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Pääsihteeri Tuija Karanko 

Suomen Nato-jäsenyyden vaikutukset suomalaiseen 

teknologiateollisuuteen 

 

Suomen Nato-jäsenyys vaikuttaa merkittävästi suomalaisen teknologiateollisuuden 

mahdollisuuksiin tuottaa turvallisuuskriittisiä järjestelmiä ja tuotteita muille Naton 

jäsenmaille sekä liittoumalle. Lisäksi se avaa laajemman mahdollisuuden 

suomalaiselle teollisuudelle osallistua Naton tutkimus-, kehitys- ja 

yhteistyöprojekteihin.  

Perinteisen puolustusmateriaalialan lisäksi näemme mahdollisuuksia suomalaiselle 

digiosaamiselle, kyberkyvyille, merellisille kyvyille, kommunikaatioalalle, 

terveysteknologialle ja vihreän siirtymän mahdollistaville teknologioille, innovaatioille 

ja tuotteille.  

 

Hankinnoissa päärooli jäsenmailla 

Varsinkin pienemmät Naton jäsenmaat hankkivat mielellään puolustustarvikkeensa 

muista jäsenmaista. Maat haluavat tällä tavoin osoittaa tukeaan liittokunnalle sekä 

vahvistaa keskinäisriippuvuutta. Suomalaiselle teollisuudelle suurin taloudellinen 

hyöty jäsenyydestä tuleekin ennen kaikkea muiden jäsenmaiden hankintojen kautta.   

Nato itse hankkii suhteellisen vähän yhteisiä suorituskykyjä, sillä Naton kyvyt 

koostuvat lähinnä sen jäsenvaltioiden kyvyistä. Muutama poikkeus kuitenkin on, ja 

ne voivat olla euromääräisesti huomattavia. Yksi tällainen on tiedustelu- ja 

valvontakoneet (AWACS). Myös NATO Communications and Information Agency 

(NCIA) tekee suomalaisen teollisuuden kannalta kiinnostavia hankintoja ja 

kehittämishankkeita. Suomalaiset tutkimusyhteisöt ovat olleet puolustusvoimien 

kumppanina mukana eräissä NCIA:n kehityshankkeissa ja mm. 

testausaktiviteeteissa. 

Naton budjettivaroin tehtävät hankinnat ja kehityshankkeet suunnataan 

lähtökohtaisesti aina Naton jäsenmaiden teollisuuteen. Suomen jäsenyys Natossa 

avaisi luonnollisesti myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuden osallistua tällaisiin 

hankkeisiin.  

 

Maariskin pieneneminen edesauttaa yrityksiä 

Puolustus- ja turvallisuusjärjestelmille perinteisesti tavoitellaan pitkää elinkaarta. 

Toimittajamaa ja -yritys sitoutuvat pitkäaikaiseen yhteistyösuhteeseen ostajavaltion 

kanssa. Järjestelmien on oltava käytettävissä kaikissa turvallisuustilanteissa niiden 
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koko elinkaaren ajan. Vaikka asiakasmaa pyrkisikin rakentamaan itsenäisen kyvyn 

järjestelmien ylläpitoon, ei riippuvuus alkuperäisestä järjestelmän toimittajasta 

täysin katoa. 

Naton jäsenyys pienentää Suomen maariskiä. Se tuo luottoa suomalaisille 

sensitiivisen teknologian tuottajille; ne otetaan mukaan yhteishankkeisiin ja niiltä 

hankitaan tuotteita ja palveluita, koska ei ole pelkoa tiedon valumisesta liittouman 

ulkopuolelle. Muut jäsenmaat sekä liittouma voivat paremmin luottaa suomalaisiin 

toimijoihin sekä niiden pysyvyyteen ja toimituskykyyn kaikissa tilanteissa 

järjestelmien elinkaaren ajan.  

 

Tutkimusyhteistyö syvenee 

NATO STO (Science and Technology Organization) ja sen alaiset tutkimuslaitokset 

ovat pääasiassa vastuussa Naton budjettivaroilla tehtävästä tutkimustyöstä. 

Suomalaisilla yrityksillä sekä tiede- ja tutkimusyhteisöllä on jo nyt mahdollisuus 

osallistua kumppaneille avoimiin hankkeisiin puolustusvoimien ”sponsoroimana”.  

NATO Innovation Fund (NIF) sekä NATO’s Defence Innovation Accelerator for the 

North Atlantic (DIANA) ovat uusia avauksia, joiden yksityiskohtia rakennetaan 

parhaillaan. Ne ovat Naton vastaus eurooppalaiselle yhteistyökehitykselle ja ennen 

kaikkea Euroopan puolustusrahastolle (EDF). Jäsenyys mahdollistaisi suomalaisten 

yritysten täysmääräisen osallistumisen näihin hankkeisiin. On erittäin todennäköistä, 

että EDF- ja NIF-rahoituksilla tullaan rahoittamaan samoja suorituskykyjen 

kehittämisen projekteja.  

Nato Innovation Hub (NIH) on Naton innovaation keskus, jonka verkostoon kuuluu 

suorituskykyjen kehittäjiä, käyttäjiä ja tutkijoita. Suomalaisilla on toki mahdollisuus 

osallistua verkoston toimintaan jo nyt, mutta jäsenyys mahdollistaisi syvemmän 

osallistumisen sekä avaisi mahdollisuuden osallistumaan tällaisen verkoston kautta 

avautuviin Naton ja Natomaiden hankkeisiin.  

 

Avautuu uusia yhteistyön muotoja 

Suomalaisella teollisuudella on jo nyt mahdollisuus osallistua osaan Naton 

standardisointityöstä. Teollisuuden yleinen näkyvyys Naton standardisointityöhön on 

kuitenkin rajallista, eikä standardisointityön tuomaa mahdollisuutta ole hyödynnetty 

tarpeeksi.  

Huoltovarmuusalan yhteistyö Naton ja Nato-maiden kanssa saattaa myös avata 

uudenlaista yhteistyötä teollisuuden kesken. Erityisesti aktiviteetit, jotka liittyvät 

kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen tai yhteiskunnan kyberpuolustukseen, ovat 

aika ilmeisiä yhteistyön alueita. 

Suomelle avautuisi laajempi mahdollisuus tarjota tuotteita Naton 

yhteishankintayksikön NSPA:n kautta sekä osallistua sen toimintaan.  
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Suomalainen teollisuus osallistuu jo nyt Naton eri työryhmien toimintaan. 

Täysjäsenyys mahdollistaisi pääsyn myös sellaisiin työryhmiin ja projekteihin, jotka 

nyt ovat kumppanimailta suljettuja.  

 

Maalittamisen riski 

Naton jäsenyys ja erityisesti aika ennen mahdollista hyväksymistä asettaa 

suomalaisen kokonaisturvallisuutta tuottavan teollisuuden myös maalittamisen 

kohteeksi. Yritysten sekä hallinnon tulee tämä huomioida toiminnassaan, 

varautumisessaan ja suunnitelmissaan. 


