjoissa on käytetty sotilaallisen maan puolustuksen 
menojen  kolmannesjakotavoitetta, mutta sitä ei esitetä asiakirjoissa yhden-
mukaisena ja selkeänä. Kolmannesjakotavoitteessa jaetaan sotilaallisen 
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maan puolustuksen menot kolmeen osaan, joista viime vuosina on  käytetty 
usein nimityksiä henkilöstömenot, materiaalisen valmiuden menot ja muut 
toimintamenot. Puolustushallinnon mukaan suunnittelua tarkasti ja yksityis-
kohtaisesti ohjaavan periaatteen sijaan sotilaallisen maan puolustuksen me-
nojen kolmannesjakoajattelulla pyritään tasapainoiseen meno rakenteeseen, 
mikä oli myös yksi viime vuosien puolustusvoima uudistuksen perus-
tavoitteista. 

Valtion talousarvion pääluokan 27 määrärahoissa on noudatettu 
puolustus hallinnossa vakiintunutta ja yhteisesti sovittua erittelyä ja esitys-
tapaa. Kuitenkin talousarvion materiaalimäärärahojen tietoerittelyjen epä-
täsmällisyydet sekä käyttösääntöjen poikkeavuudet muiden hallinnonalojen 
budjetointiperiaatteista heikentävät tietojen informaatioarvoa. Materiaa-
linen valmius- tai materiaalihankinnat -käsitteiden käyttö asiakirjoissa ei 
kaikilta osin ole johdonmukainen ja sananmukainen. Nämä käsitteet sisäl-
tävät materiaalihankintojen ohella myös palveluhankintoja ja aineettomia 
hyödykkeitä. 

Nykyiset valtion talousarvion tietoerittelyt ja mahdolliset pienet muutok-
set niissä aiheuttavat niiden aikaansaamiseen liittyvässä ohjauksessa ja to-
teuttamisessa suuremman hallinnollisen työn verrattuna yksin kertaisemmin 
esitettävään erittelytietoon. 

Materiaalihankkeiden taloudellista arviointikäytäntöä ja 
hankeprosessia voidaan kehittää yleisten taloudellisten 
arviointiperiaatteiden mukaiseksi

Puolustushallinnon materiaalihankkeiden kokonaisprosessi on lakien ja 
valtionhallinnon ohjauksen mukainen. Suomessa ja eräissä muissa mais-
sa on käytössä erilaisia yleisesti hyväksyttyjä ohjeita ja kuvauksia erilaisten 
hankkeiden taloudellisen arvioinnin käsitteistä ja menetelmistä. Puolustus-
voimien erityispiirteet vaikuttavat taloudellisen arvioinnin käytäntöihin 
erilaisissa hankkeissa, minkä vuoksi jonkin muun hallinnonalan hyvät käy-
tänteet eivät ole sellaisenaan sovellettavissa Puolustusvoimien hankkeisiin.

Tarkastuksessa käytetyissä puolustushallinnon suorituskyky- ja 
materiaali hankkeiden ohjausasiakirjoissa on mainittu yleisellä tasolla pyr-
kimys kustannustehokkuuteen. Joissakin asiakirjoissa esiintyy myös yleis-
ten taloudellisten arviointikäytäntöjen mukaisia tavoitekäsitteitä. Puolustus-
hallinnon asiakirjoissa käytettyä kustannustehokkuus-käsitettä ei kuitenkaan 
yleisesti käytetä hankkeiden taloudellisissa arvioinneissa. Puolustus hallinto 
ei ole ohjeistanut tai kuvannut tarkemmin julkisissa asiakirjoissa, mitä edellä 
mainituilla käsitteillä tarkoitetaan. Puolustushallinnon mukaan sen kaikis-
sa hankinnoissa kuitenkin sovelletaan kustannus-hyötyanalyysia hankinnan 
kohteen mukaisesti. Tarkastushavaintojen perusteella puolustushallinnon 
eräissä hankkeissa on sovellettu kustannus-hyötyanalyysin sijaan joitakin 



Tarkastusviraston kannanotot

kustannus-vaikuttavuusanalyysin periaatteita. Puolustushallinnossa on 
hankkeiden menojen arviointiin ja suunnitteluun liittyviä järjestelmällisiä 
ohjeita mutta ei yhtenäistä tarkemmin määriteltyä kustannus-hyötyanalyysi-
ohjeistusta tai hankkeiden hyötyjen tai vaikuttavuuden arviointiin liittyvää 
ohjeistusta. Myöskään hankkeiden tietoperustan seurannan järjestelmällistä 
ohjeistusta hankkeiden eri vaiheissa ei tullut riittävästi esiin tarkastuksessa.

Tarkastusviraston suositukset

1. Hallinnon ylätason ohjausasiakirjojen julkista tietoerittelyä Puolustus-
voimien materiaali- ja muista hankkeista tulisi kehittää parantamalla 
sen selkeyttä ja käyttökelpoisuutta toiminnan luonteen mahdollista-
missa puitteissa. Puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön tu-
lisi yhdessä arvioida valtion talousarvion luvun 27.10 erittelyjen tar-
kistamistarve.

2. Puolustushallinnon tulisi kehittää edelleen hankkeidensa taloudellista 
arviointimallia ja arviointikäytäntöä hankkeiden eri vaiheissa yleisten 
taloudellisten arviointiperiaatteiden ja hankehallinnan periaatteiden 
mukaisesti ottaen huomioon hallinnonalan erityispiirteet. 
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen kohteena oli Puolustusvoimien materiaaliseen valmiuteen liit-
tyvien materiaalihankkeiden suunnittelu ja ohjaus. Viime vuosien valtion-
hallinnon ja puolustushallinnon ylätason julkisissa asiakirjoissa1 esitetty oh-
jaustavoite on Puolustusvoimien kokonaismenojen jakaminen kolmeen yhtä 
suureen pääosaan: henkilöstö, materiaalinen valmius ja muu toiminta (ns. 
kolmannesjakotavoiteajattelu). Tässä tavoiteajattelussa keskimmäisestä kol-
manneksesta on 1970-lukuun asti käytetty nimitystä sotavaruste- hankinnat, 
1980-luvulta alkaen nimitystä materiaalihankinnat ja vuodesta 2009 alkaen 
nimitystä materiaalinen valmius. Vuonna 2013 tehdyn määrittelyn perus-
teella materiaalinen valmius -käsite sisältää materiaali hankintojen lisäk-
si materiaalin kunnossapidon (tai ylläpidon). Kolmasosan sisältö on siten 
laajentunut vuosien varrella. Kolmasosan laajennuksen sekä  materiaalisen 
valmiuden viime aikaisen merkityksen kasvamisen vuoksi tarkastuksessa 
on selvitetty Puolustusvoimien määritelmän mukaisten materiaalihankkei-
den suunnittelua ja seurantaa.

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida muun muassa, vastaako materiaali-
menojen ja materiaalihankkeiden suunnittelussa ja ohjauksessa käytetty pää-
töksenteon tietoperusta yleisesti valtionhallinnossa ja yhteiskunnassa hyvänä 
pidettyjä käytäntöjä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti materiaali hankkeiden 
suunnittelun alkuvaiheisiin ennen mahdollista tarjous kilpailuvaihetta, koska 
yleensä mahdollisuudet vaikuttaa tuleviin menoihin ovat suurimmat hank-
keen alkuvaiheessa ja toteutuvien menojen liikkumavara pienenee hank-
keen edetessä. Hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää selvittää ja ennakoida 
mahdollisimman hyvin hankkeen kustannustehokkuus tai yleisten talou-
dellisten arviointikäytäntöjen mukainen kannattavuus. Tämä pätee myös 
Puolustusvoimien materiaalihankkeisiin, erityisesti sellaisiin suurempiin 
hankintoihin, joissa on käytännössä olemassa vaihtoehtoja ja liikkuma-
varaa. Puolustushallinnon mukaan hankevaihtoehtojen valinnassa voi ol-
la muitakin syitä kuin talousvaikutukset, joten kustannustehokkain vaihto-
ehto ei ole aina valittavissa.

Puolustusvoimien suorituskyky on yläkäsite, joka muodostuu materiaalin 
lisäksi muun muassa joukoista ja niiden koulutuksesta (kuvio 1). Materiaali-
hankkeita ei voida kaikissa tapauksissa erottaa suunnittelun alku vaiheessa 
Puolustusvoimien suorituskykyjen suunnittelusta. Tarkasteltujen  normien 
perusteella Puolustusvoimissa on suorituskykyjen alkuvaiheen suunnittelus-
sa ohjeistettu yleisellä tasolla järjestelmällisesti vaihtoehtoisten toteuttamis-
ehdotusten, kuten materiaalihankkeiden, tuottaminen ja niiden vertailu. 
Puolustushallinnon mukaan tarjouspyyntövaiheesta  alkaen ollaan sidok-
sissa saatuun järjestelmätyyppiin tai palvelulajiin. Tarjouspyyntö sitoo os-
tajaa, eikä siitä voi vetäytyä helposti. 

Puolustusvoimien materiaalisen valmiuden menoja on maksettu vii-
me vuosina valtion talousarvion momenteilta 27.10.01, 27.10.18 ja 27.10.19, 
joiden yhteenlaskettu vuotuinen käyttö vuosina 2010−2016 on ollut tilin-
päätösten perusteella 2 202–2 438 miljoonaa euroa (bruttoluku)2. Tästä 
kokonais summasta materiaalisen valmiuden menot ovat olleet 750−911 
miljoonaa euroa3.
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Tarkastuksessa katsottiin tarpeelliseksi selvittää ja arvioida laajem-
min momentin 27.10.18 käyttöön ja materiaaliseen valmiuteen liitty-
vän materiaali hankkeen suunnittelua ja seurantaa valtion talousarvioi-
den määräraha jaottelusta ja määrärahojen esitetyistä käyttötarkoituksista 
riippumatta. Tarkastuksen kohteena olevista hankkeista käytetään yksin-
kertaisuuden vuoksi nimitystä materiaalihankkeet, vaikka hankkeet sisäl-
täisivät todellisuudessa materiaalin lisäksi tai asemesta kalustoa, laitteita, 
palveluja tai aineettomia hyödykkeitä. Tarkastuksen päähuomio on sellai-
sissa suuremmissa hankkeissa, joiden käytännön suunnittelussa ja toteut-
tamisessa on olemassa vaihtoehtoja ja merkittävää liikkumavaraa.
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2 Miten materiaalista valmiutta ja 
materiaalihankintoja suunnitellaan? 

Puolustusvoimien materiaalihankkeet liittyvät Puolustusvoimissa käyte-
tyn laajemman käsitteen, suorituskyvyn, suunnitteluun ja rakentamiseen. 
Puolustusvoimissa on laadittu melko laaja kuvaus sen suorituskykyjen elin-
jakson hallinnasta sekä yleismääräyksiä ja ohjeita elinjakso suunnittelusta. 
Lisäksi puolustushallinto on viime vuosina laatinut eräitä järjestelmäl-
lisiä, muun muassa materiaalimenojensa suunnitteluun ja materiaali-
hankkeidensa menojen ja kustannusten arviointiin liittyviä ohjeita. Myös 
puolustus ministeriön ohje puolustushallinnon hankinnoista ja omaisuu-
den luovuttamisesta (FI.PLM.2010-166 45/30.00.00/2010) sekä Puolustus-
voimien hankintamääräys (HK1206) ovat osaltaan parantaneet edellytyksiä 
materiaali menojen ja materiaalihankkeiden säännöstenmukaiseen ja tar-
koituksenmukaiseen hallintaan.

Hankkeiden hyötyjen ja vaikuttavuuden arviointia tai hankkeiden ta-
loudellista arviointia on käsitelty vähän ja vaihtelevasti tarkastuksen käy-
tössä olleissa Puolustusvoimien normeissa. Suorituskyvyn elinjakson 
kustannuslaskenta normin käyttötarkoitusta ja otsikon mukaisen asian oh-
jeistusta on tarpeen selkeyttää ja kehittää. Tuoreessa sisäisen laskennan 
normissa on käsitelty näitä asioita ja hankkeiden taloudellista arviointia 
 aiempaa selkeämmin, mutta edelleen yleisellä tasolla.

Puolustusvoimien materiaalisesta valmiudesta esitettyjä julkisia tie-
toja on tarpeen selkeyttää. Esimerkiksi valtion talousarvion pääluokan 27 
määrä rahoissa on noudatettu puolustushallinnossa vakiintunutta ja yhtei-
sesti sovittua erittelyä ja esitystapaa. Kuitenkin talousarvion materiaali-
määrärahojen tietoerittelyjen epätäsmällisyydet sekä käyttösääntöjen poik-
keavuudet muiden hallinnonalojen budjetointiperiaatteista vähentävät 
materiaalisen  valmiuden menojen budjetoinnin selkeyttä, vaikeuttavat 
menojen hallintaa ja aiheuttavat hallinnollista työtä. Toisaalta joudutaan 
tasa painoilemaan toiminnan arkaluonteisuuden ja läpinäkyvyyden välillä. 
Valtion talousarvion nykyisen sotilaallisen maanpuolustuksen määräraha-
jaottelua tulisi kehittää parantamalla tietoerittelyn selkeyttä ja käyttö-
kelpoisuutta.

Monissa puolustushallinnon julkisissa ohjausasiakirjoissa on mai-
nittu yleisellä tasolla pyrkimys kustannustehokkuuteen tai kustannus- 
hyötyanalyysin mukaiseen kannattavuuteen, yhteiskuntataloudelliseen 
kannattavuuteen tai kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Puolustus hallinto 
ei ole kuitenkaan tarkemmin ohjeistanut tai kuvannut, mitä näillä taloudel-
lisilla arviointikäsitteillä tarkoitetaan tai miten näitä tavoitteita arvioidaan. 
Puolustushallinnossa on materiaalihankkeiden menojen arviointiin liitty-
viä järjestelmällisiä ohjeita, mutta hankkeiden hyötyjen tai vaikuttavuuden 
arviointia ei ole ohjeistettu. Tällöin kustannustehokkuus- tai yleisen talou-
dellisen arviointikäsitteen käytön merkitys jää epäselväksi.

Edellä mainittuja asioita koskevat nykyistä paremmat hankearviointi-
ohjeet auttaisivat ja ohjaisivat arvioimaan puolustushallinnon hankkeista ai-
heutuvia hyötyjä tai vaikuttavuutta sekä hankkeiden kustannus tehokkuutta, 
kustannusvaikuttavuutta tai kannattavuutta vertailukelpoisella tavalla ylei-
sesti noudatettaviin käytäntöihin nähden ja tarvittaessa läpinäkyvästi.
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joukko

tukeutuminen infrastruktuuri

materiaali

suorituskyky

käyttöperiaate

Kuvio 1: Suorituskyky muodostuu toisiinsa integroiduista osatekijöistä – joukko, 
 materiaali, käyttöperiaate – sekä näitä tukevista tukeutumisjärjestelyistä ja infra-
struktuurista (PAK 8:01 Hanketoiminta puolustusvoimissa s. 2). 

2.1 Puolustusvoimissa on laadittu laajoja 
määräyksiä ja ohjeita 

Puolustusvoimien materiaalisuunnittelu on osa suorituskyvyn 
suunnittelua

Puolustusvoimat on tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausun-
nossa korostanut, että sen materiaalihankkeiden kokonaisprosessi on lakien 
ja valtionhallinnon ohjauksen mukainen. Tarkastus tukee tätä toteamusta. 

Liitteessä 1 ja viiteluettelossa on lueteltu tarkastuksessa käytettyjä 
 valtion- ja puolustushallinnon asiakirjoja, jotka liittyvät materiaalisen val-
miuden ja materiaalihankintojen suunnitteluun ja ohjaukseen. 

Puolustushallinnolta saadun tiedon mukaan osa tarkastuksessa käyte-
tyistä Puolustusvoimien normeista on ollut päivitettävänä tarkastuksen ai-
kana. Tarkastus perustuu siten keväällä 2017 voimassa olleisiin normeihin.

Materiaali on yksi osa Puolustusvoimien suorituskykyä. Aineisto on 
materiaali hankkeiden eräiden osien suunnittelun ja toteutuksen osalta mel-
ko systemaattinen, laaja ja yksityiskohtainen. Materiaalihankkeiden talou-
dellista arviointia on puolestaan käsitelty vähän ja vaihtelevasti. Tämä voi 
johtua siitä, että hankkeiden alkuvaiheen suunnittelussa ei ole välttämättä 
erotettu materiaalihanketta vielä omaksi osakseen, vaan se sisältyy suoritus-
kyvyn suunnitteluun (kuvio 1). 

Puolustusvoimien normit, 
määräykset ja ohjeet ovat 
joistakin toiminnoista kattavia 
ja yksityiskohtaisia

Aineiston perusteella Puolustusvoimien normien määrittelemä ja ku-
vaama Puolustusvoimien suunnittelun käsitteistö koostuu erilaisista, osit-
tain sisäkkäisistä ja toisiinsa yhteydessä olevista ulottuvuuksista, osista ja 
osakäsitteistä. Joidenkin suunnittelu-ulottuvuuksien ja -osien suhde toi-
siinsa ja merkitys jäävät aineiston perusteella osittain epäselväksi. Niistä 
saatavan kuvan selkiyttäminen edellyttäisi Puolustusvoimien substanssi-
toiminnan syvällistä tuntemusta.
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Konsepti RakentaminenMäärittely Käyttö- ja   
 ylläpito

Suunnittelu ja 
kehittäminen Purkaminen

vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6

Kuvio 2: Elinjaksonhallinnassa sovellettavat vaiheet Puolustusvoimien normin HK 666 
liitteen 2 mukaan.

Suorituskyvyn elinjakson hallintanormit ohjaavat päätöksiä

Puolustusvoimien normien mukaan elinjaksohallintaohjeita ja normeja so-
velletaan Puolustusvoimien kehittämisohjelmaan sisällytettäviin ja sisälty-
viin hankkeisiin sekä sotavarusteeksi hyväksyttyjen järjestelmien elinjakson 
hallintaan. Niitä käytetään soveltuvilta osin myös muihin Puolustus voimien 
suorituskykyyn vaikuttaviin hankkeisiin.

Tarkastuksessa havaittiin, että suorituskykyjen ja hankkeiden eri elin-
jaksojen hallinta ja suunnittelu on ohjeistettu Puolustusvoimissa yleisellä 
tasolla kattavasti. 

Elinjaksopäätös tarkoittaa suorituskyvyn elinjakson edellä mainittujen 
vaiheiden välillä tehtävää päätöstä, johon liittyy seuraavan elinjaksovaiheen 
tavoitteiden asettaminen ja resursointi (Kuvio 2). Elinjaksopäätös edellyt-
tää, että elinjaksoauditoinneilla on saatu näyttö, joka mahdollistaa siirtymi-
sen elinjakson seuraavaan vaiheeseen.

Pääesikunnan logistiikkaosasto vastaa auditointiraporttien esittelystä 
elinjaksopäätöksen tekijöille Pääesikunnassa. Puolustushallinnon organi-
saatiossa oleva kehittämisohjelman omistaja vastaa siitä, että kehittämis-
ohjelman hankkeet on auditoitu ennen seuraavan elinjakson vaiheen 
päätöksentekoesittelyä. Elinjaksopäätöksen tekijä, joka yleensä on myös 
kehittämis ohjelman omistaja, ratkaisee, aloitetaanko seuraava elinjakso-
vaihe.

Elinjaksoauditointijärjestelmä luo edellytykset suorituskyvyn elin jakson 
prosessin hallintaan liittyvälle päätöksenteolle tuottamalla päättäjille hanke-
organisaatiosta riippumattoman näkökulman suorituskyvyn luomisen to-
dellisesta tilanteesta, valmistelun laadusta, seuraavan vaiheen aloittamisen 
edellytyksistä ja riskitasosta. Elinjaksoauditoinnit tuottavat riippumaton-
ta tietoa ja arvioita sekä esityksiä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. 
Elinjaksoauditoinnit ovat osa Puolustusvoimien sisäistä valvontaa. Lisäksi 
elinjaksoauditointijärjestelmä tukee suorituskyvyn luomisen suunnittelua 
tuottamalla ideointiin, esivalmisteluun ja suunnitteluun sekä rakentami-
seen osallistuvalle henkilöstölle objektiivisen näkökulman heidän töiden-
sä tilaan ja tuloksiin sekä neuvomalla oikeita toimintamalleja ja ohjaamalla 
käyttämään parhaita käytäntöjä, jotka ovat käytössä muualla Puolustus-
voimissa. Elinjaksoauditoinnit tehdään kunkin elinjaksovaiheen lopussa.

Tarkastusaineiston perusteella elinjaksoauditoinnit on erotettu 
päätöksenteko mekanismista ja niissä korostetaan auditointien riippumat-
tomuutta. Käytännössä elinjaksopäätöksen tekijä on edellyttänyt hyväk-
syttyä auditointia ennen päätöstä seuraavaan jaksoon siirtymisestä. Pää-
tös hankkeen mahdollisesta keskeyttämisestä tehdään Puolustus voimissa 
elinjakso päätöksenä, ja siitä vastaa nykyisen ohjeistuksen perusteella 
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 kehittämisohjelman suunnittelija. Mikäli auditoinnissa havaitaan vakavia 
poikkeamia, hankkeelle annetaan aikaa korjata asiat. Useassa tapauksessa 
poikkeamat, kuten elinjaksokustannusten puutteellisuus tai puutteet vaati-
musten hallinnassa, korjataan ja korjaukset todennetaan uudessa auditoin-
nissa. Vuonna 2016 tehtiin 40 Puolustusvoimien kehittämisohjelmaan liit-
tyvää auditointia, joissa vakavia poikkeamia oli yksi, lieviä poikkeamia 54 
ja kommentteja 104.

Suorituskyvyn elinjakson kustannuslaskentanormissa on kehitettävää 

Tarkastuksessa on arvioitu vuonna 2007 annetussa Puolustusvoimien 
suoritus kyvyn elinjakson kustannuslaskentanormissa esitetyn perusteel-
la, että elinjaksokustannuslaskelmalla on ainakin seuraavat kaksi eri tyyppistä 
käyttötarkoitusta:

 – ao. suorituskyvyn kustannus- tai menoerien ja rahoitustarpeen hah-
mottaminen ja niiden suuruuden suunnittelu sekä varautuminen en-
nakoidun elinjakson ajalla

 – ao. suorituskyvyn vaihtoehtoisten toteuttamistapojen tai eriaikaisten 
kustannusvaihtoehtojen vertailu ja kustannustehokkuudeltaan par-
haan vaihtoehdon valintaedellytysten aikaansaaminen.

Normin nämä käyttötarkoitukset ovat sinänsä yleisten taloushallinnon ja 
taloudellisten arviointitapojen mukaisia, mutta ne voidaan saavuttaa yhdellä 
ja samalla laskelmalla vain yksinkertaisissa poikkeustapauksissa. Normissa 
tai sen liitteissä ei ole selostettu rahoitustarvesuunnittelu- ja vaihtoehtojen 
kustannusvertailulaskelman ajattelutapaeroja eikä annettu tarkempia oh-
jeita näistä kahdesta erityyppisestä käyttötarkoituksesta.

Tarkastuksessa todettiin, että valtion budjettitalouden puolustus-
hallinnon rahoitustarvesuunnittelussa pyritään ennakoimaan joko  reaalista 
tai nimellistä vuotuista toiminnan määrärahatarvetta. Rahoitustarve-
suunnittelussa ei muuteta eri vuosina ennakoituja realisoituvia raha-
määräisiä suorituksia samaan ajankohtaan diskonttaus- tai prolongaatio-
kertoimilla, kuten tehdään investointilaskelmissa. Valtionhallinnon yleisten 
ohjeiden mukaan budjettitalouden piirissä olevien toimijoiden on käytettä-
vä yleisiä investointilaskennan periaatteita silloin, kun tarkastellaan määrä-
rahojen erilaisia vaihtoehtoisia käyttötapoja pitkävaikutteisissa investointi-
luonteisissa toiminnoissa tai hankkeissa.

Puolustusvoimien näkemyksen mukaan normi on tarkoitettu investointi-
päätöksen tueksi. Tarkastuksessa todettiin, että normi sopii parhaiten siihen 
vaiheeseen, kun hanke on vastaanottanut tarjoukset. Sitä vastoin konsepti- 
ja määrittelyvaiheessa normin käyttö on vaikeampaa tietojen puutteellisuu-
den vuoksi. Puolustushallinnon mukaan Pääesikunnan logistiikkaosasto on 
yhdessä Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa kehittä-
mässä tähän sopivaa työkalua. Vuotuisten toiminnan ja resurssien suunnitte-
lussa ei yleensä käytetä normin mukaista laskentaa, vaan Puolustus voimien 
toiminnan ja resurssien suunnittelussa järjestelmien kustannukset perustu-
vat asetettuihin käyttövarmuusvaatimuksiin. Puolustusvoimien Logistiikka-
laitos vastaa menotarpeen laskennasta.

Tarkastuksessa havaittiin, että normissa ei ole ohjeistettu dokumentoi-
maan arvioitavien kustannuserien kustannustasoa (esim. ao. indeksin avul-
la) eikä mahdollista inflaation huomioon ottamista eri vuosien kustannus-
erien arvioinnissa. 

Elinjakson kustannus-
laskentanormin eräitä osia 
tulisi tarkentaa ja selkeyttää 
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Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota myös normin soveltamisalaan. 
Normin mukaan sitä voidaan soveltaa jollain harkitulla tavalla kaikissa 
Puolustus voimien hankkeissa, joissa kustannustekijä muodostaa oletetta-
via rajoituksia. Tarkastusaineiston perusteella ei pystytty arvioimaan, mi-
ten harkintaa sovelletaan ja millaisia ovat hankkeet, joissa kustannustekijä 
ei muodosta oletettavia rajoituksia. 

Puolustushallinnon mukaan auditoinnissa tarkastetaan, että hankkeel-
la on olemassa elinjaksokustannuslaskelma. Osa Puolustusvoimien hank-
keista on enemmän hankintoja kuin varsinaisia hankkeita. Pääesikunnan 
logistiikkaosasto on ohjeistamassa hankehallintaa siten, että auditoinneis-
sa keskitytään enemmän varsinaisiin suorituskykyhankkeisiin, joiden seu-
raukset (tila, ylläpito, henkilöstö jne.) ovat suurimmat. 

Tarkastuksessa havaittiin Puolustusvoimien elinjakson kustannus-
laskenta normin muistuttavan tietyiltä osin valtion liikenne hallinnon anta-
maa liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeen kustannuslaskenta osaa. 
Kummassakin on tarkoitus ohjeistaa hankkeesta aiheutuvien merkittä vien 
kertaluontoisten ja toistuvien kustannusten arviointi järjestelmällisesti se-
kä diskontata tai prolongoida ne tiettyyn perusvuoteen. Erojakin dokumen-
teissa voidaan havaita. Liikenneväylien hanke arvioinnin yleis ohje sisältää 
muun muassa merkittävimpien hankkeesta aiheutuvien hyötyjen, hait-
tojen ja niiden rahamääräisten vaikutusten arvioimisen. Kun ne on mää-
ritetty, arvioidaan yhteiskuntataloudellista kannattavuutta useimmiten 
hyöty-kustannus laskelman avulla. Siinä hankkeen investointi kustannus on 
jakolaskun nimittäjässä ja kaikki siitä aiheutuvat rahamääräiset hyödyt ja 
haitat ovat osoittajassa. Puolustusvoimien normi kohdistuu vain hankkeesta 
aiheutuvien investointi- ja ylläpitomenojen tai -kustannusten määrittämi-
seen, eikä siinä ohjeisteta hankkeesta  aiheutuvien muiden rahamääräisten 
hyötyjen ja haittojen määrittämistä ja vertailua esimerkiksi investointi-
kustannuksiin.

Tarkastuksen yhteenvetona voidaan todeta, että normi auttaa nykyi-
sessä muodossaan hahmottamaan suorituskyvyn elinjakson aikana tule-
via erilaisia menoeriä ja kokoamaan ne yhteen järjestelmällisesti. Normin 
käyttö tarkoitusta, tavoittetta, soveltamista ja käytännön ohjeistusta on kui-
tenkin tarvetta kehittää tai selkeyttää yleisiin taloushallinnon ja taloudelli-
sen  arvioinnin periaatteisiin ja muun valtionhallinnon käytäntöihin nähden.

Hankkeiden taloudellisen arvioinnin käsittelyä sisäisen laskennan 
normissa tulisi parantaa 

Vuonna 2016 annetussa Puolustusvoimien sisäisen laskennan normissa on 
esitetty yleisellä tasolla edellä käsiteltyä normia selkeämmin muun muassa 
hankkeiden elinkaarikustannusten laskentaperiaatteita, kustannus laskentaa, 
määrärahasuunnittelua ja investointilaskelmia sekä yleisiä taloudellisen 
 arvioinnin periaatteita. Normin esitystapa viittaa siihen, että Puolustus-
voimien sisäinen kustannuslaskenta on vielä eräiltä osin kehitysvaiheessa, 
minkä vuoksi esimerkiksi suorituskykyjen kustannussuunnittelu perustuu 
arvioihin kirjanpidon toteutumatietojen sijasta. 

Normin mukaan hankkeiden ja hyötyjen analysoinnissa ”kaikkia 
 hankkeita/projekteja tulee tarkastella investointeina”. Normissa ei käyte-
tä muualla julkishallinnon hankkeissa usein käytettyä käsitettä taloudelli-
nen arviointi, vaan käsitettä investointilaskelma kustannus-hyötyanalyysin 
ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin yhteydessä. 

Puolustusvoimilla ei ole 
hankkeiden hyötyjen tai 
vaikuttavuuden tarkempaa 
arviointia käsitteleviä julkisia 
normeja, määräyksiä tai ohjeita 
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Kyseisen normin mukaan ”investointiluonteisten hankkeiden tuotto-
vaatimus vaihtelee investoinnin luonteen mukaan”. Normissa ei anneta kui-
tenkaan ohjeita tuottovaatimuksen lukuarvoille eriluonteisissa investoin-
neissa tai ohjeita tuottovaatimuksen määrittämiseksi. Toisaalta normissa 
linjataan, että ”kannattavin on yleensä se investointivaihtoehto, jonka nyky-
arvo on suurin, ellei esimerkiksi rahoituksen niukkuus edellytä hyvin  nopeaa 
takaisinmaksuaikaa”. Hankkeen kannattavuuslaskelman kannattavuus-
mittari voi siten olla joko ennalta asetetun tuottovaatimuksen täyttyminen, 
suurin nykyarvo tai nopea takaisinmaksuaika.

Edelleen normin mukaan ”Investointeja verrataan keskenään myös käyt-
tämällä nykyarvoindeksiä”. Tämän menetelmän sisältö jää normin selostuk-
sen perusteella epäselväksi. 

Normin mukaan kaikista Puolustusvoimien hankkeista ja investoinneista 
ei kyetä arvioimaan rahallisia hyötyjä vaan laskelmat osoittavat negatiivista 
nykyarvoa. Tällöin päätöksentekijän on normin mukaan verrattava hank-
keesta saatavaa vaikuttavuushyötyä kustannuksiin ja asetettava eri vaihto-
ehtojen vaikuttavuudet ja kustannukset arvioinnissa rinnakkain. Tämä esi-
tys viittaa kustannus-vaikuttavuusanalyysin periaatteisiin, vaikka normissa 
ei sanotakaan tätä selkeästi.

2.2 Hallinnon ylätason julkisessa 
ohjauksessa on käytössä menojen 
kolmannesjakotavoite

Useissa puolustushallinnon viime vuosien ylätason julkisissa ohjaus-
asiakirjoissa on käytetty niin sanotun kolmannesjakotavoitteen käsitettä, jolla 
tarkoitetaan periaatteessa sotilaallisen maanpuolustuksen yhteen laskettujen 
menojen jakamista suunnittelussa kolmeen yhtä suureen osaan. Tarkastuk-
sen haastattelutietojen mukaan menojen kolmannesjako periaatetta on käy-
tetty puolustushallinnossa kauan erityisesti ulkoisessa viestinnässä ja vertai-
lussa ulkomaihin. Lainsäädäntö ei tunne tätä termiä. Kolmannesjako tavoite 
nähdään puolustushallinnossa suuntaa antavana pitkän aikavälin kehitys-
tä kuvaavana periaatteena. Kolmannesjakotavoitteella on ollut merkitystä 
haettaessa tasapainoa sotilaallisen maanpuolutustuksen meno rakenteessa 
sekä myös ylätason linjauksista julkisuuteen annettavan mielikuvan luo-
jana. Kolmannesjakoajattelu ei ole ollut puolustushallinnossa suunnitte-
lua tarkasti ja yksityiskohtaisesti ohjaava periaate, vaan suurempi mer-
kitys puolustushallinnon suunnittelussa on ollut esimerkiksi erilaisten 
 suorituskyky-käsitteiden mukaisilla tavoitteilla. Pyrkimys on ollut pikem-
minkin kolmannesjaon eri osien tasapainoon, mikä ei tarkoita matemaat-
tista eri osien kolmasosatavoitetta. 

Materiaalihankintoja koskevan kolmasosan nimitystä on muutettu ja 
sisältöä laajennettu vuonna 2009 annetusta puolustuspoliittisesta selon-
teosta alkaen koskemaan myös materiaalin kunnossapitoa (tai ylläpitoa), jol-
loin tästä kolmanneksesta on alettu käyttää käsitettä materiaalinen  valmius. 
Toisaalta tämä yhden kolmasosan sisällöllinen laajennus ei ilmene joissa-
kin asiakirjoissa4 täysin yhtenäisenä ja selkeänä.

Kolmannesjakoajattelulla 
on tarkoitettu sotilaallisen 
maanpuolustuksen 
yhteenlaskettujen menojen 
jakamista suunnittelussa 
kolmeen keskenään 
tasapainossa olevaan osaan 
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Tarkastushavaintojen perusteella myös materiaalinen valmius käsit-
teen sisällöstä on olemassa erilaisia tulkintoja. Laajin tulkinta on, että ma-
teriaalinen valmius muodostuu seitsemästä eri osa-alueesta, jotka ovat 
 materiaalin riittävyys, varustamisaste, varastointijärjestelmän toiminta, 
kunnossapito järjestelmän toiminta sekä materiaalihankintojen toteutumi-
nen ja kuljetusvälineissä ottomateriaalin tila5. Useimmissa viimeaikaisissa 
puolustus hallinnon asiakirjoissa esitetään kuitenkin materiaalisen valmiu-
den käsittävän materiaalihankinnat ja materiaalin kunnossapidon6.

Tarkastuksen haastattelutietojen mukaan nykyisin voimassa oleva 
materiaalisen valmiuden käsite avattiin ja määriteltiin puolustusvoima-
uudistuksen yhteydessä ohjauskirjeen 10.7.2013 kriteereissä. 

Tarkastuksessa havaittiin, että puolustushallinto on viime vuosina esit-
tänyt esimerkiksi vuosiraporteissaan materiaalien kunnossapidossa ja sen 
rahoituksessa olevan laskennallista vajetta ja pyrkinyt ohjaamaan kunnossa-
pitoon aiempaa enemmän varoja, jolloin materiaaliseen valmiuteen kohdis-
tetuista varoista aiempaa suurempi osa on kunnossapitoon käytettäviä varoja. 
Tämän toimintatavan perusteluina voivat olla kuntotilaan, kunnossapito-
tilaan, ylläpitotilaan tai niiden laskennallisiin vajeisiin liittyvät käsitteet 
ja arviointi menetelmät, mutta yksityiskohtaisempia taustatietoja näistä 
ei ole hallinnon ylätason asiakirjoissa. Puolustusvoimissa on ollut tarkas-
tuksen aikana viimeisteltävänä kunnossapitostrategia, jonka perusteina 
ovat kunnossa pidon haasteet ja materiaalien kunnossapidon muutos vii-
me vuosina. Puolustusvoimien mukaan yksi haaste on ollut materiaalien 
kunnossapito vaje (kunnossapitotarpeen ja resurssien epätasapaino), jota 
on alkanut syntyä vuodesta 2005 alkaen, kun kunnossapidosta on joudut-
tu siirtämään rahaa muiden toimintamenojen kattamiseksi. Toinen haaste 
on ollut Puolustusvoimien valmiusvaatimusten kiristyminen viime vuosi-
na, jolloin tietyt materiaalit ja kalusto on pidettävä aiempaa korkeammassa 
käyttö valmiudessa. Puolustusvoimien mukaan materiaalien käyttö valmiuden 
nosto vaatimukset koskettavat kaikkia puolustushaaroja. Kunnossapito-
strategian avulla on tarkoitus saada parempi kunnossapidon tilanne kuva ja 
tehdä paremmat tulevaisuuden linjaukset kunnossapitotoiminnalle. 

Tarkastuksen perusteella voidaan arvioida, että puolustushallinnon ylä-
tason julkisissa asiakirjoissa esitetyt tiedot ja tietoerittelyt materiaalisen val-
miuden tilasta ja materiaalihankinnoista ovat osin yleisellä tasolla ja osin 
epätäsmällisiä. Materiaalinen valmius- ja materiaalihankinnat- käsitteet 
sisältävät useissa yhteyksissä esitettynä todellisuudessa myös palvelu-
hankintoja ja aineettomia hyödykkeitä. Tätä asiaa on käsitelty myös jäljem-
pänä luvussa 2.3. Materiaalinen valmius- ja materiaalihankinnat-nimitykset 
eivät kaikilta osin kuvaa täsmällisesti näiden käsitteiden alla tapahtuvaa to-
dellista toimintaa. Toisaalta selkeämmät, todellista toimintaa täsmällisem-
min kuvaavat nimitykset olisivat pitkiä, kuten puolustusmateriaali- ja muu 
puolustushyödykevalmius. 

Edellä kuvattujen havaintojen perusteella puolustushallinnon 
 materiaalisesta valmiudesta esitettyjä tietoja on periaatteessa tarvetta sel-
keyttää. Nykyisten valtion talousarvion tietoerittelyjen mahdolliset pienet 
tarkennukset eivät kuitenkaan vähennä olennaisesti niiden ohjaukseen ja 
kirjanpitoon liittyvää hallinnollista työtä verrattuna yksinkertaisempaan 
erittelytietoon. Hallinnon ylätason julkisen tietoerittelyn informaatio arvon 
ja tieto erittelyyn käytettävän työmäärän suhdetta on mahdollista paran-
taa tavalla tai toisella. Tätä asiaa on käsitelty myös jäljempänä luvussa 2.3.
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Momentti 27.10.50
(Maanpuolustusjärjestöjen  

toiminnan tukeminen)

Momentti 27.10.19 
(Hawk Mk 51 - 

koneiden modifiointi)

Momentti 27.10.18 
(Puolustusmateriaali- 

hankinnat)

Momentti 27.10.01 
(Puolustusvoimien 

toimintamenot)

Kuvio 3: Valtion talousarvion sotilaallisen maanpuolustuksen luvun määrärahojen käyttö 
vuonna 2016 (miljoonaa euroa). Puolustusvoimien materiaalihankkeiden menoja on 
maksettu momenttien 27.10.01, 27.10.18 ja 27.10.19 määrärahoista.

2.3 Materiaalisen valmiuden menoja 
maksetaan useammasta talousarvion 
määrärahasta

Tarkastusvirasto on käsitellyt muun muassa talousarvion pääluokan 27 
luvun 10 (Sotilaallinen maanpuolustus) momenttijakoa ja momenttien 
käyttö periaatteita vuonna 2011 valmistuneessa puolustusministeriön hal-
linnonalan ohjausjärjestelmätarkastuksessa. Tässä tarkastuksessa tehtiin 
osittain saman tyyppisiä havaintoja kuin aiemmassa ohjausjärjestelmä-
tarkastuksessa7.

Puolustusvoimien materiaalisen valmiuden menoja on maksettu vii-
me vuosina valtion talousarvion momenteilta 27.10.01 (Puolustusvoimien 
toiminta menot), 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat) ja 27.10.19 (Hawk 
Mk 51 -koneiden modifiointi). Puolustushallinnossa on jaoteltu Puolustus-
voimien materiaalihankinnat karkeasti ns. siviilihankintoihin ja sotilaalli-
siin hankintoihin. Haastattelutietojen mukaan rajanveto niiden välillä ei 
ole käytännössä täysin selkeä, mutta tarkoituksena on, että siviili luonteiset 
hankinnat maksetaan momentilta 27.10.01 ja sotilaalliset hankinnat momen-
teilta 27.10.18 ja 27.10.19.

Momentin 27.10.18 määrärahan talousarviossa esitetty käyttötarkoitus on 
puolustusmateriaalihankinnat, mutta tästä määrärahasta on maksettu osit-
tain muitakin menoja (hankittujen materiaalien ja kalustojen  kunnossapito- 
tai ylläpitomenoja, palveluhankintoja ja aineettomia hyödykkeitä).

Talousarvion luvun 27.10 määrärahojen numerointi ja käyttö tarkoitukset 
ovat valtion talousarvioasetuksen 5. pykälän ja valtiovarainministeriön 
määräysten mukaisia. Momentit 27.10.01, 27.10.18 ja 27.10.19 ovat kaikki 
kulutusmeno momentteja, joiden määrärahoilla on omat käyttö perustelunsa. 
Vaikka momentit ja niiden luonne ovat sovittujen käytäntöjen mukaisia, ne 
poikkeavat muiden hallinnonalojen käytännöistä. Lyhytvaikutteisia kulutus- 
tai käyttömenoja sekä pitkävaikutteisia investointiluonteisia menoja makse-
taan kulutusmenomomenteilta eli sekä momentilta 01 että momenteilta 18 ja 
19. Puolustusvoimien hankkimat erilaiset pitkävaikutteiset  tuotannon tekijät, 

Talousarvioerittelyjen 
epätäsmällisyydet sekä 
käyttösääntöjen poikkeavuudet 
muiden hallinnonalojen 
budjetointikäytännöistä 
heikentävät tietojen 
informaatioarvoa 
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kuten materiaali, aktivoidaan vain pieneltä osin taseeseen valtio konsernin 
kirjanpidossa. Puolustusvoimien sisäisen laskennan normin mukaan suu-
rin pitkävaikutteinen tuotannontekijäerä, maanpuolustuskalusto, kirjataan 
hankintavuoden kuluksi kokonaisuudessaan. Puolustusvoimien sisäisessä 
laskennassa maanpuolustuskalustoa on käsitelty vuodesta 2004 alkaen ku-
ten muutakin käyttöomaisuutta. 

Edellä mainitut seikat heikentävät materiaalisen valmiuden meno-
jen budjetoinnin ja kirjanpidon selkeyttä ja vähentävät tästä toiminnasta 
talousarvio erittelyjen perusteella saatavan informaation tarkkuutta ja arvoa. 
Tarkastuksessa ei havaittu kaikkien edellä kuvattujen käytäntöjen tuovan 
suuria toiminnallisia hyötyjä. Materiaalisen valmiuden menojen maksami-
nen kolmesta eri määrärahasta vaikeuttaa osaltaan muun muassa menojen 
hallintaa ja aiheuttaa enemmän hallinnollista työtä. Toisaalta Puolustus-
voimien sisäinen kirjanpito on laajempaa kuin talousarviokirjanpito. Tarkas-
tuksessa ilmeni, että puolustushallinto haluaa säilyttää nykyisen liikkuma-
varan valtion talousarvion eri määrärahojen käytössä. 

Puolustushallinnon näkemyksen mukaan talousarvion momenttien 
27.10.01 ja 27.10.18 käyttösääntöjen välistä rajaa voi mahdollisesti selkeyttää 
nykyisestä, jotta ei synny käytännön tilanteissa epäselvyyttä siitä, mille mo-
mentille meno kuuluu. Puolustusministeriön tavoitteena on selkeä budjetti-
rakenne, joka mahdollistaa budjetoinnin ja seurannan läpi näkyvyyden ja jo-
ka on myös riittävän joustava määrärahojen käyttöä ajatellen.

2.4 Hankeohjeistuksessa on yleisiä 
kustannustehokkuus- tai 
kannattavuustavoitteita 

Taloudelliseen arviointiin liittyvät valtionhallinnon säännökset ja 
ylätason linjaukset ovat yleispiirteisiä

Valtion ja myös puolustushallinnon materiaalihankkeiden ja hankinto-
jen taloudelliseen arviointiin ja yleensä hankkeiden toteuttamis päätösten 
perusteluihin liittyviä asioita käsitellään säännöksissä yleisellä tasolla8. 
Puolustus hallinnon joissakin ylätason linjauksissa ja asiakirjoissa on esitet-
ty toimintojen kustannustehokkuuteen tai yleisiin taloudellisen  arvioinnin 
tavoitekäsitteisiin liittyviä yleisen tason tavoitteita9. Linjauksista ei käy il-
mi, mitä kustannustehokkuustavoitteilla tai muilla tavoitteilla tarkoitetaan 
ja miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan käytännössä.
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Hankkeiden taloudellisen arvioinnin hyvänä pidettyjä 
käytäntöjä on olemassa

Hankkeiden taloudelliseen arviointiin liittyvien tavoitekäsitteiden ja 
menetelmien tulisi olla yleisten hyvänä pidettyjen, tieteelliseen ajat-
teluun pohjautuvien käytäntöjen mukaisia, jotta niillä olisi suurempi 
arvo päätöksenteon tietoperustana. Hyvänä pidettyjä taloudellisen ar-
vioinnin käytäntöjä ja menetelmiä sekä niiden hyötyjä on kuvattu ylei-
sellä tasolla alaan liittyvässä kirjallisuudessa. Taulukossa 1 on joissakin 
suomenkielisissä lähteissä esitetty tiivistetty vertailu  taloudellisten 
arviointimenetelmien pää ryhmien keskeisistä piirteistä.

Ulkomaisessa tieteelliseen ajatteluun pohjautuvassa alan kirjal-
lisuudessa on selostettu taloudellisista arviointimenetelmistä eri-
tyisesti cost-effectiveness-, cost-benefit- ja cost-utility-käsitteiden 
teorioita ja menetelmiä. Suomessa nämä käsitteet on käännetty kus-
tannus-vaikuttavuus-, kustannus-hyöty- ja kustannus-utiliteetti- 
käsitteiksi. Sen sijaan kustannustehokkuus-termiä ei esiinny suo-
menkielisessä alan kirjallisuudessa.

Suomen, muiden maiden ja eräiden kansainvälisten järjestö-
jen hallinnoissa on käytössä tarkempia ohjeita ja kuvauksia edellä 
mainituista taloudellisen arvioinnin menetelmistä ja niiden sovel-
tamisesta käytännössä. Esimerkiksi Suomen valtion liikennehallin-
nossa on vuodesta 1994 lähtien annettu yleisiä ja tarkempia ohjeita 
 kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusmenetelmiin pohjautu-

Taulukko 1: Taloudellisten arviointimenetelmien pääryhmät ja niiden keskeisten 
piirteiden vertailua eräissä suomenkielisissä kirjoituksissa (alkuperäinen lähde: 
Drummond M. F. Economic appraisal of health technology in the European 
community, 1987).

Menetelmä Kustannusten 
arvottaminen

Vaikutusten 
arvointi

Hyötyjen 
 arvottaminen

Kustannus-
analyysi

Raha-
määräinen

Vertailtavien 
toimenpiteiden  
hyödyt 
 oletetaan 
samoiksi

Ei arvoteta

Kustannushyöty-
analyysi

Raha-
määräinen

Toimenpiteen 
 aikaansaamat 
hyödyt

Raha-
määräinen

Kustannus-
vaikuttavuus-
analyysi

Raha-
määräinen

Toimenpiteen 
 vaikutus 
suhteessa 
yhteiseen 
 tavoitteeseen

Luonnollisina 
yksikköinä
(esim. 
lisääntyneet 
elinvuodet)

Kustannus-
utiliteettianalyysi

Raha-
määräinen

Toimenpiteen 
aikaansaamat 
hyödyt

Esim. laatu-
painotetut 
elinvuodet
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vasta liikennehankkeiden yhteiskuntataloudellisen  kannattavuuden 
arvioinnista ja hankearvioiden tekemisestä hankkeiden vaiheissa 
päätöksen teon systemaattiseksi tietopohjaksi. 

Puolustushallinnon mukaan Puolustusvoimien hankkeissa aikaan-
saatava hyöty olisi esimerkiksi turvallisuuden, puolustuskyvyn tai 
ennaltaehkäisy kyvyn lisääntyminen.

Tässä tarkastuksessa puolustushallinnossa käytetty kustan-
nustehokkuus-käsite rinnastetaan cost-effectiveness-analyysiin 
eli  kustannus-vaikuttavuusanalyysiin. Cost-effectiveness-analyy-
si kehitettiin Yhdysvaltain armeijassa 1950-luvulla apuvälineeksi 
vertailtaessa erihintaisia asejärjestelmiä sekä niiden toiminnallisia 
ja vaikuttavuuseroja. Ulkomaisessa kirjallisuudessa on  selostettu 
 kustannus-vaikuttavuusanalyysin teoriaa, ohjeita ja hyvänä pidettä-
viä käytäntöjä. Kustannus-vaikuttavuusanalyysia on käytetty laajal-
ti maailmalla kustannus-hyötyanalyysin vaihtoehtona muun  muassa 
puolustus hallinnoissa, koska kustannus-vaikuttavuusanalyysin on 
katsottu voivan antaa päätöksentekijöille käyttökelpoista tietoa 
esimerkiksi eri asejärjestelmätyyppivaihtoehtojen suhteellisesta 
 tehokkuudesta tai siitä, millä asejärjestelmämuutosvaihtoehdolla 
kustannus-vaikuttavuussuhteen kasvu on pienin tai vaikuttavuus-
kustannussuhteen kasvu on suurin.

Puolustusvoimissa hankkeiden taloudelliseen arviointiin 
liittyvät käsitteet ja niiden mukaiset menetelmät liittyvät 
suorituskykyvaatimuksiin

Tarkastuksessa havaittiin, että kustannustehokkuus-käsitteellä voi olla 
 Suomen puolustushallinnossa eri sisältöjä riippuen kulloisestakin näkö-
kulmasta ( jäljempänä on joitakin esimerkkejä). 

Puolustusvoimissa käytetyt kustannustehokkuus-käsitteet poikkeavat 
esimerkiksi valtion tulosohjausjärjestelmässä käytetyistä käsitteistä. Val-
tion tulosohjauksen käsikirjassa10 esiintyy kustannusvaikuttavuus-käsite. 
Kustannusvaikuttavuus kuvaa toteutuneen tai tavoitellun yhteis kunnallisen 
vaikuttavuuden suhdetta sen saavuttamisen kustannuksiin. Kustannuksiin 
sisältyvät vaikuttavuuden tarkastelussa periaatteessa kaikki toimenpiteen 
aiheuttamat kustannukset. 

Toisaalta tulosohjauksen käsikirjassa on myös toiminnallinen tehokkuus 
-käsite, joka jakautuu seuraaviin alakäsitteisiin:

 – taloudellisuus
 – tuottavuus
 – kannattavuus
 – kustannusvastaavuus. 

Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien välisissä tulossopimuksissa on 
vuodesta 2016 lähtien todettu toiminnallinen tehokkuus -otsikon alla, että 
”Toiminnallisen tehokkuuden tärkein mittari on tarkoituksen mukainen or-
ganisaatio ja toimintamalli niin, että sodan ajan suorituskyky (sodan ajan jou-
kot) kyetään tuottamaan mahdollisimman kustannus tehokkaasti  asetetuista 
suorituskykyvaatimuksista tinkimättä”. 

Kustannustehokkuus-termi voi 
Suomen puolustushallinnossa 
tarkoittaa eri asioita 
näkökulmasta riippuen
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Puolustushallinnossa on myös käytetty termejä ”paras kustannushyöty-
suhde”, ”kustannusoptimoitu”, ”kustannushyötyanalyysin mukainen kannat-
tavuus”, ”yhteiskuntataloudellinen kannattavuus” ja ”kokonais taloudellinen 
edullisuus”, jotka liittyvät taloudellisen arvioinnin käsitteisiin. Elinjakso-
normissa todetaan, että elinjaksokustannuslaskelmaa tulee käyttää

 – hankekonseptien vertailussa ja toteutettavan konseptin valintapää-
töksen yhtenä lähtötietona: tiedetään, mikä eri konsepteista tuottaa 
parhaan kustannus-hyötysuhteen,

 – hankinnan toteuttamisessa ohjaamaan järjestelmätoimittajaa valit-
semaan sellaisia ratkaisuja, jotka ovat asiakkaan kannalta kustannus-
optimoituja.

”Kustannus-hyötyanalyysin mukainen kannattavuus” esiintyy mää-
räyksessä, jossa suunnitellaan Puolustusvoimien toiminta suunnitelmaan 
sisältymättömiä velvoitteita tai investointeja. Tässä määräyksessä tai muissa 
saaduissa asiakirjoissa ei ole kuitenkaan kuvattu tarkemmin analyysin teke-
mistä. Vaikka yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ei ole määritelty asia-
kirjoissa, kokonaistaloudellinen edullisuus -käsitteen määritelmä vaikuttaa 
olevan suppeampi kuin yhteiskuntataloudellinen kannattavuus  (Jyri Koso-
lan Suorituskyvyn elinjakson hallinta s. 310−311 ja 401).

Puolustushallinnon mukaan materiaalihankkeiden ja niihin sisälty-
vien hankintojen kustannustehokkuusajattelun lähtökohtana on suoritus-
kyvylle asetettujen vaatimusten täyttyminen mahdollisimman hyvin. 
Siten kustannus tehokkuus hankkeissa toteutuu ennen kaikkea suoritus-
kykyvaatimusten täyttymisasteena suhteessa käytettävään rahoitukseen 
(panos-tuotossuhde).

Taloudellisen arvioinnin tarve ja laajuus riippuvat hankkeiden 
sisällöstä ja kokoluokasta 

Tarkastuksen havaintojen mukaan puolustushallinnon materiaali-
hankkeiden kustannustehokkuus tai yhteiskuntataloudellinen kannatta-
vuus ilmenevät eri tavalla ja niiden liikkumavara on erilainen erityyppisissä 
materiaali hankinnoissa. Luvussa 2.3 mainituilta momenteilta  maksettavat 
materiaalihanke menot voidaan ryhmitellä neljään ryhmään menojen  sisällön 
ja suuruuden perusteella: 

 – Osa yksittäisistä materiaalihankkeista on osa suurempaa kokonai-
suutta tai ne ovat rahamääräiseltä arvoltaan pieniä ja selkeitä hank-
keita, joiden kustannustehokkuuden tai yhteiskuntataloudellisen 
kannattavuuden suunnittelua ja toteutumista ei ole tarkoituksen-
mukaista eritellä ja arvioida yksityiskohtaisesti. Tällaisten hank-
keiden kustannustehokkuuden tai yhteiskunta taloudellisen 
kannattavuuden voidaan arvioida toteutuvan riittävästi laajem-
pien kokonaisuuksien kustannustehokkuuden tai yhteiskunta-
taloudellisen kannattavuuden suunnittelun ja toteutumisen kautta 
(esim. suorituskykyjen suunnittelun yhteydessä). 

 – Jotkin rahalliselta arvoltaan suuremmatkin hankkeet ovat välttä-
mätön tai itsestään selvä osa aiemmin hankittuja tai toteutettavak-
si päätettyjä suurempia kokonaisuuksia, jolloin niiden kustannus-
tehokkuutta tai yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ei ole aina 
aiheellista arvioida yksityiskohtaisesti. 

Puolustushallinnossa on myös 
käytetty yleisellä tasolla joitakin 
hankkeiden taloudellisen 
arvioinnin tavoitekäsitteitä



27

 – Puolustusvoimat on myös viime vuosina päättänyt eräiden suurten 
hankkeiden toteuttamisesta eteen tulleiden ennakoimattomien ja 
 nopeaa reagointia vaativien tilanteiden perusteella. Tällaisten hank-
keiden toteuttamisesta päätettäessä ei ole kohtuullista aina edellyttää 
niin tarkkaa kustannustehokkuuden tai kannattavuuden  arviointia 
kuin pitkäkestoisemmissa hankkeissa. 

 – Osa puolustushallinnon suuremmista hankkeista on luonteel-
taan uusia tai niissä on muuten nähtävissä käytännössäkin erilaisia 
vaihto ehtoja, jolloin niiden kustannustehokkuuden tai yhteiskunta-
taloudellisen kannattavuuden arviointi suunnitteluvaiheessa on 
mahdollista ja perusteltua.
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3 Miten materiaalisen valmiuden ja 
materiaalihankintasuunnitelmien 
toteutumista ja sen vaikutuksia 
raportoidaan ja seurataan?

Puolustusvoimien raporteissa annetaan edellä luvussa 2 käsitellyistä ohjaus-
informaation puutteista huolimatta selkeä yleistason tietoerittely materiaa-
lisen valmiuden yleistason tavoitteista ja niiden toteutumisesta. 

Hankkeiden suorituskykyjen suunnittelussa on noudatettu asiasta 
 annettuja normeja. Hyvänä pidettyjä hankkeiden taloudellisten  arviointien 
periaatteita ei kuitenkaan sovelleta Puolustusvoimien materiaali hankkeissa 
kattavasti, yksityiskohtaisella tasolla ja yhdenmukaisesti. Hankkeiden 
 taloudellisen arvioinnin käytännöissä on sellaista hankekohtaista vaihte-
lua, joka heikentää päätöksenteon tietoperustaa.

3.1 Yleistason seurantatieto on selkeää

Taulukossa 2 on esitetty edellä mainittujen kolmannesjakotavoitteiden vii-
me vuosien toteutuneita osuuksia

(%) 2010  
toteutuma

2012  
toteutuma

2013  
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

Materiaalisen 
 valmiuden menojen 
osuus

34 37 38 34 (32) 36 37

Kiinteiden henkilöstö  - 
menojen osuus

32 32 31 33 30 29

Muiden toiminta-
menojen osuus

34 31 31 33 (34) 35 34

Taulukko 2: Sotilaallisen maanpuolustuksen kokonaismenojen kolmannesjakotavoitteen 
toteutuminen vuosina 2010−2016 Puolustusvoimien raporttien mukaan (vuoden 2014 
suluissa oleva luku on vanhemmasta raportista ja vuoden 2014 ja 2015 luvut sisältävät 
pyöristysvirheitä)11.

Materiaalisen valmiuden yleistason tavoitteista ja niiden toteutumi-
sesta on raportoitu Puolustusvoimien vuosiraporteissa ja lyhyesti kerta-
luonteisessa puolustusvoimauudistuksen loppuraportissa. Raportoinnin 
pohjana on materiaalinen valmius -käsite, jossa Puolustusvoimien mate-
riaalisen valmiuden menot käsittävät momentin 27.10.01 toimintojen 1 400 
(varustaminen) ja 7 400 (kunnossapito) menot sekä momenttien 27.10.18 ja 
19 menot. Tämä raportointi antaa selkeän yleistason kuvan toteutumasta. 
Taulukossa 3 on esitetty materiaalisen valmiuden ja materiaalihankintojen 
viime vuosien toteutuneita menoja.



30

(miljoona euroa) 2010  
toteutuma

2012  
toteutuma

2013  
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

Momentin 27.10.01  
toimintojen 1400  
(varustaminen) ja  
7400 (kunnossapito) menot 

150 250 266 298,3 360

Momenttien 27.10.18  
ja 19 puolustus-
materiaalihankintamenot

600,4 615,4 645 452,9 464,1

Materiaalisen  
valmiuden menot

750,4 865,4 911 776 
(751,2)

824,1 878

Taulukko 3: Materiaalisen valmiuden kokonaismenot ja niiden muodostuminen vuosina 
2010−2016. Lähde: Puolustusvoimien raportit (vuoden 2014 suluissa oleva luku on 
vanhemmasta raportista).

Talousarvioasiakirjoissa tilausvaltuuksien tietojen yleispiirteisyys on 
lisääntynyt 

Edellä luvussa 2 on selostettu muun muassa tilausvaltuusmenettelyn kehittä-
mistä viime vuosina. Tarkastuksessa havaittiin, että talousarvio momenttien 
27.10.01 ja 27.10.18 tilausvaltuuserittelyt ovat muuttuneet viime vuosina 
siten yleispiirteisemmiksi, ettei enää ole esitetty hankekohtaisia tilaus-
valtuuserittelyjä. Toisaalta myös aiemmat tarkastusajankohtana voimas-
sa olleet hankekohtaisesti eritellyt tilausvaltuustiedot ovat yleispiirteisiä. 

Esimerkiksi talousarvioasiakirjoissa esitetty valmiusyhtymien varus-
taminen (VYV 1) -tilausvaltuus perustuu vuoden 1997 puolustus poliittisen 
selon teon linjaukseen, jonka mukaan maavoimien sodan ajan joukkojen ke-
hittämisen painopiste on kolmen valmiusyhtymän, tyyppinimeltään  prikaati 
2005, muodostamisessa. Ne ovat nopeasti perustettavia, suoritus kykyisiä 
prikaateja, joiden varustus ja koulutus mahdollistavat toiminnan valta-
kunnan kaikissa osissa. Valmiusyhtymien kehittämisessä korostetaan hy-
vää tiedustelu kykyä, operatiivista liikkuvuutta ja monipuolista tulivoimaa.

Vuoden 1997 puolustuspoliittisen selonteon mukaan sodan ajan  joukkoja 
koskevat rakenteelliset uudistukset ja niihin liittyvät tärkeimmät materiaali-
hankinnat oli tarkoitus toteuttaa vuoteen 2005 mennessä. Painopiste oli 
maavoimien valmiusyhtymien kehittämisessä. 

Valmiusyhtymien varustamisohjelma on mainittu tämän jälkeen valtion 
talousarvioissa silloisen momentin 27.10.16 määrärahojen yhtenä käyttö-
kohteena. Varustamisohjelman valtuudeksi on esitetty vuoden 2000 talous-
arviossa 6 148 miljoonaa markkaa ja vuoden 2002 talousarviossa 1 034 mil-
joonaa euroa. Myöhemmin tätä valtuuden kokonaismäärää ei ole enää 
esitetty talousarvioissa. 

Vuoden 2001 lisätalousarvioesitykseen tuli uutena tilausvaltuutena heli-
kopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH). Tämä 
tilausvaltuus liittyy myös valmiusyhtymien varustamiseen. Vuoden 2002 
talousarvioesityksessä tämän tilausvaltuuden kokonaismääräksi on esitet-
ty 180,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2001 lisätalousarvioesityksessä on kuvat-
tu yleispiirteisesti tämän tilausvaltuuden sisältö.

Talousarvioissa hankekohtaisesti 
eritellyt tilausvaltuustiedot 
ovat liian yleispiirteisiä 
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Vuoden 2002 lisätalousarvioesitykseen on tullut uutena tilaus valtuutena 
valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (588,7 miljoonaa euroa). Sii-
nä on kuvattu yleispiirteisesti tämän tilausvaltuuden sisältö. Vuoden 2005 
talousarvioesityksessä näistä tilausvaltuuksista on alettu käyttää myös ni-
mityksiä VYV1 ja VYV2.

Talousarviotiedoista saa sen kuvan, että alkuperäistä tilausvaltuutta ja si-
ten siihen sisältyvää valmiusyhtymien varustaminen -hanketta on jatkettu 15 
vuotta alkuperäisestä aikataulusta. Jos muutoksia ei ole tapahtunut hankkeen 
alkuperäisessä sisällössä ja kun sitä koskeva talousarvio tilausvaltuus toteu-
tuu 20 vuoden aikana, on periaatteessa mahdollista, että valtuuden voimassa-
olon alussa hankittu materiaali on jo vanhentunut valtuuden lopussa, jos 
pitäydytään alkuperäisissä suunnitelmissa. Talousarvioasiakirja tietojen 
perusteella rajanveto eri hankkeiden ja tilausvaltuuksien välillä (VYV1, 
VYV2 ja HTH) on epäselvä. Kun valmiusyhtymien varustamis hankkeista 
ei esitetä talousarvioasiakirjoissa tarkempia tietoja, materiaalihankintojen 
talousarvio raportoinnin informaatioarvo jää vähäiseksi.

Puolustushallinnon edustajien mukaan kaikki kolme tilausvaltuutta liit-
tyvät valmiusyhtymien varustamiseen. Valmiusyhtymien varustamisen täy-
dentäminen tunnetaan myös VYV2-tilausvaltuutena. Kaikkia näitä on jat-
kettu alkuperäistä pidemmiksi. Puolustushallinnon mukaan tilaus valtuuden 
pitkä kesto on seurausta lähinnä yhteispohjoismaisen NH-90-kuljetus-
helikopterihankinnan (20 kpl) pahasta toimitusviivästymisestä. Helikop-
terikaluston käyttöotto tapahtuu vaiheittaisin ominaisuus parannuksin ja 
on nyt edennyt.

VYV1 myönnettiin vuoden 1998 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja oli 
alun perin voimassa vuoteen 2006. Sitä on jatkettu useaan otteeseen, ja ny-
kyisellään se on voimassa vuoteen 2018.

VYV2 (valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen) myönnettiin vuo-
den 2002 ensimmäisessä lisätalousarviossa, ja sen oli tarkoitus olla voimassa 
vuoteen 2008 saakka. Myöhemmin sitä jatkettiin, ja viimeinen määräraha-
vuosi oli 2014.

HTH:n myöntövuosi oli 2001. Muutosten jälkeen viimeinen maksu-
vuosi oli 2015.

Puolustushallinnon mukaan tilanteessa, jossa tilausvaltuuden jakauma 
hankkeiden välillä merkittävästi muuttuu tai tilausvaltuudella hankitaan 
sellaista hyödykettä, joka ei ole luettavissa aiemmasta perustelusta mutta 
voidaan silti katsoa tilausvaltuuden käyttötarkoituksen mukaiseksi, tilaus-
valtuudesta laaditaan muutoksen yhteydessä päivitetty perustelumuistio. 
Perustelumuistio toimitetaan saman asiakirjan yhteydessä kuin muutosta 
esitetään eli esimerkiksi lisätalousarvioesityksen tai talousarvio esityksen 
yhteydessä.
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3.2 Esimerkkihankkeessa on sovellettu 
osittain taloudellisen arvioinnin 
periaatteita 

Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään puolustushallinnon materiaali-
hankkeiden ohjaustavoitteiden ja ohjeistuksen noudattamista, hankkei-
den taloudellisen arvioinnin toteutumista sekä hankkeiden aikataulun ja 
kustannusarvion pitävyyttä yhden esimerkkihankkeen asiakirjojen avulla. 
Tarkemmassa tarkastelussa oli virtuaalikoulutusympäristöhanke (VKY). 
Yleisellä tasolla tarkastuksessa tutustuttiin myös Puolustusvoimien kah-
teen suureen hankkeeseen, Laivue 2020- ja HX-hankkeeseen. Hankkeis-
sa oli saatujen tietojen perusteella noudatettu hankkeiden suorituskykyjen 
suunnittelussa luvussa 2 viitattuja normeja ja niissä määriteltyjä hankkeil-
le yhteisiä käytäntöjä. Seuraavassa keskitytään tarkemmin VKY-hankkeen 
havaintoihin.

Tarkastuksessa arvioitiin, että esimerkkihankkeen hyötyjen ja tehok-
kuuden kuvaukset asiakirjoissa ovat sinänsä perusteltuja ja uskottavia mut-
ta kuvaukset rajoittuvat hyötyjen ja tehokkuuden sanalliseen kuvaamiseen. 
Hankkeen auditointiraporteissa on huomautuksina esitetty muun muassa, 
että koko elinjakson kattava kustannuslaskelma tulee laatia ja hankkeen tuo-
mat edut (kustannussäästöt) olisi hyödyllistä esittää. Esimerkki hankkeesta 
ei ole laadittu yleisten taloudellisten arviointiperiaatteiden mukaista talou-
dellista arviointia (esim. kustannus-hyötyanalyysi). 

VKY-hanke asetettiin 13.2.2015 Puolustusvoimien joukkotuotannon 
kehittämis ohjelman koulutusjärjestelmä-alakehittämisohjelman alaisuu-
teen. Hankkeen asettamisasiakirjassa on sanottu, että VKY-hanke aloite-
taan vuoden 2015 alussa ja se päättyy viimeistään vuonna 2022. Hankkeen 
avulla täysi operatiivinen suorituskyky (FOC) on saavutettava vuoteen 2018 
mennessä. Hankkeen rakentamisvaihe tai investointivaihe ei ole vielä val-
mistunut, mutta hanke näyttää asiakirjojen perusteella toteutuvan suunnil-
leen alkuperäisen aikataulun mukaisesti, joskin jonkin verran supistettuna. 
Hankkeen rajausta on muutettu siten, että hanke kattaa vain Puolustus-
voimien omissa toimitiloissa käytettävän virtuaali koulutusympäristön ra-
kentamisen. Lisäksi hankkeen rajausta on muutettu siten, että hanke tuot-
taa  vastaavanlaisen kokonaisuuden myös kolmelle Rajavartiolaitoksen 
yksikölle. Alun perin Rajavartiolaitokselle piti ostaa vain virtuaalikoulutus-
ympäristölisenssit.

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeen kustannusarviota on tarkistet-
tu hankkeen eri vaiheissa. Tässä yhteydessä tai muissa yhteyksissä ei kuiten-
kaan havaittu selkeästi tarkastellun hankkeen vaiheissa tapahtuneiden muu-
tosten vaikutusta hankkeen kannattavuuteen tai tietoperustan pitävyyttä. 

Tarkastushavainnot viittaavat siihen, että yleisiä hankkeiden taloudel-
listen arviointien periaatteita on sovellettu eräiltä osin hankekohtaises-
ti. Yhden mukaisia ja yksityiskohtaisia hankkeiden taloudellisia arviointi-
malleja ei tarkastuksessa tullut esiin. 

Yleisiä hankkeiden taloudellisten 
arviointien periaatteita on 
sovellettu Puolustusvoimissa 
eräiltä osin hankekohtaisesti
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4 Miten yhteistyö, työnjako 
ja päätöksenteko toimivat 
Puolustusvoimien ja ministeriön 
välillä materiaalisen valmiuden 
hankkeissa ja hankinnoissa?

Edellä luvun 2 alussa on selostettu aineistoa, jossa on kuvattu myös puolustus-
hallinnon materiaaliseen valmiuteen tai materiaalihankintoihin liittyvää 
Puolustus voimien ja puolustusministeriön tavoiteltua tai suunniteltua yh-
teistyötä. Yhteistyöstä on mainittu myös Puolustusvoimien työ järjestyksissä 
ja johtosäännöissä. Puolustusvoimien on sisällytettävä ministeriön laati-
maan puolustushallinnon materiaali poliittiseen osastrategiaan sisältyvän 
puolustushallinnon hankintastrategian tavoitteet ja toimen pidelinjaukset 
omaan ohjeistukseensa. Ministeriön vetämiä, lähinnä sen ja Puolustus-
voimien välisiä yhteistyöelimiä ovat puolustushallinnon materiaali poliittinen 
johto ryhmä ja puolustushallinnon kaupallinen johtoryhmä. Niissä on mi-
nisteriön ja Puolustusvoimien edustus, ja ryhmien tehtävät on määritelty 
 ministeriön asettamispäätöksissä. Materiaalihankkeiden eri vaiheissa nou-
datettavat yhteistyö tavat on määritelty myös Puolustusvoimien hankinta-
määräyksissä. Tämän aineiston perusteella ei ole huomautettavaa puolus-
tusministeriön ja Puolustus voimien välisestä yhteistyöstä. 

Tarkastuksessa pyydettiin myös suullisesti arvioimaan ministeriön ja 
Puolustusvoimien yhteistyötä. Yhteistyön todettiin toimivan hyvin, eikä 
ongelmia tullut esiin.

Yhteenvetona voi todeta, että tarkastuksen perusteella yhteistyössä ei 
ole huomautettavaa. 

Tarkastuksen perusteella 
yhteistyössä ei ole huomautettavaa 
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Liite

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja 
 minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksessa selvitettiin yleispiirteisesti Puolustusvoimien materiaali-
hankkeiden suunnittelu- ja seurantakäytäntöjä sekä materiaalihankkeiden 
taloudellisen arvioinnin ohjausta ja toteutunutta käytäntöä.

Tarkastus keskittyi pääasiassa tarkastusajankohtana voimassa oleviin 
normeihin, ohjeisiin ja käytäntöihin. Tarkastelun ajanjakso ulottui kui-
tenkin tätä pidemmälle hallinnon ylätason tietojen arvioinnissa ja eräi-
den Puolustusvoimien nimettyjen hankkeiden arvioinnissa. Tarkas-
tus ei käsitellyt aiempien vuosien ajanjaksoa, jolloin Puolustusvoimien 
 materiaalihankintamäärärahoihin kohdistui voimakkaita leikkauksia (ns. 
puolustusvoimauudistus). 

Tarkastuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää Puolustusvoimien 
suoritus kyky- ja materiaalihankkeiden hankearvioinnin ja  kannattavuuden 
hallinnan kehittämisessä.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot puolustus-
ministeriöltä ja Puolustusvoimilta, jotka molemmat antoivat lausunnon. 
Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastus-
kertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät 
tarkastus viraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuksessa oli kolme seuraavassa taulukossa esitettyä pääkysymystä. 
Kaksi kysymyksistä jaettiin edelleen osakysymyksiin. Taulukon  kysymysten 
yhteydessä on esitetty myös niiden tarkastelua varten määritellyt kriteerit, 
käytetyt aineistot ja menetelmät.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Miten materiaalihankkeita suunnitellaan?
 – Miten on päädytty hallinnon ylätasolla 

 eriteltyihin tietoihin aiheesta, ja mikä merkitys 
niillä on puolustushallinnon ohjauksessa?

 – Miten kustannustehokkuus tai muu tällai-
nen  tavoite otetaan materiaalisen  valmiuden 
ja materiaali hankkeiden suunnittelussa 
 huomioon?

2. Miten materiaalihankesuunnitelmien toteutumis-
ta ja sen vaikutuksia raportoidaan ja seurataan?

 – Miten hyvää tai selkeää on ollut hallinnon ylä-
tason toteutumisraportointi ja sen kattavuus?

 – Miten hyvää tai selkeää on ollut toteutumis-
raportointi ja sen kattavuus esimerkki-
hankkeessa?

Kriteerit:
 – seurantatietojen kattavuus ja oikeellisuus, 

seuranta tietojen ja -käytäntöjen tavoitteiden-
mukaisuus. 

 – ohjauksen ja normien toimeenpanon kattavuus. 
 – priorisointi ja toteuttamispäätökset on perus-

teltu selkeästi ja riittävästi hyvän hallinnon 
 periaatteiden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit:
 – Asianmukaiset suunnittelutiedot ovat olemassa. 
 – Suunnittelutiedot ja -käytännöt vastaavat 

 muualla hyvänä pidettyjä käytäntöjä. 
 – Taloudelliseen arviointiin liittyviä hyviä käytän-

töjä ohjataan. 
 – Priorisoinnissa tai toteuttamispäätöksessä on 

käytettävissä riittävä tietoperusta. 
 – Taloudellisesti merkittävien hankkeiden 

 toteuttamisesta päätettäessä on saatavilla olevan 
 yleisesti hyväksytyn systemaattisen ajatusmallin 
mukaisesti tehty kannattavuusarviointi. 

 – Priorisointi tai toteuttamispäätös ohjeistetaan 
selkeästi ja riittävästi hyvän hallinnon periaat-
teiden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Aineistot: 
 – keskeisimmät säädökset, hallitusohjelmat 

2011 ja 2015, puolustuspoliittiset selonteot, 
 eduskunnan kannanotot 

 – kehyspäätökset 2010−2016, talousarvio asiakirjat 
2010−2016

 – aiheeseen liittyviä puolustushallinnon 
 strategioita, määräyksiä ja ohjeita, hankinta-
ohjeet, valtuussuunnitteluohje 

 – Puolustusvoimien normit 
 – tilinpäätökset 2010−2016, vuosiraportit 

2010−2016 
 – aiheeseen liittyviä julkisia selvityksiä ja 

opinnäyte töitä 
 – keskustelut puolustushallinnon edustajien 

 kanssa.

Analyysimenetelmät: laadullinen sisältöanalyysi; 
tarkastuskysymysten ja  kriteerien perusteella, osin 
 aineistolähtöisesti.
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus aloitettiin 22.9.2016 ja päätettiin 13.10.2017. Tarkastuksen aineis-
ton hankinta ja keskustelut on toteutettu pääosin vuoden 2017 talven ja ke-
vään aikana. Tarkastuskertomuksessa on otettu huomioon tarkastus kohteissa 
kevääseen 2017 mennessä tapahtuneet muutokset.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen teki johtava tuloksellisuustarkastaja Ari Hoikkala.  Tarkastusta 
ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Tarkastus rajattiin siihen, miten suunnittelua koskevaa ohjeistusta ja puo-
lustushallinnon normeja on noudatettu tai sovellettu materiaalihankkeissa 
ja miten niiden toteutus vastaa yleisesti valtionhallinnossa noudatettuja me-
nettelyjä. On huomattava, että tarkastuksessa on arvioitu Puolustus voimien 
materiaalihankkeiden suunnittelua ja ohjausta melko suppean tietoaineis-
ton perusteella. Tarkastuksessa käsiteltiin pääasiassa julkista ja suojaus-
tason IV mukaista tietoa.

Kriteerit: yhteistyöongelmiin viittaavien tietojen esiin-
tyminen ja ongelmien merkittävyys.
 
Aineistot: aiheeseen liittyviä julkisia selvityksiä ja 
opinnäyte töitä, esimerkkihankkeen asiakirjoja, kes-
kustelut puolustushallinnon edustajien kanssa.

Analyysimenetelmät: laadullinen sisältöanalyysi; 
tarkastus kysymysten ja kriteerien perusteella, osin 
aineistolähtöisesti.

3. Miten yhteistyö, työnjako ja päätöksenteko toi-
mivat Puolustusvoimien ja ministeriön välillä 
materiaali hankkeissa?

Aineistot:
 – puolustuspoliittiset selonteot, talousarvio-

asiakirjat 2010−2016 
 – Puolustusvoimien tilinpäätökset 2010−2016, 

vuosiraportit 2010−2016 
 – aiheeseen liittyviä julkisia selvityksiä ja 

opinnäyte töitä, esimerkkihankkeen asiakirjoja, 
eräiden muiden hankkeiden käytäntöjä  kuvaavat 
esitykset 

 – keskustelut puolustushallinnon edustajien 
 kanssa.

Analyysimenetelmät: laadullinen sisältöanalyysi; 
tarkastus kysymysten ja kriteerien perusteella, osin 
aineistolähtöisesti.
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