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Tiivistelmä

Tiivistelmä

Selvitys kohdistui teollisen yhteistyön edellytyksiin käynnissä olevassa HX-hävittäjähankkeessa (myöh. HX-hanke). Tavoitteena oli selvittää
vastakauppatoiminnan (nykyisin teollinen yhteistyö) nykykäytäntöjä ja toimivuutta niin, että tuotettu tieto tukee Hornet-hävittäjien korvaamista koskevan keskustelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. HX-hankkeen lisäksi
selvityksessä esitetyt asiat liittyvät soveltuvin osin meneillään olevaan Laivue 2020 -hankkeeseen.
Selvityksen kohteena olevan HX-hankkeen tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen käytöstä poistuva Hornet-kalusto. Euroopan komission
mukaan teollinen yhteistyö vääristää vapaita markkinoita. Vuonna 2012 säädettiin laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) EU:n
puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin (2009/81/EY) edellyttämällä
tavalla. Vaatimuksesta voidaan perussopimuksen artiklan 346 (SEUT 346)
perusteella poiketa, mikäli keskeiset turvallisuusedut sitä edellyttävät. Artiklan 346 mukaan ”mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi” (1a) ja ”jokainen jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteet, jotka se katsoo
tarpeellisiksi keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan; nämä
toimenpiteet eivät kuitenkaan saa heikentää sellaisten tuotteiden kilpailun
edellytyksiä sisämarkkinoilla, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön” (1b). Julkisia puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevasta laista voidaan kuitenkin poiketa, mikäli kansallinen turvallisuus näin
edellyttää. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että lainsäädännön muutos on hyvin huomioitu HX-hankkeen valmistelussa, mutta teollisen yhteistyön käytännön prosesseja tulee tarkistaa.
Valtion turvallisuuden kannalta keskeiset puolustushankinnat voidaan
siis toteuttaa kansallisin menettelyin noudattamatta direktiivin määräyksiä,
ja tässä kansallisessa menettelyssä teollinen yhteistyö on yhä mahdollista.
Teollinen yhteistyö ei kuitenkaan saa vääristää siviilituotteiden markkinoita. Teollisen yhteistyön tavoitteena ei enää voi olla talouden ja työllisyyden
edistäminen vaan ainoastaan puolustuksen toiminnan turvaaminen. Hankinnassa tulee huomata, että ensisijainen tavoite on turvata optimaalinen
suorituskyky. Teollinen yhteistyö on kuitenkin vain optimaalisen hankinnan mahdollistava järjestely, ei sen itsetarkoitus.

Teollinen yhteystyö lisää hankinnan hintaa, mutta kustannusten
lisäksi arvioinnissa tulee huomioida puolustuksen tarpeet
Suomen tulevan hävittäjähankinnan on arvioitu maksavan noin 10 miljardia euroa. Eri asiantuntijat arvioivat teollisen yhteistyön (aiemmin vastakauppojen) lisäävän hankinnan kustannuksia 5–12 prosenttia. Selvityksen
perusteella noin 10 prosentin hinnanlisäys vaikuttaa luotettavalta arviolta muttei perustu mihinkään tiettyyn laskelmaan. Tämä 10 prosenttia lisäi-
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si hankinnan hintaa jopa miljardilla eurolla, jos teollisen yhteistyön vaade
kohdistuisi koko kauppasummaan. Valtiontaloudellisesta näkökulmasta
kustannusvaikutus on perusteltavissa, mikäli rahoille saadaan täysimääräinen vastine. Tämä vastine voi olla puolustuksen suorituskyvyn turvaaminen. Voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista talouden edistämistä teollisen yhteistyön keinoin. Suomessa osa Puolustusvoimien ydintoimintojen
tuesta on ulkoistettu yrityksille, joten teollisuuden tulee puolustushallinnon
määrittämissä rajoissa olla integroitu huoltovarmuuteen suvereniteetti
syistä. Huoltovarmuudella varmistetaan järjestelmän riittävä operointi
kyky myös kriisitilanteessa.
Tätä järjestelmää suoraan tukevaan materiaaliin liittyvää teollista
yhteistyötä kutsutaan suoraksi teolliseksi yhteistyöksi. Sen osuus Hornet-
hankinnassa oli noin 15 prosenttia järjestelmän hankintahinnasta. Jopa
85 prosenttia teollisen yhteistyön vaateesta kohdistui epäsuoraan teolliseen
yhteistyöhön, joka ennen julkisia puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevan lain (PUTU-laki) voimaantuloa vuonna 2012 sovellettiin hyvin laajasti Suomen työllisyyden edistämiseen ja viennin tukemiseen.
Tämän esimerkin perusteella voidaan siis arvioida, että alle viidennes
hinnanlisäyksestä on kohdistunut suoraan sotilaalliseen huoltovarmuuteen,
kun taas vähintään neljä viidesosaa teollisen yhteistyön tuomasta hinnan
lisäyksestä on kohdistunut epäsuoraan teolliseen yhteistyöhön. Tämä yhteis
työ on voinut olla puolustuksellista osaamista tukevaa ja teknologisia edellytyksiä turvaavaakin, mutta myös aivan muuhun toimintaan kohdistuvaa.
Tulevan hankinnan hintaan suhteutettuna jopa 850 miljoonaa euroa olisi
siis sellaista rahaa, jolle saatavaa vastinetta olisi hyvin vaikeaa mitata ja todentaa vastaanotetuksi.
Tulevan hankinnan tähänastisessa valmistelussa on valmistauduttu EUlainsäädännön muuttumisen vaikutuksiin, mutta toistaiseksi ei ole tehty ratkaisuja siitä, mille osalle kaupasta teollisen yhteistyön vaade kohdistetaan
ja miten rahalle varmistetaan saatavan vastinetta. Teollinen yhteistyö ei tule kaupan päälle, vaan toimittaja laskee sille oman arvon, joka hinnoitellaan
tarjoukseen. Mikäli teollista yhteistyötä vaaditaan koko kauppasummalle, kuten esimerkiksi 1990-luvun Hornet-hankinnassa, tulisi koko kauppa
summan osalta vastaavasti laatia mittarit, joilla sopimuksen sisällön täyttyminen voitaisiin varmentaa. Täysimääräisen kompensaatiovelvoitteen
asettaminen ei välttämättä ole mahdollista, vaan asetettavan teollisen yhteistyön vaateen tulee keskittyä EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
346. artiklan poikkeussäännöksen mukaisesti puolustuksen turvaamiseen
poikkeusoloissa.
Arvioitaessa teollisen yhteistyön valtiontaloudellista tarkoituksen
mukaisuutta arvioinnissa tulee kustannusvaikutuksen lisäksi huomioida, että teollinen yhteistyö vaikuttaa huoltovarmuuteen ja on siten investointi uskottavaan puolustukseen. Puolustusnäkökulmasta Hornetien suorituskyvyn
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korvaamisessa kyse ei ole vain monitoimihävittäjän ostosta, vaan hankinnalla on myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Huoltokyvyn toimintamallin
on oltava uskottava, ja kotimaisen teollisuuden osuus on tässä mallissa oleellinen. Teollisen yhteistyön kontekstissa huoltovarmuus merkitsee sitä, että Suomelle saadaan hankinnan yhteydessä ostettua operointiin tarvittava
teknologia, käyttöoikeudet ja osaaminen koko käyttöajalle.
Puolustusministeriön vastuulla oleva HX-hankkeen teollisen yhteistyön
valmistelu on selvityksen perusteella laadukasta. Teollisen yhteistyön tarve
on uskottavasti argumentoitu ja johdonmukaisesti esitetty.

Teollisen yhteistyön tavoitteiden määrittelyä ja arviointia pitää
edelleen kehittää
Kompensaatiovelvoitteella tarkoitetaan niitä ehtoja, joihin teollisen
yhteistyön sopimuksen tehnyt toimittaja on kokonaisuudessaan sitoutunut. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimii kompensaatiotoimi
kunta, joka päättää teollisen yhteistyön sopimuksen solmineiden yritysten
kompensaatiovelvoitteiden hyväksymisestä yritysten hakemusten perusteella. Teollisen yhteistyön perusteet ovat muuttuneet huomattavasti vuoden 2012 jälkeen, mutta selvityksen havaintojen perusteella toimintatapaa
ei ole vielä käytännössä muutettu. Kompensaatiotoimikunnan tulevaa toimintaa tulisi tarkastella kriittisesti niin prosessin läpinäkyvyyden, tehokkuuden kuin tietopohjankin kannalta.
Selvityksen perusteella kompensaatiotoimikunnan rakennetta ja
toimintatapaa olisi syytä tarkistaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tähän
asti seurannut kompensaatiokertymän täyttymistä muttei raportoinut siitä. Puolustusvoimien logistiikkalaitos puolestaan on valvonut suoran teollisen yhteistyön sisältöä. Kaikkien teollisen yhteistyön muotojen sisältöä
ja kohdentumista tulee systemaattisesti valvoa ja kriittisesti arvioida myös
kompensaatiotoimikunnan ulkopuolelta.
Vanhat teollisen yhteistyön sopimukset jatkuvat ainakin vuoteen 2021.
Näistä sopimuksista ei ole annettu julkisuuteen liikesalaisuuteen vedoten
muuta tietoa kuin toimittajan kompensaatiovelvoitteen täyttyminen. Koska
kyse on kuitenkin teollisuuden tukemisesta veronmaksajien kustantamalla
instrumentilla, olisi syytä selvittää mahdollisuuksia myös hyödynsaajien julkaisemiseen ja epäsuoran teollisen yhteistyön kohdentumisen avaamiseen.
Toiminnan läpinäkyvyyden kannalta olisi suositeltavaa tiedottaa avoimemmin kompensaatiotoiminnan vaikutuksista. Aktiiviseen tiedottamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska toimintatavan ei voida olettaa muuttuvan automaattisesti toimintaympäristön muuttuessa.
Teolliseen yhteistyöhön on suhtauduttu lähtökohtaisesti positiivisena
asiana, eikä toiminnassa ole huomioitu mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
markkinoihin. Hallinnon päätöksenteossa tulisi kuitenkin tunnistaa kom-
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pensaatiotoiminnan vaikutukset koko markkinoihin, koska kompensaatio
toiminta vaikuttaa sekä siihen osallistuvien yritysten liiketoiminta
ratkaisuihin että ulkopuolelle jäävien yritysten kilpailuasemaan.
Voimassa olevan lainsäädännön aikana tehtävissä mahdollisissa teollisen yhteistyön sopimuksissa tavoitteiden on liityttävä puolustuksen turvaamiseen eikä talouden edistämiseen. Uudessa toimintaympäristössä olisi
syytä harkita, onko kompensaatiotoimikunnan nykyinen rooli tulevaisuudessa tehokkain tapa hallita teollista yhteistyötä. Voidaan olettaa, että mitä
epäselvempi kompensaatioprosessi toimittajille on, sitä enemmän teollinen
yhteistyö niitä työllistää, ja tämä hinnoitellaan mukaan tuotteeseen. Yrityksille kompensaatioiden neuvotteleminen on ylimääräinen transaktiokulu,
joka huomioidaan hinnoittelussa.
On ilmeistä, että teolliselle yhteistyölle on perustelut sotilaallisen huolto
varmuuden kannalta. Tämä tarkoittaa pääosin suoraa teollista yhteistyötä
sekä osittain epäsuoraa teollista yhteistyötä maanpuolustussektorilla. Nykyisen EU-sääntelyn puitteissa epäsuorankin teollisen yhteistyön pitää
rajoittua tarkasti sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamiseen. Huolto
varmuudenkaan nimissä ei ole nykylainsäädännön aikana mahdollista tehdä
talouspoliittisesti perusteltua teollista yhteistyötä, jonka yhteys puolustus
näkökohtiin olisi epäselvä.

Hankinnan valmistelijat ja päätöksentekijät tarvitsevat lisää tietoa
teollisen yhteistyön vaikutuksista markkinoihin
Teollinen yhteistyö hyödyttää puolustushallinnon lisäksi niitä kotimaisia
yrityksiä, jotka pääsevät mukaan kompensaatiokelpoiseen toimintaan. Tällöin on huomioitava, että toiminta saattaa vaikuttaa markkinoiden toimintaan, koska se vaikuttaa negatiivisesti niiden yritysten kilpailuasetelmaan,
jotka eivät osallistu kompensaatiokelpoisiin kauppoihin. Selvityksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriökin on pitänyt teollisen yhteistyön markkina
vaikutuksia joko positiivisina tai neutraaleina. Mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ei ole tunnistettu eikä teollisen yhteistyön vaikutuksista markkinoihin
ole tehty riippumattomia selvityksiä.
Mitä lähemmäs teollinen yhteistyö menee tiettyjen yritysten yleisten
toimintaedellytysten parantamista ilman suoraa linkkiä Puolustusvoimien
huoltovarmuustarpeisiin, sitä perustellumpaa on arvioida teollisen yhteis
työn markkinavaikutuksiin liittyviä riskejä. Voimassa oleva lainsäädäntö
ei mahdollista sitä, että teollisen yhteistyön rinnakkaisena tavoitteena
olisi Puolustusvoimien huoltovarmuuden lisäksi kotimaisen puolustus
teollisuuden liiketoiminnan edistäminen. Läpinäkyvää valtion taloudenhoitoa tukee avoin arvio sitä, miten teollisen yhteistyön jopa miljardin euron toimintatuki kohdistuu hyödynsaajille, millä vaihtoehtoisilla tavoilla
tavoitteisiin päästäisiin ja miten teollinen yhteistyö vaikuttaa markkinoihin kokonaisuutena.
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Kehittämisehdotuksia ja suosituksia
Selvityksen perusteella tarkastusvirasto esittää seuraavia kehittämis
ehdotuksia ja suosituksia huomioitaviksi HX-hävittäjähankkeen jatko
valmistelussa:
1. HX-hankkeen valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,
että mahdollinen teollisen yhteistyön vaade perustuu nimenomaan
puolustuksen tarpeisiin. Täten teollista yhteistyötä tulisi vaatia vain
puolustuksen suorituskyvyn edellyttämässä laajuudessa. Tämä rajaus
vaikuttaa myös teollisesta yhteistyöstä maksettavaan lisähintaan.
2. Teollinen yhteistyö on yksi keino tukea optimaalisen suorituskyvyn
hankintaa Puolustusvoimille. EU:n nykyisessä sääntely-ympäristössä
mahdollisimman laaja teollinen yhteistyö ei saa olla hankinnan itsetarkoitus.
3. Teollisen yhteistyön käytännön prosesseja tulisi tarkistaa niin, e ttä
järjestelmän tehokkuus turvattaisiin voimassa olevassa sääntely-
ympäristössä.
4. Kompensaatiotoiminnan tuloksia tulisi seurata systemaattisemmin
ja niistä tulisi viestiä aktiivisemmin. Epäsuorankin teollisen yhteistyön sisällöstä tulisi tulevaisuudessa saada ajantasainen kokonaiskuva.
5. Toimijoiden tasavertaisen kohtelun vuoksi teollisen yhteistyön mahdolliset neutraalit tai negatiivisetkin markkinavaikutukset on huomioi
tava päätöksenteossa.
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Mitä selvitettiin

1.1 Selvityksen kohde
Selvitys kohdistuu teolliseen yhteistyöhön nykyisessä toimintaympäristössä,
erityisesti HX-hävittäjähankkeessa. Tässä selvityksessä teollisella yhteistyöllä viitataan sopimusjärjestelyyn, jossa puolustusmateriaalihankinnan
yhteydessä edellytetään toimittajan ( järjestelmän myyvä yritys) tekevän
yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa esimerkiksi osavalmistuksessa,
kokoonpanossa, integroinnissa, testauksessa, teknologiasiirrossa tai kehittämisessä. Suoralla yhteistyöllä1 tuetaan hankittavan järjestelmän käyttöön
liittyvää osaamista esimerkiksi kunnossapidossa, huollossa, korjauksessa,
ohjelmoinnissa jne.
Kansainvälisessä kontekstissa epäsuora teollinen yhteistyö voi olla esimerkiksi ostoja, investointeja, koulutusta, vientiapua, markkinointitukea,
teknologian siirtoa tai rahoituksen järjestämistä. Epäsuora teollinen yhteis
työ voidaan jakaa sen mukaan, koskeeko se siviili- vai puolustussektoria
(yleisen teknologisen osaamisen turvaaminen, muihin puolustusjärjestelmiin liittyvän ymmärryksen lisääminen). Epäsuora teollinen yhteistyö2 puolustuksessa kohdistuu suorituskykyyn, joka ei liity suoraan hankittavaan
järjestelmään. Epäsuoran teollisen yhteistyön arvo on valmiuksien rakentamisessa3: osaamista ja teknologisia kykyjä kehittävä teollinen yhteistyö
vaikuttaa siihen, että Suomessa on osaamispohjaa innovoida uusia ratkaisuja puolustuskyvyn ylläpitoon. Uudessa sääntely-ympäristössä on pitkälti tulkintakysymys, kuinka laajaksi puolustukseen liittyvää teollinen pohja voidaan määritellä4.
Vastakauppajärjestelyillä hankittiin 1970-luvulta lähtien yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä suurille puolustusmateriaalihankinnoille. Vasta
kauppojen odotettiin tasaavan kauppatasetta ja tuovan vientikauppaa sekä
työpaikkoja. Ennen julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) (myöhemmin PUTU-laki) sekä sen taustalla olevan
EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin (2009/81/EY) voimaantuloa vuonna 2012 eduskunta edellytti vasta-kauppaehtoa yli 10 miljoonan
euron puolustusmateriaalihankinnoissa. Nykyään puolustusmateriaali
hankinnatkin tulee lähtökohtaisesti kilpailuttaa. Tästä periaatteesta voidaan
poiketa vain, mikäli keskeiset turvallisuusedut sitä edellyttävät. Teollinen
yhteistyö pitää nykyään argumentoida puolustussyillä eikä talous-, työllisyys- tai aluepoliittisin perustein. Suomessa ei ole PUTU-lain voimaantulon
jälkeen tehty uusia teollisen yhteistyön sopimuksia.
Teollinen yhteistyö (industrial cooperation/participation, IP) on noussut korvaavaksi käsitteeksi vastakauppa-termille (offsets)5, koska osalliset
haluavat korostaa yhdessä toimimista. Teollisen yhteistyön vaateessa ostaja
kuitenkin edellyttää myyjän luovan muutakin liiketoimintaa kuin kauppa
sopimukseen sisältyy. Tällöin sopimusehtoja laajennetaan koskemaan muutakin toimintaa kuin kaupan kohdetta.
Nykyinen Hornet-kalusto tulee käyttöikänsä päähän vuoden 2025 jälkeen. Kaluston korvaaminen on kansantaloudellisesti merkittävä investointi. On arvioitu, että investointi maksaa noin 10 miljardia euroa. Teollisen
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yhteistyön edellyttäminen hankinnan yhteydessä nostaa hankinnan hintaa
kansainvälisten tutkimusten mukaan 3–34 prosenttia6.
Puolustusnäkökulmasta teollinen yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Hornet-hankintaan liittyneellä teollisella yhteistyöllä on luotu kyky elinjakson aikaiseen ylläpitoon. Nykyään
teollisen yhteistyön tavoitteena on kriittisen puolustusteollisen tuotannon,
teknologian ja osaamisen kehittäminen sekä kansallisen huoltovarmuuden
turvaaminen.

1.2 Lainsäädännön lähtökohdat
Vuonna 2012 säädettiin laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin (2009/81/
EY) edellyttämällä tavalla. Lainsäädännön muuttamisen taustalla oli EU:n
halu avata puolustusvälinemarkkinoita kilpailulle eli ohjata julkiset toimijat kilpailuttamaan nämä hankinnat.
Vaatimuksesta voidaan Lissabonin sopimuksen artiklan 346 (SEUT 346)
perusteella poiketa, mikäli keskeiset turvallisuusedut sitä edellyttävät. Artiklan 346 mukaan ”mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi” (1a) ja ”jokainen jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteet, jotka se katsoo
tarpeellisiksi keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan; nämä
toimenpiteet eivät kuitenkaan saa heikentää sellaisten tuotteiden kilpailun
edellytyksiä sisämarkkinoilla, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön” (1b). Valtion turvallisuuden kannalta keskeiset puolustushankinnat voidaan siis toteuttaa kansallisin menettelyin noudattamatta direktiivin määräyksiä, ja tässä kansallisessa menettelyssä teollinen yhteistyö
on yhä mahdollista.
Teollinen yhteistyö ei kuitenkaan saa vääristää siviilituotteiden markkinoita. Euroopan komission julkaiseman ohjeen (Guidance Note) mukaan
teollinen yhteistyö sallitaan vain silloin, jos SEUT 346 -artiklan poikkeussäännöksen perusteella hankinnassa turvaudutaan kansalliseen menettelyyn, eli hyvin selkeissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa. Taloudellisia
perusteita ei sallita, eikä yhteistyö saa häiritä sotateollisuuteen kuulumattomien tuotteiden markkinoita. Ohjeistuksen mukaan PUTU-direktiivi ei
ota kantaa teolliseen yhteistyöhön vaan siihen, että puolustusmateriaalimarkkinoilla pätevät samat perusperiaatteet kuin EU-kaupassa muutenkin. Ohjeessa huomautetaan, että koska teollinen yhteistyö (siviili/sotilaallinen, suora/epäsuora) rajoittaa vapaiden markkinoiden toimintaa ja rikkoo
EU:n perussopimusta, PUTU-direktiivi ei niitä säätele eikä salli. Direktiivistä voidaan poiketa vain perustellusti, ja jos valtio vetoaa artiklaan 346, on
sen osoitettava, että tämä on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden kannalta, sekä tarkennettava, miksi samaan lopputulokseen ei päästä markkinoita vähemmän häiritsevin toimin.
Monitoimihävittäjäkaluston huoltoon, ylläpitoon ja korjauksiin liittyvät toiminnot on pystyttävä toteuttamaan tehokkaasti ja laadukkaasti myös
poikkeusoloissa. Puolustushallinto argumentoi, että huoltovarmuus edellyttää SEUT 346 -artiklan 1. kohtaan vetoamista ja tämä poikkeus mahdollistaa myös vastakauppavaatimuksen asettamisen.7
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1.3 Hankintaprosessi
Vaikka puolustushankintojen ohjaus on jo nykyisellään varsin keskitettyä
puolustusministeriöön, on ministeriöllä kuitenkin HX-hankkeessa tyypillistä
puolustusvälinehankintaa merkittävämpi rooli hankinnan kohteen strategisen merkityksen vuoksi. HX-ohjelman kokonaiskoordinointi ja materiaali
poliittinen ohjaus tapahtuvat puolustusministeriössä, jossa sijaitsevat myös
strategisten hankkeiden työ-, ohjaus- ja koordinointiryhmät. Puolustushallinnon näkökulmasta hankkeen läpinäkyvyydellä turvataan toimittajaehdokkaiden tasavertainen kohtelu ja markkinaehtoinen kilpailuasetelma.
Kilpailuasetelma puolestaan turvaa optimaalisen suorituskyvyn ja hinnan.
Kriittiset teknologia-alueet on kuvattu valtioneuvoston 7.4.2016 hyväksymässä periaatepäätöksessä ”Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaaminen”. Tämä strategia-asiakirja kertoo sekä Euroopan komissiolle että teollisuudelle ne kriittiset järjestelmät, joihin teollista
yhteistyötä voidaan tarvita.
Hornetien suorituskyvyn korvaamista koskevassa valmistelussa tieto
pyyntövaihe (Request for Information, RFI) päättyi 22.11.2016. Neljän maan
hallituksille (Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi, Yhdysvallat) lähetetyssä tieto
pyynnössä pyydettiin esittämään vaihtoehtoja Hornetien suorituskyvyn korvaamiselle ja erittelemään näiden hintavaikutukset myös teollisen yhteis
työn osalta. Tietopyyntövaiheessa selvitetään mahdolliset tarjoajat ja niiden
tuotteet, toimintakonsepti, elinkaarikustannukset ja kotimaisen teollisuuden rooli. Tarjoajia pyydettiin tilannekuvien perusteella ehdottamaan, millaisia ratkaisuja niillä olisi tarjota esitettyihin skenaarioihin sekä kuvaamaan
mahdollisia huoltomalleja. Suomalainen puolustusvälineteollisuus on ollut
mukana näiden tietopyyntöjen muotoilemisessa, ja tarjoajat ovat tutustuneet aktiivisesti suomalaiseen teollisuuteen.
Tarjouspyyntö (Request for Quotation, RFQ) ajoittuu vuoden 2018 alku
puolelle, ja puolustushallinnon mukaan siinä edellytetään suorituskyky
vaatimusten eikä kompensaatiosumman täyttämistä. Puolustuksen näkö
kulmasta on haastavaa tunnistaa, millaisia huoltovarmuusvaateita elinkaaren
aikana nousee esiin. Tämän vuoksi sopimus tulee sisältämään mekanismit muokata sisältöä elinkaaren aikana sekä velvollisuuden tuottaa tietoa
Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle.
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2

Mitä tietoa hankintaa koskevan
päätöksenteon tueksi tarvitaan?

Huoltovarmuus käsitteenä on hyvin laaja: se kattaa yhteiskunnallisia toimintoja lääkehuollosta infrastruktuurin ylläpitämiseen. Puolustusväline
markkinoiden sääntely-ympäristössä huoltovarmuuden tulee keskittyä
sotilaalliseen huoltovarmuuteen. Huoltovarmuusnäkökulmasta tulisi tarkastella, onko Puolustusvoimien suorituskyvyn käyttäminen mahdollista
kaikissa tilanteissa. Hankinnan yhteydessä tämä tarkoittaa, voidaanko hankinnan kohteena oleva asejärjestelmä pitää toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa. Osa huoltovarmuudesta on mahdollista hankkia rahalla, mutta on
myös kriittisiä kykyjä, jotka edellyttävät käytännössä teollista yhteistyötä.
Puolustushallinnolla on selvityksen mukaan selkeät perusteet teollisen
yhteistyön vaateelle, sillä osa ydintoimintojen tuesta (erityisesti kunnossapito) on ulkoistettu Puolustusvoimien teollisille kumppaneille. Puolustusvoimien näkökulma teolliseen yhteistyöhön rajoittuu suoraan teolliseen
yhteistyöhön eli siihen, mitä toimittaja sitoutuu luovuttamaan ostajalle itse hankinnan kohteena olevan koneen lisäksi. Puolustusministeriön näkö
kulmasta teollinen yhteistyö mahdollistaa huoltovarmuuden myös niiltä
osin kuin se ei kohdistu suoraan hankittavaan koneeseen mutta liittyy osaamisen ja teknologian saannin turvaamiseen.
Teollinen yhteistyö ei kuitenkaan tule kaupan päälle, eli toimittajaan
kohdistuvista velvoitteista maksetaan hintaa, joka on lähteestä riippuen joitain prosentteja tai joitain kymmeniä prosentteja kauppahinnasta8. Miljardien ostossa kyseessä on siis merkittävä summa. Tätä hintaa tulee tarkastella siitä näkökulmasta, millaista vastinetta Suomi sijoitettavalle rahalle saa.

2.1 Teollisella yhteistyöllä on aina hinta
Teollisen yhteistyön vaatimus vaikuttaa aina hankintahintaan. Hinta
vaikutuksen täsmällisestä suuruudesta ei selvityksessä saatu tietoa. Viran
omaisten luotettavimmat arviot liikkuivat 10 prosentin molemmin puolin;
pääosin asiantutijoiden arviot vaihtelivat 5 ja 12 prosentin välillä. Teollisen yhteistyön hinta riippuu yhteistyön muodosta (esim. valmistus, tieto
järjestelmät ja niihin liittyvä lähdekoodi). Puolustusministeriöllä, työ- ja
elinkeinoministeriöllä tai ulkoasiainministeriöllä ei ole tarkkaa tietoa siitä,
paljonko teollinen yhteistyö on 2000-luvulla maksanut ja minkä arvoisia
hyötyjä siitä on saatu. Aiemmissa puolustusmateriaalia koskevissa tarjouspyynnöissä hintaa on tiedusteltu teollisen yhteistyön kanssa ja ilman, mutta
toimittajien antamia laskelmia ei sellaisenaan pidetty luotettavina. Teollisen
yhteistyön hinnanlisäykseksi arvioitiin usein alle 10 prosenttia, eikä kellään
ollut esittää laskelmia tukemaan hyvin optimistisia ja varovaisia arvioita.
Informaatioepäsymmetria vaikuttaa teollisen yhteistyön hintaan. Valmistajalla on kohteeseen liittyvää (immateriaaliset komponentit) ja operointiin
tarvittavaa (elinkaaren aikaiset täydennystarpeet) tietoa, jonka saanti ostajan on varmistettava ja jonka hintaa on mahdoton määrittää.
Teollisen yhteistyön tarkoituksena on varmistaa, että Suomi saa ostettua suorituskykyjä, joita muuten ei olisi voitu ostaa. Puolustushallinto ko-

Teollisen yhteistyön
vaade lisää hintaa
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rostaa tarvetta varmentaa, että yhteistyön hinnanlisäys kohdistuu nimenomaan puolustukseen. Teollisen yhteistyön hinnanlisäys on viime kädessä
kuitenkin pois hankintainvestoinnista eli ostettavien koneiden määrästä.
Tällöin puolustuksen näkökulmasta Suomi saa vähemmän hävittäjiä mutta
toisaalta turvaa monipuoliset asejärjestelmän hyödyntämismahdollisuudet
ylläpitokyvyn, osaamisen ja teknologian siirron avulla.
Koska Puolustusvoimat on siirtänyt huoltovarmuuden elementtejä
kumppaniyritysten hoidettavaksi, on huomioitava, että valmistautuminen
maksaa mallista riippumatta. Toisin sanoen varautuminen maksaa joka tapauksessa, tulee se teollisen yhteistyön avulla tai muilla mekanismeilla.
Puolustuksen näkökulmasta kriittisten suorituskykyjen on oltava kotimaassa, koska muuten syntyy riski, että toimittaja nostaisi huoltopalveluiden hintaa tai jopa kieltäytyisi kokonaan toimittamasta varaosia kriisin tai
sodan aikana. On myös huomioitava, että mahdollisen kriisin aikana tilanne on todennäköisesti poikkeuksellinen myös kumppanimaissa.
Teollisen yhteistyön sopimusjärjestelyn kautta huoltovarmuuteen liittyviä elementtejä saadaan sisällytettyä hankintasopimukseen, eli tietyt kriittiset kyvyt ostetaan jo hankinnan yhteydessä. Teollisen yhteistyön sopimus
on velvoite toimittajalle: Puolustusvoimat tietää saavansa rahalle vastinetta
suoran teollisen yhteistyön erittelyssä kirjatulla tavalla. Teollisella yhteistyöllä myös säästetään erillisostojen transaktiokustannuksia.
Vaikka Suomi on aiemmin edellyttänyt teollista yhteistyötä koko kauppa
summasta, ei tätä nykyisessä toimintaympäristössä pidetä realistisena tai tavoittelemisen arvoisena. Puolustushallinto korostaa, että huomio on kiinnitettävä teollisen yhteistyön laatuun. Jos Suomi nykylainsäädännön puitteissa
pyytäisi teollista yhteistyötä sadasta prosentista kauppasummasta, saattaisi
yhteistyön hinta muodostua hyvin korkeaksi, koska suoraan puolustukseen
liittyvää kauppaa on hyvin haasteellista luoda koko hankintahinnan arvosta.
Toisaalta suurella teollisen yhteistyön vaateella voidaan toimittajalta myös
edellyttää paljon, eli Suomen neuvotteluasema on parempi.
Hankinnan arvo
10 miljardia

Hankinnan arvo
10 miljardia

Hankinnan arvo
10 miljardia

Vastakaupan hintavaikutus
10 % koko summasta
1 miljardi

Suora
teollinen yhteistyö
15–20 %
1,5–2 miljardia

Epäsuora
teollinen yhteistyö
80–85 %
8–8,5 miljardia

Hintavaikutus
200 miljoonaa
Hankinnan arvo
10 miljardia

Hintavaikutus
800 miljoonaa

Kuvio 1: Kaksi eri esimerkkilaskelmaa suoran ja epäsuoran teollisen yhteistyön mahdollisista hintavaikutuksista, jos teollisen yhteistyön hinta on 5 tai 10 prosenttia.
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Vastakaupan hintavaikutus
5 % koko summasta
500 miljoonaa

Suora
teollinen yhteistyö
15–20 %
1,5–2 miljardia

Hintavaikutus
100 miljoonaa

Epäsuora
teollinen yhteistyö
80–85 %
8–8,5 miljardia

Hintavaikutus
400 miljoonaa

Tulevan 10 miljardin euron hankinnassa teollisen yhteistyön edellyttäminen koko kauppasummasta (kuten aiemmin) merkitsisi 10 prosentin eli
yhden miljardin lisäystä tuotteen hintaan. Koska nykylainsäädäntö kuitenkin edellyttää yhteistyön kohdistuvan puolustukseen, olisi Suomella perusteet edellyttää teollista yhteistyötä suorasta teollisesta yhteistyöstä eli noin
15 prosentista kauppasummasta, mikäli suhde ei merkittävästi poikkeaisi siitä, mikä se oli Hornetien hankinnan kohdalla. Vaikka Suomi huolto
varmuuden nimissä kohdentaisi osan yhteistyöstä epäsuoraan yhteistyöhön,
ei epäsuoran osuus nykyoloissa todennäköisesti voisi ylittää suoran teollisen
yhteistyön osuutta. Jos Suomi kokonaisuutena odottaisi teollisen yhteistyön
vastaavan noin 20:tä prosenttia (15 prosenttia suoraa teollista yhteistyötä ja
5 prosenttia epäsuoraa) kauppasummasta, muodostuisi yhteistyön hinnaksi 200 miljoonaa (10 prosenttia 2 miljardista eurosta). Suoran ja epäsuoran
teollisen yhteistyön jakaumasta ei tällä hetkellä ole tietoa, joten esimerkissä käytetään Hornet-hankinnan jakaumatietoa.
Teollisen yhteistyön hintaan vaikuttaa siis merkittävästi, kohdennetaanko teollisen yhteistyön vaade nimenomaan sotilaalliseen huoltovarmuuteen
(alle viidesosa kauppasummasta) vai yritetäänkö huoltovarmuuden käsite
laajentaa koskemaan muitakin kykyjä. Mikäli huoltovarmuuden tiukassa
puolustuksellisessa tulkinnassa ei pysytä, on vaarana, että teollinen yhteistyö häiritsee markkinoiden vapaata toimintaa.
Puolustushallinto katsoo saavansa teollisen yhteistyön investoinnille
vastinetta, koska hankinnan kohteen operointi on kriisiaikana mahdotonta ilman itsenäistä ylläpitokykyä. Sen sijaan epäsuorien vastakauppojen
suhteen tilanne on monimutkaisempi. Näiden osalta on tähän asti seurattu
kompensaatiovelvoitteen toteutumista muttei sitä, mihin epäsuora teollinen yhteistyö on kokonaisuutena kohdistunut, mitkä yritykset (kotimaiset
yhteistyökumppanit) siitä ovat hyötyneet ja millaisia tuloksia vastaavalla investoinnilla olisi voitu saada muilla instrumenteilla.
Voidaan kysyä, paljonko kustannuksia toimittajalle muodostuu siitä, että se myynnin ohessa ryhtyy puolustusmateriaalin tuotannolliseen ja koulutukselliseen yhteistyöhön ostajamaan kanssa, etenkin ellei toiminta istu
suoraan myyvän yrityksen strategiaan tai ellei sillä ole valmiiksi kompetenssia ryhtyä toimintaan, joka täyttää velvoitteen. Voidaan myös kysyä, haluaako ostajamaa juuri myyvän yrityksen hoitavan liiketoimintoja, joihin se on
taloudellisesti pakotettu. Toisin sanoen, olisiko ostajamaa saanut laadukkaampaa teollista yhteistyötä ostamalla suoraan huoltovarmuuteen johtavia palveluita kuin edellyttämällä, että tietty materiaalitoimittaja ryhtyy rakentamaan huoltovarmuusvalmiuksia.
Teollisen yhteistyön järjestelyt muistuttavat huomattavasti tukia, jotka
on suunnattu tietylle toimialalle. Valtio siis maksaa ylimääräistä puolustus
materiaalista, jotta se voi edellyttää ostajayrityksen tukevan kotimaista
puolustusteollisuutta. Perinteisten vastakauppojen on esitetty9 kääntävän huomion ostajamaahan tuleviin investointeihin sen sijaan, että yhteis
kunnallinen keskustelu keskittyisi oston kustannuksiin veronmaksajille.
Koska teollista yhteistyötä perustellaan ennemmin etuja kuin kustannuksia tuovana, haluavat puolestapuhujat usein tuoda esiin näkemyksen, että
järjestelyn sosiaalinen hyöty on taloudellista haittaa suurempi.
Selvityksessä ilmeni, että HX-tietopyyntö on muotoiltu tavalla, joka korostaa teollisen yhteistyön tärkeyttä. Tarjoajia kannustetaan aloittamaan
valmistelut suomalaisten yhteistyöyritysten kanssa, ja tätä varten annetaan
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Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistyksen (PIA ry) yhteystiedot.
Vaikka tietopyynnössä myös korostetaan Euroopan unionin lainsäädännön
rajoittavan teollisen yhteistyön nimenomaan Suomen turvallisuuteen liittyviin toimiin, kannustetaan siinä epäsuorienkin yhteistyömuotojen innovoimiseen. Teollinen yhteistyö voi puolustushallinnon mukaan olla muutakin kuin huoltovarmuutta, kunhan se liittyy oleellisesti puolustuksen
toimintaedellytyksiin.
Vaikka hankinnan ja siihen liittyvän teollisen yhteistyön valmistelu on
hyvin varhaisessa vaiheessa, näyttäytyy teollisen yhteistyön vaatimus siis selkeänä, joskin sen laajuus on vielä avoinna. Tarjoajia ohjeistetaan ilmaisemaan
halukkuutensa teolliseen yhteistyöhön sekä toimittamaan suunnitelma
luonnos ja laskelma kustannusvaikutuksista. Tietopyynnössä mainitaan
Suomen teollisen yhteistyön sääntöjen mahdollistavan PK-yritysten teknologisen kehityksen ja kansainvälistymisen edistämisen, kunhan se liittyy valtion turvallisuuteen.10
Selvityksen perusteella viranomaisilla oli vielä epävarmuutta huoltovarmuuden tulkintalaajuudesta. Osa toimijoista korosti teollisen yhteistyön
kohdistuvan puhtaasti sotilaalliseen huoltovarmuuteen, kun taas toiset näkivät teollisen yhteistyön tulevaisuudessakin turvaavan kokonaishuoltovarmuuden.
Hankinnan rahoitus haetaan aikanaan korotetulla puolustusbudjetilla.
Tällöin eduskunta myöntää rahat ja puolustusministeri päättää myöntämisestä hallituksen sopimuksen mukaisesti. Myös teollinen yhteistyö rahoitetaan hankinnan yhteydessä. Puolustushallinnon mukaan suorituskyvyn
tulee olla kustannustehokas operoida ja teollinen yhteistyö on tähän yksi instrumentti.
Suomella on tarjouspyyntövaiheessa vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen,
millaista teollista yhteistyötä se toimittajalta edellyttää. Selvityksen tulosten mukaan tässä vaiheessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että teollisen
yhteistyön hinnasta ja hyödyistä on mahdollisimman tarkka käsitys ja teollisen yhteistyön tavoitteet kirjataan sopimuksen lisäksi tarkkaan myös sisäisen seurannan suunnitelmiin.

2.2 Huoltovarmuuden takaavaa teknologiaa
ja osaamista ei välttämättä saada ilman
teollista yhteistyötä
Huoltovarmuus on itsenäistä kykyä operoida. Sotilaallinen huoltovarmuus
edellyttää valmisteluja, joilla kriittisten järjestelmien käytettävyyteen vaikuttavan ylläpito-osaamisen, varaosien, materiaalien ja muun tuen saatavuus kyetään takaamaan erilaisissa poikkeusoloissa. Puolustusmateriaalin
huoltovarmuus kattaa laajasti varaosat, organisaation, ohjeet, työvälineet,
testilaitteet, tiedon, osaamisen jne. Puolustusvoimat toteuttaa itse suoraan taistelevien joukkojen tuen, kun taas korjaukset, huollot ja muutostyöt toteutetaan alan teollisuudessa. Puolustusvoimien strateginen teollinen yhteistyö takaa materiaalin sekä huolto- ja korjaustoimen saatavuuden
myös poikkeusoloissa11.
Huoltovarmuuden ulottuvuuksia ovat materiaalinen ja teknologinen
huoltovarmuus. Materiaalinen huoltovarmuus on logistiikkajärjestelmän ky-
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Hankinta on turha, ellei sitä
voida uskottavasti operoida
myös kriisin aikana

ky ylläpitää toimintakykyisiä järjestelmiä (vaihtolaitteet, varaosat, työkalut,
mittalaitteet, henkilöstö). Materiaalinen huoltovarmuus syntyy suoran teollisen yhteistyön avulla. Teknologinen huoltovarmuus puolestaan on kykyä
ymmärtää suorituskykyä ja operoida sitä kaikissa olosuhteissa. Teknologinen huoltovarmuus syntyy epäsuoran teollisen yhteistyön avulla tiedon ja
immateriaalioikeuksien kautta. Kun materiaaliseen huoltovarmuuteen liittyy
keskeisesti teollisuus, on teknologisen huoltovarmuuden keskeinen sidos
ryhmä myös tiedeyhteisö. Puolustuksessa teknologisen huoltovarmuuden
merkitys kasvaa jatkuvasti ohjelmistojen keskeisyyden korostuessa.
Puolustushallinnon teollisuusstrategian mukaan kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden tuotantoedellytykset turvataan yhteisellä hanke
suunnittelulla, kotimaisilla tilauksilla ja tuotekehityshankkeilla. Puolustushallinto sopii yhdessä puolustusmateriaaliteollisuuden kanssa keskeisistä
alueista, joilla on pyrittävä luomaan eri teknologioiden osaamista. Osaaminen luodaan osallistumalla hankkeisiin ylläpitoa ja integrointia tukevilla osaalueilla. Ulkomailta tehtävien hankintojen yhteydessä puolustushallinnon
tavoitteena on, että kotimainen teollisuus saa tarvittavan ylläpito-osaamisen.
Tässä puolustushallinto painottaa pääsyä soveltamaan uusia teknologioita
ja siten lisäämään koko yhteiskunnan teknologista pohjaa (epäsuora teollinen yhteistyö).

Teollista yhteistyötä tarvitaan,
jotta järjestelmää voidaan
käyttää myös poikkeusoloissa

Huoltovarmuus ja Suomen asema
Tulevia teollisen yhteistyön sopimuksia perustellaan nykyään sotilaallisella huoltovarmuudella. Suvereniteettinäkökulmasta kriittisten järjestelmien
ylläpitokyvyn on oltava Suomessa. Puolustusmateriaalia tulee pystyä mahdollisen kriisin aikana korjaamaan ja huoltamaan kotimaassa. Puolustus
näkökulmasta ymmärrys huoltovarmuudesta syntyy laajan kokemuksen
kautta, koska on selkeästi hahmotettava, mitä Suomen on kyettävä toteuttamaan itse ja mitä on mahdollista ostaa.
Millään maalla ei ole täysin itsenäistä huoltokykyä. Puolustushallinnon
mukaan Suomen on osattava tehdä valintoja sen suhteen, missä toiminnoissa riippuvuussuhteet ovat hyväksyttävissä. Mitä turvallisuuskriittisempi
tuote on, sitä vähemmän mikään maa voi sietää riskiä huoltovarmuudessa.
Hankinnan kohteen ylläpidon voi tyypillisesti ostaa vain toimittajalta, joten kun hankinnan kohde valitaan, tulee siihen liittymään huoltovarmuus
elementtejä, joiden myöhempi saanti on turvattava hankinnan yhteydessä.
Teollisen yhteistyön sopimuksella saadaan toimittaja sitoutumaan huoltovarmuuden turvaamiseen eikä jokaisesta tarvittavasta kyvystä jouduta neuvottelemaan erikseen. Ostotilanteessa on myyjän päätäntävallassa, miten
huolto-oikeuksia jaetaan.
Kriittinen teknologia on asejärjestelmissä usein sellaista, ettei sitä vapailta markkinoilta voida rahalla ostaa, vaan teollista yhteistyötä käytetään kaupan mahdollistamiseen. Puolustushallinto muistuttaa, että on arvovalinta,
mitä myyjämaa suostuu luovuttamaan Suomelle ja vain valtioiden välinen
luottamus mahdollistaa tuotteeseen sisälle pääsemisen. Monitoimihävittäjä
sisältää teknologiaa, jota ei voida kriisin aikana hyödyntää, ellei varmistuta
siitä, että hankinnan yhteydessä saadaan ostettua oleelliset ohjelmistokoodit
ja oikeus käyttää niitä. Yritykset eivät mielellään luovu yrityssalaisuuksistaan, joten teollisen yhteistyön sopimus toimii neuvottelustrategiana. Puolustusmateriaalin markkinat ovat sellaiset, että ilman teollista yhteistyötä ei
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välttämättä pystytä ostamaan korkeaa teknologiaa, koska myyjä ei todennäköisesti halua myydä pelkkää teknologiaa. Tarjoajien erot tulevat esiin juuri teknologian luovutusehdoissa.
Teollisuus on kiinteästi integroitu nykyisten Hornetien huoltojärjestelmään12, jonka puolustushallinto näkee kustannustehokkaana toteutusmallina. Nykyisten yhteistyökumppaneiden osaaminen on rakentunut aiemman
teollisen yhteistyön kautta. Suomalaisten osaaminen hävittäjähuollossa on
teollisen yhteistyön ansiosta noussut kansainvälisestikin kiinnostavalle tasolle. Hornetien operoinnin ja ylläpidon yhteydessä hankitun osaamisen
nähtiin tuoneen lisäarvoa Suomen puolustuksen lisäksi myös toimittajalle.
Ylläpitojärjestelmän luominen vaikuttaa tuotteen käyttöikään. Vaikka hankittavaa tuotetta saataisiin teollisen yhteistyön hintalisän vuoksi vähemmän, voidaan järjestelyllä kuitenkin ostaa kyky operoida koneita pidempi aika ja tehokkaammalla käyttöasteella. Tämä huoltojärjestelmä elää
hankinnan elinkaaren aikana, eli Suomella on oltava kyky ja oikeus toteuttaa pitkäikäisten järjestelmien ylläpito itse. Koska Suomen luonnonolot, resurssit ja operointimallit poikkeavat monista verrokkimaista, on Suomen
puolustushallinnon mukaan osattava itse arvioida hankittavaan asejärjestelmään kohdistuvan rasituksen aiheuttamat riskit ja tarvittavat ylläpitotoimet.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos hoitaa yhteistyön yritysten (sekä toimittaja että suomalainen puolustusmateriaaliteollisuus) kanssa. Strategiset kumppanit ovat avainasemassa, koska niille on ulkoistettu sellaisia tehtäviä, jotka Puolustusvoimat joutuisi ilman kumppanuuksia tekemään itse.
Näiden yritysten tulee olla kilpailukykyisiä myös kansainvälisillä markkinoilla, jotta liiketoiminta pysyy elinvoimaisena ja huoltovarmuus säilyy.
Strategiset kumppanit ovat sitoutuneet toimittamaan suorituskyvyn myös
poikkeusoloissa.
Teollisella yhteistyöllä halutaan varmistaa tarvittavan osaamisen saaminen kotimaahan, ja tämä osaaminen on viime kädessä aina ihmisissä.
Kun osaamista kehitetään pitkäjänteisesti, voidaan Suomessa myös tehdä huoltovarmuuteen liittyviä innovaatioita esim. huoltomateriaaleissa
ja -prosesseissa. Puolustuksen näkökulmasta perustaa osaamisen turvaamiselle tulisi rakentaa vuosia ennen varsinaisen suorituskyvyn hankintaa.
Puolustusvoimien, teollisuuden ja tiedeyhteisön yhteistoiminta on kriittinen
edellytys sille, että tulevia hankintoja voidaan maksimaalisesti hyödyntää.
Huoltovarmuuteen liittyen tutkimuksen ja koulutuksen resursoinnista
oltiin selvityksen aikana tehdyissä haastatteluissa yleisesti huolissaan. Ensinnäkin, mikäli Suomi säästää tutkimusrahassa, on olemassa riski, että valintoja tehdään vaillinaisella tietopohjalla, mikä voi tulla pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmaksi. Toiseksi tieto on myös valuuttaa kansainvälisessä
yhteistyössä: Suomella on oltava tarjota korkeatasoista tutkimustietoa muille,
jotta se voi edellyttää tietojen saamista heiltä. Kolmanneksi, ilman korkea
laatuista tietopohjaa Suomi ei voi täysimääräisesti hyödyntää hankintaansa koko sen elinkaaren ajan.
Puolustusnäkökulmasta Suomi on kriisiaikana saari. Suomea ei voi suoraan verrata moniin muihin länsimaihin, koska niiden huoltovarmuus
kysymykset ovat liittoutumisen vuoksi hyvin erilaisia. Kriisiaikana Suomi
ei voi luottaa siihen, että apua tulee ulkopuolelta, vaan Suomen tulee olla
valmis toimimaan itse. Huoltovarmuuden on myös toimittava riittävän pitkään, vaikka yhteydet toimittajavaltioon jostain syystä katkeaisivat.
Huoltovarmuuden tärkeydelle on vähintään yhtä vaikea laskea hintaa
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kuin teolliselle yhteistyölle: näiden taloudelliselle arvottamiselle ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Kriisiaikoina huoltovarmuus on puolustuskyvyn kriittinen tekijä, joten teollisen yhteistyön tarpeellisuusharkinnan tulee laajentua yksinomaan taloudellisten seikkojen ulkopuolelle.

Teollinen yhteistyö huoltovarmuuden näkökulmasta
Teollinen yhteistyö muuttuu huoltovarmuudeksi, kun puolustusministeriö
määrittelee strategiset puolustuskyvyt ja kriittiset teknologiat, joiden perusteella perussopimuksen artiklaan 346 voidaan vedota.
Puolustuksen huoltovarmuuden näkökulmasta tarkasteltuna teollinen
yhteistyö on Puolustusvoimien nykyrakenteessa välttämätöntä. Suoralla teollisella yhteistyöllä Puolustusvoimat varmistavat hankittavan moni
toimihävittäjän toimintakyvyn kriisiaikana. On kuitenkin pidettävä mielessä, että tämä suora teollinen yhteistyö on Hornet-hankinnan yhteydessä
kattanut vain noin 15 prosenttia kauppasummasta eli jopa 85 prosenttia
teollisesta yhteistyöstä on ollut jotain muuta kuin puolustusnäkökulmasta täysin välttämätöntä. Vaikka epäsuora teollinen yhteistyö on voinut olla
sotilaallista, voidaan olettaa, että osa epäsuorasta yhteistyöstä on tähän asti kohdistunut siviilisektorin kauppoihin.
Tietyn osaamis- ja teknologiapohjan rakentaminen tukee maan
puolustusta ja suoran teollisen yhteistyön hyödyntämistä, mutta ennen
vuotta 2012 merkittävä osa epäsuorasta teollisesta yhteistyöstä on ollut
siviilisektorin viennin edistämistä ja teollisuuden työpaikkojen tukemista.
Voidaankin siis kyseenalaistaa epäsuoran teollisen yhteistyön tarkoituksenmukaisuus niiltä osin kuin ei etukäteen pystytä määrittelemään, minkälaisten kykyjen mahdollistamiseen epäsuora teollinen yhteistyö tähtää. Selvityksen perusteella vaikuttaisi siltä, että suora teollinen yhteistyö on hyvin
perusteltua ja puolustushallinnon siihen liittyvä valmistelu kokonaisuudessaan laadukasta. Sen sijaan epäsuoran teollisen yhteistyön osalta olisi nimettävä ne vastuutahot, jotka seuraavat epäsuoran teollisen yhteistyön sisältöä
ja sen yhteensopivuutta puolustuksen päämäärien kanssa.
Selvityksen perusteella vaikuttaa uskottavalta, että jos huoltovarmuus
ostettaisiin muuten kuin teollisen yhteistyön avulla, sitä ei todennäköisesti
saataisi ostettua halutussa laajuudessa ja se tulisi oletettavasti kalliimmaksi. Jos vaihtoehtoina olisi, ettei teollisuus osallistuisi huoltovarmuuden turvaamiseen, tulisi Puolustusvoimien rakentaa infrastruktuuri, johon sillä ei
nykyisellään ole resursseja.
Suomi siis tarvitsee teollista yhteistyötä, koska
1. osa Puolustusvoimien ydintoimintojen tuesta on ulkoistettu kotimaiselle teollisuudelle
2. teollisen yhteistyön sopimus on toimittajaa sitova, joten sillä voidaan
edellyttää, että Suomeen saadaan teknologiaa ja osaamista, joita ilman
hankintaa ei voida täysmääräisesti hyödyntää kriisitilanteessa.

Suomeen tarvitaan osaamista
huoltaa konetta ja teknologiaa,
joka mahdollistaa sen käyttämisen
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2.3 Teollisella yhteistyöllä on
markkinavaikutuksia
Teollinen yhteistyö vaikuttaa markkinoiden vapaaseen toimintaan. Teollisessa yhteistyössä on näin ollen huomioitava seuraavat seikat:
1. Teollinen yhteistyö suojelee ostajamaan omaa teollisuutta, joten kauppaa ei käydä vapaiden markkinoiden sääntöjen mukaan. Koska kilpailu ei ole vapaata, voi hankinnan valintaperusteena olla laadun sijasta
kotimaisuus.
2. Teollinen yhteistyö voi johtaa materiaalin laadun heikkenemiseen (ei
kilpailupainetta), innovaatioiden tyrehtymiseen (ei parannustarvetta) ja hinnannousuun (varma ostaja) sekä vaikuttaa negatiivisesti yritysten toimintaedellytyksiin kansainvälisillä markkinoilla (teollinen
yhteistyö on huono referenssi).
3. Toimittajan pakottaminen yhteistyöhön kotimaisen teollisuuden kanssa nostaa hankinnan hintaa.
4. Teollinen yhteistyö vaikuttaa puolustusmateriaalimarkkinoilla toimivien yritysten keskinäisiin suhteisiin. Ne yritykset, jotka pääsevät mukaan teollisen yhteistyön järjestelyihin, parantavat kilpailuasemiaan.
Ne yritykset, jotka eivät ole mukana teollisessa yhteistyössä, voivat kärsiä tästä asetelmasta.
5. Teollisen yhteistyön säännöt asettavat toimittajat eriarvoiseen asemaan. Yhä sovellettavat vanhat säännöt esimerkiksi suosivat uutta liike
toimintaa rangaisten välillisesti sellaisia yrityksiä, joiden liiketoiminta
on omin voimin saatu toimivaksi.
6. Teollinen yhteistyö voidaan nähdä valtion yritystukena, jossa veronmaksajien rahaa ohjataan yhden toimialan tukemiseen.
7. Kompensaatiotoiminta voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa toimittaja voi pitää kaupan kompensaatiokelpoisuutta sen toteutumisen
ehtona.
8. Valtioiden ajama kotimaisen puolustusteollisuuden tukeminen luo globaaleille markkinoille päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta.
Hallinto piti suoran teollisen yhteistyön mahdollisesti aiheuttamia markkinavääristymiä akateemisena kysymyksenä, koska puolustus
välinemarkkinat eivät ole vapaita. Hallinnon toimijat ja teollisen yhteistyön
asiantuntijat toivat yksimielisesti esiin, ettei puolustusvälineiden kaupassa
ole kyse avoimista markkinoista vaan jokainen maa pyrkii turvaamaan kotimaisen teollisuuden avulla omat turvallisuusintressinsä. Globaalit puolustus
tarvikemarkkinat ovat siis hyvin protektionistiset, eivätkä yritykset voi toimia tavallisen markkinalogiikan mukaisesti. Hallinnon arvioiden mukaan
alalla ei tulla koskaan toimimaan avoimesti, koska kyseessä on valtioiden
turvallisuuden ydin. Puolustusvälineiden vientikin on kansallisten viranomaisten päätäntävallassa eikä kaupallisten toimijoiden käsissä. Puolustus
välinemarkkinoilla yritykset käyvät usein kauppaa valtioiden kanssa.

Negatiivisetkin markkinavaikutukset on tunnistettava
Hallinto piti teollista yhteistyötä pääasiassa positiivisena asiana yrityksille, eikä mahdollisia negatiivia vaikutuksia ollut selvitetty tai toiminnan
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Teollinen yhteistyö voi
vääristää markkinoita

Viranomaiset pitävät teollisen
yhteistyön vaikutuksia
lähtökohtaisesti positiivisina

suunnittelussa huomioitu. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan teollisen
yhteistyön negatiiviset vaikutukset markkinoihin ovat koskeneet enintään
siviilimarkkinoita ja tämä ongelma ratkeaa, kun teollinen yhteistyö tulevaisuudessa kohdistuu yksinomaan sotilaalliseen huoltovarmuuteen.
Koska epäsuoraa teollista yhteistyötä kokonaisuutena kriittisesti arvioivia selvityksiä ei ole tehty eikä vaikutuksia markkinoihin näin ollen
objektiivisesti arvioitu, ei mahdollisen markkinavääristymän riskin voida
olettaa automaattisesti häviävän. Kaikkien teollista yhteistyötä hallinnoivien viranomaisten tulisi tunnustaa toiminnan mahdolliset negatiivisetkin
vaikutukset, jottei päätöksenteko perustuisi olettamukseen, että teollinen
yhteistyö vaikuttaa puolustusvälinemarkkinoiden toimijoihin positiivisesti tai neutraalisti.
Kansainvälisten puolustustarviketoimittajien oletettiin suhtautuvan
teolliseen yhteistyöhön selviönä, koska yhteistyövaatimukset ovat dominoineet maailmankaupan käytäntöjä. Toimijat suunnittelevat jo mahdollisia teollisen yhteistyön hallintajärjestelyjä (yhteistyön hallitseminen
projektihallintakeskuksissa itse tai koordinaattorin kautta). Teollisen yhteis
työn vuoksi kansainvälisten toimittajien oletetaan kiinnostuvan Suomen
puolustusteollisuuden ja sitä koskevan tiedon tarjonnasta. Yritykset saavat
tiedon teollisen yhteistyön mahdollisuuksista vastakauppavelvollisen yrityksen edustajilta, kotimaisilta konsulteilta, puolustusalan messuilta, kilpailijoilta, sihteeristöltä tai alan yhdistyksistä. Kompensaatiotoiminnasta kerrotaan
työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla ja PIA ry:n tilaisuuksissa, mutta yleensä yritykset saavat tietoa yhteistyömahdollisuuksista toimittajalta.
Suomen puolustus-, ilmailu- ja turvallisuusalan yritykset tuottavat
puolustusvälinetuotteita. Osa tuotteista on niin sanottuja kaksikäyttö
tuotteita, joilla on myös siviilikäyttöä. Puolustusvälineteollisuutta ei tilastoida erikseen, joten sen rakenteen ja merkittävyyden luotettava arvioiminen on haasteellista. Puolustusvälineet ovat monella yrityksellä vain osa
niiden kokonaistuotannosta. Huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiä mainittiin vain muutama, mutta näiden alihankintaketjut tekevät yhteistyön vaikuttavuudesta laajemman.
Markkinoillepääsy on puolustusvälinekaupassa haaste. Suomen
puolustusteollinen pohja on moniin maihin verrattuna kapea. Puolustuksen näkökulmasta olisi hyvä, että kotimaiset toimijat menestyisivät kansainvälisillä markkinoilla, ja haastatteluissa Suomen puolustusteollisuudella
nähtiin olevan tähän hyvät edellytykset. Suomessa Puolustusvoimat lähtökohtaisesti kilpailuttaa materiaalitoimittajat, mutta strategiset kumppanit
ovat eri asemassa kuin muut, koska niille on ulkoistettu kaluston huoltamiseen liittyviä kykyjä ja velvoitteita.

Teollinen yhteistyö markkinanäkökulmasta
Teollisen yhteistyön erityisluonne tulee hyvin ilmi, jos tarkastellaan eri toimijoiden motivaatioita osallistua toimintaan. Ostava valtio haluaa teollista
yhteistyötä joko taloudellisista tai sotilaallisista syistä. Tyypillisesti valtiot
haluavat teollisella yhteistyöllä tukea oman puolustusteollisuutensa teknologista kehittymistä. Toimittaja puolestaan haluaa varmistaa, että hän
saa kaupan, josta kilpaillaan. Toimittaja siis suostuu teollisen yhteistyön
ehtoon, koska se on puolustusvälinemarkkinoilla toimimisen ehto, mutta
myös hinnoittelee toiminnan niin, että se on taloudellisesti kannattavaa. Os-

Teollinen yhteistyö on
veronmaksajien tuki
puolustusteollisuudelle
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tavan maan puolustusteollisuudelle teollisen yhteistyön vaatimus on mahdollisuus päästä osallistumaan ostettavan koneen kokoonpanoon, huoltoon
tai osatoimituksiin.
Kompensaatiomallissa toimittaja haluaa tehdä kauppaa suomalaisten
yritysten kanssa, jotta se saa kompensaatiovelvoitteensa täytettyä. Käytännössä toimittajan ei kuitenkaan tarvitse itse ostaa mitään vaan ainoastaan
osoittaa osallisuutensa kaupan syntymiseen. Voidaan siis kysyä, miksi suomalainen valmistaja tai palveluntarjoaja haluaa osallistua kompensaatio
toimintaan. Teollisen yhteistyön teorian mukaisesti toimittaja merkittävästi
myötävaikuttaa siihen, että suomalainen teollisuus saa kansainvälistä kauppaa. Markkinalähtöisestä näkökulmasta sen sijaan näyttäisi olevan riski, että
toimittaja pyrkii pääsemään mukaan jo olemassa oleviin järjestelyihin väittäen, että sillä oli oleellinen vaikutus kaupan syntymisessä. Koska teollisessa yhteistyössä raha ei enää vaihda omistajaa muualla kuin velvollisen toimittajan kompensaatiotilillä, on kaupan arvo helposti hyvin teoreettinen.
Teollinen yhteistyö siis näyttäytyy markkinanäkökulmasta selkeänä, mikäli
yhteistyön kohteet on tarkkaan määritelty, mutta samalla hyvin abstraktina,
mikäli pyritään vain osoittamaan myötävaikutus jonkin kaupan syntymiseen.
Toimittajien edustajat ovat jo aloittaneet sekä päätöksentekijöihin että yleiseen mielipiteeseen vaikuttamisen markkinointiviestinnän keinoin.
Maanpuolustuksen näkökulmasta suorituskyvyn on oltava hankinnan ensi
sijainen kriteeri ja mahdollisen teollisen yhteistyön on kohdistuttava tiukasti puolustukseen.
Selvityksen kohteet argumentoivat joko sen puolesta, että toimijoita on
Suomessa niin vähän, etteivät markkinat siksi vääristy, tai sen puolesta, että
”koko toimiala” hyötyy teollisesta yhteistyöstä. Markkinanäkökulmasta siis
kyseessä voi olla hyvinkin suora tuki muutamalle toimijalle, koska jos toimijoita on hyvin vähän, täysimääräiset kompensaatiot ovat niille valtava tuki.
Jos taas koko toimialan argumentoidaan hyötyvän teollisesta yhteistyöstä,
voidaan kysyä, millaista näyttöä tämän väitteen tueksi on olemassa. Ellei
markkinavääristymäriskiä tunnisteta, ei sitä ole voitu selvittää, eikä siitä näin
ollen voi olla puolueetonta tietoa. Koko toimialan hyötymisargumenttiin onkin suhtauduttava kriittisesti, ellei asiasta ole olemassa tieteellistä näyttöä.
Jos toimittajalla on edes teoreettinen mahdollisuus vaikuttaa työ- ja
elinkeinoministeriön yhteydessä olevan kompensaatiotoimikunnan toimintaan, tulisi järjestelmässä olla selkeät mekanismit tällaisten tilanteiden
valvonnalle. Seurannan tulisi perustua muuhunkin kuin luottamukseen
siitä, että epäasiallista vaikuttamista ei todennäköisesti tapahdu. Mikäli
kompensaatiotoiminnasta käytäisiin julkista keskustelua, olisi sekä toimittajalla että valvovilla viranomaisilla enemmän kiinnostusta varmistaa kaupan puolueettomat perusteet.
Missään kompensaatiotoimikunnan ulkopuolella ei näytä olevan
kokonaisseurantaa siitä, paljonko yksittäiset toimijat (yhteistyöyritykset)
ovat teollisesta yhteistyöstä kompensaationa hyötyneet ja mihin epäsuora
teollinen yhteistyö on sopimuskohtaisesti ja kokonaisuutena kohdistunut.
Ilman systemaattista seurantaa on riski, että kompensoidaan yhä uudelleen
samansisältöisten kykyjen rakentamista.
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Tulevaisuudessa olisi hyvä
kerätä tietoa siitä, millaisiin
kauppoihin epäsuora teollinen
yhteistyö on kohdistunut

3

Mitä teollinen yhteistyö on vuoden
2012 jälkeen?

Teollinen yhteistyö ei enää voi kohdistua talouden ja työllisyyden edistämiseen vaan ainoastaan puolustuksen toiminnan turvaamiseen. Epäsuora
teollinen yhteistyö on perusteltavissa vain sotilaallisen yhteistyön osalta.
Puolustusministeriö tekee teollisen yhteistyön sopimukset, mutta työja elinkeinoministeriö hallinnoi niitä. Suoran teollisen yhteistyön seuranta
on puolustushallinnossa, mutta epäsuoran teollisen yhteistyön kokonais
seurantaa ei käytännössä ole. Kokonaisseurannalla tarkoitetaan tässä järjestelmää, jossa seurattaisiin, millaisia toimia epäsuoralla teollisella yhteistyöllä
tehdään ja millaisia valmiuksia ne rakentavat. Koska teollinen yhteistyö ei
tule kaupan päälle, vaan siitä maksetaan huomattavasti hankinnan yhteydessä, tulisi epäsuorankin teollisen yhteistyön seurantaan kiinnittää merkittävästi huomiota.
Kompensaatiotoimikunta on se toimielin, joka käytännössä käsittelee
kompensaatiohakemukset. Uudessa toimintaympäristössä olisi syytä harkita,
onko kompensaatiotoimikunnan nykyinen rooli tulevaisuudessa tehokkain
tapa hallita teollista yhteistyötä. Toiminnan läpinäkyvyyden kannalta olisi
suositeltavaa tiedottaa avoimemmin kompensaatiotoiminnan vaikutuksista.

3.1 Kompensaatiotoiminnan organisointiin
kohdistuu muutospaineita
Teollisen yhteistyön sopimukset tekee puolustusministeriö, joka myös
päättää niiden sisällöstä ja mahdollisista muutoksista. Sopimuksia puolestaan tulkitsee ja hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö, joka myös seuraa
kompensaatiovelvoitteiden täyttymistä.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen kompensaatiotoimikunta vastaa
teollisen yhteistyön prosessista. Kompensaatiosääntöjä ja -käytäntöjä on
vuosien varrella päivitetty. Noin kahden kuukauden välein kokoontuvassa
kompensaatiotoimikunnassa on edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä,
puolustusministeriöstä ja ulkoasiainministeriöstä. Kompensaatiotoimi
kunta päättää toimittajien kompensaatiovelvoitteiden hyväksymisestä hakemusten perusteella. Toimikunnalla oli vuonna 2016 toistakymmentä voimassa olevaa kompensaatiosopimusta. Suomi on solminut useita teollisen
yhteistyön sopimuksia PUTU-direktiivin siirtymäaikana (2009–2011) muttei enää PUTU-lain tultua voimaan vuonna 2012. Vanhoihin sopimuksiin sovelletaan vuotta 2012 edeltäneitä kompensaatiosääntöjä, eli vanhat säännöt
ovat yhä toiminnassa ainakin vuoteen 2021 asti.
Suomi on aiemmin edellyttänyt teollista yhteistyötä tyypillisesti koko kauppasumman arvosta. Toivottuja toimia on suosittu kerroin
järjestelmällä: yhteistyön kaupallinen arvo voidaan epäsuoraan teolliseen
yhteistyöhön kohdistuvissa, uusien sääntöjen mukaisissa, hakemuksissa
korjata 1,5–3-kertaiseksi tosiasialliseen arvoon verrattuna. Koska teollisen
yhteistyön kompensaatioarvon määrittäminen on kuitenkin kompensaatiotoimikunnan päätettävissä, voi kompensaatioarvo myös poiketa tästä säännöstä. Tällöin kompensaatiosumman kertoimia ei käytetä.13 Kompensaatio
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säännöt päivitettiin, kun PUTU-direktiivin mukaiset muutokset kirjattiin
Suomen lakiin.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen lausunto on oleellinen
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on teollisen yhteistyön sopimuksen liitteenä hankelista, joihin suoran teollisen yhteistyön tulisi kohdistua. Näissä
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen rooli on keskeinen, eikä hakemuksia
hyväksytä ilman logistiikkalaitoksen puoltoa. Logistiikkalaitos seuraa suoraa teollista yhteistyötä koskevien hakemusten kohdentumista ja tarkistaa
tiedot tarvittaessa teollisuudelta.
Kompensaatiotoimikunnan pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja puheen
johtaja valmistelevat hakemukset käsittelyyn ennen jokaista kokousta.
Teollisen yhteistyön sopimuksen liitteenä on puolustusministeriön tekemä taulukko, johon sihteeristö peilaa hakemuksia. Toimittajan täyttämästä
hakemuslomakkeesta ilmenevät hankkeen osapuolien, kohteen ja summan
lisäksi kertoimiin vaikuttavat kriteerit. Hakemuksen liitteenä tulee yleensä projektikuvaus (”statement of work”) ja suomalaisen yhteistyöyrityksen
lausunto. Suoraa teollista yhteistyötä koskevissa hakemuksissa pyydetään
aina lausuntoa logistiikkalaitokselta. Epäsuorassa yhteistyössä harkintavalta on kompensaatiotoimikunnalla, joka kuitenkin pyytää aina lausuntoa
suomalaiselta edunsaajalta. Teknisen asiantuntijaryhmän lausuntoa pyydetään tarvittaessa. Kompensaatiotoimikunnan ennakkopäätökset ovat sitovia, jos ehdot täyttyvät, ja niihin kirjataan hyvitettävä enimmäismäärä ja
voimassaoloaika.
Teollisen yhteistyön sopimuksen liitteenä olevat suoran teollisen
yhteistyön vaatimukset ovat sitovia, mutta epäsuorat sen sijaan elävät
sopimuskauden aikana. Toimikunta päättää kokouksissaan hakemusten
hyväksymisestä, ja päätökset toimitetaan kompensaatiovelvolliselle toimittajalle kokouksen jälkeen. Päätöksiin voi pyytää oikaisua vain kompensaatio
toimikunnalta.
Kun toimittaja on täyttänyt kaikki sopimukseen liittyvät kompensaatio
velvoitteensa, tarkistaa kompensaatiotoimikunnan sihteeristö logistiikka
laitokselta, että sopimuksen mukaiset hankkeet ovat toteutuneet
asianm ukaisesti. Kompensaatiotoimikunnan sihteeristö ilmoittaa
kompensaatiovelvolliselle toimittajalle ja puolustusministeriölle velvoitteen täyttymisestä ja mahdollisesta ylijäämästä. Puolustusministeriö toimittaa lopuksi kompensaatiovelvolliselle toimittajalle kirjeen (”Letter of
Release”), jossa ilmoitetaan kompensaatiovelvoitteen täyttymisestä ja teollisen yhteistyön velvoitteesta vapautumisesta. Kirje toimitetaan tiedoksi
myös kompensaatiotoimikunnalle.

Kompensaatiotoimintaa tulisi seurata systemaattisesti
Vuoden 2012 säädösmuutoksia edeltänyt toimintatapa mahdollisti
kompensaatiokertymän ylijäämän hyödyntämisen tulevissa teollisen yhteis
työn sopimuksissa, mutta koska toimijoiden asettaminen eriarvoiseen asemaan on nykyään kielletty, ei tälle menettelylle näyttäisi olevan perusteita.
Kompensaatiotoimikunta on keskustellut asiasta, mutta päätöksiä toiminta
tavan muutoksesta ei ole tehty. Kompensaatiotoimikunta linjasi kokouspöytäkirjassaan 13.4.2016 ylijäämän kerryttämisestä, ettei toimittaja voi enää
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kerryttää ylijäämää mahdollisessa toisessa sopimuksessa hyödynnettäväksi
eikä uusia ylijäämähankkeita myöskään hyväksytä osaksi nykyistä velvoitetta. Toisaalta kompensaatiotoimikunta on todennut, että tiettyyn yksittäiseen puolustushankintaan sidotut esikompensaatiojärjestelyt saattavat
myöhemmin olla mahdollisia ja näihin sovitaan linjaus erikseen.
Kompensaatiotoimikunta toimittaa työ- ja elinkeinoministerille kerran
vuodessa yhteenvedon kompensaatiotoimikunnan tekemistä päätöksistä,
mutta muuta seurantaa kompensaatiotoimikunnan työstä ei ole. Teollisen
yhteistyön sopimuksiin kirjattuja hankkeiden euromääriä seurataan määräajoin. Suora ja epäsuora teollinen yhteistyö eritellään kokouspöytäkirjoissa
ja vastakauppavelvollisen tilillä, mutta sopimuskohtaisesti epäsuoran teollisen yhteistyön sisältöjen kohdentumista ei raportoida.
Kompensaatiotoiminnan tuloksista ei liikesalaisuuteen vedoten anneta
muita tietoja kuin kompensaatiovelvoitteen täyttymisen tilanne. Teollinen
yhteistyö on kuitenkin toimintaa, jossa puolustusbudjetista ohjataan verovaroja puolustusteollisuudelle. Osallistuvien yritysten nimiä ja kauppojen
suuruuksia tai kompensaatioiden perusteluja ei ole raportoitu eikä julkistettu. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tiedusteltaessa tietoa teollisen yhteistyön sopimuksista, joissa olisi ”tilaa” kompensaatiokelpoisille liiketoimille. Kompensaatiotoimikuntaa ohjaavan ministeriryhmän kokoontumiselle
ei ole nähty tarvetta vuosiin.
Valtion näkökulmasta on riski, että taloudellisesti merkittävän toiminnan käsitteleminen ilman avointa keskustelua ja kriittistä sisältöanalyysia
voi jossain vaiheessa johtaa toiminnan tuloksellisuuden heikkenemiseen.
Toiminnan valvonta edellyttäisi selkeiden päämäärien asettamista ja niiden seurantaa. Kompensaatiotoimikunta voi tapauskohtaisesti myöntää luvan materiaalinsa käyttöön tutkimustarkoituksessa. Toiminnan avoimuutta ei siis ole oma-aloitteisesti edistetty sisäisin keinoin eikä ulkopuolisen
arvioinnin turvin.

Kompensaatioprosessien päivittämistä tulisi harkita
Kompensaatiotoimikunnan uusien sääntöjen mukaisesta toiminnasta ei
ole vielä päätetty. Toimikunta on tietoinen, että siviilikompensaatiot eivät
enää ole mahdollisia ja epäsuorankin teollisen yhteistyön on kohdistuttava vain puolustukseen ja huoltovarmuuteen, mutta kompensaatiotoimikunnan työtapoihin ei toistaiseksi ole valmisteltu muutoksia. Hakemusten
kohdistumiseen liittyvän tulkinnanvaraisuuden ei nähty poistuvan, vaikka
rajaukset tarkentuvat.
Kompensaatiotoiminnan käytännön prosessit olivat tuntemattomia niille,
jotka eivät olleet toimikunnan jäsenenä. Prosessi, jolla kompensaatiotoiminta
muuttuu huoltovarmuudeksi, on siis selvityksen perusteella tuntematon
suurelle osalle viranomaisia ja asiantuntijoita. Kompensaatiotoimikunnan
toimintaa pystyy arvioimaan lähinnä sen kokouspöytäkirjojen perusteella, eikä kompensaatiotoiminnasta näin ollen voida käydä arvioivaa julkista
keskustelua. Kompensaatiotoimikunnan julkisuudessa jäsenet näkivät parantamisen varaa, mutta osa oletti toiminnan automaattisesti muuttuvan
läpinäkyvämmäksi, kun sopimukset keskittyvät lähinnä suoraan teolliseen
yhteistyöhön. Tätä ei voida selvityksen perusteella pitää todennäköisenä. Aktiivinen tiedottaminen edellyttäisi päätöstä, jossa arvioitaisiin, millä edellytyksillä ja missä laajuudessa toiminnasta voitaisiin tiedottaa.

Kompensaatiotoimikunnan on
tulevaisuudessa kiinnitettävä
huomiota siihen, että
teollinen yhteistyö kohdistuu
nimenomaan puolustukseen
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Hallinto näki vuotta 2012 edeltäneiden sääntöjen mukaisen kompen
saatiotoiminnan kertoimineen hyödyttäneen sekä Puolustusvoimia että yrityksiä, mutta koko toimintaa koskevia puolueettomia selvityksiä a siasta ei ole.
LTT-tutkimus Oy arvioi vuonna 2000 Hornet-vastakauppojen yhteydessä
toteutettuja teknologian siirtohankkeita14, ja PK-instituutti toteutti kauppaja teollisuusministeriölle vuonna 2001 evaluoinnin Hornet-vastakauppojen
vienti- ja markkina-apuhankkeista15. Molemmat arvioinnit kohdistuivat toimintaan osallistuneisiin yrityksiin. Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtiin
vuonna 2015 kysely16, jonka tarkoituksena oli selvittää teollisen yhteistyön
hyötyjä. Tutkimusasetelmassa ei kuitenkaan huomioitu teollisen yhteistyön mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Kysely suunnattiin asiakaskysely
tyyppisesti vain niille suomalaisille yrityksille, jotka olivat olleet osallisina
suorissa tai epäsuorissa teollisen yhteistyön velvoitteissa vuosina 2006–2015.
Raportin yhteenvedossa todetaan teollisen yhteistyön merkittävästi hyödyttäneen suomalaisten yritysten kasvua, vaikka kyselyn tuloksena voidaan enintään todeta, että kompensaatiotoimikunnan yhteistyöyrityksistä
osa katsoi hyötyneensä järjestelystä. Johtopäätökset lukemalla voisi jäädä
se kuva, että suurin osa suomalaisesta puolustusteollisuudesta on hyötynyt
teollisesta yhteistyöstä, vaikka tähän väitteeseen ei kyselyn perusteella voida ottaa kantaa, koska koko toimiala ei ole ollut kyselyn otoksen kohteena.
Koska teollisen yhteistyön sopimusten yhteydessä käsitellään merkittävän kokoisia kompensaatiokertymiä, joiden vaikutuksia spekuloidaan laajasti yhteiskunnallisessa keskustelussa, olisi vaikutuksista markkinoihin
tarpeen saada puolueetonta tietoa. Laadukkaan päätöksenteon vähimmäis
vaatimuksena olisi, että mahdolliset negatiiviset tai neutraalit vaikutukset
tunnistettaisiin hallinnossa ja kompensaatiotoiminnasta pyrittäisiin keräämään mahdollisimman monipuolista tietoa tarkan palaute- ja sisältöseurannan avulla.
Puolustusministeriön mukaan teollisen yhteistyön arvioinnissa tulisi tulevaisuudessa tarkastella, onko Suomeen saatu siirrettyä tarvittavaa osaamista korjata, kehittää ja valmistaa puolustusmateriaaleja.

3.2 Ministeriöiden välistä työnjakoa tulisi
tulevaisuudessa kehittää
Kompensaatiotoiminta kohdistuu tätä nykyä vuotta 2012 edeltäneiden sääntöjen nojalla tehtyihin sopimuksiin, joissa teollinen yhteistyö on osittain
suoraa teollista yhteistyötä ja osin epäsuoraa, myös siviilisektorin teollista
yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriön asema vanhojen sopimusten hallinnoinnissa on ollut selkeä teollisuuden tukemisen näkökulmasta.
Haastatellut viranomaiset ja asiantuntijat näkivät työ- ja elinkeino
ministeriön roolin kompensaatiotoimikunnassa tarkoituksenmukaisena ja
työn kiitettävänä. Hallinnonalarajat ylittävää yhteistyötä pidetään näin laajassa asiassa tärkeänä. Selvityksen mukaan uudessa toimintaympäristössä
on kuitenkin byrokratianpurkunäkökulmasta vaikea hahmottaa, millaista
lisäarvoa sopimusten omistajuuden ja hallinnoinnin jakaminen eri ministeriöihin tuo, etenkin kun Puolustusvoimien lausunto on tulevaisuudessa pyydettävä käytännössä kaikkiin kompensaatiohakemuksiin. Jos teollinen yhteistyö on tulevaisuudessa kokonaisuudessaan sotilaallista, korostuu
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen rooli järjestelyissä entisestään.
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Ulkoasiainministeriön tehtäviä ovat suomalaisten yritysten kansain
välistymisen tukeminen ja kaksikäyttötuotteiden vientilupien myöntäminen. Kompensaatiotoimintaan ulkoasiainministeriö tuo ulkopoliittisen näkö
kulman.
Malli, jossa yksi ministeriö on sopimuskumppani ja toinen hallinnoi sopimusta, voi johtaa tilanteeseen, jossa kokonaisuuden monitoroinnin vastuu
on epäselvä. Nykymallissa puolustusministeriö päättää sopimuksen sisällön
mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulkitsee sitä. Työ- ja elinkeinoministeriö
katsoo sopimusten, lain tulkinnan ja hinta-arvioiden olevan puolustus
ministeriön vastuulla, ja puolustusministeriö taas ohjeistaa tiedustelemaan
vaikutuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä, joka sopimuksia hallinnoi. Työja elinkeinoministeriön mukaan teollisen yhteistyön sopimusehdot tulevat
puolustusministeriöltä annettuina. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin merkitty yhteistyötahoksi teollisen yhteistyön sopimuksissa. Puolustus
ministeriö on neuvotteluosapuoli sopimusehtoja ja -muutoksia koskevissa
neuvotteluissa. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on neuvotella toimittajien kanssa ja hyväksyä kompensaatiohakemukset sekä hoitaa niihin liittyvä hallinnollinen työ. Työ- ja elinkeinoministeriö myös kirjaa kompensaatio
kertymät velvollisten tileille ja seuraa kertymän karttumista. Toimittajienkin
on ollut vaikea hahmottaa sopimusjärjestelyjen työnjakoa.
Hornetien suorituskykyä korvattaessa puolustusministeriö linjaa teollisen yhteistyön tarpeet ja on sopijaosapuoli teollisen yhteistyön sopimuksissa. Puolustusvoimien logistiikkalaitos puolestaan hallinnoi hankintaprosessia ja yhteistyötä teollisuuden kanssa Pääesikunnan ohjauksessa.
Ilmavoimat operoi tulevan hankinnan kohdetta ja määrittelee sitä koskevat suorituskykyvaatimukset. Selvityksen mukaan puolustushallinto on valmistelussa panostanut korkealaatuisten selvitysten tilaamiseen tutkijoilta
ja teollista yhteistyötä koskevat valmistelumuistiot ovat hyvin argumentoituja17. Puolustushallinnon näkökulma teolliseen yhteistyöhön keskittyy
sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamiseen. Selvityksessä haastatellut
toimijat korostivat tarvetta hankkia puhtaasti paras järjestelmä muut ehdot huomioiden. Ostokriteereissä teollinen yhteistyö on huoltovarmuuden
kanssa siis vasta kolmantena suorituskyvyn ja hinnan (sis. elinkaarikustannukset) jälkeen.

Kansainväliset esimerkit
Suomalaiset viranomaiset ovat tarkkaan seuranneet muiden maiden teollisen yhteistyön käytäntöjä. Suomen tilannetta on peilattu etenkin Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Liittoutumattomuuden ja geopoliittisen aseman
vuoksi Suomen sotilaallisia huoltovarmuushaasteita ei kuitenkaan haluttu
suoraan verrata mihinkään muuhun maahan. Oppia on haettu myös Kanadan, Belgian, Sveitsin, Ison-Britannian, Australian, Uuden-Seelannin, Hollannin, Itävallan, Irlannin, Islannin, Kreikan, Puolan ja Israelin suunnalta.
Tanskaa pidettiin haastatteluissa esimerkkinä rohkeasta lähestymistavasta
teolliseen yhteistyöhön.
Kehittyvissä maissa teollisen yhteistyön muodon ja hinnan huomautettiin olevan aivan erilainen, koska se usein lähtee tarpeesta kehittää infras
truktuurista pohjaa, yleisiä teollisia valmiuksia ja kotimaisen puolustus
teollisuuden tasoa. Teollinen yhteistyö vaihtelee globaalisti huomattavasti
sen mukaan, onko kyseessä kehittyvä maa (infrastruktuurihankkeet) vai
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teollisuusmaa, liittoutunut (vastuita voidaan jakaa) vai liittoutumaton maa
ja EU-maa (PUTU-direktiivi) vai EU:n ulkopuolinen maa. Maantieteellinen sijainti vaikuttaa asiaan merkittävästi. Esimerkiksi Intia ja Turkki mainittiin maiksi, joiden lähtökohdat teolliseen yhteistyöhön ovat aivan erilaiset kuin Suomella.

3.3 Teollisen yhteistyön sääntely-ympäristö
muuttui merkittävästi vuonna 2012
Vaikka lainsäädäntö muuttui jo vuonna 2012, pitävät viranomaiset sen vaikutuksia melko tuntemattomina sekä teollisuudelle, poliittisille päättäjille
että viranomaisille. 2010-luvun kahta puolen muuttuivat niin PUTU-direktiivi, PUTU-laki kuin kompensaatiosäännöt. Ennallaan on se, että kotimaisen teollisuuden osallistuminen halutaan turvata.

Vastakaupat 1990–2011

Teollinen yhteistyö 2012 eteenpäin

Taloudelliset argumentit

Puolustusargumentit

Työpaikkoja Suomeen

Osaamista Suomeen

Teknologian siirto teollisuudelle

Teknologian siirto kriisivalmiutta varten

Huoltovarmuus yhteiskunnallista

Huoltovarmuus sotilaallista

Vastakauppavelvoite
100 % kauppasummasta

Teollinen yhteistyö kohdistuu kriittisten
suorituskykyjen turvaamiseen

Hyötyjä haettiin
suomalaiselle teollisuudelle

Hyötyjä haetaan yritysten kautta puolustukselle,
koska tietyt kyvyt ulkoistettu teollisuudelle

Puolustusvälinemarkkinat
kansallisen päätännän piirissä

PUTU-direktiivi (2009/81/EY)
ja -laki (1531/2011) estävät vastakaupat,
mutta SEUT 346 -poikkeus mahdollistaa ne

Kuvio 2: Teollinen yhteistyö 1990–2011 ja vuodesta 2012 eteenpäin

34

Suuri osa haastatelluista viranomaisista ja asiantuntijoista katsoi, ettei
puolustusvälinemarkkinoiden avaaminen ole direktiivistä huolimatta onnistunut. Puolustusvälinemarkkinat ovat edelleen protektionistiset ja poliittiset. Globaaleja puolustusmateriaalimarkkinoita pidettiin ongelmallisina etenkin, koska kotimaiset yritykset joutuvat kolmansilla markkinoilla
merkittävien vastakauppavaatimusten kohteeksi, vaikka eivät EU-direktiivin vuoksi itse pysty hyötymään vastakaupoista. Teollisen yhteistyön ei
kuitenkaan odotettu katoavan, vaan sen ennakoitiin maailmanmarkkinoilla
muuttuvan peitellymmäksi. Puolustusvälinemarkkinoiden poliittisen luonteen vuoksi sekä hallinto että asiantuntijat korostivat kotimaisen edun turvaamisen tarvetta.
Selvityksen mukaan EU-oikeuteen joutumisen pelko ei ollut teollisen
yhteistyön haasteena, mutta esiin tuli myös näkemys, jonka mukaan komissio pyrkii tekemään selväksi, ettei teolliseen yhteistyöhön ryhtymistä
rohkaista. EU-sääntelyn yksi ristiriita on siinä, että PUTU-laki rohkaisee
PK-yritysten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä, kun taas teollisen
yhteistyön ohjeistus18 johtaa toiminnan keskittämiseen strategisille kumppaneille. Tässä tulee huomioida, että PUTU-lain pohjalla oleva direktiivi
ohjeistaa edistämään eurooppalaisen puolustusalaan liittyvän toimittajakannan monimuotoisuuden kehittämistä ”erityisesti tukemalla pienten ja
keskisuurten yritysten ja muiden kuin perinteisten toimittajien osallistumista Euroopan puolustuksen teolliseen ja teknologiseen perustaan edistämällä teollista yhteistyötä ja tukemalla tehokkaita ja joustavia alemman
tason toimittajia”. Tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa PK-yritysten osallistuminen kilpailutuksiin eikä vaikuttaa markkinoiden toimintaan
suosimalla tiettyjä kotimaisia yrityksiä.
Direktiivi ohjaa kuitenkin hankintaprosessia, ei suorituskykyä. Sekä
hallinto että kuullut asiantuntijat totesivat, että vaikka artiklaan 346 vetoa
malla saadaan ylläpidettyä suomalaista puolustusteollisuuden pohjaa, tulee hankintaan lähteä puhtaasti suorituskyky edellä. Kansalliseen turvallisuuteen vetoaminen nähtiin perustellumpana kuin koskaan nimenomaan
Hornetien suorituskyvyn korvaajan valinnassa.
Nykyisessä säädösympäristössä halutaan siis varmistua suoritus- ja yllä
pitokyvystä kriisiaikana, kun vuoteen 2011 asti oltiin vielä kiinnostuneita
siitä, miten toimittajat täyttävät taloudelliset kompensaatiovelvoitteensa.
Nykyisessä toimintaympäristössä vastaavan sadan prosentin vastakauppa
velvoitteen asettaminen yksinomaan puolustukselliseen teolliseen yhteis
työhön veisi hallinnon ja asiantuntijoiden mukaan kohtuuttomasti aikaa ja
resursseja kaikilta osapuolilta, koska puolustusmateriaalikauppojen löytäminen 10 miljardin arvosta ei ole Suomen kokoisen maan teollisuus
pohjalla käytännössä mahdollista. Sopimuksen täyttymisen ehdoksi nykyisessä toimintaympäristössä esitettiin sitä, onko kriittiset suorituskyvyt
saatu Suomeen. Kompensaatiosummiin keskittyminen nähtiin nykyisessä
toimintaympäristössä toissijaiseksi tai jopa tarpeettomaksi niiltä osin kuin
kyseessä ei ollut neuvottelutaktiikka. Useiden arvioiden mukaan19 suorien
vastakauppojen osuus Hornet-hankinnassa oli korkeintaan 15 prosenttia,
vaikka kotimaiset kumppanit olivat hyvin keskeisessä roolissa. Sadan prosentin kompensaatiovelvoite ei siis selvityksen tietojen perusteella ole realistinen tavoite.
Puolustushallinnon mukaan ensisijaista on hankinnan hyödyntämi-
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nen ja toissijaista teollisuus, joka tukee tätä päämäärää. Puolustusvoimien
näkökulmasta teollinen yhteistyö ei käytännössä muutu, koska fokuksessa
on aina ollut suora teollinen yhteistyö, johon ei kohdistu muutospaineita.
Yli 10 miljoonan euron puolustusmateriaalihankinnoissa vastakaupat
olivat ennen PUTU-lakia pääsääntö. Ennen PUTU-lakia teollista yhteis
työtä voitiin edellyttää taloudellisista syistä eli Puolustusvoimien materiaali
hankintoihin tehtyjen investointien odotettiin edistävän Suomen vientiä ja
työllisyyttä. Vuoden 2012 jälkeen tehtävissä teollisen yhteistyön sopimuksissa on sopimuskohtaisesti osoitettava niiden liittyminen kansalliseen turvallisuuteen. EU ohjeistaa erityisesti, että teollisen yhteistyön edellyttämistä
ei voi perustella taloudellisilla syillä20 tai työllisyyden edistämisellä. Kompensaatiotoimikunta pystyy kuitenkin vanhoissa, toistakymmentä vuotta
direktiivin jälkeiseen aikaan ulottuvissa sopimuksissa perustelemaan teollista yhteistyötä myös taloudellisista syistä, koska sopimukset on tehty ennen lainsäädännön muuttumista.
PUTU-lain voimaantulon jälkeen teollista yhteistyötä voidaan edellyttää
vain puolustuksellisista syistä eikä siviilisektorin teollinen yhteistyö enää
ole mahdollista. Kun vastakauppatoiminta ennen kohdistui sellaiseen teollisuuden liiketoiminnan edistämiseen, jonka kompensaatiotoimikunta näki
hyödyttävän Suomea, on transaktioiden nykyään tuettava Puolustusvoimien
tavoitteita. Kaikkien teollisen yhteistyön muotojen on tuettava puolustusta
ja oltava Puolustusvoimien käytössä sodan aikana. Teollinen yhteistyö voi
välillisesti vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen, mutta tämä ei enää voi olla
toiminnan päämäärä. Puolustuksen näkökulmasta yritykset ovat siis teollisen yhteistyön järjestelyjen piirissä, koska tavoitteena on puolustuksen
turvaaminen yhteistyössä yritysten kanssa eikä yritysten tukeminen vastakauppamekanismilla.
Koska artiklaan 346 vedottaessa PUTU-lakia ei tarvitse noudattaa, ei
ole tietoa, miten yksittäisiä transaktioita tulkitaan. Teollisen yhteistyön sopimuksen on hankintasopimuksen lailla koskettava keskeisiä turvallisuusetuja, mutta kuinka pitkälle yksittäisten yhteistyökauppojen edellytetään
noudattavan samaa logiikkaa?
Suomen teollisen yhteistyön säännöt sallivat yhä epäsuoran teollisen
yhteistyön, joka on voimakkaasti mukana myös Suomen HX-hankkeen
tietopyynnössä. Hankinnan keskeiset puolustusintressit nähdään huolto
varmuuden vuoksi laajasti. Teollisen yhteistyön perusteiden tarkastelussa
on nykyään kyse siitä, kuinka pitkälle voidaan tulkita, että teollinen yhteistyö on sotilaallisen pohjan rakentamista, ja missä vaiheessa yhteistyö alkaa
vaikuttaa siviilimarkkinoiden vapaaseen toimintaan.
Epäsuoran teollisen yhteistyön on hallinnossa nähty mahdollistavan kaikkien yritysten osallistumisen teolliseen yhteistyöhön, koska epäsuoran teollisen yhteistyön säännöt ovat ainakin aiemmin sallineet hyvin laajan kaupallisen toiminnan. Kompensaatiotoimikunnan mukaan uuteen toimintatapaan
ei ole vielä ohjeistusta. Toisaalta tällaisen valmistelemiseen olisi ollut hyvin
aikaa. Viranomaisten kannalta haaste on toki se, että vanhat ja uudet säännöt
ovat ainakin tällä vuosikymmenellä voimassa yhtä aikaa, eikä toimintatavan
muutos ole sidosryhmille lainkaan selkeä, kuten ei kaikille toimijoillekaan.
Organisointinäkökulmasta epäsuoran teollisen yhteistyön problemaattisuus nousee siitä, ettei sille ole nyt nimetty vastuutahoa, joka vastaisi epäsuoran teollisen yhteistyön seurannasta. Puolustusministeriö linjaa teollisen
yhteistyön tulevat muodot, ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos seuraa suo-
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Vaikka teollisen yhteistyön
lainsäädännöllinen
toimintaympäristö muuttui
merkittävästi vuonna 2012, ei
Suomen teollisen yhteistyön
käytäntöjen muuttamisesta
ole vielä tehty päätöksiä

raa teollista yhteistyötä. Epäsuoraa teollista yhteistyötä olisi tarkoituksen
mukaista seurata vastaavalla tavalla.
Toimijat korostavat vuonna 2013 päivitettyjen kompensaatiosääntöjen
lähtökohdan olevan aivan erilainen kuin aiempien sääntöjen, koska fokus
on nykyään puolustusmateriaalissa. Työ- ja elinkeinoministeriön internet
sivuilla21 (12/2016) kuitenkin mainitaan, että ”Perinteinen vienti, vakiintuneiden liikesuhteiden jatkuminen tai kompensaatioarvoltaan alle 10 000 euron
liiketoimet eivät ole kompensaatiokelpoisia”, mitkä ovat kauppapoliittisia
argumentteja. Puolustuksen huoltokyvyn kannalta ei pitäisi olla merkitystä sillä, onko kyseessä vakiintuneen liikesuhteen jatkuminen.
Eri toimijoiden tavoittelemat teollisen yhteistyön mallit vievät helposti päähuomion julkisessa keskustelussa, ja tällöin on riski, että yhteis
kunnallinen huomio kiinnittyy hankinnan kannalta epäoleellisiin seikkoihin.
Teollinen yhteistyö on kuitenkin vain optimaalisen hankinnan mahdollistava järjestely, ei sen itsetarkoitus.
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Tässä liitteessä kuvataan, miten selvityksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Selvityksen tavoite
Tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa teollisen yhteistyön hinta
vaikutuksista ja vaihtoehdoista asiasta vastaavilla ministeriöillä on. Selvityksessä haluttiin myös koota tietoa siitä, miten teollisen yhteistyön käytännöt ovat muuttuneet tai niiden muutosta on valmisteltu lainsäädännön
muututtua vuonna 2012.

Selvityksen kohde
Selvitys kohdistui teollista yhteistyötä linjaaviin ja hallinnoiviin ministe
riöihin seuraavasti:
Teollisen yhteistyön hallinnoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö
ja sen alainen kompensaatiotoimikunta. Hankintasopimukseen liitettävän
teollista yhteistyötä koskevan sopimuksen sopijaosapuolena on puolestaan
puolustusministeriö. Ulkoasiainministeriö tukee suomalaisten yritysten
kansainvälistymistä ja myöntää kaksikäyttötuotteiden vientiluvat.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa lentokaluston elinkaaren tukeen liittyvien ilmailuteollisuuden toimintojen sopimuksista. Ilmavoimat
puolestaan vastaa tulevan monitoimihävittäjän operoinnista.
Selvitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot puolustusministeriöltä, työ- ja
elinkeinoministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, Pääesikunnalta, Puolustus
voimien logistiikkalaitokselta ja Ilmavoimien esikunnalta, joista ulkoasiain
ministeriö ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos eivät antaneet lausuntoa.
Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista selvitystä laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston
verkkosivuilta.

Selvityskysymykset, -kriteerit ja -aineistot
1.
2.

3.

Onko vastakauppaehdon hintavaikutukset asiallisesti huomioitu ja onko vaihtoehtoja riittävästi selvitetty?
Onko valmistelijoilla ja päättäjillä tarvittava tieto teollisen yhteistyön
vaatimuksen kansainvälisistä käytännöistä ja vaikutuksia markkinoihin?
Onko hankinta valmisteltu siten, että on luotu riittävä perusta saavuttaa asetetut tavoitteet, ja onko valmistelu ollut laadukasta?

Selvitys toteutettiin ensisijaisesti analysoimalla teollisen yhteistyön
nykykäytänteisiin liittyvää aineistoa sekä tulevaan hankintaan liittyviä
valmisteluasiakirjoja. Asiakirja-aineistoa täydennettiin haastatteluilla, jotka kohdistuivat puolustusministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön ja
ulkoasiainministeriöön. Selvityksessä haastateltiin myös HX-hankkeen ja
kompensaatiotoimikunnan toimijoita sekä Puolustusvoimista Pääesikunnan,
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Ilmavoimien ja Logistiikkalaitoksen edustajia. Selvityksen aikana keskusteltiin myös puolustusteollisuuden edustajan ja lukuisten tutkijoiden kanssa.
Aineistojen analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia.
Haastattelumuistiinpanot ja kirjallinen aineisto koodattiin sen mukaan,
millaisia näkökulmia se toi teolliseen yhteistyöhön.

Selvityksen toteutusaika
Selvitys toteutettiin 31.8.–2.12.2016. Haastattelut tehtiin 29.9.–4.11.2016. Kirjallisen aineiston keruu päättyi 18.11.2016.

Selvityksen tekijät
Selvityksen teki projektiasiantuntija Susanna-Sofia Keskinarkaus. Selvitystä ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi. Selvityksen
laadunvarmistajina toimivat tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen ja finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko.

Kirjallisuuskatsaus
Teollisen yhteistyön vaikutuksista on hyvin rajallinen määrä tutkimus
kirjallisuutta, mutta Brauer & Dunne (2004) ovat kirjassaan ”Arms Trade and Economic Development - Theory, Policy and cases in arms trade
offsets” koonneet sekä teoriaa että case-tapauksia teollisesta yhteistyöstä.
Akateemiset tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, ettei teollinen yhteistyö
toimi kuten sen väitetään toimivan. Toisin sanoen vaikutuksia ei ole pystytty todentamaan tavalla, joka osoittaisi talouspoliittiset perustelut oikeaksi.
Markowski, Hall, Taylor & Brauer muotoilevat teollisen yhteistyön positiivisista talousvaikutuksista runollisesti, että vaikka ne eivät ole mahdottomia, ne ovat teoreettisesti epäuskottavia ja tutkitusti epätodennäköisiä. Samassa kirjassa Elizabeth Sköns tarkastelee nimenomaan Ruotsin ja Suomen
vastakauppakokemuksia ja toteaa suoran teollisen yhteistyön olevan kohtalaisen helppoa määritellä ja valvoa kun taas epäsuora on vaikeammin toteutettavaa. Hänen johtopäätöksenään on, että siviilisektorin epäsuorassa
teollisessa yhteistyössä tulisi ennemmin suosia hyvin rajattuja yhteistyöprojekteja kuin asettaa suuri teollisen yhteistyön velvoite.
Marja Tahvanainen ja Jussi Tiilikka arvioivat vuonna 2000 Hornet-
vastakauppojen yhteydessä toteutettuja teknologian siirtohankkeita. Tulosten mukaan siirtohankkeiden välittömät taloudelliset vaikutukset olivat olleet vaatimattomia. Yritykset olivat hyötyneet siirtohankkeista laadun,
kilpailukyvyn, imagoarvon, tuotekehityshankkeiden ja kontaktiverkoston
kehittymisen kautta.
Johanna Lehto ja Tommi Pukkinen arvioivat vuonna 2001 Hornet-
hävittäjävastakauppojen kompensaatiovelvoitteen lukuun toteutettuja
vienti- ja markkinointiapuhankkeita. Vientikaupat olivat suurin Hornetkompensaatiotoiminnan muoto (50 %) ja markkinointiapuhankkeet vas-
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taavasti pienin (7 %). PK-yritysten osuus oli yli puolet. Vientikauppojen
kompensaatiokertymästä vajaa kolmannes oli laivanrakennusteollisuutta,
kuudennes autoteollisuutta ja noin puolet muita aloja. Mediaanihankkeen
arvo oli 400 000 dollaria, ja asiakkaana tyypillisesti kompensaatiovelvollinen toimittaja. Tulosten mukaan kansainvälistymisen edistämisessä vastakauppajärjestelyistä eivät välttämättä pääse hyötymään yritykset, joille siitä olisi suurin hyöty, vaan valtaosa yrityksistä oli kansainvälisesti aktiivisia
jo ennen vastakauppatoimintaa. Myös työllisyysvaikutukset olivat olleet vähäisiä. On huomattava, että Lehto & Pukkinen suosittelevat, että kompensaatiovelvoite täytetään kokonaisuudessaan puolustusteollisuuden suorilla ja epäsuorilla vientikaupoilla tai toimittajalta ei pyydetä täysmääräistä
kompensaatiota.
Denise Furter on väitöskirjassaan (The Influence of Legislation and
Government Policy on Patterns of International Defence Trade and Future
Markets: The Case of Offset and Directive 2009/81/Ec) vuonna 2014 tutkinut teollista yhteistyötä PUTU-direktiiviin liittyen. Hän huomauttaa, ettei
lainsäädäntö kiellä teollista yhteistyötä tai valtuuta puuttumaan jäsenvaltioiden puolustukseen. Komission tehtävänä on vain varmistaa, ettei toiminta vääristä siviilimarkkinoita. Furter kuitenkin muistuttaa, ettei epäsuoraakaan teollista yhteistyötä tule kieltää vaan ainoastaan rajoittaa, koska
kaksikäyttötuotteet ovat keskeisessä asemassa teknologioiden kehittyessä.
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