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1 TOIMINTAKERTOMUS 

1.1 Johdon katsaus 

Puolustusministeriön vuotta 2018 kuvaa hallitusohjelman ja puolustusselonteon tavoitteiden edistäminen 

sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutokseen vastaaminen. Painopisteenä on sotilaallisen maanpuo-

lustuksen toimintaedellytysten turvaaminen osana kokonaisturvallisuutta. Vaalikauden 2015–2019 lähesty-

essä loppuaan tavoitteiden saavuttamista on tarkasteltu myös koko hallituskauden näkökulmasta.  

Hallitusohjelmassa puolustusministeriön hallinnonalalle asetettiin selkeitä toimintalinjauksia ja tavoitteita kos-

kien puolustusmäärärahojen korottamista, strategisia suorituskykyhankkeita, kertausharjoitusten riittävää 

määrää, vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytyksiä, puolustusyhteistyötä 

ja kansainvälistä apua koskevaa lainsäädäntöä, puolustusyhteistyötä erityisesti Ruotsin kanssa sekä lakia 

sotilastiedustelusta osana tiedustelulainsäädännön kokonaisuutta. Hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet on 

saavutettu pääsääntöisesti. Vaalikaudella on onnistuttu osin kompensoimaan aikaisempina vuosina sotilaal-

liseen maanpuolustukseen kohdistettuja mittavia määrärahaleikkauksia, mutta samanaikaisesti hallintoon 

kohdistetut valtion konsernisäästöt ovat kasvaneet.  

Puolustushallinnon strategisten suorituskykyhankkeiden valmistelu on edennyt. Laivue 2020 –hankkeen ra-

hoitus on myönnetty vuoden 2018 talousarvioon. Alusten ja asejärjestelmien hankintaneuvotteluja on käyty 

koko vuosi, mutta hankintapäätökset on siirretty seuraavan vuoden puolelle. Monitoimihävittäjä HX-hankkeen 

tarjouspyynnöt lähetettiin toukokuussa viidelle ehdokkaalle neljään maahan.  

Varainhoitovuonna eduskunnalle on annettu useita lakiesityksiä, joista tärkeimpänä voidaan pitää sotilastie-

dustelulakia. Lainsäädäntöuudistuksilla muun muassa parannetaan valmiuksia reagoida turvallisuusympäris-

tön muutoksiin, edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista Suomen asevelvollisuusjärjestelmässä ja luo-

daan edellytykset muuttaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toimintamallia. Eduskunnalle annettiin 

myös valtiosopimusesitys vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä, 

jolla parannetaan sotilaallista huoltovarmuutta ja kotimaisen teollisuuden vientimahdollisuuksia. 

Puolustusyhteistyötä on syvennetty, joka luo osaltaan edellytyksiä normaali- ja poikkeusolojen puolustusky-

vylle, parantaa uhkien ennaltaehkäisykykyä sekä edesauttaa poliittisen ja sotilaallisen avun saamista tarvit-

taessa. Kahdenväliset puolustusyhteistyön puiteasiakirjat on laadittu Ruotsin, Norjan ja Ranskan kanssa. 

Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat ovat laatineet kolmenvälisen puolustusyhteistyötä koskevan aiejulistuksen. Va-

rainhoitovuonna allekirjoitettiin myös aiesopimus Suomen liittymisestä Euroopan Interventioaloitteeseen 

(EI2) ja Iso-Britannian johtaman nopean toiminnan joukkoon (JEF) liittyvä yhteisymmärryspöytäkirja.  

Euroopan unionin vuosien 2021–2027 rahoituskehyksen valmistelu on alkanut ja komission esitys sisältää 

ensimmäisen kerran rahoitusta puolustukselle. Tähän valmisteluun liittyy keskeisesti EU:n pysyvä rakenteel-

linen yhteistyö (PRY) ja Euroopan puolustusrahaston perustaminen. Naton kanssa on jatkettu aktiivista 

kumppanuusyhteistyötä ja hyödynnetty laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuuden tarjoamat yhteistyö-

mahdollisuudet. Nordefco-yhteistyössä on edistetty pidemmän aikavälin ohjaustyötä.   
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Ministeriön työilmapiiri on parantunut jo usean vuoden ajan ja se näyttää asettuneen neljän viime vuoden 

aikana nykyiselle hyvälle tasolleen. Varainhoitovuonna henkilöstön kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,81, joka 

on edelleen ministeriömittausten kärkeä.  

1.2 Vaikuttavuus 

1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 

Ministeriö raportoi toimintakertomuksessaan Puolustusministeriön tulossopimuksessa vuodelle 2018 

(FI.PLM.2017-5345) vahvistettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä toiminnallisten tulosta-

voitteiden toteutumisesta. Puolustusministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisiksi vaikuttavuustavoitteiksi on 

asetettu Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka, ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky, turvalli-

nen yhteiskunta ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen. 

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tärkeimmät osatekijät ovat valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) 

puolustusministeriön toimialaan kuuluvat tehtävät ja asetuksessa puolustusministeriöstä (375/2003) puolus-

tusministeriölle säädetyt tehtävät sekä hallitusohjelman, valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisten 

selontekojen ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian (VNpp/2.11.2017) linjausten ja niissä asetettujen tavoit-

teiden toteuttaminen. 

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista on arvioitu itsearviointina (erinomainen, hyvä, tyy-

dyttävä, välttävä ja tavoitteesta luovuttu/heikko). 

Taulukko 1: Vaikuttavuusarviointi. 

Tavoite Arvosana Analyysi 

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selon-

teon sekä puolustusselonteon linjausten toimeenpano 

hallinnonalalla.  

Erinomainen Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjaukset muodostivat perus-

tan puolustusselonteolle. Puolustusselonteko ohjaa hallinnonalan, eri-

tyisesti puolustusvoimien pitkän aikavälin kehittämistä tuottamaan val-

takunnan puolustamiseen tarvittavan puolustuskyvyn. Puolustuselon-

teon linjausten toimeenpanoa on jatkettu laaja-alaisesti hallinnon-

alalla. Keskeisimpinä toimenpiteinä ovat olleet puolustusjärjestelmän 

suorituskykyjen, asevelvollisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuk-

sen kehittäminen, kahdenvälisen ja monenkeskisen puolustusyhteis-

työn tiivistäminen sekä useat puolustuskykyä ja valmiutta parantavat 

lainsäädäntöhankkeet. Selonteon linjaukset on otettu huomioon toi-

minnanohjausprosessissa. 

Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden 

valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus. 

Erinomainen Hallinnonalan toimintaedellytysten turvaamiseksi valmisteltiin poliitti-

nen ohjaus. Ministeriön tutkimustoiminnolla sekä seuraamalla turvalli-

suusympäristön muutosta tuettiin ennakoivasti suunnittelun ja päätök-

senteon tietopohjaa. Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus laadit-
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tiin ja julkaistiin yhdessä valtioneuvoston muiden tulevaisuuskatsaus-

ten kanssa. Tulevaisuuskatsaus antaa perusteita seuraavan hallitus-

ohjelman valmisteluun puolustushallinnossa. 

Aluevalvonnan, yleisen asevelvollisuuden ja naisten vapaaehtoisen 

asepalveluksen ohjaamiseen osallistuttiin ja kehitettiin aktiivisesti va-

paaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Kyberpuolustuksen suoritus-

kykyä on edistetty kehittämällä kyberstrategian mukaista tilannekuvaa. 

Puolustushallinnon tehtävien edellyttämä ja toimin-

taympäristön muutoksiin vastaava puolustuskyky. 

Hyvä Puolustuskykyä on parannettu vastaamaan toimintaympäristön muu-

toksiin materiaalisella kehittämisellä, varusmiesten valmiusyksikkö-

koulutuksella, puolustusvoimien omilla, viranomaisyhteistyössä järjes-

tetyillä ja monikansallisilla harjoituksilla sekä kansainvälisellä puolus-

tusyhteistyöllä. 

Puolustuskyvyn ylläpitoa ja kehittämistä on hidastanut puuttuva soti-

lastiedustelulainsäädäntö sekä vuosien 2011 ja 2015 hallitusohjelmien 

mukaiset määrärahasäästöt. 

Valmistautuminen vuoden 2019 EU-puheenjohtajuus-

kauteen. 

Hyvä Ministeriö osallistui EU-puheenjohtajakauden valmisteluun EU-minis-

terivaliokunnan linjausten mukaisesti sekä yhteistyössä VNK:n ja 

UM:n kanssa. Kansliapäällikkö on asettanut tiimin koordinoimaan puo-

lustushallinnon valmisteluja. Keskeisiin EU-pääkaupunkeihin ja EU-

instituutioihin vaikuttamista tiivistettiin. 

Monenkeskisen (EU, NATO ja NORDEFCO) ja kah-

denvälisen puolustusyhteistyön mukanaan tuomien 

mahdollisuuksien (ml. nopean toiminnan joukot ja mo-

nikansalliset joukkokokonaisuudet) huomioiminen kai-

kissa Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä. 

Hyvä Aktiivista kumppanuusyhteistyötä Naton kanssa jatkettiin ja hyödyn-

nettiin EOP (Enhanced Opportunities) -kumppanuuden tarjoamat yh-

teistyömahdollisuudet. Tiivistä puolustuspoliittista dialogia Naton 

kanssa jatkettiin eri tasoilla ja käytännön yhteistyön tiivistämistä erityi-

sesti ns. 29+2 -formaatissa yhdessä Ruotsin kanssa. Keskeisiä yhteis-

työalueita olivat yhteisten arvioiden ja tilannetietoisuuden lisääminen 

Itämeren alueella, osallistuminen Naton koulutus- ja harjoitustoimin-

taan, kyberpuolustus- ja hybridiyhteistyö sekä EU-Nato yhteistyön 

edistäminen. 

EU:n puolustusulottuvuuden kehittämistä on vahvistettu. Suomi osal-

listui joulukuussa 2017 perustetun pysyvän rakenteellisen yhteistyön 

(PRY) toimeenpanoon ja kehittämiseen, puolustuksen vuosittaisen ar-

vioinnin (CARD) pilotointiin ja Euroopan puolustusrahaston valmiste-

luun. Erityistä huomiota kiinnitettiin eri puolustusaloitteiden välisten 

yhteyksien vahvistamiseen. Ministeriö osallistui aktiivisesti EU:n tule-

van monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) valmisteluun erityi-

sesti Euroopan puolustusrahaston, sotilaallisen liikkuvuuden ja Euroo-

pan rauhanrahaston osalta. 

Puolustushallinnon EU-asioiden koordinaatio- ja valmisteluprosessia 

vahvistettiin muun muassa lisäämällä kaikkien ministeriön osastojen 
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ja pääesikunnan välisiä koordinaatiokokouksia ja tiivistämällä sään-

nöllistä videoyhteyttä Brysseliin. 

Nordefco-yhteistyöhön on osallistuttu aktiivisesti ja edistetty pidem-

män aikavälin ohjaustyötä osallistumalla visio-2025-työhön. 

Monikansallisen, alueellisen ja kahdenvälisen puolus-

tusyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen eri-

tyisesti Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa. 

Erinomainen Ministeriö jatkoi monikansallisen ja kahdenvälisen puolustusyhteis-

työn syventämistä. Vuoden aikana muun muassa ministeritasolla alle-

kirjoitettiin yhteistyöasiakirjat Ruotsin, Ranskan ja Norjan kanssa. Mi-

nisteritasolla allekirjoitettiin myös aiesopimus Suomen liittymisestä 

Euroopan Interventioaloitteeseen (EI2) sekä Iso-Britannian johtaman 

nopean toiminnan joukkoon (JEF) liittyvä yhteisymmärryspöytäkirja. 

Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistäminen on jatku-

nut suunnitellusti ja ministeriötason vierailuvaihto on ollut tiivistä. Ruot-

sin kanssa allekirjoitettiin ministeritasolla yhteistyöasiakirja. Ministeri-

tason ja virkamiesjohdon tapaamisia Yhdysvaltojen kanssa on järjes-

tetty poikkeuksellisen paljon. Kahdenvälistä puolustusyhteistyötä 

Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa on pyritty vahvistamaan lisäämällä 

myös kolmenkeskistä yhteistyöstä maiden välillä. Yhteistyötä koskeva 

kolmenvälinen julistus allekirjoitettiin. 

Puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta tur-

vaava kansainvälinen yhteistoiminta erityisesti EU:n, 

Naton ja pohjoismaiden kanssa. 

Tyydyttävä Huoltovarmuutta turvaavaa työtä on jatkettu EU:n, EDA:n, Naton ja 

pohjoismaiden kesken. Erityisesti pohjoismaisesti on edistetty pohjois-

maisen huoltovarmuussopimuksen aikaansaamista. Sopimus on ollut 

Suomesta riippumattomista syistä kesken. Huoltovarmuutta on tur-

vattu myös edistämällä kotimaisen teollisuuden vienninedistämispyrki-

myksiä.  

Kansainvälisen avun vastaanottamista koskevien 

edellytysten varmistaminen (mm. isäntämaasopimuk-

sen toimeenpano). 

Tyydyttävä Kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvien toimintamallien, oh-

jeiden ja parhaiden käytänteiden kehittämistä jatkettiin. 

Kansainvälisen avun antamista koskevien edellytysten 

varmistaminen (mm. joukkopoolin tarkastelu).  

Hyvä Kansainvälisen avun antamiseen liittyvien toimintamallien, ohjeiden ja 

parhaiden käytänteiden kehittämistä jatkettiin. 

Toimintaedellytykset osallistumiselle sotilaalliseen krii-

sinhallintaan sekä kansainväliseen koulutus-, harjoi-

tus- ja muuhun toimintaan sekä siihen liittyvä toimeen-

panon ohjaus. 

Hyvä Sotilaallisen kriisinhallinnan yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten 

toimijoiden kanssa on jatkettu. Vaikuttavuuden osalta pääpaino oli 

ISILin vastaisen koalition toimissa Irakissa. 

Kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan (muun muassa Tri-

dent Juncture) ja nopean toiminnan joukkoihin osallistumista jatkettiin 

sekä pyrittiin varmistamaan niiden hyödyntäminen Suomen puolustus-

kyvyn ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja käyttämiseksi. EU:n taistelu-

osastojen osalta jatkettiin valmisteluja osallistumiseksi Saksan johta-

maan taisteluosastoon vuonna 2020. 
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Valtionjohtoa pidettiin tietoisena sotilaallisesta kriisinhallinnasta sekä 

kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan osallistumisesta 2016 

määritellyn toimintamallin mukaisesti. 

Hallinnonalan toimintaedellytyksiin vaikuttavien kes-

keisten lainsäädäntöhankkeiden jatkovalmistelu ja to-

teuttaminen. 

Erinomainen Eduskunnalle annetuilla lakiesityksillä ja valtionsopimusesityksellä on 

parannettu mahdollisuutta seurata turvallisuusympäristön kehitystä ja 

tuottaa tietoa ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen 

päätöksenteon tueksi, estää ennalta tärkeiden sotilasvirkojen ulko-

maansidonnaisuuksiin liittyviä uhkia, puuttua haitalliseen lennätystoi-

mintaan, miehittämättömään ilmailuun ja yhteiskunnan kokonaisturval-

lisuutta heikentävään kiinteistö-omistukseen ja edistää yhdenvertai-

suuden toteutumista Suomen asevelvollisuusjärjestelmässä. Lisäksi 

esityksillä on selkeytetty henkilötietojen käsittelyä Puolustusvoimissa, 

kehitetty vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä parannettu so-

tilaallista huoltovarmuutta ja kotimaisen teollisuuden vientimahdolli-

suuksia. 

Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden 

hallinta. 

Erinomainen Strategisten hankkeiden valmistelu on edennyt suunnitelman mukaan 

ja hankkeita on esitelty sekä valtiojohdolle että eduskunnalle.  

Laivue 2020 –hankkeen hankintaneuvotteluja on käyty Rauma Marine 

Constructions Oy:n kanssa. Asejärjestelmien hankintaneuvottelut on 

käyty osallistumishakemusten perusteella valitun kolmen toimittajaeh-

dokkaan kanssa. Hankintapäätöksiä on jouduttu siirtämään 2018 syk-

systä 2019 alkuun. 

Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamishankkeen (HX-hanke) tar-

jouspyyntö (RFQ) valmisteltiin ja lähetettiin viidelle ehdokkaalle nel-

jään maahan. Ensimmäisen vaiheen tarjoukset otetaan vastaan tam-

mikuun lopussa 2019. 

Materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen keskeis-

ten hankkeiden ja kehittämisohjelman toimeenpa-

nossa. 

Hyvä Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien yhteistoiminnassa on var-

mistettu kehittämisohjelmien valmistelu läpinäkyvästi, tehokkaasti ja 

taloudellisesti sekä ottaen huomioon muut oleelliset seurannaisvaiku-

tukset. Hankkeiden ja hankintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa 

on erityisesti huomioitu koko elinjakson kustannukset ja kokonaisvai-

kutukset resurssien käyttöön. 

Toimintaedellytykset hallinnonalan henkilöstöjärjestel-

män ja asevelvollisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle 

pitkäjänteisesti. 

Tyydyttävä Puolustusvoimien henkilöstö- ja tehtävämäärän kasvattamisen tarve-

selvitys on käynnistetty, jossa huomioidaan toiminnallisten perustei-

den ohella henkilöstön jaksamisen tukeminen. 

Ammattisotilaiden henkilöstöjärjestelmän sopeuttamista sotilaseläke-

järjestelmän vuonna 2018 voimaan tulleisiin muutoksiin jatkettiin. 

Henkilöstömenojen hallinnan edellyttämää palkkaliukuman rajoitusten 

seurantaa jatkettiin.  
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Valtion sopimusratkaisuun 2018–2020 sisältyneestä vuoden 2018 vi-

rastoerästä hallinnonalan virastojen toiminnan tuloksellisuutta paran-

tavat tarkentavat virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset neuvotel-

tiin. 

1.1.2019 voimaan tulleiden asevelvollisten tapaturmien lisäkorvausten 

säädösvalmisteluun osallistuttiin. Muutoin asevelvollisten ja kriisinhal-

lintahenkilöstön tapaturma- ja palvelussairauden korvaamista koske-

vien uusien lakien soveltamista yhteistyössä valtiokonttorin ja STM:n 

kanssa myös jatkettiin. 

Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lain-

säädäntöä arvioineen työryhmän työhön osallistuttiin. Työryhmä esitti 

mietinnössään Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttami-

sesta annetun lain kumoamista.  

Kiinteistö- ja ympäristöalan kehittämislinjausten toteut-

taminen puolustusselonteon ja hallinnonalan strategi-

oiden mukaisesti. 

Hyvä Kiinteistö- ja ympäristöalalla käynnistettiin puolustushallinnon toimiti-

lojen omistajuuden hallinnan siirron selvitys mahdolliseen uuteen lai-

tokseen. Strategisten hankkeiden toimitilojen ja ympäristönsuojelun 

seurannaisvaikutuksia on arvioitu kandidaattikohtaisesti yksikön johta-

massa työssä. 

Ministeriön yhteisen tilannetietoisuuden kehittäminen. Hyvä Päivystysohjeiden ja valmiussuunnitelman päivitys etenivät suunnitel-

lusti ja ne vahvistetaan seuraavana vuonna.  

Yhteisen tilannekuvajärjestelmän luomista ei toistaiseksi voida saattaa 

päätökseen tietojärjestelmien uudistuksen seurauksena aiheutunei-

den tietoturvapuutteiden vuoksi. Puutteiden korjaaminen vaatii toimia 

Valtioneuvoston kanslian taholta. 

Hallinnonalan digitalisaatiokonseptin mukaisten toi-

menpiteiden käynnistäminen. 

Hyvä 

Huono 

Tyydyttävä 

Digikonseptin toimeenpanon käynnistyi sen jokaisella osa-alueella. 

Puolustushallinnon ja muiden turvallisuusviranomaisten yhteistyönä 

kartoitettiin digitalisaation aiheuttamia muutoksia. Tietoisuutta digitali-

saation mahdollisuuksista kasvatettiin työyhteisössä sekä tutkimustoi-

minnassa. Valtiovarainministeriön johtaman tietopolitiikan selonteko -

työhön vaikutettiin yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten 

kanssa. Hallinnonalan digiperiaatteet laadittiin.  

Puolustushallinnonalan asianhallinta ei ole yhteentoimiva hallinnon-

alan kirjanpitoyksiöiden kesken.  

Puolustusministeriössä otettiin käyttöön valtioneuvoston kanslian 

hankkeina valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus sekä 

yhteinen asianhallintajärjestelmä Vahvan 1. vaihe samanaikaisesti oi-

keusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. 
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Valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten 

yhteisten ICT-palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto 

hallinnonalalla. 

Hyvä 

Huono 

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen TUVE-käyttöönottoa tuettiin. 

Erityisesti turvallisuusviranomaisille tuotteistettiin ja toteutettiin suo-

jattu puhepalvelu.  

Valtionhallinnon yhteisistä ICT-palveluista aiheuttivat huolta Hankinto-

jen digitalisointi (HANDI)- ja paikkatietoalusta -hankkeet, joiden tieto-

turvaan ja turvallisuusvaikutuksiin on kiinnitetty erityisesti huomiota. 

Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja kehittä-

minen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaattei-

den mukaisesti. 

Hyvä Turvallisuuskomitea ja sen sihteeristö edistivät vaikuttamistavoitteen 

saavuttamista aloittamalla kansallisen kyberturvallisuusstrategian päi-

vittämisen valtioneuvostolaajuisesti.  

1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 

Ministeriö jakoi maanpuolustusjärjestöille vuoden 2018 talousarviossa momentille 27.10.50 (Maanpuolustus-

järjestöjen toiminnan tukeminen) myönnettyä määrärahaa yhteensä 2,029 milj. euroa. Jakopäätöksen mukai-

sesti määrärahaa saa käyttää:  

1) Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaeh-

toisesta maanpuolustuskoulutuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallinto-tehtävien hoitami-

sesta aiheutuviin toimintamenoihin ja

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Määrärahasta 1,804 milj. euroa oli valtionavustusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) laissa va-

paaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) 7 §:n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien 

hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin. 
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Taulukko 2: Valtionavustuksen käytön toiminnallinen tehokkuus. 

Toteuma 

2016 

Toteuma 

2017 

Tavoite 

2018 

Toteuma 

2018 

Taloudellisuus 

MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. Puolustusvoi-

mien tilaama sotilaallinen koulutus) / ko. toiminnan koulutus-vuorokau-

simäärä (pl. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) 

39 39 47 41 

Tuottavuus 

MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuo-

rokausimäärä (pl. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) / 

ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuo-

simäärä (pl. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 

1 984 2 010 1 558 1 800 

Tuotokset ja laadunhallinta 

MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuo-

rokausimäärä (pl. Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) 

(vrk) 

67 200 

(josta naisia 

18 000) 

68 740 

(josta naisia 

18 580) 

51 000 

(josta naisia 

14 000) 

64 373 

(josta naisia 

19 885) 

MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakou-

lutuksen määrä koulutuspäivinä (vrk) 

5 000 3 838 5 000 4 664 

MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1-5 4,27 4,42 4,00 4,49 

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5) Ei mitattu 3,45 Ei mitattu Ei mitattu 

Henkilötyövuodet (htv) 

45 45 50 50 

MPK:n toteutuneista toiminnallisista tehokkuustavoitteista toiminnan taloudellisuus pysyi lähes samalla ta-

solla kuin edellisenä vuonna. Asetettu tavoite ylitettiin kuitenkin selvästi. Tuottavuus laski 10 % aikaisem-

masta tasosta, mutta tavoite ylitettiin.  

MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausia oli yhteensä 64 373, joista nai-

sille kohdistui 19 885 vuorokautta. Koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen 

määrä koulutuspäivinä (4 664) on 22 % suurempi kuin vuonna 2017.  

Kurssityytyväisyys (4,49) pysyi samalla tasolla ja toteutunut henkilötyövuosimäärä (50) kasvoi viidellä vuo-

teen 2017 verrattuna. 



PUOLUSTUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:1 

11 

1.3 Toiminnallinen tehokkuus 

1.3.1 Toiminnan tuottavuus 

Vuoden 2018 tulostavoiteasiakirjassa tuottavuudelle on asetettu tulostavoite, joka perustuu ministeriön hen-

kilötyövuosien kokonaismäärään kertomusvuonna sekä niiden jakautumaan ministeriön toiminnoille.  

Ministeriön henkilötyövuosien kokonaismäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Toteuma on kolme hen-

kilötyövuotta vähemmän kuin arvioitu kokonaismäärä. 

Taulukko 3: Henkilötyövuodet toimintoalueittain. 

Toimintoalue HTV 
2016 

HTV 
2017 

HTV-tavoite 
2018 

HTV 
2018 

Puolustuspolitiikka (ydintoiminnot) 

Puolustuspoliittinen vaikuttaminen 18 16 23 26 

Puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen 31 21 36 18 

Puolustuskyvyn käyttö  7  9  8  8 

Ohjaustoiminnot 

Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 8 15  8 13 

Toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 43 42 34 40 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 10 12 17 14 

EU- ja kansainväliset asiat ¹ 13 17  5 10 

Muut ministeriökohtaiset eritystehtävät 2 2  6  5 

Yhteensä 132 134 137 134 

¹ Valtiokonttori on ohjeistanut ensisijaisesti kohdentamaan tehdyn työn sisällön mukaan ydin ja ohjaustoimintoihin EU-asiat toiminnon sijaan. 

Eniten työaikaa on kulunut puolustuspolitiikkaan 39 % (2017: 34 %), joka sisältää myös Suomen vuoden 

2019 EU:n puheenjohtajuuteen valmistautumiseen käytetyn työajan. Puolustusyhteistyön tiivistymisestä huo-

limatta puolustuspolitiikkaan (sis. EU-asiat) ei ole käytetty aiempaa enemmän työaikaa, vaikka erityisesti tii-

vistynyt monenkeskinen ja kahdenvälinen puolustusyhteistyö on vaatinut enemmän henkilöstöresursseja. 

Toiseksi eniten työaikaa 29 % (2017: 31 %) käytettiin hallinnonalan ohjaus-, toiminta- ja taloussuunnitteluun 

sekä seurantaan. Tämän toimintoalue sisältää strategiatyötä, tulosohjausta, materiaalivoimavarojen hallintaa 

ja ohjausta, yhdyskunta- ja ympäristöasioita, hallinnonalan talous-, henkilöstö-, tietohallinnon ohjausta sekä 

suunnittelua. Toimintoalueeseen käytetty henkilötyövuosimäärä on vähentynyt, joten toiminnot ja suoritteet 

on jouduttu tekemään entistä niukemmilla resursseilla. 

Lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan käytetyn työajan osuus on 10 % (2017: 9%). Toiminnon henkilö-

työvuosimäärä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka eduskunnalle annettujen lakiesitysten 

määrä on kasvanut. 

Edellä oleva huomioon ottaen ministeriön muihin toimintoihin käytetty työmäärä on jonkin verran kasvanut 

edellisvuodesta. 
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Kaavio 1: Henkilötyövuosien jakautuminen vuonna 2018. 

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus 

Ministeriön määrärahojen käyttö muodostui pääosin toimintamenomäärärahasta. Ministeriö on käyttänyt toi-

mintamenomäärärahaa 14,188 milj. euroa. Henkilöstön virkapalkkoihin on käytetty 9,765 milj. euroa ja muihin 

menoihin 4,423 milj. euroa. Toimintamenomäärärahaa siirtyi seuraavalle vuodelle yhteensä 3,051 milj. euroa, 

joka oli 0,095 milj. euroa enemmän (+3 %) kuin varainhoitovuodelle 2018 siirtynyt erä. Toimintamenomäärä-

rahoista osa siirtyi sidottuna. 

Taulukko 4: Puolustusministeriön talousarviomäärärahojen käyttö (1 000 €) (pl. arvonlisäveromenot). 

* Strategisten hankkeiden ulkoinen auditointi siirrettiin maksettavaksi Puolustusvoimien toimintamenoilta Puolustusmateriaalihankinnat momentille.

Puolustuspolitiikka
39 %

Yhteiskuntapolitiikan 
strategiat ja seuranta

10 %

Ministeriön toimialan 
ohjaus- ja toiminta- ja 
taloussuunnittelu sekä 

seuranta
29 %

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta
10 %

EU- ja kansainväliset asiat
8 %

Muut ministeriökohtaiset 
eritystehtävät

4 %

Käyttö 

2016 

Käyttö 

2017 

Siirtynyt 

vuodelta 

2017 

TA+LTA:t 

2018 

Käytettävissä 

2018 

Käyttö 

2018 

Käytön 

muutos % 

2017–2018 

Siirtyy 

vuodelle 

2019 

Puolustusministeriön toiminta-

menot 

15 006 15 213 2 956 14 283 17 239 14 188 -7 3 051 

Puolustusministeriön hallinnon-

alan tuottavuusmääräraha 

50 50 0 140 140 20 -60 120 

Puolustusvoimien toimintamenot - 348 152 - 152 152 * - 

Puolustusmateriaalihankinnat - - - 500 500 500 * - 

Maanpuolustusjärjestöjen toi-

minnan tukeminen 

2 029 2 029 - 2 029 2 029 2 029 - 

Suomen EU-puheenjohtajuus - - - 60 60 44 - 16 

Osaamisen kehittäminen 6 5 - 6 6 6 +20 - 

Valtion ICT:n ohjaus ja kehittä-

minen 

- - 50 - 50 50 - - 

Yhteensä 17 091 17 645 3 158 17 018 20 176 16 989 -4 3 067 
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Määrärahoja koskevat tarkemmat analyysitiedot on esitetty kappaleessa 1.6.1 rahoituksen rakenne. 

Toimintamenomäärärahan käyttö jakautuu kuluerittäin siten, että selvästi suurin kuluerä on henkilöstökulut 

(69 %). Seuraavaksi suurimmat kuluerät ovat palveluiden ostot (15 %) ja matkakulut (7 %). 

Kaavio 2: Toimintamenomäärärahan käytön jakautuminen (%) kuluerittäin vuonna 2018. 

Taulukko 5: Toimintamenojen bruttokäyttö euroina (1 000) kuluerittäin. 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 279 406 237 -42

Henkilöstökulut 9 813 9 732 9 906 + 2

Vuokrat (pl. toimitilavuokrat) 104 92 94 + 2

Palvelujen ostot 2 986 3 011 2 191 - 27

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset - - - 

Matkakulut 1 059 1 147 983 -14

Muut kulut (sis. sisäiset kulut) 919 899 859 - 4

Yhteensä 15 160 15 287 14 270 - 7

Toimintamenojen bruttokäyttö (pl. tuotot) menolajeittain on vähentynyt edellisen vuoteen verrattuna (-7 %), 

mikä saatiin aikaiseksi säästötoimenpiteillä. 

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 0,237 milj. euroa ja käyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna 

42 %. Varainhoitovuoden em. kululajin käyttö palasi edellisien vuosien tasolle vuoden 2017 kassakaappihan-

kintojen jälkeen. 

Toimintamenoista maksetut henkilöstökulut olivat yhteensä 9,906 milj. euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen 

verrattuna 0,174 milj. euroa (+2 %). Virkasuhdepalkat ja palkkiot (ml. ulkopuolisten palkkiot) olivat 8,381 milj. 

euroa (2017: 8,211 milj. eur) ja työnantajamaksut olivat 1,524 milj. euroa (2017: 1,522 milj. eur). Henkilöstö-

kulujen muutos johtuu yleiskorotuksesta, järjestelyvaraerästä (0,6 %), normaalista vaihteluista matkapäivä-

korvauksissa ja ulkopuolisten palkkioissa sekä kilpailukykysopimuksen (KIKY) perusteella vähentyneistä lo-

marahoista ja työnantajamaksuista. Varainhoitovuoden henkilötyömäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
2%

Henkilöstökulut 
69%

Vuokrat (pl. 
Toimitilavuokrat)

1%

Palvelujen 
ostot 
15%

Käyttöomaisuus ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 

0%

Matkakulut 
7%

Muut kulut 
6%
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Ministeriön muut vuokrakulut (pl. toimitilavuokrat) kasvoivat hieman ollen 0,094 milj. euroa (+2 %). Kululaji 

sisältää muun muassa kokouksien ja seminaarien tilavuokria. 

Palveluiden ostoihin käytettiin 2,191 milj. euroa (-27 %). Palveluiden ostojen suurin kuluerä oli asiantuntija- 

ja tutkimuspalvelut 1,118 milj. euroa (- 26 %). Asiantuntija- ja tutkimuspalveluiden suurin kuluerä oli tutkimus-

hankkeiden maksatukset (0,987 milj. euroa). Tutkimushankkeiden maksatuksia siirtyi sopimuksin ja tutkimus-

suunnitelmaan sidottuna yhteensä 0,397 milj. euroa seuraavalle vuodelle. Edellisenä vuonna lähes kaikki 

projektit saatiin valmiiksi. Palveluiden ostojen säästöistä noin puolet johtuu maksatuksien vuotuisesta vaihte-

lusta. 

Palveluiden ostojen toiseksi suurin kuluerä oli ravitsemuspalveluiden ostot. Ravintolapalveluiden käyttöä on 

saatu aktiivisin säästötoimenpitein vähennettyä 26 %. Edellisvuoden toiseksi suurin kuluerä oli tietotekniikan 

asiantuntijapalvelut, jotka saatiin vähenemään 0,196 milj. eurolla. Kuluja saatiin alemmaksi muun muassa 

jakamalla Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa järjestetyn kyberharjoituksen (KYHA18) kulut 

osallistujien kesken.  

Palveluiden ostojen kolmanneksi suurin kuluerä on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostot Palkeet-

palvelukeskukselta ollen 0,190 milj. euroa (-11%). 

Matkakulut ovat vähentyneet -14 %. Muihin matkustuspalveluihin, kuten majoitukseen, matkalippuihin, pal-

velumaksuihin ja taksimatkoihin käytettiin 0,848 milj. euroa (-15,2 %). Päivärahoja maksettiin 0,117 milj. eu-

roa (-11,4 %) ja kilometrikorvauksia 0,019 milj. euroa (+26,7 %). 

Matkapäiviä on yhteensä 159 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mannerten väliset matkat vähenivät 104 

matkapäivällä (2018: 374 matkapäivää, 2017: 478 matkapäivää).  

Taulukko 6: Kotimaan ja ulkomaan matkapäivät. 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Kotimaan matkapäivät 1 191 1 269 1174 -7,5

Ulkomaan matkapäivät 1 860 1 913 1849 -3,3

Yhteensä 3 051 3 182 3023 -5,0

Muihin kuluihin käytettiin 0,859 milj. euroa (-4 %). Suurin kuluerä oli jäsenmaksut ulkomaille ollen 0,629 milj. 

euroa (+3 %). Jäsenmaksut koskevat räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön Munitions 

Safety Information Analysis Center maksua (MSIAC –maksu) 0,084 milj. euroa, EU:n satelliittikeskuksen 

maksuosuus (SATCEN –maksu) 0,100 milj. euroa, Euroopan puolustusviraston European Defency Agency 

–jäsenmaksu (EDA-jäsenmaksu) 0,445 milj. euroa.

Muihin kuluihin on yhdistetty myös sisäiset kulut, jotka ovat yhteistoiminnan kustannusten korvauksia 0,123 

milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuuksia 0,089 milj. euroa. Sisäisiin kuluihin on kirjattu 

muun muassa tutkimushankkeisiin liittyvää yhteistoimintaa (0,082 milj. euroa), Puolustusvoimilta ostettua asi-

antuntijaresurssia ja vientivalvontajärjestelmän käyttömaksuja. 

Kustannusten jakautuminen ydin- ja ohjaustoiminnoille 

Toimintoalueiden kokonaiskustannukset laskivat yhteensä 0,516 milj. euroa (-3 %). Ministeriön erillis- ja yh-

teiskustannukset laskivat 0,516 milj. euroa (-3 %) ollen 15,096 milj. euroa. Ministeriön laskennallinen osuus 
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VNHY:n vastuulla olevista yhteiskustannuksista pysyi melkein edellisen vuoden tasolla ollen 3,076 milj. euroa 

(2017: 3,075 milj. euroa).  

Suurin osa ministeriön kustannuksista aiheutui puolustuspolitiikan (40 %) toiminnoista, jotka jakaantuvat puo-

lustuspoliittiseen vaikuttamiseen, puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen ja puolustuskyvyn käyttöön. 

Toiseksi eniten kustannuksia aiheutti ministeriön toimialan ohjaus sekä toiminta- ja taloussuunnittelu ja seu-

ranta (26 %). Kustannukset ovat pääosin aiheutuneet henkilöresursseista ko. toiminnoissa. Toimintojen kus-

tannuksilla aikaansaatua vaikuttavuutta on arvioitu luvussa 1.2.1. 

Taulukko 7: Toimintoalueiden bruttokustannukset (1 000 euroa). 

* Tukitoimintojen kustannusten kohdistamisessa on käytetty ydin- ja ohjaustoimintojen henkilötyövuosia.
* Nimellinen korkokustannus 2016: 0,2 %, 2017:0,0%, ja 2018: 0,0 %.

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tuotot kertyivät puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kautta-

kuljetuksesta annetussa lain (242/1990) 2 §:ssä tarkoitetuista puolustusministeriön myöntämistä maastavien-

tiluvista perityistä maksuista. Myönnettyjen lupien määrä nousi 3 %, mikä vaikutti julkisoikeudellisten maksul-

listen tuottojen kasvuun.  

Taulukko 8: Puolustusministeriön maksullisen toiminnan tuotot. 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Tuotot maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista 

suoritteista 

42 154 46 830 54 230 16 

Yhteensä 42 154 46 830 54 230 16 

Toteuma 

PLM/VNHY 

2016 

Toteuma 

PLM/VNHY 

2017 

Toteuma 

PLM 

 2018 

Toteuma 

VNHY 

2018 

Toteuma 

PLM/VNHY 

2018 

 Muutos % 

PLM/VNHY 

2017–2018 

Osuus % 

PLM/VNHY 

2018 

Puolustuspolitiikka (ydintoiminnot) 

Puolustuspoliittinen vaikuttami-

nen 

2 867 2 400 2 808 597 3 405 +42  19 

Puolustuskyvyn ylläpito ja kehit-

täminen 

3 500 2 930 2 339 413 2 752 -6  15 

Puolustuskyvyn käyttö 1 260 1 056 885 184 1 068 +1   6 

Ohjaustoiminnot 

Yhteiskuntapolitiikan  

strategiat ja seuranta 

2 851 3 032 2 188 298 2 486 -18  14 

Toimialan ohjaus, toiminta-ja ta-

loussuun. sekä seuranta 

5 479 4 932 3 758 918 4 676 -5  26 

Lainsäädännön valm. ja seur.   957 1 354 1 128 321 1 450 +7   8 

EU- ja kansainväliset asiat 2 269 2613 1 477 230 1 707 -35   9 

Muut erityistehtävät   517 370 513 115 628 +70   3 

Yhteensä 19 700 18 687 15 096 3 076 18 172 -3 100 
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1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 

Puolustusministeriöllä ei ollut yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja. 

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta 

1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

Varainhoitovuonna on valmistunut 3 puolustuspoliittista yhteistyöasiakirjaa kolmen valtion kanssa ja 2 puo-

lustuspoliittista liittymisasiakirjaa kahden valtion kanssa. Materiaalipoliittisia asiakirjoja, joista suurin osa 

kahdenvälisiä aiesopimuksia. Materiaalipoliittisia aiesopimuksia tehdään erityisesti niiden valtioiden kanssa, 

jonne suomalaisella puolustusteollisuudella kohdistuu vienninedistämispyrkimyksiä. 

Taulukko 9: Yhteistyöasiakirjat ja liittymisasiakirjat. 

Eduskunnalle annettiin seitsemän lakiesitystä sekä valtiosopimusesitys vastavuoroisista puolustushankin-

noista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaatta-

miseksi. Seuraavassa taulukossa on tilastoitu säädösvalmisteluun liittyvät keskeisimmät määrälliset tuotok-

set. 

Taulukko 10: Säädösvalmisteluun liittyvät tuotokset. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Kahdenväliset puolustuspoliittiset yhteistyöasiakirjat kpl 2 3 3 

Monenväliset puolustuspoliittiset yhteistyöasiakirjat kpl - - 1 

Kahden- ja monenväliset puolustuspoliittiset liittymisasiakirjat kpl 2 3 2 

Kahdenväliset materiaalipoliittiset yhteistyöasiakirjat  kpl 2 3 2 

Monenväliset materiaalipoliittisen yhteistyöasiakirjat  kpl 1 - 1 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Hallituksen esitykset kpl 5  2 8 

Vahvistetut lait kpl 3 16 1 

Tasavallan presidentin asetukset kpl 1 - - 

Valtioneuvoston asetukset kpl 6  4 1 

Puolustusministeriön asetukset kpl 7  4 5 
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Alla olevassa taulukossa on lueteltuna varainhoitovuoden 2018 keskeiset säädöshankkeet. 

Taulukko 11: Keskeiset säädöshankkeet. 

Toteuma 2018 

HE 274/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopi-

muksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.   

HE 252/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 

§:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

HE 254/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi   

HE 253/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa 

koskevaksi lainsäädännöksi   

HE 139/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauk-

sissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta   

HE 72/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta  

HE 13/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

HE 203/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Ministeriö on saanut varainhoitovuonna yhteensä 8 eduskunnan kirjallista kysymystä. Taulukkoon on tilas-

toitu kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin laadittujen vastausten määrät. 

Taulukko 12: Vastaukset eduskunnan kirjallisiin kysymyksiin. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Saapuneet kirjalliset kysymykset kpl 12 11 8 

Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin: 

Puolustuspolitiikka kpl 3 8 8 

Ministeriön toimialan ohjaus mm. henkilöstö ja ympäristöpoli-

tiikka 

kpl 3 - - 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta kpl 1 - - 

Muut ministeriökohtaiset erityistehtävät kpl 3 3 - 

Yhteensä kpl 10 11 8 

Ministeriöstä käytiin kuultavana eduskunnassa yhteensä 123 kertaa, joka 26 % enemmän kuin vuonna 2017. 

Lainvalmisteluhankkeet ovat lisänneet eduskuntakuulemisten määrää. Lisäksi on annettu 11 kpl (2017: 13 

kpl) kirjallista asiantuntijalausuntoa, jotka liittyivät eduskunnassa käsiteltävinä olleisiin hallituksen esityksiin. 

Taulukko 13: Eduskuntakuulemiset. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 2016 Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Puolustuspolitiikka kpl 35 47 45 

Materiaalivoimavarat kpl  8  8   2 

Ministeriön toimialan ohjaus (mm. henk.politiikka sekä toiminnan 

ja talouden suunnittelu) 

kpl  7 12 18 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta kpl 14 29 55 

Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta kpl 16  2   3 

Yhteensä kpl 80 98 123 
* Kansliapäällikön eduskuntakuulemiset eivät ole mukana tilastoinnissa, mutta niitä arvioidaan olevan n. 4 kpl/vuosi.

Avoimeen vuosittaiseen tutkimusmäärärahahakuun pohjautuen Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelu-

kunta (VNA 1018/2009) esitti ja puolustusministeriö rahoitti vuonna 2018 yhteensä 80 hakemuksesta 15 han-

ketta, joiden arvo on 1,04 milj. euroa. Toiminnan painopisteenä on sotilaallista maanpuolustusta tukeva tie-
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teellinen tutkimus, joka muodostaa pohjaa alan tutkimus- ja kehittämistoiminnalle sekä suunnitteluun ja pää-

töksentekoon. Toimikaudella 2016–2018 painotukset ovat olleet: puolustuksen toimintaympäristö; ihmiset 

osana puolustusta, joukkoja ja asejärjestelmiä ja luonnontieteellis-teknologiset vaikutukset puolustukselle.  

Määrärahahakemuksien sisältö ja päätetty rahoitus painottuivat perinteisesti informaatioteknologian lisäksi 

tilannekuvaa tukeviin hanke-ehdotuksiin. Operatiivisen toiminnan tuki esimerkiksi systeemianalyysin keinoin 

näkyi edelleen niin toteutuneiden hankkeiden, kuin hakemusvolyymin osalta. Yhteiskuntatieteen tutkimusha-

kemuksia tuli kuluneen vuoden aikana kappalemäärällisesti jälleen vähän. Yhteiskuntatieteiden vaikuttavuus 

MATINEn verkostossa näyttääkin toteutuvan muilla tiedontuottamisen muodoilla kuin hanketoimiannan 

kautta, esim. Puolustuksen toimintaympäristöön liittyvä työpajatyöskentely on tuottanut muuan muassa en-

nakoivaa toimintaympäristöanalyysiä. 

Taulukko 14: Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimushankkeet. 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Saapuneet hakemukset 78 77 80 +4

Rahoitetut tutkimushankkeet 17 17 15 -12

Varainhoitovuonna valmistui valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn 13 esittelyä, jotka käsitteli-

vät materiaalihankintoja, senaattikiinteistöjen toteuttamia uudisrakennus-, peruskorjaus- sekä perusparan-

nushankkeita sekä suurimpia lainsäädäntöhankkeita.  

Tarkastelujaksolla ministerille esittelyyn edenneitä materiaalihankkeita oli 38 kappaletta. Esittelyjen määrän 

muutokset eivät edusta muutostrendiä tai -suuntaa, vaan ainoastaan antavat kuvan hankkeiden senhetki-

sestä tilasta. Varainhoitovuoden aikana toteutuneet euromääräisesti merkittävimmät hankintapäätökset olivat 

muun muassa pintatorjuntaohjusjärjestelmä 2020 (PTO2020 tutkat) sekä sotilasilmailun, meripuolustuksen 

sekä tiedustelu, valvonta- ja johtamisjärjestelmien sekä niitä tukevien järjestelmien elinkaaren tukipalveluiden 

hankinta.  

Taulukko 15: Ministerille tehdyt materiaalihankinta-esittelyt. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Materiaalihankintaesittelyt (yli 4 milj. euroa) kpl 37 40 33 

Raha-asiainvaliokunnalle viedyt esittelyt (yli 40 milj. euroa) kpl  3  7 5 

Yhteensä kpl 40 47 38 
* Materiaaliasioihin liittyviä ministerille tehtäviä esittelyjä ovat myös erilaiset hankintoihin liittyvät sopimusmuutokset. Nämä tiedot eivät
ole mukana ko. tilastotiedoissa, ellei kyseessä ole sopimuksen jatkaminen ja sopimuksen rahallisen arvon lisääminen, jolloin voidaan
katsoa kyseessä olevan uusi hankinta.

Taulukko 16: Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja perusparannushankkeet. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja perusparannusesittelyt 

(vuokrasumma yli 5 milj. euroa sopimuskauden aikana) 

kpl 7 6 3 

Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamiseksi on järjestetty useita Turvallisuuskomitean (TK) valmiuspäälli-

köiden ja valmiussihteereiden –kokouksia (23 kpl) ja niihin liittyviä raportteja. Tärkeimmät TK:n raportit esi-

teltiin viime keväänä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivalio-

kunnassa (TP-UTVA). Lisäksi kokonaisturvallisuuteen liittyviä luentoja on pidetty eri yhteyksissä n 500 ulko-

maalaiselle ja 5000 kotimaiselle kuulijalle. 
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Taulukko 17: Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen. 

* Kokoukset on tilastoitu tuotoksina, koska niistä valmistui yhtenäinen varautumisen tilannekuva toiminnan pohjaksi.

Maksulliset julkisoikeudelliset tuotokset 

Maastavientilupia haettiin yhteensä 403 kappaletta, joka 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuk-

sista peruutettiin 19 kpl, lähes kaikki väärän hakemustyypin vuoksi. 

Myönnettyjen maastavientilupien määrät nousivat 3 %. Rekisteröitymistodistuksia puolustusministeriön jul-

kaisemien yleisten siirtolupien käyttäjäksi laskutettiin 18 kpl. Näistä ei ole aikaisemmin tilastoitu. Nämä nous-

seet lupamäärät vaikuttivat myös maksullisten julkisoikeudellisten tuottojen nousuun, joka on tarkemmin esi-

tetty kappaleessa 1.3.3 maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus. 

Taulukko 18: Vientivalvontapäätökset. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Maastavientilupahakemukset kpl 330 343 403 +17

Myönnetyt luvat kpl 318 339 350 + 3

Myönnetyt rekisteröitymiset yleislupien 

käyttäjäksi 
kpl - - 18 

- 

Lähetettyjen tiedotteiden määrä on 320, mikä on jonkin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Päivittäisten 

mediakatsausten lisäksi on ajoittain tuotettu erikoiskatsauksia ja analyysejä Ministeriön verkkosivujen kävijä-

määrät ovat noin 2 024 000 suomenkielisillä sivuilla, 120 500 ruotsinkielisillä ja 595 300 englanninkielisillä.  

Suomenkieliset lataukset ovat edellisen vuoden tasolla ja ruotsin- ja englanninkieliset laskeneet selvästi. Las-

kua selittää se, että vuonna 2017 puolustusministeriö oli Nordefco-puheenjohtajamaa. Kansainvälistä kiin-

nostusta nosti myös USA:n ja Suomen puolustusministerien tapaaminen Suomessa. Ministeriön Twitter-tilillä 

on tällä hetkellä 23 132 seuraajaa ja Facebook-sivuilla 4 148 seuraajaa.  

Taulukko 19: Julkaistut tiedotteet. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Julkaistut tiedotteet, suomi määrä/kpl 150 195 176 -10

Julkaistut tiedotteet, ruotsi määrä/kpl 113 144 91 -37

Julkaistut tiedotteet, 

englanti 

määrä/kpl 36 72 53 -26

Yhteensä määrä/kpl 299 411 320 -22

Tuotokset Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

TK:n kokoukset (tilannekuva) kpl  9 10 9 

Valmiuspäälliköiden/valmiussihteereiden kokoukset (tilannekuva) kpl  9 10 14 

Raportit / lausunnot kpl  6 10 9 

Seminaarit / tapahtumat kpl  4  6 5 

Harjoitukset kpl  1  4 2 

Luennot kpl 61 85 75 
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Taulukko 20: Mediakatsaukset ja www-sivujen lataukset. 

Tuotokset Yksikkö Toteuma 2016 Toteuma 2017 Toteuma 2018 Muutos % 
2017–2018 

Mediakatsaukset ja mediaseurantakoosteet määrä/kpl 844 830 540 -35

www-sivujen lataukset / 

suomenkieliset 

määrä/kpl 1 087 477 1 959 193 2 024 235 +3

www-sivujen lataukset / ruotsinkieliset määrä/kpl 160 702 206 721 120 478 -42

www-sivujen lataukset / englanninkieliset määrä/kpl 613 597 1 378 005 595 327 -57

Puolustusministeriön suosituimpien julkaisujen kärki ei ole muuttunut kovin paljon edellisvuosista. Suosituin 

julkaisu on ollut Katakri-tietoturvallisuuden auditointityökalu, myös englanninkieliset versiot kyberturvallisuus-

strategiasta ja Laivue 2020 -hankkeesta ovat paljon herättäneet kiinnostusta. 

Taulukko 21: Ladatuimmat julkaisut. 

Ladatuimmat julkaisut Toteuma /kpl 
2016 

Ladatuimmat julkaisut Toteuma /kpl 
2017 

Ladatuimmat julkaisut Toteuma /kpl 
2018 

Puolustusministeriön 

kannanotto HS:n ase-

vientiartikkeliin 

8 367 Valtioneuvoston puolus-

tusselonteko 

11 765 Katakri 2015: Tietoturvalli-

suuden auditointityökalu 

viranomaisille 

6 543 

Katakri 2015: Tietotur-

vallisuuden auditointityö-

kalu viranomaisille 

6 436 Laivue 2020 – Puolus-

tusvoimien strateginen 

hanke 

8 901 Finland´s Cyber Security 

Strategy 

4 215 

Pahasti poikki nettiver-

sio 

6 353 Katakri 2015: Tietotur-

vallisuuden auditointityö-

kalu viranomaisille 

7 047 Squadron 2020_The Finn-

ish Defence Forces' strate-

gic project 

3 861 

KATAKRI versio II 5 332 Government´s 

Defence Report 

6 239 Pahasti poikki nettiversio 3 667 

MTS mielipidetutkimus 2 849 Pahasti poikki – näin 

selviät pitkästä sähkö-

katkosta 

5 091 Environmental Guidebook 

for Military Operations 

3 274 

Suomalaisen tiedustelu-

lainsäädännön suunta-

viivoja 

2047 KATAKRI versio II 3 740 Katakri versio II ja Valtio-

neuvoston puolustusselon-

teko 

2 700 

1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

Ulkoiseen palvelukykyyn sisältyy tyytyväisyys ministeriön tuottamiin tuotteisiin ja palveluihin, asiakkaiden tyy-

tyväisyys ministeriön kykyyn palvella asiakkaita sekä täyttää asiakkaan odotukset. Ministeriön yhteiskunnal-

listen vaikuttavuustavoitteiden (Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka, ennaltaehkäisevä sotilaallinen 

puolustuskyky, turvallinen yhteiskunta ja kansainvälinen turvallisuuden vahvistaminen) ulkoista palvelukykyä 

kuvaavat tulokset ovat Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksesta. Tutki-

muksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tutki-

muksen on tehnyt Taloustutkimus Oy MTS:n toimeksiannosta ja haastattelut on tehty ajalla 21.9– 7.10.2018. 

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka 

Luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on laskenut. Vuonna 2018 vastaajista 75 % pitää Suomen puolustus-

politiikkaa hyvin hoidettuna. Miehistä tätä mieltä on 78 prosenttia (2017: 79 %) ja naisista 73 % (2016: 81 %). 

Suomen harjoittamaa sotilaallista yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa kannate-

taan hyvin vahvasti.  
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Maanpuolustustahto on laskenut. Kysymys kuului: ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalais ten mie-

lestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” Myöntävästi 

tähän kysymykseen vastaa nyt 66 % vastaajista (2017: 72 %). Henkilökohtainen maanpuolustustahto on 

edelleen vahva. Jos Suomeen hyökättäisiin, 84 % (2017: 81 %) on itse valmis osallistumaan maanpuolus-

tuksen tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan.  

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä 

Yleistä asevelvollisuutta kannattaa 74 % vastaajista ja kannatus on hieman laskenut edellisestä vuodesta. 

Vastaajista yli puolet 57 % kannattaa näkemystä, että Suomen puolustusjärjestelmän tulee perustua miehiä 

koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten mahdollisuuteen suorittaa varusmiespalvelus vapaaehtoi-

sesti. 

Taulukko 22: Kansalaisten mielipiteitä MTS:n haastattelututkimuksen mukaisesti. 

Palvelukyky / 
asiakastyytyväisyys 

Arviointi Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Puolustuspolitiikan hoito Erittäin ja melko tyytyväisten 

% -osuus vastaajista 

79 79 75 

Maanpuolustustahto Myönteisesti suhtautuvien 

% -osuus vastaajista 

71 72 66 

Yleisen asevelvollisuuden 

kannatus 

Yleisen asevelvollisuuden kannattajien % -osuus 

vastaajista 

79 81 74 

Nykyisenkaltaisen asevelvolli-

suusmallin kannatus 

Nykyisen asevelvollisuusmallin kannattajien % -

osuus vastaajista 

69 65 59 

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Valtioneuvostossa vuosittain saman sisältöisenä toteutettavan työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti puo-

lustusministeriössä vuonna 2018 oli noin 89 %. Vastausprosentti nousi aavistuksen verran edelliseen vuoteen 

verrattuna. Tulosten luotettavuuden voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla, koska vain noin kymmenen pro-

senttia henkilöstöstä jätti vastaamatta kyselyyn. Kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,81. Tuloksessa oli aavis-

tuksen verran pudotusta (-0,04 yksikköä) edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaiskuva on edelleen hyvin 

positiivinen. Tarkasteltaessa puolustusministeriön kyselyn tuloksia muuhun valtioneuvostoon verrattuna, voi-

daan todeta ministeriön tuloksen olevan muun valtioneuvoston keskiarvoa paremmalla tasolla kaikilla kyselyn 

osa-alueilla. Puolustusministeriön kokonaistyötyytyväisyys oli myös kaikista ministeriöistä parhaalla tasolla. 

Erityisen tyytyväisiä ollaan pääkohdittain työn sisältöön ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä työyhteisön toi-

mintakulttuuriin. Näissä kohdissa ministeriön tulos ylittää tason neljä, mitä voidaan pitää varsin hyvänä tulok-

sena. Tyytymättömyys työvälineisiin, uusien toimintatapojen hyödyntämiseen sekä työtiloihin on edelleen 

kasvanut. Tulos työvälineiden ja uusien toimintatapojen hyödyntämisen osalta lähenee jo arvoa kolme, mitä 

voidaan pitää poikkeuksellisen matalana arvona ministeriön tuloksissa. 
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Taulukko 23: Työtyytyväisyysindeksit. 

Työtyytyväisyyden kokonaisarvo on pysynyt pääkohdittain lähes muuttumattomana ja tulokset ovat hyvin sa-

manlaisia verrattuna viime vuoteen. Muutokset pääkohtien tuloksissa ovat olleet muutamien sadasosayksi-

köiden luokkaa suuntaan ja toiseen. Suurimmat muutokset tapahtuivat pääkohdassa ”Työ- ja toiminta-ympä-

ristö”, jossa laskua oli 0,13 yksikköä ja pääkohdassa ”Palkkaus”, jossa laskua oli 0,12 yksikköä.  

Työtyytyväisyyden vaihtelu on myös alakohdissa ollut varsin pientä. Muutokset ovat olleet vain sadasosia 

molempiin suuntiin. Tilastollisesti erittäin merkittävää laskua (yli 0,21 yksikköä) tapahtui kolmessa kohdassa 

”Työskentelyvälineet ja tuloksellinen työskentely” (-0,56) ja ”Uusien työ- ja toimintatapojen hyödyntäminen 

työssä” (-0,37) ja ”Työskentelytilat ja tuloksellinen työskentely” (-0,27). Kohdassa ”Palkkauksen suhde työn 

vaativuuteen” laskua oli 0,18 yksikköä. Suurimmat positiiviset muutokset tapahtuivat alakohdissa ”Motivoitu-

minen ja innostuminen työssä” (0,15), ”Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen” (0,13) ja ”Työn mielen-

kiintoisuus ja haastavuus” (0,12).  

Puolustusministeriössä työtyytyväisyys on perinteisesti ollut keskimäärin hieman muuta valtioneuvostoa ja 

koko valtionhallintoa korkeammalla tasolla. Tänä vuonna ero kokonaistyötyytyväisyydessä muuhun valtio-

neuvostoon on 0,18 yksikköä ja koko valtion tulokseen 0,23 yksikköä (PLM 3,81, valtioneuvosto yhteensä 

3,63, valtio yhteensä 3,58). Ministeriössä ollaan muuta valtioneuvostoa tyytyväisempiä kaikissa pääkohdissa, 

indekseissä ja arviossa omasta hyvinvoinnista. Viidessä pääkohdassa kahdeksasta puolustusministeriön tu-

los on muuta valtioneuvostoa tilastollisesti merkittävästi parempi; Johtaminen (+0,23), työn sisältö ja vaikut-

tamismahdollisuudet (+0,25), palkkaus (+0,22), osaaminen, oppiminen ja uudistuminen (+0,24), sekä vuoro-

vaikutus- ja viestintä (+0,27). 

Henkilöstö on tutkimuksen muukaan varsin tyytyväistä työhönsä. Kyselyyn vastanneista vain kolme prosent-

tia oli harkinnut työpaikan vaihtoa tyytymättömyyden vuoksi. Työpaikan vaihtoaikeissa ja tehtäväkiertohaluk-

kuudessa miesten ja naisten välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja. Henkilöstön arvio omasta työkyvys-

tään sai arvon 8,31 asteikolla 4–10. Miesten arviot omasta työhyvinvoinnista (8,50) ovat naisten arvioita 

(8,11) parempia. Naisten arvio omasta työhyvinvoinnistaan oli noussut 0,27 yksikköä. 

Henkilöstön kehittäminen 

Puolustusministeriö on ollut aktiivisesti mukana valtionhallinnon johtamiskoulutuksissa viime vuosina. Sitran 

”Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen” -koulutukseen osallistui yhdeksän kansliapäällikön 

johtoryhmän jäsentä. Koulutuksen keskeisiä sisältöteemoja olivat muun muassa julkiseen hallintoon kohdis-

tuvien odotusten muutos, julkisen sektorin uudistumiskyky, uudistuva johtamiskulttuuri, vahvuuksille raken-

tuva ihmisten johtaminen ja dialogisuus sekä johtaja viestijänä.  

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Työtyytyväisyysindeksi 3,88 3,85 3,81 - 1,04

- naiset 3,61 3,53 3,60 + 1,98

- miehet 4,11 4,09 4,01 - 1,96
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Kansliapäällikön johtoryhmä osallistui myös HAUS-kehittämiskeskuksen toteuttamaan johtoryhmävalmen-

nukseen valtioneuvostossa. Mukana olivat kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköiden vetämät johtoryhmät.  

Pääosa esimiehistä sekä luottamusmiehet osallistuivat vuoden 2018 aikana valtioneuvoston hallintoyksikön 

ja Terveystalon yhdessä toteuttamiin varhaisen tuen mallin (VARTU) –koulutuksiin. VARTU on toimintamalli, 

jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan työkykyyn ja työssä jaksamiseen liittyvät haasteet ja 

käynnistämään ajoissa korjaavat toimenpiteet. VARTU tukee esimiestyötä auttamalla havaitsemaan työkykyä 

uhkaavat ja työn tekemiseen liittyvät ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut 

Puolustusministeriön henkilötyövuosimäärä vuonna 2018 oli 134 HTV:ta (sisältää harjoittelijat). Henkilötyö-

vuosimäärä kasvoi 0,5 henkilötyövuodella. Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 134, jotka kaikki olivat virka-

suhteisia. Naisia henkilöstöstä oli 66 (49,3 %) ja miehiä 68 (50,7 %). 

Määräaikaisessa virkasuhteessa oli 25 henkilöä, joiden osuus vuoden lopussa ministeriön palveluksessa ole-

vasta henkilöstöstä oli 18,7 %. Määräaikaisten kokonaismäärä on laskenut kolmella henkilöllä. Vuoden lo-

pussa ministeriössä työskentelevistä ns. aidosti määräaikaisia, joilla ei ole taustavirkaa, oli 11,9 % henkilös-

töstä (ei sisällä harjoittelijoita).  

Henkilötyövuoden (ml. henkilösivukulut) hinta vuonna 2018 oli 75 377 euroa. Henkilötyövuoden hinta nousi 

edellisestä vuodesta 1 330 euroa, mikä tarkoittaa 1,8 %:n nousua henkilötyövuoden hinnassa. Pääosa nou-

susta johtuu 1,1 %:n yleiskorotuksesta ja 0,6 %:n järjestelyvaraerästä. Kokonaistyövoimakustannukset nou-

sivat 2,2 %. Tämä nousu johtui edellä mainittujen korotusten lisäksi siitä, että henkilötyövuosikertymä kasvoi 

hieman. 
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Taulukko 24: Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut. 

Työhyvinvointi 

Työterveyshuollon puitesuunnitelman ministeriökohtainen liite vuodelle 2019 tarkastettiin Terveystalon 

kanssa. Vuoden aikana pääosa puolustusministeriön esimiehistä osallistui valtioneuvoston hallintoyksikön ja 

Terveystalon yhdessä toteuttamiin varhaisen tuen mallin, VARTU-koulutuksiin. Koulutukset jatkuvat vuonna 

2019. Tavoitteena on, että kaikki esimiehet suorittavat kurssin, mikä edesauttaa työkykyyn ja työhyvinvointiin 

liittyvien ongelmien havaitsemista. Keskeisimmät työhyvinvointiin liittyvät selvitykset kohdistuivat i lmanvaih-

don ja sisäilman laadun arviointiin. Sisäilmatutkimuksia (ilman laatu ja kosteus) tehtiin useissa huoneissa. 

Myös kaksi homekoiraa kiersi ministeriön tilat. Eri tutkimuksissa ei havaittu raja-arvoista poikkeamisia. Tutki-

mustulokset eivät edellytä korjaustoimenpiteitä puolustusministeriön rakennuksessa. 

Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) nousi kohtuullisen paljon (1,6 pv/htv) edelliseen vuoteen verrattuna. Kes-

keisimpänä syynä sairauspoissaolojen keskimääräiseen kasvuun oli muutama pitkä tuki- ja liikuntaelinsai-

rauksiin liittyvä poissaolo. Myös sairauspoissaolon pituus kutakin sairauspoissaolokertaa kohden piteni kes-

kimäärin 0,7:llä päivällä. Ministeriön sairauspoissaolot (5,8 pv/htv) on edelleen selvästi alle valtionhallinnon 

keskiarvon (8,5 pv/htv). Suurin poissaoloja aiheuttanut syy oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet.  

Yksikkö Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Henkilötyövuodet kokonaiskertymä htv 132 134 134 

Henkilöstömäärä vuoden lopussa henkilöä 135 130 134 

Henkilötyövuoden hinta eur 74 661 74 047 75 377 

Sukupuolijakauma 

 naiset % 46,7 46,2 49,3 

 miehet % 53,3 53,8 50,7 

Vakinaisia henkilöstöstä % 81,5 81,5 81,3 

 naiset % 43,6 46,2 49,5 

 miehet % 56,4 53,8 50,5 

Määräaikaisia henkilöstöstä % 18,5 21,5 18,7 

 naiset % 60,0 45,8 48,0 

 miehet % 40,0 54,2 52,0 

Kokoaikaiset % 99,3 98,5 98,5 

 naiset % 47,0 45,3 50,8 

 miehet % 53,0 54,7 49,2 

Osa-aikaiset % 0,7 1,5 1,5 

 naiset % 0,0 100,0 50,0 

 miehet % 100,0 0,0 50,0 

Keski-ikä vuotta 46,5 47,7 48,3 

 naiset vuotta 44,7 46,6 47,7 

 miehet vuotta 48,0 48,6 48,8 

Työvoimakustannukset yhteensä 1 000 € 9 881 9 906 10 125 

Palkkasumma 1 000 € 8 132 8166 8 350 

Henkilösivukulut 1 000 € 1 544 1470 1 513 

Luontoisetuudet eur/vuosi 3 860 3260 7228 

Välill. työvoimakust. / tehdyn työajan palkat % 54,2 54,1 55,9 

Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta % 78,8 78,7 77,8 

Työhyvinvointi 

kokonaistyötyytyväisyysindeksi (1-5) 3,9 3,9 3,8 

Sairauspoissaolot työpv/htv 4,6 4,2 5,8 

Sairastapaukset lkm/htv 1,6 1,6 1,7 

Henkilöstöinvestoinnit 

Työtyytyväisyyden edistäminen €/htv 330 511 651 

Työkunnon edistäminen €/htv 51,2 44 355 

Koulutus ja kehittäminen €/htv  1 247  1 667  1694 

Työterveyshuolto €/htv  721  628  584 
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Työterveyshuollon kustannukset pysyvät edellisen vuoden tasolla. 

Taulukko 25: Sairauspoissaolot ja työterveyspalvelut. 

Puolustusministeriössä on toiminut viikoittain fysioterapeutin johdolla erilliset niska- ja selkäryhmät. Ryhmien 

tavoitteena on ennaltaehkäistä ja helpottaa näyttöpäätetyöstä johtuvia fysiologisia ongelmia. 

Tasa-arvo 

Puolustusministeriössä toimii toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä, jonka jäsenet ovat ministeriön eri osastoilta, 

erillisyksiköistä ja eri henkilöstöryhmistä sekä edustajat Puolustusvoimista ja Puolustushallinnon rakennus-

laitoksesta. Työryhmä käsittelee asioita, jotka liittyvät muun muassa ministeriön toiminnalliseen ja henkilös-

töpoliittiseen tasa-arvoon sekä yhdenvertaisuuteen ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Lisäksi ministeriöllä 

on voimassa oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Työtyytyväisyyskyselyn mukaan miesten (4,01) ja naisten (3,60) työtyytyväisyyden välillä on yhä tilastollisesti 

erittäin merkittävä ero (0,41), mikä huomioidaan tasa-arvon parantamisen jatkotoimenpiteissä. Viime vuo-

desta ero pieneni 0,15 yksiköllä. Verrattuna edellisvuoteen naisten työtyytyväisyys on hieman noussut ja 

miesten vastaavasti hieman laskenut. Molemmat muutokset olivat muutamia sadasosayksikköjä. 

Vaikka miesten ja naisten työtyytyväisyys on keskiarvojen perusteella vähintäänkin tyydyttävällä tasolla, pää-

tettiin miesten ja naisten työtyytyväisyyden juurisyitä selvittää laajemmin. Osin tämän, mutta myös muiden 

näkökulmien kartoittamiseksi. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskukselta tilattiin tutkimus, joka 

koski oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa puolustusministeriössä. Tutkimus aloitettiin va-

paaehtoisten henkilöiden (33 kpl) haastatteluilla syksyllä 2017 ja sitä jatkettiin vuoden 2018 alkupuolella koko 

henkilöstölle suunnatulla kyselyllä. Tutkimuksen tulokset valmistuivat kesällä 2018. Tulokset esiteliin minis-

teriön henkilöstölle sen tekijöiden toimesta syksyllä 2018. Tutkimustuloksia käsiteltiin myös toiminnallisessa 

tasa-arvoryhmässä ja ryhmän esitysten perusteella kansliapäällikkö linjasi toimenpiteitä tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden edistämiseksi.  

Työpaikan vaihtoaikeissa ja tehtäväkiertohalukkuudessa miesten ja naisten välillä ei ole havaittavissa mer-

kittäviä eroja. Miesten arviot omasta työhyvinvoinnista (8,50) ovat naisten (8,11) arvioita jonkin verran pa-

rempia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen lisäksi miesten ja naisten näkemykset erosivat eniten 

esimiesten onnistumisessa töiden organisoinnissa. 

Kulttuuri- ja liikuntatoimen tuki 

Ministeriö tuki henkilöstön omaehtoista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa tarjoamalla ePassi-palvelun. Ministeriön 

sosiaali- ja virkistystoimikunta järjesti koko henkilöstölle tarkoitettua kulttuuri- ja liikuntatoimintaa, muun mu-

assa mahdollisuuden osallistua kummituskävelyyn Helsingissä. Lisäksi ministeriöläisillä oli mahdollisuus 

osallistua ministeriöiden yhteiseen budjettiruuhi-kilpailuun sekä salibandy- ja jalkapallopeleihin puolustusmi-

nisteriön joukkueessa. Ministeriö järjesti myös Puolustusministeriö 100-vuotta tapahtumia, joita olivat muun 

muassa vastaanotto valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa, Festive Friday -orientoituminen seuraavalle 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 4,6 4,2 5,8 + 38,1

Sairauspoissaolojen pituus 

(työpäivää/tapaus) 3,1 2,6 3,3 + 26,9

Työterveyspalvelut, netto (euroa/htv) 721,4 627,7 584,2 - 6,9
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sadalle vuodelle –tilaisuus, vuosipäivä Lonnan saarella, ja puolustusministeriön historiikin julkistamistilaisuus 

Ostrobotnialla. Smolnan vastaanotolle oli kutsuttu nykyhenkilöstön lisäksi ministeriön entisiä työntekijöitä. 

Yhteensä nämä monipuoliset tilaisuudet ovat kattaneet koko henkilöstön. Tämän ohella myös toimintayksiköt 

järjestivät erilaisia virkistys-, liikunta- ja työhyvinvointitilaisuuksia omassa keskuudessaan.  

Osaamisen kehittäminen 

Osaamisen kehittämistä jatkettiin edellisvuosien tapaan korostamalla esimiehen ja alaisen yhteistyötä ja si-

toutumista muun muassa kehityskeskusteluissa sovitulla tavalla. Koulutuksiin osallistuneiden määrä pieneni 

viidellä henkilöllä (-4,3 %). Sen sijaan koulutuspäivien määrä nousi kohtuullisen paljon (+15,7 %). Myös kou-

lutuksen pituus henkilötyövuotta koti kasvoi kohtuullisen paljon (+16,7 %). Suoranaisten koulutuskustannus-

ten määrä jatkoi edelleen laskua. Lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli 18,8 prosenttia. Syynä suorien 

kustannusten laskuun on pääosin ollut puolustusministeriölle veloituksettomat koulutukset, joiden kustannuk-

sista on vastannut jokin muu taho; puolustusvoimat tai valtioneuvoston hallintoyksikkö. Koulutuksiin osallis-

tuneista 56 oli miehiä ja 55 naisia. Myös koulutuskustannukset jakautuvat melko tasan miesten ja naisten 

välillä. Miesten osuus koulutuspäivistä runsaat 260 päivää ja naisten hieman alle 210 päivää.  

Taulukko 26: Osaamisen kehittämisen tunnusluvut. 

Alkuvuodesta 2018 tapahtuneen valtioneuvoston yhteisen asiahallintajärjestelmän VAHVA:n käyttöön ottoon 

liittyen puolustusministeriön henkilöstö osallistui yhteiseen orientaatiotilaisuuteen ja sen jälkeen VAHVA:n 

järjestelmäkoulutukseen. Vuoden 2018 loppupuolella aloitettiin yksiköittäin toteutetut valtioneuvoston digi-

konseptin toimeenpanon työpajat. 

Vuonna 2017 aloitettua mediavalmennusta puolustusministeriön henkilöstölle jatkettiin vielä vuoden 2018 

alussa. 

1.6 Tilinpäätösanalyysi 

1.6.1 Rahoituksen rakenne 

Puolustusministeriöllä oli varainhoitovuonna käytettävissä määrärahoja kaikkiaan 20,708 milj. euroa (ml. ar-

vonlisäveromenot).  

Toimintamenojen kattamiseksi oli käytettävissä 17,239 milj. euroa (-5 %), joka sisälsi vuoden 2018 talousar-

viossa ja lisätalousarvioissa osoitettua määrärahaa 14,283 milj. euroa sekä aikaisemmalta varainhoitovuo-

delta siirtynyttä määrärahaa 2,956 milj. euroa. Tästä henkilöstön palkkoihin oli käytettävissä 10,413 milj. eu-

roa ja muihin menoihin 6,826 milj. euroa. Ministeriöllä oli käytössään tuottavuutta edistävien investointien, 

tutkimusten, selvitysten, koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen ja hankkeiden toimeenpanoon tuot-

tavuusmäärärahaa 0,140 milj. euroa.  

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2017 

Toteuma 
2018 

Muutos % 
2017–2018 

Henkilöstökoulutuspäivät yht. 359 408 472 + 15,7

Koulutukseen osallistuneet 89 116 111 - 4,3

Henkilöstökoulutus (pv/htv) 2,7 3,0 3,5 + 16,7

Koulutuskustannukset (euroa/htv) 1 110 837 680 - 18,8
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Strategisten hankkeiden ulkoista auditointia koskien tehtiin momenttimuutos, koska momentilta maksettavat 

kulut liittyivät puolustusmateriaalihankintoihin. Tämän johdosta ministeriölle osoitettiin ulkoiseen auditointiin 

puolustusmateriaalimomentilta 0,500 milj. euroa ja puolustusvoimien toimintamenoissa oli käytettävissä enää 

siirtyvä erä 0,152 milj. euroa.  

Valtioneuvoston kanslia myönsi ministeriöille kirjausoikeuden Suomen EU-puheenjohtajuus määrärahaan. 

Ministeriölle osoitettu määräraha oli tarkoitettu EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluihin.  

Valtiovarainministeriö antoi kirjausoikeuden Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen -momentille. Momentin 

määräraha oli tarkoitettu sopimukseen perustuvaan osuuteen kyberharjoituksen kuluista. Valtiovarainminis-

teriö myönsi myös osaamisen kehittämiseen tarkoitettua määrärahaa, mikä otettiin ministeriön omaan kirjan-

pitoon. 

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen oli käytettävissä 2,029 milj. euroa.  

Taulukko 27: Puolustusministeriön kirjanpitoyksikön rahoituksen rakenne (1 000 €) (pl. alv-menot). 

Käytettävissä 
2016 

Käytettävissä 
2017 

Käytettävissä 
2017 

Puolustusministeriön toimintamenot 18 865 18 169 17 239 

Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 50 50 140 

Puolustusvoimien toimintamenot - 500 152 

Puolustusmateriaalihankinnat - - 500 

Suomen EU-puheenjohtajuus - - 60 

Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen - - 50 

Osaamisen kehittäminen 6 5 6 

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen 2 029 2 029 2 029 

YHTEENSÄ 20 950 20 753 20 176 

1.6.2 Talousarvion toteutuminen 

Ministeriön hallinnonalan muihin tuloihin kertyi tuottoja 0,902 milj. euroa, joka muodostui pääosin Foreign 

Military Sales (FMS) -maksujärjestelyjen valuuttamääräisten saamisten korkotuotoista. Varainhoitovuonna ei 

ollut maksujärjestelyistä ylijääneiden varojen palautuksia. Lisäksi ministeriö sai osinkotulot, pääomapalautuk-

set ja osakkeiden nettomyyntitulot momentille osinkotuottoja Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeista 3 000 euroa. 

Varainhoitovuonna ministeriöllä oli käytettävissä määrärahaa yhteensä 20,708 milj. euroa (ml. arvonlisäve-

romenot). Rahoitus muodostui pääosin vuoden 2018 ja vuodelta 2017 siirtyneestä toimintamenomäärära-

hasta. (Tarkempi erittely rahoituksesta luvussa 1.6.1 Rahoituksen rakenne.) 

Määrärahoja käytettiin yhteensä 17,506 milj. euroa, joka sisältää arvonlisäveromenoja 0,471 milj. euroa. Mi-

nisteriö käytti toimintamenomäärärahaa 14,188 milj. euroa, joka oli 1,024 milj. euroa vähemmän kuin edelli-

senä vuonna. Tutkimushankkeiden maksatuksien jaksotukset eri vuosien välille ja säästötoimenpiteet ovat 

vaikuttaneet määrärahan käytön alenemiseen. 

Toimintamenomäärärahaa siirtyi vuodelle 2019 yhteensä 3,051 milj. euroa, joka oli 0,095 milj. euroa enem-

män (+3 %) kuin varainhoitovuodelle 2018 siirtynyt erä. Toimintamenomäärärahoista osa siirtyi sidottuna 

vuodelle 2019. 
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Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmäärärahan käyttö jäi alhaiseksi (0,020 milj. euroa). Määrä-

raha siirtyi osittain sidottuna seuraavalle vuodelle. 

Suomen EU-puheenjohtajuus määrärahaan käytettiin 0,044 milj. euroa. Siirtyvä erä siirrettiin seuraavalle vuo-

delle omassa kirjanpidossaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. 

Ministeriö käytti kokonaisuudessaan strategisten hankkeiden ulkoiseen auditointiin tarkoitetut puolustusvoi-

mien toimintameno- ja puolustusmateriaalimäärärahat. Samoin ministeriö käytti täysimääräisesti valtiovarain-

ministeriön myöntämät Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen sekä osaamisen kehittämiseen tarkoitetut mää-

rärahat. 

Siirtotalouden kuluihin osoitettu siirtomääräraha jaettiin valtionavustuksina maanpuolustusjärjestöille varain-

hoitovuoden aikana. 

Puolustusministeriön kirjanpitoyksiköllä ei ole ollut käytössään valtuuksia. 

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Puolustusministeriön tuotto- ja kululaskelma osoittaa kulujäämää 16,516 milj. euroa. Kulujäämä väheni edel-

liseen vuoteen verrattuna 1,099 milj. euroa.   

Tuotot 

Toiminnan tuottoja kertyi yhteensä 0,175 milj. euroa ja edelliseen vuoteen verrattuna toiminnan tuotot lisään-

tyivät yhteensä 0,096 milj. euroa.  

Maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,054 milj. euroa ja kertyivät pääosin maastavientiluvista perityistä mak-

suista. Lupia myönnettiin edellistä vuotta enemmän (+3 %), mikä vaikutti maksullisten julkisoikeudellisten 

tuottojen kasvuun 16 %. 

Muut toiminnat tuotot olivat 0,115 milj. euroa. Muiden tuottojen kasvu aiheutui pääosin kyberharjoituksen 

(KYHA 18) kulujen (0,050 milj. euroa) ja analyytikkopalvelusopimuksen edelleen laskutuksista (0,064 milj. 

euroa).  

Vuokria ja käyttökorvauksia perittiin hieman aikaisempaa vuotta enemmän. 

Rahoitustuotot olivat yhteensä 0,905 milj. euroa, ja ne kertyivät enimmäkseen FMS–menettelyn mukaisista 

korkotuloista. Edellisen vuoden rahoitustuottoihin verrattuna kasvua oli 0,469 milj. euroa ja kasvu johtui lä-

hinnä em. korkotulojen noususta. 

Kulut 

Toiminnan kulut olivat yhteensä 15,096 milj. euroa ja ne laskivat 0,515 milj. euroa aikaisempaan varainhoito-

vuoteen verrattuna.  

Aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin yhteensä 0,237 milj. euroa. Em. kululajin laskua (-42 %) selittää 

edellisen vuoden asiakirjaturvallisuuden edellyttämät kassakaappihankinnat.  
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Toiminnan kulujen suurin erä oli henkilöstökulut 9,894 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 

0,243 milj. euroa (+3 %). Kasvu johtuu yleiskorotuksesta, järjestelyvaraerästä (0,6 %), normaalista vaihte-

luista matkapäiväkorvauksissa ja ulkopuolisten palkkioissa sekä kilpailukykysopimuksen (KIKY) perusteella 

vähentyneistä lomarahoista ja työnantajamaksuista. Varainhoitovuoden henkilötyömäärä pysyi edellisen vuo-

den tasolla. 

Ministeriön vuokrat pysyivät edellisen vuoden tasolla ollen 0,094 milj. euroa. Vuokrakulut olivat pääosin muita 

tilavuokria. Toimitilavuokrat siirtyivät valtioneuvoston hallintoyksikön maksettavaksi 1.3.2015 alkaen.  

Palvelujen ostot olivat 3,003 milj. euroa ja ne alenivat 11 % edellisestä vuodesta (0,356 milj. euroa). Palve-

luiden ostojen suurin kuluerä oli asiantuntija- ja tutkimuspalvelut 1,200 milj. euroa (-21 %). Asiantuntija- ja 

tutkimuspalveluiden suurin kuluerä oli tutkimushankkeiden maksatukset (0,987milj. euroa). Tutkimushankkei-

den maksatuksia siirtyi sopimuksin ja tutkimussuunnitelmaan sidottuna yhteensä 0,397 milj. euroa seuraa-

valle vuodelle. Edellisenä vuonna lähes kaikki projektit saatiin valmiiksi.  

Ostopalveluiden käytön nousua selittää myös toiseksi suurimmaksi kuluksi noussut muut ulkopuolisten pal-

velut (0,828 milj. euroa). Kuluja kasvatti strategisten hankkeiden ulkoinen laadunvarmistus (0,637 milj. eu-

roa).  

Toiminnan muut kulut olivat yhteensä 1,648 milj. euroa ja ne alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,128 

milj. euroa (-7 %). Matkakulut ovat vähentyneet -13 % ollen 1,000 milj. euroa ja muut kulut (pl. matkakulut) 

kasvoivat 3 % ollen 0,647 milj. euroa. Muiden kulujen (pl. matkakulut) suurin kuluerä oli jäsenmaksut ulko-

maille 0,629 milj. euroa (+3 %). 

Ministeriön poistot olivat 3 000 euroa. Varainhoitovuoden aikana käyttöomaisuudesta tehtiin suunnitelman-

mukaiset tasapoistot.  

Sisäiset kulut olivat 0,218 milj. euroa ja ne alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,107 milj. eurolla (-33 %). 

Tämä kuluerä sisältää toisille virastoille ja laitoksille maksettuja yhteishankkeiden kustannusten korvauksia. 

Yhteistoiminta koski muuan muassa Puolustusvoimilta ostettua asiantuntijaresurssia, tutkimushankkeiden 

yhteistoiminnan kustannusten korvauksia ja vientivalvontajärjestelmän käyttömaksuja.  

Siirtotalouden kulut olivat 2,029 milj. euroa ja ne olivat kokonaisuudessaan maanpuolustusjärjestöjen toimin-

nan tukemiseen myönnettyjä avustuksia. 

Ministeriö tuotantotekijöiden hankintamenoista maksama arvonlisävero oli 0,471 milj. euroa. 

1.6.4 Tase 

Puolustusministeriön taseen loppusumma oli 0,527 milj. euroa, joka oli 0,170 milj. euroa enemmän kuin edel-

lisenä vuotena.  

Vastaavaa 

Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvo pysyi edellisen vuoden tasolla. Ainoastaan ko-

neiden ja laitteiden poistamaton jäännösarvo on pienentynyt vuosittaisten tasa-poistojen verran. 
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Vaihto- ja rahoitusomaisuus väheni 0,174 milj. eurolla, jonka kaikkien erien muutosta selittää normaalit tilin-

päätösjaksotukset.  

Vastattavaa 

Pääoman siirrot olivat nettomääräisesti 17,402 milj. euroa, josta 18,486 milj. euroa oli siirtoja valtion yleiseltä 

maksuliikemenotililtä, 1,085 milj. euroa siirtoja valtion yleiselle maksuliiketulotilille.  

Rahastojen pääomat alenivat huomattavasti ollen 0,018 milj. euroa. Ministeriö siirsi puolustusministeriön rau-

hanturvatoiminnan messilahjoitusvarat 0,056 milj. euroa Puolustusvoimille käytettäväksi messitoimintaa lä-

hinnä vastaavaan toimintaan ja Puolustusministeriön lahjoitusvarat siirrettiin kokonaisuudessaan täydentä-

mään jo aikaisemmin Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:lle suunnattua lahjoitusta. Samalla lahjoitus-

varojen pankkitili lopetettiin.  

Maanpuolustuksen kannatussäätiö lahjoitti edellisenä vuonna PLM100 –historiikkia varten 0,100 milj. euroa. 

Varainhoitovuoden käyttö oli 55 460 euroa. Historiikki valmistui varainhoitovuonna ja käyttämättä jäänyt 

osuus lahjoituksesta (18 140 euroa) palauttaan säätiölle. 

Lyhytaikainen vieras pääoma väheni 0,584 milj. euroa, ollen yhteensä 2,769 milj. euroa. Ostovelat olivat 

yhteensä 0,610 milj. euroa, jossa oli laskua edellisvuoteen 0,523 milj. euroa. Tilivirastojen väliset tilitykset ja 

edelleen tilitettävät erät olivat yhteensä 0,428 milj. euroa. Edelleen tilitettävät erät ovat vuoden 2018 joulu-

kuun työnantajasuorituksia ja eläkemaksuja.  

Siirtovelat vähenivät edellisvuoteen verrattuna 0,074 milj. euroa. Lomapalkkavelka väheni edellisestä vuo-

desta 0,038 milj. euroa. Lomapalkkavelka koostuu varainhoitovuoden päättyessä maksamattomista loma-

palkkaveloista, lomarahoista ja pitämättömistä säätövapaista sekä niiden sivukuluista. Lomapalkkavelan 

määrä sivukuluineen oli vuoden lopussa yhteensä 1,729 milj. euroa. 

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuma on ministeriön johdon kannanotto sisäi-

sen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta. Lausuman sisältö on myös johdon näkemys tarkasteluvuoden toi-

minnasta. 

LAUSUMA 

Puolustusministeriön lausuma perustuu ministeriön osastoilta ja erillisyksiköiltä saatuun informaatioon. Lau-

sumassa on tarkasteltu ja analysoitu sisäisen valvonnan arviointikehikon kysymyksiin perustuen sisäisen val-

vonnan ja riskienhallinnan tilaa ja kehittämistarpeita. 

Lausumaa annettaessa on käytetty hyväksi: 

 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta toimintavuoden aikana saatuja havaintoja ja tuloksia,

 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksia sekä edellisvuosien havaintoja arviointi- ja

vahvistuslausumasta,

 sisäisen tarkastuksen havaintoja ja

 laajalla kokoonpanolla (arviointikokous) tehtyä laadullista ja numeerista arviointia.
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Puolustusministeriön sisäinen valvonta on järjestetty talousarviolain 24 b §:n mukaisesti ja toteutetaan ta-

lousarvioasetuksen 69§:ssä määritellyllä tavalla. Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta on annettu puo-

lustusministeriön taloussäännössä. Puolustusministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on 

laadittu vuonna 2017, joissa on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät, vastuut ja menet-

telyt. Sisäistä valvontaa tukeva sisäinen tarkastus on toteutettu kohdennettuina teematarkastuksina ostopal-

velumallin mukaisesti. Yleisarvion mukaan sisäisen valvonnan tila on pysynyt samalla tasolla aikaisempiin 

arvioihin verrattuna.  

Tarkastelu arviointikehikon avulla 

Numeeriset yleisarviot perustuvat arviointikokoukseen ja ovat arviointikehikon kysymysten numeeristen arvi-

oiden keskiarvoja. Arvioinnissa käytettiin Valtiovarain controller -toiminnon 14.5.2018 antamaa suositusta si-

säisen valvonnan arviointikehikoksi. Käytetty arviointiasteikko on seuraava, arviointi suoritettiin puolen nu-

meron tarkkuudella: 

1 Sisäinen valvonta ei ole asianmukaisesti järjestetty ja/tai sitä ei ole 

2 Sisäinen valvonta ei kaikilta osin ole asianmukaisesti järjestetty tai siihen sisältyy olennaisia puutteita 

3 Sisäinen valvonta on pääosin asianmukaisesti järjestetty, yksittäisiä puutteita havaittu 

4 Sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty, toiminnassa ei ole havaittu puutteita 

Yleisarvioiden jälkeen sulkeissa ovat vuosien 2017, 2016, 2015 ja 2014 numeeriset yleisarviot, jotka on laa-

dittu suppeaa arviointikehikkoa käyttäen, eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2018 arviointien 

kanssa. Arviointikehikossa käytetyt osa-alueet ja periaatteet sekä numeeriset arvioinnit ovat tämän lausuman 

lopussa.   

Ohjausympäristö 

Ministeriön työilmapiiri on parantunut jo usean vuoden ajan ja se näyttää asettuneen neljän viime vuoden 

aikana nykyiselle hyvälle tasolleen. Henkilöstön kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,81, joka on edelleen minis-

teriömittausten kärkeä. Merkittävin työtyytyväisyyteen vaikuttanut tekijä edelliseen vuoteen (2017) verrattuna 

on ollut valtioneuvoston yhteisten sähköisten työvälineiden käyttöönotot, jotka ovat heikentäneet henkilöstön 

työtyytyväisyyttä kokonaisindeksin pysyessä kuitenkin hyvällä tasolla. Toimintatavat ja ohjeistukset ovat pää-

osin kunnossa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. VMBaro -mittauksissa on jo pidemmän aikaa ollut nähtä-

vissä ero miesten ja naisten kokeman sekä joidenkin eri henkilöstöryhmien tasa-arvoisuuden kokemuksen 

välillä. Varainhoitovuoden aikana miesten ja naisten välisen tasa-arvon kokemus on kuitenkin kehittynyt suo-

tuisasti ja naisesimiesten määrä ministeriön esimiestehtävissä on kasvanut. Nämä kehitystrendit todettiin 

myös henkilöstön info-tilaisuudessa. Ministeriön vuonna 2017 voimaantullut organisaatiorakenne on toimi-

vaksi todettu. Toimintatavat ja ohjeistukset ovat pääosin kunnossa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. 

Ministeriön ja virkamiesten toiminta perustuu lakeihin ja säädöksiin. Toiminnan ja työskentelyn ohjeistukset 

ovat pääosin ajan tasalla, haasteena on, että virkamiesten toimintaa sääntelevää velvoittavia määräyksiä on 

lukuisissa eri lähteissä, eivätkä ne välttämättä ole ajan tasalla. Ministeriöstä puuttuu ohjeistus, jolla varmis-

tetaan havaittujen virheiden ja väärinkäytösten yhdenmukainen käsittely; tämän kuitenkaan tarkoittamatta 

sitä, etteikö havaittuihin epäkohtiin olisi ripeästi ministeriön johdon ja esimiesten toimesta puututtu. Ministe-

riön työsuojeluohjeistus on päivitetty.  

Ministeriön henkilöstöresurssit ovat olleet pääosin riittävät ja rekrytointimenetelmät ovat kunnossa. Ministeri-

össä pidetään tärkeänä henkilöstön osaamisen varmistamista ja kehittämistä. Lieviä osaamisvajeita on ollut 

johtuen useiden henkilöiden samanaikaisesta siirtymisestä muihin tehtäviin; tähän kiinnitettiin huomiota myös 
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riskienhallinnassa. VMBARO -mittauksen perusteella henkilöstön itsearvio osaamisen tasosta on kuitenkin 

parantunut. Henkilöstön osaamista poikkeusoloissa toimimisesta tulee kehittää edelleen. 

Valtionhallinnon toimitilaratkaisut ovat osin tuoneet haasteita ministeriön kokous- ja muiden yhteistilojen riit-

tävyyteen. Laskennallisesti henkilöä kohden käytettävissä oleva neliömääräinen tila on ministeriössä vielä 

hyvällä tasolla.  

Henkilöstön työskentelyyn on aiheuttanut haasteita valtionhallinnossa käyttöön otettavan asianhallintajärjes-

telmän (Vahva) ja valtionhallinnon uuden intranetin (Kampus) tuotantokäytön aloittaminen. 

Ministeriön toiminnan suunnittelussa ja seurannassa noudatetaan valtionhallinnon ohjeistusta ja ministeriön 

sisäistä vuosikelloa. Varainhoitovuoden on jatkettu puolustusselonteon toimeenpanoa. Ministeriön tulosoh-

jaamien virastojen ja julkisoikeudellisen yhdistyksen (Puolustusvoimat, Puolustushallinnon rakennuslaitos 

sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistys) kanssa käytävät vuosittaiset tulosneuvottelut ja -sopimukset on vaki-

oitu ja niiden valmistelu on vuorovaikutteista. Tulostavoitteiden saavuttamisen mittaamista on kehitetty. Hal-

linnonalan osalta tämä tapahtuu ministeriössä suoritettavana itsearviointina hallituksen vuosikertomukseen. 

Tulosohjatuille virastoille asetetaan vuosittaisissa tulossopimuksissa laadullisia ja määrällisiä tavoitteita, ja 

joita esimerkiksi puolustusvoimien osalta on vielä tarkennettu erillisellä perusteasiakirjalla. 

Yleisarvio ohjausympäristöstä 3,3 (yleisarvio toimintakulttuurista vuonna 2017 suppea arviointikehikko 3,3 ja 

yleisarvio toiminnan suunnittelusta sekä tavoitteiden asettamisesta vuonna 2017 suppea arviointikehikko 3,5) 

Riskien arviointi 

Varainhoitovuonna on jatkettu riskihallintaohjeen mukaista kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja otettu tuotan-

tokäyttöön Granite-riskienhallintaohjelmisto. Ministeriön riskienhallintatyöryhmä on kokoontunut kuusi (6) ker-

taa. Ministeriö osallistui VTV:n tuloksellisuustarkastukseen, jonka teemana oli toimintojen jatkuvuus ja ris-

kienhallinta valtionhallinnossa; tarkastusraportin suositukset analysoidaan ja toimintavuoden 2019 aikana ke-

hitetään ministeriön toimintojen jatkuvuudenhallintaa. 

Ministeriön riskienhallintaan kohdistettiin sisäinen tarkastus BDO Audiator Oy:n toimesta. Tarkastusraportin 

mukaan Puolustusministeriön riskienhallintaohje on päivitetty ja hyväksytty syyskuussa 2017. Ohjeessa ei 

ole on kuvattu, kuinka riskienhallintatyössä hyödynnetään toimintaympäristöanalyysejä, esimerkiksi tulos-

suunnitelmien yhteydessä laadittavia toimintaympäristöanalyysejä. Tältä osin riskienhallintatyö on vielä ke-

hittymässä. Riskienhallintatyön jalkauttamista osaksi päivittäistä toimintaa on saatu vietyä hyvin eteenpäin 

vuoden 2018 aikana: 

 On laadittu riskienhallintasuunnitelma, jossa on nimetty kahdeksan painopistetavoitetta vuodelle

2018.

 Riskienhallintasuunnitelman painopistealueiden toteutumisesta on raportoitu kansliapäällikön johto-

ryhmälle.

 Yhdeksi painopistealueeksi nimetty Granite -riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto on toteutettu

vuoden 2018 aikana ja järjestelmää käytetään koko ministeriössä.

Kehittämistä vaativia riskienhallinnan osa-alueita ovat vielä koko ministeriötason (ns. läpileikkaavat riskit) 

riskien käsittelyprosessin kehittäminen, riskien käsittelyn yhteismitallistaminen (käsitellään saman tasoisia 

riskejä) ja edelleen riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä tekemistä. Näitä aihealueita on hah-

moteltu riskienhallinnan kehitysaskeleiksi ja riskienhallintapäällikkö koordinoi riskienhallinnan kehittämis-

työtä. Riskienhallintatyön kehityskaari on mielestämme oikean suuntainen ja kehittyy suotuisasti.  
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Yleisarvio riskien arvioinnista 3,2 (suppea arviointikehikko 3,2;2,9;3,2;2,4) 

Valvontatoimenpiteet 

Valvontatoimenpiteiden osalta on tunnistettu kasvaviksi haasteiksi mm. strategisten suorituskykyhankkeiden 

toteuttaminen, kasvava EU-rahoitus ja asiakokonaisuuksien runsaat ja osin häilyvät rajapinnat muun valtion-

hallinnon ja alaisen hallinnon kanssa. Valvontatoimenpiteet ja kontrollit ovat sisäänrakennettuina päivittäi-

sessä esimiestyössä ja prosesseissa sekä toteutuu usein virkavastuulla. Keskeisiksi valvonnan keinoin ja 

kontrollien avulla suojattaviksi asiakokonaisuuksiksi on tunnistettu talouteen ja tietoon liittyvät asiat. 

Taloushallinnossa kontrollien ja valvonnan arvioidaan toimivan hyvin, eikä ns. vaarallisia työyhdistelmiä ole 

havaittu. Esimerkiksi laskujen maksumenettelyissä on moninkertaiset kontrollit. Ministeriöllä ei ole määrära-

hoihin liittyviä valtuuksia, joten sillä ei ole valtuuskirjanpitoa. Raporttien perusteella ministeriössä on varsin 

paljon ”kohdentamatonta työaikaa”, joka saattaa osin olla myös tekninen asia (virkamiehiltä puuttuu Kieku-

järjestelmän ns. työajan oletuskohdennus). Hyvän hallinnon toteuttamisen osalta on kiinnitetty huomiota vir-

kamiesten esteellisyyteen sekä luottamus- ja sivutoimien hoitamisen etiikkaan virkamiesnäkökulmasta.   

Yleisarvio valvontatoimenpiteistä 3,3 (suppea arviointikehikko: 3,3;3,2;3,2;3,4) 

Tieto ja viestintä 

Tärkeimmiltä osin ministeriössä oleva tieto on löydettävissä ja saatavilla. Sisäisessä tiedonkulussa hyödyn-

netään eri johtoryhmiä, osastojen ja yksiköiden kokouksia, henkilöstöinfoja, sähköpostia sekä Kampus -intra-

nettiä. Koko ministeriön henkilöstön puolivuosittaiset infotilaisuudet ovat parantaneet tiedonkulkua ja mah-

dollisuuksia avoimeen keskusteluun. Ulkoinen tiedonkulku toimii vakiintuneen käytännön mukaisesti hyvin. 

Mediakoulutuksen tuloksena henkilöstön mediavalmiudet ovat edelleen parantuneet toimintavuoden aikana. 

Ministeriön sidosryhmäviestintä on eri yksiköiden vastuulla; ministeriössä ei ole yhtenäistä sidosryhmävies-

tintäohjetta. 

Yleisarvio tiedosta ja viestinnästä 3,3 (suppea arviointikehikko: 3,3;3,3;3,3;3,5) 

Seurantatoimenpiteet 

Toiminnan ja talouden seuranta on osa jatkuvaa johtamista ja toiminnan ohjausta, joka tukee ministeriön 

johdon tietotarpeita. Sisäisen tarkastuksen uudelleenorganisointi ostopalvelumallin mukaiseksi ja toteuttami-

nen kohdennettuina teematarkastuksina on tehostanut sisäistä valvontaa. Seurantatoimenpiteitä ovat ja niitä 

ovat toimintavuoden aikana aiheuttaneet eri tavoin myös VTV:n tuloksellisuustarkastukset, hallinnonalan lail-

lisuusvalvonta ja riskienhallinta. 
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Yleisarvio seurantatoimenpiteistä 3,3 (suppea arviointikehikko: 2,8;3,0;3,2;3,0) 

YLEISARVIO MINISTERIÖN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA 3,3 

(suppea arviointikehikko 3,2;3,2;3,3;3,1) 

Käytetyn arviointikehikon osa-alueet, periaatteet ja arviot: 

Osa-alue Periaate Arvio 

Ohjausympäristö 1. Viraston johto edistää esimerkillään ja vaatimuksillaan rehellisyyttä ja valtion arvojen

mukaista toimintaa.

3,0 

2. Viraston ylin johto arvioi itsenäisesti ja objektiivisesti alaisensa johdon/linjajohdon on-

nistumista sisäisen valvonnan pitämisessä toimivana ja vaikuttavana.

3,0 

3. Viraston rakenne on selkeä ja se tukee tuloksekasta toimintaa. 3,5 

4. Virasto osoittaa sitoutumisensa tavoitteisiinsa palkkaamalla päteviä työntekijöitä, kehit-

tämällä heitä ja viraston houkuttelevuutta työnantajana.

4,0 

5. Viraston henkilöstö tuntee vastuunsa sisäisestä valvonnasta ja pystyy osoittamaan huo-

lehtineensa siitä.

3,0 

Riskien arviointi 6. Virasto määrittelee tavoitteensa riittävän selkeästi, jotta tavoitteisiin liittyvät riskit voi-

daan tunnistaa ja arvioida.

3,5 

7. Virasto tunnistaa tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä kaikilla organisaatiotasoilla 

ja analysoi niitä, jotta riskien hallintakeinoista voidaan päättää.

3,5 

8. Virasto ottaa huomioon väärinkäytösten mahdollisuuden arvioidessaan tavoitteiden

saavuttamiseen liittyviä riskejä.

2,5 

9. Virasto tunnistaa ja arvioi muutoksia, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti sisäiseen val-

vontaan.

ei numeerista arviointia 

Valvontatoimenpiteet 10. Virasto kehittää valvontatoimenpiteitä, jotka auttavat hallitsemaan tavoitteiden saavut-

tamista uhkaavia riskejä ja saattamaan ne hyväksyttävälle tasolle.

3,5 

11. Virasto valitsee ja kehittää yleisiä teknologioihin kohdistuvia valvontatoimenpiteitä,

jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista.

3,0 

12. Virasto noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Valvontatoimenpiteet tukevat ja var-

mistavat hyvän hallinnon toteutumisen.

3,5 

Tieto ja viestintä 13. Virasto hankkii tai tuottaa ja käyttää olennaista ja laadukasta tietoa tukeakseen ohjaus- 

ja johtamisjärjestelmän toimivuutta.

4,0 

14. Virasto viestii sisäisesti tietoa, mukaan lukien ohjaus- ja johtamisjärjestelmän tavoitteet

ja vastuut, mikä on välttämätöntä sisäisen valvonnan toimivuuden tukemiseksi.

3,0 

15. Virasto viestii ulkoisten sidosryhmien kanssa asioista, jotka vaikuttavat ohjaus- ja joh-

tamisjärjestelmän toimivuuteen.

3,0 

Seurantatoimenpiteet 16. Virasto valitsee, kehittää ja tekee jatkuvia ja/tai erillisiä arviointeja varmentaakseen

sisäisen valvonnan osa-alueiden olemassaolon ja toimivuuden.

3,5 

17. Virasto arvioi sisäistä valvontaa ajantasaisesti ja viestii siinä ilmenneistä puutteista

ja/tai toimimattomuudesta osapuolille, jotka ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden to-

teuttamisesta sekä tarvittaessa johdolle.

3,0 
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1.8 Arviointien tulokset 

Varainhoitovuonna strategisten hankkeiden ulkopuolisesta laadunvarmistuksesta vastasi monitoimihävittäjä 

HX-hankkeen osalta Deloitte Oyj ja Laivue 2020-hankkeen osalta KPMG Oy. HX-hankkeen osalta laadun-

varmistus kohdistui ensisijaisesti tarjouspyyntöön sekä sen arvioinnin valmisteluun. Laivue 2020-hankkeen 

osalta laadunvarmistus kohdistui tarjousten arviointiin sekä sopimusvalmisteluihin. Molempien hankkeiden 

toteutus todettiin olevan tasapuolista, järjestelmällistä ja läpinäkyvää.  

Lisäksi varainhoitovuonna toteutettiin kolme sisäistä tarkastusta ostopalvelumallin mukaisesti BDO Audiator 

Oy:n toimesta. Matkahallinnon tarkastuksen tavoitteena oli varmentaa, että matkahallinto tukee ministeriön 

ydintoimintoja kokonaistaloudellisesti. Tarkastuksessa arvioitiin matkahallintoprosessin sisäisen valvonnan 

tilan olevan hyvällä tasolla. Tarkastuksessa nousi esille muutamia puutteita, joista merkittävimmät koskivat 

matkasuunnitelman laadinnan huolellisuutta ja suunnitelman teon ajankohtaa. 

Hankintasopimusten hallinnointia koskevan tarkastuksen tavoitteena oli varmentaa muun muassa, että oh-

jeistus on riittää, organisointi on selkeää, sopimuskauden aikainen seuranta ja toimittajayhteistyö toimivat 

sekä arkistointi on hoidettu asianmukaisesti. Hankintasopimusten hallinnan sisäisen valvonnan tilan arvioi-

tiin olevan toimivalla tasolla. Kehitettävää havaittiin ministeriön sisäisten vastuiden ja prosessien kuvaami-

sessa sekä erityisesti arkistoinnissa.  

Riskienhallinnan seurantatarkastuksen tavoitteena oli varmistaa muun muassa riskienarvioinnin jalkauttami-

nen osaksi päivittäistä toimintaa. Riskienhallintatyön havaittiin edistyvän oikeasuuntaisesti.  

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 

Puolustusministeriössä ei ole kertomusvuonna havaittu valtion tai sen vastuulla oleviin varoihin liittyviä vää-

rinkäytöksiä tai rikoksia. Käynnissä ei ole myöskään esitutkintoja tai oikeudenkäyntejä eikä muita väärinkäy-

tösten tai rikosten johdosta käynnistettyjä toimenpiteitä. 

Puolustusministeriön kirjanpitoyksikössä ei ole tehty valtion tukiin tai rahoitukseen liittyviä takaisinperintä-

päätöksiä. 
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2 Talousarvion toteumalaskelma 

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 
2017 

Talousarvio 
2018 

(TA + LTA:t) 

Tilinpäätös 
2018 

Vertailu 
Tilinpäätös - 
Talousarvio 

Toteutuma 
% 

11. Verot ja veroluonteiset tulot 0,00 0 0,00 0,00 0 % 

11.04.01. Arvonlisävero 0,00 0 0,00 0,00 0 % 

12. Sekalaiset tulot 438 054,08 907 706 907 706,09 0,00 100 % 

12.27.99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 438 054,08 907 706 907 706,09 0,00 100 % 

13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja  voiton tuloutukset 3 172,20 3 014 3 013,59 0,00 100 % 

13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 3 172,20 3 014 3 013,59 0,00 100 % 

13.03.01.1.  Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 3 172,20 3 014 3 013,59 0,00 100 % 

Tuloarviotilit yhteensä 441 226,28 910 720 910 719,68 0,00 100 % 

PUOLUSTUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:1 



 
PUOLUSTUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:1 

37 

Puolustusministeriön talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella:  Puolustusministeriön kirjanpitoyksiköllä ei ole 

ilmoitettavaa. 

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, 
nimi ja määrärahalaji 

Tilinpäätös 
2017 

Talousarvio 
2018 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2018 
määrärahojen 

Tilinpäätös 
2018 

Vertailu 
Talousarvio - 
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot 

käyttö 
vuonna 2018 

siirto 
seuraavalle 

vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 

Käytettävissä 
vuonna 2018 

Käyttö 
vuonna 2018 

(pl. peruutukset) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 
23. Valtioneuvoston kanslia 0,00 60 023 44 275,90 15 746,59 60 022,49 0,00 0,00 60 000,00 44 253,41 15 746,59 

23.01.24. Suomen EU-puheenjohtajuus(siirtomää-
räraha 2 v) 

0,00 60 000 44 253,41 15 746,59 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 44 253,41 15 746,59 

23.01.24.1. Palkkaus- ja muut kulutusmenot (EK) 0,00 60 000 44 253,41 15 746,59 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 44 253,41 15 746,59 

23.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0,00 23 22,49 22,49 0,00 

27. Puolustusministeriön hallinnonala 17 379 529,50 17 411 370 14 240 294,11 3 171 076,25 17 411 370,36 0,00 3 108 282,92 18 031 282,92 14 860 206,67 3 171 076,25 

27.01.01. Puolustusministeriön toimintamenot (net-
tob)  (siirtomääräraha 2 v) 

14 310 000,00 14 283 000 11 231 923,75 3 051 076,25 14 283 000,00 0,00 2 956 301,09 17 239 301,09 14 188 224,84 3 051 076,25 

27.01.01.1. Puolustusministeriön henkilöstön pal-
kat (KPY) 

10 131 000,00 10 413 000 9 764 871,69 648 128,31 10 413 000,00 0,00 0,00 10 413 000,00 9 764 871,69 648 128,31 

27.01.01.2. Muut toimintamenot (KPY) 4 179 000,00 3 870 000 1 467 052,06 2 402 947,94 3 870 000,00 0,00 2 956 301,09 6 826 301,09 4 423 353,15 2 402 947,94 

27.01.21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuot-
tavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 

50 000,00 140 000 20 000,00 120 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 20 000,00 120 000,00 

27.01.29. Puolustusministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha) 

490 529,50 459 370 459 370,36 459 370,36 0,00 

27.10.01. Puolustusvoimien toimintamenot (nettob) 
(siirtomääräraha 2v) 

500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 151 981,83 151 981,83 151 981,83 0,00 

27.10.01.9. Muut toimintamenot 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 151 981,83 151 981,83 151 981,83 0,00 

27.10.01.9.01. Muut toimintamenot (KPY) 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 151 981,83 151 981,83 151 981,83 0,00 

27.10.18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomää-
räraha 5 v) 

0,00 500 000 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 

27.10.18.2. Muut puolustusmateriaalihankinnat 
(EK) (enintään) 

500 000 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 

27.10.50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tu-
keminen (kiinteä määräraha) 

2 029 000,00 2 029 000 2 029 000,00 2 029 000,00 0,00 

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 342,00 18 497 18 497,00 0,00 18 497,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 

28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (arviomääräraha) 

12 000 12 000,00 12 000,00 0,00 

28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomäärä-
raha) 

5 342,00 6 497 6 497,00 6 497,00 0,00 

28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 
(siirtomääräraha 3 v) 

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 

Määrärahatilit yhteensä 17 384 871,50 17 489 890 14 303 067,01 3 186 822,84 17 489 889,85 0,00 3 158 282,92 18 141 282,92 14 954 460,08 3 186 822,84 

PUOLUSTUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:1 



PUOLUSTUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:1 

38 

3 Tuotto- ja kululaskelma 

1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017- 31.12.2017 

TOIMINNAN TUOTOT 
Maksullisen toiminnan tuotot 54 230,00 46 830,00 

Vuokrat ja käyttökorvaukset 5 225,00 4 450,00 

Muut toiminnan tuotot 115 437,82 174 892,82 27 678,29 78 958,29 

TOIMINNAN KULUT 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

  Ostot tilikauden aikana 237 097,63 405 770,88 

Henkilöstökulut 9 893 684,44 9 650 551,93 

Vuokrat 93 909,46 92 346,84 

Palvelujen ostot 3 002 519,35 3 358 844,44 

Muut kulut 1 647 746,68 1 775 722,26 

Poistot 3 280,00 3 280,00 

Sisäiset kulut 217 845,92 -15 096 083,48 325 035,40 -15 611 551,75

JÄÄMÄ I -14 921 190,66 -15 532 593,46

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

Rahoitustuotot  905 494,68 436 776,28 

Rahoituskulut -92,05 905 402,63 -249,15 436 527,13 

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 

Satunnaiset tuotot  0,00 0,00 0,00 0,00 

JÄÄMÄ II -14 015 788,03 -15 096 066,33

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 

Kulut 

  Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille -2 029 000,00 -2 029 000,00 -2 029 000,00 -2 029 000,00

JÄÄMÄ III -16 044 788,03 -17 125 066,33

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 

Suoritetut arvonlisäverot  -471 392,85 -471 392,85 -490 529,50 -490 529,50

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -16 516 180,88 -17 615 595,83
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4 Tase 

31.12.2018 31.12.2017 

VASTAAVAA  

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 0,00 0,00 

AINEELLISET HYÖDYKKEET 

Koneet ja laitteet 5 740,00 9 020,00 

Muut aineelliset hyödykkeet 41 576,14 47 316,14 41 576,14 50 596,14 

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  

Käyttöomaisuusarvopaperit 39 652,50 39 652,50 39 652,50 39 652,50 

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT  
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 86 968,64 90 248,64 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 

LYHYTAIKAISET SAAMISET 

Myyntisaamiset 29 255,00 8 922,90 

Siirtosaamiset 362 428,08 203 189,26 

Muut lyhytaikaiset saamiset 11 481,15 20 566,67 

Ennakkomaksut 36 836,01 440 000,24 14 442,57 247 121,40 

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 

Muut rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 19 248,29 19 248,29 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 440 000,24 266 369,69 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 526 968,88 356 618,33 
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31.12.2018 31.12.2017 

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA 

VALTION PÄÄOMA 

Valtion pääoma 1.1.1998 1 816 746 539,78 1 816 746 539,78 

Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 819 891 699,01 -1 819 598 026,63

Pääoman siirrot 17 401 654,33 17 321 923,45 

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -16 516 180,88 -2 259 685,78 -17 615 595,83 -3 145 159,23

RAHASTOJEN PÄÄOMAT 

Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 18 139,66 18 139,66 148 859,40 148 859,40 

VIERAS PÄÄOMA 

LYHYTAIKAINEN 

Ostovelat 610 248,85 1 133 664,55 

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 217 037,51 220 647,94 

Edelleen tilitettävät erät 211 446,81 194 524,85 

Siirtovelat 1 729 781,83 2 768 515,00 1 804 080,82 3 352 918,16 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 768 515,00 3 352 918,16 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 526 968,88 356 618,33 
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5 Liitetiedot 

Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 
ja vertailtavuudesta 

1. Budjettia koskevat muutokset ja muutosten vaikutukset talousarvion toteutumalas-
kelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen.

Puolustusministeriöllä ei ole ilmoitettavia tietoja.

2. Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset
ja velat sekä muut sitoumukset suomen rahaksi.

Valuutta USD, kurssi 1,13702/31.12.2018

3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetel-
mät sekä niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujää-
mien sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen.

Puolustusministeriön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja –asetusta
sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on

sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelus-

suhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatku-

nut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä

erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja työehtoso-

pimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta. Kertaerää ei ole jaksotettu ti-

likaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.

4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja –menot sekä
virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Puolustusministeriöllä ei ole ilmoitettavia tietoja.

5. Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilin-
päätösvuoden tietojen kanssa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on kirjattu päättyneiden puolustusmateriaalihankin-
toihin liittyvien Letter of Assist (LoA) –tapausten FMS-menettelyn mukaisista mak-
sujärjestelyistä johtuvia korkotuloja 902 443 euroa. Vuonna 2017 korkotuloja kir-
jattiin 433 558 euroa.

6. Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisista tapahtumista siltä osin kuin niitä
ei ilmoiteta toimintakertomuksessa

Puolustusministeriöllä ei ole ilmoitettavia tietoja.
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot 

Momentin numero ja nimi Tilinpäätös 
2017 

Talousarvio 
2018 

(TA +LTA:t) 

Talousarvion 2018 määräraho-
jen 

Tilinpäätös 
2018 

Vertailu 
Talousarvio - 

Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot 

käyttö 
vuonna 2018 

siirto 
seuraavalle 

vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 

Käytettävissä 
vuonna 2018 

Käyttö 
vuonna n 
(pl. peruutukset) 

Siirretty 
seuraavalle 

vuodelle 

27.01.01. Bruttomenot 14 329 000 11 313 541,57 14 269 842,66 

Puolustusministeriön 
toimintamenot 

Bruttotulot 46 000 81 617,82 81 617,82 

Nettomenot 14 310 000,00 14 283 000 11 231 923,75 3 051 076,25 14 283 000,00 0,00 2 956 301,09 17 239 301,09 14 188 224,84 3 051 076,25 

27.10.01. Bruttomenot 151 981,83 

Puolustusvoimien  
toimintamenot 

Bruttotulot 0,00 

Nettomenot 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 151 981,83 151 981,83 151 981,83 0,00 
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 

Puolustusministeriön kirjanpitoyksiköllä ei ole arviomäärärahojen ylityksiä. 

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat 

Puolustusministeriöllä ei ole siirtomäärärahan peruutuksia. 
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Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 

2018 2017 

Henkilöstökulut 8 339 678,39  8 154 045,90  

 Palkat ja palkkiot 8 372 915,29  8 210 583,64  

Tulosperusteiset erät 0,00  0,00  

 Lomapalkkavelan muutos -33 236,90 -56 537,74

Henkilösivukulut 1 554 006,05  1 496 506,03  

Eläkekulut 1 448 360,18  1 384 329,29  

Muut henkilösivukulut 105 645,87  112 176,74  

Yhteensä 9 893 684,44  9 650 551,93  

Johdon palkat ja palkkiot, josta 497 098,20  488 346,98  

- tulosperusteiset erät 0,00  0,00  

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 3 120,00  3 260,00  

Johto 720,00  720,00  

Muu henkilöstö 2 400,00  2 540,00  
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden 
muutokset 

Puolustusministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 6. 

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden 
pitkävaikutteisten menojen poistot 

Puolustusministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 7. 
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Liite 8: Rahoitustuotot ja –kulut 

Rahoitustuotot  Muutos 

2018 2017 2018-2017 
Korot euromääräisistä saamisista 38,12 45,77 -7,65 

Korot valuuttamääräisistä saamisista 902 442,97 433 558,31 468 884,66 

Osingot 3 013,59 3 172,20 -158,61 

Rahoitustuotot yhteensä 905 494,68 436 776,28 468 718,40 

Rahoituskulut  Muutos 

2018 2017 2018-2017 
Korot euromääräisistä veloista 5,39 190,89 -185,50 

Muut rahoituskulut 86,66 58,26 28,40 

Rahoituskulut yhteensä 92,05 249,15 -157,10 

Netto 905 402,63 436 527,13 468 875,50 

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 

Puolustusministeriöllä ei ole talousarviotaloudesta annettuja lainoja. 
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Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit 

31.12.2018 31.12.2017 

Kappale   
määrä 

Markkina-
arvo  

Kirjanpito-
arvo 

Omistus-
osuus % 

Myyntioikeuksien 
alaraja % 

Saadut osingot Markkina-arvo  Kirjanpitoarvo 

Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuu-
det 

47 583,00 39 652,50 3 013,59 51 442,51 39 652,50 

Aktia A 5287 47 583,00 39 652,50 0,0 0,0 3 013,59 51 442,51 39 652,50 

Osakkeet ja osuudet yhteensä 39 652,50 3 013,59 39 652,50 



PUOLUSTUSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:1 

48 

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat 

Puolustusministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 11. 

Liite 12: Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut mo-
nivuotiset vastuut 

Puolustusministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 12. 
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 

Rahaston nimi Varat Varat Käyttötarkoitus 

31.12.2018 31.12.2017 

Puolustusministeriön   -     19 248,29  Maanpuolustusta edistäviin  

lahjoitusvarat tarkoituksiin lahjoittajien  

toivomusten mukaisesti 

Messilahjoitusvarat                                     -      56 011,11  Rauhantehtävien messi- 
   

toimintaa varten 

Maanpuolustuksen kannatussäätiön  
lahjoitus 

  18 139,66    73 600,00  PLM100 -historiikkia varten 

  18 139,66    148 859,40  

Puolustusministeriön lahjoitusvarat on kirjattu tasetilille 19510 Rahastojen varat, 
Messilahjoitusvarat ja Maanpuolustuksen kannatussäätiön lahjoitus on kirjattu tilille 
19100 Yleiset maksuliiketulotilit 
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Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut va-
rat 

Puolustusministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 14. 

Liite 15: Velan muutokset 

Puolustusministeriön kirjanpitoyksiköllä ei ole ollut taseessa ilmoitettavaa valtionvel-
kaa. 

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 

Puolustusministeriön kirjanpitoyksiköllä ei ole taseessa ilmoitettavaa valtionvelkaa. 

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi 
tarvittavat muut täydentävät tiedot 

Puolustusministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 17. 
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6 Allekirjoitukset 

Puolustusministeriön tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä   . helmikuuta 2019. 

Puolustusministeri Jussi Niinistö 

Kansliapäällikkö Jukka Juusti 
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