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Opinnäytetyö käsittelee Suomen ja Venäjän välistä viisumikäytänteiden muutosta ja mahdol-

lista viisumivapautta maidemme välillä sekä niiden rinnakkaisvaikutusta kahden väliseen polii-

siyhteistyöhön. Suomella on sijoitettuna Pietariin Suomen pääkonsulaattiin kaksi poliisin eri-

tyisasiantuntijaa ja yksi viisumipoliisi.  Poliisiyhdyshenkilön ensisijaisena tehtävänä on opera-

tiiviseen rikostorjuntaan liittyvien poliisin rikostiedustelu- ja analyysimääräyksen mukaisten

tietojen hankinta yhteistyössä asemamaan viranomaisten kanssa sekä yksittäisten poliisiope-

raatioiden tukeminen välittämällä virka- ja oikeusapupyyntöjä ja jouduttamalla mahdollisuuk-

sien mukaan niiden toteuttamista sekä varmistamalla omalta osaltaan Suomen ja asemamaan

poliisiviranomaisten yhteistyön sujuvuus ja tuloksellisuus. Lisäksi yhdyshenkilön toimenkuvaan

kuuluu olennaisena osana asemamaasta saatavan rikostiedustelullisen informaation välittämi-

nen Suomen poliisille mm. rikostrendeistä, tekotavoista ja mahdollisista rikollisryhmistä. Vii-

sumipoliisin tehtävä on ainoastaan epäselvien viisumihakemusten taustatarkistusten tekemi-

nen, toisin sanoen ennalta estävä rikostorjunnallinen tehtävä.

Opinnäytetyössä on käytetty laadullisia tiedonkeruumenetelmiä kuten aiheesta tehtyjä kirjal-

lisuuskatsauksia. Suurimpana aineistona on käytetty Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n

yhdessä Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen kanssa tehtyä tutki-

musta. Viranomais- haastattelut on tehty lomakehaastatteluna, strukturoidulla haastattelu-

menetelmätyökalulla. Olin laatinut kysymykset etukäteen lomakkeelle johon kukin on vastan-

nut itsenäisesti.  Työssä käsitellään maidemme välistä rikollisuustilannetta ja sen vaikutusta

matkustamiseen ja poliisin yhdyshenkilötoimintaa. Tärkeänä näkökohtana on juuri Pietariin

sijoitettujen yhdyshenkilöidemme asiantuntija mielipiteet sekä Venäjän suurlähetystöön sijoi-

tettujen Venäjän lainvalvontaviranomaisten mielipiteet asiassa. Johtopäätelmässä todetaan,

että kummassakin tapauksessa, viisumikäytänteiden keventämisessä tai viisumivapaudessa,

poliisin työmäärä tulisi lisääntymään sisämaassa sekä kahdenvälinen rikostorjuntayhteistyö

kasvaisi entisestään.

Asiasanat: Venäjä, viisumi, viisumivapaus, poliisiyhdyshenkilö ja yleinen järjestys ja turvalli-
suus.
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This research was conducted to look into visa procedures between Finland and Russia and

possible changes meaning visa free travelling. And it´s parallel to our bilateral law enforce-

ment cooperation. Finland has posted two Police Liaison officers to its Consulate in St Peters-

burg and one visa police officer. A primary task of the Liaison Officer is to support operational

police cooperation and gather intelligence and analysis  information.  This must be done to-

gether with local law enforcement authorities. Task is also to pass legal requests and police

to police requests and speed them up if possible and make sure that bilateral police coopera-

tion is fluent and profitable. Quintessence is to pass criminal intelligence information from

the host country concerning crime trends and criminal groups. Duties of the visa police are to

do back ground checks of the doubtful visa application; this is purely crime prevention work.

Information has been gathered from different kind of researches concerning this matter. Most

valuable research has been done by Research and Analysis  Center, it  has done the research

together with University of Joensuu and funded by EU. I have interviewed law enforcement

authorities from National Police Board, National Bureau of Investigation, and General Consu-

late of Finland in St Petersburg and Embassy of the Russian Federation in Finland. The ques-

tions have been made beforehand and each of the individuals has answered by themselves. All

what have been said represent purely one´s private opinion in this matter and it is not to be

seen as official opinion. In this research I am dealing with the crime situation between Russia

and Finland and how it might effects to the travelling and bilateral law enforcement coopera-

tion. Most valuable point of views comes from our police liaison officers posted in St Peters-

burg and as well from Russian law enforcement authorities posted in Russian Embassy in Hel-

sinki. It is noted in my conclusion that in either way, easing the visa procedure or visa free

traveling between Russia and Finland, consequences are, that it will increase police work in-

side Finland and it will also increase our bilateral law enforcement cooperation at the same

time.

Keywords; Russia, visa, visa free travelling, police liaison officer and law and order
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1 Johdanto

Venäjän ja Euroopan unionin välillä on käyty viisumivapautta koskevia keskusteluja ja viralli-

sia neuvotteluja viime vuosien aikana. Neuvotteluissa on välillä lähennetty toisiamme ja taa-

sen välillä yhteiset ajatuksemme ovat erkaantuneet toisistaan merkittävästi, kuten tänä päi-

vänä. Kun opinnäytetyötä alettiin suunnitella maaliskuussa 2014, maailman poliittinen ja eri-

toten Suomen lähialuepoliittinen tilanne oli aivan toinen kuin tänään.  Viisumivapautta koske-

vat neuvottelut ovat tällä hetkellä jäissä johtuen Venäjän harjoittamasta politiikasta Krimillä

ja Ukrainassa sekä tämän tilanteen tuomista monenvälisistä taloudellisista pakotteista.

Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa on Suomen poliisilla poliisiyhdysmiestoimisto joka palve-

lee yhteispohjoismaisella periaatteella myös muita pohjoismaita. Poliisiyhdysmiesten tehtävä

on rikostorjuntaan liittyvien asioiden hoitaminen maidemme välillä. Tehtävät liittyvät pääasi-

allisesti vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Opinnäytetyön tutkimusongel-

ma on Suomen Pietarin pääkonsulaatissa olevan yhteispohjoismaisen poliisi- ja tulliyh-

dysmiestoimisto. Kuinka sen operatiivisiin ja muihin toimintoihin vaikuttaisi mahdollinen

viisumivapaus tai muunlainen viisumikäytänteiden muutos?

Tällä hetkellä viisumivapaasti saavat matkustaa molempien maiden diplomaattipassien halti-

jat. Tutkielman tekemiseen on käytetty eri kirjallisuuskatsauksia ja internet lähteitä. Tut-

kielma on eri tutkimuksiin perustuvaa pohdintaa, kuvaa antavaa tulevaisuuden näkökulmasta

ajatellen rikostorjuntaa ja vapaan liikkuvuuden tuomia mahdollisia haasteita sille. Tutkiel-

maan on haastateltu Pietarin pääkonsulaatin poliisiyhdyshenkilöitä, viisumipoliisia ja Keskus-

rikospoliisin ja Poliisihallituksen Venäjä-asiantuntijoita. Näiden lisäksi on haastateltu Venäjän

suurlähetystössä Helsingissä olevia Venäjän sisäministeriön (MVD), turvallisuuspalvelun (FSB)

ja huumepalvelun (FSKN) Suomeen sijoittuja yhdyshenkilöitä. Kaikki haastatteluissa annetut

mielipiteet ja kannanotot ovat virkamiesten henkilökohtaisia, eivätkä edusta heidän edusta-

mien virastojen virallista kantaa kysytyssä asiassa.

Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt yhteispohjoismaisena poliisi- ja tulliyhdyshenkilönä

Venäjällä, Moskovassa sekä Guangzhoussa (Kanton) ja Pekingissä Kiinassa vuosina 2007 ja

2011. Hän työskenteli Moskovassa Suomen suurlähetystössä yhteispohjoismaisena poliisi- ja

tulliyhdyshenkilönä vuosina 2006 ja 2007. Hänen tehtävänään oli laittoman maahantulo ja

ihmiskaupan torjunta sekä muun vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevat asiat.

Moskovasta hän siirtyi työskentelemään Etelä-Kiinaan Suomen konsulaattiin Guangzhouhun

(Kanton). Toimialueena hänellä oli Etelä-Kiina, mukaan lukien Hong Kong ja Macao jossa hän

työskenteli vuodet 2007 ja 2008.  Vuoden 2008 lopulla hän siirtyi Guangzhousta (Kanton) Pe-

kingiin Suomen suurlähetystön alaisuuteen ja perustamaan yhteispohjoismaista yhdyshenkilö
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toimistoa. Vuoden 2009 alussa hän perusti Tanskan suurlähetystöön Pekingiin yhdessä tanska-

laisen kollegansa kanssa yhteispohjoismaisen poliisi- ja tulliyhdysmies toimiston. Pekingissä

hän työskenteli kesäkuun loppuun 2011 asti. Venäjä asioiden kanssa hän on työskennellyt vii-

meiset kolme vuotta. Tekijän arkikokemukset ovat osa lähteitä, johon kuuluvat myös tekijän

tekemät opintomatkat Pekingin, Shanghain, Guangzhoun, Shenzenin, Sanyan ja Hong Kongin

lentoasemille sekä Macaon satamaan.

2 Käytetyt menetelmät ja keskeiset käsitteet

Opinnäytetyössä on käytetty laadullisen tutkimuksen menetelmää. Opinnäytetyössä käsitel-

lään todellisten rikostapausten ja rikollisuuden kuvaamista sekä sitä mitä vaikutuksia vapaalla

liikkuvuudella on rikollisuutteen. Opinnäytetyössä pyritään tuomaan todellinen kuva siitä, mi-

tä vaikutuksia viisumikäytänteiden muutoksilla on. Voidaan todeta, että kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa on tarkoituksena pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005.)

Viisumilla tarkoitetaan lupaa, jonka perusteella ulkomaalaisen maahantulo ja lyhytaikainen

oleskelu sallitaan muiden maahantulon edellytysten täyttyessä. Schengen-viisumin lajeja ovat

kertaviisumi, toistuvaisviisumi, kauttakulkuviisumi, lentokentän kauttakulkuviisumi ja paluu-

viisumi.  Viisumia haetaan ulkomaan edustustosta taikka lentoasemalta ennen maahan saa-

pumista. Neuvoston asetuksella säädetään valtioista, joiden kansalaiset ovat viisumivelvolli-

sia, ja valtioista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia Schengen-alueelle saapumista ja

Schengen-alueella tapahtuvaa lyhytaikaista oleskelua varten. (Ulkomaalaislaki 1:3§. 2004.)

Viisumivapaus tarkoittaa sitä, että Unionin kansalainen ja häneen rinnastettava voi saapua

Suomeen ja oleskella Suomessa viisumitta, jos hänellä on Suomessa hyväksytty matkustusasia-

kirja. (Ulkomaalaislaki. 3:18§. 2004.)

Poliisiyhdyshenkilö on Suomen poliisin esityksestä ulkoasianministeriön erityisasiantuntijan

virkaan nimitetty tai Keskusrikospoliisin nimittämä poliisiyhdyshenkilö, joka on sijoitettuna

ulkomaille strategisesti tärkeään kohteeseen. Poliisiyhdyshenkilön tehtävänä on tukea kansal-

lista rikostorjuntaa ja niihin liittyvien poliisin rikostiedustelu- ja analyysimääräyksen mukais-

ten tietojen hankinta yhteistyössä asemamaan viranomaisen kanssa. Tämän lisäksi tehtävänä

on yksittäisten poliisioperaatioiden tukeminen välittämällä virka- ja oikeusapupyyntöjä. Suo-

men edustustoihin komennetut poliisiyhdyshenkilöt ovat myös yhteispohjoismaisia yhdyshenki-

löitä. Rikostorjunnallisten poliisiyhdyshenkilöiden hallinto- ja ohjaus kuuluu Keskusrikospolii-

sille. (Poliisihallitus. 2010.)
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Yleinen järjestys ja turvallisuudella tarkoitetaan kaikkea sellaista poliisitoimintaa, jonka

tarkoituksena on luoda ja ylläpitää turvallista elin- ja toimintaympäristöä yhteiskunnan jäse-

nille, torjua ja estää ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiriöitä sekä poistaa tapahtuneet

häiriöt ja selvittää tapahtuneet oikeudenloukkaukset. Poliisin velvollisuutena on vakiintuneen

käsityksen mukaan suojella myös yksittäisten henkilöiden turvallisuutta sekä turvallisuutta

yksityisissä paikoissa. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen,

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. (Sisäministeriö. 2014.)

3 Viisumit

Suomen Venäjän edustustojen myöntämien viisumien määrät ovat kasvaneet joka vuosi kovaa

vauhtia, vaan toisin kävi tänä vuonna kun kriisi Venäjän ja Maailman välillä alkoi. Vuoden

2014 tammi - heinäkuussa itärajan yli matkusti noin 6,8 miljoonaa rajanylittäjää. Rajanylitys-

ten määrä väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 6,9 %, tosin ollessa samaa

tasoa kuin vuonna 2012.  Negatiivinen suunta tulee todennäköisesti jatkumaan jonkin aikaan

mutta pidemmällä aikavälillä paluu normaalin on vain ajan kysymys.

3.1 Viisumisäännöt

Viisumisäännöstön mukaan viisumipäätös tulisi antaa 15 päivän kuluessa sen hakemisesta. Jos

hakijalta vaaditaan lisäselvityksiä, aikaa voidaan jatkaa 30 päivään tai erityistapauksissa poik-

keuksellisesti 60 päivään (Viisumisäännöstön 23 art.). Viisumihelpotussopimuksen myötä vii-

sumin peruskäsittelyaikaa lyhennettiin 10, poikkeustapauksissa 30 päivään (Venäjän viisumi-

helpotussopimus 7 artikla). Yleensä viisumin käsittelyaika Suomen edustustoissa on 4 – 5 päi-

vää, mutta joskus ruuhkaisina aikoina käsittelyaika on saattanut venyä kolmeen viikkoon. Kii-

reellisissä tapauksissa voidaan hakea myös pikaviisumia. (TAK. 2013.)

Venäläisille myönnettävät viisumit Suomeen ja muihin Schengen-maihin:

Kertaviisumi, kaksi kertaviisumi ja monikertaviisumi.

Monikertaviisumin pituus voi olla 0,5 – 5 vuotta.

Monikertaviisumilla voi olla maassa (Schengen-alueella) enintään kolme kuukautta (90

päivää) puolen vuoden aikana (sama koskee myös kerta-viisumia).

Jos viisumi on haettu Suomeen, tulee pääpaino matkustamisessa olla Suomessa.

Raja- ja viisumiviranomaiset tarkastelevat passien leimoja kontrolloidakseen, onko

viisumia käytetty oikein. (TAK. 2013.)
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3.2 Myönnetyt viisumit

Ulkoasianministeriö tiedottaa viisuminmyönnöstään vuonna 2013. Viisumimäärät ja rajanyli-

tykset ovat kasvaneet vuosien aikana huimaa vauhtia. Ulkomaanedustustojen viisumihake-

muksista n. 95 prosenttia käsiteltiin Venäjällä sijaitsevissa Suomen neljässä edustustossa.

Suurin viisumiedustusto oli aiempien vuosien tapaan pääkonsulaatti Pietarissa, jossa käsitel-

tiin ensimmäistä kertaa yli miljoona (1 030 948) viisumihakemusta. Vuotta aiemmin Pietarissa

käsiteltiin 936 620 hakemusta, joten hakemusmäärä kasvoi n. 10 prosentilla. Pietarin pääkon-

sulaatti on myös suurin Schengen-maiden viisuminkäsittelijä Venäjällä. Hakemusmäärät kas-

voivat voimakkaasti myös Pietarin pääkonsulaatin kahdessa toimipisteessä Petroskoissa ja

Murmanskissa, joissa käsiteltiin 84 884 ja 63 488 hakemusta (vuotta aiemmin 73 833 ja 46

364). Murmanskin toimipisteessä hakemusten määrä kasvoi peräti 37 prosenttia edelliseen

vuoteen verrattuna. Moskovassa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 145 360 hakemusta, mikä oli

kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (134 631). (Ulkoasianministeriö

10.1.2013.)

Ulkoasianministeriö tiedottaa viisuminmyönnöstään tänä vuonna. Suomen ulkomaanedustustot

käsittelivät viime vuonna yhteensä 1 569 851 viisumihakemusta, mikä on enemmän kuin kos-

kaan aikaisemmin. Vuonna 2012 käsiteltyjä viisumeita oli 1 391 860. Kasvua käsiteltyjen vii-

sumihakemusten määrässä oli noin 13 prosenttia. Käsiteltävien viisumien määrä on ollut vah-

vassa kasvussa viimeisen kuuden vuoden aikana. Vuonna 2007 käsiteltiin 644 800 viisumihake-

musta. Ulkomaanedustustojen viisumihakemuksista yli 95 prosenttia käsiteltiin Venäjällä si-

jaitsevissa Suomen neljässä edustustossa. Suurin viisumiedustusto oli aiempien vuosien tapaan

pääkonsulaatti Pietarissa, jossa käsiteltiin 1 204 667 viisumihakemusta. Vuotta aiemmin Pieta-

rissa käsiteltiin 1 030 948 hakemusta, joten hakemusmäärä kasvoi noin 17 prosentilla. Pietarin

pääkonsulaatti on myös suurin Schengen-maiden viisuminkäsittelijä Venäjällä. Hakemusmää-

rät kasvoivat lievästi myös Pietarin pääkonsulaatin kahdessa toimipisteessä Petroskoissa ja

Murmanskissa.  Moskovassa käsiteltiin 142 949 viisumihakemusta, mikä on kaksi prosenttia

vähemmän kuin edellisvuonna. (Ulkoasiainministeriö. 2014.)

Seuraavasta kuvasta näkee selkeästi kausaalisen viisumien myöntö määrän vuosittain, mikä

osoittaa jatkuvaa matkustuksen lisääntymistä.
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Kuva 1. Suomen konsulaateissa venäläisille myönnetyt viisumit.

Vuoden 2014 tammi - heinäkuussa itärajan yli matkusti noin 6,8 miljoonaa rajanylittäjää. Ra-

janylitysten määrä väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 6,9 %, mutta on mää-

rällisesti edelleen samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012. Itärajan liikenteestä lähes 80 %

kulkee Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen eli Vaalimaan, Vainikkalan, Nuijamaan ja Imat-

ran kautta. Matkustajia näillä neljällä kansainvälisellä rajanylityspaikalla oli noin 5,35 miljoo-

naa. Venäläisten matkustajien osuus itärajan koko-naisliikenteestä oli 76 %. Vaalimaa on ollut

alkuvuoden aikana itärajan vilkkain rajanylitys-paikka. (Rajavartiolaitos. 2014.)

Kuva 2. Pietarin pääkonsulaatissa Venäläisille myönnetyt viisumit tammi-elokuu 2014.

Itäliikenteen kokonaismäärän laskusta huolimatta kansainvälisten rajanylityspaikkojen liiken-

ne kuitenkin kasvoi viime vuoteen verrattuna Imatralla (+4 %) ja Kuusamossa (+16 %). Matkus-

tajaliikenne väheni eniten Nuijamaalla (-16%). Rajaliikenteen kehitysluvut rajanylityspaikoit-
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tain eriteltyinä ilmenevät liitteestä. Liitteestä ilmenee myös tarkastetun kokonaisliikenne-

määrän kehitys mukaan lukien meri- ja lentoliikenne. (Rajavartiolaitos. 2014.)

Venäjän hidastunut talouskasvu, ruplan heikkeneminen ja Ukrainan tilanne heijastuvat itä-

rajan liikenteeseen. Kaakkois-Suomeen suuntautuu erityisesti ostosmatkailua, jota heikenty-

nyt ostovoima vähentää. Lisäksi Nuijamaalla rajaliikenteen laskuun on vaikuttanut mm. ra-

janylityspaikkojen remontointi ja läheisen Imatran rajanylityspaikan parantunut läpäisykyky.

Rajaliikenteen negatiivinen kehityssuunta tullee jatkumaan kuluvana vuonna. Pidemmällä ai-

kavälillä Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen odotetaan kääntyvän nousuun. (Rajavartio-

laitos. 2014.)

3.3 Arvioita

Uuden Suomen artikkelissa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes toteaa,

ettei viisumivapaus Venäjän kanssa lisäisi rikollisuutta. Suurin osa Suomeen haluavista venä-

läisistä pääsen jo nyt rajan yli hankkimalla viisumin. Suomeen matkustavien taustat voitaisiin

edelleen tarkistaa ja rikolliset käännyttää rajalta viisumivapaudesta huolimatta ja rajaturval-

lisuuteen panostettaisiin entistä enemmän. Moshesin mukaan viisumivapaus voisi vaikuttaa

venäläisten turistien määrään Suomessa, lentoliikenteen vilkastumiseen Helsingin lentoken-

tällä sekä suomalaisten idän matkustuksen helpottumiseen. Muutokset eivät kuitenkaan hä-

nen mielestään olisi dramaattisia. Kaikkein merkittävin vaikutus viisumivapaudella olisi

Moshesin mielestä luottamuksen lisääntyminen maiden välillä. Sillä olisi suuri merkitys Ve-

näjän europoliittisille suhteille, koska viisumivapaus kertoo luottamuksesta, hän kertoo.

(Moshes, A. 2012.)

Venäjä vaatii nyt suureen ääneen Euroopalta viisumivapautta itselleen, mutta epäselvää on,

onko sillä aikomustakaan antaa yhtä laajaa vapautta eurooppalaisille. On todennäköistä, että

Venäjä säilyttäisi silti maansa sisällä jonkinlaisten ulkomaalaisten rekisteröitymispakon - mikä

olisi käytännössä vain erimuotoinen viisumi ja takaisi turvallisuuspalvelu FSB:lle mahdollisuu-

den seurata ulkomaalaisten jokaista liikettä. Putinin aikana Venäjällä on aktivoitu uudelleen

myös neuvostoaikainen, ulkomaalaisilta suljettujen kaupunkien systeemi. Niihin meillä eu-

rooppalaisilla tuskin olisi asiaa viisumivapauden tultuakaan. Osa rajoituksista on tahallista

kansan liikkumisoikeuden kahlitsemista, mihin kuuluu sisäinen passijärjestelmä ja siihen liit-

tyvä propiska eli asumisoikeus johonkin paikkaan. Jos propiskaa ei jostain syystä saa - ja niitä

syitä on venäläisessä byrokratiassa satoja - ihmisestä tulee puolioikeudeton ja helposti myös

ulkomaanpassiton. Venäjällä on lisäksi lukemattomia "poistumiskiellon" alaisia ammatteja,

joiden edustajat eivät saa matkustaa ulkomaille, koska heillä on hallussaan valtionsalaisuuk-

siksi katsottuja tietoja. Yhden tällaisen ryhmän muodostavat esimerkiksi kansainvälistä rikolli-

suutta tutkivat poliisit (Paananen, A. 12.1.2013)
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4 Poliisiyhdyshenkilö

Tässä kappaleessa käydään läpi Suomen poliisin yhdyshenkilötoimintaa sekä yhteispohjois-

maista yhdyshenkilötoimintaa. Tarkastelussa on tehtävät, hallinto ja ohjaus. Yhdyshenkilöitä

on kahdessa eri kategoriassa, poliisin nimittämät ja ulkoasianministeriön nimittämät. Pietarin

pääkonsulaatissa kaksi varsinaista poliisiyhdysmiestä ovat ulkoasianministeriön nimittämiä

poliisin erityisasiantuntijoita, he kuuluvat edustuston henkilökuntaan ja omaavat diplomaatti-

statuksen. Poliisin nimittämä viisumipoliisi on poliisivirkamies joka komennetaan aina puoleksi

vuodeksi kerrallaan työskentelemään konsulaattiin. Suomella on yhdyshenkilöitä yksi Mosko-

vassa, kaksi Pietarissa, yksi Virossa, sivu akreditoitu Liettuaan ja Latviaan sekä yksi Pekingis-

sä, nämä kaikki ovat myös yhteispohjoismaisia yhdyshenkilöitä. Näiden lisäksi Suomella on

kaksi yhdyshenkilöä Europolissa, yksi Singaporessa Interpol Global Complex for Innovation

keskuksessa sekä kaksi liikkuvaa yhdyshenkilöä joista toinen hoitaa kahdenvälisiä asioita Liet-

tuaan ja toinen Espanjaan. Murmanskiin ja Petroskoihin on nimitetty poliisiyhdyshenkilöt, jot-

ka hoitavat tehtävän siten, että he käyvät työskentelemässä edustustossa yhden viikon ajan

kuukaudessa.

Yhdyshenkilöiden tulee noudattaa toiminnassaan yhtälailla kansallista lainsäädäntöä ja isän-

tämaansa lainsäädäntöä. Poliisiyhdyshenkilöt eivät ole isäntämaassaan poliisiviranomaisia si-

nällään eikä heillä ole poliisivaltuuksia, kuten kotimaassaan. Heidän päätehtävänsä on tiedon

välittäminen isäntämaan ja kotimaan välillä, sekä koordinoida kahdenvälistä rikostutkintaa.

Yhdyshenkilön sijoittaminen perustuu kahdenvälisiin tai monenvälisiin sopimuksiin, riippuen

siitä onko yhdyshenkilö akreditoituna yhteen tai useampaan (sivuakreditointi) maahan. Yh-

dyshenkilön toimintaa on säännelty kansallisesta lainsäädännössä ja kansainvälisistä kahden-

välisissä sopimuksissa, kuten esimerkiksi Memorandum of Understanting tyyppisissä sopimuk-

sissa. Kahdenvälisillä sopimuksilla voidaan joko kaventaa yhdyshenkilön toimikenttää tai laa-

jentaa sitä. Suurimpana yhdyshenkilötoiminnan etuna nähdään isäntämaan lainsäädännön se-

kä viranomaisbyrokratian tunteminen. Tämä tuo toimintaetua operatiivisten tehtävien hoi-

toon ja nopeuteen, perustuen henkilökohtaisiin viranomaiskontakteihin isäntämaassaan.

(Boister, N. 2005)

4.1 Suomen poliisin yhdyshenkilötoiminta

Poliisiyhdyshenkilön ensisijaisena tehtävänä on operatiiviseen rikostorjuntaan liittyvien polii-

sin rikostiedustelu- ja analyysimääräyksen mukaisten tietojen hankinta yhteistyössä asema-

maan viranomaisten kanssa.  Tehtäviin kuuluu yksittäisten poliisioperaatioiden tukeminen,

välittämällä virka- ja oikeusapupyyntöjä, ja jouduttamalla mahdollisuuksien mukaan niiden

toteuttamista sekä varmistamalla omalta osaltaan Suomen ja asemamaan poliisiviranomaisten
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yhteistyön sujuvuus ja tuloksellisuus. Lisäksi yhdyshenkilön toimenkuvaan kuuluu olennaisena

osana asemamaasta saatavan rikostiedustelullisen informaation välittäminen Suomen poliisille

mm. rikostrendeistä, tekotavoista ja mahdollisista rikollisryhmistä. (KRP. 2013.)

Suomen poliisiyhdyshenkilöt kuuluvat hallinnollisesti ja operatiivisesti Keskusrikospoliisin Kan-

sainvälisen osaston alaisuuteen siten, että heidän esimiehinään toimivat tehtävään erikseen

määrätyt, päällystöön kuuluvat virkamiehet. Ulkoasiainministeriön virassa toimivat poliisiyh-

dyshenkilöt ovat osittain myös ulkoasianministeriön ohjeiden ja määräysten alaisina, mutta

Suomen poliisin toimialaan liittyvissä tehtävissä hekin toimivat Keskusrikospoliisin Kansainväli-

sen osaston johdon ja valvonnan alaisina. (KRP. 2013.)

Keskusrikospoliisi nimittää ne palveluksessaan olevat yhdyshenkilöt, jotka toimivat poliisivi-

roissa sekä Suomen edustustoihin komennetut poliisihallinnon virkamiehet. Ulkoasiainministe-

riö nimittää alaisuudessaan toimivat poliisin erityisasiantuntijat. Sisäasiainministeriön poliisi-

osasto tekee ulkoasiainministeriölle tehtävän nimitysesityksen. Keskusrikospoliisi vastaa siitä,

että poliisiyhdyshenkilöiden virat julistetaan haettaviksi siten, että yhdyshenkilöt voidaan

nimittää mahdollisimman hyvissä ajoin, mielellään noin vuosi ennen tehtävän vastaanottamis-

ta. Yhdyshenkilön on ilmoitettava jatkosuunnitelmistaan siten, että uuden yhdyshenkilön ni-

mittäminen on mahdollista edellä mainitussa määräajassa. (KRP. 2012.)

Kuva 3. Suomen poliisin yhdyshenkilöt.
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4.2 Yhteispohjoismainen yhdyshenkilötoiminta

PTN tarkoittaa Polis och Tullen i Norden mot Narkotika.  PTN-yhteistyö alkoi vuonna 1972

pääasiassa huumausainerikollisuuden torjunnan tarpeisiin. Ajan myötä toiminta on laajentu-

nut muunkin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Toiminta kattaa noin 20

maata ympäri maailman. Verkostoon kuuluvat yhdyshenkilöt ovat kaikkien Pohjoismaiden käy-

tössä tasapuolisesti. Suomen lähettämistä yhdyshenkilöistä PTN verkostoon kuuluvat Venäjällä

Moskova ja Pietari, Viroon sijoitettu ja Latviaan ja Liettuaan sivu akreditoitu yhdyshenkilö ja

Kiinan yhdyshenkilö. (Poliisi. 2014.)

Kuva 4. Pohjoismaiden poliisi- ja tulli viranomaisten käyttämä virallinen PTN-logo.

PTN Yhdyshenkilö edustaa kaikkia viittä Pohjoismaata tasapuolisesti. Hän toimii koordinaatto-

rina isäntämaan ja Pohjoismaiden välillä koskien poliisi- ja tulli alaan liittyvää tietojenvaihtoa

ja rikostutkintaa. Toiminta-alueella tarkoitetaan isäntämaata ja valtioita, joihin yhdyshenki-

löllä on sivuakkreditointi. Yhdyshenkilön tehtäviin kuuluu myös vahvistaa ja tehostaa kansain-

välistä yhteistyötä, joka kohdistuu kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan

voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaisesti.  Yhdyshenki-

löiden lähettämistä koskeva sopimus tulee nähdä lisäyksenä yhteistyöhön, jota Europol, Inter-

pol ja World Customs Organisation (WCO) jo harjoittavat. Yhdyshenkilön tulee aktiivisesti

avustaa toiminta-alueen ja Pohjoismaiden poliisi- ja tulliviranomaisia kansainvälisen järjes-

täytyneen rikollisuuden torjunnassa. Yhdyshenkilö tulee sijoittaa kotimaansa suurlähetystöön

tai konsulaattiin, jollei isäntämaa pysty tarjoamaan sopivaa sijoituspaikkaa poliisi- tai tullivi-

ranomaisen tiloissa. Yhdyshenkilön ei tarvitse olla sijoitettuna omaan edustustoonsa vaan so-

pimuksen mukaan hänet voidaan sijoittaa mihin tahansa Pohjoismaan edustustoon. Sijoitus-

paikasta huolimatta yhteyshenkilön on luotava pysyvät yhteydenottorutiinit toiminta-alueen



15

keskeisiin sekä operatiivisiin poliisi- tai tulliviranomaisiin.  Yhdyshenkilön on vierailtava sään-

nöllisesti tärkeimpien yhteistyökumppanien luona ja pohjoismaisissa suurlähetystöissä toimin-

ta-alueella. Lisäksi yhteyshenkilön on pyrittävä yhteistyöhön muiden maiden lähettämien yh-

teyshenkilöiden kanssa toiminta-alueella. (PTN. 2012.)

Eri kansallisten virkanimikkeiden sijaan yhteyshenkilön tulee käyttää virkanimikettä pohjois-

mainen yhdyshenkilö / Nordic Liaison Officer. Tämä virkanimike eri Pohjoismaiden lisäselvi-

tyksineen tulee ilmetä yhdyshenkilön käyntikortista asianomaisella kielellä. Käyntikorteissa

tulee käyttää valmiiksi laadittua mallia. Yhdyshenkilön on pyrittävä toiminta-alueellaan yh-

teistyöhön kaikkien relevanttien lainvalvonta- ja tiedusteluviranomaisten kanssa. Yhdyshenki-

lön on itse kerättävä, kirjattava ja välitettävä oleellisia tietoja Pohjoismaille ja relevanteille

viranomaisille omalta toiminta-alueeltaan ja isäntämaan olosuhteista raportointitekniikkaa ja

viestintää koskevien toimintasääntöjen mukaisesti. (PTN. 2012.)

PTN ohjeen mukaan yhdyshenkilön tulee:

toimia linkkinä pohjoismaiden poliisi- ja tulliviranomaisten ja muiden vastaavien isän-

tämaan viranomaisten kanssa konkreettisissa rikostutkinta- ja rikostiedusteluasioissa,

jotka koskevat vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta.  Avunannossa tulee kiinnittää

huomiota erityisesti korkeaan laatuun ja nopeaan asian käsittelyyn. (PTN. 2012.)

avustaa muissa Pohjoismaiden kansalaisia koskevissa vakavaluonteisissa asioissa. Näitä

asioita voivat olla tietyn vakavuusasteen tapaukset, vaikkei niitä voitaisikaan yhdistää

järjestäytyneeseen kansainväliseen rikollisuuteen. (PTN. 2012.)

tiedottaa Pohjoismaiden kansalaisten pidätyksistä toiminta-alueella, jos yhdyshenkilö

saa tästä tiedon toiminta-alueen viranomaisilta/suurlähetystöstä.  (PTN. 2012.)

kerätä ja välittää strategista tiedustelutietoa pohjoismaisille lainvalvontaviranomaisil-

le sovittujen raportointi käytänteiden mukaisesti. (PTN. 2012.)

avustaa tarvittaessa Pohjoismaiden viranomaisia muissa toiminta-alueen mahdollisissa

tehtävissä siinä määrin, kun avustaminen ei haittaa yhteyshenkilön ensisijaisia työteh-

täviä.  (PTN. 2012.)

Yhdyshenkilö ei saa omasta aloitteestaan ryhtyä operatiiviseen toimintaan isäntämaassa Poh-

joismaiden puolesta. Pohjoismaiden poliisi- ja tulliviranomaisten pyynnöstä yhdyshenkilön

tulee ryhtymättä itse operatiiviseen toimintaan ja avustaa toiminta-alueensa lainvalvontavi-

ranomaisia rikostutkinnassa. Yhdyshenkilön on työtehtävissään noudatettava yhdyshenkilön

lähettäneen ja toiminta-alueen valtion lainsäädäntöä. Toiminta-alueen poliisi- ja tulliviran-
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omaisilta tulevia pyyntöjä tulee käsitellä samalla tavalla kuin on määrätty pohjoismaisien

pyyntöjen osalta. Tehtävien priorisointi ei saa määräytyä kansallisuuden perusteella, vaan sen

tulee perustua ainoastaan asiaperustaiseen harkintaan sekä prioriteettiin, joka tehtävälle on

annettu. Jos usea yhdyshenkilö on saanut komennuksen samaan maahan, yhdyshenkilöiden

tulee pitää päivittäin tiiviisti yhteyttä tiedottamalla ja avustamalla toisiaan, jotta yhteisiä

resursseja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja vältytään päällekkäiseltä

työskentelyltä. Yhdyshenkilö ei saa ryhtyä "erikoistehtäviin", kuten esimerkiksi peitetoimin-

taan, lähteiden kirjaamiseen tai vakoilutoimintaan.  (PTN. 2012.)

Tanskan, Ruotsin ja Suomen yhteyshenkilöt ovat EU:n kansalaisina velvoitettuja – kultakin val-

tiolta saadun hyväksymispäätöksen jälkeen – avustamaan muita jäsenvaltion lainvalvontavi-

ranomaisia neuvoston päätöksellä 2003/170/YOS. Vertaa päätöksen 2006/560/YOS muutoksiin

lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteiskäytöstä, johon

asianomaisten maiden yhteyshenkilöt ovat sitoutuneet, samoin kuin nämä ovat sitoutuneet,

siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista, noudattamaan neuvoston antamia ohjeita.

On tärkeää, että mihinkään näistä tehtävistä ei ryhdytä ilman yhteydenottoa kotimaan viran-

omaiseen, joka on lähettänyt kyseisen yhteyshenkilön ulkomaille. Norjan ja Islannin lähettä-

mät yhteyshenkilöt voivat noudattaa neuvoston päätöksiä siinä määrin kuin yhteyshenkilön

lähettänyt viranomainen katsoo parhaaksi. (PTN. 2012.)

Kuva 5. Yhteispohjoismaiset poliisi- ja tulliyhdyshenkilöt.
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5 Suomen Pietarin pääkonsulaatti

Suomen Pietarin pääkonsulaatti edustaa Suomen ja suomalaisten etuja Luoteis-Venäjällä, pi-

tää yllä laajaa kosketuspintaa alueen viranomaisiin mukaan lukien lainvalvontaviranomaisiin,

seuraa alueen kehitystä sekä vahvistaa myönteistä Suomi-kuvaa alueella. Lisäksi pääkonsu-

laatti edistää Suomen ja Luoteis-Venäjän kaikkinaista vuorovaikutusta: henkilöiden liikkumista

rajan yli, tavaroiden ja palveluiden kauppaa, kuljetusta, logistiikkaa sekä investointeja. Ym-

päristöyhteistyötä pääkonsulaatti tukee erityisesti Suomenlahden suojelun kehittämiseksi, ja

kulttuurin saralla edustusto toimii suomalaisen kulttuuriosaajien tuntemuksen ja kulttuuriyh-

teistyön lisäämiseksi. Edellä mainittujen tehtävien ohella pääkonsulaatti toimii tiiviissä yh-

teistyössä muiden Suomea edustavien instituutioiden kanssa ja pitää yllä läheistä vuorovaiku-

tusta alueen suomalaisiin yhteisöihin sekä tarjoaa kansalaisten tarvitsemia konsulipalveluita.

Pietarin pääkonsulaatin henkilöstömäärä on yhteensä noin 140, joista Suomesta lähetettyä

henkilökuntaa on 30. Asemamaasta palkattuina työskentelee 50 suomalaista sekä 60 venäläis-

tä henkilöä. (Ulkoasiainministeriö. 2014.)

Yhdyshenkilötoimisto on perustettu Pietariin 1994. Se aloitti toimintansa yhden henkilön toi-

mistona, mutta nyt siellä työskentelee 3 poliisimiestä ja heidän sihteerinsä. Kaksi heistä on

ulkoasianministeriön poliisin erityisasiantuntijoiden viroissa joiden toimikausi on 2-5 vuotta ja

yksi viisumipoliisina omassa poliisin virassa oleva komennettuna puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Toimistoa johtaa poliisi päällystöön kuuluva poliisimies ja työparinaan hänellä on poliisin ali-

päällystöön kuuluva poliisimies. Yhdyshenkilöt hoitavat Suomen ja Venäjän välisiä poliisin

operatiivisia tehtäviä, sekä oikeus- ja virka-apuasioita ja avustavat konsuliasioissa edustustoa.

Toimisto on PTN toimisto joten he edustavat Venäjällä myös muita Pohjoismaita. Viisumipolii-

si toimii konsulaatin viisumiyksikön apuna, selvittäen epäselvien viisumihakemusten taustoja.

6 Tutkimukset

Tutkimus- ja analyysikeskus TAK on tehnyt laajan tutkimuksen mahdollisista EU:n ja Venäjän

välisen viisumivapauden vaikutuksista. Tutkimus on jaettu moneen osioon, tarkasteluun olen

valinnut tutkimuksen taustatiedoista koskien Venäjän ja Suomen lähialueiden rikollisuutta

sekä kyselytutkimuksen Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella. TAK:n tutkimus on

tehty Euroopan Unionin rahoituksella aluekehitysrahastosta. (TAK. 2013.)

6.1 Rikollisuustilastot

TAK:n tutkimuksessa on otettu vertailuun lähialueiden rikostilastoja. Suomen ja Venäjän ri-

kostilastojen vertaaminen on sinänsä haastavaa koska maiden tilastointitavat poikkeavat toi-

sistaan. Suomessa poliisin tietoon tulleista rikoksista Tilastokeskus tekee omat tilastonsa kun

taasen Venäjän sisäasianministeriö rekisteröi poliisille tehtyjen rikosten määriä jotka sen "ti-
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lastokeskus" Rosstat kokoaa. Näiden kahden erilaisen tilastointitavan vuoksi Suomen ja Venä-

jän rikosten määrien vertailu on suuntaan antavaa. Venäjän sisäasianministeriön rikostilasto-

jen luotettavuutta ei pystytä myöskään täysin varmistamaan, koska sitä on useasti arvosteltu

johtuen Pohjois- Kaukasuksen alueiden tilastojen vääristymää alakanttiin.  Lähialueiden rikos-

tilastoja vertailtaessa Venäjän koko maata koskeviin tilastoihin ilmenee, että rikosten määrä

suhteessa asukaslukuun on koko maan keskitasoa pienempi Leningradin alueella ja Pietarissa

mutta Murmanskin ja Karjalan alueella suurempi. Leningradin alueella ja Pietarissa törkeiden

rikosten osuus kokonaismäärästä on suurempi kuin Murmanskin alueella ja Karjalan tasavallas-

sa. Leningradin alueella ja Pietarissa tapahtuu rikoksia vähemmän mutta ne ovat luonteeltaan

törkeitä rikosmuotoja. Huumausainerikollisuutta tarkasteltaessa nousee esiin niiden suurehko

osuus Moskovassa ja Pietarissa. Erityisesti Pietarissa suhteessa muihin rikostyyppeihin huuma-

usainerikosten on kasvanut huomattavasti, vuonna 2012 henkirikosten ja niiden yritysten sekä

ryöstöjen määrät ovat vähentyneet kun taas huumausainerikosten määrä on kasvanut. (TAK.

2013.)

Alla olevassa kuviossa on havaittavissa vuosittaiset trendit kunkin rikostyypin osalta. On sel-

keästi havaittavissa huumausainerikosten moninkertaistuneen yli kymmenen vuoden aikana.

(TAK. 2013.)

Kuva 6. Rikoslajityypit.

Rekisteröidyissä rikoksissa 1000 asukasta kohden alla olevina vuosina on havaittavissa, että

vuoden 2006 jälkeen rikosten määrät ovat kääntyneet laskuun Leningradin alueen ja Pietarin

suhteen. Pietariin suhteutettuna Karjalan tasavallassa on tehty kaksinkertainen määrä rekis-

teröityjä rikoksia. (TAK. 2013.)
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Kuva 7. Rekisteröidyt rikokset.

Lähialueilla niin kutsuttujen törkeiden rikosten määrän kehitys näkyy selkeästi alla olevasta

kuviosta. Kokonaisuutta ajatellen törkeiden rikosten suhteellinen osuus on vähentynyt kaikissa

paikoissa. Lähialueillamme kuten Leningradin alueella ja Pietarissa törkeiksi luokiteltujen ri-

kosten määrä on välillä 35 % -40 %, mikä on aika huomattava. (TAK. 2013.) Pietari on väkilu-

vultaan suurin näistä kaikista ja jo, se osaltaan voi olla vaikuttamassa törkeiden rikosten ko-

konaismäärään, vaikkei se yksiselitteistä olekaan.

Kuva 8. Törkeiden rikosten määrä lähialueilla.

Tässä tilastossa on käsitelty ryöstöjen, varkauksien ja huumausainerikosten suhteellista osuut-

ta muihin rikoksiin. Pietarissa huumausainerikosten suhteellinen osuus on suurempi verrattuna

muihin lähialueisiin, huumausainerikokset käsittävä yhden kolmas osan kaikista rikoksista.

Venäjän Federaation koko alueeseen verrattuna alla olevat muut lähialueemme ovat suhteil-

taan maan keskitasoa. (TAK. 2013.) Huumausaineiden saatavuus voidaan käsittää Pietarin

koolla ja sillä, että se on kosmopoliittinen kaupunki. Pietari toimii myös huumausaineiden

tuonnin kohdepaikkana. Tulli on takavarikoinut vuosien aikana huomattavia määriä huumaus-
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ja lääkeaineita joita yritetty salakuljettaa Venäjälle Suomen kautta. Suomeen huumausainei-

ta on pääosin kuljetettu Keski-Euroopasta ja Etelä-Amerikasta. On kyse ammattimaisesta ja

hyvin organisoidusta kansainvälisestä rikollisuudesta. (Tulli. 2011.)

Kuva 9. Ryöstöt, varkaudet ja huumausainerikokset.

Tässä tarkastellaan Suomeen tulevien venäläisten matkustustilastoja sekä rikoksesta epäiltyjä

suhteessa muista maista Suomeen matkaaviin. Voidaan havaita, että venäläisten osuus rikok-

sentekijöinä on pienempi kuin muista maista tulevilla matkaajilla. (TAK. 2013.) Tässä voi mie-

lestäni tehdä sen havainnon, että Venäjän ollessa viisumipakollinen maa sen kansalaiset jou-

tuvat viisumikelpoisuus tarkasteluun hakiessaan viisumia Suomeen. Ymmärrettynä niin, että

niin sanottu rikollinen aines karsiutuu osaltaan jo hakumenettelyssä pois.

Kuva 10. Matkustustilastot.

Viron tullessa viisumivapauden sekä Schengen sopimuksen piiriin Suomessa tehtiin samanmois-

ta etukäteisarviointia ja tutkimusta mitä viisumikäytänteiden muutos voisi tuoda tullessaan.
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Tarkasteltaessa alla olevaa tilastoa voidaan todeta, että Viron saama viisumivapaus, Viron

Euroopan Unionin jäsenyys ja Schengen sopimuksen voimaan astuminen ovat lisänneet viro-

laisten matkailijoiden rikollisuuden määrää Suomessa. (TAK. 2013.)  Vapaan liikkuvuuden hin-

ta voi olla myös kasvava rikollisuus maassamme. Suomen poliisin yhdysmies Harri Alhainen

totesi Poliisilehdessä 2004, että Viron EU-jäsenyys ei lisää rikollisuutta Suomessa. Hänen mu-

kaansa Virolainen järjestäytynyt rikollisuus on jo rantautunut Suomeen vuosia sitten. Hän to-

teaa kuitenkin, että Viron liittyminen Schengeniin mahdollistaa vapaan liikkumisen koko

Schengen alueen sisällä. (Poliisi. 2004.) Alla oleva tilasto todistaa kyllä asian toisin, rikosten

määrä lisääntyi oleellisesti vapaan liikkumisen myötä. Muurisen ja Pentin opinnäytetyö Schen-

gen, ulkomainen rikollisuus ja omaisuuden suojaaminen Suomessa on tutkittu aikavälillä 2000

vuoteen 2012 saakka omaisuusrikosten määrien kasvamista Suomessa Baltian maiden vapaan

liikkuvuuden myötä. Tutkielman mukaan epäiltyjen määrät kasvoivat viidenneksen. Järjestäy-

tynyt rikollisuus tulee Suomeen Baltian alueelta Virosta ja Liettuasta. Schengenin tuoman va-

paan liikkuvuuden myötä omaisuusrikosten määrä kasvoin näiden maiden osalta Suomessa

29 %. Tutkimuksessa todetaan, että rajojen avautumisen myötä näpistysten ja varkauksien

määrät kasvoivat Suomessa. Omaisuusrikostilastoissa Virolaiset ovat olleet suurimpana ryhmä-

nä verratessa muihin Baltian maihin ja johtunevat Viron rajanaapuriasemasta ja lukuisista

liikenneyhteyksistä maidemme välillä. (Muurinen, Pentti. 2014.)

Kuva 11. Virolaisten rikokset Suomessa.

Tilastosta nähdään Suomen poliisin tutkimat venäläisten matkailijoiden tekemät rikokset

Suomessa. Viime vuosien aikana omaisuusrikosten kuten näpistysten osuus on kasvanut mutta

yleisimpiä rikostyyppejä ovat olleet liikennerikkomukset ja rikokset. (TAK. 2013.) Venäläinen

liikennekulttuuri on aivan toisenlainen kuin Suomessa ja tämä on omiaan lisäämään liikenne-

rikkomusten ja rikosten määrää jos viisumikäytänteet kevenevä ja matkustus lisääntyy.
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Itä- Suomen poliisilaitoksen komisario Jyrki Haapala kirjoittaa www-sivuillaan venäläisestä

liikenne kulttuurista seuraavasti. "Venäläisten ajoneuvojen määrä Suomen tiestöllä kasvaa

joka ikinen vuosi. Maahamme saapuvat venäläiset ajoneuvot ja niiden kuljettajat elävät tie-

tenkin tässä maassa oman maamme lakien mukaisella tavalla. Venäläisestä autosta on löydyt-

tävä joulu-, tammi ja helmikuussa massamme liikkuessaan vähintään nastattomat talvirenkaat

ja venäläisiä kuljettajia koskevat tietenkin samat perussäännöt kuin oman maamme ajoneuvo-

jen kuljettajia. Joidenkin sääntöjen rikkomisen osalla ovat venäläiset autoilijat kunnostautu-

neet, sillä mm. tutkanpaljastimia on venäläisistä ajoneuvoista kerätty talteen vuosien varrella

melkoinen määrä. Moni oman maamme kuljettaja on kiinnittänyt huomionsa siihen, että ve-

näjän rekisterissä oleva ajoneuvo seisoo milloin missäkin tiellä hätävilkut päälle kytkettyinä,

vaikka auton matkustajilla ei olisikaan mitään hätää. Eräänä tunnuspiirteenä venäläisten liik-

kumisessa maassamme on myös se, että autojen kuljettajat ajavat useamman auton ryhmissä

tiestöllä ja ryhmän yrittäessä pysyä yhdessä, ovat autoletkan kuljettajien suorittamat ohituk-

set liian usein hiuksia pystyyn nostattavia. Tosiasia on myös se, että melkoinen määrä venä-

läistä raskasta liikennettä kääntyy takaisin Venäjälle raskaan liikenteen ajoneuvon heikon

kunnon vuoksi. Vuosien takaa on muistettavissa myös erityisesti Porvoon moottoritien huo-

mattavat ylinopeudet, joihin syyllistyivät venäläiset kuljettajat siirtäessään uusia ajoneuvoja

Venäjän puolelle. Venäjän liikenteen onnettomuustilastot ovat korutonta kertomaa siitä, mitä

liikenteessä oikein tapahtuu. Vaikka liikenteessä menehtyneiden määrää onkin saatu vähene-

mään merkittävästi eri toimilla, kuoli Venäjän liikenteessä tilastojen mukaan vuonna 2011

kaikkiaan 23 471 ihmistä. Vuonna 2005 sama luku oli 33 000 liikennekuolemaa, joten jotain

positiivista on todella myös Venäläisessä liikenteessä tapahtunut. Onko ajoneuvokannan pa-

rantuminen ollut eräänä syynä tilastojen positiiviseen kehittymiseen, sillä venäjän tiestöllä

liikkuva kalusto on parantunut vuosi vuodelta, mutta samalla tietenkin ns. peruskansalla ei

ole vieläkään mahdollisuutta hankkia itselleen Venäjällä turvallista uutta autoa. Todellisuu-

dessa törmäys "ökymaasturilla" peruskansan Ladaan on tyrmäävä nimenomaan Ladan matkus-

tajia kohtaan. Luotettavia Venäjän rattijuoppotilastoja ei tunnu löytyvän mistään, vaikka

eräät internet lähteet kertovat jopa täysin utopistisista rattijuopumusmääristä. Sen sijaan

rattijuoppojen ilmoitetaan tilastojen tappavan Venäjän liikenteessä keskimäärin 2000 ihmistä

joka ikinen vuosi. Vuonna 2010 Venäjän valtion ylin johto ärähti rattijuoppojen aiheuttamien

vakavien onnettomuuksien seurauksena ja samalla Venäjän liikenteeseen ajettiin 0,0 promil-

len raja. Vuonna 2013 jouduttiin kuitenkin rajaa nostamaan 0,35 promilleen, sillä 0,0 promil-

len rajaa oli Venäjän Miliisin mukaan vaikea valvoa". (Haapala. 2014.)
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Kuva 12. Venäläisten matkailijoiden rikokset.

Virolaisten saatua viisumivapaus tekemien rikosten määrä vuosina 1998-2001 ole keskiarvol-

taan 7,6 rikosta tuhatta matkustajaa kohden. Kun Schengen sopimus astui voimaan 2008 rikos-

ten määrä lisääntyi. Tarkasteltaessa Viron EU-jäsenyyden vaikutuksia niin voidaan huomioida,

että rikosten määrä vuonna 2004 suhteessa matkustaja määriin pieneni. (TAK. 2013.)

Kuva 13. Venäläisten tekemien rikosten määrä suhteutettuna matkustajamääriin.

6.2 Pohdintaa vaikutuksista

Suomen ja Venäjän välinen viisumivapaus lisäisi matkoja Pietarista, Moskovasta ja Leningradin

alueelta yhteensä vähimmillään noin 7,1 miljoonaa. Pietarin alueella asuvien matkat lisään-

tyisivät vähintään noin 66 %, Moskovassa asuvien matkat vähimmilläänkin jopa seitsenkertais-

tuisivat ja Leningradin alueella asuvien matkat pysyisivät vähimmillään suurin piirtein samalla
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tasolla kuin ennen. Matkat saattaisivat vähentyä Pietarin pohjois- ja luoteispuolelta kun muu-

alta Leningradin alueelta matkat vähimmilläänkin lisääntyisivät. Matkustajien määrä Pietaris-

ta ja Leningradin alueelta lisääntyisi n. 80 % ja Moskovasta kuusinkertaistuisi. Pietarista ja

Moskovasta matkustaisi Suomeen vuosittain noin 1,5 miljoonaa henkilöä ja Leningradin alueel-

ta noin 250 000 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että pietarilaisista n. 31 %, moskovalaisista n. 13 %

ja Leningradin alueella asuvista n. 15 % kävisi Suomessa vuosittain. (TAK. 2013.)

Viisumivapauden myötä venäläisten rikoksentekijöiden määrä Suomessa tulee varmasti lisään-

tymään. Pietarista Suomeen pääsee linja-autolla 20 eurolla, joten rikoksen hyöty ei tarvitse

olla kovin suuri, että matkakulut saa katettua. Viisumivapauden myötä tulisikin poliisin eri

puolilla Suomea pystyä tekemään rikoksiin syyllistyneille käännytyspäätös. Tämän perusteella

rajaviranomaiset voivat rajoittaa henkilön maahanpääsyä jatkossa. Etelä-Karjalan poliisipääl-

likkö Jyrki Wasastjärna uskoo, että nykyinen viisumikäytäntö siistii venäläisten käyttäytymistä

Suomessa. Erityisesti se näkyy liikennekäyttäytymisessä. Wasastjärna toteaa, että vahva usko

on siitä, että kun sosiaalinen ja elintasoero on korkea, se houkuttaa toiselle puolelle, jossa

ruoho on vihreämpää, hakemaan parempaa toimeentuloa sekä laillisin että laittomin keinoin.

Saattaa näkyä harmaana taloutena, kerjäämisenä, kaupusteluna, salakuljetuksena ja niin

edelleen. (TAK. 2013.)

Hänen mukaansa oikeusapu Venäjän ja EU-maiden välillä ei toimi. Venäjältä ei saa tietoa ri-

koksista epäillyistä, eivätkä venäläisviranomaiset suostu edes kuulustelemaan oman maan

kansalaisia toisen valtion viranomaisten pyynnöstä. Valtaa alueellisilta toimijoilta on siirretty

Moskovaan. Viranomaisia on jopa kielletty yhteydenpidosta ulkomaalaisten viranomaisten

kanssa ns. agenttilain perusteella. Anastettua omaisuutta ei saada Venäjältä takaisin. (TAK.

2013.)

TAK:n toteuttamasta päättäjäkyselyn tulokset näkyvät alla olevassa kuvassa. Tästä ilmenee se

millaisia kielteisiä vaikutuksia päättäjät arvioivat viisumivapauden tuovan. Rikollisuuden kas-

vaminen arvioidaan suurimmaksi "uhaksi" sekä ei toivottujen henkilöiden maahan saapuminen,

toisaalta rikollisuus käsittää myös ei toivotut henkilöt. Huomattavaa on myös ihmiskaupan ja

laittoman maahantulon lisääntymisen arviot. Yhteiskuntaan vaikuttavana tekijänä näkisin yh-

tenä negatiivisen asiana kuvasta ilmenevä arvion kulttuurien välisten konfliktien riskin kasva-

misena. Tällaisen ilmiön mukana saattaisi todennäköisesti olla myös poliittisia vaikutuksia ja

seurauksia.
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Kuva 14. Viisumivapauden kielteiset vaikutukset.

Venäjällä epäillään, että Suomen kokemukset Baltian liittymisestä Euroopan unioniin ja

Schengenin alueeseen on syynä hidasteluun viisumittomuuteen siirryttäessä. Viisumivapauden

hitaan edistymisen syyksi epäillään myös pelkoa Keski-Aasian valtioiden kansalaisten muutto-

liikenteestä Euroopan unionin alueelle. (TAK. 2013)

6.3 Rikollisuuden torjunnan strategia

Valtioneuvoston periaatepäätöksen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategian tavoit-

teena on heikentää ja ennalta estää järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä siten,

että järjestäytynyt rikollisuus vähentyisi, eikä ilmiönä kehittyisi vakavampaan suuntaan. Eri-

tyisenä tavoitteena on estää järjestäytyneen rikollisuuden haitallista vaikutusta yhteiskunnan

toimintaan, estää rikollisten järjestäytymistä ja korostaa sitä, että järjestäytyneeseen rikolli-

suuteen liittyvään toimintaan osallistuminen ei ole houkutteleva vaihtoehto. EU:n neuvoston

mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyy useamman kuin kahden henkilön pitkäaikais-

ta yhteistyötä, järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluvia henkilöitä epäillään vakavista ri-

koksista, ja sen toimintaa leimaavat muun muassa väkivallan käyttö ja rahanpesu. Ryhmät

voivat olla hierarkkisia tai verkostomaisia ja niiden tarkoitus on tuottaa jäsenilleen voittoa tai
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valtaa rikollisen, mutta myös lailliselta näyttävän toiminnan kautta. Ryhmien toiminta voi olla

paikallista, kansallista tai rajat ylittävää. (Valtioneuvosto. 2013.)

6.4 Itäliikkuvuuden kasvun työryhmä

Suomi perusti 2012 Venäjä asioiden ministerityöryhmän koskien itäliikkuvuuden kasvua. Itä-

liikkuvuuden kasvun työryhmän tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää itäliikkuvuuden kasvun

tuomia haasteita. Tärkeänä nähtiin rajanylityspaikkojen ja niille vievien liikenneyhteyksien

kehittäminen ja parantaminen sekä riittävien henkilöresurssien turvaaminen ja rahoitus. En-

nen viisumikäytänteiden muutosta Suomen tulisi ottaa käyttöön EU:n Smart Borders- järjes-

telmä sekä biometriikkaan perustuva rajanylitystietojärjestelmä. Näillä pystyttäisiin tehok-

kaasti estämään laittoman maahantulon ja rikollisen aineksen maahan tulo. Yhtenä keskeise-

nä aiheena on nähty viranomaisyhteistyön kehittäminen Venäjän kanssa, missä pyritään ra-

janylityspaikkojen ja liikenneyhteyksien yhteiseen kehittämiseen. Tämä tarkoittaa yhteyden-

pidon, monitasoisen tiedonvaihdon ja yhteistyön kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä poliittis-

ten päätöksentekijöiden ja muiden viranomaistahojen tapaamisia. Suomen sisäisiä kehittämi-

seen tähtääviä toimia ovat oman viranomaisyhteistyön ja yhteensovittamisen parantaminen

kustannustehokkaalla tavalla. Viranomaistasolla pidetään tärkeänä kohdennettua kielikoulu-

tuksen valmiutta sekä keskitettyä käännös- ja tulkkauspalvelujen kehittämistä. Kehittämis-

toimien onnistumiseksi omalla sisäisellä rahoituksella ei todennäköisesti selvittäisi vaan ulko-

puolista rahoitusta tulisi hyödyntää tehokkaasti ja selvittää rahoituslähteet riittävällä laajuu-

della. (Sisäministeriö. 2014.)

7 Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020- 2030

Liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt vuonna 2013  selvityksen talouden ja liikenteen kehi-

tyksestä Suomen ja Venäjän välillä vuosina 2020-2030. Selvitys arvioi Venäjän talouskasvun

olevan vakaata seuraavan vuosikymmenen aikana, vaikkakin nyt maailmanpoliittinen tilanne

on toinen ja Venäjän talous laskee. Selvityksessä on katsottu, että henkilöliikenne kasvaa kai-

ken aikaa ja kaikissa liikennemuodoissa. Liikennekysynnän kehittymiseen vaikuttavien toimin-

taympäristön muutosten arviointiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä erityisesti muutosten

ajallisessa realisoitumisessa. Henkilöliikenteessä viisumivapauden toteutumisen aikataulu on

keskeisin. Tämän hetkinen viisumivapausneuvottelujen pysähtyminen ja rajamuodollisuuksiin

ja tarkastamiseen liittyvät prosessit ja resurssit asettavat rajoitteita liikkumisen sujuvuudelle

ja matkapotentiaalin täysimääräiselle toteutumiselle. (Liikenne ja viestintäministeriö. 2013.)

Selvityksessä on käsitelty toimintaympäristön muutostekijöitä seuraavasti:

- viisumikäytännön muutos kuten monikertaviisumien asteittainen lisääntyminen ja

siirtyminen lopuksi viisumivapauteen.
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- matkustusasiakirjojen laajempi kattavuus erityisesti Venäjällä.

- rajanylitystoimintojen ja kuljetusjärjestelmän riittävä kapasiteetti, tehostamalla ra-

janylitystoimia.

- hintatason tasaantuminen maiden välillä.

- talouden kehitys skenaario kuten Venäjän talouden on ajateltu kehittyvän lähinnä

normaalilla tasolla.

- liikennejärjestelmän palvelutason parantuminen kuten parempi saavutettavuuden ta-

so.

- ostovoiman kehitys erityisesti Venäjällä tarkoittaen tuloerojen kaventumista ja palk-

kojen nousua.

- verotuskäytännön muutokset / käyntänteet alv:n osuuden pysyminen tai sen poitumi-

nen.  (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2013.)

Toimintaympäristön muutosolettajia viisumivapautta ajatellen ovat seuraavat:

- Venäläisillä yleisesti ulkomaanpassi, koska venäläisillä ulkomaanpassi on nykyisin ai-

noastaan neljänneksellä koko väestössä.

- Maidemme väliset rajamuodollisuudet sujuvat ongelmitta eikä liikenne aseta sille es-

teitä. V-enäjän talouksien ostovoiman merkittävä kasvu nykyisestä.

- Vuorovaikutus kasvaa laajenevan työmarkkina-alueen myötä.

-

Alla olevassa kuvassa Suomi Venäjä lähivyöhyke, jonne ostovoima ja työmarkkina-alue laaje-

nevat, mutta myös se alue minne vapaan liikkuvuuden tuoman rikollisuuden olettaisi ensim-

mäisenä vaikuttavan.

Kuva 15. Suomi-Venäjä lähivyöhyke.
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Seuraavassa kuvassa on arvioitu Suomen ja Venäjän välisen maaliikenteen kehitystä vuoteen

2030 saakka. (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2013.)  Toisaalta taloudelliset suhdanteet ja

maailman poliittinen tilanne vaikuttavat maaliikenteen kehitykseen oleellisesti. Kuten tämän

hetkinen Venäjän käyttämä politiikka Krimillä ja Ukrainassa, missä se reagoi nopeasti ja ag-

gressiivisesti omien etujensa turvaamiseen, unohtamatta käynnissä olevaa "pakotesotaa". Nä-

mä kaikki taannuttavat matkustamista maidemme välillä.

Kuva 16. Tulevaisuuden maahenkilöliikenne.

8 Haastattelut

Olen haastatellut tutkielmaani Poliisihallituksen ja Keskusrikospoliisin Venäjä asiantuntijoita,

Suomen Pietari pääkonsulaatin poliisiyhdyshenkilöitä sekä viisumipoliisia. Venäjän suurlähe-

tystöstä olen haastatellut Venäjän sisäministeriön MVD edustajaa, Venäjän turvallisuuspalve-

lun FSB edustajaa ja Venäjän Huumepalvelun FSKN edustajaa. Aikaisimmista aiheeseen liitty-

vistä haastatteluista olen ottanut tähän mukaan kaksi, jotka mielestäni vahvistavat tutkimuk-

sissa ilmitullut kuvaa. Kaikki haastatteluissa annetut mielipiteet ja kannanotot ovat virka-

miesten henkilökohtaisia, eivätkä edusta heidän edustamien virastojen virallista kantaa kysy-

tyssä asiassa.

8.1 Aikaisemmat haastattelut

Vuoden 2013 alussa haastattelin Keskusrikospoliisin Petroskoin silloista yhdysmiestä liittyen

viisumivapauden tuomiin vaikutuksiin. Poliisiyhdysmies kertoo, että Venäjän viranomaisten

mukaan Karjalassa on puhuttu melko auliisti mahdollisesta viisumivapaudesta. Varsinkin nyt

kun Tasavallan päämieheksi tuli Hudilainen, joka on ottanut asian monella taholla esille. Ul-

komaan passeja on Karjalassa noin 200 00, asukkaita reilut 700 000. Passien myöntäminen on
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vilkastunut ja näistä vuonna 2012, 85 000 hankki viisumin. On arvioitu, että puolella eli

400 000 henkilöllä on mahdollisuus hankkia passi ja matkustaa ulkomaille, eli kasvun potenti-

aalia on vielä olemassa. Innokkaimmat matkustajat asuvat rajan läheisyydessä: Sortavala, Pit-

käranta, Lahdenpohja, Kostamus. Suhteellisesti ottaen väestömäärään heillä on enemmän

viisumeita kuin väkirikkaassa Petroskoissa, missä asuu melkein puolet Karjalan Tasavallan vä-

estöstä. Matkaa rajalle Petroskoista on 300 km ja tämä vaikuttaa ehkä siihen, että matkustus

ei kasva räjähdysmäisesti. Lähellä asuvat ovat pääosin ostosmatkalaisia kun taas Petroskoista

matkustetaan lomalle ja ostoksille ja yleensä yövytään Suomessa. Nyt matkat tehdään Keski-

Suomeen kun taas markkinointitutkimusten mukaan ennen matkustettiin vain Tohmajärvelle

ja Joensuuhun. Viisumihakemuksissa näkyy, että nyt viisumit haetaan sisämaahan ja Ete-

läsuomeen. Rikollisuuden vaikutuksista yhdysmies arvioi, että rajalla paljastuvien massarikos-

ten määrä tulee kasvamaan. Matkoja tullaan rahoittamaan viinan, tupakan ja bensanmyynnil-

lä. Venäjän puolella vaikuttaa yksityisten henkilöiden tuomaan tavaramäärään, tavarat mene-

vät myyntiin Venäjällä missä myynti ei ole sallittu, autoja tuodaan jo nyt väärillä papereilla

ja pelätään, että autojen tuonti kasvaa entisestään. Vuosittain paljastuu pari ryhmää, joista

voisi käyttää termiä ”rikollisryhmä” eli eri kokoonpanoissa tullaan Suomeen ja syyllistytään

lähinnä näpistyksiin tai murtoihin. Tällaisten rikosten ennalta estävyys vaikeutuu jos viisumi-

pakko poistuu. Suomessa asuu paljon venäläisiä, joita voidaan käyttää niin sanottuna turva-

verkkona. Maassa käyntien lukumäärä lisääntyy ja vietettyjen päivien määrät lisääntyvät, var-

sinkin heillä, joilla asuu lähisukulaisia Suomessa. Vakavampi rikollisuus siirtyy sisämaahan:

muun muassa kiinteistöjen ostot / rahanpesu sekä ilmiöt jossa venäläinen perustaa yhtiön

sekä Suomeen, että Venäjälle ja käy kauppaa itsensä kanssa tällä keinoin pyritään kiertämään

tulleja. Suomi voi olla entistä enemmän mm. huumausaineiden kauttakulkumaana, koska lii-

kenne myös muihin Schengen-maihin vastaavasti lisääntyy.

Karjalan tasavallassa enemmistö haluaa viisumivapauden ja sisäasianhallinto (MOI) haluaa vii-

sumivapauden otettavan nopeasti käyttöön. Esitutkinta viranomaiset ovat todenneet, että

viisumin saanti on jo nyt helppoa, eikä heidän mielestään viisumivapaus ole välttämätön. Vi-

ranomaiset eivät osaa vastata siihen, että tuleeko Venäjä vaatimaan jonkinlaisen rekisteröi-

misen ulkomaalaisille. Venäjällä on kutsutehtailijoita (yrityksiä jotka tekevät suomalaisille

kutsuja) nämä tulisivat poistumaan markkinoilta, pitää muistaa, että näissä on myös viran-

omaisia mukana ja he tulevat vastustavat viisumivapautta. Karjala haluaa avata uuden ra-

jaylityspaikan: Parikkala -Syväaro. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että nyt matka Sorta-

valasta Lappeenrantaan on parisataa kilometriä pitempi kuin Niiralan kautta. Venäläiset ha-

luavat käyttää sellaisia palveluja, joilla on venäläinen omistus ja mitkä ovat Lappeenrannan

ympäristössä kuten matkailu huolintaliikkeiden palveluja. Samalla matka Etelä-Suomeen ly-

hentyy saman verran ja tätä kysymystä ratkaisemaan on palkattu entinen tasavallan päämies

Nelidonov. Valtatie Pietari - Sortavala - Petroskoi on jo osittain kunnostettu ja kunnostusta

jatketaan ja myös Syväaroon tulevalle tielle on olemassa rahoitus valmiina. Parikkala - Syvä-
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aro helpottaisi ja lyhentäisi myös Pietarin alueen liikennettä sellaisten kohdalta jotka ovat

matkustamassa sisämaahan viitos- ja nelostielle eli Saimaan länsipuolelle. On tullut hyvin

vahvasti esille venäläisten selviäminen / sopeutuminen länsiliikenteeseen. Tämän on katsottu

vaativan oppaita ja asennekasvatusta. Venäläisten liikennöinti tulee kasvamaan ja siirtyy en-

tistä enemmän Etelä- ja sisäsuomeen. Sisäsuomessa on varauduttava vakavampaan rikollisuu-

teen joka tuo haastetta ulkomaalaisvalvonnalle. Operatiivisen tiedon vaihdolla (yhdysmies-

toiminnalla), tulee olemaan entistä tärkeämpi merkitys ennalta estettäessä ja tutkittaessa

rikoksia. Operatiivista toimintaa on lisättävä Venäjän esitutkintaviranomaisten kanssa. Massa-

rikoksissa, jos ne lisääntyvät runsaasti, pysyykö syyttäjä ja tuomioistuimet mukana? (Sonni-

nen, P. 12.2.2013)

Keskusrikospoliisin Haminan yksikön poliisiasiantuntija arvioi vuonna 2013, että venäläisen

järjestäytyneen rikollisuuden vaikuttajilla on jo ollut mahdollisuus liikkua ja oleskella alueel-

lamme. Kaakkois-Suomen rajojen kautta kulkee tällä hetkellä noin 10 miljoonaa ylittäjää,

joista valtaosa Venäläisiä. Matkustajaliikenteen riskianalyysi on jo nyt haasteellisia, eikä var-

maan helpotu mikäli skenaariot 60 % kasvusta tai kolminkertaistuvat (eräät elinkeinoelämän

lähteet Kaakossa) noin 10 vuoden haarukassa toteutuvat. Isolla tekijämäärällä tehtävät näpis-

tykset lähellä olevia helposti rahaksi muunnettavaan omaisuuteen kohdistuvia keikkoja (uis-

timet, partakoneet, polttoaine, telepäätelaitteet jne.) ja tavarat salakuljetetaan esim. re-

koissa rajan yli voivat lisääntyä. Laiton maahanmuutto noussee viisumivapauden aikana uusia

ilmiöitä em. riskianalyysin muuttuessa entistä haastavammaksi ja uusien työntötekijöiden il-

maantuessa Venäjän alueella ja muualla. Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan -

torjuntaankin vaikuttaa luonnollisesti Venäjän henkilörekisteri- ja passilainsäädännön kehit-

täminen ja aito prosessin laadun parantaminen ja uusien käytäntöjen toteuttaminen. (Kun

Venäjän passin haltija ei enää tarvitse viisumia, passin markkina-arvo laittoman maahanmuu-

ton piireissä lisääntyy huomattavasti. Onko lähitulevaisuuden korruptiotilanteessa taattua,

ettei niitä pystytä myymään kolmansien maiden kansalaisille prosessien kehittämisestä huoli-

matta? Paritustoiminta helpottuu prostituoitujen joustavamman liikuttelumahdollisuuden

vuoksi jossain määrin. Luvattoman työnteon voisi arvioida lisääntyvän kovastikin, koska lähel-

lä rajaa asuvan pienituloisen työvoiman käyttäminen muuttuu huomattavasti joustavammaksi

ja hiukan edullisemmaksi. Tällä on liitos yleiseen liiketoimintakulttuurin muutokseen, mikä

Haminassa jo näkyy. Tämänkaltaiset kilpailuedut alkavat pian näkymään myös suomalaisten

toiminnassa, koska muuten ei pärjää. Kun kaksoislaskutus ja ositustoimintaan ei puututa ja

kun tässäkin rekrytointi muuttuu joustavammaksi, tämän odotetaan lisääntyvän. Toiminnassa

laistetaan lähinnä Venäjän velvoitteita, mutta samoilla yrityksillä jää myös Suomen velvoit-

teet hoitamatta. (Salminen, M. 18.2.2012)
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8.2 Suomen viranomaiset

Olen tähän ottanut haastattelut Poliisihallituksen ja Keskusrikospoliisin Venäjä asiantuntijoil-

ta sekä Suomen Pietarin pääkonsulaatin poliisin erityisasiantuntijoilta ja viisumipoliisilta.

8.2.1 Poliisihallitus

Poliisihallituksen poliisitarkastajan mukaan viisumivapaudella ei olisi vaikutusta virka- ja oi-

keusapu asioiden hoitoon, ne toimisivat samalla tavalla kuin tänäkin päivänä, toteaa, välillä

toimii ja välillä ei. Sitä, että saadaanko tietoa venäläisistä rikoksista epäillyistä, hän toteaa,

että operatiivisen ja omaehtoisen tiedon toimittamisessa parannettavaa on kummallakin osa-

puolella. Kysyttäessä, luovuttaako Venäjä omia kansalaisiaan, todetaan, kumpikaan ei luovuta

omia kansalaisiaan, ei Venäjä eikä Suomi, tämä on kansainvälinen periaate. Lähtökohtaisesti

mikään maa ei luovuta omaa kansalaistaan sitä pyytävään maahan. EU:ssa ja Pohjoismaiden

kesken on sovittu poikkeuksista. Saadaanko sitten Venäjältä takaisin anastettua omaisuutta

hän vastaa, että periaatteessa saadaan, prosessit joskus vaikeita, joskus sujuvia, viisumivapa-

us ei tähän kuitenkaan vaikuttaisi. Nyt viisumikäytännöllä voidaan estää ei-toivottujen henki-

löiden maahantulo, mutta vain niissä tapauksissa kun meillä on tieto entisyydestä omissa re-

kistereissämme tai Schengen tietojärjestelmässä. Yhteistyö venäläisten kanssa voisi olla pa-

rempaa,  mutta  sitten  ongelmaksi  muodostuu  tietosuoja  eli  viisumihakemuksen  tiedot  ovat

salassa pidettäviä. Miten voimme kysyä mitään venäläisiltä tai kuinka ylipäätään ja millä edel-

lytyksillä voidaan luovuttaa tietoja venäläisille kun tiedot ovat salassa pidettäviä. Mitä on-

gelmia viisumivapaus toisi sitten tulessaan? Viisumihakuprosessiin liittyvä ennakkotarkastukset

poistuisivat, paine tulisi siirtymään rajapisteeseen, tällä ei olisi suurta vaikutusta Suomen si-

säiseen turvallisuuteen, ehkä tavanomaiset omaisuusrikokset etenkin raja-alueella lisääntyisi-

vät kun "karvanoppa Corolla - porukka tulisivat keikkailemaan". Poliisin työmäärä kentällä

kasvaisi, tiedonvaihdon tarve lisääntyisi ja yhdyshenkilöiden työmäärä kasvaisi. Viisumipoliisin

rooli tulisi muuttumaan eli nykyisenmuotoista viisumipoliisia ei enää tarvittaisi. Suomella ja

Venäjällä on kahdenvälisiä sopimuksia kuten rikostorjuntasopimus eli Rito- sopimus vuodelta

1994, Suomen poliisin ja Venäjän tutkintakomitean välinen sopimus ja Suomen poliisin ja Ve-

näjän huumevalvontaviraston välinen sopimus. Osa kahdenvälisestä yhteistyöstä perustuu

myös kansainvälisiin sopimuksiin. Uusien sopimusten solmiminen ei EU-jäsenmaana olisi mut-

katonta, Venäjällä käytössä oleva valtiosalaisuus käytäntö/määräys estää heitä toimittamasta

todellista operatiivista tietoa meille, yhtenä ratkaisuna he ovat esittäneet uutta hallitusten

välistä sopimusta. (POHA. 2014)
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8.2.2 Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin pitkäaikainen Venäjä-asiantuntija kertoo, että pysyvää ja pitkäjänteistä

viranomaisyhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa on tehty Pietarissa vuodesta 1994.

Samana vuonna myös rikostorjuntasopimus astui voimaan, joka mahdollisti suorat operatiivi-

sen tiedonvaihdon, sopimuksessa mainittujen, pietarilaisten eri viranomaisten ja Suomen kes-

kusrikospoliisin välillä. Myös yhdyshenkilötoiminta perustettiin pysyväksi vuonna 1994, jolloin

keskusrikospoliisi lähetti Pietariin ensimmäiset pysyvät poliisit luomaan suhteita paikallisiin

viranomaisiin, välittämään rikosasioihin liittyviä pyyntöjä, raportoimaan alueen yleisestä ti-

lanteesta, tutustumaan maidemme välisiin kulttuurieroihin sekä avustamaan ulkoasiainhallin-

toa poliisin alaan liittyvissä ammattiasioissa.  Suomi oli ensimmäinen maa joka lähetti polii-

siedustajan Pietariin. Ruotsi aloitti vastaavan toiminnan puolisen vuotta Suomen jälkeen eli

käytännössä kahdelle viidestä Pohjoismaasta saatiin kokemusta Venäjän viranomaisten toi-

mintatavoista Suomen ja Ruotsin lähialueella, Pietarin alueesta. (KRP. 2014)

Venäjän lainvalvontaviranomaisten kenttä on Pietarissa laaja, tähän kuuluvat muun muassa;

sisäasiainministeriö (poliisi), turvallisuusviranomaiset, syyttäjä, huumehallinto, tullilaitos ja

rajaviranomaiset. Periaatteessa jokainen eri viranomainen on keskittynyt omien vastuualuei-

den, toimialan, rikostutkinta ja -tiedustelutehtäviin, mutta päällekkäisyyksiltä on vaikea vält-

tyä. On myös suuri riski että samaa asiaa tutkitaan eri hallinnossa toisesta tietämättä sillä

viranomaisten välinen yhteistyö on osittain tuntematonta.   Aluetasolla koordinointi voi olla

puutteellista sekä myös viranomaisten välistä kilpailua esiintyy, koska keskushallinnot ja kont-

rolli sijaitsevat Moskovassa, josta maata konkreettisesti johdetaan. Aikaisemmin, ennen rikos-

torjuntasopimuksen voimaanastumista Venäjällä ei ollut suotavaa, että aluehallinnosta hoi-

dettaisiin suoraan kansainvälisiä suhteita ja rikosasioita, vaan ne on pitänyt kierrättää kes-

kushallinnon kautta, osa asioista edelleenkin.  Poliisiyhdyshenkilöiden rooli on tullut korvaa-

mattomaksi Pietarissa, koska he pystyvät koordinoimaan, kontrolloimaan ja nopeuttamaan

rikosasioiden hoitoa ja ottamaan suoria yhteyksiä viranomaisiin, joko epävirallisesti tai viralli-

sesti, myös lisäten viranomaisten tietoutta voimassaolevista maidemme välisistä sopimuksista.

(KRP. 2014)

Suomen ja Pietarin välisellä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet ja hyviä tuloksia on saavutettu

eri rikosasioiden hoitamisessa ja operatiivisten tietojen vaihdossa. Neuvotteluja, kokouksia,

koulutusta ja tapaamisia on säännöllisesti; konkreettista yhteistyötä tekevät poliisihenkilöt

tunnetaan molemmin puolin rajaa. Hyväksyttävä tosiasia kuitenkin on että Pietarissa polii-

siyhteistyö vaatii asennetta, pitkäjänteisyyttä, ymmärtämystä ja hyvät poliisin tutkinta - ja

sosiaaliset taidot.  Välttämättä ne eivät ehkä aina ole riittäviä vaan on huomioitava, että Ve-

näjällä ja Pietarissa maan sisäisellä poliittisella tilanteella voi olla vaikutusta siihen, miten
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yhteistyötä hoidetaan ja minkälaisia lopputuloksia saadaan. Myös henkilövaihdokset, molem-

missa maissa, hetkellisesti voivat vaikuttaa asioiden hoitamiseen, ennekuin luottamus on ra-

kennettu. (KRP. 2014)

Suomen ja Venäjän välisten rikosasioiden määrä on pysynyt suhteellisen vakiona viimeisen 10

vuoden ajan.  Venäjä yhteistyölle on luotu pohjaa ja tietämystä. Vastauksien saaminen vaih-

telee myös Pietari/Moskova linjalla, riippuu myös kuka viranomainen on kyseessä. Periaat-

teessa virka-apuja on tavallaan helpompi hoitaa, johtuen siitä, että rikostorjuntasopimukseen

viittaaminen sallii suorat ja nopeammat suhteet aluetasolla. Oikeusapupyynnöt kiertävät Mos-

kovan ja oikeusministeriön kautta, jolloin pyynnön toimeenpaneminen on hitaampaa. Nämä

ehkä koetaan myös hankalammiksi eikä niin operatiivisiksi.  Vastauksen saaminen kieltämättä

riippuu mistä asiasta kysytään ja myös siitä minkälaista vastausta odotetaan. Vastavuoroisuus

periaatteella voidaan yhteistyötä tehdä mutta vaatii myös poliisiyhdyshenkilöltä kärsivälli-

syyttä tiedustella asiaa kerta toisensa jälkeen.  Vastauksen taso vaihtelee myös aluetasolla,

eli riippuu onko lainvalvontaviranomaisella kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän kat-

soo, että vapaa liikkuvuus eli viisumivapaus voisi lisätä Suomen "kyselyjen" määrää Venäjän

suuntaan, koska rajat ylittävää liikehdintää tulisi enemmän EU:n ja Suomen suuntaan. Tämä

pitäisi sisällään myös mahdolliseen rikolliseen toimintaan liittyviä asioita. Operatiivisia kysely-

jä muun muassa taustaselvitysten tekemiseksi luultavasti jouduttaisiin tekemään enemmän.

Kuitenkaan ei olisi lainkaan varmaa, että suomalaisten lähettämien kyselyjen, virka -ja oike-

usapujen määrä lisäisi Venäläisten antamien vastausten määrää. Sitä olisi sitten painotettava

erikseen ja saatava Venäjän eri lainvalvontaviranomaiset sitoutumaan tietojen vaihtoon.

Rikoksesta epäillystä Venäjän kansalaisesta saadaan tietoa "tapauskohtaisesti", riippuen rikok-

sen vakavuudesta, henkilön asemasta ja henkilön mahdollisista suhteista. Muiden maan rikolli-

sista Venäjä antaa tietoja myös tapauskohtaisesti. Venäjä ei luovuta oman maan kansalaisiaan

Suomeen. Suomi on luovuttanut muutaman venäläisen takaisin Venäjälle. Hän pohtii, että

viisumivapaus ei liity rikoksentekijän luovutussopimukseen eikä tämä ei tulisi muuttumaan.

Tällä hetkellä on poliisin käytössä hyvät rekisterit ovat jo olemassa, joista viisumivelvollisia

voidaan nopeasti kartoittaa ja tarkistaa. Schengen-mailla on myös hyvät tiedonvälitysjärjes-

telmät ja kanavat nopeaan tietojen vaihtoon, kuten ajoneuvotietoihin ja henkilötietoihin.

Suomen viranomaisilla kuten PTR (poliisi, tulli ja rajavartiolaitos) on erinomainen eri virasto-

jen yhteistyöväline ja varsinkin rajaviranomaisten kanssa tieto toimii hyvin reaaliajassa.

Mahdollisuuksia ja keinoja ennalta estävyyteen on olemassa, poliisin vain täytyy tiedostaa ja

hallita niitä. Myös kansainvälinen yhteistyö, Europol ja Interpol sekä PTN -yhdysmiesverkosto

toimivat. Ongelma voi olla enemmän siinä, että kansainvälinen yhteistyö koetaan hankalaksi

kuten esimerkiksi kielitaito voi asettaa tiettyjä haasteita. Toisaalta kansainväliset asiat voi-

daan mieltää hankaliksi, varsinkin Venäjän suuntaan liittyvät, koska kulttuurierot ovat jo suu-

ret ja asettavat tiettyjä rajoitteita, ehkä toisaalta on myös tiedon ja taidon puutetta. Keskus-

rikospoliisissa on kansainvälinen yksikkö, josta saa neuvoja ja ohjeita myös Venäjän suuntaan.
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Ennalta estävyyttä voisi hänen mielestään kehittää enemmän mutta tämä riippuu myös polii-

sin resursseista ja priorisoinnista. Ennalta estävyyden ongelmana voi olla se, että EU-maiden

tulee tehdä enemmän rajat ylittävää yhteistyötä. Kansainvälinen yhteistyö on opeteltava asia

ja vaatii taitoa ja kokemusta tiedostaa haasteet ja riskit. (KRP. 2014.)

Rikostorjuntayhteistyö vaatii myös Venäjän sitoutumista. Hän toivoo, että yhteistyö ja tieto-

jen vaihto jatkuisi ja olisi entistä tiiviimpää, nopeampaa ja konkreettisempaa. Yhdysmiesten

toiminta olisi edelleen ratkaisevaa rikostorjuntayhteistyössä. Rikostorjuntayhteistyötä tarvi-

taan aina, mutta se muuttaisi muotoaan viisumivapauden astuttua voimaan. Suomi on osa

EU:ta, mutta omaa pitkän rajan sekä pitkän kokemuksen yhteistyöstä. Yhdysmiesten työmäärä

voi kyllä lisääntyä viisumikäytänteiden muututtua, tosin riippuu siitä miten Suomen puolella

poliisi olisi aktiivinen kyselyjen suuntaan. Voisi myös viedä enemmän aikaan, koska pohjatyö

vaatii enemmän koska kaikki rekisterit eivät olisi enää ajan tasalla ja käytettävissä olevia.

Pohjatyö pitäisi tehdä aina kotimaassa, mutta siihen ei välttämättä olisi mahdollisuuksia. Hän

olettaa, että myös lainvalvontaviranomaisten yhteistyö ja liikkuminen lisääntyisi. Rikollisuus

voisi ehkä muuttaa muotoaa jollakin tavalla " pikkurikollisten suuntaan" eli voisi tulla enem-

män massarikollisuutta, jota sitten tutkitaan tai ei tutkita. Jouduttaisiin luultavasti priorisoi-

maan yhteistyön laatua ja määrää. Rikostorjuntasopimus vuodelta 1994 on edelleen hyvä,

toimiva, konkreettinen ja mikäli tarvetta on, se voidaan aina päivittää esimerkiksi lisäpöytä-

kirjoilla. Viisumipoliisi varmaankin jäisi ja hän voisi sitten keskittyä enemmän muuhun opera-

tiiviseen työhön kuten, tausta selvitystyöhön, muiden käytössä olevien rekistereiden ja tieto-

jen tarkistamiseen. Hän pohtii, ettei viisumipoliisin työ loppuisi, vaan se muuttaisi muotoaan.

(KRP. 2014.)

8.2.3 Pietarin pääkonsulaatti

Konsulaatin poliisin erityisasiantuntijat kertovat viranomaisyhteistyöstä, että sen käytännöt

ovat muuttuneet täysin vuoden 2012 syksyn Venäjällä pidettyjen duuman vaalien jälkeen sekä

Vladimir Putinin valtaantulon jälkeen. Presidentti Putin antoi 1.1.2013 ukaasin, jossa hän

määräsi noudatettavaksi valtiosalaisuuslain (Venäjän federaatiolaki valtion salaisuudesta

21.7.1993 / 21.12.2013.N 5485-1), joka oli olemassa jo neuvostoaikana. Saman ukaasin anta-

misen jälkeen Venäjä kiristi yhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa kaikilla tasoilla, niin vi-

ranomaisten kuin niin sanotun kolmannen sektorin osalta. Yhteistyö on byrokraattista, hidasta

ja tietojenvaihto esimerkiksi rikostorjunnan ja operatiivisen toiminnan osalta hankalahkoa.

Oikeus- ja virka-apu asioiden käsittelyyn sekä rikoksentekijöiden luovuttamiseen maidemme

välillä viisumivapaudella ei tulisi olemaan mitään merkitystä. Erityisasiantuntijoiden näkö-

kulmasta katsoen tietynlainen ennalta estävyys ja rikostorjuntaan vaikuttaminen on mahdol-

lista nykyisen viisumikäytänteen aikana. Rikostorjuntayhteistyöstä todetaan, että se pitäisi

saada viisumikäytänteiden muuttuessa reaaliaikaiseksi ja nopeaksi. Yhdyshenkilöiden määrää
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jouduttaisiin mahdollisesti lisäämään. Rikostorjunnallisesti ongelma kohdiksi tulisi rajanylitys-

paikat ja reaaliaikainen tiedonvaihto. (Ulkoasiainministeriö. 2014.)

Konsulaatissa työskentelevän viisumipoliisin mielestä viisumivapaus toisi massiiviselle määräl-

le ihmisiä mahdollisuuden päästä Suomen rajalle asti ilman etukäteistarkastuksia. Tämä joh-

taisi varmasti suureen nousuun rajatarkastusten määrässä, joka vääjäämättä hidastaisi rajan

ylittämistä. Myös yksittäisen ihmisen tarkastaminen veisi huomattavasti kauemmin kuin tällä

hetkellä, koska tätä toimenpidettä ei ole tehty etukäteen kuten viisuminmyöntö prosessissa.

Toisin sanoen hän uskoo, että normaalit (hyvät) turistit ja bisnesmatkustajat kärsisivät siitä,

että Suomeen tulisi pyrkimään ihmisiä, jotka eivät tuo rahaa Suomeen paljoa ja yrittävät itse

hyötyä Suomesta jotenkin. Tämä varmasti näkyisi muun muassa laittomana työntekona ja

omaisuusrikoksina.  Suomeen turistien mukana virtaava rahamäärä saattaisi jopa pienentyä,

kun nykyiset (hyvät) turistit turhautuisivat pitkiin jonoihin ja tilalla tulisi enemmän ihmisiä,

joilla on enemmän aikaa jonottaa rajoilla. Lisäksi tilanne varmasti näkyisi myös turvapaikan-

hakijoiden märissä, kun ei tarvitsisi enää etukäteen hankittua viisumia Suomen rajalle pää-

syyn ja turvapaikan hakuun. Tähän tietysti voidaan vaikuttaa muuttamalla lakia siten, ettei

rajalta voitaisi hakea turvapaikkaa. Viisumipoliisi näkee, että rikostorjuntayhteistyötä tulisi

entisestään tehostaa ennen viisumivapauden alkua.  Tulevaa työmäärää tarkasteltaessa, vii-

sumipoliisin mielestä työmäärä lisääntyisi rajalla ja ainakin poliisilla sisämaassa. Viisumipolii-

sia ei varmaan tarvittaisi enää, mutta vastaavat asiat pitäisi pystyä hoitamaan vielä nopeam-

malla aikataululla rajanylityspaikoilla. Hän painottaa tarpeeseen saada yhdyshenkilöitä entis-

tä enemmän ylläpitämään yhteyksiä venäjän viranomaisiin. Hän arvioi, että viisumikäytäntei-

den muutokset eivät vaikuttaisi kummankaan maan lainavalvontaviranomaisten liikkumiseen

rajan yli. (Ulkoasiainminsiteriö. 2014)

8.3 Venäjän viranomaiset

Tähän olen saanut haastattelut sisäministeriön edustajalta, turvallisuuspalvelun edustajalta

ja huumepalvelun edustajalta.

8.3.1 Sisäasianministeriö

MVD:n Venäjän suurlähetystöön Suomeen sijoittama yhdyshenkilö kertoo, että rikollisuus ei

kasvaisi vaikka viisumivapauteen taikka viisumikäytänteiden keventämiseen mentäisiinkin.

Hän perustelee sen jäljelle jäävillä rajatarkastuksilla ja niiden ennalta estävillä vaikutuksilla,

vertaa rajavartioiden ammattitaitoon havaita rikollinen / ei toivottu aines matkustajien jou-

kosta. Hänen mielestään kahdenvälistä rikostorjunta yhteistyötä valtioiden välillä pitäisi eh-

dottomasti tehostaa ennestään, tarkoittaen suoraa tiedonjakamista, että operatiivisen yhteis-

työn kasvattamista.
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8.3.2 Turvallisuuspalvelu

FSB:n Venäjän suurlähetystöön Suomeen sijoittama yhdyshenkilö kertoo, ettei hänen mieles-

tään viisumikäytänteiden muutos toisi mukanaan mitään isoja muutoksia koskien kahdenvälis-

tä lainvalvontaviranomaisyhteistyötä. Rajat ylittävän rikollisuuden taso ja ulkomaalaisten ra-

janylitysten taso pysyisi lähestulkoon samana, huolimatta kevennyksistä. Sellaiset rikolliset

jotka oleskelevat Venäjän federaation alueella ja joille on myönnetty myös jonkin muun val-

tion passi voivat kevennyksistä huolimatta liikkua vapaasti rajojemme yli. Viisumikevennysten

myötä meidän täytyisi modernisoida kahdenvälisiä rikostorjunnallisia sopimuksia vastaamaan

sen hetkistä tilannetta. Viisumikevennykset eivät tulisi olennaisesti lisäämään ainakaan hänen

työmääräänsä.

8.3.3 Huumepalvelu

FSKN:n Venäjän suurlähetystöön Suomeen sijoittama yhdyshenkilö toteaa, että viisumin saanti

Venäläisille on tällä hetkellä helppoa ja joustavaa Suomen Pietarin edustustossa. Suomen

edustustojen Moskova, Pietari, Petroskoi ja Murmansk viisuminhakijoista 80 % ovat Venäläisiä,

joista 90 % tulee lähialueen edustustoista. Rikolliset jotka matkustavat maidemme välillä,

heillä on jo hallussaan jonkin muun maan tai EU maan passi helpottamassa matkustamista.

Venäjän Kaukasukselta Suomeen tulevilla ei ole Venäjän passia, joten he tarvitsevat joka ta-

pauksessa viisumin maahan saapuessaan. Kahdenvälinen poliisiyhteistyö helpottuisi joka tapa-

uksessa ja tekisi asioiden hoidosta joustavampaa ja nopeampaa.

9 Johtopäätökset

Tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta katsottuna arvioiden tulevaisuuden mahdollisia toi-

mintaympäristön muutoksia ja muutoksen seurauksia, voitaisiin mahdolliset skenaariot jaotel-

la kolmeen luokkaan. Nämä kolme luokkaa ovat realistiset skenaariot, todennäköiset skenaa-

riot  ja toivottavat / ei toivottavat skenaariot. (TOPI. 2014.) Realistinen skenaario viisumiva-

pausasiassa on mielestäni se, että emme ole menossa kohti viisumivapautta. Tämän hetkinen

maailman poliittinen tilanne ei puhu EU:n ja Venäjän viisumivapauden puolesta. Uusien neu-

vottelujen tai edes asian puheeksi ottamiseksi on todennäköisesti vielä odotettava vuosia.

Todennäköisin skenaarion mielestäni on se, että viisumikäytänteitä kevennetään ennemmin

kuin ne ajateltaisiin kokonaan poistettavan. Keventäminen olisi todennäköisesti pidempiai-

kaisten viisumien myöntäminen venäläisille, kuten yhden vuoden monikertaviisumi mahdolli-

simman usealle hakijalle. Tämä mahdollistaisi joustavamman matkustamisen. Toivottava ske-

naario olisi mielestäni se, että viisumivapautta ei tulisi ainakaan seuraavaan 20 vuoteen. Naa-
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purimaamme Venäjä ei ole vielä valmis viisumivapausasiassa molemmin puoliseen tasapuoli-

seen ja vastavuoroiseen menettelyyn. Perustelen tämän osaltani Arja Paanasen vuonna 2013

Iltasanomien kirjoituksella "On todennäköistä, että Venäjä säilyttäisi silti maansa sisällä jon-

kinlaisten ulkomaalaisten rekisteröitymispakon - mikä olisi käytännössä vain erimuotoinen vii-

sumi ja takaisi turvallisuuspalvelu FSB:lle mahdollisuuden seurata ulkomaalaisten jokaista lii-

kettä. Putinin aikana Venäjällä on aktivoitu uudelleen myös neuvostoaikainen, ulkomaalaisilta

suljettujen kaupunkien systeemi. Niihin meillä eurooppalaisilla tuskin olisi asiaa viisumiva-

pauden tultuakaan. Osa rajoituksista on tahallista kansan liikkumisoikeuden kahlitsemista,

mihin kuuluu sisäinen passijärjestelmä ja siihen liittyvä propiska eli asumisoikeus johonkin

paikkaan". (Paananen, A. 12.1.2013.) Ei toivottava- skenaario on mielestäni se, että viisumi-

vapautta ei tulisi koskaan, tämä olisi jatkuvaa taantumaan, eikä se ole kestävän maailman

politiikan kehityksen mukaista. Toimintaympäristön on muututtava positiivisempaan ja en-

nakkoluulottomampaan suuntaan. Viisumivapaus tulee eittämättä jonakin päivänä, halusimme

sitä tai ei, mutta aikaa se siihen vielä menee vuosia.  Maailman poliittisen taantuman velloes-

sa, Venäjän sisäpoliittisen tilanteen vuoksi ja ruplan heikon arvon vuoksi, matkustajamäärät

ovat Suomeen laskussa.

Kummassakin tapauksessa, viisumikäytänteiden keventämisessä taikka viisumivapaudessa,

Pietariin sijoitettujen poliisiyhdyshenkilöiden työmäärä tulisi lisääntymään sekä molemmin

puolinen tiedonvaihdon tarve lisääntyisi oleellisesti. Tämä taas asettaa vaatimukseen nope-

ampaan vaste ja reagointiaikaan. Perustelen tätä sillä, että vapaampi matkustaminen lisää

myös poliisin työmäärää, mitä enemmän ihmisiä matkustaa sitä enemmän myös rikollisuus

lisääntyy. Työmäärään lisääntyessä en ole enää varma selvitäänkö Pietarissa kahdella opera-

tiivisella poliisiyhdyshenkilöllä. Meillä on onneksi olemassa tutkimusaineistoa siitä mitä tapah-

tui Viron saadessa viisumivapaus, liittyessä EU:hun ja Schengeniin. Näihin tutkimuksiin ja ko-

kemukseen verratessa osaamme hieman arvioida realistisesti mitä ihmisten vapaaliikkuminen

tuo tullessaan, kuinka siihen voidaan varautua ja mitä tarvitsemme sen hallitsemiseksi. Tar-

vitsemme kestävän varautumis- ja valmiussuunnitelman ja paljon toimia ennakkoon. Yksi

suunnittelussa huomioon otettava seikka on myös poliisin henkilöstömäärä Pietarin edustus-

tossa ja lähialueilla.

Yhdysvaltojen Department of Homeland Security toteaa visiossaan, että sen täytyy katsoa 20–

30 vuotta tulevaisuuteen nähdäksemme paremmin sen mihin meidän täytyy juuri nyt sijoittaa

pääomaa, sekä keskittää tutkimus- ja kehittämismenetelmiämme.  Pitkäntähtäimen suunni-

telmat on tehtävä yhteistyössä hallituksen, akatemian ja yksityisen sektorin kanssa. Selkeät

visiot johdattavat strategisia linjauksia noudattaen kohti kestävää turvallisuuskehitystä. Ko-

konaisvaltaisen suojaaminen ulkoista turvallisuusuhkaa vastaan tapahtuu sisällyttämällä tur-

vallisuusasiat olennaisena osana normaaliin arki elämään. Viranomaistoiminnassa tämä tar-

koittaa sitä, että yhteiskuntaa uhkaavat tekijät (rikollisuus) pyritään ennalta estämään ja
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poistamaan viranomaisten toimesta mahdollisimman hyvin ja vähimmän haitan periaatteella.

Rikoksia ennalta estävään toimintaan yhtälailla pyritään myös Suomen poliisin toiminnassa.

Tulevaisuuden uhkiin varautuminen tulee olla erilaisiin uhkiin ennakoivaa ja lainvalvontavi-

ranomaisten toiminnan keskinäisen rajat ylittävää yhteistyötä. Meillä täytyy olla kokonaisval-

tainen käsitys suojaamismenetelmistä ja välineistä. Mitä paremmin meillä on turvallisuusuhkia

ajatellen tulevaisuus hallinnassa, sitä paremmin kykenemme suojautumaan uhkia vastaan.

Tulevaisuuden yhteiskunta on suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty siten, että se pystyy te-

hokkaasti suojautumaan luonnon katastrofeja ja ihmisen aiheuttamia vahinkoja vastaan.

Päättäjät pystyvät tällöin näkemään hyvissä ajoissa milloin, mistä ja mikä yhteiskunta järjes-

tystämme uhkaa. Ennalta estävällä toiminnalla ja tehokkailla vastatoiminnoilla pystymme vä-

hentämään, jo etukäteen vahingon seurauksia ja suojaamaan kansalaisia sen tuomilta negatii-

visilta seurauksilta. Hyvä vastustuskykyinen yhteiskunta, joka kohtaa onnettomuuden, joko

luonnon tai ihmisen aiheuttaman, ei ainoastaan lyö "sitä" takaisin vaan työntää "sen" tehok-

kaasti pois. (DHS, 2014.)

Poliisihallituksen asiantuntijan esiintuoma ongelma tietosuojasta, on konkreettinen ja vaike-

asti ratkaistavissa oleva asia. Yhteistyö venäläisten kanssa voisi olla parempaa ja olisi toivot-

tavaakin, mutta yhdeksi ongelmaksi muodostuu tietosuoja eli viisumihakemuksen tiedot ovat

salassa pidettäviä. Ongelmana on se, että kuinka voimme kysyä mitään venäläisiltä ja millä

edellytyksillä voidaan luovuttaa tietoja venäläisille, kun tiedot ovat salassa pidettäviä. Toinen

yhteistyötä merkittävästi hidastava asia on Presidentti Putinin allekirjoittama valtionsalai-

suuslaki, mikä rajoittaa operatiivista tiedonvaihtoa oleellisesti. Lain hyväksymisen jälkeen

Venäjä on kiristänyt yhteistyötä ulkomaisten tahojen kanssa kaikilla tasoilla, niin viranomais-

ten kuin niin sanotun kolmannen sektorin osalta. Yhteistyö on byrokraattista, hidasta ja tieto-

jenvaihto esimerkiksi rikostorjunnan ja operatiivisen toiminnan osalta hankalahkoa.

Keskusrikospoliisin asiantuntija kiteyttää kansainvälisen yhteistyön oivallisesti, kansainvälinen

yhteistyö on opeteltava asia, mikä vaatii taitoa ja kokemusta tiedostaa olemassaolevat haas-

teet ja riskit.

10 Oman työn arviointi

Opinnäytetyön aihe on maailman poliittiseen tilanteeseen katsottuna monimutkainen. Tästä

näkökulmasta katsottua opinnäytetyötä ei ole aikaisemmin tehty. Viisumivapauteen liittyviä

opinnäytetöitä on tehty ja viisumivapautta koskevia tutkimuksia ja erilaisia työryhmiä ollut,

joihin on viitattu myös tässäkin työssä. Parhaat lähdemateriaalit ovat juuri nuo aikaisemmat

opinnäytetyöt ja tutkimukset. Olen erityisen hyvilläni siitä, että sain haastattelu vastaukset

Suomeen sijoitetuilta Venäjän lainvalvontaviranomaisilta, tämä osoittaa mielestäni avoimuut-

ta ja sitä, että kamppailemme rikostorjuntasektorilla samojen ongelmien kanssa. Olen saanut



39

työtäni varten tärkeimmät tahot kuten Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, Pietarin yhdyshenki-

löt ja Venäjän yhdyshenkilöt "istutettua saman pöydän ääreen". Tästä työstä saa yleiskuvan

siitä millaisten ongelmien kanssa olemme painimassa tällä hetkellä ja sen mitä tulevaisuus

käytänteiden muuttuessa saattaisi tuoda tullessaan. Luulenpa, että kun asia on taas ajankoh-

tainen niin uudet tutkimukset tulevat ajankohtaiseksi ja kaikki joudutaan aloittamaan alusta.

11 Jatkotutkimuksen aiheet

Jatkotutkimus olisi hyvä tehdä viisumikäytänteiden muututtua yhden vuoden päästä muutok-

sesta. Tutkimuksessa on selvitettävä kuinka viisumikäytänteiden muutos vaikutti poliisiyh-

dyshenkilötoimintaa ja kahdenväliseen rikollisuustilanteeseen. On monia kysymyksiä mihin

tarvitaan vastauksia. Nopeutuiko, hidastuiko viranomaisyhteistyö venäjän lainvalvontaviran-

omaisten kanssa, tuliko yhteistyöstä avoimempaa, joustavampaa ja vähenikö yhteistoimintaan

vaikuttavia esteitä operatiivisen toiminnan osalta. Miten muutos on vaikuttanut poliisiyh-

dyshenkilötoimistoon, lisääntyikö töiden määrä, lisääntyikö poliisiyhdyshenkilöiden määrä vai

olisiko tarpeen harkita toiminnan lopettamista Venäjällä. Tarkoitan lopettamisella sitä, että

pystyisimmekö hoitamaan kahdenväliset asiat Suomesta käsin ilman, että meillä on yhdyshen-

kilötoimisto Pietarissa. Muuttuiko venäläisten tekemien rikosten luonne, entä lisääntyikö

suomalaisten tekemien rikosten määrä Venäjällä. Tässä on mielestäni sellaisia muutoksen

tuomia kysymyksiä mitkä on hyvä selvittää, saadaksemme oikean kuvan ja sen, että olimmeko

oikeassa arvioidessamme tulevaa tehdyillä tutkimuksilla.

Euroopan rajaturvallisuus virasto Frontexin tehtävänä on varmistaa, että jäsenmaat suoritta-

vat EU:n ulkorajoilla tehokasta ja toimivaa rajatarkastusta. Rajatarkastuksen on oltava sillä

tasolle, ettei ulkorajoille pääse syntymään rajaturvallisuutta heikentäviä kohtia. EU:n raja-

turvallisuusohjelma tehtävänä on kehittää automaattista rajavalvonta järjestelmää. Automa-

ted  Border  Control  (ABC)  on  järjestelmä joka  kykenee  käyttämään biometristä  tunnistautu-

mista sekä muita henkilöllisyyden varmistamiseen tähtääviä ratkaisuja. Tällaisia ABC- järjes-

telmiä on asennettuna ja käytössä Euroopan suurimmilla lentoasemilla. Käyttökokemusten

perusteella pyritään kehittämään järjestelmän tekniikkaa ja kustannustehokkuutta siten, että

se palvelisi mahdollisimman hyvin matkustajia ja parantaisi rajaturvallisuuden tasoa. The Visa

Information System (VIS) taasen mahdollistaa EU maiden viisumijärjestelmissä olevien tieto-

jen vaihdon EU maiden kesken tehokkaasti. VIS järjestelmä yhtälailla tekee rajatarkastustoi-

minnasta tehokkaampaa, turvallisempaa, ja on ennalta estämässä sellaisten henkilöiden EU

alueelle saapumisen, jotka käyttävät jonkin toisen henkilön matkustusasiakirjaa (identiteetti

varkaudet).  Yhtenä  osana  näiden  edellä  mainitun  ABC ja  VIS  lisäksi  on  Advance  Information

System (AIS) jonka avulla voidaan tehdä EU:n alueelle saapuvien matkustajien ennakkotarkis-

tuksia, ennen kuin he saapuvat rajatarkastuspisteille. Ennakkotarkistukset perustuvat henkilö-

tietojen perusteella tehtäviin järjestelmä tarkistuksiin, tiedot on mahdollista tallentaa järjes-
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telmään tulevaisuuden käyttöä ja profilointia varten. Frontexin pitkän tähtäimen visio on luo-

da "Virtual Border Concept". (Frontex, 2014.)

Laurea ammattikorkeakoulu on mukana ABC4EU (Automated Border Control Device) projektis-

sa. Projektin testaa ja kehittää jo käytössä olevia automaattisia rajatarkastusjärjestelmiä

lentoasemilla Espanjassa ja Portugalissa. Projektiin on varattu 16.8 miljoonaa euroa joista EU

rahoittaa 70 %, Laurean osuus tästä on hieman yli miljoona euroa. Projekti on alkanut tämän

vuoden tammikuussa ja sen kestoaika on 3.5 vuotta. ABC4EU projektissa on mukana 15 jäsen-

tahoa ja jota hallinnoi Espanja, muut jäsenet ovat Portugali, Irlanti, Romania, Viro ja Italia.

Projektin tarkoitus on tehdä valtioiden rajanylitykset matkustajille joustaviksi ja käyttäjäys-

tävällisiksi automatisoimalla rajatarkastuspisteet mahdollisimman pitkälle hyödyntämällä ABC

automaatista rajatarkastus tekniikkaa. Suurin haaste projektille on saada nykyiset automaat-

tiset järjestelmät vastaamaan uuden sukupolven matkustusasiakirjoja, biometriset passit,

elektroniset matkustusasiakirjat ja niin edelleen. Tärkeä tavoite on saada ABC- laite käyttöön

kolmansien maiden kansalaisille sekä yleisesti tavoitteena on saada matkustaja käyttämään

pääsääntöisesti ABC -portteja rajanylityspisteillä. Järjestelmän soveltuvuutta maa- ja merira-

ja tarkastuksiin tutkitaan. (ABC4EU, 2014.)

Kanadan rajaturvallisuusviraston tulevaisuuden visio on rajaturvallisuuden parantaminen enti-

sestään samalla, kun se pyrkii nopeuttamaan matkustajakäsittelyä ja matkustajien virtaa ra-

japisteissä. Virasto käyttää saapuvien matkustavien uhka-arviokartoitusta, missä se etukäteen

riski profiloi maahan pyrkivät henkilöt kuljetusliikkeiden matkustajaluetteloiden perusteella.

Tätä kutsutaan skenaario pohjaiseksi ajatteluksi, mikä perustuu kohteen identifiointiin etukä-

teisarvioinnin perusteella. Skenaario jaottelulla voidaan keskittyä olennaisimpaan uhkaan tai

riskiin. Kanadan raja-asemille on tarkoitus asentaa biometriseen tunnistautumiseen perustu-

vat järjestelmät, joita varten rakennetaan erilliset itsepalvelu maahanasaapumiskioskit. Maa-

hansaapumiskioskit ovat viimeisimpään automaatioon perustuvaa teknologiaa, samalla yhtäai-

kaisesti vähentäen ylimääräisiä käsittelyvaiheita joita normaalit maahantulotarkastukset pitä-

vät sisällään. Kaikessa rajatarkastukseen liittyvässä toiminnassa automatisaatio, tekniikka ja

viimeisimmän teknologian hyödyntäminen on etusijalla. Tekniikan avulla pystytään keräämään

maahan saapuvista matkustajista mahdollisimman kattavaa tietoa, joilla taasen pystytään

kontrolloimaan ja mahdollisesti ennalta estämään sallitun maassa oleskeluajan pituus. Järjes-

telmä havaitsee myös sellaiset turvapaikanhakijat joille ei ole turvapaikkaa myönnetty. Kana-

dan rajaturvallisuusviraston motto onkin, laadukas palvelu, yhdenmukaisuus, virheettömyys,

käytettävyys, tehokkuus ja läpinäkyvyys. (CBSA, 2012.)

Kanadan malli voisi toimia meilläkin, ainakin osaksi. Pystyisimme riskiprofiloimaan ainakin

sellaista matkustaja ainesta, jotka matkustavat joukkoliikenteen tarjoamilla palveluilla, yk-

sittäisten matkustajien kohdalla tämä ei toimisi. Matkustajalle tarkoitetut maahansaapumis-
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kioskit voisivat toimiakin, kustannuksia tästä tuli valtiolle huomattavasta. Automatisoimalla

rajatarkastukset mahdollisimman pitkälle ja kokonaisvaltaisesti kustannussäästöä tulisi eittä-

mättä pidemmällä aikavälillä, emmekä tarvitsisi enää suurta henkilömäärää suorittamaan ra-

jatarkastuksia. Pitkälle viety automatisoiminen vaatii kylläkin yhdenmukaisia järjestelmiä

kummankin maan osalta. Frotex on menossa kovaa vauhtia kohti virtuaalista rajatarkastusjär-

jestelmää, mikä on samansuuntainen kuin Kanadan malli. Vakavasti otettavana projekti on

Laurean ABC4EU projekti mikä olisi omiaan tutkimaan automatisoitua maarajatarkastus mah-

dollisuutta itärajalla, juuri automatisoinnin osalta ja sen, että vapaampi liikkuvuus koskisi

eritoten projektissa mainittuja kolmannen maan kansalaisia ja meidän lähialuettamme.
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Liitteet

Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt.
Lomakehaastattelun kysymykset

1. Kuinka viranomaisyhteistyö toimii Pietarissa?

2. Kuinka virka- ja oikeusapu asiat toimivat, saadaanko vastauksia? Muuttuisiko tilanne viisu-
mivapauden myötä?

3. Saadaanko Venäjältä tietoa rikoksista epäillyistä?  Luovuttaako Venäjä omia kansalaisiaan
rikoksentekijöinä Suomeen ja luovuttaako Suomi Venäjälle? Muuttuisiko tilanne viisumivapau-
den myötä?

4. Saadaanko anastettua omaisuutta takaisin Venäjältä? Muuttuisiko tilanne viisumivapauden
myötä?

5. Viisumikäytänteen nykyisessä tilanteessa kuinka näet rikostorjunnallisen näkökulman, onko
ennalta estävyys hyvällä tasolla. Millaisia ongelmia on tällä hetkellä?

6. Jos, viisumivapaus tulisi mitä ongelmia se toisi tullessaan? Kuinka se vaikuttaisi yhteiskunnan
turvallisuuteen?

7. Miten viisumivapaus vaikuttaisi rikostorjuntayhteistyöhön Venäläisten kanssa?

8. Tulisiko työmäärä lisääntymään, selvittäisiinkö nykyisellä miehityksellä? Olisiko Pietari edel-
leen oikea sijoittumispaikka poliisiyhdyshenkilöille, vai jokin muu paikka?  Lisääntyisikö lainval-
vontaviranomaisten (Suomi ja Venäjä) rajan yli liikkuminen?

9. Miten viisumipoliisin tehtävät / rooli tulisi muuttumaan?

10.  Millaisia kahdenvälisiä rikostorjunnallisia sopimuksia meillä on tällä hetkellä Venäjän kans-
sa? Tulisiko harkintaan tehdä uusia kahdenvälisiä rikostorjunnallisia sopimuksia? Jos, niin min-
kälaisia sopimuksia tulisi tehdä?
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Liite 1

Liite  Lomakehaastattelu

SURVEY FOR MASTER´S DEGREE THESIS ON UNIVERSITY OF APPLIED SCIENSES, LAUREA, ES-
POO

PROGRAM: Master´s Degree Program in Security Management

THESIS: Visa free travel between Russia and Finland and how it affects to law enforcement
work between Russia and Finland.

1. What kind problems visa free travel would bring, focusing on crime. Would Finnish criminali-
ty in Russia increase or would Russian criminality in Finland increase. How you see that what
type of criminality would increase?

2.  How visa free traveling would affect our bilateral law enforcement cooperation?

3.  What kind of new bilateral agreements we might need more?

4. How the information exchange between law enforcement authorities would change?

5. Would it increase your work load?


