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Viraston merkitys ja vaikutus on 
kasvanut jatkuvasti, erityi-
sesti EU:n yleisstrategian (2016) 
täytäntöönpanon myötä. Tämän joh-
dosta jäsenvaltiot myös vahvistivat 
viraston toimenkuvaa vuonna 2017.

EDAn asiantuntemus ja toiminta kattavat kaik-
ki yhteistyön osa-alueet, joihin kuuluvat 
muun muassa operatiivisiin voimavaroihin liitty-
vien vaatimusten yhdenmukaistaminen, tekno-
logiademonstraatioiden kehittämistä edistävä 
tutkimus, teknologia ja innovointi sekä yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaati-
oita tukeva koulutus ja harjoitukset.

Euroopan puolustusvirasto (EDA) perustettiin 
vuonna 2004 tukemaan ja helpotta-
maan puolustusyhteistyötä Euroo-
passa, ja siitä on tullut yhteistyöfoorumi niille 
maille, jotka haluavat kehittää puolustusval-
miuksiaan.

EDA toimii myös tiiviissä yhteistyössä 
eurooppalaisen puolustusteol-
lisuuden kanssa edistääkseen Euroo-
pan puolustusalan teknologista ja teollista 
perustaa sekä vahvistaakseen alaa ja sen 
kilpailukykyä.

Perustettu vuonna 2004 
Euroopan unionin neuvoston alaisuudessa 
toimivaksi virastoksi, toimipaikka Bryssel

26 jäsenvaltiota 
(kaikki EU-maat Tanskaa lukuun ottamatta)

+- 180 työntekijää 
sekä noin 2 500 kansallisen 
asiantuntijan verkosto

Hallinnollisia järjestelyjä 
Norjan, Sveitsin, Serbian ja Ukrainan 
kanssa

Toimitusjohtaja Olli Ruutu (ad interim); virastoa johtaa unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

EUROOPAN PUOLUSTUSVIRASTO
EU:N PUOLUSTUSYHTEISTYÖFOORUMI



2004–2019

Kuvat: Noun Project © priyanka © useiconic.com © gilbert bages © Andreas Vögele 
© Tomasz Pasternak © kareemovic © AdbA Icons © Gregor Cresnar © Roman J. Sokolov 
© Aiden Icons © Ryan Beck © thirddesign © Vectors Market © anbileru adaleru © Myart

> Tällä hetkellä EDA hallinnoi ja panee täytäntöön Euroopan 
komission puolustusalan tutkimusta koskevaa valmiste-
lutoimea (PADR), jolla luodaan perusta tulevan Euroopan 
puolustusrahaston (EDF) yhteydessä vuodesta 2021 al-
kaen toteutettavalle Euroopan puolustusalan tutkimusoh-
jelmalle.

> Viraston 12 valmiusteknologiaryhmää (CapTech) koos-
tuvat jäsenvaltioiden, teollisuuden ja tutkimusorganisaa-
tioiden asiantuntijoista. Niiden kautta EDA on hallinnoinut 
lähes 200:aa tutkimus- ja teknologiahanketta vuodesta 
2004 lähtien.

> EU:ssa on vuodesta 2016 lähtien otettu käyttöön usei-
ta uusia puolustusyhteistyön välineitä, kuten uudistettu 
voimavarojen kehittämissuunnitelma (CDP), puolustuksen 
koordinoitu vuosittainen tarkastelu (CARD), pysyvä raken-
teellinen yhteistyö (PESCO) ja Euroopan puolustusrahasto 
(EDF).

> Kaikki nämä välineet liittyvät toisiinsa: CDP:ssä määri-
tellään valmiuksien painopisteet, CARD:ssa luodaan yleis-
katsaus Euroopan nykyisiin valmiuksiin ja määritellään yh-
teistyömahdollisuuksia, PESCOssa tarjotaan vaihtoehtoja 
ensisijaisten valmiuksien kehittämiseen yhteistyössä ja 
EDF tarjoaa EU-rahoitusta puolustusalan yhteistyöhank-
keille.    

> Jotta kokonaisuus toimisi, kaikkien välineiden on oltava 
yhteentoimivia. EDAlla on tässä keskeinen rooli: se on osal-
lisena kaikissa uusissa puolustusaloitteissa ja varmistaa 
niiden välisen johdonmukaisuuden, myös NATOn kanssa.

> EDA järjestää monikansallisia koulutuksia ja harjoituksia 
edistääkseen jäsenvaltioiden joukkojen ja puolustuska-
luston yhteentoimivuutta eri aloilla, joihin kuuluvat muun 
muassa helikopterit, ilmakuljetukset, omatekoisten räjäh-
teiden torjunta (C-IED), kauko-ohjattujen ilma-alusten si-
mulaattorikoulutukset, tietoverkkopuolustus ja puolustus-
alan energiaosaaminen.

> EDA toimii välittäjänä Euroopan komission, EU:n virastojen 
ja jäsenvaltioiden välillä sekä sotilaallisena yhdyssiteenä 
EU:n politiikkojen hyödyntämiseksi laajemmin puolustus-
alalla. Virasto toimii esimerkiksi 

>> sotilaallisena yhdyssiteenä EU:n yhtenäistä eurooppa-
laista ilmatilaa (SES) ja tietoverkkopuolustusta koskevien 
politiikkojen täytäntöönpanossa

>> Euroopan komission puolustus- ja turvallisuusalan kestä-
vän energiahuollon kuulemisfoorumin (CF SEDSS) täytän-
töönpanijana

>> niiden jäsenvaltioiden neuvottelukumppanina, jotka ha-
luavat minimoida EU:n kemikaalilainsäädännön (REACH) 
vaikutukset puolustukseen.

> EDA tarjoaa jäsenvaltioilleen foorumin osallistua moni-
kansallisiin valmiushankkeisiin, joiden toimet vaihtelevat 
suunnittelusta, tutkimuksesta ja yhtenäistämisestä kehit-
tämiseen, hankintaan ja koulutukseen. 

> Pieni ja joustava virasto toimii ”à la carte” -periaatteella: 
jäsenvaltiot voivat päättää tapauskohtaisesti, osallistu-
vatko ne hankkeisiin vai eivät. EDA hallinnoi tällä hetkellä 
reilusti yli sataa tutkimus- ja valmiusohjelmaa ja -hanketta. 
Lisäksi käynnissä on yli 200 muuta toimea, jotka liittyvät 
valmiuksien kehittämiseen, tutkimukseen ja teknologiaan 
sekä puolustusteollisuuteen.

> Jäsenvaltiot vahvistivat vuonna 2017 EDAn tehtävän EU:n 
tärkeimpänä priorisointivälineenä puolustusvoimavarojen 
kehittämisen tukemisessa. On keskeisen tärkeää varmis-
taa, että yhteistoimintaan perustuva voimavarojen kehittä-
minen keskittyy puolustusvoimien määrittämiin operatiivi-
siin tarpeisiin.

> Virasto edistää EU:n voimavarojen kehittämissuunnitel-
man (CDP) sekä kokonaisvaltaisen strategisen tutkimus-
linjauksen (OSRA) ja tärkeimpien strategisten toimien (KSA) 
säännöllistä arviointia. EU:n voimavarojen kehittämissuun-
nitelma ohjaa nyt jäsenvaltioiden kansallisia puolustus-
suunnitelmia ja toimii EU:n puolustusvälineiden tärkeimpä-
nä viitekehyksenä.

15 vuotta perustamisensa jälkeen  
EDA on vakiinnuttanut asemansa ja on nykyisin:

EU:n yhteentoimivuuden 
edistämisen harjoitus-
kenttä 

Puolustuksen huomiointi 
muissa EU:n politiikoissa 

EU:n puolustustutkimuk-
sen johtaja

Johdonmukaisuuden 
varmistaja

EU:n voimavarojen 
priorisoija 

EU:n puolustusyhteistyö-
foorumi


