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Vastaus kirjalliseen kysymykseen Ruotsin puolustusbudjetista ja 

sen vaikutuksesta Suomen kanssa tehtävään 

puolustusyhteistyöhön 

Suomi on Ruotsille tärkein yksittäinen yhteistyökumppani puolustus- ja 

turvallisuuspoliitiikan alalla. Yhteistyö perustuu yhteisiin geostrategisiin 

intresseihin ja samankaltaiseen näkemykseen Itämeren alueen 

turvallisuuspoliittisista haasteista. Laaja yhteistyö näkyy lukuisina 

säännöllisinä toimina puolustusvoimiemme eri tasoilla, sen kaikissa 

aselajeissa sekä myös poliittisella tasolla. Syventävää turvallisuuspoliittista 

keskustelua on syytä käydä maidemme välillä sotilaallisen yhteistyön 

vahvistamiseksi.   

Vuonna 2018 allekirjoitetun kahdenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan 

mukaan yhteistyö kattaa rauhan-, kriisi- ja sodanajan puolustusyhteistyön. 

Yhteinen operatiivinen suunnittelu on tärkeä osa yhteistyötä, ja sen 

tarkoituksena on mahdollistaa sotilaallisten resurssien yhteiskäyttö eri 

skenaarioissa ja eri tasoisissa konflikteissa, jos asiasta niin päätetään. Ruotsin 

valtiopäivät päätti tämän vuoden syyskuun 8. päivänä laajentaa hallituksen 

toimivaltaa kun se päättää operatiivisen sotilaallisen avun antamisesta ja 

vastaanottamisesta Ruotsin ja Suomen välisessä puolustusyhteistyössä.  

Ruotsin hallitus on vuosien 2021–2025 kokonaismaanpuolustusta 

käsittelevässä esityksessään ehdottanut Ruotsin puolustuskyvyn nostamista 

korkeimmalle tasolle 70 vuoteen. Sotilaallisen puolustuksen määrärahat 

kasvavat kaudella 2021–2025 27,5 miljardilla kruunulla verrattuna vuoteen 

2020. Sotilaalliseen puolustukseen käytetään kaudella yhteensä 79 miljardia 

kruunua. Hallituksen päätökset kuuden viime vuoden ajalta kasvattavat 

puolustusmenoja yli 85 prosenttia vuosina 2014–2025 kiinteinä 
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kustannuksina laskettuna. Esitys perustuu Ruotsin sosiaalidemokraattisen 

puolueen (S), keskustapuolueen (C), liberaalien (L) ja ympäristöpuolueen 

(MP) keskinäiseen sopimukseen. 

Puolustukseen myönnetty lisärahoitus tulee käyttää Ruotsin puolustuskyvyn 

vahvistamiseen. Puolustusorganisaation joukko-osastojen määrää lisätään, 

mm. organisoimalla kolme mekanisoitua prikaatia ja yksi pienempi 

moottoroitu prikaati. Monet organisaation perusyksiköt otetaan uudelleen 

käyttöön. Siviilipuolustusta tulee vahvistaa ja tärkeimpien yhteiskunnallisten 

toimintojen kestävyyttä kehitetään ja syvennetään.   

Mitä tulee Suomen kanssa tehtävään puolustusyhteistyöhön, Ruotsin hallitus 

työskentelee aktiivisesti Suomen kanssa yhteisen operatiivisen toiminnan 

vahvistamiseksi niin rauhan, kriisin kuin sodankin aikana. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että Ruotsin hallitus jatkaa yhdessä Suomen ja asianomaisten 

viranomaisten kanssa sotilaalliseen operatiiviseen yhteistyöhön tarvittavien 

rakenteiden ja sääntöjen kartoittamista, mm. aluevalvontaan ja alueellisen 

koskemattomuuden puolustamiseen liittyen. Tässä on tärkeää myös yhteisen 

sotilaallisen toiminnan mahdollistaminen kunkin maan alueella.  

Parhaillaan neuvotellaan isäntämaan tukea koskevasta sopimuksesta. Työssä 

on etukäteen selvitettävä käytännölliset, hallinnolliset ja oikeudelliset 

edellytykset sille, että Ruotsin ja Suomen sotilaalliset joukot voivat toimia 

toistensa alueilla. Ruotsin hallitus aikoo sotilasorganisaation laajentamisen 

jälkeen tarkastella mahdollisuutta antaa joillekin Ruotsin maajoukoille 

valmiuden toimia Suomessa kriisitilanteessa, sodan uhatessa tai sodan aikana, 

jos se molempien osapuolten mielestä on tarpeen. 

Yleisesti ottaen Ruotsin hallituksen tavoite Ruotsin puolustuskyvyn ja 

Suomen kanssa tehdyn puolustusyhteistyön kehittämiseksi on hyvin 

kunnianhimoinen. Suomen hallitus ei ole esittänyt Ruotsin hallitukselle 

kysyjän esiin tuomia epäilyksiä. Arvioimme yhteistyön olevan sekä syvää että 

luottamuksellista. 
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