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Valtioneuvoston päätös 
HX-HÄVITTÄJÄJÄRJESTELMÄN HANKINTA 
 
SISÄLTÖ: 
 
Esitetään, että valtioneuvosto päättää Puolustusvoimien 
hävittäjäjärjestelmän hankinnasta sekä valtuuttaa 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan seuraavat 
hankintasopimukset (Letter of Offer and Acceptance, LOA) 
Yhdysvaltojen hallinnon kanssa: 
 

a) F-35A monitoimihävittäjien hankintasopimus: Letter of 
Offer and Acceptance FI-D-SAB & FI-P-QAI 

b) AMRAAM-ohjusten hankintasopimus: Letter of Offer and 
Acceptance FI-D-YAK 

c) Sidewinder-ohjusten hankintasopimus: Letter of Offer 
and Acceptance FI-P-AAS 

 
sekä puolustusministeriön allekirjoittamaan teollisen yhteistyön 
sopimuksen Lockheed Martinin sekä Pratt & Whitneyn 
(Yhdysvallat) kanssa.  
 
Hankinta sisältää 64 kappaletta F-35A monitoimihävittäjiä, 
aseita, järjestelmään liittyviä ohjelmistoja, tarvikkeita ja palveluja, 
käyttöönottoon liittyvän koulutuksen sekä järjestelmän 
kunnossa- ja ylläpidon vuosina 2025-2030 mukaan lukien 
varaosapalvelut. 
 
Hankintojen indeksisidonnainen enimmäishinta on yhteensä  
10 167 764 754,18 dollaria eli 8 378 184 537,06 euroa (alv 0 %) 
laskettuna lopullisen tarjouspyynnön päivämäärän 29.1.2021 
muuntokurssilla 1 euro = 1,21360 Yhdysvaltain dollaria sekä 
arvonlisävero 2 010 764 288,89 euroa (alv 24 %). Solmittavien 
sopimusten toimitukset ajoittuvat vuosille 2022 – 2030. F-35A 
monitoimihävittäjien toimitukset ajoittuvat vuosille 2025-2030. 
 
Päätös voidaan tehdä edellyttäen, että asia on päätetty siirtää 
ratkaistavaksi valtioneuvoston yleisistunnossa.  
 
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: 
 
Nyt tehtävä hankintapäätös on vuoden 2021 hyväksytyn 
talousarvion momentin 27.10.19 (Monitoimihävittäjien hankinta) 
rahoituksen mukainen.  
 
Hankintojen rahoitus 8 378 184 537,06 euroa sisältyy vuoden 
2021 talousarvion momentille 27.10.19 sisältyvään 
tilausvaltuuteen. Vuoden 2021 talousarvion mukaan valtiolle 

Esitys: 
 
Valtioneuvosto 
 

- päättää F-35A 
hävittäjäjärjestelmän 
hankinnasta,  

- valtuuttaa Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitoksen 
toteuttamaan hankinnan 
Yhdysvaltojen hallinnolta, 
allekirjoittamaan 
enimmäishintaiset 
hankintasopimukset FI-D-
SAB & FI-P-QAI, FI-D-YAK 
ja FI-P-AAS ja maksamaan 
hankintahinnan korottomina 
ja vakuudettomina 
ennakkomaksuina,   

- valtuuttaa 
puolustusministeriön 
allekirjoittamaan teollisen 
yhteistyön velvoitetta 
koskevan sopimuksen 
Lockheed Martinin sekä 
Pratt & Whitney kanssa,  

- valtuuttaa 
puolustusministeriön tai 
tämän edelleen 
valtuuttamana 
Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitoksen 
hyväksymään edellä 
mainittuihin sopimuksiin 
tehtävät sopimusmuutokset.  



 
 

aiheutuvat menot saavat olla lopullisen tarjouspyynnön 
lähettämisajankohdan hintatasolla enintään 9,4 mrd. euroa 
lisättynä valuutta- ja kustannustasomuutoksilla.  
 
Indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat menot 
budjetoidaan erikseen momentille 27.10.19.  
 
Hankintasopimusten mukaiset indeksimenot ovat yhteensä 
1 365 694 817,75 euroa.  
 
Arvonlisäverot yhteensä 2 010 764 288,89 euroa budjetoidaan 
erikseen momentille 27.01.29 (Puolustusministeriön 
hallinnonalan arvonlisäveromenot).  
 
Mahdolliset myöhemmin tehtävät tilausvaltuuden ja 
siirtomäärärahan väliset muutokset toteutetaan momentille 
27.10.19 myönnetyn rahoituksen sisällä. 
 
TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS: 
 
Teollisen yhteistyön työllistävä vaikutus kotimaassa arvioidaan 
olevan noin 6.000 henkilötyövuotta.  

LISÄTIETOJA: 

Puolustusvoimien HX-hankkeessa on kyse Hornet-suorituskyvyn 
korvaamisesta. Hankittavat monitoimihävittäjät muodostavat 
Suomen puolustuksen rungon tulevina vuosikymmeninä aina 
2060-luvun lopulle saakka. 

Hävittäjäjärjestelmään kuuluvista muista hankinnoista päätetään 
myöhemmin myönnetyn tilausvaltuuden ja voimassaolevien 
ratkaisuoikeuksien puitteissa. 

Letter of Offer and Acceptance (LOA) FI-D-SAB & FI-P-QAI 
 
Päähankintasopimus sisältää F-35A monitoimihävittäjät, 
koulutuspalvelut, kunnossa- ja ylläpitopalvelun vuosille 2025 – 
2030 (mukaan lukien varaosat), järjestelmään liittyviä 
ohjelmistoja, tarvikkeita ja palveluja, käyttöönottoon liittyvän 
koulutuksen ja Yhdysvaltojen hallinnon palvelut. LOA jaetaan 
kahteen osaan FMS-järjestelmän teknisistä rajoitteista johtuen. 
 
Hankintasopimus on dollarimääräinen ja sen indeksisidonnainen 
enimmäishinta on 9 251 995 392,18 USD eli 7 623 595 412,14 
euroa (alv 0%).   
 
Letter of Offer and Acceptance (LOA) FI-D-YAK 
 
Sopimus sisältää AMRAAM-ilmataisteluohjukset tarvikkeineen ja 
palveluineen sekä Yhdysvaltain hallinnon palvelut. 
 
Hankintasopimus on dollarimääräinen ja sen indeksisidonnainen 
enimmäishinta on 748 935 377,00 USD eli 617 118 801,09 
euroa (alv 0 %).    



 
 

 

  
Letter of Offer and Acceptance (LOA) FI-P-AAS 
 
Sopimus sisältää Sidewinder-ilmataisteluohjukset tarvikkeineen 
ja palveluineen sekä Yhdysvaltain hallinnon palvelut. 
 
Hankintasopimus on dollarimääräinen ja sen indeksisidonnainen 
enimmäishinta on 166 833 985,00 USD eli 137 470 323,83 
euroa (alv 0 %).  
   
Teollisen yhteistyön velvoite 
 
Teollisen yhteistyön sopimuksessa Lockheed Martin ja Pratt & 
Whitney sitoutuvat teollisen yhteistyön velvoitteeseen, joka 
vastaa arvoltaan vähintään 30 % hankinnan kokonaisarvosta.  
 
HANKINTAMENETTELY: 

Hankintamenettelynä oli tarjouskilpailu, jossa noudatettiin  
vaiheittaista neuvottelumenettelyn tapaista menettelyä.  

Hankintaan liittyvistä turvaluokitelluista tiedoista johtuen 
hankintaan sovellettiin julkisista puolustus- ja 
turvallisuushankinnoista annetun lain 7 §:n 1 momentin 1 
kohtaa. Hankinnan toteuttaminen Euroopan Unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 346 artiklan (1) a kohdan alaisena 
hankintana on ollut perusteltua, koska hankintaan liittyvien 
turvaluokiteltujen tietojen paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa 
maanpuolustukselle. Hankinta täyttää myös Euroopan Unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 346 artiklan (1) b 
kohdan huoltovarmuutta koskevat edellytykset. Hankinta 
tehdään julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun  
7§ 1 mom. 1 kohdan (SEUT 346 (1) a) nojalla lain 
soveltamisalan ulkopuolisena hankintana.  
 

SALASSAPITO: 

Esittelyn liitteet 3 ja 5 on salassa pidettävä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain (612/1999) 24.1 § kohtien 
2, 10 ja 20 perusteella.  

TOIMIVALTA: 
 
Laki valtioneuvostosta (175/2003) 14 § 

 
LIITE 1: Hankintapäätös 
LIITE 2: Perustelumuistio 
LIITE 3: Perustelumuistio SEUT 346 TL IV 
LIITE 4: Perustelumuistio keskeiset sopimusehdot 
LIITE 5: Perustelumuistio TLII 
 


