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Budjettiriihi eli kuinka rakennan "oikean" 
armeijan

• Tässä tarkastelussa käytetään kylmän sodan NATO/VL kokemuksia 
pohjana, koska silloin budjetilla on ollut väliä ja aika on hyvin 
dokumentoitu…



Asevoimien budjetti voidaan nähdä jaettuna 
kolmeen osaan.
• Nyrkkisääntönä kolme merkittävintä budjetin osa-aluetta ovat:

• (i) RDTE&E (Research, Development, Testing & Evaluation) eli 
tutkimus ja kehitystoiminta, joka mahdollistaa tulevaisuudessa 
teknisesti paremman sotakaluston hankinnan.

• (ii) Investment eli sotakaluston ja kiinteän omaisuuden hankinta. Sillä 
laajennetaan ja ylläpidetään sotakalustopääomaa, jota sotilaat 
käyttävät sodassa taistelukentällä.

• (iii) Operating (eli käytännössä ”Operating & Maintenance” ja ennen 
”Operating & Support”) eli nykyisen henkilöstön, sotakaluston ja 
toimintojen käyttö ja ylläpito.



Budjetin kolmen pääosan käyttämät osuudet 
budjetista ovat käytännössä vakioita supervalloilla.

• Käytännössä pääosiin käytetty raha (keskiarvona vuosien 1965-1985 
välillä) jaettiin seuraavasti:

• (i) RDT&E on tyypillisesti 10-15% ja USA (11,7%) ja NL (12,2%). Luku 
on hieman "liian iso" suhteessa asevoimien oikeisiin lukuihin, koska 
siinä on mukana asevoimien ulkopuolinen ydinasetutkimus 
(kummallakin maalla noin 1%).

• (ii) Investment on tyypillisesti 25-30% ja USA (27,0%) ja NL (32,5%). 

• (iii) Operating on loput osat budjetista.



RDT&E



RDT&E

• RDT&E kuvaa asevoimien tutkimus ja kehitystyötä. 

• Hieman yksinkertaistaen:
• Research eli tiede ja tutkimus, jolla hankitaan tarvittava tieto tai teknologia 

tehdä jotain tulevaisuudessa.
• Development eli tutkimus, joka tähtää varsinaisten järjestelmien 

rakentamiseen. 
• Testing on development vaiheen aikana tehtyä testausta, jolla katsotaan onko 

saatu aikaan hyvä järjestelmä vai onko se aivan susi.
• Evaluation on asevoimien tekemää testausta, jolla katsotaan onko uusi 

järjestelmän hankinnan arvoinen (eli tekee mitä on luvattu).

• Hieman yksinkertaistaen onko kyseessä R&D vaiko T&E riippuu siitä
ollaanko toimiston sisällä vai ulkona. ☺



RDT&E

• RDT&E huolehtii siis asevoimien tulevasta potentiaalisesta 
kapasiteetista mutta on samalla myös liikkuva maali sillä 
vihollinenkin tekee samaa ja toiseksi ei saa jäädä.

• RDT&En koko riippuu erityisesti siitä
• (i) Hankitaanko aseet omasta maasta (jolloin ne on yleensä itse kehitettävä) 

• (ii) Keskitytäänkö enemmänkin ostamaan ulkopuolelta järjestelmiä ja oma 
kehitystyö keskittyy tilanteen seurantaan ja/tai kaluston modifiointiin ja 
tuunaamiseen omiin asevoimiin sopivaksi.

• RDT&E:n lopullinen osuus budjetista on välillä 0-15%:



RDT&E:n osuus riippuu lähinnä oman 
aseteollisuuden koosta
• Itse omat aseensa kehittävät maat ovat esimerkiksi:

• (i) 10-12% kuvaa supervaltoja, jotka kehittävät ja tuottavat itse kaikki aseensa 
mukaanluettuna ydinaseet.

• (ii) 7.5% kuvaa itsenäisen vahvan aseteollisuuden omaavaa maata, jolla on 
merkittävä konventionaalinen asevoima (1970-luvun Ruotsi). 

• Tämän alle mennään vain jos on taloudellinen pakko. 
• (iii) NLn romahdettua sen RDTE budjetti putosi kuudennekseen 12%->2%, 

jolloin tuotekehitys käytännössä seisoi paikallaan. Vertailun vuoksi 1.3% 
vastaa valtiota, joka seuraa alan kehitystä muttei pysty kehittämään 
asejärjestelmiä itse (1970-luvun Suomi).

• (iv) 0% kuvaa valtiota, joka ostaa kaikki aseensa ulkomailta projekteina (suurin 
osa hyvin pienistä Euroopan maista käytännössä ostaa kaiken).



RDT&E

• RDT&E kustannuksissa säästämisellä on seurauksensa.

• 0% ei tehdä muuta kuin korkeintaan luetaan ulkomaalaisia alan lehtiä 
ja lähetetään sotilasasiamiehet kyselemään asioita (Suomi sodan 
jälkeen). Tällöin uusi asia voi yllättää pahasti.

• 1-2% mahdollistaa kaluston modifioinnin paikallisolosuhteisiin ja 
muutaman kriittisen laitteen oman valmistuksen tai sitten kypsän 
materiaalin tuunauksen. Esimerkiksi Suomi kehittää jalkaväen aseita, 
tykistöä ja panssaroitua kuormureita (PASI).
• NLn romahdettu Venäjä ei käytännössä saanut mitään uusia aseita joukoille 

vaan se keskittyi modernisoimaan NLn aikaisia aseita. 



RDT&E budjetista vain osa on oikeaa S&T eli 
Science & Technology tutkimusta. 
• Nykyisin RDT&E on terminä jäämässä pois käytöstä ja termi S&T on 

tullut käyttöön käytetään kuvaamaan asevoimien tekemää 
”puhdasta tutkimustyötä”. 

• USA käyttää tähän noin 2% puolustusbudjetista ja se on perinteisesti 
ollut 15% (1:5) kaikesta RDT&E rahasta kylmän sodan aikana. Se on 
myös EUn suosittama taso asevoimien tutkimukselle (joskin EUn
suurilla valtioilla se on nykyään noin 1.5%).

• S&T on periaatteessa kylmän sodan aikainen Research.



Science & Technology on tieteen ja 
teknologioiden tutkimustyötä.
• Tätä tutkimusta tehdään lähinnä suurissa maissa, joissa on varoja 

kehittää tiedettä ja teknologiaa haluttuun suuntaan. Pienemmissä maissa 
S&T jää hyvin vähälle huomiolle. 

• RDT&E S&T osaan kuuluu seuraavat kolme osatekijää, joiden keskinäinen 
jyvitys resurssien kulutuksessa on karkeasti 1:2:2. 
• (i) Basic Research on perustutkimusta, jota tehdään yliopistoissa. Tätä on esimerkiksi 

kryptografia, plasmafysiikka ja materiaalitekniikka.
• (ii) Applied Research on teknologian kehitystä, joka tähtää perustutkimuksen 

löytämien uusien mahdollisuuksien edelleen tutkimiseen. Esimerkki tällaisesta on 
radiotekniikka, joka on tärkeää tutkien kehityksen kannalta.

• (iii) Advanced Technology Development on seuraavan sukupolven järjestelmien 
kehittämistä. Tällä työllä luodaan esimerkiksi tutka, jossa on mukana kehittyneitä 
radiohäirinnän väistöominaisuuksia. Laitteet ovat laboratoriossa tai testialueella 
olevia konsepteja, joilla voidaan näyttää järjestelmän kykenevän toimimaan. 
Taistelukentälle niistä ei ole.



Science & Technology on tieteen ja 
teknologioiden tutkimustyötä.
• S&T osatekijöiden keskinäiset suhde ei juuri muutu suhteessa 

toisiinsa, koska S&T on luonteeltaan pitkäjänteistä. Tutkimusalojen 
keskinäiset suhteet toki vaihtuvat teknologian kehityksen myötä.
• Esimerkiksi radiotekniikan, kommunikaatioteknologian ja elektroniikan kehitys

on ollut tärkeää koko kylmän sodan ajan.

• Tutkimusaloissa pysyviä ovat alat, joille ei ole siviilikäyttöä. Esimerkiksi 
kaikuluotaintekniikka ja sukellusveneteknologia yleensä on tiukasti 
valtioiden kehittämää.

• S&Ttä ei juurikaan satsata suuria määriä aloilla, joissa olemassa oleva 
tekniikka on tuttua ja turvallista. Tällaisia ovat esimerkiksi 
räjähdysaineet.



RDT&En toinen puoli (DT&E) on asejärjestelmien 
kehitys nykyisiin tai lähitulevaisuuden tarpeisiin. 

• Asevoimien käyttämien järjestelmien kehitykseen kuuluu kolme osatekijää, 
joiden keskinäisen resurssikulutuksen suhde voi olla 2:1:2 (USA nykyään):
• (i) Advanced Component Development & Prototypes

• (ii) System Development & Demonstration

• (iii) Operational Systems Development

• (i) ja (ii) kuvaavat konseptin muuttamista prototyypiksi, jolla voidaan 
kokeilla järjestelmää kontrolloiduissa testeissä ”oikeassa maailmassa”. 
Esimerkiksi sivuviistotutkaa testattiin 1940-luvulla ja järjestelmän hyödyt 
(ja haitat) saatiin todistettua. (iii) taas kuvastaa edellisissä vaiheissa olevan 
prototyypin kehittämistä joukoille sopivaksi laitteeksi, jolloin sitä testataan 
”tosimaailmassa”.



RDT&En toinen puoli (DT&E) on asejärjestelmien 
kehitys nykyisiin tai lähitulevaisuuden tarpeisiin. 

• Kolme osatekijää kuluttavat suurissa maissa noin 75-80% RDT&E 
rahasta ja pienemmissä maissa käytännössä kaiken. 

• Nyrkkisääntönä rauhan aikana keskitytään tulevaisuuden 
teknologioihin pitkällä tähtäimellä eli (i) ja (ii) saavat lisää rahaa.

• Sodan aikana joukoille halutaan uutta tavaraa nopeasti, joten rahaa 
kohdennetaan nopeasti käyttöön saataviin järjestelmiin (iii).



RDT&En kolmas osuus on RDT&En
managerointi (RDT&E Management Support).
• Tämä toiminta hoitaa RDT&En hallinnon, joka on käytännössä 

tutkimuslaitosten ja tuotekehityksen managerointia ja resursointia.

• Nyrkkisääntönä hallintokulut ovat RTD&E projektien koko kertaa 10%.

• Osa asevoimien tuotekehityksestä voi olla kansainvälistä. Tällöin 
hallintokulut ovat selvästi korkeampia ja tätä voidaan simuloida 
määrittämällä hallintokulut RTD&E yhteisprojektien koko kertaa 15%.



Investment



Investment kuvaa asevoimien investointia 
pääomaan kuten aseisiin ja rakennuksiin. 
• Investment osuuden oikea koko vaihtelee tilanteen mukaan. Se 

jakautuu käytännössä sotavarustukseen ja rakennuksiin. 

• Lähes kaikilla mailla Investment on keskimäärin 25% kaikista 
asevoimien budjettiresursseista. Sen yläpuolelle mennään vain 
poikkeustilanteessa tai sitten säästetään Operating kuluissa 
oleellisesti.

• Investment osuus budjetista elää vuosittain paljon, koska varustuksen 
hankintaa voidaan tarvittaessa laman aikana lykätä tai sitten nostaa 
uhkien ja kriisien polttaessa.



Investment

• Sotavarustukseen käytettävien investointien osuus vaihtelee 
maailmantilanteen mukaan seuraavasti:

• (i) 40% vain erittäin voimakkaan kasvun aikana (Kiina nyt, USA ja NL Korean 
sodan aikana).

• (ii) 30% kun asevoimia kehitetään määrätietoisesti (NL kylmässä sodassa).

• (iii) 25% asevoimien pitkän ajan keskiarvona (suuret ja keskisuuret maat 
kylmän sodan aikana). USAssa luku vaihteli 25-30% välillä ja keskiarvo oli 
noin 27%.

• (iv) EUssa nykyisin suositeltu sotavarustuksen hankinnan osuus 
(minimiarvo) on 20%.



Investment

• Rakennuksiin käytettyjen investointien määrä (construction) riippuu 
nostetaanko asevoimien kokoa vaiko ylläpidetäänkö olemassa olevaa 
infrastruktuuria. 

• 1965-1985 NLssa asevoimien koko kasvoi koko ajan ja rakennuksiin 
käytettiin noin 5,0% budjetista. 

• USAssa ylläpidettiin 2MM aikana hankittua tukikohtaverkkoa ja miehistön 
koko pysyi vakaana tai pieneni. Heillä rakennuksiin käytettiin noin 2,2% (eli 
2% voisi olla hyvä luku pitkälle ajalle). 

• Asevoimat tyypillisesti järjestävät asunnot henkilökunnalleen. Tämä on 
välttämätöntä kun varuskunta on kaukana sivistyksestä tai hankalassa 
paikassa. USAssa tähän kului noin 1% asevoimien budjetista (ja samoin 
varmaan muillakin armeijoilla).



Operating



Viimeinen osa asevoimien budjettia on 
Operating, joka ylläpitää asevoimia nyt.
• Operating on valtavan suuri menoerä, jolla maksetaan asevoimien 

päivittäinen elämä. Se on tyypillisesti noin puolet asevoimien 
kokonaisbudjetista.

• USA ja NL käyttivät Investment ja Operating kulujen suhteena noin 1:2
mutta tähän vaikuttaa tietysti asevoimien rakenne. Niukkuudessa 
elävät asevoimat voivat jättää isot varustehankinnat sikseen ja 
keskittyä koulutukseen (Suomi).

• Tämä on asevoimien ikuinen dilemma, sillä kysymys satsauksesta 
tämänhetkiseen koulutukseen ja valmiuteen (Operating) tai sitten 
sota-ajan potentiaaliin (Investment) on ikuinen.



Operating kulujen rakenne.

• Operating kulujen sisäinen rakenne vaihtelee radikaalisti asevoimien 
rakenteen mukaan. Sillä kuitenkin maksetaan rauhan ajan palkat ja 
päivittäinen toiminta:

• (i) Personnel eli asevoimien työntekijöiden palkat ja etuudet.

• (ii) Operations & Maintenance eli asevoimien päivittäinen harjoittelu 
ja toiminta.



Operating kulujen rakenne riippuu 
satsataanko rauhanajan valmiuteen.
• Operating kulujen rakenne riippuu paljon asevoimista. USAlla

Personnel ja O&M välinen kulujen suhde oli noin 1:1 (45:55) ja NLlla
vastaavasti 2:1 (63:37). Ensimmäinen on tavanomainen armeijalle, 
joka on kriisiajassa ja toinen armeijalle, joka on rauhanajassa.

• USA toimii globaalisti ja jossain on aina kriisi.

• NL tuottaa valtavaa sota-ajan reserviä halvalla.



Operating kustannukset ovat pääosin 
näkymättömiä lukuja.
• Asevoimien palkkakustannuksia (eli Personnel) pidetään yleisesti 

vakioina eikä niitä voi helposti muuttaa budjettitaloudessa.

• Geopolitiikka, maantiede, väestöpohja ja taloudelliset tosiasiat, sekä 
niiden myötä asevoimien uhkakuvat, puolustusratkaisut ja 
joukkorakenne eivät käytännössä muutu ellei tilanne muutu 
radikaalisti. 

• Esimerkiksi Suomen puolustusratkaisu kylmän sodan loppuun asti oli 
käytännössä tehty 1950-luvulla. Sama havainto voidaan myös tehdä 
USAsta ja Nlsta.
• Käytännössä miehistön koko ja käyttö on ennustettavissa kymmeniä vuosia 

eteenpäin...



Operating kustannukset ovat pääosin 
näkymättömiä lukuja.
• Operations & Maintenance taas perustuu asevoimien toimintaan. 

• Siihen kuuluu varaosia, ammuksia, polttoainetta ja ylitöitä, joita kuluu 
koulutuksessa ja muussa aktiivisessa toiminnassa (kuten kriiseihin 
vastaamisessa). Näitä lukuja ei tyypillisesti kerrota ulkopuolisille ja 
niiden käyttöä ja käytön tarkoituksenmukaisuutta on lähes 
mahdotonta arvioida. 
• Asevoimille on usein helpompaa säästää juuri toiminnassa polttamalla 

hankittuja varastoja tyhjiksi. Tällöin raju kulutus jossain yllättävässä 
toiminnassa voi johtaa O&M budjetin loppumiseen vuoden lopussa. Toisaalta 
tällöin voidaan käyttää sota-ajan varastoa ja ylläpitää koulutusta ja toivoa ettei 
sota syty...



Yleisiä havaintoja budjeteista



Asevoimien budjettia ei käytetä kokonaan 
samana vuonna.
• Asevoimien budjetti kuvaa rahaa joka määritetään käytettäväksi 

yhtenä vuotena mutta käytännössä jyvitetty raha makaa tilillä, kunnes 
se käytetään useamman vuoden aikana seuraavasti prosentteina 
viidelle vuodelle (USAssa 1970-luvulla):

• 97-03-00-00-00 Personnel

• 81-14-03-01-00 Operations & Maintenance

• 58-33-06-03-00 RDT&E 

• 09-36-27-13-08 Procurement (Investments)

• 04-41-32-14-06 Construction



Asevoimien lisäbudjettien lisäys jakautuu 
seuraavasti.
• USAssa 1980-luvulla käytettiin hulppeasti rahaa 

asevarustelukierteessä, joka näkyi massiivisena budjetin kasvuna. 
Tällöin nousun mukana saatu "liika raha" kulutettiin seuraavasti:

• Yhteensä kaikki rahan käyttö jakautui seuraavasti: 
• 12% RDT&E, 

• 55% Investment, 

• 8% Personnel ja 

• 25% Operations & Maintenance.



Asevoimien lisäbudjettien lisäys jakautuu 
seuraavasti.
• Nämä suhdeluvut toimivat lähtökohtana arvioitaessa esimerkiksi 

suuren budjettinousun tai liittolaiselle annettavan merkittävän avun 
oikeita "sivukustannuksia".

• Tästä voidaan arvioida, että uuden asejärjestelmän hankinta 
(Investment) maksaa 100% jotakin rahaa, jonka lisäksi tarvitaan:
• +10% Construction

• +25% RDT&E kuluja

• +50% Operations & Maintenance kuluja 

• +15% Personnel kuluja



Asevoimien rakenne ja toiminta



Asevoimien rakenne ja toiminta

• Seuraavaksi mietitään kuka saa rahat ja miksi ja voidaanko siitä vetää 
johtopäätöksiä. Käytännössä puolustushaarojen ja funktionaalisten 
tehtävien väliset suhteet antavat osviittaa kuka satsaa mihin.



Budjetti jaetaan puolustushaaroille, jotka 
käyttävät ne omiin tehtäviinsä.
• Asevoimien keskusjohto ylläpitää aina tiettyjä kaikille yhteisiä toimintoja mutta asevoimissa on 

tarpeellinen määrä puolustushaaroja, joiden tehtävät vaihtelevat maittain. 

• Puolustushaarojen rahankäyttö, jossa vierekkäin on USA sekä CIAn "amerikalaistamat” 
NLasevoimat (vuosikymmenenä 1972-1981):
• 06,0% ja 08,5% Keskusjohto
• 32,5% ja 39.9% Maavoimat ja Merijalkaväki
• 30,2% ja 17.2% Merivoimat
• 31,3% ja 34,4%  Ilmavoimat

• Jättämällä keskusjohto pois nähdään puolustushaarojen (maa, meri ja ilma) keskinäinen asema 
suhteessa toisiinsa. 
• USAssa aselajien keskinäinen jako on poliittisesti tasapainotettu (35:32:33) jo 1950-luvulta eteenpäin.
• NLssa maavoimat ovat selkeästi tärkein asehaara merivoimien kustannuksella (44:19:36), koska massiivinen 

maasota on mahdollinen jättiläisvaltion joka kolkassa. Näin on myös Venäjällä.
• Länsi-Euroopan NATO-maissa NLn maahyökkäys oli suurin uhka, joten maavoimat ja siirtomaaimperiumin 

perintönä merivoimat olivat poikkeuksellisen vahvoja ilmavoimien kustannuksella.

• Puolustushaarojen keskinäiset painotukset riippuvat siis puolustusratkaisusta tilanteesta eikä 
niillä ole ”oikeita” suhteita.



Toinen tapa tarkastella rahan käyttöä on 
pääasiallisien tehtävien mukainen jako.
• CIA käyttää tätä menetelmää tutkiessaan ulkomaisia asevoimia, 

joiden organisaatio on eri kuin USAlla. Se perustuu USAn asevoimien 
budjettipykäliin, joihin eri puolustushaarojen joukot ja projektit on 
jyvitetty funktionaalisesti.

• Budjetti jaettiin CIAn analyyseissä karkeasti seuraaviin tehtäviin:
• (i) Strategic Forces käsittää joukkotuhoaseilla käytävän sodankäynnin 
• (ii) General Purpose Forces käsittää tavanomaisilla aseilla käytävän 

sodankäynnin
• (iii) Support Forces käsittää asevoimien huollon ja tuen, joka ylläpitää 

taistelujoukkoja.
• (iv) RDT&E käsittää asevoimien tuotekehitystoiminnan



USAn asevoimien oma budjettikäytäntö on 
hieman yksityiskohtaisempi (1962-1988).
• Siihen kuuluvat kohdat:

• 9% Strategic Nuclear Forces
• 38% General Purpose Forces
• 2% Airlift and Sealift Forces (Mobility Forces)
• 8% Intelligence and Communications
• 5% Guard and Reserve Forces (ressut täydentävät taistelujoukot sotavahvuisiksi kriisin 

aikana ja rauhan aikana kouluttavat täydennysjoukkoja)
• 9% Research and Development (tämä on RDT&E)
• 10% Central Supply and Maintenance
• 16% Training, Medical and Other Personnel
• 2% Administration and Associated Activities
• 2% Support of Other Nations

• Listaan kuuluu nykyään vielä Special Operations Forces, joka kuului kylmän sodan 
aikana lähinnä General Purpose Forces kohtaan. Niiden budjetti katoaa 
pyöristyksenä.



Taistelujoukot

• Asevoimien rakenteesta käydyssä keskustelussa puhutaan usein sen jaosta 
taistelujoukkoihin ja tukijoukkoihin eli "tooth to tail-ratiosta".

• Taistelujoukkoihin kuuluu (USAn budjettijako 1962-1988) yhteensä 49% 
resursseista:
• 9% Strategic Nuclear Forces
• 38% General Purpose Forces
• 2% Airlift and Sealift Forces (Mobility Forces)

• Ydinasejoukkojen osuus oli 1951-1961 peräti 23% ja 1962-1965 vielä 18% ennen 
kuin se laski normaaliin arvoon 8-9%. Luku johtuu ydinasekompleksin ja 
ydinasejoukkojen rakentamisen kustannuksista, kun taas pelkkä ylläpito on 
tyypillisesti vienyt vain 8-9%.

• General Purpose Forces on vaihdellut välillä 35-40% ja Airlift and Sealift forces on 
ollut siitä lähes vakiona kahdeskymmenesosa eli noin 2% kokonaisbudjetista.



Tukijoukot

• Tukijoukot tukevat taistelujoukkojen toimintaa.
• 8% Intelligence and Communications
• 5% Guard and Reserve Forces (ressut täydentävät taistelujoukot 

määrävahvuuteen ja ressuyksiköt kouluttavat täydennysjoukkoja tappioita 
korvaamaan sodan aikana)

• 9% Research and Development (tämä on RDT&E)

• Guard and Reserve Forces on noussut 1950-luvun suuresta mutta 
passiivisesta reservistä (3-4%) ja 1980-luvulla taisteluvalmiin 
kansalliskaartin osa-aikasotilaisiin (6%). Samalla  joukkojen koko on 
vähentynyt 80% eli rahankäyttö per mies on noussut peräti 
kymmenkertaiseksi. Tämä kasvattaa valmiutta oleellisesti mutta 
samalla maksaa hyvin paljon.



Huoltojoukot

• "Huoltojoukot" käyttävät noin 30% resursseista.
• 10% Central Supply and Maintenance

• 16% Training, Medical and Other Personnel

• 2% Administration and Associated Activities

• 2% Support of Other Nations

• Support of Other Nations on tyypillisesti tuo 2% mutta Vietnamin 
aikana se nousi tasolle 7%, kun USA ylläpiti kokonaisen kehitysmaan 
asevoimia yllä.



Sotatekniikan kiihkeä kehitys näkyy myös 
pitkässä juoksussa.
• Intelligence and Communications kuvaa komento-, viestintä- ja 

tiedustelujärjestelmien monimutkaistumista ja kallistumista, koska 
budjetti on noussut 1950-luvulta 4-5% ja 1980-luvulle 8-9%. Satelliitit 
eivät ole halpoja.

• Research and Development (tämä on RDT&E) on ollut 1950-luvulla 3-
4% ja 1980-luvun lopulla noin 12% (keskimäärin 8-9%). Tämä kuvastaa 
jatkuvasti monimutkaistuvaa asetekniikkaa, joka vaatii suhteellisesti 
yhä kasvavia panostuksia.



Huoltojoukkojen kokoon vaikuttaa ennen 
muuta sotiminen.
• USAssa huollon osuus vaihtelee rauhan ajan aallonpohjasta (25%) sota-ajan 

huippuun (yli 35%), kun joukkojen määrää kasvatetaan ja taistelu on 
kiihkeää (Korea, Vietnam). Rauhan tullessa sota-ajan ylijäämää käytetään 
surutta valmiuden ylläpitoon, jolloin resurssejakin täytyy ostaa vähemmän.

• NLssa rauhanajan huolto on paljon pienempi kuin amerikkalaisilla, koska 
merkittävä osa maavoimista on reserviläisiä, joita ei tarvitse tukea 
rauhanaikana. Samoin ilmavoimien lentotuntimäärät ovat noin puolet 
amerikkalaisten tunneista ja laivaston meripäivien lukumäärä on oleellisesti 
pienempi kuin amerikkalaisilla. 

• Sodassa NL:n huolto moninkertaistuu, kun joukkojen määrää kasvatetaan ja 
kalustoa käytetään rintamalla surutta.



• Tähän päättyy luentoni asiallinen osuus.

• Tästä alkaa luentoni asiaton osuus.



Seuraavaksi testaamme budjettiriihen.

• Oletuksena rakennamme ison imperiumin. Se valmistaa itse kaikki aseensa ja on 
luonteeltaan 1980-luvun teknologiaa edustava eli tyypillinen huono military scifi 
armeija satojen vuosien päässä tulevaisuudessa. Suurin osa sen joukoista on 
palkattuja ammattilaisia, jotka ylläpitävät ikiaikaista keisarikuntaa.

• Asevoimien budjetti on yhteensä 100. Sen RDT&E on siis 12 (1980-luku) ja 
jakamatta jää 88. 

• Määritän että normitilanteessa Investment budjetti on 25 (realistinen maailman 
keskiarvo) ja ylläpidän tukikohtaverkkoa, joka vaatii Construction budjetin 2 ja 
asuntobudjetin 1  (koska asevoimani ylläpitävät perinteisiä varuskunta-alueita). 

• Jäljelle jää Operations budjetiksi 60, joka jaettuna kahdella on 30 ja 30, jotka jaan 
tasan Personnel ja O&M kuluihin (koska minulla on eliittiammattiarmeija).



Konservatiivinen Milscifi imperiumi

• Miliscifi imperiumini budjetti on:

• 12% RDT&E

• 25% Investment

• 2% Construction

• 1% Construction (Personnel Housing)

• 60% Operating
• 30% Personnel

• 30% Operations & Maintenance



Seuraavaksi kuulin että tämän piti olla joku 
korsettiajan juttu…
• Imperiumini on konventionaalinen sillä hullujen tiedemiesten höyryaseita 

ei voi pitää ydinaseina. Teknologia on selvästi 1950-luvulta. Suurin osa 
joukoista on komeissa uniformuissa olevaa sakkaväkeä, jonka tunnistan 
heti pelinjohtajan Sharpe fantasioiksi. Reservin koulutus lienee lähinnä 
vitsi.

• Tästä tiedän että rahaa menee Intelligence and Communications vain 4% ja 
Guard and Reserve Forces erälle 4% ja Strategic Nuclear Weapons on 0%.  
RTD&E voisi olla neljäsosa 1980-luvun summista eikä ydinaseita ole, joten 
eli ehkäpä 3%. Huoltojoukot voisivat olla vakiot eli 10% Central Supply and 
Maintenance, 16% Training, Medical and Other Personnel, 2% 
Administration and Associated Activities ja 2% Support of Other Nations.

• Rahaa jää yli 100 – 41 = 59. Tämä pannaan General Purpose forcesiin niin 
että 1/20 osa siitä menee Airlift and Sealift forcesiin eli 3%. Tästä jää yli 
56% jotka ovat General Purpose Forces.



Korsettikuningattaren husaarijoukot:

• Korsettikuningattaren husaarijoukkojen budjetti on:
• 56% General Purpose Forces

• 3% Airlift and Sealift Forces (Mobility Forces)

• 4% Intelligence and Communications

• 4% Guard and Reserve Forces

• 3% Research and Development (tämä on RDT&E)

• 10% Central Supply and Maintenance

• 16% Training, Medical and Other Personnel

• 2% Administration and Associated Activities

• 2% Support of Other Nations



• Summa Summarum:
• Nyt saa taputtaa…


