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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa si-
sältyneen Puolustusvoimien ohjausjärjestelmää koskeneen tarkastuksen. 
Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta antaman 
ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskertomuk-
sen, joka lähetetään Puolustusvoimille ja puolustusministeriölle sekä tiedok-
si eduskunnan puolustusvaliokunnalle, eduskunnan tarkastus valiokunnalle, 
valtiovarainministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista Puolustusvoimilla ja puolustus-
ministeriöllä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly 
asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastus viraston 
kannanotoista.

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

Puolustusvoimien päätehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Vuo-
sina 2012–2015 Puolustusvoimia uudistettiin voimakkaasti muun muassa su-
pistamalla joukko-osastojen määrää, keskittämällä palveluita, vähentämällä 
johtamistasoja sekä uudistamalla toimintatapoja. Tarkastuksen tavoitteena 
oli arvioida, millaisia ohjausmalleja Puolustusvoimien ohjauksessa käyte-
tään sekä arvioida, luoko nykyinen ohjausjärjestelmä hyvät edellytykset tu-
lokselliselle ja vaikuttavalle toiminnalle. Tarkastuksen kohteena olivat Puo-
lustusvoimien ohjausmenettelyt ja -järjestelmät. 

Puolustusministeriö ohjaa puolustusjärjestelmän kehittämistä ja siihen 
käytettäviä resursseja. Tarkastuksessa selvitettiin myös ministeriön strate-
gista ohjausotetta sekä erityisesti tulosohjauksen roolia puolustus hallinnon 
kehittämisessä. 

Tarkastuksen perusteella puolustusvoimauudistus on tehostanut Puo-
lustusvoimien ohjausmenettelyitä ja selkiyttänyt toimintatapoja mutta li-
sännyt myös ohjauksen määrää. Ohjausmallit ovat osittain päällekkäisiä 
ja rinnakkaisia. Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien välinen tulos-
ohjaus on puolestaan prosesseiltaan sujuvaa, mutta tulostavoitteiden aset-
tamisessa ja erityisesti tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden mitattavuudessa 
on kehitettävää.

Strateginen suunnittelu Puolustusvoimissa on vahvistunut 

Tarkastuksessa havaittiin, että puolustusvoimauudistuksen myötä Puolustus-
voimien suunnittelutoiminta on vahvistunut ja suunnitteluprosesseja on 
terävöitetty. Tarkastuksen mukaan strateginen suunnittelu on Puolustus-
voimissa kattavasti ohjeistettua ja strategiadokumenttien linjaukset johdet-
tavissa ylätason asiakirjoista, viime kädessä puolustusselonteosta ja hallitus-
ohjelmasta. 

Puolustusvoimilla ja puolustusministeriöllä on toimialansa luonteen 
vuoksi pitkä ja monipuolinen kokemus strategisesta suunnittelusta. Stra-
teginen suunnittelu on sotilasorganisaation toiminnan kannalta elintärkeä 
toiminto. Puolustusministeriön suunnittelu tehdään yhteistyössä Puolustus-
voimien kanssa, eikä tarkastuksessa havaittu ongelmia yhteistyön muodois-
sa tai sujuvuudessa. 

Puolustushallinnon tärkeimmäksi strategisia linjauksia sisältäväksi asia-
kirjaksi on muodostunut uusi puolustusselonteko. Puolustusselonteon mer-
kittävä rooli strategisten linjausten kokoajana on vähentänyt puolustus-
ministeriön omien strategioiden merkitystä. 

Tarkastuksen mukaan strateginen suunnittelu on puolustushallinnos-
sa resurssitietoista ja strategioilla pyritään myös perustelemaan resurssi-
tarpeita. Sen sijaan strategisen suunnittelun yhteys tulosohjaukseen ja 
- johtamiseen on melko ohut. Sitä, miten tulostavoitteet ja niiden saavut-
taminen ovat yhteydessä ylemmän tason tavoitteenasetteluun, oli vaikea 
 todentaa tarkastuksessa.



Tarkastusviraston kannanotot

Puolustusvoimien ohjausmallit on kuvattu kattavasti, mutta ne eivät 
muodosta selkeää kokonaisuutta

Puolustusvoimat hyödyntää toiminnassaan useita erilaisia ohjaus- ja 
johtamis malleja. Tärkeimpiä ohjauskeinoja ovat toiminnanohjaus, joka 
koostuu prosessi- ja toimialaohjauksesta, sekä normi- ja tulosohjaus. Puo-
lustusvoimauudistuksessa ohjausmallit ja -prosessit sekä niitä koskeva oh-
jeistus tuotiin näkyväksi. Ohjausmallit on kuvattu Puolustusvoimien doku-
menteissa huolellisesti. Eri ohjaustapoja on kuitenkin paljon, ja tarkastuksen 
perusteella malleista on vaikea muodostaa yhtenäistä, ymmärrettävää koko-
naisuutta, jossa vastuut, resurssit ja toimintatavat olisivat selkeitä. 

Tulostavoitteiden asettamisessa on haasteita

Tarkastuksen perusteella ei havaittu seikkoja, joiden mukaan tulos-
ohjausprosessit eivät toimisi puolustusministeriön ja Puolustusvoimien 
välillä pääosin kitkattomasti. 

Puolustusministeriössä ja Puolustusvoimissa on jo vuosien ajan kehi-
tetty tulosohjauksen toimivuutta. Ongelmallisin alue tuloksellisuuden ke-
hittämisessä on ollut aidosti mitattavien tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden 
asettaminen. Haasteena on ollut myös salassapitotarpeiden ja tulosohjauk-
sen läpinäkyvyyden yhdistäminen niin, että tuloksellisuusketjut voidaan 
todentaa uskottavasti. Puolustusministeriö on ollut haasteista tietoinen ja 
pyrkinyt kehittämään tulosohjauksen toimivuutta. Puolustusministeriössä 
on tarkastuksen tekohetkellä ollut käynnissä kokonaisarkkitehtuurihanke 
tulos ohjauksen kehittämiseksi puolustushallinnossa. Ministeriössä on myös 
vuonna 2015 siirrytty monivuotiseen tulosohjausmalliin, jonka tarkoitus on 
keskittyä aiempaa vahvemmin strategiseen ohjaukseen, strategisten tavoit-
teiden määrittelyyn ja tavoitteiden seurantaan. Tämän onnistuminen edel-
lyttää huomion kiinnittämistä siihen, miten strateginen ohjaus määritellään 
ja miten se yhdistyy pitkän aikavälin taloussuunnitteluun. On myös tärkeää 
kehittää edelleen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittareita, jotta nii-
den avulla voisi paremmin seurata tulosvastuun toteutumista.
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Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että 
 – puolustusministeriö kehittää yhdessä Puolustusvoimien kanssa 

tulos ohjauksen soveltamista sekä tulosmittareiden laadintaa strate-
gisempaan suuntaan

 – Puolustusvoimat tekee arvion ohjausmalliensa kokonaisuuden toimi-
vuudesta

 – Puolustusvoimat vahvistaa strategisen suunnittelun yhteyttä talous-
suunnitteluun.





Tarkastusviraston kannanotot 4

1 Mitä tarkastettiin 11

2 Miten Puolustusvoimien suunnittelu toimii? 15

2.1 Strategisen suunnittelun dokumentit muodostavat 
selkeän kokonaisuuden 15

2.2 Strategiaprosessit ovat monimutkaisia mutta hallittuja 17
2.3 Suunnittelu on resurssitietoista, taloudellisten 

vaikutusten arvioinnissa on kehitettävää 18

3 Onko Puolustusvoimien ohjauskokonaisuus selkeä? 21

3.1 Ohjausmallit on kuvattu hyvin 21
3.2 Ohjausmallit eivät muodosta täysin selkeää kokonaisuutta 24

4 Miten tulosohjaus ja -raportointi toimivat puolustushallinnossa? 27

4.1 Tulosohjausmalli ja prosessit on kuvattu hyvin 27
4.2 Tulosohjaus ministeriön ja Puolustusvoimien välillä on sujuvaa 28
4.3 Tuloksellisuuden mittaamisessa on haasteita 28

Liite: Miten tarkastettiin 30

Viitteet 34

Sisällys





11

1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen kohteena oli Puolustusvoimien ohjausjärjestelmä puolustus-
voimauudistuksen jälkeen. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, millaista 
Puolustusvoimien ohjaus on ja millaiset edellytykset se luo tulokselliselle 
ja vaikuttavalle toiminnalle. 

Ohjausjärjestelmä tarkoittaa niitä johdon toimintatapoja ja järjestelmiä – 
esimerkiksi suunnittelua ja raportointia – joilla varmistetaan ja tuetaan sitä, 
että itse toiminta olisi mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa. Ohjaus-
järjestelmä on nimensä mukaisesti vain järjestelmä eikä sisällä toimintaa tai 
toiminnan vaikutuksia. Myöskään ohjausjärjestelmätarkastukset eivät koh-
distu toiminnan tuloksiin vaan toimintaedellytyksiin.

VTV on tarkastanut koko puolustusministeriön hallinnonalan ohjaus-
järjestelmää vuosina 2009–20101, jolloin ohjausjärjestelmää käsiteltiin laa-
jasti myös laskentatoimen ja sisäisen valvonnan osalta. Nyt tehty tarkas-
tus ei kohdistunut koko hallinnonalaan vaan Puolustusvoimiin, jolloin oli 
perusteltua keskittyä nimenomaan Puolustusvoimille olennaisiin ohjauk-
sen muotoihin. Tällaisina pidettiin tarkastuksessa erityisesti suunnittelua, 
ohjaus prosesseja sekä tulosohjausta ja -raportointia. Suunnittelun osalta 
tarkastettiin sitä, millaista strateginen ohjaus ja suunnittelu ovat Puolustus-
voimissa ja miten strateginen ohjaus ilmenee suunnitteluasiakirjoista. Tulos-
ohjausta tarkastettiin arvioimalla Puolustusvoimien ja puolustusministe-
riön välistä ohjaussuhdetta, tavoitteenasettelua ja tulosraportointia sekä 
sitä, miten onnistunutta ohjaus on ollut. Puolustusvoimien ohjausproses-
sien määrä on mittava, joten prosessikuvaukset, -ohjeet ja niiden muodos-
tama kokonaisuus olivat myös tarkastuksen kohteina.

Tarkastuskohteena olleen ohjausjärjestelmän rahallista arvoa ei voi suo-
raan määritellä, koska ohjausjärjestelmä ei ole itsenäinen toiminto vaan osa 
kaikkea toimintaa. Ohjausjärjestelmässä on viime kädessä kyse johtamisesta 
ja hallinnasta, joten sen välillinen taloudellinen merkitys on kuitenkin suuri. 
Puolustusministeriön osuus valtion budjetista oli vuoden 2017 talousarvio-
esityksessä 2 829,7 miljoonaa euroa, josta sotilaallisen maanpuolustuksen 
osuus 2 396,1 miljoonaa euroa. Puolustusbudjetin osuus valtion kokonais-
menoista on talousarvioesityksen mukaan 5,1 prosenttia. 

Puolustusvoimissa toteutettiin laaja rakenneuudistus vuosina 2012–2015. 
Uudistuksen syitä olivat muun muassa kustannuspaineiden kasvu, resurs-
sien ja rakenteen epäsuhta sekä asevelvollisikäluokkien pieneneminen. Ta-
voitteena oli, että uudistuksella saataisiin aikaan pysyviä kustannussäästöjä 
ja että Puolustusvoimien rakenne vastaisi sen resursseja ja tehtäviä. Säästö-
jä saavutettiin vähentämällä johtamistasoja, lakkauttamalla ja yhdistämällä 
joukko-osastoja, keskittämällä toimintoja sekä lyhentämällä palvelus aikoja. 
Säästöinä tavoiteltiin 60–65 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Yhteen-
sä rakenteellisilla uudistuksilla tuli aikaansaada 115–135 miljoonan euron 
vuosittaiset säästöt vuodesta 2015 alkaen verrattuna tilanteeseen, jossa uu-
distusta ei olisi tehty.

Puolustusvoimat on arvioinut uudistuksen toteuttamista ja todennut, 
että rakennemuutoksen toimeenpanon toteutus oli kaiken kaikkiaan on-
nistunut, uudistus vietiin läpi tavoiteaikataulussa ja sillä saatiin aikaan ta-
voitellut muutokset ja säästöt. Puolustusvoimauudistuksen vaikutuksia 
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 organisaatiorakenteeseen on pidetty toimintaa selkeyttävänä muun muas-
sa siksi, että uudistuksen jälkeen organisaatio on matalampi ja vastuut sel-
keämpiä kuin aikaisemmin. Tarkastusvirastokin on arvioinut lyhyesti uudis-
tuksen taloudellisten vaikutusten arviointien riittävyyttä jälkiseurannassa 
2014. Tarkastusvirasto totesi, että arviot ovat olleet asianmukaisia ja että ta-
loudelliset vaikutukset on arvioitu riittävällä tavalla.

Puolustusvoimauudistuksessa syntyi paljon hyviä käytäntöjä, joiden 
omaksumisesta saattaisi olla hyötyä muissakin uudistushankkeissa. Uudis-
tuksen onnistumisen edellytyksenä on, että 

 – uudistustarve tulee organisaation sisältä, jolloin muutokset ovat hel-
pommin perusteltavissa ja ymmärrettävissä

 – uudistuksessa suunnittelu- ja valmisteluorganisaatiot ovat erilliset
 – uudistukselle asetetaan selkeät tavoitteet ja aikataulut ja valmistel-

laan myös raportointia alusta saakka
 – muutoksiin liittyvä säädösvalmistelu hoidetaan ennakoivasti ja laa-

dukkaasti
 – uudistuksessa tehdään alusta saakka laskelmia kustannushyödyistä
 – henkilöstö sitoutetaan voimakkaasti mukaan muutoksiin ja muutok-

sia koskeva tiedotus hoidetaan avoimesti. 

Henkilöstön kannalta puolustusvoimauudistus toteutettiin verraten pit-
kän ajan kuluessa, mikä edisti sopeutumista muutoksiin. Puolustusvoimat 
toimi uudistuksessa hyvän työnantajan tavoin, mistä se sai tunnustukseksi 
Valtiokonttorin myöntämän Kaiku-palkinnon.
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2 Miten Puolustusvoimien suunnittelu 
toimii?

Tarkastuksessa todettiin, että Puolustusvoimien strategia-asiakirjat ovat 
linjassa keskenään ja strategiadokumentit muodostavat loogisen koko-
naisuuden. Strategia-asiakirjoissa tavoitteet on esitetty selkeästi ja strategia-
prosessit on kuvattu huolellisesti. Strategiadokumenteista ei voi kuitenkaan 
päätellä, miten esitettyihin strategialinjauksiin on päädytty ja millaisia ta-
loudellisia vaihtoehtoja linjauksille on ollut. Strategiat laaditaan tiedossa 
olevien resurssien mukaan, mutta ylemmän tason linjaukset ovat poliitti-
sia. Taloudelliset riskit tiedostetaan strategioissa yleisellä tasolla, samoin 
se, että resurssien niukkuus on riski sinänsä. 

2.1 Strategisen suunnittelun dokumentit 
muodostavat selkeän kokonaisuuden

Suunnittelujärjestelmä tarkoittaa erilaisten suunnitteluvälineiden, suunnit-
teluprosessien ja suunnitteluasiakirjojen kokonaisuutta. Strateginen ja pit-
kän aikavälin suunnittelu tarkoittaa tässä useita vuosia eteenpäin koskevaa 
toiminnan ja talouden eri vaihtoehtojen analysointia ja valintaa näiden välil-
lä. Tarkastuksessa arvioitiin sekä Puolustusvoimien että sitä ohjaavan puo-
lustusministeriön strategisia asiakirjoja. Puolustusministeriön strateginen 
suunnittelu koskee valtioneuvoston ohjesäännön 16. pykälässä määriteltyä 
puolustusministeriön toimialaa, johon sisältyvät puolustuspolitiikka, soti-
laallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 
sekä sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta. Puolustus-
ministeriön ja Puolustusvoimien strategista suunnittelua tehdään yhteis-
työssä siten, että ministeriön strateginen suunnittelu liikkuu yleisemmäl-
lä ja hallinnollisemmalla tasolla kuin Puolustusvoimien, jonka suunnittelu 
konkretisoi ja antaa sisällön ylemmän tason suunnitelmille. Käytännössä on 
vaikeaa vetää rajaa siihen, mikä on ministeriön ja mikä Puolustus voimien 
strategista suunnittelua. 

Puolustusministeriöllä on www-sivuillaan esitetty yleisstrategia ”Tur-
vallisesti tulevaisuuteen 2025”2. Yleisstrategia esittelee puolustuspolitiikan 
yleisiä linjauksia ja periaatteita. Yleisstrategian lisäksi puolustusministe riöllä 
on kuusi muuta strategiaa, joita voidaan luonnehtia lähinnä turvallisuus-
strategioiksi. Ne käsittelevät esimerkiksi yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamista3 ja Suomen puolustuksen teknologisen ja teolli-
sen perustan turvaamista4. Puolustusministeriöllä on edellä mainittujen 
strategia -asiakirjojen lisäksi myös erillinen strateginen suunnitelma 20305, 
johon liittyy yhdeksän osastrategiaa6. Strateginen suunnitelma sisältää lin-
jaukset ja tärkeimmät toimenpiteet strategiakaudelle, ja siinä käytetään lin-
jausten tukena muun muassa skenaariotekniikkaa. Puolustushallinnon stra-
tegioita tukee hallinnonalan tutkimustoiminta, jonka yhtenä tavoitteena on 
vahvistaa sitä tietopohjaa, jolta puolustukseen liittyviä strategisia valintoja 
tehdään. Hallinnonalan tutkimustoiminta, josta suurin osa tapahtuu Puo-
lustusvoimien tutkimuslaitoksessa, kohdistuu myös sotilasstrategioihin ja 
ylipäätään strategiseen ajatteluun. 
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Puolustusselonteosta on tullut ylätason strategia 

Tarkastuksessa havaittiin, että puolustusministeriön julkiset strategia- 
asiakirjat ovat huolellisesti laadittuja ja esimerkiksi osastrategioiden kaut-
ta saa uskottavan ja luotettavan kuvan suunnittelun tietopohjasta. Strategia-
kokoelman merkitys ei kuitenkaan ole enää niin suuri kuin miksi se on 
strategioiden laatimisajankohtana 2006–2011 tarkoitettu. Tämä johtuu sii-
tä, että vuonna 2017 laadittiin ensimmäinen erillinen puolustusselonteko7 

edellisenä vuonna laaditun ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon lisäksi. 
Perustuslain 44. pykälään perustuvaa selontekomenettelyä on käytetty ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikan linjaamisessa jo 1990-luvun lopulta lähtien, ja 
erillinen puolustusselonteko painottuu nimenomaan puolustus hallinnon ja 
Puolustusvoimien rooliin ulkoisen turvallisuuden ylläpitämisessä. 

Puolustusselonteossa linjataan puolustuspoliittiset perusteet selonteko-
kaudelle ja kerrotaan painopisteet Suomen puolustuskyvyn ylläpitämisel-
le ja kehittämiselle. Tarkastushaastattelujen mukaan selonteon strateginen 
merkitys on ollut suuri. Aikaisemmin puolustushallinnolta on puuttunut 
kokoava ylätason asiakirja, joka olisi määritellyt kansallisen turvallisuuden 
linjaukset8 ja esittänyt selkeät linjaukset puolustushallinnon tehtäville ja 
resurssitarpeille. Puolustusselontekoa voidaankin pitää tärkeimpänä ylä-
tason strategia-asiakirjana, johon puolustushallinnon muut strategia-asia-
kirjat nojaavat. Selontekomenettelynä laaditun sotilasstrategisen dokumen-
tin paino arvo on myös selvästi suurempi kuin hallinnonalan yleisstrategian, 
koska selonteko laaditaan yli hallinnonalarajojen ja parlamentaarisesti ja 
sen ohjaus vastuu on ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan 
ja tasa vallan presidentin yhteisellä kokouksella (TP-UTVA). 

Puolustusministeriön strategiakokoelman päivitystarve on tarkastuk-
sen mukaan tunnistettu, ja päivitysprosessi on aloitettu vuonna 2015. Mi-
nisteriön mukaan strategian päivitys on kuitenkin tarkoituksella keskeytet-
ty puolustus selonteon valmistelun ajaksi. Valmistelua on tarkoitus jatkaa 
vuonna 2018.

Puolustusvoimien suunnittelu on sotilasstrategista

Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien strateginen suunnittelu tehdään 
pitkälti yhteistyössä, mutta kummankin strategisessa suunnittelussa on myös 
omaleimaiset piirteensä. Puolustusministeriön strategiat ovat selkeästi hal-
linnon asiakirjoja, joiden keskeinen merkitys on hallinnonalan toiminnan 
esittelyssä ja resurssitarpeiden perustelussa. Niillä on selkeämpi yhteys 
talou teen erityisesti tulosohjauksen kontekstissa, kun puolustushallinnon 
rauhan ajan toiminta pyritään esittämään kustannustehokkaana ja tuloksel-
lisena. Puolustusvoimat on puolestaan sotilasorganisaatio, ja sen strategioil-
la on pohjansa sotilasstrategisessa ajattelussa. Sen mukaan strategioiksi ei 
kutsuta kaikkea tärkeänä pidettyä asiakirjamateriaalia vaan strategiat ovat 
oppi asevoimien järjestämisestä tarkoitustaan varten. Strategioiden yhteys 
talouteen ei tässä kontekstissa ole erityisen vahva, koska strateginen ajattelu 
keskittyy sotilaallisen suorituskyvyn kehittämiseen ja sodan ajan tarpeisiin. 
Perinteisesti9 strategioiden taloudellinen puoli näyttäytyy sotilas strategioissa 
lähinnä resurssien niukkuutena, johon sota strategien on sopeuduttava. Tä-
mä pätee myös Puolustusvoimien strategisiin suunnitelmiin. 

Puolustusselonteon 
linjaukset ovat korvanneet 
puolustusministeriön strategioita

Puolustusvoimilla ajattelu on 
sotilasstrategista, ministeriössä 
hallintostrategista
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Kuvio 1: Strategisen suunnittelun aikajana (lähde: Puolustusvoimat)

Strategisessa suunnittelussa toimintaympäristön analyysi ja ennakointi 
ovat puolustushallinnossa suuressa roolissa. Vaikka strategioiden laatijana 
on ministeriö tai Puolustusvoimat, puolustushallinnossa strategisen suun-
nittelun keskeisimpiä tehtäviä on suunnitella ja mitoittaa toiminta kulloisiin-
kin olosuhteisiin, kilpailijoihin, vastustajiin ja muihin toimijoihin nähden. 

Tarkastuksen aikana sekä haastatteluista että dokumenteista ilmeni, et-
tä puolustusministeriöllä ja Puolustusvoimilla on yhtenäinen näkemys stra-
tegisesta ohjauksesta ja suunnittelusta hallinnonalalla. Puolustusvoimat 
ja puolustusministeriö tekevät strategisessa suunnittelussa tiivistä yhteis-
työtä, mikä näkyy Puolustusvoimien ja ministeriön strategiadokumenttien 
yhtenevänä linjana.

2.2 Strategiaprosessit ovat monimutkaisia 
mutta hallittuja

Strateginen suunnittelu kuuluu Puolustusvoimien neljästä pääprosessista 
ensimmäiseen, suorituskyvyn suunnitteluun ja kehittämiseen. Strategisen 
suunnittelun päätuotteet ovat Puolustusvoimien tavoitetila-asiakirja (Puo-
lustusvoimien strategia) ja Puolustusvoimien kehittämisohjelma, jotka yh-
dessä muodostavat Puolustusvoimien strategisen suunnitelman. Puolustus-
voimien strategisten asiakirjojen laadinnasta ohjeistetaan Pääesikunnan 
suunnitteluosaston strategista suunnittelua koskevalla ohjeella. Ohje liit-
teineen kuvaa strategisen suunnittelun prosessia ja strategiatyön perustei-
ta Puolustusvoimissa. Prosessi käydään läpi yksityiskohtaisesti ja kattavas-
ti myös Puolustusvoimien toimintakäsikirjassa. 
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Tarkastuksessa käytiin läpi Puolustusvoimien ohjeistus strategioiden laa-
dinnasta sekä kuvaukset strategisen suunnittelun prosesseista. Dokumentit 
on laadittu ohjeistuksen mukaisesti, ja tavoitteet on esitetty sel keästi. Strate-
gioiden pitkä aikajänne on tavoitteenasettelun kannalta hankala, mutta sitä 
konkretisoidaan jakamalla ajanjakso kehittämisohjelmilla. Strateginen suun-
nittelu tapahtuu kuviossa 1 kuvattuna jatkuvana prosessina, joka sovitetaan 
hallitusohjelmien ja selontekoprosessien mukaan. Prosessit ovat kuvattui-
na monimutkaisia, mutta niiden takana on selkeä suunnitelma: strategia-
työn jatkuvuus taataan selkeästi kuvatuilla ja vastuutetuilla prosesseilla10.

Suunnittelu on puolustushallinnossa keskeinen toiminto, sillä vain hy-
vällä suunnittelulla ja varautumisella voidaan pitää yllä kuvaa uskottavas-
ta puolustuksesta. Tarkastuksessa ilmeni, että strateginen suunnittelu on 
vahvistunut Puolustusvoimissa puolustusvoimauudistuksen myötä. Vah-
vistumisen tavoitteena oli paitsi parantaa suunnittelun laatua myös si-
touttaa Puolustusvoimien tulosyksiköt ja pääesikunta voimakkaammin 
strategiaan ja sen jalkauttamiseen. Puolustusministeriön mukaan hallinnol-
liset suunnittelumenettelyt eivät muuttuneet uudistuksessa sinänsä vaan 
puolustus voimauudistuksen suunnittelussa hyödynnettiin olemassa olevaa 
järjestelmää, joka toimi hyvin. Puolustusvoimissa sen sijaan suunnittelun 
vahvistuminen näkyy aiempaa kattavampana ohjeistuksena, prosessien kat-
tavampana kuvaamisena sekä muun muassa Pääesikunnan suunnitteluosas-
ton vahvistumisena. Strategisen suunnittelun vahvistaminen voidaan nähdä 
positiivisena, suunnittelua terävöittävänä seikkana, mutta asian kääntö-
puolia ovat hallinnon prosessien lisääntyminen ja monimutkaistuminen11. 

2.3 Suunnittelu on resurssitietoista, 
taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on 
kehitettävää

Puolustusvoimissa strategisen suunnittelun tarkoituksena on luoda perusteet 
Puolustusvoimien ja puolustusjärjestelmän käytölle ja kehittämiselle. Kes-
keiset poliittiset syötteet strategiatyölle tulevat valtioneuvoston puolustus-
selonteosta ja Puolustusvoimille kohdennetuista määräraha kehyksistä. Stra-
tegiat laaditaan tiedossa olevien resurssien mukaan, mutta ylemmän tason 
linjaukset ovat poliittisia eivätkä siten välttämättä lähde taloudellisesta 
näkö kulmasta. Puolustushallinnon strategiatyön erityispiirteenä oli tarkas-
tuksen mukaan se, että strategiaprosessit ja -dokumentit eivät ainoas taan 
linjaa toimintaa vaan niillä pyritään turvaamaan myös taloudellisia toiminta-
edellytyksiä ja vahvistamaan puolustushallinnon toiminnan perusedellytyk-
siä. Puolustushallinnossa strategiatyöllä perustellaan siis resurssitarpeita ja 
laajemmassa mittakaavassa myös koko toiminnan oikeutusta. 

Taloudelliset riskit tiedostetaan puolustushallinnon strategioissa ylei-
sellä tasolla hyvin, samoin se, että resurssien niukkuus on riski sinänsä. 
Strategiadokumenteista ei kuitenkaan voi päätellä, miten esitettyihin stra-
tegialinjauksiin on päädytty ja millaisia – ja kuinka kustannustehokkaita – 
vaihtoehtoja linjauksille on ollut. Puolustusvoimien strategisen suunnit-
telun ohjeessa HK659 todetaan, että puolustusvoimien kehittäminen on 
uhkalähtöistä, suorituskykyperustaista ja resurssitietoista. Resurssitietoi-
suus, jota korostettiin myös tarkastushaastatteluissa, tarkoittaa tietoisuut-

Suunnittelun vahvistuminen 
saattaa lisätä hallinnon 
prosesseja ja työmäärää

Strategiat eivät linjaa vain 
toiminnan suuntaviivoja, 
vaan niillä perustellaan myös 
toiminnan oikeutusta
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ta valtionhallinnon Puolustusvoimille osoittamista suunnittelukehyksistä 
sekä ylemmän tason linjauksista. Lisäksi suuri merkitys on suorituskyky-
järjestelmien hankinta- ja elinjaksokustannusten huomioon ottamisella. 
Puolustus voimien hankinnat sitovat resursseja vuosikymmeniksi eteen-
päin, ja todellisuudessa Puolustusvoimien liikkumavara omassa strategi-
sessa suunnittelussaan on talouden osalta hyvin rajallinen. 

Puolustushallinnon strategiat ovat resurssitietoisia, mutta sen sijaan 
strategisen suunnittelun yhteys tulosohjaukseen ja -johtamiseen on ohut. 
Sitä, miten tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen ovat yhteydessä ylem-
män tason tavoitteenasetteluun, on tarkastuksen perusteella vaikea toden-
taa käytännössä12. Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien strategioihin 
liittyvänä puutteena on esitetty aiemmassa tarkastuksessa13 se, että strate-
gioiden talou dellisten vaikutusten ja strategioihin liittyvien taloudellisten 
riskien arviointi on tarkastetuissa dokumenteissa liian vähäistä. Tarkastuk-
sen havainnot ja suositukset johtivat puolustusministeriön mukaan strate-
gisen suunnittelun ja taloussuunnittelun välisen yhteyden kehittämiseen 
ministeriössä.

Strategisen suunnittelun yhteys 
tulosohjaukseen ja -johtamiseen 
on vaikeasti todennettavissa
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3 Onko Puolustusvoimien 
ohjauskokonaisuus selkeä?

Puolustusvoimien ohjaus on tarkastuksen mukaan kattavasti dokumentoi-
tu ja eri ohjausmallit on kuvattu selkeästi. 

Tarkastuksessa kävi ilmi, että tulosjohtamista ja operatiivista johtamis-
ta pidetään puolustushallinnossa keskenään rinnakkaisina malleina. Niitä 
täydennetään toiminnanohjauksella ja normiohjauksella. Prosessiohjaus 
ja toimialaohjaus kuuluvat toiminnanohjaukseen. Operatiivinen johtami-
nen painottuu toimintaan eli suorituskyvyn käyttöön, ja sen toimintaympä-
ristönä ovat poikkeusolot. Tulosjohtaminen puolustushallinnossa painot-
tuu puolestaan suunnitteluun, arviointiin ja resursseihin, eli suorituskyvyn 
suunnitteluun ja rakentamiseen, ja tällöin olosuhteina ovat normaaliolot. 
Toiminnanohjauksella ohjataan asioiden valmistelua ja pyritään varmista-
maan tavoitteiden saavuttaminen. Normiohjaus muodostaa perusteet kai-
kelle toiminnalle ja varmistaa sen, että toiminta on laillista.

3.1 Ohjausmallit on kuvattu hyvin

Puolustusvoimien normeissa esitetään perusteet Puolustusvoimien käyttä-
mille johtamis- ja ohjaustavoille. Puolustusvoimat on organisoitu linja-esi-
kuntaorganisaatioksi, jota johdetaan komentajakeskeisesti. Normaaliolojen 
johtamisessa korostuu toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan 
prosessien avulla tehtävä tulosjohtaminen, jota puolustusministeriö tulos-
ohjaa. Johtamisella taas tarkoitetaan Puolustusvoimissa linjassa tapahtu-
vaa ylhäältä alaspäin tulevaa johtamista. Johtamista täydennetään erilaisil-
la ohjaus malleilla, joita ovat prosessiohjaus, toimialaohjaus ja normiohjaus. 
Prosessiohjaus ja toimialaohjaus on sijoitettu toiminnanohjauksen ylä-
käsitteen alle. Ohjauksella tarkoitetaan puolustushallinnossa perusteiden ja 
suuntaviivojen sekä menettelytapaohjeiden tai muiden normien antamista. 
Puolustusvoimissa esikuntien vastuulla oleva ohjaus toteutetaan toiminnan-
ohjauksella ja normiohjauksella. 

Toiminnanohjaus sisältää toiminnan ja resurssien suunnittelun sekä 
seurannan

Tarkastetuissa dokumenteissa ja tarkastushaastatteluissa selvitettiin, et-
tä toiminnanohjauksella tarkoitetaan kaikkia hallintoyksiköitä kattavia 
ohjaus menettelyjä ja yhtenäisiä periaatteita. Periaatteilla pyritään edistä-
mään koko naisuuksien hallintaa, läpileikkaavuutta, tuloksellisuuden var-
mistamista sekä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta päätöksenteossa ja 
päätösten toimeenpanossa. Toiminnanohjaus koostuu prosessi- ja toimiala-
ohjauksesta (kuvio 2). Prosessiohjauksella ohjataan puolustusjärjestelmän 
suorituskykyjen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja palvelutoimintaa. 
Toimi alaohjauksella ohjataan toimialoja prosessien mukaisessa toiminnassa. 
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Kuvio 2: Toiminnanohjauksen viitekehys (lähde: Puolustusvoimat)

Puolustusvoimien toiminnanohjauksen päämääränä on tukea Puolustus-
voimien strategian (Puolustusvoimien tavoitetila) toteutumista ja siten puo-
lustushallinnon yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. 
Tarkastuksessa todettiin, että toiminnanohjaus on Puolustusvoimien johta-
mista tukeva kokonaisuus, johon sisältyvät normistolla määritetyt päämäärä, 
tavoitteet, periaatteet, menetelmät, välineet ja toimintamallit. Toiminnan-
ohjaus on TRSS-normin mukaan johtamista tukeva menetelmä, jonka kaut-
ta ohjataan organisaatiota toimimaan haluttujen tavoitteiden mukaisesti. 
Normin mukaan toiminnanohjaus sisältää toiminnan ja resurssien suun-
nittelun sekä seurannan14. 

Prosessiohjauksen tavoitteena on edistää tuloksellisuutta ja 
tavoitteellisuutta

Puolustusvoimien prosessiohjausta koskevan ohjeen mukaan prosessi-
ohjauksen tavoitteena on edistää tuloksellisuutta ja tavoitteellisuutta. 
Prosessi ohjaus on ohjauskeinona otettu käyttöön vasta puolustusvoima-
uudistuksen jälkeen, mutta prosessityön nimellä on tehty prosessikuvauksia 
2000-luvun alusta saakka. Tarkastuksessa ilmeni, että prosessikuvauksia on 
ollut käytössä erityisesti niissä toiminnoissa, joihin se soveltuu luontevim-
min, esimerkiksi matka-, henkilöstö- ja materiaalihallinnan toiminnoissa. 

Puolustusvoimien pääprosessien kuvaukset on vahvistettu käyttöön 
jo vuonna 2003 ja päämääräksi on silloin asetettu edellytysten luominen 
resurssien tasapainoiselle kohdentamiselle Puolustusvoimien toiminnan 
paino pistealueille ja tulosohjauksen terävöittämiselle prosessinäkö kulmalla. 
Tarkastuksen mukaan prosessiohjauksen kehittäminen on tapahtunut Puo-

Yksittäisten prosessien 
kehittäminen on vienyt 
huomiota kokonaisuudelta
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Kuvio 3: Puolustusvoimien pääprosessit (lähde: Puolustusvoimat)

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot
Valtioneuvoston periaatepäätökset kokonaisturvallisuudesta
Ylipäällikön sotilaskäskyasiat
Puolustusvoimille kohdennetut määrärahakehykset

1.1
Puolustusvoimien  

tavoitetilan laatiminen

2.1
Suorituskyvyn rakentamisen 

ja ylläpidon suunnittelu

2. Suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito

2.2
Suorituskyvyn  
rakentaminen

2.3
Suorituskyvyn 

 toteuttaminen ja ylläpito

1. Suorituskyvyn suunnittelu ja kehittäminen

1.2
Puolustusjärjestelmän 

 käyttö- ja toiminta-
periaatteiden kehittäminen

1.3
Puolustusvoimien toiminnan 

ja puolustusjärjestelmän 
kehittämisen suunnittelu

1.4
Toiminnan ja resurssien 
suunnittelu ja seuranta

4.1
Palvelustrategian  

laatiminen

4. Palvelutoiminta

4.2
Palvelusuunnitelma

4.3
Palvelutarpeen  

suunnittelu

4.4
Palvelutoiminnan  

toteuttaminen

3.1
Puolustusjärjestelmän 

käytön suunnittelu

3. Valmiuden säätely ja suorityskyvyn käyttö

3.2
Toimintaympäristö-

tietoisuuden 
 muodostaminen

3.3
Tilannekuvan 

 muodostaminen

3.5
Valmiuden säätely ja 

perustaminen

3.4
Alueellisen koskemat-
tomuuden  valvonta ja 

turvaaminen

3.6
Operaatioiden 
 toteuttaminen

lustusvoimissa pieninä osakokonaisuuksina ja painopiste on ollut prosessi-
kaavioiden ja prosessikuvausten laatimisessa ja ylläpidossa. Ongelmana on 
ollut15 se, että kun on kehitetty yksittäisiä prosesseja, prosesseihin liitty vien 
vastuiden, ohjauksen toteuttamisperiaatteiden sekä prosessien ja linjaorgani-
saation välisen suhteen määrittämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 
Näistä syistä prosessiohjaus ei ole jalkautunut kunnolla Puolustusvoimissa. 

Puolustusvoimien pääprosessit ovat
1. suorituskyvyn suunnittelu ja kehittäminen
2. suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito
3. valmiuden säätely ja suorituskyvyn käyttö
4. palvelutoiminta.

Pääprosessit jaetaan ydin- ja tukiprosesseihin. 

Tarkastushaastatteluissa korostettiin, että erityisesti pääesikunnassa pro-
sesseilla on merkitystä hallittaessa laajoja kokonaisuuksia. Kaikki pääproses-
sit ovat laajoja kokonaisuuksia, ja niihin liittyvät myös tärkeimmät strategi-
set asiakirjat, kuten Puolustusvoimien tavoitetila, kehittämissuunnitelmat, 
kehittämisohjelmat ja toimintasuunnitelmat.16
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Tarkastuksen mukaan pääprosessi 1, suorituskyvyn suunnittelu ja ke-
hittäminen, on taloudellisesti merkittävin suunnitteluprosessi. Prosessissa 
määritellään Puolustusvoimien tavoitetila, kehitetään puolustusjärjestelmä 
käyttö- ja toimintaperiaatteet, suunnitellaan Puolustusvoimien toiminnan 
ja puolustusjärjestelmän kehittäminen sekä suunnitellaan, seurataan ja 
toimeenpannaan Puolustusvoimien toimintaa ja resursseja. Prosessin kes-
keisimmät syötteet ovat valtionhallinnon määrittämät puolustuspoliittiset 
linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle sekä puo-
lustusvoimille kohdennetut määrärahakehykset. 

Prosessiohjaukseen sisältyvät prosessiohjeessa määritelty päämäärä, 
tavoitteet, periaatteet, rakenteet, vastuut ja tehtävät. Prosessiohjauksen on 
tarkoitus olla systemaattinen menetelmä, jonka avulla varmistetaan organi-
saation tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Käytännössä tarkastuksessa kävi il-
mi, että prosessiohjauksen malli on varsin monimutkainen eikä sen yh teys 
toiminnan tuloksellisuuteen ole helposti todennettavissa.

Tarkastuksessa havaittiin, että puolustusvoimauudistuksen myötä pro-
sessiohjausta on kehitetty siihen suuntaan, että prosessien kautta kyettäi-
siin ohjaamaan toimintaa. Ohjaus painottuu pääprosesseihin ja niiden tuot-
teisiin ja tapahtuu käytännössä prosessien koordinointikokousten kautta. 

3.2 Ohjausmallit eivät muodosta täysin 
selkeää kokonaisuutta

Tarkastuksessa havaittiin, että vaikka Puolustusvoimien eri ohjauskeinot 
on kuvattu hyvin, ohjausmallit eivät muodosta täysin selkeää kokonaisuut-
ta. Ohjauksen prosessit on esitetty Puolustusvoimien toimintakäsikirjassa 
ja pääesikunnan ohjeissa17. Ohjausmalleja on useita, ja riskinä on, että oh-
jausmuotojen päällekkäinen käyttäminen saattaa heikentää kokonaisuu-
den hallintaa. 

Tarkastuksessa Puolustusvoimat näyttäytyi tulosyksikköorganisaatio-
na, jonka organisaatiossa suunnittelu- ja valmistelutyö tehdään pitkälti pro-
sesseissa, toimialoilla ja projekteina. Organisaation johtaminen muistuttaa 
matriisia, jossa linjajohtajilla on keskeinen rooli mutta jossa myös proses-
sien omistajat ja toimialajohtajat ovat tärkeitä päätöksentekijöitä. Tarkas-
tuksen mukaan puolustusvoimauudistuksen myötä on otettu käyttöön myös 
uusia johtamismenetelmiä, muun muassa tavoite-, tieto- ja prosessijohta-
minen. Tarkastushaastatteluissa korostettiin, että puolustusvoimauudis-
tuksessa on pyritty parantamaan hallintorakenteen vastaavuutta normaa-
lin ja poikkeusolojen tarpeisiin

Puolustusvoimat on komentajakeskeinen linja-esikuntaorganisaatio, 
jossa esikunta tukee linjaorganisaatiota valmistelemalla asiat ja seuraamal-
la tehtävien toteuttamista. Tarkastuksen mukaan Puolustusvoimien käyttä-
mä linja-esikuntaorganisaatio muistuttaa kuitenkin enemmän tulosyksikkö-
organisaatiota, jota on täydennetty erilaisilla ja eritasoisilla ohjausmalleilla. 
Puolustusvoimien ohjauskokonaisuus on useista ohjaustavoista muodos-
tuva sekaohjausmalli, jossa yhdistellään hierarkiaan perustuvaa esimies-
ohjausta, toimintoihin perustuvaa funktionaalista ohjausta ja projekteihin 
perustuvaa ristikkäisohjausta. Mallien vertailu puolestaan osoittaa, ettei 
niistä muodostu täysin eheää kokonaisuutta. 

Prosessiohjauksen yhteys 
toiminnan tuloksellisuuteen ei 
ole helposti todennettavissa

Puolustusvoimien ohjaus 
tapahtuu eri periaatteilla 
toimivien mallien avulla
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4 Miten tulosohjaus ja -raportointi 
toimivat puolustushallinnossa?

Tarkastuksessa seurattiin tulosohjausketjua Puolustusvoimien ja puolus-
tusministeriön välillä, ja esimerkkinä Puolustusvoimien sisällä tapahtuvasta 
tulosohjauksesta käytiin pääpiirteissään läpi Maavoimien tulosohjausasia-
kirjoja. Tulosohjausketjut toimivat dokumenttien ja haastattelujen mukaan 
rutinoituneesti, mutta tarkastuksessa kävi ilmi, että tulosohjausjärjestelmä 
ei nykyisellään ota tarpeeksi huomioon puolustushallinnon erityispiirtei-
tä. Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat ovat tunnistaneet kehittämis-
kohteita tulosohjauksessa, ja parhaillaan on käynnissä muun muassa tulos-
mittareiden kehittämiseen tähtäävä hanke. Tulossopimusjärjestelmää on 
tarkoitus kehittää strategisempaan suuntaan: tulossopimuksissa tulee kes-
kittyä niihin kokonaisuuksiin, jotka ovat tulosvastuullisen yksikön kannal-
ta merkityksellisimpiä. 

4.1 Tulosohjausmalli ja prosessit on kuvattu 
hyvin

Puolustusministeriöllä on tarkastuksen mukaan tarkoituksenmukaiset ja 
riittävät ohjeet tulosohjauksen toteuttamiseksi. Tulosohjausprosessit on 
kuvattu yksityiskohtaisesti ja vastuut on ilmaistu selkeästi18. Tarkastus-
havaintojen mukaan puolustusvoimauudistus on terävöittänyt tulos ohjausta 
muun muassa siten, että tulosketjut ovat selkiytyneet johtamistasojen vä-
hentämisen myötä.

Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien välisessä tulossopimukses-
sa esitetään yksityiskohtaisesti ja kattavasti, miten Puolustusvoimat rapor-
toi toiminnastaan ministeriölle kuukausi-, osavuosi- ja vuosiraportoinnilla. 
Kuukausiraporteissa esitetään tiedot momenteittain käytetyistä ja käyttä-
mättömistä määrärahoista, tiedot eroista suunniteltuun nähden, viimeisin 
päivitetty arvio koko vuoden määrärahojen käytöstä, sanallinen analyysi ra-
portointiajankohdan merkittävimpien suunnitelmapoikkeamien syistä ja tie-
toja määrärahojen siirtämistarpeesta seuraavalle vuodelle. Osavuosirapor-
tit ovat luonteeltaan poikkeamaraportteja, ja niissä Puolustusvoimien ylin 
johto arvioi tuloskehitystä ja voimavarojen käyttöä sekä keskeisiä poikkea-
mia hankkeiden ja toimenpiteiden edistymisessä. Tarkastuksessa läpi käytyä 
raportointimallia voidaan pitää kattavana ja asianmukaisena. 

Puolustushallinnon tulosraportoinnin menettelyt on kuvattu ja prosessit 
aikataulutettu selkeästi, mutta raportoinnissa on havaittu myös ongelmia. 
Tulosraportoinnin haasteet liittyvät muun muassa yhteyteen suunnittelun 
ja raportoinnin välillä. Raportoinnin tulisi olla osa prosessia jo suunnittelu-
vaiheessa, jotta tulosketjuja voitaisiin seurata läpi koko tulosprosessin. 

Johtamistasojen vähentäminen 
on selkiyttänyt tulosketjuja
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4.2 Tulosohjaus ministeriön ja 
Puolustusvoimien välillä on sujuvaa

Vuonna 2015 puolustusministeriössä siirryttiin monivuotiseen tulos-
ohjausmalliin, jossa tulossopimukset laaditaan viisivuotiskaudeksi yleensä 
hallitus ohjelman toimeenpanokauden mukaan. Uudistuksen tarkoituksena 
on ollut muodostaa hallinnonalalle yhtenäinen tulosohjauksen viitekehys ja 
sitä kautta nivoa muun muassa toiminnan ja talouden suunnittelu ja talous-
arvion toimeenpano tiiviimmin yhteen sekä selkeyttää ohjausmenettelyjä, 
käytäntöjä ja ohjausvälineiden käyttöä.

Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat tekevät tulosohjausasiakirjat 
läheisessä yhteistyössä, ja tarkastuksen mukaan molemmilla osapuolilla on 
yhtenäinen käsitys siitä, miten Puolustusvoimien tuloksellisuutta ja vaikut-
tavuutta pyritään kehittämään. 

Puolustusministeriön hallinnonalan toimintasuunnitelmassa 2017–2021 
esitetään, miten hallinnonalan ohjausjärjestelmää aiotaan kehittää lähi-
vuosina. Ohjausjärjestelmän kehittämistoimia on useita, ja suurin osa niistä 
liittyy nimenomaan tulosohjausprosessien kehittämiseen. Tarkastuksen yh-
teydessä kävi ilmi, että puolustusministeriössä on lisäksi toteutettu äskettäin 
hanke tulosohjauksen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä. Hankkeessa 
kuvattiin puolustushallinnon tulosohjauksen nykytila ja muodostettiin nel-
jä kokonaisuutta, joita jatkossa erityisesti kehitetään. Kehittämiskohteina 
oli muun muassa tulostavoitteiden ja mittaroinnin taso, mutta myös yhtei-
set työkalut ja tekniset järjestelmät, jotka edistävät tulosohjausprosessien 
sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. 

4.3 Tuloksellisuuden mittaamisessa on 
haasteita

Tuloksellisuuden seuranta ja raportointi ovat olleet puolustusministeriös-
sä ja Puolustusvoimissa jatkuvan kehittämisen mutta myös jatkuvan kritii-
kin kohteena. Kritiikki, jota muun muassa tarkastusvirasto on esittänyt, on 
kohdistunut lähinnä tulosmittareihin. Puolustusvoimien toiminnallisen 
tuloksellisuuden tärkein mittari on Puolustusvoimien kyky toteuttaa laki-
sääteiset tehtävänsä. Sen perustana on tarkoituksenmukainen rauhan ajan 
organisaatio ja toimintamalli (toiminnallinen tehokkuus) ja sillä tuotettu 
sodan ajan suorituskyky (tuotokset ja laadunhallinta). 

Puolustusministeriö on laatinut keväällä 2017 selvityksen tulosohjauk-
sen nykytilasta ja tavoitetilasta vuodelle 202019. Puolustushallinnon tulos-
ohjauksen nykytilaa koskeva kuvaus saa tukea tarkastushavainnoista. Tulos-
ohjauksessa haasteellista on mitattavuuden, salattavuuden ja todellisen 
vaikuttavuuden kuvaamisen ongelmien ratkaiseminen. Jatkossa tavoit-
teena on vakiinnuttaa monivuotisen tulosohjausmallin toiminta sekä ke-
hittää erityisesti strategisen ohjauksen toimeenpanoa ja tuloksellisuuden 
seurantaa ja raportointia. Keskeisiä kehittämiskohteita tulosohjauksessa 
ja -raportoinnissa ovat hallinnonalan vaikuttavuuden systemaattinen ar-
viointi ja mittarit sekä niiden kytkeytyminen tuloksellisuuden keskeisiin 
osa- alueisiin ja resurssien käyttöön. Puolustusministeriön hallinnonalalle 
asetetut, Puolustus voimien toimintaan liittyvät yhteiskunnalliset vaikutta-

Puolustusvoimilla ja -ministeriöllä 
on yhtenäinen käsitys siitä, miten 
Puolustusvoimien tuloksellisuutta 
ja vaikuttavuutta kehitetään
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vuustavoitteet liittyvät ennalta ehkäisevään sotilaalliseen puolustuskykyyn, 
turvalliseen yhteiskuntaan sekä kansainvälisen turvallisuuden vahvistami-
seen. Tärkein vaikuttavuustavoite on ennalta ehkäisevä puolustuskyky, ja 
sen toteutumista arvioidaan puolustusministeriön mukaan siten, että toi-
mintavuoden toteumaa arvioidaan suhteessa pitkän aikavälin tavoitetilaan. 

Toiminnallisen tehokkuuden tärkein tavoite on tarkoituksenmukainen 
organisaatio ja toimintamalli niin, että sodan ajan suorituskyky kyetään tuot-
tamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti asetetuista suorituskyky-
vaatimuksista tinkimättä. Toiminnallisen tehokkuuden mittareina vuosil-
le 2017–2021 esitetään muun muassa

 – taloudellisuuden osalta: HTV:n keskimääräinen hinta, varusmies-
päivän hinta, reserviläispäivän hinta, HN-lentotunnin hinta, NH-90 
lentotunnin hinta

 – tuottavuuden osalta: koulutetut varusmiehet / palveluksen aloitta-
neet varusmiehet %

 – pääesikunnan, puolustushaarojen ja aluetoimistojen esikuntien 
henkilö työvuosimäärä / puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä 
yhteensä %.

Tulosten ja laadunhallinnan osalta oleellisin tavoite on puolustus-
ministeriön mukaan rauhan aikana tuotettu sodan ajan suorituskyky eli 
suorituskykyvaatimusten mukaisesti koulutetut ja varustetut sodan ajan 
joukot. Tunnuslukuina on esitetty muun muassa koulutettujen varusmies-
ten lukumäärä, lentotuntien määrä ja alusvuorokausien määrä.

Tulostavoitteista voidaan huomata, että ne ovat lukumääräisiä eivätkä 
tosiasiassa kuvaa toiminnan tuloksellisuuden kehittymistä. Tulostavoittei-
den taustalla olevaa tietoa esimerkiksi siitä, millaisella tasolla toiminnan 
tulisi olla ollakseen tehokasta, ei tuoda esiin tavoitteiden yhteydessä eikä 
myöskään valmisteluasiakirjoissa. Arviot siitä, miten mitattavan toiminnan 
kautta saadaan kuva tuloksellisuuden kehittymisestä, olisi tärkeää tuoda il-
mi jo suunnitteluvaiheessa. 

Toistaiseksi tulostavoitteiden asettamiseen liittyviä ongelmia ei ole kyet-
ty tyydyttävästi ratkaisemaan. Tarkastushaastatteluissa mitattavuuden on-
gelmat tiedostettiin sekä ministeriössä että Puolustusvoimissa.

Tavoitteet asetetaan 
Puolustusvoimien näkökulmasta, 
joten ministeriön rooli 
tulosohjaajana on osin epäselvä

Puolustusvoimien todellinen 
tuloksellisuus ja vaikuttavuus 
voivat tulla ilmi vasta kriisiaikoina



Liite: Miten tarkastettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten Puolustusvoimien ohjaus toi-
mii erityisesti puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Tarkastuksessa nouda-
tettiin soveltuvin osin valtiontalouden tarkastusviraston ohjausjärjestelmä-
tarkastuksille tehtyä ohjetta, jossa ohjausjärjestelmää tarkastellaan eri 
osa-alueiden kautta. Mallissa on viisi kokonaisuutta, joita ovat suunnittelu, 
johtaminen, raportointi, laskentatoimi sekä sisäinen valvonta. VTV on tar-
kastanut koko puolustusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmää vuo-
sina 2009–2010, jolloin ohjausjärjestelmää käsiteltiin laajasti myös laskenta-
toimen ja sisäisen valvonnan osalta. Tässä tarkastuksessa laskentatoimen ja 
sisäisen valvonnan osuus jätettiin pois ja osa-alueita olivat suunnittelu, joh-
taminen, tulosohjaus ja raportointi. Tarkastustuloksia voidaan puolustus-
hallinnossa hyödyntää suunnittelun ja tulosohjauksen kehittämisessä.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuksen kohteena oli Puolustusvoimat ja sitä ohjaava puolustus-
ministeriö. Tarkastus kohdistui puolustusvoimauudistuksen toteuttami-
sen jälkeiseen aikaan vuodesta 2015 eteenpäin. Tarkastushavainnot perus-
tuvat pääosin seuraavaan aineistoon:

 – säädökset ja valtiopäiväasiakirjat
 – talousarviot ja tilinpäätökset
 – hallinnonalan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen asiakirjat
 – Puolustusvoimien suunnittelua ja ohjausta koskevat normit
 – teema- ja ryhmähaastattelut puolustusministeriössä ja pääesi-

kunnassa (n. 10 haastattelua) 
 – hallinnonalaan kohdistuneet tuloksellisuus- ja tilintarkastukset.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot puolustus-
ministeriöltä ja Pääesikunnalta, jotka molemmat antoivat lausunnon. 
Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastus-
kertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tar-
kastusviraston verkkosivuilta.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Onko Puolustusvoimilla toimiva suunnittelu-
järjestelmä, ja kykeneekö järjestelmä tuottamaan 
oikeat ja riittävät tiedot päätöksentekoa varten? 

 
 Osakysymykset:
 Onko Puolustusvoimat suunnitellut toimintaan-

sa riittävästi? 
 Onko Puolustusvoimat tuottanut oikeat ja riittä-

vät tiedot päätöksentekoa varten?

2. Onko Puolustusvoimilla ohjausjärjestelmä, jota 
käyttämällä asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa? 

 Osakysymys:
 Onko Puolustusvoimien organisaatiorakenne sen 

tehtävien kannalta tarkoituksenmukainen?

Kriteerit:
Toiminta on paremmin organisoitua verrattuna uudis-
tusta edeltävään tilanteeseen. 
Työnjako on selvä ja toimiva. 
Ohjaus on parantunut aiempaan verrattuna. 

Aineistot: 
Dokumenttiaineistot ja haastattelut. 

Analyysimenetelmät: 
Sisällönanalyysi, vertailu aiempaan tilanteeseen. 

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit:
Laki ja asetus valtion talousarviosta (423/1988, 
1243/1992), laki ja asetus puolustusvoimista (551/2007). 
Yleisenä kriteerinä järjestelmien riittävyys, taloudelli-
suus ja tehokkuus. 
Puolustusvoimien johdolla on käytössään uskottavat ja 
toimivat menettelytavat ja järjestelmät, joilla toimin-
taa voi suunnitella. 
Säädösten mukaiset ja riittävät tavoitteet vaikuttavuu-
delle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle. 

Aineistot: 
Suunnittelu- ja strategia-asiakirjat sekä niihin liittyvä 
muu dokumenttiaineisto. 

Analyysimenetelmät: 
Sisällönanalyysi. Vertaillaan nykytilannetta a) aiem-
paan tilanteeseen, b) ohjausjärjestelmätarkastuksen 
mukaiseen ideaalitilanteeseen, c) suhteessa puolustus-
voimille määrättyihin tehtäviin. 
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Kriteerit:
Laki ja asetus valtion talousarviosta (423/1988, 
1243/1992), laki ja asetus puolustusvoimista (551/2007). 
Yleisenä kriteerinä järjestelmien riittävyys, taloudelli-
suus ja tehokkuus. 
Raportoinnin aikataulut ovat ohjauksen kannalta jär-
keviä. 
Tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa seuraavan tulos-
kauden tavoitteiden asetantaan ja resursseihin. 
Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta on kat-
tavaa. 
Raportit ovat luettavia ja käyttökelpoisia. 

Aineistot:
Puolustusvoimien raportointiaineisto, haastattelut. 
Tulosohjausasiakirjat sekä toiminnoista vastaavien 
virka miesten haastattelut. 

Analyysimenetelmät:
Analyysimenetelmänä sisällön analyysi ja vertailu ase-
tettuihin vaatimuksiin. 
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin 3.10.2016–21.9.2017. Tarkastushaastattelut puolustus-
ministeriössä ja Puolustusvoimissa tehtiin joulukuun 2016 ja toukokuun 
2017 välillä. Tarkastuskohteessa tapahtuneet muutokset on otettu tarkas-
tuksessa huomioon toukokuuhun 2017 saakka.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen teki ylitarkastaja Katri Kalijärvi. Tarkastusta ohjasi tuloksel-
lisuustarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen. 

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset

Tarkastuksessa ei käsitelty esiselvityksessä asetettua kysymystä kohteen si-
säisen valvonnan riittävyydestä eikä säädösvalmistelua koskevia kysymyksiä. 

Tarkastuksessa on hyödynnetty tarkastusviraston ohjetta ohjausjärjes-
telmätarkastusten laatimisesta. Ohjeen soveltamisessa on lähdetty siitä, et-
tä Puolustusvoimien toiminnan kannalta tärkeimmät ohjausjärjestelmän 
osat ovat toiminnan suunnittelu, erilaiset ohjausmallit sekä tulosohjaus.

Samanaikaisesti toteutettiin myös toinen Puolustusvoimien toimintaan 
kohdistuva tarkastus, joka käsitteli Puolustusvoimien materiaalihankkei-
den suunnittelua ja ohjausta.

3. Onko Puolustusvoimien ohjausjärjestelmälle luo-
tu riittävä ja toimiva raportointimalli? 

 
 Osakysymys:
 Tuottaako raportointi oikeat ja riittävät tiedot 

Puolustusvoimien toiminnasta, taloudesta ja tu-
loksista? 



Viitteet
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