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TIIVISTELMÄ 

EU:n ja Venäjän nykysuhteiden heikko tila alkoi Venäjän liittäessä kansainvälisen oikeuden 

vastaisesti Krimin niemimaan itseensä ja aloittaessaan Ukrainan konfliktin vuonna 2014. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia EU:n ja Venäjän välisten ulko- ja 

turvallisuuspoliittisten suhteiden tilalla ja kehityksellä lähitulevaisuudessa on Suomen 

rajaturvallisuuteen. Tutkimuksen keskiössä on rajaturvallisuus, jonka merkitys EU:n alueen 

turvallisuuden ylläpitämisessä on korostunut 2010-luvun aikana.  

 

Tutkimuksen teoreettisena näkökulmana on Euroopan unionin normatiivinen valta, jonka 

mukaisesti EU:n ulkopoliittiseen toimintaan kuuluvat sen omaksumat normit. Laadullisen 

sisällönanalyysin keinoin tutkimuksessa selvitettiin EU:n ja Venäjän välisistä suhteista 

rajaturvallisuuden näkökulmasta keskeiset siihen vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä 

tarkasteltiin euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osalta ja sen toimeenpanoon verraten. 

Selvitettyjen tekijöiden avulla analysoitiin vaikutuksia Suomelle huomioiden kahdenvälisyys 

Venäjän kanssa. Keskeisin tutkimusaineisto koostui eri strategiadokumenteista, Euroopan 

unionin Suomea EU-jäsenenä velvoittavasta lainsäädännöstä, sekä Suomen ja Venäjän 

rajavartioyhteistyötä määrittävistä valtiosopimuksista.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että osapuolten ulko- ja turvallisuuspoliittisten suhteiden heikko tila 

heijastuu myös euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanoon. Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto Frontex ei toimivallastaan ja olemassa olevasta yhteistyösopimuksesta 

huolimatta tee kolmas maa - yhteistyötä Venäjän kanssa. Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden toimeenpanolla on keskeinen merkitys turvallisuuden tuottajana ja 

tutkimuksessa selvisi toimintakyvyn, tilannekuvan ja tietojenvaihdon olevan sen osa-alueista 

ne tekijät, joiden toimeenpanosta Suomen tulee kaikissa tilanteissa huolehtia tarvittaessa 

kahdenvälisellä yhteistyöllä Venäjän kanssa. Vaikutukset Suomen rajaturvallisuuteen voivat 

kohdistua osana Schengen-alueen yhteiseen turvallisuuteen vaikuttamisena tai 

huolestuttavampina vaihtoehtona kohdistuessaan ainoastaan Suomeen. EU-jäsenyys on 

keskeisin Suomen kansainvälistä asemaa määrittävä tekijä. Turvallisuus ja vakaus pohjoisilla 

alueilla on Suomelle tärkeää. Suomen geopoliittinen ja historiallinen asema Venäjän 

naapurivaltiona, sekä sijainti Euroopan unionin reuna-alueella huomioiden tulee Suomen aina 

varmistua sen intressissä oleva rajaturvallisuuden toimeenpano. EU:n ja Venäjän väliset 

huonot suhteet aiheuttavat kahdenvälisyyden korostumista ja Suomen on tasapainoiltava 

näitten reunaehtojen kanssa. 
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EUROOPAN UNIONIN JA VENÄJÄN VÄLISTEN SUHTEIDEN VAIKUTUS 

SUOMEN RAJATURVALLISUUTEEN  

 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Johdanto Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden kehitykseen 

 

Euroopan unionilla on toiminnassaan ja suhteissaan naapurivaltioihinsa tavoitteina 

monialaisesti rakentuvat ja yhteistyöhön perustuvat suhteet. Uudentyyppisten suhteiden 

luominen ja kehittäminen Venäjän kanssa käynnistyi heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. 

Entisen selkeän vastakkainasettelun sijaan Euroopan unioni halusi rakentaa suhdettaan 

Venäjään laaja-alaisesti pyrkien huomioimaan Venäjän merkityksen yhteisen eurooppalaisen 

tulevaisuuden kehityksessä ja tukien Venäjän pyrkimyksiä rakentaa omaa 

yhteiskuntajärjestelmäänsä. Venäjän kanssa sovittiin yhteistyöjärjestelyistä 

kumppanuussopimuksella, jonka toimeenpanoa tuettiin säännöllisin kahdenvälisin 

huippukokouskeskusteluin. Yhteistyö ja kumppanuus sovitussa muodossaan päättyi Venäjän 

liittäessä Krimin niemimaan itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja aloittaessa Itä-

Ukrainassa sotilaallisen konfliktin vuonna 2014. 

 

Ajanjaksolla Neuvostoliiton hajoamisesta konfliktiin Ukrainassa Euroopan unionin ja 

Venäjän suhteiden kehittymiselle oli kuvaavaa alkuvaiheiden molemminpuolisen 

yhteistyöhalukkuuden vaihtuminen asteittain epäluuloisemmaksi ja omia intressejä 

korostavaksi. Suhteiden virallisina perustoina ovat vuonna 1994 allekirjoitettu kumppanuus- 

ja yhteistyösopimus PCA (Partnership and Cooperation Agreement), sekä vuonna 2003 

yhteisessä huippukokouksessa sovittu neljän yhteisen alueen muodostaminen (Four Common 

Spaces).1 Ennen vuoden 2014 konfliktia käynnissä olivat muun muassa keskustelut uudesta 

kumppanuussopimuksesta ja viisumikäytäntöjen helpottamisesta.  

 

Krimiltä Ukrainassa käynnistynyt konflikti muutti osapuolten virallista suhtautumista 

toisiinsa voimakkaasti vuonna 2014. Euroopan unioni ei tunnusta ja tuomitsee edelleen 

jyrkästi Venäjän toimet Ukrainan konfliktissa. EU katsoo Krimin niemimaan laittoman ja 

väkivaltaisen liittämisen Venäjään, aloitetun ja edelleen jatkuvan sotilasoperaation Itä-

Ukrainassa, sijaistaistelijoiden ja Venäjän asevoimien peitellyn käytön Ukrainan alueella, 

                                                 
1 Forsberg, Tuomas – Haukkala, Hiski: The European Union and Russia, Palgrave London 2016, s.17-27 
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sekä tosiasiallisesti Ukrainalle kuuluvien maa-alueiden haltuunoton merkittävästi 

loukkaavan Ukrainan suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta. EU:n mukaan Venäjän 

aggressio Ukrainassa vaikuttaa heikentävästi kansainvälisen turvallisuusjärjestyksen 

muotoutumiseen.2 

 

Konfliktin johdosta EU keskeytti lähes kaikki käynnissä olleet prosessit ja neuvottelut, sekä 

lopetti kahdenvälisten huippukokousten pitämisen. Euroopan unionin nykyisissä suhteissa 

Venäjään näkyvät konkreettisesti asetetut asteittaiset pakotteet eri yhteyksissä, sekä pyrkimys 

Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi diplomaattisin keinoin. EU:n asettamat monenlaiset 

pakotteet sisältävät diplomaattisia toimia, yksittäisiä rajoittavia toimenpiteitä, kuten varojen 

jäädyttämistä ja matkustusrajoituksia, rajoituksia taloussuhteissa Krimiin ja Sevastopoliin, 

sekä Venäjään kohdistuvia talouspakotteita ja taloudellista yhteistyötä koskevia rajoituksia.3 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta Ukrainan konfliktin alkamisella vuonna 2014 on 

keskeinen merkitys, koska se radikaalisti muutti Euroopan unionin ja Venäjän välisiä suhteita 

aiemmasta. Ukrainan konfliktin ratkaisemattomuus aiheuttaa pysähtyneisyyden tilan 

suhteiden kehityksessä, eikä suhteiden paraneminen ole realistista ennen merkittäviä 

muutoksia nykytilanteeseen. Huomionarvoista on myös, että Suomi on osana EU:n yhteistä 

rintamaa tuominnut Venäjän toiminnan Ukrainassa ja Suomi toimeenpanee EU:n asettamia 

pakotteita Venäjälle. Suomen valtiojohdon lausuntojen mukaan Suomi korostaa EU:n roolia 

konfliktin ratkaisussa ja unionin yhtenäisyys asiassa on Suomelle tärkeää. Suhteita Venäjään 

on kuitenkin tärkeää ylläpitää niin EU:n tasolla kuin kahdenvälisestikin Ukrainan konfliktin 

aiheuttamat olosuhteet huomioiden.4 

 

Euroopan unioni määritteli viisi Venäjä-suhteidensa periaatetta vuonna 2016 5:  

1) Minskin sopimuksen (Itä-Ukrainan konfliktista sopiminen) täytäntöönpano on edellytys 

merkittäville muutoksille suhtautumisessa Venäjään 

                                                 
2 Euroopan unionin korkean ulkopoliittisen edustajan julistus Euroopan unionin edustuston Ukrainassa 

verkkosivuilta: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/93790/ukraine-declaration-high-representative-behalf-

european-union-illegal-annexation-crimea-and_en, 5.3.2021, myös Euroopan unionin ja Ukrainan 

yhteislausunto: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/65219/advancing-mutual-commitment-joint-

statement-following-21st-eu-ukraine-summit_en, 5.3.2021 
3 EU:n asettamista pakotteista ja rajoittavista toimista tarkemmin Euroopan komission verkkosivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/sanctions/ukraine-crisis/, 5.3.2021 
4 Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan tiedotteet 

81/2014: https://www.presidentti.fi/uutinen/tp-utva-kasitteli-ukrainan-tilannetta/, 5.3.2021 ja 314/2014: 

https://valtioneuvosto.fi/-/tp-utva-keskusteli-ukrainan-tilantees-2, 5.3.2021, kts. myös pääministerin ilmoitus 

eduskunnalle Ukrainan tilanteesta 12.3.2014: https://valtioneuvosto.fi/-/the-prime-minister-s-announcement-on-

the-situation-in-ukraine-on-12-march-20-1, 5.3.2021 
5 Euroopan Unionin ulkoasianneuvoston loppulauselma 14.3.2016, EU:n neuvoston www-sivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/media/22914/st07042en16.pdf, 6.5.2020 
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2) EU:n suhteita itäisiin kumppaneihin ja muihin naapurimaihin myös Keski-Aasiassa 

vahvistetaan 

3) EU:n selviytymiskykyä (mm. energian toimitusvarmuus, hybridiuhkien torjunta, 

strateginen viestintä) vahvistetaan 

4) valikoitu sitoutuminen on mahdollista suhteissa Venäjään EU:lle tärkeissä aiheissa 

5) suhteita Venäjän kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisiin on parannettava 

 

Venäjä on vastannut EU:n ja muiden länsivaltojen asettamiin pakotteisiin asettamalla omia 

vastapakotteita mm. maataloustuotteille, raaka-aineille ja elintarvikkeille. Venäjällä on myös 

EU:n toimia vastaavasti matkustuskieltolista pysäytettävistä henkilöistä, jotka ovat 

arvostelleet Venäjän toimia.  

 

Euroopan unionin laaja maantieteellinen laajentuminen entisiin Itä- ja Keski-Euroopan 

Neuvostoliiton kanssa yhdessä Varsovan liittoon kuuluneisiin maihin vuosina 2004 ja 2007 

muodosti Euroopan unionin ja Venäjän välille uuden naapuruston ja aiempaa enemmän 

yhteistä rajaa. Laajentumisista lähtien yhteisistä naapurimaista on tullut yhä enenevissä 

määrin kitkaa aiheuttava asia EU:n ja Venäjän välillä. EU on kehittänyt ja jatkanut itäisten 

naapurivaltioidensa (pl. Venäjä) kanssa itäisen kumppanuuden ohjelmaansa, jonka tavoitteina 

on pyrkimys mahdollisimman tiiviiseen poliittiseen ja taloudelliseen yhteistyöhön.6 

 

Euroopan unionin laajentuminen merkitsi erityisesti rajaturvallisuusasioiden korostumista. 

Laajentuminen toi EU:lle suoraksi rajanaapuriksi Venäjän ja liitti unioniin uusina 

jäsenvaltioina liittymisen aikaan turvallisuustilanteeltaan eritasoisia valtioita verrattuna jo 

unioniin kuuluneisiin valtioihin. Halu ja paine huolehtia rajaturvallisuuden ylläpidosta kasvoi 

erityisesti laajentumisen yhteydessä sisärajavaltioiksi jääneissä Euroopan unionin valtioissa. 

Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen merkitys ja sisäisen 

turvallisuuden ylläpitäminen vaativat enenevissä määrin yhteistyötä, kehittämistä ja 

sopimista EU:n sisällä unohtamatta yhteistyötä naapureina olevien kolmansien valtioiden 

kanssa. 

 

Kehitystyön tuloksena Euroopan unioni on rakentanut rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi 

yhteisen rajapolitiikan, strategiat ja menetelmät, joissa määritetään selkeät ja jäsenmaita 

velvoittavat toimet. Euroopan unionilla on instituutio rajaturvallisuuden koordinointiin, joka 

mandaattinsa puitteissa on virallinen ulkosuhteidenkin edustaja kolmansien maiden kanssa 

                                                 
6 Euroopan Unionin itäinen kumppanuus, EU:n neuvoston www-sivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eastern-partnership/, 6.5.2020 
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tehtävässä yhteistyössä. Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden nykytilasta 

huolimatta Suomelle on tärkeää rajaturvallisuuden varmistaminen ja ylläpito kaikkina 

aikoina. Suomi ylläpitää EU:n toiminnan osana ja olemassa olevien strategioiden mukaisesti 

myös omia kahdenvälisiä rajaturvallisuussuhteitaan Venäjän kanssa.  

 

1.2 Tutkimusasetelma, päämäärä, rajaus 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan millaisia vaikutuksia Euroopan unionin ja Venäjän välisten 

suhteiden kehityksellä nyt ja lähitulevaisuudessa on Suomen rajaturvallisuuden 

näkökulmasta. Suomi on osa Euroopan unionia ja Venäjän suora rajanaapuri. Tutkimuksen 

lähtökohtaolettamuksena on, että osapuolten suhteilla on vaikutusta Suomelle. Euroopan 

unionin harjoittama ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaikuttaa suorasti Suomen suhteisiin 

Venäjään, koska Suomi on osa Euroopan unionia, se soveltaa unionin yhteisiä periaatteita ja 

lainsäädäntöä, joista muodostuu Suomelle velvoitteita7, eikä Suomen suhdetta Venäjään 

voida pitää irrallisena unionin vastaavasta suhteesta.8 

 

Rajaturvallisuuden ja euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tutkimus on kirjattu myös 

yhtenä kokonaisuutena Suomen kansalliseen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategiaan. 

Strategian mukaan tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa sellaisen yhdennetyn 

rajaturvallisuuden kehittämiseksi, joka tukee operatiivista toimintaa, strategista suunnittelua 

ja päätöksentekoa. Tärkeimmäksi aiheeksi strategiassa nostetaan operatiivisen ympäristön 

ennakoitavuuden kehittyminen ja siinä tulevat tilanteet.9 Tämä tutkimustyö vastaa hyvin 

strategiassa asetettuihin tutkimusta koskeviin tavoitteisiin.  

 

Tutkimuksen keskiössä on rajaturvallisuus. Rajaturvallisuus rakentuu Suomen näkökulmasta 

osaltaan eurooppalaisesta viitekehyksestä säädöstöineen, sekä osaltaan Suomen 

kahdenvälisistä rajaturvallisuusyhteistyösuhteista Venäjän kanssa. Oleellista on tarkastella 

Suomen roolia osana Euroopan unionia ja tätä kautta Suomen rajaturvallisuudelle 

muodostuvia vaikutuksia. Euroopan unioni on rajaturvallisuuden kokonaisuutta koordinoivan 

virastonsa laatimassa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisessä ja operatiivisessa 

                                                 
7 esimerkiksi rajaturvallisuusyhteistyöstä Venäjän kanssa tulee raportoida Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

Frontexille. 
8 kts esim. Puolustusministeriön koordinoima: Voiman Venäjä – hankkeen työryhmän (useita kirjoittajia) 

loppuraportti, Puolustusministeriö Helsinki 2019, s.38-39, sekä Blombergs, Fred (toim.): Suomen 

turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1, tutkimuksia no. 4, 

Helsinki 2016, s.122-124 
9 Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021, s.25 
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strategiassaan määritellyt kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön yhdeksi 

strategiseksi erityistavoitteekseen.10  

 

Tässä tutkimuksessa tehtävän tarkastelun kannalta oleellista on, että strategiassa määritetty 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa sisältää myös yhteistyön jäsenvaltioiden kesken ja 

viranomaisyhteistyön. Euroopan unionin tasolla pyritään luomaan ja vahvistamaan 

yhteistyötä kolmansien maiden kanssa rajavalvonnasta, palauttamisesta ja rajat ylittävästä 

rikollisuudesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kesken. Kansallisella tasolla 

Rajavartiolaitos huolehtii kahdenvälisen yhteistyön sujuvasta täytäntöönpanosta kolmansien 

maiden kanssa.11 

 

Tutkimuksessa selvitetään Suomen näkökulmasta Euroopan unionin ja Venäjän välisten 

suhteiden vaikutusta Suomen rajaturvallisuuteen. Pääkysymys tutkimusongelmaan 

vastaamiseksi: 

 

Miten Euroopan unionin ja Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittinen suhde ja sen 

kehitysnäkymät 2020-luvulla vaikuttavat Suomen rajaturvallisuuteen Euroopan unionin 

jäsenmaana? 

 

Pääkysymykseen vastaamalla selvitetään mahdolliset myönteiset ja kielteiset vaikutukset 

yksittäisen jäsenvaltion rajaturvallisuuteen sen ollessa osa yhteisöä. 

 

Alakysymykset: 

 

-  Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eurooppalaisen rajaturvallisuuden kehittymiseen? 

 

- Mitkä ovat olleet Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden rajaturvallisuuden 

näkökulmasta keskeisimmät ulko- ja turvallisuuspoliittiset tekijät vuosien 2014-2019 välisenä 

aikana ja millaiseksi niiden arvioidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa? 

 

- Miten Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijät näyttäytyvät Euroopan unionin 

ja Venäjän välisissä suhteissa ja mitä myönteisiä tai kielteisiä kehitystekijöitä suhteista voi 

syntyä? 

                                                 
10 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia, Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto Frontex, Varsova 2019, Euroopan unionin julkaisutoimiston verkkosivuilta: 

https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/2123579d-f151-11e9-a32c-01aa75ed71a1, 23.2.2020 
11 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.42 
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- Miten Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden kehittyminen ja suhtautuminen 

Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen voivat vaikuttaa Suomen ja Venäjän 

kahdenvälisiin rajaturvallisuusyhteistyösuhteisiin ja mitkä ovat keskeisiä vaikutuksia? 

 

Ensimmäiseen alakysymykseen vastaamalla eurooppalaisen rajaturvallisuuden rakentuminen 

kuvataan yleisemmällä tasolla pyrkien nostamaan esiin sen rakentumisen historian ja 

taustojen kautta niitä asioita, jotka ovat mahdollistaneet ja vaikeuttaneet sen muodostumista 

Euroopan alueella. Samanaikaisesti pyritään selvittämään, mitkä tekijät ovat keskeisiä sen 

osalta tarkasteltaessa Euroopan unionin suhdetta Venäjään. 

 

Toiseen alakysymykseen vastaamalla selvitetään osapuolten ulko- ja turvallisuuspoliittisten 

suhteiden nykytilaa, siihen johtaneita seikkoja ja lähitulevaisuuden näkymiä. Alakysymys 

rajataan koskemaan tekijöitä osapuolten turvallisuussuhteissa, muut alat kuten energia, 

kauppa ja talous rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi selvitetään millaista poliittista 

dialogia osapuolten välillä on käynnissä ja mikä sen merkitys on Suomen näkökulmasta. 

Selville saatuja tekijöitä hyödynnetään seuraaviin alatutkimuskysymyksiin vastattaessa.  

 

Kolmannen alakysymyksen käsittelyllä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kahtatoista 

elementtiä12 tarkastellaan ensimmäisen ja toisen alakysymyksen esiin nostamien tekijöiden 

valossa. Tutkimus kohdistuu yksityiskohtaisemmin eurooppalaisen rajaturvallisuuden 

osatekijöihin, joita tarkastelemalla pyritään selvittämään osapuolten suhteiden tekijöistä 

konkreettisemmin Suomeen nyt ja lähitulevaisuudessa kohdistuvia vaikutuksia. Samalla 

selvitetään Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin ja Venäjän rajaviranomaisten 

välistä yhteistyön tasoa. 

 

Neljänteen alakysymykseen vastataan käyttämällä hyväksi aiempien alakysymysten 

tuottamaa aineistoa. Suomi ja Venäjä tekevät sopimuksilla sovitusti yhteistyötä 

rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi maiden välillä. Yhteistyön eri osa-alueita tarkastellaan 

Suomen EU-jäsenyys huomioiden ja pyritään löytämään vaikutuksia Suomen 

rajaturvallisuuteen. Neljänteen kysymykseen vastaamalla saadaan myös havaintoja, onko 

kahdenvälisissä suhteissa ja koko Euroopan tason suhteissa merkittäviä eroja. 

 

                                                 
12 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 12 osatekijää määritetään asetuksessa eurooppalaisesta raja- ja 

merivartiostosta 2019/1896. EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN, 18.9.2020 
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 Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimustyön päämääränä on havaita Euroopan unionin ja Venäjän välisistä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisista suhteista ne olemassa olevat ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa esiin 

nousevat tekijät, jotka voivat positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttaa Suomen 

rajaturvallisuuteen.  Näitä havaittuja tekijöitä tarkastellaan ensin Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden viitekehyksessä ja lopuksi Suomen ja Venäjän välisen kahdenvälisen 

yhteistyön näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään vertailuna eurooppalaisen ja kansallisen 

tason yhteistoiminnan laatu ja toiminta, ja pyritään löytämään syitä yhteistoiminnan 

mahdollisille eroavaisuuksille. 

 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella13 voidaan väittää, että EU:n ja Venäjän välillä on 

käynnissä vaikutusvaltakamppailu. Euroopan unionin näkökulmasta kyse on itäisten 

kumppanimaiden (Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova ja Ukraina) 

taloudellisesta ja poliittisesta tukemisesta oikeusvaltioperiaatteiden ja demokraattisten 

arvojen mukaisesti. Venäjä puolestaan pitää entisen Neuvostoliiton alueen maita osana 

strategista toimintaympäristöään ja haluaa vaikuttaa alueen kehitykseen itselleen 

myönteiseen suuntaan. Venäjälle hajaantunut EU on parempi vaihtoehto kuin yhtenäinen EU 

ja se pyrkii vaikuttamaan EU:n yhtenäisyyteen pyrkimyksillään kahdenvälisiin suhteisiin 

aihepiiristä riippuen eri EU-jäsenvaltioiden kanssa. 

 

Euroopan unionin ja Venäjän väliset suhteet ovat todella laaja kokonaisuus eri osa-alueineen, 

joten tämän tutkimuksen tekemiselle varattu aika ja opintopistemäärä osana 

                                                 
13 kts. mm. Forsberg - Haukkala, s. 220-243, Voiman Venäjä, s. 23-24 ja Blombergs(toim.), s. 125-128 
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yleisesikuntaupseerin tutkintoa huomioiden on perusteltua rajata tarkastelu koskemaan 

ainoastaan Euroopan unionin ja Venäjän välisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia suhteita, joilla 

on liittymäpinta eurooppalaisen rajaturvallisuuden muotoutumiseen. Osapuolten välisistä 

keskeisistä muista osa-alueista rajautuu tutkimuksesta pois energia-, kauppa- ja talousasiat.  

 

Ajallisesti tutkimustyö rajataan Ukrainan konfliktin kärjistymisestä vuonna 2014 alkaneesta 

osapuolten suhteiden murroskohdasta vuoden 2019 loppuun. Perusteluina tälle 

aikarajaukselle ovat Ukrainan konfliktin aiheuttama selkeä muutos osapuolten virallisissa 

suhteissa, sekä EU:n rajaturvallisuuslainsäädännön viimeisimpien muutoksien voimaantulo 

vuonna 2019.  

 

Tutkimuksesta rajataan pois Yhdysvallat ja Nato, vaikka niiden rooli eurooppalaisen 

turvallisuusympäristön muotoutumisessa on keskeinen. Kuitenkaan tällä roolilla ei ole suoraa 

vaikutusta Suomen rajaturvallisuuden käytänteisiin.  

 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa 

 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Euroopan unionin normatiivisen vallan teoria. 

Teorian avulla tutkimuksessa kyetään sen sisältämien aikomusten ja prosessin kautta 

tarkastelemaan miten EU:n tavoittelemat ulko- ja turvallisuuspoliittiset näkökannat suhteessa 

Venäjään ja yhteiseen naapurustoon näyttäytyvät ja syntyykö niistä havaittavia vaikutuksia. 

 

1.3.1 Euroopan unionin normatiivinen valta 

 

Euroopan unionin ainutlaatuisesta luonteesta on käyty keskustelua kansainvälisen politiikan 

tutkimuksessa pitkään. Euroopan unioni ei ole liittovaltio, eikä kansainvälinen järjestö vaan 

erityisiä piirteitä omaava kansallisvaltioiden tiivis yhteisö. Francois Duchene määritteli 

Euroopan yhteisön (European Community, EC) olevan ennen kaikkea siviilivalta jo vuonna 

1972. Duchenen mukaan Euroopan yhteisöllä ei ole sotilaallista voimaa vaan oleellista on 

esimerkin osoittaminen, moninaiset käytänteet, normit ja arvot, jaettu suvereniteetti, 

hyvinvointivaltio, monenkeskisyys, demokratia, ihmisoikeudet ja ympäristöpolitiikka.14 

 

Kylmän sodan päättyminen mahdollisti ainakin tietyksi ajanjaksoksi eurooppalaisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan tarkasteluun ja arviointiin sotilaallisen voiman painottamisen sijasta 

                                                 
-14 Gerrits, Andrè (toim.): Normative Power Europe in a Changing World: A Discussion, Netherlands Institute of 

the International Relations 2009, s.2 
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vaihtoehtoisia näkökulmia. Ian Manners määritteli artikkelissaan Normative Power Europe: 

A Contradiction in Terms? vuonna 2002 Euroopan unionin normatiiviseksi vallaksi.15 

Mannersin määrittelemät viisi keskeistä teorian normia ovat rauha, vapaus, demokratia, 

oikeusvaltio ja ihmisoikeudet. Normeilla on Mannersin mukaan historialliset juuret. Rauha ja 

vapaus olivat heti toisen maailmansodan jälkeen luonnollisista syistä määritteleviä tekijöitä 

Länsi-Euroopan poliittisessa ilmapiirissä. Demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien 

rooli kasvoi erityisesti haluttaessa määritellä selkeitä eroavaisuuksia Länsi-Euroopan ja 

kommunistisen Itä-Euroopan välillä.16 Myöhemmin Manners on todennut, että EU:n luonne 

on olla kansainvälinen toimija, jonka toimiin kuuluvat normit, käsitykset ja roolit 

kansainvälisissä suhteissa, jolloin Euroopan unionin normatiivinen valta määrittää, ohjaa ja 

legitimisoi EU:n roolin ja merkityksen kansainvälisessä politiikassa.17 

 

Mannersin mukaan tämä Euroopan unionin erillinen valta muodostuu varovaisesti harkitusta 

menettelytapojen arvioinnista ja se on Euroopan unionin varsinainen sisäinen luonne. Täten 

EU on normatiivinen valta, koska se itsessään perustuu normatiivisiin periaatteisiin.18 

Mannersin teoriassa puhtaimmillaan materialistiset yllykkeet ja fyysinen voima eivät ole 

mukana, ainoastaan normatiivinen oikeutus. Todellisessa maailmassa kyse on kuitenkin 

normatiivisen vallan ja normatiivisen oikeutuksen olemassa olosta rinnakkain muitten 

vaikutusvallan muotojen ja vallan kanssa kansainvälisessä politiikassa ja EU:n ulkosuhteissa. 

Oleellista Mannersin mukaan tällöin on, kuinka normatiivista valtaa ylläpidetään ja 

harjoitetaan muiden vaikutusvallan muotojen läsnä ollessa. Ymmärrettäessä normatiivisen 

vallan käyttöä ja priorisointia muodostuu samanaikainen materiaalisen vallan käyttö 

oikeutetummaksi ja joustavammaksi. Mannersin teoriassa EU:n normatiivinen valta on 

käsitteellinen/ajatuksellinen, se käsittää periaatteita, toimia ja vaikutuksia ja se saa aikaan 

laajempia vaikutuksia.19 

 

Normatiivisen vallan harjoittaminen on normatiivista oikeutusta ja sen aikaskaala on 

pitkäaikainen. Kylmän sodan päättymisen jälkeen Euroopan yhteisön kehittyessä Euroopan 

unioniksi ajatuksellisuus ja ideat muokkasivat EU:sta erityisesti taloudesta kiinnostuneen 

enemmän kuin materiaalisesta voimasta. Mannersin teoriassa EU:n ulkosuhteet ovat 

normatiivisen vallan liittämistä niihin, sekä normatiivisen oikeutuksen harjoittamista muun 

maailman kanssa. Nämä ulkosuhteet pitävät sisällään niin ulkosuhteet yleisesti kuin EU:n 

                                                 
15 Manners, Ian: Normative Power Europe: A Contradiction in Terms, Journal of Common Market Studies 40 (2) 

2002, s.238-244 
16 Manners (2002), s. 242-243 
17 Gerrits (toim.) (2009), s. 9-10 
18 Manners (2002), s. 240-244 
19 Whitman, Richard G. (toim.): Normative Power Europe - Empirical and Theoretical Perspectives, Palgrave 

Iso-Britannia 2011, s.226-240 
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sisäisten asioiden ulkopoliittiset ulottuvuudet (mm. laajentuminen, kauppa, 

kehityspolitiikka).20 

 

Käsitteellistettäessä normatiivista valtaa ajatuksellinen ei-materiaalinen oikeutus pitää 

sisällään kolmivaiheisen ymmärryksen sen käytöstä ja periaatteista. Normatiivinen valta on 

oikeutettua sen edistämien periaatteiden kautta. Normatiivisen oikeutuksen ollessa 

vakuuttava ja kiinnostava, periaatteetkin tulee nähdä laillisina ja niiden edistämisen tulee olla 

kiinteää ja kestävää. Periaatteiden laillisuus maailmanpolitiikassa syntyy aiemmin sovittujen 

kansainvälisten sopimusten, konventioiden ja yhteisymmärrysjulistusten kautta (erityisesti 

Yhdistyneiden kansakuntien piirissä tehdyt). Näiden periaatteiden eheys syntyy siitä, kuinka 

hyvin ja kestävästi periaatteita ja toimia harjoitetaan tukemaan niitä. EU:n periaatteet 

muodostuvat YK:n peruskirjan ja ihmisoikeusjulistuksen kaltaisista ja niihin rinnastettavista 

asiakirjoista ja EU:n omista perussopimuksista ja julistuksista.21 

 

Normatiivinen valta on suostuttelevaa, kun sen toimet edistävät sen sisältämiä periaatteita. 

Harjoitettava normatiivinen oikeutus on vakuuttavaa ja kiinnostavaa, kun toimet ovat 

suostuttelu, oman kannan perusteltu argumentointi ja jolloin toimimattomuuden tulee johtaa 

häpeään tai arvovaltatappioon. Maailmanpolitiikassa nämä keinot sisältävät rakentavaa 

vuorovaikutusta, suhteiden pysyviä rakenteita, sekä rohkeutta moninaisiin ja moniosaisiin 

keskusteluihin osanottajien kesken. Kansainvälisissä ja kotimaisissa keskusteluissa väittely ja 

perusteleminen voi sisältää viittauksia kansainvälisiin periaatteisiin, sekä rohkaista 

yhteisymmärrykseen ja sopimiseen. Väärinymmärrys, erimielisyys ja häpeän kokeminen 

voivat olla myös osa kokonaisuutta. Normatiivisen vallan toimet voivat sisältää 

tukijulistuksia osallistuvalle kansainväliselle yhteisölle, julkista leimaamista 

osallistumattomuudesta tai erimielisyydestä, sekä mahdollisia symbolisten pakotteiden 

asettamista tämän johdosta. Euroopan unionilla on laaja valikoima käytäntöjä ja 

menettelytapoja periaatteidensa tukemiseksi ja se rohkaiseekin kokonaisvaltaisempaan 

lähestymistapaan useissa maailmanpolitiikan haasteissa. EU on historiallisesti ollut parempi 

rakenteellisen vaikuttamisen kautta aikaansaatuihin muutoksiin (kehitysapu, alueellinen 

yhteistyö, poliittinen keskustelu, laajeneminen).22 

 

Mannersin mukaan normatiivisen vallan vaikutukset syntyvät kolmessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa oleellista ovat toimenpiteet ja niiden vaikutukset. Toisessa 

vaiheessa vaikutukset aiheuttavat pysyviä muutoksia sopeutumisen kautta. Kolmannessa 

                                                 
20 Gerrits (toim.) (2009), s. 11-12 
21 Gerrits (toim.) (2009), s.12 
22 Gerrits (toim.) (2009), s. 12-13 
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vaiheessa sopeutuminen on yhdenmukaista eurooppalaisten normien ja vakiintuneiden 

käytänteiden kanssa.23 

 

1.3.2 Oikeusvaltioperiaate-normi ulkopoliittisissa suhteissa 

 

Edellä kuvattiin, kuinka Manners teoretisoi ajatuksensa ja laati konseptin Euroopan unionin 

normatiivisesta vallasta. Oleellista siis on, kuinka normatiivista valtaa harjoitetaan. 

Normatiivinen valta on käsitteellinen ja se sisältää periaatteita, toimia ja vaikutuksia. 

Normatiivinen valta kykenee vaikutukseen, se vaikuttaa muiden ajatteluun ja siihen, mikä 

koetaan hyväksyttäväksi. EU:n normatiivinen valta määrittää, ohjaa ja legitimisoi EU:n 

roolin ja merkityksen kansainvälisessä politiikassa ja se muodostuu menettelytapojen 

harkinnasta. EU luottaa diplomaattiseen yhteistyöhön ratkaistessaan kansainvälisiä ongelmia. 

EU pyrkii käyttämään oikeudellisesti sitovia menettelyjä ja ylikansallisia instituutioita 

kansainvälisen kehityksen saavuttamiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa Euroopan unionin normatiivisen vallan teorian osalta tarkastelu rajataan 

koskemaan ainoastaan sen yhtä normia – oikeusvaltioperiaatetta. Valinnalla tutkimus 

pystytään rajaamaan tutkijan arvioon perustuen koskemaan EU:n ja Venäjän välisiä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisia suhteita erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Oikeusvaltioperiaate-

normi valikoitui tarkasteluun tutkimuksessa, koska sen olemassaolon kansainvälisissä 

suhteissa tunnistavat niin EU kuin Venäjäkin.  

 

Euroopan unionissa oikeusvaltioperiaate on kokonaisvaltainen ja sisäänrakennettu kaikkeen 

toimintaan. Venäjä puolestaan tekee tapauskohtaisesti valikoivia ja omia sen hetkisiä 

intressejään vahvasti tukevia tulkintoja siitä. Tässä tutkimuksessa tämä keskeinen osapuolten 

oikeusvaltioperiaatteen erilainen tulkinta mahdollistaa ulkopoliittisten suhteiden ja olemassa 

olevien jännitteiden tarkastelun. Tätä kautta tutkimuksessa Suomeen ja sen 

rajaturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset seikat ja eroavaisuudet pyritään hahmottamaan 

johtopäätösten tekemiseksi ja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.  

 

Euroopan unionissa oikeusvaltioperiaate on sen kaiken toiminnan keskeinen osa ja sen 

kirjoitettujen ja tunnistettujen arvojen mukaista.24 EU:n ulkopoliittisissa suhteissa se 

tarkoittaa, että on noudatettava kansainvälisiä sääntöjä, oikeutta ja sovittuja sopimuksia. 

                                                 
23 Gerrits (toim.),(2009) s. 13-14 
24 Sopimus Euroopan unionista (SEU), johdanto-osa 2. kohta, 2 ja 6 artikla. EU:n oikeustekstien EURLex-

tietokannasta:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN, 

1.12.2020.  
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EU:n perussopimukseen on kirjattu, että EU noudattaa ulkosuhteissaan YK:n peruskirjan 

periaatteita ja kansainvälistä oikeutta. EU pyrkii kehittämään suhteita ja rakentamaan 

kumppanuuksia sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka noudattavat näitä samoja 

periaatteita.25 Euroopan unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa, sekä pyrkii samaan aikaan tekemään pitkälle menevää yhteistyötä 

kaikilla kansainvälisen suhteiden aloilla lujittaakseen näitä periaatteita. Kansainvälisen 

turvallisuuden osalta toiminta pitää sisällään myös ulkorajoja koskevat tavoitteet.26 

 

Venäjän näkemys oikeusvaltioperiaatteesta tai tarkemmin tarkastellen näkemys 

kansainvälisen oikeuden roolista sen toiminnassa perustuu aina sen omiin intresseihin. 

Venäjän mukaan jokainen valtio on oikeutettu suvereniteettinsa puolustamiseen kaikissa 

oloissa ja omaan itsenäiseen puolustukseen. Nämä oikeudet ikään kuin oikeuttavat kaikki 

tarvittavat keinot.27 Venäjän suhtautuminen ei kuitenkaan ole ehdottoman kielteinen. Venäjä 

on valmis kannattamaan suvereniteettiin perustuvaa yhteistyöjärjestelmää, jossa suurvaltojen 

rooli olisi korostunutta erityisesti turvallisuuskysymyksissä. Venäjälle valtion 

itsemääräämisoikeus on kansainvälisen toiminnan lähtökohta ja kansainvälisissä suhteissaan 

se painottaa hallitustenvälisyyttä. Kansainväliset järjestöt edustavat Venäjän tavoittelemaa 

moninapaista maailmanjärjestystä, jossa Venäjäkin toimii suurvaltana. Venäjä pyrkii 

vaikuttamaan kansainvälisen järjestelmän perusperiaatteisiin ja se tulkitsee kansainvälistä 

oikeutta omista lähtökohdistaan.28 

 

Toisaalta Roy Allison artikkelissaan Russian Revisionism, Legal Discourse and the ”Rules - 

Based” International Order (2020) nostaa esiin huomion, jossa erityisesti vuoden 2014 

jälkeisessä ajassa Venäjä on uudelleen tulkinnut kansainvälisen järjestyksen rakennetta 

omista lähtökohdistaan. Allisonin mukaan Venäjä katsookin erityiseksi oikeudekseen sille 

tärkeissä asioissa (erityisesti vaikutuspiiriinsä katsomissaan lähialueensa valtioissa) poiketa 

alueellisesti jyrkästikin vallitsevista länsimaisista kansainvälisen järjestyksen 

laillisuusperiaatteista. Allisonin mukaan ei kuitenkaan ole viitteitä, että Venäjä pyrkisi 

                                                 
25 sopimus Euroopan unionista (SEU), 21 art., kohta 1 
26

 sopimus Euroopan unionista (SEU), 21 art., kohta 2.  

Tarkemmin ulkorajavalvontaa koskevasta yhteisestä politiikasta ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 

muodostamisesta säädetään Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (TEU) V Osastossa. EU:n 

oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI, 1.12.2020 
27 Venäjän presidentti Vladimir Putin vuosittaiset puheet kansakunnalle 2014 ja 2016, sekä puhe Ukrainan 

tilanteesta 2014 Venäjän presidentin virallisilta verkkosivuilta: http://en.kremlin.ru/events/president/news/47173, 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/53379, http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603, 15.12.2020.  
28 Voiman Venäjä (2019), s.19, kts. myös Remler, Philip: Russia at the United Nations: Law, Sovereignty, and 

Legitimacy, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C 2020, s.3-5 
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globaalisti muuttamaan kansainvälisen järjestelmän rakennetta.29 Tämä myös tukee 

ajatusta, jossa Venäjä aina tapauskohtaisesti valikoi päämääränsä mukaisesti erilaisia ja 

muuttuvia ulkopoliittisia keinoja tavoitteisiinsa pääsemiseksi. 

 

Venäjän ja EU:n suora vuoropuhelu on vähäistä ja Venäjä suhtautuu myös kriittisesti EU:n 

kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja tulkintaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta 

ulkosuhteissa. Hajaantunut EU edistää Venäjän omien päämäärien tavoittelua ja se 

korostaakin kanssakäymisessään EU:n kanssa YK:n peruskirjasta muodostamiaan 

tulkintoja.30 Niiden mukaisesti jokaisella on oikeus puolustautua, suvereenin valtioihin 

asioihin ei puututa ja jokaisella valtiolla on itsemääräämisoikeus. Peruskirjan mukaisesti 

Venäjä katsoo, että mahdolliset YK:n ja kansainvälisen yhteisön toimenpiteet eivät saa 

vaikuttaa asianomaisen oikeuksiin, vaatimuksiin ja asemaan. Kaikki erimielisyydet tulee 

Venäjän mukaan ratkaista turvallisuusneuvostossa, eikä EU:n ”sanelemana”.31  

 

1.3.3 EU:n normatiivisen vallan kolmivaiheisuus 

 

Mannersin alkuperäinen ajattelu Euroopan unionin normatiivisesta vallasta herätti 

keskustelua tutkijoiden parissa. Mannersin ajatuksia pidettiin tärkeinä ja hyödyllisinä, tosin 

niiden todettiin olevan vielä hyvin konseptuaalisella tasolla. Arne Niemann ja Tessa de 

Wekker Amsterdamin yliopistosta jatkokehittivät Mannersin ajatuksia omassa 

tutkimuksessaan Euroopan unionin ja Moldovan välisistä suhteista vuonna 2010. 

Tutkimuksessaan he ottivat Mannersin konseptin lähtökohdakseen, valitsivat kaksi normia 

tarkasteluun ja selvittivät, kuinka normatiivisesti EU on toiminut pyrkiessään ratkaisemaan 

Transnistrian konfliktia Moldovassa. Tutkimuksessa normatiivisen vallan teoriaa (NPE) 

tarkasteltiin Euroopan unionin näkökulmasta.32 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Niemannin ja de Wekkerin tutkimuksessaan 

muodostamaa Mannersin teorian kolmivaiheista soveltamista. He muunsivat Mannersin 

alkuperäistä ajattelua ja laativat siitä käytännön tarkasteluun soveltuvan kokonaisuuden, joka 

sisältää normatiivisen aikomuksen, normatiivisen prosessin ja normatiivisen vaikutuksen. 

Kolmivaiheisella tarkastelulla pystytään heidän mukaansa tunnistamaan ja arvioimaan, mikä 

                                                 
29 Allison, Roy: Russian Revisionism, Legal Discourse and the ”Rules - Based” International Order, Routledge 

Europe-Asia Studies 2020, s.1-2, 16-17 
30 Voiman Venäjä (2019), s. 19, Remler (2020), s.1-5 
31 Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan artiklat 24, 33-42, 44, 48-54, Oikeusministeriön omistamasta 

oikeudellisen aineiston julkisesta ja maksuttomasta Finlex-palvelusta: 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2, 15.12.2020 
32 Niemann, Arne – de Wekker, Tessa: Normative Power Europe? EU relations with Moldova, European 

Integration online Papers (EIoP) Vol. 14 (2010), Article 14, 2010, s.2-3 
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on tosiasiallisesti normatiivista valtaa ja miten sitä voidaan tarkastella ja jotenkin mitata. 

Niemannin ja de Wekkerin mukaan tarkastelun kaksi ensimmäistä vaihetta ovat enemmän 

sisäänpäin katsomista – miksi ja kuinka EU toimii? Kolmannessa vaiheessa vaikutus taas 

enemmän ulospäin tarkastelua – saako EU aikaiseksi muutosta?33 Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan valikoidun oikeusvaltioperiaate-normin avulla EU:n näkökulmasta sen 

normatiivisen vallan toteutumista Euroopan unionin ja Venäjän välisissä ulkopoliittisissa 

suhteissa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. 

 

Yksinkertaisesti EU:n normatiivisen vallan teoria määrittyy EU:n normatiivisten aikomusten 

toteuttamisesta prosessissa kolmansien valtioiden kanssa. Onko EU:n oikeusvaltioperiaate-

normi sen Venäjä-suhteiden keskiössä ja vaikuttaako se niihin? Kuinka vakavasti EU 

suhtautuu normin toteutumiseen vai onko siinä ”joustoa”? Toiseksi, hyödyttääkö normin 

soveltaminen EU:ta vai vahingoittaako se EU:n etuja. Normatiivinen prosessi sisältää 

sitouttamisen ja keskustelun käymisen Venäjän kanssa, joissa hyödynnetään suostuttelua, 

perusteltuja näkökantoja ja myös häpeän tuottamista. Tavoitteena prosessissa on tehdä 

toiminnasta normatiivisesti oikeutettua, uskottavaa ja kiinnostavaa.  

 

Vaikutusten saavuttaminen on kaksivaiheista. Ensin on arvioitava, onko normatiivista 

muutosta tapahtunut kohti EU:n oikeusvaltioperiaate-normia? Tätä havainnoidaan tässä 

tutkimuksessa tulkitsemalla Venäjän valtiojohdon kantoja ja tekoja. Näistä pyritään 

löytämään määrä tai taso, miten Venäjä suhtautuu EU:n oikeusvaltioperiaatteeseen eri 

yhteyksissä. Toiseksi voidaan tarkastella, millä tasolla Venäjän virallisissa dokumenteissa 

oikeusvaltioperiaatteen normi on käytössä ja miten sitä niissä tulkitaan. Näillä vaikutusten 

arvioinneilla saadaan selvitettyä Euroopan unionin ja Venäjän välisistä suhteista niitä 

seikkoja, joilla voi olla positiivia tai negatiivisia vaikutuksia Euroopan ja sitä kautta Suomen 

rajaturvallisuuteen. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusongelmaan vastataan käyttämällä 

menetelmänä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin avulla Euroopan unionin ja Venäjän 

välisten suhteiden tarkastelusta pyritään löytämään keskeisiä Suomen rajaturvallisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä johtopäätösten tekoa ja vaikutusten analysointia varten.  

 

                                                 
33 Niemann – de Wekker (2010), s.6-12 
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Sisällönanalyysissä aineisto ohjaa analyysin tekoa. Aineistosta nostetaan esiin sen 

keskeisimmät asiat riippumatta siitä, mitä ne ovat tai miten ne suhteutuvat aiempiin 

tutkimuksiin. Tutkijan haasteena on tällöin olla avoin aineistolle ja analysoida aineistoa sen 

omista lähtökohdista käsin.34 Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi teoksessaan Laadullinen 

tutkimus ja sisällönanalyysi (2018) kuvaavat analyysin toteuttamisen yleisesti 

sisällönanalyysin keinoin käsittävän päätöksen siitä, mikä aineistossa on kiinnostavaa. 

Kiinnostavuus määritetään tässä tutkimuksessa tutkimuskysymysten ja teorian ohjaamina. 

Valikoituun aineistoon perehdytään, erotetaan siitä kiinnostuksen kohteet ja muu aineisto 

rajataan pois.35 Valinnan tekemisellä tutkija valitsee tietyn lähestymistavan 

tutkimusaineistoon ja näkökulman sen analysoimiseksi. Näkökulma tässä tutkimuksessa on 

tutkimuksen päämäärän ja viitekehyksen mukainen. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) määrittelevät sisällönanalyysin menetelmäksi, jolla pystytään 

analysoimaan dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tällä tavoin tutkittavasta 

ilmiöstä saadaan järjestettyä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa johtopäätösten tekoa 

varten.36 Tässä tutkimuksessa dokumenteiksi valikoidaan Euroopan Unionin, Venäjän ja 

Suomen virallisia sopimuksia, lainsäädäntöä, normeja, valtiojohdon lausuntoja ja 

tutkimuskirjallisuutta. Tutkittavien kohteiden julkiset virallisasiakirjat (sopimukset ja 

lainsäädäntö) muodostavat tässä tutkimuksessa valikoidun aineiston rungon, koska viralliset 

asiakirjat heijastavat osaltaan valtioiden ja liittoumien arvoja, normeja, toimijuutta ja 

intressejä. Asiakirjat voidaan katsoa myös argumentoinnin keinoiksi, joilla rakennetaan ja 

ylläpidetään suhteita muihin valtioihin. Aineistoa täydennetään tutkimuksessa lausunnoilla, 

puheilla ja tutkimuskirjallisuudella.  

 

Tuomi-Sarajärven mukaan sisällönanalyysin analyysivaiheessa on kolme vaihetta: 

pelkistäminen, ryhmittely ja käsitteiden luominen. Pelkistämisvaiheessa tutkimuksen aineisto 

pyritään pelkistämään rajaamalla tutkimuksesta pois kaikki tutkimuskysymysten 

ulkopuolinen aineisto. Pelkistämisvaiheessa aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia 

ilmauksia ja niitä kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia. Ryhmittelyvaiheessa havaitut ilmaukset ja 

pelkistetyt ilmaukset tarkastellaan läpi, jotta löydetään kaikki samankaltaisuudet tai 

eroavaisuudet. Samaa kokonaisuutta kuvaavat ilmiöt ryhmitellään luokiksi, jotka nimetään 

sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Ryhmittelyllä saadaan alustavia kuvauksia tutkittavasta 

ilmiöstä. Kolmannessa vaiheessa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto. Analyysi 

                                                 
34 Sotataidon laitoksen sähköposti (Janne Mäkitalo), sähköposti tutkijan hallussa, 11.5. 2020 
35 Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Kustannusosakeyhtiö Tammi 

Helsinki 2018, s.104 - 105 
36 Tuomi – Sarajärvi (2018), s. 117 
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perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti 

käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä.37 

 

Anu Puusan ja Pauli Juutin toimittaman teoksen Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja 

menetelmät (2020) mukaan laadullisen sisällönanalyysin aineiston analysointi on 

kolmivaiheinen prosessi. Edellä kuvattu Tuomi – Sarajärven analyysimenetelmä on prosessin 

ensimmäinen vaihe – analyysivaihe. Prosessin toinen vaihe on synteesivaihe, jossa tutkija 

muodostaa aineiston ja analyysivaiheen perusteella rakentuneen tutkimuksen kokonaiskuvan 

ja esittää uusia perusteltuja näkökulmia aineistosta. Tällä tavoin päätelmiä tekemällä pyritään 

ymmärtämään, mitkä tekijät ovat keskeisiä tutkimustehtävän kannalta. Kolmannen vaiheen 

muodostaa pohdinnassa esitettävä tutkijan tulkinta tekemistään havainnoista huomioiden 

tutkimuksen kysymyksenasettelu ja viitekehys. Tutkimuksen pohdintaluvussa tutkija 

tulkitsee ja pyrkii hahmottamaan kokonaisuutta, sekä yhdistää tehdyt havainnot perustelluksi 

kokonaisuudeksi.38 

 

Tässä tutkimuksessa menetelmän käyttö etenee tutkimusongelman alakysymysten 

mukaisesti. Alakysymykset muodostavat tutkimuksen pääluvut 2-5. Puusan ja Juutin 

laatiman prosessin mukaisesti kukin pääluku sisältää analyysivaiheen ja luvun lopussa 

esitettävän synteesin. Nämä synteesin tulokset ovat ne tekijät, joilla on vaikutusta. Tekijät 

huomioidaan aina seuraavan pääluvun analyysissä viitekehyksen mukaisesti. Toisessa 

pääluvussa tutkitaan eurooppalaisen rajaturvallisuuden taustoja. Kolmannessa pääluvussa 

tutkitaan, mitkä ovat Euroopan unionin ja Venäjän välisissä ulkopoliittisissa suhteissa 

keskeisimpiä rajaturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä pääluvussa näitä tekijöitä 

tarkastellaan Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osalta ja siihen verraten. Viidennessä 

pääluvussa Suomen ja Venäjän välistä kahdenvälisyyttä ja vaikutuksia analysoidaan 

edellisten lukujen tekijöiden avulla. Kolmivaiheisen menetelmäprosessin viimeinen vaihe - 

tulkinta esitetään pohdintaluvussa 6.  

 

1.5 Aikaisempi tutkimus  

 

Euroopan unionin ja sen ulkosuhteiden tutkimusta, sekä EU:n suhteita Venäjään on tutkittu 

eurooppalaisesta näkökulmasta laajasti. Tämän aikaisemman tutkimuksen osalta tässä 

tutkimuksessa tarkastelua kohdennetaan enemmän suhteissa selkeästi tapahtuneiden 

                                                 
37 Tuomi – Sarajärvi (2018), s. 122-127 
38 Puusa, Anu – Juuti, Pauli (toim.): Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät, Gaudeamus Oy 

Tallinna 2020, s.145-156 
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muutosten jälkeiseen aikaan vuonna 2014, sekä siihen johtaneiden syiden selvittämiseen. 

EU:ta pyritään tarkastelemaan tässä tutkimuksessa kokonaisuutena.   

 

Rajaturvallisuuden tutkimusta on tehty pääasiassa rajavartiolaitoksen upseerien toimesta eri 

virkaurakurssien opinnäytetöissä, sekä muutamassa väitöstutkimuksessa. Näissä 

tutkimuksissa erityisesti diplomitöiden osalta rajaturvallisuutta, sen erityyppisiä määrittelyjä 

tai tarkastelua valitusta näkökulmasta on tehty samassa ajanjaksossa, jossa Euroopan 

yhdennetyn rajaturvallisuuden konsepti on kehittynyt. Tässä tutkimuksessa vuonna 2019 

hyväksyttyä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden voimassa olevaa säädöspohjaista 

määrittelyä tarkastellessa nämä tutkimukset toimivat tausta-aineistona. Osassa näistä 

tutkimuksista on tarkasteltu Suomen ja Venäjän kahdenvälistä rajaturvallisuusyhteistyötä, 

joiden tietoja pystytään tässä tutkimuksessa hyödyntämään. 

 

Minna Jaakkola on Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarjaansa vuonna 2015 liittämässä pro 

gradu - tutkielmassaan Rajaturvallisuuden kehittyminen Euroopan unionissa kylmän sodan 

jälkeen tutkinut, kuinka rajavalvonta on muovautunut kylmän sodan aikaisesta rajojen 

suojelusta kohti nykymuotoista rajaturvallisuutta, sekä pyrkinyt jäsentämään Euroopan 

unionin jäsenmaiden yhdennetyn rajavalvonnan kehittymistä. Jaakkolan tekemää kronologista 

ja historiallista selvitystä rajaturvallisuuden kehittymisestä pystytään tässä tutkimuksessa 

hyödyntämään muodostettaessa eurooppalaisen rajaturvallisuuden yleistä kehystä. 

 

Arto Niemenkarin Rajaturvallisuus Euroopan unionissa vuodelta 2003 on rajaturvallisuuden 

tutkimuksen ensimmäinen selvitys (ei varsinainen tutkimus) ja perusteos Suomessa, jossa 

Niemenkari selvittää eurooppalaisen rajaturvallisuuden taustoja ja syntytekijöitä, sekä 

tarkastelee kattavasti Euroopan unionin rajaturvallisuuden muodostumista neliportaisen 

rajaturvallisuusmallin avulla. Niemenkarin selvityksestä saadaan tähän tutkimukseen 

olennaista taustatietoa erityisesti Euroopan unionin laajentumisen ja rajojen maantieteellisesti 

itään päin siirtymisen vaikutuksista eurooppalaisen rajaturvallisuuteen, sekä vertailtaessa 

tilannetta Euroopan unionin muitten ulkorajojen ja Suomi-Venäjä-rajaosuuden välillä.  

 

Anna-Liisa Heusalan, Anja Lohinivan ja Antti Malmin tutkimus Samalla puolella - eri 

puolella rajaa (2008) on Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun yhteistyönä 

valmistunut tutkimus, jossa tarkastellaan Suomen ja Venäjän rajaturvallisuusviranomaisten 

yhteistyötä. Tutkimuksessa on koottu tietoa systemaattisella tavalla Suomen ja Venäjän 

poliisin, miliisin, tullien, rajavartiolaitoksen ja rajavartiopalvelun organisaatiorakenteista, 

perustehtävistä ja rajat ylittävän yhteistyön muodoista. Tutkimuksessa on katsottu mitä 
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globaalit yhteistyön haasteet tarkoittavat käytännössä alueellisella ja paikallisella tasolla, 

sekä kahden hyvin erilaisen yhteiskunnan välillä. Tutkimuksen tietoa pystytään 

hyödyntämään tässä tutkimuksessa tarkastellessa Suomen ja Venäjän kahdenvälisyyttä.  

 

Max Janzonin väitöstutkimus Realizing Border Security Culture in Finland (and Europe) 

(2014) on konstruktivistinen tulkinta suomalaisesta rajaturvallisuudesta. Tutkimuksessa 

rajaturvallisuus koetaan sosiaaliseksi rakenteeksi, jonka kautta sitä tehdään tunnetuksi, 

ilmeiseksi ja edelleen ymmärrettäväksi. Tutkimuksen empirian mukaisesti Suomen 

rajaturvallisuuden jaetut merkitykset ovat itärajaisuus, schengenisaatio, yhdentyneisyys ja 

yhteistyö. Tämän tutkimuksen tutkijalle väitöstutkimus on tausta-aineistoa rajaturvallisuuden 

ilmiön paremmaksi ymmärtämiseksi.  

 

Markus Heiskasen väitöstutkimus Rajakeisarin uudet (v)aatteet (2013) on käsiteanalyysi 

rajaturvallisuudesta. Pääosa suomalaisesta rajaturvallisuuden tutkimuksesta on tehty 

Maanpuolustuskorkeakoulun eri tutkintotasojen opinnäytetöissä. Useassa opinnäytetyössä oli 

Heiskasen mukaan tuotu esiin rajaturvallisuuden selkeän käsitteen puute, johon Heiskanen 

laajassa tutkimuksessaan rajaturvallisuuden kielellisen tarkastelun, sen sosiaalisen 

todellisuuden rakentumisen ja käsitteen teoriaan sitomisen kautta muodostaa käsityksen 

rajaturvallisuudesta ja sen asemoitumisesta turvallisuustutkimuksen kenttään. Väitöstutkimus 

on tausta-aineistoa rajaturvallisuuden ilmiön paremmaksi ymmärtämiseksi. 

 

Urpo Riissanen on tehnyt esiupseerikurssilla (2006) ja yleisesikuntaupseerikurssilla (2009) 

kaksi tutkimusta Venäjän asemasta Suomen rajaturvallisuudessa keskittyen sisäistä 

turvallisuutta uhkaavien ilmiöiden selvittämiseen ja tarkasteluun. Tutkimusten tuloksissa 

rajaturvallisuuteen vaikuttavina uhkina nostettiin esiin muun muassa laittoman maahantulon 

ja ihmiskaupan ilmiöt, järjestäytynyt rikollisuus ja monialarikollisuus, sekä Venäjän 

mahdollinen viisumivapaus. Tutkimusten mukaan rajaturvallisuuden ylläpitämisen ja 

kehittämisen kannalta olennaista on huomioida Euroopan unionin ja Venäjän sopimien 

yhteisten tiekarttojen merkitys. Näitten tutkimusten tuloksia ja tietoja pystytään 

hyödyntämään tässä tutkimuksessa. 

 

Tero Hirvosen yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö Venäjän viisumivapaus - uhka 

Euroopan unionin rajaturvallisuudelle? (2011) on tutkimus Euroopan unionin ja Venäjän 

välisen viisumivapauden mahdollisesti muodostamasta uhkasta Euroopan unionin 

rajaturvallisuudelle. Tutkimuksessa on käytetty rajaturvallisuuden viitekehyksenä 

eurooppalaista neliportaista rajaturvallisuusmallia, eikä rajaturvallisuutta erikseen ole 
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määritelty. Hirvosen tutkimuksessa Venäjään liittyvä tarkastelu on toteutettu Euroopan 

unionin ulkosuhdetarkastelun kautta. Tämän tutkimuksen kannalta Hirvosen tutkimuksen 

tuloksia voidaan niiltä osin hyödyntää.  

 

Tommi Tiittasen yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö Rajavartiolaitoksen kansainvälinen 

rikostorjuntayhteistyö (2015) on tutkimus Rajavartiolaitoksen kansainvälisen 

rikostorjuntayhteistyön oikeudellisesta perustasta toimittaessa rikostorjuntaviranomaisena 

Suomen Venäjän vastaisella Euroopan unionin ulkorajalla. Toiminta perustuu olemassa 

oleviin kansalliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön, sekä Suomen ja Venäjän välisiin 

kahdenvälisiin sopimuksiin yhteistyöstä. Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia ja tehtyjä 

johtopäätöksiä pystytään hyödyntämään erityisesti Suomen ja Venäjän kahdenvälisyyttä 

tarkastellessa. 

 

Mika Suomalainen on yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään Rajaturvallisuusriskien 

hallinta (2013) tarkastellut ja määritellyt rajaturvallisuuden ja rajaturvallisuusriskin käsitteinä 

ja tarkastellut miten rajaturvallisuuden ylläpitoa voitaisiin kehittää rajaturvallisuusriskien 

hallinnan kautta. Tutkimuksessa rajaturvallisuuteen kohdistuvat uhkat ovat määritetty 

rajaturvallisuuden ylläpitoa ohjaavien kansallisten normien kautta. Rajaturvallisuuden riskit 

muodostuvat tutkimuksessa riskianalyysiajattelun kautta. Tutkimus on tausta-aineistoa 

rajaturvallisuuden ilmiön laajemmaksi ymmärtämiseksi. 

 

Janne Kurvinen on yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään Euroopan unionin 

rajaturvallisuus - raja turvallisuutena vai turvallisuus rajana? (2011) tarkastellut kriittisen 

turvallisuustutkimuksen näkökulman kautta, millaista rajaturvallisuutta Euroopan unionin 

rajaturvallisuus on. Tutkimustyön johtopäätöksinä todetaan eurooppalaisen rajaturvallisuuden 

olevan ensisijaisesti unionin turvallisuutta. Yksittäisen jäsenvaltion turvallisuus nähdään 

tärkeänä, jos sen kokema uhka vaarantaa koko unionin turvallisuuden. Tutkimus on tausta-

aineistoa rajaturvallisuuden ilmiön laajemmaksi ymmärtämiseksi. 

 

Mikko Simola on yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään Euroopan unionin yhdennetty 

rajaturvallisuus strategisen kulttuurin ja tulliviranomaisyhteistyön näkökulmasta (2013) 

tutkinut strategisten kulttuurien vaikutusta EU-tason raja- ja tulliviranomaisten väliseen 

yhteistyöhön, sekä kuinka Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden keinoja pystyttäisiin 

hyödyntämään paremmin uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Tutkimuksen tuottamaa tietoa 

pystytään tässä tutkimuksessa hyödyntämään muodostettaessa käsitystä Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden osalta. 



 20 

Tomi Tirkkonen on yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään Rajaturvallisuus laittoman 

maahanmuuton hallinnan työkaluna Euroopan Unionissa (2015) tutkinut turvallistamisen 

näkökulman avulla laittoman maahanmuuton ja rajaturvallisuuden välistä vuorovaikutusta. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää ja ymmärtää laittoman maahanmuuton 

monimuotoisuutta, sen vaikutuksia politiikkaan ja käytännön viranomaistoimintaan. Tutkimus 

on tausta-aineistoa rajaturvallisuuden ilmiön laajemmaksi ymmärtämiseksi. 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtanäkökulman ollessa Euroopan Unionin ja Suomen näkökulma, 

tutkimuksen kannalta oleellisia ovat Euroopan Unionin ja Venäjän välisten suhteiden 

kehityksestä, sekä Euroopan Unionin ulkopolitiikan muodostumisesta ja luonteesta ovat The 

European Union Series - tutkimusten teokset: Tuomas Forsberg ja Hiski Haukkala: The 

European Union and Russia (2016) ja Stephan Keukeleire ja Tom Delreux: The Foreign 

Policy of the European Union (2014).  

 

Forsberg-Haukkalan tutkimus käsittelee Euroopan Unionin ja Venäjän välisten suhteiden 

kehitystä kylmän sodan päättymisestä aina Ukrainan tapahtumista alkaneeseen nykyiseen 

suhteiden tilassa vallitsevaan pysähtyneisyyden aikaan. Tutkimus käsittelee suhteiden tilassa 

yleisesti tapahtuneita positiivisia ja negatiivisia kehityskulkuja perusteluineen ja sitoo ne 

Venäjän eri presidenttikausiin ja suhteisiin vaikuttaneisiin keskeisiin tapahtumiin. 

Tutkimuksessa käsitellään toimijoita, keskeisiä yhteistyön aloja, sekä tutkimuksen kannalta 

oleellisia yhteistä naapurustoa ja Euroopan Unionin vapaan liikkuvuuden aluetta. 

Tutkimuksessa selvitetään myös suhteiden perustana olevat yhteistyösopimukset ja 

yhteistyön foorumit, joissa osapuolten suhteita on rakennettu.  

 

Forsberg-Haukkalan tutkimus pyrkii selittämään kehityskulkuja nykytilaan aiemmin 

tapahtuneen pohjalta, ja tätä tutkimustietoa hyödyntäen tässä tutkimuksessa pystytään 

muodostamaan tarkastelussa olevien osakokonaisuuksien osalta päätelmiä, joiden alku ja syyt 

ovat todennäköisesti muodostuneet pitkän ajan kuluessa osapuolten suhteissa, eikä niinkään 

ainoastaan äkkinäisesti vuoden 2014 tapahtumien johdosta.  

 

Keukeleire - Delreuxin tutkimus on laaja kuvaus Euroopan unionin ulkopolitiikan 

rakentumisesta yleisesti, sekä analyysiä Euroopan unionin ulkopoliittisen toiminnan roolista 

ja sen ulkosuhteista kansainvälisessä politiikassa voimassa olevan Euroopan Unionin 

perussopimuksen mukaisessa ajassa (Lissabon 2009). Tutkimus ei pelkästään käsittele 

Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja Euroopan unionin 
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turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, vaan huomioi myös Euroopan unionin eri toimialat, 

joilla on ulkopoliittista ulottuvuutta ja erityisesti vaikutusta siihen. 

 

Tutkimuksessa selvitetään kattavasti Euroopan unionin ulkopoliittisen päätöksenteon 

luonnetta ja rakentumista, tarkastellaan kaikki ulkopoliittisen päätöksenteon toimijat ja 

keskeiset toimintamuodot ja -alat, sekä selvitetään mistä kaikista elementeistä Euroopan 

unionin vaikeasti havaittavaksi kuvattu ulkopolitiikka muodostuu. Tässä tutkimuksessa 

tietoja pystytään hyödyntämään muodostettaessa käsitystä Euroopan unionin ulkopoliittisista 

suhteista Venäjään ja yhteiseen naapurustoon. 

 

Kristi Raikin ja András Ráczin toimittama tutkimus: Post Crimea shift in EU-Russia 

relations: From fostering interdependence to managing vulnerabilities (2019) kuvaa EU:n ja 

Venäjän välisten suhteiden muutosta, luonnetta, keskinäisriippuvuutta ja niiden tasoa 

Ukrainan vuoden 2014 jälkeisten tapahtumien ajassa. Konfliktista huolimatta osapuolten 

välillä vallitsee usealla alalla (mm. kauppa, energia, talous, teknologia, rajat ylittävä 

yhteistyö ja turvallisuus) yhteistoimintaa, joita tutkimuksessa analysoidaan kummankin 

osalta. Positiivisen kehityksen ja keskinäisriippuvuuden sijaan suhteet ovat muuttuneet 

riippuvuuksista johtuvien haavoittuvuuksien hallinnaksi ja geopoliittiseksi kilpailuksi. 

Riippuvuudet haavoittuvuudestaan huolimatta tarjoavat kuitenkin molemmille 

mahdollisuuksia ja vaikutusvaltaa suhteissa. Näitä johtopäätöksiä tässä tutkimuksessa 

pystytään hyödyntämään muodostettaessa käsitystä osapuolten suhteiden tilasta ja niiden 

mahdollisesta suunnasta lähitulevaisuudessa. 
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2 EUROOPPALAINEN RAJATURVALLISUUS 

 

2.1 Lähtökohdat rajaturvallisuuden kehitykselle 

 

Rajaturvallisuus on keskeinen osa tätä tutkimusta. Eurooppalainen rajaturvallisuus on laaja 

käsite ja tutkimuksessa sitä tarkastellaan sen nykymuodossaan muodostavien Euroopan 

unionin säädösten ja kansallisen lainsäädännön ja sopimusten kautta. Eurooppalaista 

rajaturvallisuutta ei tässä tutkimuksessa käsitteellistetä tai siitä ei pyritä muodostamaan 

teoriaa. Tässä tutkimuksessa eurooppalainen rajaturvallisuus muodostaa viitekehyksen osan, 

jonka avulla Euroopan unionin ja Venäjän suhdetta ja Suomen ja Venäjän kahdenvälisyyttä 

tarkastellaan. 

 

Tässä luvussa eurooppalaisen rajaturvallisuuden rakentuminen kuvataan yleisemmällä tasolla 

pyrkien nostamaan esiin sen rakentumisen historian ja taustojen kautta niitä asioita, jotka 

ovat mahdollistaneet ja vaikeuttaneet sen muodostumista Euroopan alueella. Samanaikaisesti 

pyritään selvittämään, mitkä tekijät ovat keskeisiä sen osalta tarkasteltaessa Euroopan 

unionin suhdetta Venäjään. Neljännessä pääluvussa eurooppalaisen rajaturvallisuuden 

rakentuminen selvitetään tarkemmin ja selvitetään sen osatekijöiden avulla Euroopan unionin 

ja Venäjän suhteesta esiintyviä vaikutuksia siihen.  

 

Rajaturvallisuuden merkitys ja painoarvo osana yhteistä eurooppalaista turvallisuutta ovat 

kasvaneet 2000-luvun aikana voimakkaasti.39 Rajaturvallisuusyhteistyö ja siihen liittyvät 

yhteiset periaatteet ovat yksi nopeimmin kehittyvistä yhteistyöalueista Euroopan unionissa ja 

rajaturvallisuustyölle osoitetut resurssit, rahoitus ja sopimisen määrä ovat nousseet jatkuvasti. 

Rajaturvallisuus ulottuu yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja se oli myös osa Euroopan unionin 

                                                 
39 Asetuksessa eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta (2019/1896) huomion (1) mukaisesti: ”Ulkorajojen 

turvallisuutta koskevan unionin politiikan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kansallisella ja unionin tasolla 

Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta, joka on välttämätön edellytys henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle 

unionissa sekä olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Euroopan yhdennetty 

rajaturvallisuus on keskeisessä asemassa parannettaessa muuttoliikkeen hallintaa. Tavoitteena on hallita 

tehokkaasti ulkorajojen ylittämistä sekä vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin tuleviin 

uhkiin näillä rajoilla siten, että voidaan puuttua vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen sekä varmistaa sisäisen 

turvallisuuden korkea taso unionissa. Samalla on tarpeen toimia perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen 

sekä tavalla, jolla turvataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa.”, myös Euroopan unionin ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen globaalistrategian (2016) mukaan: ”Eurooppalaisten on voitava suojella Eurooppaa, 

reagoida ulkoisiin kriiseihin ja auttaa kehittämään kumppaniemme turvallisuus- ja puolustusvalmiuksia 

suorittaen näitä tehtäviä yhteistyössä toisten kanssa. Ulkoisen kriisinhallinnan ja valmiuksien kehittämisen 

ohella EU:n pitäisi voida myös auttaa suojelemaan jäseniään näiden pyynnöstä sekä instituutioitaan. Se 

tarkoittaa, että meidän on pidettävä kiinni keskinäistä avunantoa ja solidaarisuutta koskevista 

sitoumuksistamme, ja siihen kuuluu vastaaminen haasteisiin, joilla on sekä sisäinen että ulkoinen ulottuvuus, 

kuten terrorismi, hybridiuhat, kyber- ja energiaturvallisuus, järjestäytynyt rikollisuus ja ulkorajojen 

turvallisuus.”, Eurooppaneuvoston verkkosivuilta: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-

2016-REV-2/fi/pdf, 14.9.2020, s.14 
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Venäjä-yhteistyötä ennen vuoden 2014 tapahtumia. Laajentunut ja laajeneva toimintakenttä 

on kiinteä osa myös Suomen kansallista rajaturvallisuustyötä ja se edellyttää kansallisella ja 

eurooppalaisella tasolla tiivistä yhteistyötä.  

 

 

Kuva 2: Eurooppalaisen rajaturvallisuuden analysoitu kokonaisuus 

 

Historiallisesti rajaturvallisuuden merkityksen kasvu selittyy usealla eri tekijällä 2000-luvun 

alkua tarkastellen. EU:n laajeneminen vuosina 2004 ja 2007, rajat ylittävän rikollisuuden ja 

erityisesti laittoman maahantulon lisääntyminen, sekä toteutetut terrori-iskut olivat 

keskeisimpiä seikkoja tiivistyneen rajaturvallisuusyhteistyön takana. Halu ja tarve lisätä 

yhteistyötä kansallisesti ja rakentaa EU-tasoista rajaturvallisuusjärjestelmää oli selkeää. 

Schengenin sopimuksen periaatteiden integroiminen osaksi EU:n rakenteita loi alustan 

yhteistyön kehittämiselle. Schengenin myötä Euroopan unionille syntyi yhtenäinen 

rajavalvontaohjeistus ja yhteiset ulkorajat.40  

 

Euroopan unionin laajentumisella oli rajaturvallisuuden näkökulmasta korostettu asema. 

Aikaisempi pohjoinen laajentuminen (ml. Suomi) vuonna 1995 toi unioniin länsimaisen 

yhteiskuntajärjestyksen ja arvoperustan omaavia vakaita valtioita. Vuosien 2004 ja 2007 

laajentumisen merkitys oli erilainen. Näissä laajentumisissa unioniin liittyi myös entiseen 

kommunistiseen järjestelmään kuuluneita valtioita, joiden yhteiskunta ja poliittinen 

järjestelmä eivät olleet niin vakaita. Laajentumisten myötä EU:lle syntyi uutta ulkorajaa 

                                                 
40 Niemenkari, Arto: Rajaturvallisuus Euroopan Unionissa, Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarja 1, 

Tutkimuksia no 1, Helsinki 2003, s.1-2 
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tuhansia kilometrejä. Tämän ulkorajan seurauksena EU:lle tuli rajanaapureiksi lisää 

sellaisia kolmansia valtioita, joissa erot Euroopan unioniin verrattuna elintasossa ja 

rikollisuuden määrässä olivat huomattavat. Samalla uusien syntyneiden ulkorajojen 

vastuullisiksi vartijoiksi tuli valtioita, joiden rajavalvontaorganisaatioiden kyky ja todellinen 

halu täyttää eurooppalaisen rajaturvallisuuden vaatimukset olivat kyseenalaisia.41  

 

Laajentuminen vaikutti myös oleellisesti eurooppalaisiin sisärajavaltioihin (mm. Saksa ja 

Itävalta). Laajentumisten myötä sisärajavaltioiden ulkorajavalvonnasta vastaavat varsinaista 

ulkorajaa omaavat valtiot. Tämä seikka pakottaa erityisesti sisärajavaltiot syventämään 

yhteistyötä ja jatkuvasti hakemaan ratkaisuja eurooppalaisen rajaturvallisuuden 

kehittämiseksi. Euroopan unionin laajentumisen sanotaankin olevan suurin yksittäinen 

katalysaattori EU:n rajaturvallisuuden nopean kehittymisen taustalla.42 

 

2.2 Schengenin sopimus ja vapaan liikkuvuuden alue 

 

Schengenin sopimus astui voimaan maaliskuussa 1995 ja sen toimeenpanon myötä 

rajatarkastukset poistuivat Saksan, Ranskan, Belgian, Hollannin, Luxemburgin, Espanjan ja 

Portugalin välillä. Huomionarvoista tapahtumassa oli kymmenen vuoden kuluminen 

sopimuksen allekirjoittamisesta ennen sen varsinaista soveltamista. Schengenin sopimuksen 

toimeenpanon myötä ja sisärajatarkastusten poistamisella oli maiden rajatilanteeseen 

huomattava vaikutus. Henkilöiden rajan yli liikkuminen helpottui, mutta samalla jännitteet 

eri maiden viranomaisten osalta säilyivät. Myöhemmissä vaiheissa Schengenin sopimuksen 

periaatteita43 soveltamaan on liittynyt suurin osa Euroopan Unionin jäsenvaltioista. 

Schengenin sopimuksen soveltaminen tai sen ulkopuolelle eri syistä jääminen44 ovat myös 

tekijöitä, jotka rajaturvallisuuden näkökulmasta rajaavat Euroopan yhteiset ulkorajat 

omaaviin Schengen-maihin, sopimusta soveltamattomiin Euroopan maihin ja kolmansiin 

maihin.  

 

Schengenin sopimusta (vuodesta 2016 Schengenin rajasäännöstö45) soveltavien maiden 

välillä yhteistyö aluksi tiivistyi erityisesti sisärajoilla tapahtuvassa valvonnassa ja siihen 

                                                 
41 Niemenkari (2003), s.7-8 
42 Niemenkari (2003), s.9 
43 Amsterdamin vuoden 1999 sopimuksen myötä Schengen-säännöstö on suoraan osa kuulumista EU:hun, 

sisärajatarkastusten poistaminen kunkin jäsenvaltion osalta päätetään erikseen arvioinnin ja EU:n neuvoston 

yksimielisellä päätöksellä 
44 liityttäessä unioniin Schengen-säännöstö tulee hyväksyä sellaisenaan, soveltamisen aloittaminen riippuu 

jäsenvaltion halusta luopua rajatarkastuksista tai jäsenvaltion kyvystä täyttää soveltamisen aloittamiseen vaaditut 

edellytykset 
45 tarkemmin Schengenin rajasäännöstä EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1461150779876&uri=CELEX:32016R0399, 30.8.2020. 
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liittyvässä rajat ylittävässä yhteistyössä, koska yhä kauemmas siirtyvillä ulkorajoilla 

tapahtuvalla valvonnalla ei kyetty takaamaan riittävää turvallisuutta. Sisärajatarkastusten 

poistuttua myös yhteisen ulkorajan turvallisuuden merkitys korostui, jolloin toimenpiteitä 

kohdistettiin enenevissä määrin kohti yhdennettyä ulkorajavalvontaa. Eurooppalaisilla 

arvoilla ja periaatteilla on ollut oleellinen merkitys Euroopan unionin rajaturvallisuuden 

kehittämisessä. Vapaa liikkuvuus on edellyttänyt sisärajatarkastusten poistamista ja 

sujuvampaa rajaliikennettä, mutta toisaalta edellyttänyt keinoja turvata alueen kansalaisia sen 

kielteisiltä seurauksilta. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa tasapainoilua turvallisuuden ja 

oikeuden ja vapauden välillä.46 

 

Laajenemisen ja sisärajatarkastusten poistamisen kautta muodostunut vapaan liikkuvuuden 

alue eristi Venäjään kuuluvan Kaliningradin alueen Schengen-alueen sisälle. EU:n 

viisumipolitiikka ja erityisesti suhteet Venäjään viisumiasioissa ovat olleet jatkuvat 

keskustelun aiheena laajentumisesta lähtien. Euroopan unionin rajaturvallisuuden kannalta 

mahdollinen tuleva viisumivapaus tarkoittaisi kansallisten toimintojen kehittämisen ohella 

koko Euroopan unionin keinovalikoiman käyttöönottoa yhteisölainsäädännöstä eri virastojen 

toimintoihin. Keskeisinä haasteina Euroopan unionin ja Venäjän välisessä viisumivapaudessa 

olisivat rajat ylittävän rikollisuuden ja liikenteen volyymin merkittävä lisääntyminen, sekä 

merkittävä elintasoero.47 

 

Eurooppaa kohdannut myllerrys Neuvostoliiton hajoamisen ja kylmän sodan päättymisen 

jälkeen synnyttivät uudelleen itsenäisten valtioiden, uusien rajojen syntymisen ja 

avautumisen kautta uuden ongelman - pakolaisuuden, laittoman maahantulon ja rajat 

ylittävän rikollisuuden ilmiöt ja niiden uhan. Nämä tekijät olivat myös osaltaan 

alkusysäyksenä vauhdittamassa eurooppalaisen rajaturvallisuuden syvenemistä. Uutta 

maaulkorajaa muodostui yli 6000km. Uusiksi rajanaapureiksi tulivat muiden muassa 

Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, ja entisen Jugoslavian maat. Osa uusista jäsenmaista oli 

laittoman maahantulon ja huumausaineiden keskeisiä läpikulku- ja lähdemaita. Balkanin 

alueen järjestäytyneen rikollisuuden reitti siirtyi osaltaan EU:n sisälle ja vapaa liikkuvuuden 

alueen piiriin.48 

 

Rajaturvallisuusuhkia ei pelkästään voida torjua vain rajalla, vaan uhkiin pitää pystyä 

vastaamaan myös niiden alkuperämaassa. Vuosituhannen vaihteessa Schengenin säännöstöä 

                                                 
46 Jaakkola, Minna: Rajaturvallisuuden kehittyminen Euroopan Unionissa kylmän sodan jälkeen, Raja- ja 

merivartiokoulun julkaisut 1/2015, Imatra 2015, s. 12 
47 Hirvonen, Tero: Venäjän viisumivapaus - Uhka Euroopan unionin rajaturvallisuudelle?, 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2011, s.1 
48 Jaakkola (2015), s.13-14, sekä Niemenkari, (2003) s.5-7 
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laatinut toimeenpaneva komitea esitti ratkaisuna neliportaisen rajaturvallisuusmallin. 

Mallin ensimmäinen porras on kolmansissa maissa unionin ulkopuolella tapahtuva toiminta, 

toinen porras on naapurimaiden kanssa tehtävä yhteistyö, kolmas porras on varsinainen 

rajavalvonta Schengen-alueen ulkorajoilla ja neljäs porras on valvonta vapaan liikkuvuuden 

alueen sisällä (ml. palautukset). Neliportaisella mallilla kuvataan sitä, että maantieteellisesti 

rajaturvallisuutta uhkaavat tekijät eivät välttämättä sijoitu varsinaiselle rajalle. Rikollisuutta 

ja muuttoliikkeiden aiheuttamia ongelmia pyritään torjumaan jo ennen varsinaista raja-

aluetta. Nykymuotoinen neliportainen rajaturvallisuusmalli onkin muodostunut keskeiseksi 

välineeksi eurooppalaista rajaturvallisuutta parannettaessa.49 

 

Euroopan unionin laajentumisen ja rajojen heikentymisen myötä se on entistä alttiimpi 

naapurimaiden kautta tuleville turvallisuusongelmille. Naapurimaiden ja kolmansien maiden 

kanssa tehtävällä rajaturvallisuusyhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään ulkorajoille 

kohdistuvaa painetta. Tällä yhteistyöllä pyritään kehittämään alueen ulkopuolisten valtioiden 

omia rajaturvallisuusjärjestelmiä. Toinen keskeinen elementti on eurooppalaisen 

arvomaailman ja oikeusvaltioperiaatteen levittäminen yhteistyön avulla.  

 

Yhteistyö kolmansien maiden rajaviranomaisten kanssa on kiinteintä lähimpien rajanaapurien 

kanssa, mutta se ulottuu myös laittoman maahantulon lähtöalueille, sen kauttakulkuvaltioihin 

ja laittoman maahantulon kohdealueille. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Suomen ja Venäjän 

rajaviranomaisten välinen toimiva yhteistyöjärjestelmä. Yksi syy järjestelmän toimivuuteen 

on kahden rajaturvallisuuteen erikoistuneen organisaation kyky hoitaa ja ymmärtää 

rajaturvallisuuteen liittyviä ammatillisia kysymyksiä. Vastaavanlainen viranomaisyhteistyö 

Venäjän kanssa on Euroopan unionissa ainutlaatuista.50 

 

2.3 Rajaturvallisuuden kehittämisohjelmat 

 

Euroopan unionin laajenemisen katsotaan olleen yksi keskeinen tekijä eurooppalaisen 

rajaturvallisuuden kehittymisen ja yhteistyön tiivistämisen taustalla 2000-luvun alusta 

alkaen. Kehitystyö korkeimmalla tasolla on edennyt vaiheittain poliittisten päätösten ja 

julkilausumien kautta osana Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden monivuotisia 

kehittämisohjelmia.  

 

                                                 
49 lisää neliportaisesta mallista ja sen syntyvaiheista: Jaakkola (2015), s.19-22, Niemenkari (2003), s.25-27 
50 Niemenkari (2003), s.29 
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Tampereella järjestettiin ensimmäinen unionin oikeus- ja sisäasioihin keskittynyt 

Eurooppa-neuvoston huippukokous vuonna 1999. Kokousta pidetään merkittävänä 

edistysaskeleena EU:n oikeus- ja sisäasioiden kehityksessä ja perustana myöhemmälle 

rajaturvallisuusyhteistyön kehitykselle. Kokouksen loppupäätelmän51 mukaisesti EU:n 

vapaan liikkuvuuden alueen parhaina takeina ulkorajavalvonta siirrettiin pois asevoimilta 

siviililainvalvontaviranomaisten vastuulle. Muuttovirtojen tehokkaampaan hallintaan 

kehitettiin yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Ulkorajavalvonnan 

yhdenmukaistamiseksi selkiytettiin EU:n yhteistä rajavalvontasäännöstöä. Päätettiin aloittaa 

operatiivinen yhteistyö Euroopan rajavalvontaviranomaisten kesken tiiviimmän 

yhteistoiminnan takaamiseksi. Kokouksessa myös todettiin EU:n ulkosuhteiden merkittävä 

rooli vapaan liikkuvuuden alueen toteutumiseksi, jolloin ulkosuhteita tulisi hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Tampereen ohjelman jälkeinen Haagin ohjelma vuosille 2004 - 2009 hyväksyttiin 

marraskuussa 2004 Eurooppa-neuvoston kokouksessa.52 Ohjelman keskeinen tavoite oli 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen lujittaminen Tampereen kokouksen ja ohjelman 

suuntaviivojen pohjalta. Haagin ohjelman hyväksyminen merkitsi seuraavaa vaihetta 

rajaturvallisuuden (ulkorajojen valvonnan) kehittämisessä. Haagin ohjelmassa pyrittiin 

nopeaan sisärajatarkastusten poistamiseen. Ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän 

perustamista pyrittiin jatkamaan asteittain. Euroopan unionin ulkorajojen tarkastuksia ja 

valvontaa vahvennettiin. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuuksia perustaa eurooppalainen 

rajavartiojärjestelmä. Haagin ohjelmassa korostettiin kolmansien maiden kanssa tehtävän 

yhteistyön merkitystä ja luotiin suuntaviivat kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön 

strategian laatimiseksi.53 

 

Kolmas Euroopan unionin rajaturvallisuutta ja sen kehittämistä edistänyt ohjelma 

hyväksyttiin Tukholmassa vuonna 2010.54 Tukholman ohjelman taustalla olivat kolme 

Euroopan komission antamaa tiedonantoa, jotka käsittelivät Euroopan 

rajaturvallisuusviraston arviointia ja kehitystä, Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosuria, 

sekä Euroopan rajaturvallisuuden tulevia haasteita. Keskeisenä ohjelman taustavaikuttimena 

                                                 
51 loppupäätelmä Eurooppa-neuvoston verkkosivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/media/21054/tampereen-eurooppa-neuvosto-puheenjohtajan-

p%C3%A4%C3%A4telm%C3%A4t.pdf, 8.9.2020. 
52 loppupäätelmä Euroopan komission verkkosivuilta: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2005/FI/1-

2005-184-FI-F1-1.Pdf, 8.9.2020 
53 Strategia hyväksyttiin vuonna 2005. Sen mukaisesti EU:n tulisi keskittyä oikeus- ja sisäasioidensa ulkoisissa 

ulottuvuuksissa niihin kolmansiin maihin, joiden kanssa yhteistyö olisi EU:n kannalta ensisijaista, Venäjä 

mukaan lukien.  
54 Eurooppa-neuvoston Tukholman ohjelma EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:FI:PDF, 8.9.2020 
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ja mahdollistajana oli Euroopan unionin uuden perussopimuksen hyväksyminen 

Lissabonissa vuonna 2009. Perussopimuksessa EU:n rakenteita muutettiin ja luovuttiin 

aiemmasta pilarijaosta, joka mahdollisti tehokkaamman rajaturvallisuustyön esimerkiksi 

rikostiedustelun ja rikostorjunnan osalta. Sopimuksessa myös mainittiin ensimmäisen kerran 

perussopimustasolla Euroopan yhdennetyn ulkorajojen valvontajärjestelmän vaiheittaisesta 

käyttöönotosta. 

 

Tukholman ohjelman keskeiset tavoitteet olivat rajaturvallisuusviraston aseman 

vahvistaminen ulkorajavalvonnassa lisäämällä sen toimivaltaa ja rakentamalla Euroopan 

rajavalvontayksiköt jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten tueksi. Ohjelmalla 

rajaturvallisuus liitettiin kiinteäksi osaksi EU:n sisäistä turvallisuutta ja siinä edellytettiin 

laatimaan EU:n ensimmäinen sisäisen turvallisuuden strategia, joka hyväksyttiin vuonna 

2010.  

 

2.4 Yhteistyön tiivistyminen 2010-luvulla 

 

Turvallisuusympäristön muutoksesta johtuen jako ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen on 

hämärtynyt 2010-luvulla. Kokonaisturvallisuuden ajatusmalli on korostunut, jossa eroa 

sisäiseen ja ulkoiseen ei enää selkeänä muodostu. Valtioiden rajojen merkitys ei ole 

kuitenkaan kadonnut mihinkään. Rajaturvallisuuden kehitystyön näkökulmasta oman 

haasteensa on tuonut Euroopan unionin moninaisuus ja varsin erilainen 

rajaturvallisuustilanne eri jäsenvaltioissa. Erilaiset lähtökohdat asettavat erilaiset tavoitteet 

yhteistyölle. Maantieteellinen sijainti, ulko- ja sisäpoliittinen tilanne eri aikoina, oman 

rajavalvonnan tila, rahoitus- ja resurssitarve, sekä naapurivaltioiden tilanne (Schengen-

valtioita tai kolmansia maita) vaikuttavat keskeisesti yhteistyöhön ja tavoiteasetteluun 

yhteisissä keskusteluissa. Rajaturvallisuus käytännön tasolla onkin kehittynyt 2000-luvun 

alusta tarkasteltuna pikemmin sysäyksittäin kuin tasaisesti edeten (2001 terrorismin nousu, 

2004 ja 2007 laajentuminen, arabikevät 2011 ja siirtolaiskriisi, 2014 tapahtumat). 

 

Euroopan unionin jäsenyyden myötä ja Schengenin rajasäännöstöä sovellettaessa jokaisen 

valtion rajaturvallisuusjärjestelmä on automaattisesti osa Euroopan unionin 

rajaturvallisuusjärjestelmää. Valtiot joutuvat tinkimään oman itsemääräämisoikeutensa 

vaatimuksista rakennettaessa yhteistä järjestelmää ja vapaan liikkuvuuden aluetta. 

Sitoutuneisuus yhteisiin tavoitteisiin on vaikuttanut kaikkiin EU-valtioihin, toisten osalta 

vähemmän ja toisten osalta enemmän 2010-luvulla. Yhteisen järjestelmän myötä jäsenmaat 
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jakavat haavoittuvuuden turvallisuuskysymyksissä, mutta samanaikaisesti motivoivat niitä 

edistämään yhteistä rajaturvallisuusjärjestelmää. 

 

Sisärajatarkastusten poistaminen, yhteinen ulkorajavalvonta, Euroopan 

rajaturvallisuusvirasto, yhteiset valvontasäännöt, kustannusten jakaminen, yhteinen 

turvallisuusidentiteetti, opastaminen, kouluttaminen ja koordinointi muissa jäsenvaltioissa, 

eurooppalaisen rajaturvallisuusavun vastaanottaminen oman valtion alueelle (nopeat 

rajainterventioryhmät), EU:n viisumipolitiikka, valtioiden rajaturvallisuusjärjestelmien 

evaluointi ja Schengen-arvioinnit, yhteinen luottamus, yhteiset operaatiot, yhteiset 

rajaturvallisuuden joukot, yhteistyö kolmansien maiden kanssa, laittoman maahantulon paine 

ja rajat ylittävä rikollisuus muun muassa olivat ja ovat edelleen kaikki merkittäviä 

kokonaisuuksia eurooppalaisen rajaturvallisuusyhteistyön kehityksen ja keskustelun 

ytimessä.  

 

Euroopan unionin hallinnossa Eurooppaneuvosto osana neuvotteluitaan ja kokouksiaan 

valmistelee ja laatii Euroopan unionin poliittiset suuntaviivat ja kehityksen. 

Eurooppaneuvosto on jäsenvaltioiden päämiehistä koostuva ja säännöllisesti kokoontuva 

foorumi, jossa myös rajaturvallisuuden suuntaviivat päätetään jäsenvaltioiden välisessä 

poliittisessa prosessissa. Eurooppaneuvoston kokouksista laaditaan loppulauselmat, jotka 

samalla toimivat ohjaavina asiakirjoina hallinnossa. Rajaturvallisuuden keskeisimmät 

kehittämistoimet ovat käynnistyneet loppulauselmien seurauksena. Euroopan komissio on 27 

komissaarista koostuva EU:n toimielin, jolla on yksinoikeus lakialoitteisiin. Komissio vastaa 

yhteisten politiikkojen toimeenpanosta ja valvoo EU:n perussopimusten noudattamista.55  

 

Euroopan unionin neuvosto kokoontuu säännöllisesti koostuen aihealueesta riippuen 

jäsenvaltioiden kyseisen alan ministereistä. Euroopan unionin neuvosto vastaa käytännön 

valmistelu- ja yhteensovittamistyöstä hallinnossa. Rajaturvallisuus kuuluu sisäasioiden alalle 

Euroopan unionin hallinnossa, vaikka siihen liittyy paljon myös ulkopoliittisia ulottuvuuksia. 

Sisäministereistä koostuva Euroopan unionin neuvosto valmistelee täten yhteisiä rajoja 

koskevat kokonaisuudet. Euroopan parlamentti on suorilla vaaleilla valittu kaikkia 

jäsenvaltioita edustava kansanedustuslaitos. Parlamentin tehtävä on hyväksyä lakiesitykset ja 

budjetointi, sekä toimeenpanon valvonta.  

 

                                                 
55 keskeisimmät EU-perussopimukset ("Lissabonin sopimus") ovat sopimus Euroopan unionista vuodelta 2009 ja 

sopimus Euroopan unionin toiminnasta.  
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Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on EU:n virasto, jonka tehtävinä on auttaa 

EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita suojelemaan ulkorajoja EU:n 

vapaan liikkuvuuden alueella, sekä hallitsemalla muuttoliikettä tehokkaammin ja 

parantamalla EU:n sisäistä turvallisuutta. Virastoa rahoitetaan EU:n talousarviosta ja se pitää 

aktiivisesti yhteyttä jäsenvaltioihin ja EU:n eri toimielimiin. Viraston keskeisimpiä toimialoja 

ovat henkilöstön lähettäminen kentälle, riskianalyysien tekeminen, tilanneseuranta, 

haavoittuvuuksien arviointi, rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen yhteistyö, 

rikollista toimintaa koskevan tiedustelutiedon jakaminen, palautusoperaatiot, ulkosuhteet, 

nopea toiminta rajaturvallisuusasioissa, tutkimus ja innovointi, sekä koulutus. Virasto 

ylläpitää, koordinoi ja kehittää eurooppalaista rajaturvallisuutta noudattaen EU:n 

perusoikeuskirjaa ja Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta.56 

 

Euroopan unioni oli laatinut aiemmin turvallisuusstrategian (2003,2008) ja sisäisen 

turvallisuuden strategian (2010), joissa käsiteltiin Euroopan unionin ulkoista ja sisäistä 

turvallisuutta. Strategioiden tavoitteena oli yhdenmukaistaa visio, tavoitteet ja arvot, joihin 

EU:n ja sen kansalaisten turvallisuus perustuu. Strategioilla vahvistettiin käytössä olleet 

toimintatavat ja mallit Tukholman ohjelman päätöksien mukaisiksi. Sisäisen turvallisuuden 

strategiassa Euroopan unionin turvallisuusmalli perustuu unionin periaatteisiin ja arvoihin, 

jotka ovat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltioperiaate, 

demokratia, vuoropuhelu, suvaitsevaisuus, avoimuus ja solidaarisuus.57 Sisäisen 

turvallisuuden strategioita laaditaan aina viisivuotiskausille kerrallaan. Viimeisin on laadittu 

vuonna 2020.58 

 

Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia laadittiin korvaamaan 

aiempi turvallisuusstrategia kiihtyvämmin muuttuvassa EU:n turvallisuusympäristössä 

vuonna 2016.59 Globaalistrategiassa todetaan Euroopan turvallisuusympäristön heikentyneen 

ja erilaisten unionin sisä- ja ulkopuolisten kriisien vaikuttavan merkittävästi suoraan 

kansalaisten elämään. Strategian mukaan vaikeina aikoina tarvitaan yhtenäisyyttä ja yhteistä 

toimintasuunnitelmaa ilmenneisiin uhkiin vastaamiseksi. 

                                                 
56 Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin verkkosivuilta: https://frontex.europa.eu/, 13.9.2020 
57 EU:n sisäisen turvallisuuden strategia 2010 Eurooppaneuvoston verkkosivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/fi/documents-publications/publications/internal-security-strategy-european-

union-towards-european-security-model//, 14.9.2020 
58 Strategian nimi vaihtui vuonna 2015 Euroopan turvallisuusagendaksi (The European Agenda on Security). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EN, 18.9.2020. Uusin 

voimassaoleva on nimeltään Euroopan turvallisuusunionistrategia 2020: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10010-2020-INIT/fi/pdf, 18.9.2020. 
59 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016 Eurooppaneuvoston verkkosivuilta: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-2016-REV-2/fi/pdf, 14.9.2020 
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Globaalistrategiassa määritetään unionin ulkoisen toiminnan viisi prioriteettia. Unionin 

turvallisuutta taataan riittävillä toimilla ulkoisia uhkia vastaan. Valtioiden ja yhteiskuntien 

selviytymiskyky EU:n eteläisessä ja itäisessä naapurustossa on unionin etujen mukaista ja 

niitä edistetään naapuruuspolitiikoilla. Konflikteihin vastataan yhdennetyillä 

lähestymistavoilla ja kestävä rauha saavutetaan kokonaisvaltaisilla sopimuksilla, jotka 

perustuvat syviin ja kestäviin alueellisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin. Yhteistyöhön 

perustuvilla alueellisilla järjestelmillä ja globaalilla hallinnalla EU sitoutuu kansainväliseen 

oikeuteen perustuvaan maailmanjärjestykseen, joilla turvataan ihmisoikeudet, kestävä kehitys 

ja tasapuolinen pääsy maapallon yhteisiin varoihin. 

 

Valtioiden suvereniteetti, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, rajojen 

loukkaamattomuus ja kiistojen rauhanomainen ratkaiseminen ovat Euroopan 

turvallisuusjärjestyksen keskeisiä tekijöitä. Venäjä-suhteiden hoitaminen on yhteinen 

strateginen haaste EU:lle. Strategian mukaan yhteisen ja johdonmukaisen lähestymistavan on 

oltava EU:n Venäjä-politiikan kulmakivenä. Samalla EU ja Venäjä ovat toisistaan 

riippuvaisia. Venäjää kannustetaan osallistumaan yhteisiin keskusteluihin erimielisyyksistä ja 

tekemään yhteistyötä päällekkäisten etujen ratkaisemiseksi.  

 

Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus (European Integrated Border Management, EIBM) on 

nykyisin keskeisin rajaturvallisuuden ylläpitämisen, kehittämisen ja yhteistyön väline 

Euroopan unionissa. Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta tarkastellaan tarkemmin 

tutkimuksen luvussa 4.  
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3 EUROOPAN UNIONIN JA VENÄJÄN VÄLISET SUHTEET VUODEN 2014 

JÄLKEEN 

 

Tässä luvussa tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat olleet Euroopan unionin ja Venäjän 

välisten suhteiden rajaturvallisuuden näkökulmasta keskeisimmät ulko- ja 

turvallisuuspoliittiset tekijät vuosien 2014 - 2019 välisenä aikana, sekä arvioida suhteiden 

lähitulevaisuuden kehitystä.  

 

Keskeiset strategia-asiakirjat, jotka määrittävät osapuolten suhteita tarkasteltavana aikana 

ovat Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia (2016) ja Venäjän 

ulkopoliittinen konsepti (2016). Euroopan unionin ulkopolitiikan tehokkuutta on usein 

kuvailtu rajoittuneeksi, sen poliittisen yhtenäisyyden, strategisen ajattelun ja yhteisen 

strategisen kulttuurin puutteen johdosta. EU on laatinut globaalistrategian, joka ottaa 

huomioon jäsenvaltioiden kansalliset strategiat ja jonka voidaan katsoa olevan merkittävin 

ajanjakson strategia-asiakirja EU:n muuttuneessa turvallisuusympäristössä ja sen 

pyrkimyksissä selkeyttää ja vahvistaa omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista rooliaan.60 Venäjä 

on uudistanut kaikki keskeiset ulkopoliittiset ohjausasiakirjansa (sotilasdoktriini, kansallisen 

turvallisuuden strategia, ulkopolitiikan konsepti ja pitkän aikavälin taloussuunnitelma) 

vuoden 2014 jälkeen. Asiakirjojen tehtävänä on viestiä Venäjän tavoitteista ulkomaille.61 

Ulkopoliittinen konsepti on painotuksensa johdosta tämän tutkimuksen päämäärän 

näkökulmasta keskeisin ohjausdokumentti. 

 

Alaluvuissa 3.1 ja 3.2. tarkastellaan Euroopan unionin näkökulmasta sen alkuperäisiä 

tavoitteita, suhteiden perusteita ja kuviteltua ideaalitilaa Venäjä-suhteissa. Alaluvut 3.3. ja 

3.4 keskittyvät analysoimaan suhteiden muuttunutta nykytilaa. Näiden eri lähtökohtien 

vertailun avulla havaitaan keskeiset muutokset suhteissa ja löydetään rajaturvallisuuden 

näkökulmasta keskeisimmät tekijät suhteista.  

 

Aineiston analyysi on toteutettu ensimmäisessä vaiheessa käymällä läpi aineisto ja 

erottamalla siitä tutkimustehtävän kannalta kiinnostavin aineisto. Pelkistämisvaiheessa 

aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmauksia – keskeisiä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisia piirteitä. Tarkastelu keskittyy rajaturvallisuuteen liittyvien piirteiden 

kokoamiseen EU:n globaalistrategiasta ja Venäjän ulkopoliittisesta konseptista.  

                                                 
60 Raik, Kristi – Aaltola, Mika – Kallio, Jyrki – Pynnöniemi, Katri: The Security Strategies of the US, China, 

Russia and the EU – Living in different worlds, Ulkopoliittisen instituutin tutkimusraportti no 56, Helsinki 2018, 

s. 53-54 
61 Voiman Venäjä (2019), s.13 
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Aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu rajaturvallisuuden olevan laaja kokonaisuus. Urpo 

Riissanen on diplomityössään Rajaturvallisuus – ilmiö, strategia ja turvallistaminen (2009) 

tutkinut mitä on rajaturvallisuus ja mitkä ovat siihen liittyvät ilmiöt ja uhkat. 

Johtopäätöksinään Riissanen toteaa rajaturvallisuuden olevan itsessään ilmiö, mutta samalla 

siihen liittyvän myös muita ilmiöitä. Näitä ilmiöitä voidaan nimittää Riissasen mukaan 

rajaturvallisuuteen liittyviksi ilmiöiksi, uhkiksi tai uhkakuviksi. Tutkimuksen perusteella 

keskeisiä rajaturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä, uhkia ja uhkakuvia ovat muun muassa (laaja) 

laiton maahantulo, terrorismi, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, Venäjän 

rajavartiopalvelun reformin epäonnistuminen, rajaturvallisuuden vaarantuminen ja Venäjän 

viisumivapaus.62 

 

Tässä luvussa hyödynnetään Riissasen määrittelemiä rajaturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä ja 

menetelmän avulla tarkasteltavaksi niistä johdetaan seuraavat piirteet: laaja laiton 

maahantulo, terrorismi, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, Venäjän 

turvallisuusviranomaisten toiminta, turvallisuuden vaarantuminen ja Venäjän viisumivapaus. 

Riissanen on diplomityössään kattavasti tarkastellut eurooppalaisen 

rajaturvallisuuslainsäädännön ja Suomen lainsäädännön suhdetta suomalaisiin ajanhetken 

strategia- ja linjapapereihin ja tarkasteltaessa tuloksia, voidaan todeta Riissasen esittämien 

tulosten olevan tutkimukseen perustuvia, tarkastelukelpoisia ja periaatteiltaan 

nykypäivänäkin paikkaansa pitäviä käytettäväksi myös tässä tutkimuksessa.63 

 

Ryhmittelyvaiheessa rajaturvallisuuteen liittyvät piirteet tarkastellaan ja samaa kokonaisuutta 

kuvaavat ryhmitellään kokonaisuuksiksi. Tätä kokonaisuutta verrataan tutkimustehtävään ja 

viitekehykseen, sekä muodostetaan kokonaisvaltaisempi näkemys suhteiden merkityksestä 

rajaturvallisuudelle. Luvun lopussa muodostetaan aineiston ja analyysivaiheen perusteella 

rakentuneen tutkimuksen kokonaiskuva ja tällä synteesillä löydetään suhteista keskeiset 

rajaturvallisuuteen merkityksiä muodostavat tekijät.  

 

3.1 Osapuolten suhteiden perusta 

 

Euroopan unionin ja Venäjän väliset suhteet virallistettiin ja niiden oikeusperustaksi laadittiin 

pitkien neuvottelujen jälkeen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (PCA). Sopimus tehtiin 

aluksi kymmeneksi vuodeksi, se astui voimaan 1.12.1997 ja sen voimassaoloa jatketaan aina 

vuodeksi kerrallaan. Sopimuksessa on määritetty tärkeimmät yhteiset tavoitteet ja 

                                                 
62 Riissanen, Urpo: Rajaturvallisuus – ilmiö, strategia ja turvallistaminen, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 

2009, s.9-16, 107-108 
63 Riissanen (2009), s.70-101 
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institutionaalinen kehys kahdenväliselle yhteydenpidolle (muun muassa säännölliset 

puolivuosittaiset presidenttitasoiset huippukokoukset). Neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä 

uudesta sopimuksesta entistä kattavampien puitteiden luomiseksi EU:n ja Venäjän välisille 

suhteille käynnistettiin vuonna 2008. Neuvottelut jatkuivat pitkään ja ne keskeytettiin vuonna 

2012. Euroopan unionin hallinnon virallisten asiakirjojen mukaan sovitun sopimuksen 

tavoitteita olivat64:  

 

”EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella luotiin puitteet EU:n ja Venäjän 

välisille suhteille. Sopimuksella säännellään osapuolten välisiä suhteita muun muassa 

politiikan, talouden ja kulttuurin alalla. Demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

ovat olennainen osa sopimuksessa sovittua kumppanuutta.  

 

Sopimuksen tärkeimpinä tavoitteina on edistää poliittista vuoropuhelua tiiviiden suhteiden 

mahdollistamiseksi, edistää kauppaa, investointeja, sekä markkinatalouteen 

perustuvia sopusointuisia taloudellisia suhteita kestävän taloudellisen kehityksen 

edistämiseksi.  

 

Sopimus vahvistaa poliittisia ja taloudellisia vapauksia, tukee Venäjää sen 

pyrkimyksissä lujittaa demokratiaansa, kehittää talouttaan ja saattaa 

päätökseen siirtyminen markkinatalouteen. 

 

Sopimus luo perustan taloudelliselle, sosiaaliselle, rahoitusalan ja kulttuurin alan 

yhteistyölle, joka nojautuu keskinäisten etujen, keskinäisen vastuun ja keskinäisen tuen 

periaatteisiin, edistää yhteisen edun mukaista toimintaa. 

 

Sopimus luo asianmukaiset puitteet Venäjän ja Euroopan laajemman yhteistyöalueen 

väliselle asteittaiselle yhdentymiselle, luoda tarvittavat edellytykset sille, että EU:n ja 

Venäjän välille voidaan vastaisuudessa perustaa vapaakauppa-alue, joka kattaisi niiden 

välisen tavarakaupan olennaisilta osiltaan, sekä luo edellytykset yhtiöiden 

sijoittautumisvapauden, rajat ylittävän palvelukaupan ja pääomanliikkeiden 

toteuttamiseksi.” 

  

EU oli sopimuksen neuvottelu- ja sopimisaikaan taloudellisesti ja poliittisesti etuoikeutetussa 

asemassa. EU:n päämääränä oli muokata Venäjästä rakenteellisen muutoksen kautta EU:n 

                                                 
64 EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimus EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=legissum%3A28010102_2, 3.1.2021. Kts. myös Forsberg - Haukkala 

(2016), s.15-23 
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arvoja ja normeja soveltava verrokkinsa saamalla aikaan muutos sen taloudellisissa, 

poliittisissa ja oikeudellisissa rakenteissa. Venäjällä nousi kuitenkin halu tasapuolisempaan 

rooliin ja strategisen kumppanuuteen vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Venäjä ei 

halunnut olla Itä-Euroopan maiden tavoin pelkästään vaikutuksen kohteena.65 

 

EU:n ja Venäjä uudistivat suhteitaan ja sopivat edistävänsä yhteistyötä vuonna 2005 

perustamalla neljä yhteistä aluetta ja sopimalla toimenpiteistä niiden kehittämiseksi 

(Roadmap for the 4 Common Spaces): talouden alue, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alue, ulkoisen turvallisuuden alue sekä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue. Alueiden 

perustamisen tarkoituksena oli tasapainottaa osapuolten suhteita aikana, jolloin EU:n itäinen 

laajeneminen, Kaliningradin jääminen EU:n sisälle ja EU:n naapurustopolitiikka olivat 

käynnistymissä ja oleellisesti vaikuttamassa suhteisiin. Alueiden perustaminen oli 

varauksistaan huolimatta Forsberg-Haukkalan mukaan muuttuvassa tilanteessa ja 

lisääntyvästä vastakkainasettelusta huolimatta molempien yritys vaikuttaa suhteiden tilaan.66 

Euroopan unionin hallinnon virallisten asiakirjojen mukaan sopimustavoitteita olivat67:  

 

”EU ja Venäjä ovat päättäneet kehittää nykyistä strategista kumppanuuttaan luomalla neljä 

yhteistä "aluetta" toukokuussa 2003 pidetyssä Pietarin huippukokouksessa sovitun 

mukaisesti. Venäjä ja laajentunut Euroopan unioni ovat toistensa naapureita. On yhteisen 

edun mukaista hyödyntää Euroopan naapuruuspolitiikan eri osia yhteisiin "alueisiin" 

liittyvässä työssä, erityisesti rajaseutuyhteistyön sekä pienaluetason yhteistyön yhteydessä. 

On välttämätöntä, että EU ja Venäjä käsittelevät yhteisiä huolenaiheita yhdessä naapureina. 

Komissio suosittelee, että asiaan liittyvien strategisen kumppanuuden osien täytäntöönpanoa 

varten Venäjälle tarjottaisiin nykyisten tukien lisäksi tukea ehdotetusta Euroopan 

naapuruuspolitiikan välineestä.” 

 

Erimielisyyksien lisääntyessä osapuolet pyrkivät edistämään suhteitaan vielä esimerkiksi 

alueellisella tasolla perustamalla uuden pohjoisen ulottuvuuden politiikan vuonna 2006. 

Pohjoisen ulottuvuuden politiikalla EU, Venäjä, Norja ja Islanti edistävät vuoropuhelua ja 

käytännön yhteistyötä, vahvistavat vakautta ja hyvinvointia, vauhdittavat ja syventävät 

taloudellista yhteistyötä, sekä tukevat kestävää kehitystä pohjoisen Euroopan alueella.68 

 

                                                 
65 Keukeleire, Stephan - Delreux, Tom: The Foreign Policy of the European Union, 2nd edition, Palgrave 

Macmillan, Lontoo 2014. s. 279-280 
66 Forsberg - Haukkala (2016), s.25-31 
67 Euroopan komission tiedonanto EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0373&from=EN, 4.1.2021 
68 Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon pohjoisen ulottuvuuden verkkosivuilta: 

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/northern-dimension/347/northern-dimension_en, 4.1.2021 
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3.2 Euroopan unionin ulkopolitiikan rakentuminen suhteessa Venäjään  

 

3.2.1 Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

 

Euroopan unionin maiden yhteistyö, yhteinen ulkopolitiikka ja yhteiset toimet ulkosuhteissa 

ovat keskeistä huomioiden erityisesti EU:n historiallinen kehitys ja solmitut EU-sopimukset. 

Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) on EU:n keskeinen 

mekanismi yhteisen ulkopolitiikan kehittämiselle ja toimeenpanolle. Sen avulla EU kykenee 

asemoimaan itsensä eri ulkopoliittisissa kysymyksissä ja osoittamaan ja edistämään 

ulkopoliittisia kiinnostuksen kohteitaan kansainvälisessä politiikassa.69  

 

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat unionin 

yhteisten arvojen turvaaminen, rauhan säilyttäminen, demokratian, ihmisoikeuksien, 

perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen sekä unionin sisäisen ja ulkoisen 

turvallisuuden vahvistaminen. Rajat ylittäviin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin haasteisiin 

vastaaminen edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä EU:lta johdonmukaista ja 

yhtenäistä toimintaa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka luotiin alun perin Maastrichtin 

sopimuksella 1992. Viimeisin EU:n perussopimus on vuodelta 2009, jolla sitä on kehitetty. 

Laajasti tarkasteltuna YUTP käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja ulkoiseen 

turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus 

vahvisti EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa; sen keskeisenä tavoitteena oli EU:n 

ulkopolitiikan vaikuttavuuden ja globaalin painoarvon kasvattaminen. Lissabonin 

sopimuksen myötä EU sai "ulkoministerin", kun perustettiin EU:n ulkosuhteiden ja 

turvallisuuspolitiikan käytännön toimeenpanosta vastaavan korkean edustajan virka sekä 

häntä avustava Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH).70 

 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi Euroopan unionin rakenteissa on sisäisiä aloja, 

joilla on ulkopoliittista ulottuvuutta. Energiaan, ympäristöön ja vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueeseen liittyvillä asioilla on usein ulkopoliittista merkitystä. Näillä Euroopan 

unionin sisäisen toiminnan aloilla on olemassa olevat mekanisminsa ja sääntelynsä, joiden 

lisänä niitä voidaan soveltaa ulkosuhteissa ja poliittisissa kehyksissä esimerkiksi 

yhteistyösopimusten yhteydessä EU:n tavoitellessa jotain tiettyä tavoitetta.71 

 

                                                 
69 Keukeleire Delreux (2014), s. 11-12 
70 Ulkoministeriön Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkkosivuilta: https://um.fi/eun-yhteinen-ulko-ja-

turvallisuuspolitiikka, 28.12.2020 
71 Keukeleire - Delreux (2014), s.12-13, s.222-241 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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Yhteisestä mekanismista huolimatta Euroopan unionin maat varaavat itselleen kuitenkin 

myös oikeuden harjoittaa ulkopolitiikkaansa itsenäisesti asiayhteydestä riippuen. Tällaisia 

asiayhteyksiä voivat olla kansalliset tai alueelliset intressit, erityiset globaalit asiat tai 

erityiset suhteet toisiin (suur)valtioihin.72  

 

Euroopan unionin yhteinen ulkopolitiikka ja sen toimeenpanon tarkastelu on laaja 

kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa pyritään rajaamaan sen tarkastelu tutkimuskysymysten 

ohjaamana turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen liittyviin osioihin.  

 

3.2.2 Euroopan unionin ulkopolitiikan 4 mekanismia 

 

Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat keskeisiä ja sisäänrakennettuja 

päämääriä EU:n ulkopolitiikassa ja sen luonne kansainvälisessä politiikassa niiden edistäjänä. 

EU tunnistaa ne oman syntymisensä ja kehittymisensä lähtökohdiksi ja ne ohjaavat EU:n 

kaikkea toimintaa. Oikeusvaltioperiaate on tässä tutkimuksessa valikoitu tarkasteluun sen 

roolin ollessa keskeinen kaikessa Euroopan unionin ulkopoliittisessa toiminnassa. Euroopan 

unioni on kehittänyt neljä eri mekanismia, joiden avulla se pyrkii edistämään arvojensa 

mukaista toimintaa ja periaatteita ulkosuhteissaan. 

 

Ensimmäinen on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Suuri osa sen julistuksista ja 

diplomaattisista toimista ovat omistettuja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. 

Kolmansien maiden kanssa toiminnan kanssa lisäksi EU edistää oikeusvaltioperiaatetta myös 

maailmanlaajuisesti esimerkiksi kansainvälisten rikostuomioistuimien tukemisen kautta. 

Toinen mekanismi ovat EU:n sopimat poliittiset puitesopimukset kolmansien maiden kanssa, 

kuten esimerkiksi assosiaatiosopimukset (Association Agreement, AA) ja kumppanuus- ja 

yhteistyösopimukset (PCA). Näissä sopimuksissa EU pyrkii myös ehdollistamaan arvojen 

noudattamisen, noudattamatta jättämisen johtaessa sopimuksen jäädyttämiseen, päättämiseen 

tai taloudellisen tuen lopettamiseen. Kolmas mekanismi on joustava ja kohdistettu yhteistyö 

kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Mekanismin käytöllä 

keskitytään toimintaan käytännön tasolla valtiotoimijoiden sijaan. Neljäs mekanismi käsittää 

EU:n ulkoisen toiminnan ulottuvuuden omaavien sisäisten alojen menetelmiä. Tällaisia 

menetelmiä on esimerkiksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla.73 

 

                                                 
72 Keukeleire - Delreux (2014), s.13-14, 121-129, sekä Sopimus Euroopan unionista, perussopimuksen 

määräyksiä koskevat julistukset numero 13 ja 14  
73 Keukeleire - Delreux (2014), s.135-138 
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Euroopan unioni pystyy laajan keinovalikoimansa avulla ulkopoliittisessa toiminnassaan 

ylittämään julistuksellisen tason. EU pystyy suhteissaan kolmansiin maihin vaikuttamaan 

mekanismeillaan käyttäen molempia palkitsemista ja pakotteita saadakseen aikaan 

kolmansissa maissa tahtoa ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta. Erityisen lisäarvon tästä saavat 

EU:n jäsenvaltiot omaan kansalliseen ulkopolitiikkaansa, koska EU:n olemassa olevat 

mekanismit mahdollistavat ja auttavat myös tosiasiallisen käytännön tason toiminnan 

periaatteiden edistämisessä.74 

 

Euroopan unionin ulkoinen toiminta on sen ulkopolitiikan runko. EU:n ulkoisen toiminnan 

menetelmät muokkaavat sen ulkopolitiikkaa ja ovat usein suoraan sen virallisia osia. 

Seuraavassa tarkastellaan tämän tutkimuksen kannalta oleellisia EU:n ulkoisen toiminnan 

menetelmiä, miten EU niitä käyttää ja miten niillä tavoitellaan EU:n päämääriä. 

 

Assosiaatio- ja yhteistyösopimukset perustuvat taloudellisiin mekanismeihin, kuten pääsyyn 

EU:n sisämarkkinoille tai tuen tarjoamiseen. Viime aikoina sopimukset ovat saaneet 

kuitenkin yhä poliittisemman luonteen. Sopimukset voivat olla puhtaasti taloudellisia, 

kauppa- ja taloussopimuksia tai assosiaatiosopimuksia. Yleensä sopimukset ovat yhdistelmä 

eri sopimusaloja, koska niissä osa kokonaisuuksista on puhtaasti Euroopan unionin 

toimivallassa ja osa voi olla jäsenvaltioiden toimintaan perustuvaa. EU:lla on sopimus lähes 

kaikkien maailman valtioiden kanssa. Tämä muodollisten suhteiden verkosto on laajempi 

kuin minkään yksittäisen jäsenvaltion kahdenvälinen toiminta. Tällöin jokainen jäsenvaltio 

omaa pienellä vaivalla jonkinlaisen ulkopoliittisen yhteyden kolmansiin maihin tai alueisiin. 

EU käyttää sopimuksissa taloudellista houkuttelevuutta hankkiakseen poliittista 

vaikutusvaltaa. Sopimuksilla rakennetaan mekanismeja, joiden avulla taloudellista ja teknistä 

tukea kyetään jakamaan. Sopimukset tuottavat mahdollisuuden yhteistyöhön eri 

sosioekonomisissa kysymyksissä ja muissa EU:n kiinnostuksen kohteissa, kuten siirtolais- 

oikeus- ja sisäasioiden aloilla. Ne voivat myös tukea poliittisia rakenteita, hyvän hallinnon ja 

oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Usein sopimusten tavoitteet ja sisältö riippuvat 

sopimusosapuolen maantieteellisestä sijainnista, halukkuudesta EU-jäseneksi, poliittisten 

suhteiden tasosta ja luonteesta, sekä EU:n ja kolmannen valtion suhteiden tasapainosta.75 

 

Laajentumispolitiikka on EU:n vahvin ulkopoliittinen keino sen välittömillä lähialueilla. 

Laajentuminen on tarjonnut EU:lle mahdollisuudet vakauden ja rauhan tavoitteluun sen 

naapurustossa. Laajentumisella avulla epävakaita ja kiistanalaisia hallintoja on saatu 

                                                 
74 Keukeleire - Delreux (2014), s.138-139 
75 Keukeleire - Delreux (2014), s.203-204 
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vakautettua, erityisesti itälaajeneminen 2000-luvun alussa koetaan onnistuneeksi. Toisaalta 

laajentumispolitiikan avulla EU pystyy vaikuttamaan liittymishalukkaisiin naapureihinsa 

lupauksella jäsenyydestä. Samalla EU:lle tärkeitä arvoja, mekanismeja ja poliittisten-, 

taloudellisten- ja sosiaalisten rakenteiden muutoksia on pystytty edistämään näissä valtioissa. 

Laajentuminen ja jäsenyyslupaus sisältävät kolmiosaisen ehdollisuuden. Tulevien 

jäsenvaltioiden tulee omata vakaa poliittinen järjestelmä, joka takaa demokratian, 

oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojelun. Niillä tulee olla toimiva 

markkinatalous ja niiden tulee ottaa käyttöön unionin oikeusjärjestys ja yhteisösäännöstö.76   

 

Pakotteet (EU:n kielenkäytössä rajoittavat toimenpiteet) ovat yksi ulkopoliittinen keino. 

EU:n perussopimukset mahdollistavat taloudellisten ja rahoituksellisten keinojen 

soveltamisen tavoitellessa ulkopoliittisia päämääriä. Keinot mahdollistavat päätökset 

rajoittaa, keskeyttää osin tai kokonaan taloudelliset suhteet kolmannen valtion kanssa, sekä 

rajoittavana keinona kohdistaa niitä luonnollisiin ja laillisiin henkilöihin, ryhmiin tai ei-

valtiollisiin toimijoihin. Pakotteiden päämääränä on vaikuttaa ja muuttaa kolmansien 

valtioiden toimintaa. Pakotteet voidaan jakaa koko valtiota koskeviksi tai koskemaan 

ainoastaan yksilöitä tai yhteisöjä jonkinlaisesta poliittisesta toiminnasta vastuullisina. Koko 

kolmatta valtiota koskevia kokonaisvaltaisia pakotteita voivat olla kauppasuhteiden katkaisu, 

kauppasaarrot, yhteistyön katkaiseminen, diplomaattisten suhteiden rajoittaminen ja 

osallistumisen lopettaminen eri tapahtumiin. Henkilöihin kohdistuvat pakotteet voivat 

sisältää rahavarojen jäädyttämistä, matkustusrajoitteita ja viisumien epäämistä.77 

 

3.2.3 Euroopan unionin ja Venäjän keskinäisriippuvuus 

 

Euroopan unionin ja Venäjän välisille suhteille on luonteenomaista tietynasteinen 

keskinäisriippuvuus. Huolimatta viime vuosien tapahtumista osapuolet ovat riippuvaisia 

toisistaan usealla eri alalla, kuten energia, kauppa, talous, teknologia ja rajat ylittävä 

yhteistyö. Turvallisuuden rooli arvioidaan kuitenkin tällä hetkellä tärkeimmäksi. EU:n ja 

Venäjän suhteiden alkuaikoina taloudellisten sidonnaisuuksien ja vuorovaikutuksen eri 

aloilla katsottiin EU:n näkökulmasta edistävän alueellista vakautta ja turvallisuutta. 

Erityisesti Ukrainan konfliktin jälkeisessä ajassa muuttunut turvallisuusympäristö on 

vaikuttanut EU:n näkökantoihin keskinäisriippuvuuden sisällöstä ja tavoitteista. Molemmat 

osapuolet ovat omaksuneet varovaisemman lähestymistavan yrittäessään hallita kuitenkin 

olemassa olevaa riippuvuussuhdettaan toiseen osapuoleen. Keskinäisriippuvuuden voi nähdä 
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myös osapuolten suhteissa vakauttavana, molempia osapuolia rajoittavana tekijänä. 

Samalla yhteiset siteet tarjoavat suhteissa molemmille vaikutusvaltaa ja vipuvoimaa eri 

asioissa.78 

 

Euroopan unioni pyrki aiemmin rakentamaan suhteitaan Venäjään myönteisen riippuvuuden, 

yhteisiin normeihin ja käytäntöihin perustuvan yhteistyön avulla. EU:lla oli omasta 

historiallisesta kehittymisestään myönteisiä kokemuksia ja se yritti oman arvomaailmansa 

kautta kehittää yhteistyötä Venäjän kanssa vähentääkseen historiallista vastakkainasettelua ja 

jopa vahvistaakseen demokraattista kehitystä Venäjällä. Alkuvuosien optimismi haihtui 

kuitenkin EU:n havaitessa Venäjän toivotun kehityksen kääntyessä enenevissä määrin kohti 

sen menettämän etupiirin tavoittelua ja paluuta vastakkainasettelun aikaan eurooppalaisessa 

turvallisuusympäristössä 2000-luvun alusta lähtien. Viimeistään Ukrainan konfliktin jälkeen 

Euroopan unioni muutti omaa näkökulmaansa. EU:n tiedosti aiemman linjansa 

mahdottomuuden ja se vaihtuikin oman turvallisuuden sietokyvyn kehittämiseen. 

Keskinäisriippuvuutta Venäjän kanssa ryhdyttiin rakentamaan sen aiheuttamien 

haavoittuvuuksien hallinnalla ja epämieluisien vaikutusten vähentämisellä.79 

 

Venäjän länsimyönteisyyden ja yhteistyöhalukkuuden taustalla oli useita tekijöitä 1990-

luvulla. Taloudellisen tilanteen ja yhteiskunnan vakauttamiseksi tarvittiin eri keinoja. 

Vastakkainasettelun päättyminen mahdollisti Venäjän näkökulmasta uudentyyppisen 

turvallisuusrakenteen Euroopassa. Yhteistyöllä Euroopan unionin kanssa pyrittiin 

vähentämään Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa Euroopassa. Samalla turvallisuuden 

korostamisella osapuolten suhteissa pyrittiin tasapainottamaan taloudellista epäsuhtaa ja 

ylläpitämään ajatusta suurvallasta.80  

 

Taloudellisen tilanteen parantuessa, hallinnon vakiintuessa ja Vladimir Putinin presidentiksi 

tulon jälkeen Venäjä ryhtyi rakentamaan omaa suvereenia demokratiaansa ja tavoittelemaan 

omaa yhteistyö- ja turvallisuusmalliaan. Osapuolten positiivinen keskinäisriippuvuuden ja 

yhteistyön määrä väheni. Venäjä ei enää hyväksynyt sen näkökulmasta EU:n arvojen, 

normien ja demokratian pakkosyöttämistä, sekaantumista sen sisäpolitiikkaan, vaikuttamista 

sen etupiiriajattelun mukaisiin naapurivaltioihin tai näkemykseen kansainvälisestä- ja 

eurooppalaisesta turvallisuusjärjestyksestä.81  
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Raikin ja Ráczin tutkimuksesta käy ilmi, että riippuvuus osapuolten suhteissa on 

tilannesidonnaista ja epäsuhtaista, joka osaltaan edesauttaa pikemmin vastakkainasettelua 

kuin yhteistyötä. Aiemmasta poiketen Euroopan unioni korostaa suhteissaan myös 

turvallisuuden roolia Venäjän tapaan. Pitkän aikavälin tarkastelussa turvallisuuden roolin 

korostuminen, yhteinen vallitseva epäluulo ja kilpailuasetelma johtavat suhteissa 

pysähtyneisyyden tilaan, johon ei ole näköpiirissä muutosta. 

 

3.2.4 Euroopan unionin laajeneminen ja naapuruuspolitiikka 

 

Euroopan unionin laajenemista itäisessä Euroopassa vuosina 2004 ja 2007 pidetään sen 

tärkeimpänä ulkopoliittisena saavutuksena. EU:n laajenemisprosessilla vakautettiin ja 

mukautettiin aluetta, sekä parannettiin koko maanosan turvallisuustilannetta. Laajenemisella 

EU toi uusiin jäsenvaltioihin omat rakenteensa, menetelmänsä ja uskomuksensa. Tämä EU:n 

ehdollisuudella hallinnointi johti itäisen Euroopan maiden liittämiseen läntisen maailman 

arvomaailmaan. Laajeneminen pakotti EU:n myös laajentamaan ja kiihdyttämään 

ulkopolitiikkaansa uudessa ja odotuksia herättävässä naapurustossa. Laajenemisen myötä 

Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldova olivat EU:n suoria rajanaapureita.82 

  

Edellisten laajenemisten tapaan EU:n perussopimuksia piti sopeuttaa vastaamaan muuttuvaa 

tilannetta uusien jäsenvaltioiden liittyessä unioniin. Pitkien neuvottelujen jälkeen Lissabonin 

sopimus astui voimaan vuonna 2009. Suuri muutos uudessa sopimuksessa oli aiemmasta 

ulkopolitiikan harjoittamista rajoittaneesta pilarijaosta luopuminen. Kaikki ulkopolitiikan 

osa-alueet olivat samassa sopimuksessa, EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

selkiytyi, EU sai ulkosuhdehallinnon ja korkean ulkopoliittisen edustajan. Toiveet uuden 

perussopimuksen neuvotteluvaiheessa ajatellusta mukanaan tuomasta ulkopolitiikan 

dynaamisuudesta vaihtuivat heti sen soveltamisvaiheen alussa EU:n itsensä vesittäessä sen 

keskeisiin tehtäviin valittavien henkilöiden osalta.83 

 

Alun selvistä epäselvyyksistä ja epäröinneistä huolimatta EU kuitenkin loi pitkäaikaisen ja 

kattavan menettelyn, jonka avulla selvitettiin laajentumisen poliittisten, laillisuusperustaisten, 

sosioekonomisten ja muiden alojen vaikeudet kaikilla keskeisillä tasoilla pois lukien 

sotilaallisen turvallisuuden järjestelyt. Laajentumisen ja EU:n rakenteellisen ulkopolitiikan 

onnistumisen taustalla oli myös EU:n kyky tarjota palkintona poliittisista ja rakenteellisista 

muutoksista unionin jäsenyyttä, joka on ainoastaan mahdollinen eurooppalaisille valtioille. 
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Ei-eurooppalaisille valtioille tämä ei ole mahdollista, joka huomattavasti vaikeuttaa EU:n 

pyrkimyksiä omien arvojensa ja normiensa kattavaan levittämiseen kolmansissa valtioissa. 

EU onnistui myös pitkäaikaisen rakenteellisen muutoksen tavoitteissaan, koska näitä 

tavoitteita ei laajentumisen osalta vaikeuttanut sotilaallisen turvallisuuden uhat.84 

Nykypäivänä on tarpeen kuitenkin muistaa, että tilanne turvallisuuden osalta on merkittävästi 

toinen kuin 2000-luvun alussa jäsenneuvotteluiden aikaan. 

 

Euroopan unionin naapuruuspolitiikka sisältää kokonaisvaltaiset puitteet rakentaa, ylläpitää 

ja vahvistaa EU:n ulkopolitiikkaa sen itäisessä ja eteläisessä naapurustossa. 

Naapuruuspolitiikka sisältää kahdenväliset suhteet, yhteistyösopimukset, alueelliset 

kehitysohjelmat ja aloitteet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. EU:n itäisen 

laajentumisen yhteydessä samanaikaisesti käynnistettiin naapuruuspolitiikan soveltaminen 

hyvinvoinnin, vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi uudessa muodostuneessa 

naapurustossa. Tällä samanaikaisuudella pyrittiin myös estämään uudet jakolinjat 

naapurustossa laajentuneen unionin ja uusien naapurivaltioiden välillä. Naapuruuspolitiikka 

tarjosi kolmansille valtioille poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja 

turvallisuussuhteiden syventämistä. Naapuruuspolitiikka oli ja on yhä edelleen suunniteltu 

EU:n näkökulmasta tukemaan naapuruston kolmansia maita rakenteellisissa uudistuksissa, 

vahvistamaan demokratiaa, hyvää hallintoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. 

Naapuruuspolitiikan osana EU tarjoaa ainakin osittaista pääsyä sisämarkkinoilleen ja 

osallistumismahdollisuutta EU:n eri ohjelmiin. Naapuruuspolitiikka perustuu kumppanuuden, 

yhteisien kiinnostuksen kohteiden, yhteisen omistajuuden periaatteille, jossa 

kumppanuusvaltioiden halu tavoitella uudistuksia ja halu hyväksyä yhteiset arvot ovat 

keskeisessä asemassa.85 

 

Euroopan unionin komissio laatii määräajoin arvion Euroopan naapuruuspolitiikan 

toteutumisesta. Vuoden 2015 arviossa todetaan naapuruuspolitiikan merkitys erityisesti 

vakauden ja turvallisuuden tavoittelussa lähivuosina. Arvion mukaan EU on sitoutunut näihin 

tavoitteisiin edelleen. EU:n tulee kuitenkin huomioida lähiaikojen tapahtumat lähialueillaan, 

valita uusi lähestymistapa, uudelleen priorisoida tavoitteensa ja esitellä uusia keinoja 

työskentelylle politiikan piirissä. Arviossa Venäjä ja sen toimet Ukrainassa mainitaan 

ainoastaan kahdesti ja arvioidaan niiden keskeisesti vaikeuttavan alueiden kehitystä ja 
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estävän yhteistyön EU:n kanssa nykytilanteessa. Vuoden 2017 arviossa mahdollista 

yhteistyötä Venäjän kanssa yhteisessä naapurustossa ei enää edes mainita.86 

 

Euroopan unionin itäinen kumppanuus on Euroopan naapuruuspolitiikan erityinen itäinen 

ulottuvuus. Turvallisuus, vakaus ja vauraus, demokratia ja oikeusvaltio Itä-Euroopassa ja 

Etelä-Kaukasiassa ovat EU:n prioriteetteja. Eurooppa-neuvosto kehotti kesäkuussa 2008 

komissiota laatimaan ehdotuksen itäisestä kumppanuudesta, joka tukisi alueellista 

yhteistyötä ja vahvistaisi EU:n suhteita itäisiin naapureihinsa Georgian kriisin ja sen 

alueelliseen vakauteen kohdistuvien vaikutusten vuoksi. Itäinen kumppanuus käynnistettiin 

vuonna 2009 yhteisenä aloitteena, jossa olivat mukana EU jäsenmaineen sekä 6 itäisen 

Euroopan ja Etelä-Kaukasian kumppanimaata: Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan 

tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjä.87 

 

Nykytilanteessa EU on sitoutunut ylläpitämään vahvaa, eriytettyä ja molempia osapuolia 

hyödyttävää yhteistyötä kaikkien kuuden itäisen kumppanuuden maan kanssa riippumatta 

siitä, mitkä ovat niiden omat pyrkimykset suhteissa EU:hun. Vastineena poliittisten ja 

taloudellisten uudistusten toteuttamisesta itäinen kumppanuus tarjoaa uudet sopimuspohjaiset 

suhteet, pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset, toimia viisumipakon 

poistamiseksi ja monenkeskisen kehyksen näistä asioista keskustelemiselle. EU on 

neuvotellut kumppanimaiden kanssa assosiaatiosopimukset, joihin kuuluu tiiviimpi 

poliittinen assosiaatio, lisää poliittista vuoropuhelua ja tiiviimpi yhteistyö oikeus- ja 

turvallisuusasioissa. Uudistussuunnitelmat tuovat kumppanimaat lähemmäs EU:ta 

mukauttamalla niiden lainsäädännön ja normit EU:n vastaaviin. 

Viisumihelpotussopimukset edistävät itäisten kumppanimaiden kansalaisten liikkuvuutta. 

Viisumivapautta koskevilla vuoropuheluilla EU siirtyy asteittain kohti pitkän aikavälin 

tavoitetta sallia viisumivapaa matkustaminen tiettyjen itäisten kumppanimaiden 

kansalaisille.88 

 

EU:n ja Venäjän yhteisellä naapurustolla käsitetään valtiot niiden välissä, sekä molempien 

osapuolten tavoitteet ja toimeenpanemat ohjelmat niihin liittyen. Yhteinen naapurusto on 

erityisesti EU:n itälaajenemisen jälkeisessä ajassa ollut yksi keskeisimmistä ja vaikeimmista 

ulkopoliittisista kysymyksistä osapuolten suhteissa. Nykysuhteiden heikko tila liittyy 
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oleellisesti naapurustoon, sekä osapuolten lähtökohtaisesti erilaisiin tavoitteisiin niiden 

osalta. EU:n nopea laajeneminen toi EU:n ja Venäjän suoriksi rajanaapureiksi aiemman 

maantieteellisen eron sijaan. EU:n osalta sen laajenemiset ovat aina muuttaneet myös sen 

ulkopolitiikan sisältöä ja rakennetta. Venäjä ei suhtaudu EU:n ulkopoliittisiin tavoitteisiin, 

Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja itäiseen kumppanuuteen myötämielisesti.89 

 

EU:n näkökulmasta yhteinen naapurusto Venäjän kanssa on ollut yhtäältä tasapainoilua 

itäisten jäsenvaltioiden yksittäisten kiinnostusten ja tavoitteiden kanssa ja toisaalta uusien 

toimintatapojen rakentamista alueen kolmansien valtioiden kanssa. Koko ajan EU:n on 

joutunut huomioimaan myös Venäjän suhtautumisen. Forsbergin ja Haukkalan mukaan EU 

on myös käyttänyt hyväkseen eri ohjelmiaan tavoitellakseen normatiivista johtoasemaa 

alueella. Se on rakentanut suhteita naapurustossa kahdenvälisin yhteistyösopimuksin ja tällä 

tavoin toimien tietoisesti tavoitellut täysimääräistä vaikutusta naapureitaan kohtaan. 

Sopimusten ja yhteistyön hyödyt ovat olleet saavutettavissa kolmansille valtioille ainoastaan 

suostumalla EU:n laatimiin reunaehtoihin. EU kuitenkin kieltää etupiiriajatteluun perustuvan 

toimintatavan naapurustossaan, joka on johtanut kiihtyvään vastakkainasetteluun Venäjän 

kanssa.90 

 

EU:n vakuutteluista huolimatta Venäjä katsoo sen toiminnan naapurustossa etupiiriajatteluksi 

ja perinteiseksi valtapeliksi. Tämän näkökulman taustana on Forsberg-Haukkalan mukaan 

Venäjän johdon tarkoitus kuvata kansainväliset suhteet yleisesti jatkuvaksi kamppailuksi ja 

kiinnostusten ja vaikutusten etupiireiksi kaikkialla maailmassa. Venäjä päätti jättäytyä arvoja 

ja normeja käsittävän EU:n naapuruuspolitiikan ulkopuolelle jo aiemmin ja halusi EU:n 

kanssa puhtaamman strategisen kumppanuuden roolin. Historiallisestikin tarkasteltuna 

Venäjän välittömillä naapurivaltioilla (lähiulkomaat) on ollut suuri merkitys Venäjän 

ulkopolitiikassa ja turvallisuusajattelussa. EU:n laajeneminen ja läntisen arvomaailman kasvu 

niissä on koettu ja koetaan merkittävänä uhkana.  EU:n naapuruuspolitiikan kehittyminen ja 

sen mukanaan tuoma laaja uudistusten ja arvomaailman leviäminen naapurustoon mukaan 

lukien EU:hun kuulumattomiin maihin (erityisesti Ukraina) sai Venäjän lopullisesti 

muuttamaan suhtautumistaan. Forsberg-Haukkalan mukaan Venäjä on erityisen huolestunut 

tämän kehityksen vaikutuksista ja leviämisestä Venäjän omaan hallinto- ja 

valtiojärjestelmäänsä.91 

 

                                                 
89 Forsberg - Haukkala (2016), s.192-194 
90 Forsberg - Haukkala (2016), s.194-199 
91 Forsberg - Haukkala (2016), s.199-201, myös Keukeleire - Delreux (2014), s. 279-283 
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Venäjä asettui EU:n vastavoimaksi naapurustossa reilusti ennen Ukrainan konfliktia 

pyrkimällä rajoittamaan EU:n toimintaa poliittisen ja taloudellisen vaikutusvaltansa avulla. 

Venäjä pyrki myös luomaan vaihtoehtoisen talouden modernisointi- ja yhteiskuntakehityksen 

mallinsa naapurustossa.92 Venäjän vastustus naapurustossa näkyy erityisesti autoritaaristen 

hallintojen tukemisena, energian saatavuudella ja hinnalla ehdollistamisena, sekä jäätyneiden 

konfliktien avulla painostamisena.93 Venäjän toiminnan voikin nähdä osaltaan vastaavina 

kuin Euroopan unioninkin, käytännön keinot vain ovat sen hallintomallille ominaisempia.  

 

Venäjän kansallisen turvallisuuden strategiassa (2015) todetaan Euroopan osaltaan olevan 

syyllinen epävakauteen Euroopassa ja Venäjän rajojen läheisyydessä. Strategiassa 

uhkakuvaksi nostetaan kaikki ulkoisesti ohjattu toiminta, jolla pyritään vaikuttamaan 

Venäjän etuihin ja yhtenäisyyteen. Tällaiseksi toiminnaksi luetaan ulkomaiset organisaatiot, 

radikaalit liikkeet ja taloudelliset toimijat, joiden keinoina voivat olla muiden muassa 

värivallankumousten järjestäminen ja sisäpolitiikkaan vaikuttaminen.94 

 

Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016) korostaa kansainvälisessä yhteistyössä ja globaalien 

haasteiden hallinnassa kokonaisvaltaisuutta ja YK:n roolia siinä foorumina, joissa asioita 

tulee käsitellä. Alueellisen yhteistyön osalta Euroopassa konseptissa kuvataan kattavasti 

Venäjän tavoittelemat päämäärät ja yhteistyön muodot eri toimijoiden kanssa. Tällaisia 

toimijoita konseptissa ovat Euraasian talousunioni, Itsenäisten valtioiden yhteisö ja 

Kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestö. Euroopan unionin ja sen laajentumisen 

katsotaan olevan osatekijä läntisen yhteisön aiheuttamassa vastakkainasettelussa ja 

kieltäytymisessä yhteisen eurooppalaisen turvallisuus- ja yhteistyörakenteen luomisesta. 

Läntistä yhteisön todetaan myös toteuttavan patoamispolitiikkaa Venäjää kohtaan. Yhteistyö 

EU:n kanssa jäsennetään koskemaan kahdenvälisiä suhteita eri EU-maiden kanssa ja 

talousyhteistyötä nimenomaisesti Euraasian talousunionin ja Euroopan unionin välisenä.95 

 

3.3 EU:n ja Venäjän välinen turvallisuussuhdekehitys vuoden 2014 jälkeen      

 

Tässä alaluvussa esitellään tutkimusaineistosta ryhmittelyn mukaisesti saatuja havaintoja 

kokonaisuuksina valikoitujen rajaturvallisuuden piirteiden mukaisesti.  

                                                 
92 Venäjä on pyrkinyt rakentamaan omaan talousunioniaan Euraasian talousliitto (Eurasian Economy Union), 

sekä omaa Kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestöään (Collective Security Treaty Organization). 
93 Forsberg - Haukkala (2016), s.201-205, myös Keukeleire - Delreux (2014), s. 279-283 
94 Venäjän kansallisen turvallisuuden strategia vuodelta 2015 englanninkielisenä käännöksenä, sekä Voiman 

Venäjä (2019), s.16-17 
95 Venäjän ulkopoliittinen konsepti vuodelta 2016 englanninkielisenä käännöksenä Venäjän ulkoministeriön 

verkkosivuilta: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/254248, 13.12.2020 
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Kuva 3: EU:n ja Venäjän välisten ulkopoliittisten suhteiden analyysirunko 

 

Ukrainan konfliktin puhkeamiseen asti EU ja Venäjä olivat rakentaneet strategista 

kumppanuutta, joka kattoi muun muassa talouden, kaupan, energian, ilmastonmuutoksen, 

tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja turvallisuuden, mukaan lukien terrorismin torjunta, 
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ydinaseiden leviämisen estäminen ja Lähi-idän konfliktin ratkaiseminen. Kriisistä johtuen 

EU tarkasteli uudelleen kahdenvälisiä suhteita, perui EU:n ja Venäjän väliset säännölliset 

huippukokoukset ja keskeytti vuoropuhelun viisumivapaudesta, sekä neuvottelut EU:n ja 

Venäjän välisestä uudesta kahdenvälisestä sopimuksesta, joka korvaisi kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen.  

 

Laajan laittoman maahantulon osalta molemmat osapuolet tunnistavat strategia-

asiakirjoissaan globaalin kasvavan muuttoliikkeen olemassaolon ja merkityksen. Kasvava 

muuttoliike ilmiönä kasvattaa samalla laajan laittoman maahantulon uhkaa Euroopan unionin 

alueelle ja Venäjälle. EU:n globaalistrategiasta ilmenee, että laajan laittoman maahantulon 

uhkaa tulee hallita ennen kaikkea kansainvälisen oikeuden periaatteita noudattaen. EU-

maiden keskinäinen avunanto ja lainsäädäntötyö ovat keskeiset työkalut. EU:n mukaan 

erityisesti sen lähialueilla olevien yhteiskuntien laaja-alaisella tukemisella niiden 

selviytymiskykyä parannetaan.96 Venäjän ulkopoliittisesta konseptista selviää, että Venäjä 

katsoo laajan laittoman maahantulon ilmiön olevan pääosin rikollisten tuottamaa, se 

muodostaa uhkan ja vaikutuksia valtion sisäisesti ja siihen on puututtava viranomaisten 

toimesta. Uhkan hallitsemiseksi Venäjä on konseptin mukaan valmis maahantulo- ja 

maahanmuuttoasioissa kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.97 Laajan laittoman 

maahantulon osalta EU ja Venäjä ovat valmiita yhteistyöhön toistensa kanssa, eikä sen 

tulkinnasta asiakirjoista ilmene merkittävää eroavaisuutta tai ristiriitaa. Venäjä katsoo sen 

kuitenkin enemmän sisäiseksi asiakseen, eikä niinkään keskustele siitä EU:n kanssa – 

Venäjän näkökulmasta EU keskittyy omaan ongelmaansa Välimeren alueella.  

 

EU:n globaalistrategian ja Venäjän ulkopoliittisen konseptin tarkastelusta ilmenee 

molempien tunnistavan Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä syntyjuurensa omaavan terrorismin 

uhkan. EU omien arvojensa mukaisesti korostaa kansainvälisen oikeuden, keskinäisen 

avunannon ja riittävän lainsäädännön merkitystä. EU:n globaalistrategian mukaan 

torjuntatoimien ja resilienssin vahvistamisella kootusti torjutaan jäsenvaltioihin ja EU:n 

alueeseen kohdistuvaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkaa. Globaalistrategiassa EU:n 

keinot ovat määrätietoinen puuttuminen ennaltaehkäisevästi sekä tiedonvaihto ja yhteistyö 

jäsenvaltioiden ja EU:n eri vastuuvirastojen välillä.98 Venäjän ulkopoliittisen konseptin 

mukaan kansainvälinen terrorismi muodostaa merkittävän uhkan Venäjälle. Venäjä katsoo 

terrorismin torjunnan olevan selkeästi valtion tehtävä, koska sillä on keinovalikoima ja kyky 

kansainväliseen yhteistyöhön. Konseptissa Venäjä esittää ratkaisuksi globaalia terrorismin 

                                                 
96 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.17-21 
97 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohdat 16-17, 20-21, 37 
98 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.15-16, 19-20, 22-23 
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vastaista koalitiota ja jossa valtioilla on oikeus voiman käyttöön itsepuolustukseksi.99 

Molemmat osapuolet tunnistavat terrorismin uhan ja Venäjä on valmis yhteistyöhön EU:n 

kanssa. Lähtökohtakeinot terrorismin torjuntaan ovat osapuolilla erilaiset. 

 

EU:n globaalistrategian mukaan kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on uhka sisäiselle 

ja ulkoiselle turvallisuudelle. Rajat ylittävän rikollisuuden torjunta osana kansainvälistä 

järjestäytynyttä rikollisuutta edellyttää keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä. Kaikki 

torjuntatoimet edellyttävät strategian mukaan kattavaa lainsäädäntöä eri rikosmuotoihin 

puuttumiseksi.100 Venäjän ulkopoliittisen konseptin mukaisesti Venäjä katsoo kansainvälisen 

järjestäytyneen rikollisuuden kenttään rajat ylittävän rikollisuuden osana myös vahvasti 

joukkotuhoaseet, laittoman asekaupan, laittoman maahantulon, huumeiden salakuljetuksen, 

korruption ja merirosvouden. Konseptin mukaan kahdenvälinen ja monenkeskinen 

kansainvälinen yhteistyö on osa rikollisuuden torjuntaa.101 Molemmat osapuolet katsovat 

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden olevan uhka sisäiselle turvallisuudelle, eikä 

asiakirjoista ilmennyt yhteistyötä estäviä seikkoja kummankaan osalta.  

 

Venäjä ja Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat YK:n, ETYJ:n ja Euroopan neuvoston jäseniä. 

Venäjä on valmis vahvistamaan yhteistyötä EU:n kanssa rajat ylittävien uhkien ja haasteiden 

osalta. Tällaisia ovat terrorismin torjunta, järjestäytynyt rikollisuus, laiton maahanmuutto, 

ihmiskauppa ja huumeiden salakuljetus. Lisäksi ilmeinen yhteistyön ala on 

ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on 

suhteiden oikeusperusta. Venäjän mukaan se on luonut kestävän pohjan suhteiden laaja-

alaiselle kehittämiselle eri aloilla. Venäjän mukaan aiemmin aloitettuja ja keskeytettyjä 

neuvotteluita uudesta kumppanuussopimuksesta jatkettaessa tulee niissä huomioida 

muuttuneet realiteetit, kuten Venäjä Maailmankauppajärjestö WTO:n jäsenyys ja sen 

aktiivinen prosessi Euraasian talousyhteistyössä.102 

 

EU:n globaalistrategian mukaan Venäjän ja sen eri turvallisuusviranomaisten toiminta on 

loukannut merkittävästi kansainvälistä oikeutta ja suvereniteettikäsitystä Ukrainassa 

suorittamilla laittomilla toimillaan. Asiakirjan mukaisesti eurooppalainen turvallisuus on 

toimien myötä heikentynyt. Euroopan unionin ja Venäjän välillä vallitsevan 

keskinäisriippuvuuden ja yhteisen naapurustonkin vuoksi jonkinlainen keskusteluyhteys 

Venäjän kanssa olisi pyrittävä säilyttämään tai ainakin sellaisen mahdollisuuden 

                                                 
99 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohdat 14-15, 33 
100 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.14-15, 38-39 
101 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohdat 16-18, 21, 34-35 
102 Venäjän federaation pysyvän edustuston Euroopan unionissa verkkosivut: https://russiaeu.ru/en/brief-

overview-relations, 5.1.2021 



 49 

olemassaoloa ylläpitämään. EU pyrkii Venäjän toimista huolimatta tukemaan itäisiä 

naapureitaan ja tätä kautta luomaan vakautta lähialueelleen.103 Venäjän ulkopoliittisen 

konseptin mukaan eurooppalaisen turvallisuusympäristön rakentamisessa muiden alueiden 

ohella tulee tinkimättömästi noudattaa YK:n peruskirjaa, YK:n toimintamenetelmiä ja se 

korostaakin YK:n turvallisuusneuvoston ja suurvaltojen roolia ja -valtaa sen toiminnassa. 

Konseptin mukaisesti Venäjä korostaa itsemääräämisoikeuttaan ja kieltää sisäisiksi asioiksi 

katsomiinsa asioihin puuttumisen.104 Osapuolten strategioita vertailemalla voidaan tehdä 

johtopäätös, jonka mukaan EU ja Venäjä ovat täysin eri mieltä Ukrainan konfliktin 

tilanteesta, eikä ainakaan asiakirjojen perusteella ole perusteita osapuolten väliselle 

yhteistyölle olemassa.  

 

EU:n globaalistrategiassa todetaan epävakauden lisääntyminen ja turvallisuuden 

vaarantuminen, joihin on vaikuttanut erityisesti kriisit EU:n lähialueilla. Asiakirjan mukaan 

kattava turvallisuusyhteistyö unionin sisäisesti on sidottava oikeusvaltioperiaatteeseen. 

Strategian mukaan on jäsenvaltioiden etu toimia yhtenäisesti ja toimeenpanna EU:n 

alueellisia, sopimuksiin perustuvia yhteistyömuotoja. Euroopan unionin keinoina kriisien 

hoidossa ovat vakauttaminen ja diplomatia. Lähialueilla Euroopan naapurustopolitiikka ja 

itäinen naapurustoyhteistyö tuovat vakautta.105 Venäjän ulkopoliittisen konseptin mukaan 

Venäjän turvallisuuden takaavat kansallisen turvallisuuden ylläpito, itsemääräämisoikeus ja 

alueellisen koskemattomuuden turvaaminen. Konseptin mukaan uhkia ja konflikteja pitää 

torjua jo sen lähialueen valtioissa. Konseptissa Venäjä tunnistaa globaalin valtakamppailun 

muutoksen ja painopisteen siirtymisen Aasiaan. Venäjä kannattaa YK-johtoista, suurvallat 

(se itsensä mukaan lukien) huomioivaa turvallisuuspolitiikkaa, jossa YK:n 

turvallisuusneuvoston rooli on keskeinen. Asiakirjan mukaan Venäjän ulkopolitiikka on 

kansalliset intressit huomioivaa, kansainvälisen oikeuden tunnustavaa ja yhteistyöhakuista. 

Venäjän ulkopolitiikka on myös ennustettavaa ja avointa. Euroopan turvallisuusympäristön 

rakentamisessa Venäjä painottaa Itsenäisten valtioiden yhteisön, Valko-Venäjän, Euraasian 

talousunionin ja Kollektiivisen turvallisuuden järjestön roolia. Asiakirjan mukaan Nato ja 

Euroopan unioni aiheuttavat toiminnallaan epävakautta.106 EU:n ja Venäjän käsityksillä 

eurooppalaisen turvallisuusympäristön muotoutumisesta ja sen mekanismeista 

nykytilanteessa on merkittäviä eroja. Lisäksi EU:n näkökulmasta Venäjän toimet eivät ole 

olleet linjassa ainakaan sen julistaman avoimuuden ja yhteistyöhalukkuuden osalta. 

 

                                                 
103 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.17-19, 25-26 
104 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohdat 23-24, 26 
105 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.10, 14-15, 21-23 
106 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohdat 3-5, 20-24, 26, 34, 49-52, 61 
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Euroopan unionin ulkosuhdehallinto (EUH) on keskeisessä roolissa käsitellessä EU:n 

poliittista ja käytännön yhteistyötä Venäjän kanssa unionin tekemien päätösten mukaisesti. 

Ulkosuhdehallinnon mukaan Venäjän toteuttama Krimin niemimaan laiton liittäminen 

Venäjään ja Itä-Ukrainan kriisi ovat vakavasti vaikuttaneet EU:n ja Venäjän välisiin 

kahdenvälisiin suhteisiin. Venäjän toimista johtuen osa poliittisesta kanssakäymisestä ja 

yhteistyön mekanismeista ovat tilapäisesti jäädytetty ja EU on määrännyt kohdistettuja 

seuraamuksia Venäjälle.107 

 

Suhteiden heikkenemisestä huolimatta EU katsoo Venäjän olevan sille luonnollinen ja 

strateginen kumppani alueellisissa ja maailmanlaajuisissa haasteissa. Venäjä on EU:n suurin 

naapuri, joka on aina heijastunut laajaan yhteistyöhön ja yhteydenpitoon vuosien ajan ennen 

nykyistä kriisitilannetta. Venäjä on keskeinen tekijä YK:n turvallisuusneuvostossa ja 

historiallisista, maantieteellisistä ja kulttuurillisista seikoista johtuen keskeinen tekijä myös 

Euroopassa ja sen naapurustossa. YK:n, ETYJ:n ja Euroopan neuvoston jäseninä EU ja 

Venäjä ovat sitoutuneet ylläpitämään ja kunnioittamaan perustavanlaatuisia demokratian, 

ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja markkinatalouden periaatteita ja arvoja. Nämä 

arvot ovat keskeisiä EU:n ja Venäjän suhteissa. EU:n ja Venäjän suhteiden laillisuusperusta 

on kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Osa sopimuksessa sovituista eri alojen yhteistyön 

aloista on keskeytetty Ukrainan konfliktin jälkeen.108 

 

EU:n globaalistrategia tunnistaa globaalien ihmisvirtojen liikkuvuuden, sekä EU:n vapaan 

liikkuvuuden alueen muodostamat vetovoimatekijät niin lailliselle kuin laittomallekin 

maahanmuutolle. Euroopan unionin yhteinen viisumipolitiikka, muutokset ja helpoitukset 

viisumiasioissa ovat EU:n työkaluja yhteistyön ja tuen rakentamiseksi esimerkiksi 

alueellisesti. EU:n globaalistrategiassa viisumiasioista keskusteleminen ja niistä sopiminen 

ovat osaltaan merkittyjä niille osapuolille, jotka kunnioittavat samoja arvoja kuin EU:kin. 

EU:n laajentumiseen ja EU:hun liittymismekanismin osalta viisumihelpoitukset ovat yleensä 

esiasteena, joiden toimeenpanon edellytyksenä kuitenkin on määritettyjen liittymisehtojen 

tinkimätön noudattaminen.109 Venäjän ulkopoliittisessa konseptissa yksiselitteisesti todetaan 

viisumipakon olevan keskeisin yhteistyötä rajoittava tekijä Euroopan unionin kanssa.110 

Osapuolten väliset viisumineuvottelut ovat olleet pysähdyksissä EU:n päätöksellä Ukrainan 

konfliktin alkamisesta lähtien. 

                                                 
107 Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon Venäjää koskevan yhteistyön verkkosivuilta: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-union-and-russian-federation_en, 

5.1.2021 
108 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-union-and-russian-federation_en 
109 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.10-11, 21, 26-28 
110 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohta 65 
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Edellä mainituista tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että osapuolilla on merkittäviä 

näkemyseroja ulkopoliittisissa suhteissaan. EU:n mukaan Venäjä-suhteiden hoitaminen on 

sen keskeinen strateginen haaste. Suhteet ovat kriisiytyneet ja näköpiirissä ei ole nopeaa 

paluuta Ukrainan konfliktia edeltäneeseen tilanteeseen ilman, että osapuolet keskeisesti 

muuttavat suhtautumistaan. EU:n mukaan muutokset nykyisissä suhteissa ja pakotteiden 

poistaminen edellyttävät Venäjältä kansainvälisoikeudellisten loukkausten lopettamista ja 

Minskin sopimuksen toimeenpanoa.111  

 

Euroopan unionin mukaan Venäjä on haastanut eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän 

syvästi ja se johtaa epävakauteen turvallisuuden osalta.112 Venäjä katsoo, että Euroopan 

unionin laajeneminen sen perinteisesti poliittisesti ja aiemmin konkreettisestikin hallitsemalle 

lähinaapurustolleen muodostaa sille uhan ja epävakauttaa eurooppalaista 

turvallisuusjärjestystä.113  

 

Lopetetut huippukokoukset ja säännölliset tapaamiset, keskeytetty yhteistyö usealla eri alalla, 

sekä asetetut pakotteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tosiasiallista suhteiden kehittämistä 

ja vuorovaikutusta ei virallisesti juurikaan ole. Osapuolet keskittyvät puheissaan, 

lausunnoissaan ja virallisissa asiakirjoissaan omien intressiensä ja tavoitteidensa 

ilmaisemiseen. Huomionarvoista kuitenkin on, että kumpikaan osapuoli ei sulje pois 

yhteistyön mahdollisuutta.  

 

Euroopan unioni katsoo, että sen suhtautumisen Venäjään tulee olla johdonmukaista ja 

yhtenäistä. Euroopan unionin asemaa myös sen naapurustossa on puolustettava ja Venäjän 

pyrkimyksiä omiin päämääriinsä oikeusvaltioperiaatteiden vastaisesti vastustettava. EU 

                                                 
111 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.25-26, kts. myös Rácz, András – 

Raik, Kristi: EU-Russia relations in the new Putin era – not much light at the end of the tunnel, International 

Centre for Defence and Security, 2018. s.8 
112 Euroopan unionin globaalistrategian mukaan (2016) EU:n alueesta on tullut epävakaampi, turvattomampi ja 

eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää on loukattu idässä. Strategian mukaan: ”valtioiden suvereniteetti, 

itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, rajojen loukkaamattomuus ja kiistojen rauhanomainen ratkaiseminen 

ovat Euroopan turvallisuusjärjestyksen keskeisiä tekijöitä. Nämä periaatteet koskevat kaikkia valtioita, sekä 

EU:n rajojen sisä- että ulkopuolella. Euroopan rauha ja vakaus eivät kuitenkaan enää ole itsestäänselvyys. 

Venäjän harjoittama kansainvälisen oikeuden loukkaaminen ja Ukrainan vakauden horjuttaminen, laajemman 

Mustanmeren pitkittyneiden konfliktien lisäksi, ovat asettaneet Euroopan turvallisuusjärjestelmän ytimelle 

haasteen.” 
113 Venäjän ulkopoliittisen konseptin (2016) mukaan:  “Systemic problems in the Euro-Atlantic region that have 

accumulated over the last quarter century are manifested in the geopolitical expansion pursued by the North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU) along with their refusal to begin 

implementation of political statements regarding the creation of a common European security and cooperation 

framework, have resulted in a serious crisis in the relations between Russia and the Western States. The 

containment policy adopted by the United States and its allies against Russia, and political, economic, 

information and other pressure Russia is facing from them undermine regional and global stability, are 

detrimental to the long-term interests of all sides and run counter to the growing need for cooperation and 

addressing transnational challenges and threats in today’s world.” 
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arvioi, että sen merkitys Venäjälle on pienentynyt, kuitenkin samalla EU arvioi olevansa 

Venäjän esteenä sen tavoitteille naapurustossaan. Tämä seikka muodostaa EU:lle 

turvallisuusuhkan, jonka vuoksi EU:n tulee suhteissaan Venäjään yhtäältä tehostaa 

puolustustaan ja toisaalta kuitenkin ylläpitää keskusteluyhteyttä ja osoittaa 

yhteistyöhalukkuuttaan Venäjän kanssa. Lisäksi Euroopan unionille aiheuttaa huolta Venäjän 

ulkopoliittisen konseptin sisältö ja yksityiskohtainen tietämättömyys Venäjän tosiasiallisista 

tavoitteista lähitulevaisuudessa.114 

 

”Venäjä tavoittelee kansainvälistä järjestelmää, jossa suurvalloilla on vahva ja tunnustettu 

asema. Venäjä pyrkii muuttamaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä intressiensä 

mukaiseksi. Venäjän strategia on vastapuolen heikentäminen, sillä hajanainen läntinen 

yhteisö, heikko EU ja Nato, edesauttaa Venäjän tavoitteiden saavuttamista. Venäjän 

näkökulmasta valittu linja on johtanut konkreettisiin tuloksiin ja Venäjä on onnistunut 

tekemään itsestään vaikutusvaltaisemman kuin aikaisemmin.”115 

 

Oheisen lainauksen mukaisesti Venäjä pyrkii muuttamaan myös eurooppalaista 

turvallisuusjärjestystä. EU itsessään alueellisena toimijana, sen aiempi laajeneminen ja 

vaikutusvalta yhteisessä naapurustossa muodostavat uhan Venäjälle. Venäjä ei halua, että 

EU:n edistämät normit, arvot ja yhteiskuntamalli leviävät Venäjälle ja se haluaa säilyttää 

vaikutusvaltansa yhteisessä naapurustossa. Venäjä hoitaa suhteitaan Euroopan unioniin 

kahdenvälisesti eri aloilla eri valtioiden kanssa pyrkien heikentämään sen roolia, jolloin EU:n 

hajaannus ja heikkous edistävät sen omien päämäärien tavoittelua. Venäjän ulkopoliittiset 

tavoitteet Euroopassa ovat pysyneet samoina, mutta keinot niiden tavoittelussa ovat 

muuttuneet totutusta ja moninaistuneet merkittävästi.116 Euroopan unionin rooli on kuitenkin 

vähentymässä, koska Venäjä enenevissä määrin joutuu sopeuttamaan ulkopolitiikkaansa 

myös vastaamaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden kehitystä. Venäjälle on 

tärkeää ylläpitää ja kehittää valtion itsemääräämisoikeutta, riippumattomuutta ja 

yhtenäisyyttä ulkoisia uhkia vastaan. Venäjä katsookin YK:n peruskirjan mukaisen 

                                                 
114 Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia 2016, s.7-9, 25-26, myös Rácz, Raik 

(2018): s.1-4, 13-14 
115 Voiman Venäjä (2019), s.15 
116 kts. Voiman Venäjä (2019), s. 29-37. ”Venäjä on valmis käyttämään sotilaallisia toimia omien ja 

liittolaistensa kansallisten intressien puolustamiseksi, kun poliittiset, diplomaattiset, oikeudelliset, taloudelliset, 

informaatio- ja muut väkivallattomat välineet on kulutettu loppuun. Tämä heijastelee Venäjän käsitystä 

kansainvälisestä politiikasta jatkuvana kamppailuna. Kamppailun käsite viittaa usein kokonaisvaltaisesti 

kaikkeen strategiseen vuorovaikutukseen. Vastapuolen kanssa kilpailun katsotaan olevan pysyvä olotila ja osa 

poliittista toimintaa, jolloin ainoastaan toiminnan intensiteetin ja valittujen menetelmien taso vaihtelee. 

Ulkopoliittinen vaikuttaminen näyttäytyy Venäjälle jatkumona ja kilpailustrategiana, jossa haluttua vaikutusta 

haetaan eri menetelmiä asteittain testaamalla.” Näitä keinoja ovat mm. hybridivaikuttaminen, informaatio- ja 

kybervaikuttaminen ja taloudellinen vaikuttaminen. Kts. myös Martikainen, Toivo - Pynnöniemi, Katri – Saari, 

Sinikukka ja Ulkopoliittisen instituutin työryhmä: Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, Valtioneuvoston 

selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2016, s. 1, 31-33 
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tulkintansa mukaisesti, että sen asioihin ei tule puuttua. Nämä näkökannat ja menetelmät 

osaltaan varmistavat samalla nykyhallinnon valta-aseman ylläpitämistä.117 

 

Lähitulevaisuudessa kilpailuasetelma EU:n ja Venäjän välillä tulee säilymään. Suhteiden 

kehittyminen vaatii merkittävän muutoksen, joka ei ole näköpiirissä. EU katsoo, että Venäjän 

toimiin tulee varautua, eikä periksi voi antaa EU:lle tärkeissä kysymyksissä. Venäjä 

puolustaa omia tärkeiksi katsomiaan intressejä tiukasti, muttei kuitenkaan toiminnallaan 

tarkoituksellisesti pyri hankaloittamaan olemassa olevaa tilannetta. Molemmat osapuolet 

tiedostavat myös yhteydenpidon ja yhteistyön tarpeellisuuden tulevaisuudessakin.  

 

3.4 Suhteet rajaturvallisuuteen liittyen  

 

Euroopan unionin perussopimuksissa annetaan unionille yksinomainen toimivalta tietyillä 

aloilla toteuttaa yhteisiä politiikkoja, jolloin ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja 

antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. Jäsenvaltiot voivat tällöin ainoastaan tehdä 

asioita unionin valtuuttamina tai toimeenpannessaan unionin säädöksiä. Perussopimuksissa 

annetaan unionille jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta tietyillä aloilla, jolloin 

jäsenvaltiotkin voivat toimia lainsäätäjinä ja käyttää toimivaltaansa siltä osin, kun unioni ei 

ole käyttänyt omaansa. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta mukaisesti vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen toimivalta on jaettua.118 

 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toiminnassa kunnioitetaan perusoikeuksia, sekä 

jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä. Alueen toiminnalla kehitetään ulkorajavalvontaa 

koskeva yhteinen politiikka, joka perustuu yhteisvastuuseen. Unioni pyrkii varmistamaan 

korkean turvallisuustason viranomaisten ja oikeusviranomaisten yhteistoiminnalla.119 

Rajavalvonta, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta säädetään Sopimuksessa Euroopan 

unionin toiminnasta Osasto V:n 2 luvussa muun muassa seuraavaa 120: 

 

”77 artikla 

Unioni kehittää politiikan, jonka tarkoituksena on: 

a) varmistaa, ettei sisärajoja ylittäviä henkilöitä tarkasteta, heidän kansalaisuudestaan 

riippumatta; 

                                                 
117 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), Voiman Venäjä (2019) s. 15-20, 23-27, Rácz, Raik (2018), s. 1-5 
118 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, art. 2 ja art.4 
119 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, art. 67 
120 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, Osasto V, 2 luku. Poliisiyhteistyöstä säädetään erikseen Osasto V 5 

luvussa.  
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b) varmistaa henkilöiden tarkastukset ja tehokas valvonta ulkorajojen ylittämisen 

yhteydessä; 

c) ottaa vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen valvontajärjestelmä.” 

 

”78 artikla 

Unioni kehittää turvapaikka-asioita sekä toissijaista ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen 

politiikan, jonka tarkoituksena on antaa asianmukainen asema kaikille kansainvälistä 

suojelua tarvitseville kolmansien maiden kansalaisille ja varmistaa palauttamiskiellon 

periaatteen noudattaminen. Tämän politiikan on oltava pakolaisten oikeusasemasta 28 

päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 1967 

tehdyn pöytäkirjan sekä muiden asiaan liittyvien sopimusten mukaista.” 

 

”79 artikla 

Unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jolla pyritään kaikissa vaiheissa 

varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton 

ja ihmiskaupan ehkäiseminen ja tehostettu torjunta.” 

 

Jäsenvaltiot ovat tehneet sisäisen turvallisuuden alalla yhteistyötä vuosikymmeniä. Euroopan 

unionin laajeneminen ja uusi naapurusto muuttivat tilannetta ja synnyttivät tarpeen tiivistää 

entisestään yhteistyötä sisäisen turvallisuuden ja yhtenäisemmän ulkorajavalvonnan 

saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Schengen-alueen luominen ja yhteiset toimenpiteet sen 

osalta ovat nostaneet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen unionin sisäisen toiminnan 

ulkoisena ulottuvuutena myös tärkeäksi osaksi EU:n suhteissa Venäjään. EU tekee 

kolmansien maiden kanssa yhteistyötä sopimalla assosiaatio- ja yhteistyösopimuksissa tai 

erillisinä sopimuksina toimenpiteistä ja yhteistyöstä vapauden, turvallisuuden- ja oikeuden 

alueeseen liittyen.121 

 

Euroopan unionin ja Venäjän turvallisuuden alan yhteistyön tiivistämisestä ja toimenpiteistä 

sovittiin muun muassa 4 yhteisestä alueesta sovittaessa vuonna 2005. Vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan tiekartan mukaisesti laajentuva yhteistyö oikeus- 

ja sisäasioiden, rajaturvallisuuden ja siirtolaisasioiden osalta mahdollistaa paremmin 

jakolinjattoman Euroopan tavoittelun ja vapaan liikkuvuuden tulevaisuudessa. Tiekartassa 

nostettiin esiin myös pitkän aikavälin tarkasteluun mahdollinen Venäjän viisumivapaus, 

neuvottelujen käynnistäminen palautussopimuksen laatimisesta, sekä käytännöt Schengen-

                                                 
121 Keukeleire - Delreux (2014), s.232-237 
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alueen sääntöjen joustavammasta soveltamisesta. Osapuolten mukaan yhteistyö alalla oli jo 

kehittynyttä ja se olikin keskeinen osa EU:n ja Venäjän välisen strategisen kumppanuuden 

kehittämisessä.122  

 

Euroopan unionin ja Venäjän sopima yhteistyö oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla 

on ollut kattavan kumppanuuden keskeinen toimiala jo 1990-luvulta lähtien. Euroopan unioni 

pyrki kehittämään yhteistyötä toimeenpanemalla sovitun tiekartan mukaisia toimia. 

Toimeenpanoa ja yhteistyötä asetettiin seuraamaan pysyvä kumppanuuden neuvosto 

(Permanent Partnership Council) ja sovittiin säännönmukaisista keskeisten viranomaisten 

tapaamisista (Senior Official Meetings). Ukrainan tapahtumien johdosta EU keskeytti 

elimien yhteydenpidon.123 

 

Siirtolais- ja turvapaikka-asioissa EU ja Venäjä ovat sopineet yhteisyön syventämisestä EU-

Venäjä muuttoliikedialogilla vuonna 2011. Sen tarkoituksena on asiantuntijoiden kesken 

keskustella kansainväliseen suojeluun, laittomaan maahantuloon, laittomaan siirtolaisuuteen 

ja sen kehittymiseen, sekä lailliseen siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. 

Siirtolaisuusdialogin keskustelut jatkuvat yhä vuosittain. EU-Venäjä solmivat 

palautussopimuksen (Readmission Agreement) vuonna 2007. Sopimuksessa luotiin 

periaatteet ja menettelyt laittomasti maassa oleskelevien tai laittomasti rajan ylittäneiden 

henkilöiden palauttamisesta. Useat EU-jäsenmaat ovat myös solmineet kahdenväliset 

palautussopimukset Venäjän kanssa. EU:n ja Venäjän yhteinen palauttamista koskeva 

komitea kokoontuu edelleen säännöllisesti keskustellen sopimuksen soveltamisen käytännön 

edellytyksistä.124 

 

Järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun osalta on Euroopan unioni ja Venäjä ovat 

sopineet useasta eri yhteistyöalasta. Europolin ja Venäjän yhteistyö on mahdollista 

tapauskohtaisesti käytännön tarpeissa, muu yhteistyö on keskeytetty. Huumeita koskeva 

yhteistyö on edelleen käynnissä. Tulevaisuuden potentiaalisia yhteistyön osa-alueita ovat 

EU:n mukaan erityisesti ihmissalakuljetuksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja 

                                                 
122 Tiekartta yhteiselle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle (Road Map for the Common Space of 

Freedom, Security and Justice 2005) Euroopan komission verkkosivuilta: 

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/russia_eu_four_common_spaces-%20roadmap_en.pdf, 9.1.2021. 

Tiekartan mukaisesti: “The EU and Russia have considerable interest in strengthening cooperation in the field 

of Freedom, Security and Justice to tackle the common threat of organised crime, terrorism and other illegal 

activities which are of cross-border nature.”  
123 Euroopan unionin tarkennuksia tämänhetkiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa oikeuden, vapauden ja 

turvallisuuden alueen asioissa EU:n ulkosuhdehallinnon verkkosivuilta: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-union-and-russian-federation_en, 

9.1.2021. EU:n ja Venäjän välistä rajaturvallisuusyhteistyötä käsitellään tutkimuksen luvussa 4. 
124 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-union-and-russian-federation_en 
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kyberrikollisuuden alat. Terrorismin torjunnan osalta säännöllisiä asiantuntijatapaamisia 

järjestetään sovitusti.125 

 

Venäjän mukaan Ukrainan konflikti on vaikuttanut pitkäjänteisesti rakennettuun ja 

monikerroksiseen Venäjä-EU-yhteistyöhön. EU on keskeyttänyt kahdenvälisen yhteistyön, 

mukaan lukien säännölliset Venäjä-EU-huippukokoukset osana kattavia keinojaan 

kohdistaakseen poliittista painetta Venäjää kohtaan. Venäjän mukaan yhteistyö hyödyttäisi 

molempia osapuolia ylläpidettäessä maailmanlaajuista ja alueellista turvallisuutta.126  

 

“In today’s world, cross-border challenges and threats are rapidly becoming more 

pronounced and far-reaching in nature and geographic scope, including the illegal 

proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, uncontrolled arms 

trafficking, illegal migration, human trafficking, illegal trade of narcotic drugs, psychotropic 

substances and their precursors, corruption, sea piracy, cybercrime, global poverty, climate 

change, as well as threats to food, environmental, sanitary and epidemiological security.”127 

 

Leviävien rajat ylittävien uhkien ja haasteiden torjumiseksi Venäjä oli vuonna 2016 valmis 

vahvistamaan yhteistyötä Euroopan unionin kanssa:  

 

“The Russian Federation is committed to maintaining intensive and mutually beneficial 

dialogue with the EU on key items on the foreign policy agenda, as well as further promoting 

practical cooperation on foreign policy, military and political issues. There is potential for 

Russia and the EU to step up combined efforts to counter terrorism, uncontrolled and illegal 

migration, as well as organized crime, including human trafficking, illicit trafficking of 

narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, arms and explosives, and 

cybercrime.”128 

 

Euroopan unionin kehittyminen, laajentuminen ja muutos ovat olleet käynnissä koko 2000-

luvun ajan, joiden seurauksena myös perussopimukset ovat kehittyneet. EU:n kehitykseen on 

aina kytkeytynyt sen arvomaailman hyväksyminen, monenkeskisyys ja jaettu suvereniteetti, 

tavalla tai toisella ja EU:n siihen kytkemänä ehdollistamisena tai sen ”ehtojen” 

hyväksyttämisenä. Ukrainan tapahtumien jälkeen on havaittavissa muutos EU:n 

suhtautumisessa myös yhteiseen naapurustoon. EU keskittyy ensisijaisesti huolehtimaan 

                                                 
125 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-union-and-russian-federation_en 
126 Venäjän federaation pysyvän edustuston Euroopan unionissa verkkosivuilta: https://russiaeu.ru/en/brief-

overview-relations, 9.1.2021 
127 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohta 17 
128 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohta 64 
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omasta turvallisuudestaan ja yhteistyötä Venäjän kanssa voidaan jatkaa hyvin rajallisena tai 

Venäjän toiminnan muuttuessa tulevaisuudessa. Euroopan unionin ja Venäjän suhteet ovat 

pysähtyneisyyden tilassa ja EU:n asettamat pakotteet129 pysyvät voimassa.  

 

EU keskittynee tulevaisuudessa siihen mitä se osaa hyvin. EU:n ulkosuhteissa korostuu sen 

vaalimien periaatteiden lisäksi talouden ja kaupan merkitys, monenkeskisyys ja rooli kaikissa 

suhteissa maailmanlaajuisesti sekä ilmastonmuutoksen hallinta. Venäjä jatkaa sisäänpäin 

kääntyneenä, jolloin EU:n on tiedostettava oma rajallisuutensa suhteessa Venäjään 

unohtamatta dialogin ylläpitämisen tärkeyttä ja vahvemman ja yhtenäisemmän ulkopolitiikan 

merkitystä. 

 

Venäjä näkee EU:n pikemmin vastustajana ja kilpailijana vaikutusvallasta yhteisessä 

naapurustossa kuin kumppanina. Venäjä jatkaa ei-sotilaallisten toimiensa koordinointia osana 

ulkopolitiikkaansa rajaturvallisuuden ollessa myös osana näitä toimia.130 Euroopan unionin 

merkitys ja tärkeys Venäjälle vähentynee sen tavoitellessa moninapaista maailmanjärjestystä 

ja koska se joutuu yhä enenevissä määrin sopeuttamaan toimintaansa suhteessa 

Yhdysvaltojen ja Kiinan toimintaan jatkossa. Venäjään kohdistuvista pakotteista huolimatta 

esimerkiksi energian toimitukset Eurooppaan jatkuvat ja se jatkaa kahdenvälisten suhteiden 

ylläpitoa eri EU-jäsenvaltioiden kanssa.  

 

Luvussa käsiteltyjen asioiden synteesinä voidaan todeta Euroopan unionin ja Venäjän 

välisistä suhteista neljä tekijää, joilla on vaikutusta rajaturvallisuuteen ja sen ylläpitoon 

Euroopan unionissa. 

 

EU:n vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueelle pääsyn kontrollointi on keskeinen 

työkalu EU:lle sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja sen valvomiseksi. Se kattaa toimet ja 

toteutuvan yhteistyön rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi, sekä 

viisumipolitiikan avulla tapahtuvan alueelle pääsyn säätelyn.  

 

Merkittävät osapuolten väliset näkemyserot alueellisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

toimeenpanossa, sekä suhtautumisessa yhteiseen naapurustoon vaikeuttavat tai estävät 

kokonaan virallisen yhteistyön osapuolten välillä. Euroopan unionin yhteistyöhön, 

                                                 
129 EU:n Venäjälle asettamat pakotteet sisältävät mm. huippukokousten jäädyttämistä, talouspakotteita kaupan 

eri aloilla, matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämistä. Tarkemmin pakotteiden sisällöstä Euroopan komission 

verkkosivuilta: https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/sanctions/ukraine-crisis/, 11.01.2021 
130 Voiman Venäjä (2019), s.29-37, kts myös: Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, (2016) s. 6-7, 49-52. 

Esimerkkeinä rajaturvallisuuden roolista voidaan arvioida Venäjän toimia Suomen vastaisella rajalla 2015-2016 

ja tapahtumista Kertsinsalmessa vuonna 2018. 
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kumppanuuksiin ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen sitoutunut toimeenpano ja 

Venäjän omia intressejä ja itsemääräämisoikeutta korostava kanta suhteessa EU:hun 

turvallisuuteen ja viranomaistoimintaan liittyvissä asioissa eroavat merkittävästi toisistaan.  

 

EU ja Venäjä ovat riippuvaisia toisistaan ja molemmat ovat tasapuolisia toimijoita 

Euroopan alueella myös geopoliittisesti Eurooppaa tarkastellessa (manner-Eurooppa ja 

Venäjän läntiset maa-alueet). EU:lla ja Venäjällä on iso yhteinen rajaosuus ja 

rajaturvallisuuden tilaa mahdollisesti muuttava paine voi suuntautua EU:n alueelle laaja-

alaisesti myös Venäjältä esimerkiksi laajana laittomana maahantulona.  

 

Kahdenvälisyyden mahdollinen korostuminen yksittäisten jäsenvaltioiden suhteissa Venäjään 

voi murentaa Euroopan unionin peräänkuuluttamaa yhtenäisyyttä ja voi vaikeuttaa 

rajaturvallisuuden ylläpitoa vapaan liikkuvuuden alueella. Yksittäisen jäsenvaltion 

rajaturvallisuutta heikentämällä pystytään vaikuttamaan koko alueen turvallisuustilanteeseen.  
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4 EUROOPAN YHDENNETTY RAJATURVALLISUUS OSAPUOLTEN 

SUHTEISSA 

 

Tässä luvussa selvitetään Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden (European Integrated 

Border Management, EIBM) rakentumista ja merkitystä Euroopan unionin ja Venäjän 

välisissä rajaturvallisuussuhteissa. Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus on laaja 

kokonaisuus, eikä sitä ole tässä luvussa tarkoitus laajana kokonaisuutena tarkastella. 

Tutkimus kohdistuu yksityiskohtaisemmin Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 

Euroopan unionin lainsäädännössä määritettyihin osatekijöihin, joita tarkastelemalla pyritään 

selvittämään osapuolten suhteiden tekijöistä Suomeen nyt ja lähitulevaisuudessa kohdistuvia 

myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia. Samalla selvitetään Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

Frontexin ja Venäjän viranomaisten välistä yhteistyön tasoa. 

 

Alaluvussa 4.1 selvitetään Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tämän tutkimuksen 

kannalta keskeisin sisältö. Alaluvussa 4.2. selvitetään osapuolten virastotasoisten suhteiden 

tilaa. Alaluvut 4.3. ja 4.4 keskittyvät analysoimaan suhteiden nykytilan vaikutusta. 

Alaluvuissa 4.3. ja 4.4. yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöitä ja pääluvussa 3 havaittuja 

tekijöitä tarkastellaan ja vertailun ja analyysin avulla pyritään löytämään Suomeen 

mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia. Nämä vaikutukset muodostavat Suomen 

rajaturvallisuuteen vaikuttavat tämän pääluvun tekijät. 

  

Tutkimuksen näkökulman ollessa Suomen ja Euroopan unionin, tarkastelun keskeiset 

dokumentit ovat kaksi EU:n keskeistä rajaturvallisuusasetusta: asetus eurooppalaisesta raja- 

ja merivartiostosta 2019/1896 ja Schengenin rajasäännöstö. Aineiston analyysi on toteutettu 

ensimmäisessä vaiheessa käymällä läpi aineisto ja erottamalla siitä tutkimustehtävän kannalta 

kiinnostavin aineisto. Pelkistämisvaiheessa aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia 

ilmauksia – myönteisiä tai kielteisiä kehitystekijöitä.  

 

Ryhmittelyvaiheessa rajaturvallisuuteen liittyvät asiat tarkastellaan ja samaa kokonaisuutta 

kuvaavat ryhmitellään kokonaisuuksiksi. Tätä kokonaisuutta verrataan tutkimustehtävään ja 

viitekehykseen, sekä muodostetaan kokonaisvaltaisempi näkemys suhteiden merkityksestä 

rajaturvallisuudelle. Luvun lopussa muodostetaan aineiston ja analyysivaiheen perusteella 

rakentuneen tutkimuksen kokonaiskuva ja tällä synteesillä löydetään suhteista keskeiset 

Suomen rajaturvallisuuteen merkityksiä muodostavat tekijät.  
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4.1 Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus 

 

EU:n ulkorajat ovat yhteisiä, minkä vuoksi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja 

EU:n viranomaisten sekä unionin kokonaisuudessaan on toimittava niillä koordinoidusti 

yhdessä. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden strategiaa olisi sen vuoksi kehitettävä 

heijastamaan tilannetta paremmin.  

 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden strategialla vahvistetaan yhteisen ulkorajan 

turvaamista ottamalla asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet ja etenkin 

maantieteellinen sijainti.  

 

Yhdennetyn rajaturvallisuuden ydinolemus on siinä, että se on yhdennettyä – kaikilla 

tasoilla, kaikissa rajaturvallisuusyhteistyön muodoissa ja tiedon jakamisessa.  

 

Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta olisi sen vuoksi ylläpidettävä Euroopan ja 

jäsenvaltioiden tasolla harjoitettavan viranomaisten välisen yhteistyön kautta. Niin 

varmistetaan, että käytössä on kokonaisvaltainen, monialainen ja kustannustehokas 

toimintatapa. Yhteistyöhön kuuluu tietojen vaihto, yhteinen riskianalyysi, yhteiset operaatiot 

ja eurooppalaisten ja kansallisten valmiuksien ja resurssien yhteiskäyttö.131 

 

Oheinen lainaus on Euroopan komission tiedonannosta, jossa selvitetään Euroopan 

yhdennetyn rajaturvallisuuden tilaa vuonna 2018. Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus on 

koko ajan kehittyvä unionin politiikka, joka tutkimuksen toisessa luvussa selvitetyn 

mukaisesti on kehittynyt yhteistyötä ja eri mekanismeja kehittämällä ja syventämällä. 

Kehitystä tarkastellessa on huomionarvoista, että rajaturvallisuuden rooli on keskeinen 

nykypäivän eurooppalaista kokonaisturvallisuutta tarkastellessa ja rajaturvallisuuden 

kehittäminen on yleensä aina myös osa isompaa unionin politiikkaa.132  

 

Euroopan unionissa toimenpiteitä kohti ulkorajojen yhdennettyä rajavalvontaa oli tehty 

yhteistä lainsäädäntöä (Schengenin rajasäännöstö) rakentamalla, operatiivisella yhteistyöllä, 

rajaturvallisuusyhteistyöstä huolehtivan EU-viraston perustamisella, sekä erityisen 

ulkorajarahaston perustamisella. Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi 

                                                 
131 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppaneuvostolle ja neuvostolle – Euroopan 

muuttoliikeagendaa koskeva edistyskertomus COM(2018) 250 final, liite 6 – Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden strategian kehittämisen tärkeimmät osatekijät, s.1, EU:n oikeustekstien EURLex-

tietokannasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:52018DC0250, 21.3.2019 
132 esimerkiksi osana unionin harjoittamaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (laajentuminen, 

naapurustopolitiikka), jäsenvaltioiden keskinäistä politiikkaa (budjetointi, resurssien jakaminen) tai yksittäisen 

jäsenvaltion sisäpolitiikkaa (laittomaan maahantuloon tai siirtolaisuuteen liittyvät asiat). 
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ensimmäisen yhdennetyn rajavalvonnan määritelmän (IBM) vuonna 2006. Määritelmän 

mukaan se sisältää nelitasoisen rajaturvallisuusmallin lisäksi Schengenin rajasäännöstössä 

määritellyt rajavalvonnan, rajatarkastukset, riskianalyysin ja rikostiedustelun. Määritelmään 

kuuluivat myös rajat ylittävän rikollisuuden tunnistaminen ja tutkiminen toimivaltaisten 

viranomaisten toimesta, virastojen ja viranomaisten välinen yhteistyö ja kansainvälinen 

yhteistyö rajaturvallisuuden alalla, sekä jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten muut toimet 

ja koordinointi.133 

 

Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuuden tavoitteet määritellään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta (EU) 

2019/1896, joka on annettu 13.11.2019134:  

 

”Ulkorajojen turvallisuutta koskevan unionin politiikan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää 

kansallisella ja unionin tasolla Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta, joka on välttämätön 

edellytys henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle unionissa sekä olennainen osa vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus on keskeisessä 

asemassa parannettaessa muuttoliikkeen hallintaa. Tavoitteena on hallita tehokkaasti 

ulkorajojen ylittämistä, sekä vastata muuttoliikkeisiin liittyviin haasteisiin ja mahdollisiin 

tuleviin uhkiin näillä rajoilla siten, että voidaan puuttua vakavaan rajat ylittävään 

rikollisuuteen sekä varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso unionissa. Samalla on 

tarpeen toimia perusoikeuksia täysmääräisesti kunnioittaen sekä tavalla, jolla turvataan 

henkilöiden vapaa liikkuvuus unionissa.” 

 

 

                                                 
133 Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksen loppupäätelmät joulukuussa 2006: 

https://europa.eu/capacity4dev/ibm-eap/documents/2-council-conclusions-integrated-border-management-jha-

council-4-5-december-2006, 19.9.2020 
134 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta (1) 
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Kuva 4: Yhdennetyn rajaturvallisuuden eurooppalaiset ja kansalliset ulottuvuudet135 

 

Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus rakentuu kolmeen tasoon tässä tutkimuksessa. 

Korkeimman tason tämän tutkimuksen tarkastelussa muodostavat EU:n virallinen säädöstö 

(asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta, Schengen-säännöstö), ulko- ja 

sisäpoliittinen kehitys unionissa, unionin keskeisten strategisten ohjausasiakirjojen sisältö 

(EU:n globaalistrategia ja Euroopan turvallisuusunionistrategia), sekä suhteet Venäjään. 

Toinen taso muodostuu Euroopan raja- ja merivartiovirastosta Frontexista, sen laatimasta 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisestä ja operatiivisesta strategiasta, sekä 

yhteistyöstä Venäjän viranomaisten kanssa. Kolmas taso on kansallinen (Suomen kansallinen 

yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia ja kahdenvälisyys sopimuksineen 

(rajajärjestyssopimus ja rikostorjuntasopimus) Venäjän kanssa). Korkein poliittinen ja 

strateginen ohjaus viedään käytäntöön Frontexin laatimalla strategialla. Yhdennetty 

rajaturvallisuus kaikilla tasoilla varmennetaan vielä jäsenvaltioiden laatimilla kansallisilla, 

itseään koskevilla toimeenpanostrategioilla.  

 

4.1.1 Vapaan liikkuvuuden alue ja Schengenin rajasäännöstö 

 

”Unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla ei ole 

sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen samalla ulkorajoilla 

tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa, maahanmuuttoa sekä rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa 

                                                 
135 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.9 
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koskevat aiheelliset toimenpiteet.”136 Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alueeseen kohdistuu uusia uhkia. Eurooppalainen turvallisuusympäristö on 

muutoksessa ja Euroopan laajuisella rajaturvallisuuden ylläpidolla pyritään osaltaan 

varmistamaan kansalaisten ja perusoikeuksien suojeleminen, ylläpitämään yhteiskuntien ja 

demokratioiden luottamusta ja suojelemaan rajat ylittäviltä uhkilta.137  

 

Tällaisia uusia konkreettisia uhkia ovat mm. terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, sekä 

huume- ja ihmiskauppa. Valtiolliset ja valtiosta riippumattomat toimijat voivat hyödyntää 

myös monenlaisia hybridiuhkia, ja EU:n ulkopuolisilla tapahtumilla voi olla kriittisiä 

vaikutuksia EU:n sisäiseen turvallisuuteen. Viime vuodet ovat osoittaneet, että yhden 

jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen. Unionin ja sen kansalaisten 

suojelemisessa ei ole enää kyse turvallisuuden varmistamisesta vain EU:n rajojen sisällä, 

vaan myös turvallisuuden ulkoisen ulottuvuuden huomioimisesta. Tehokkaat ja kattavat 

toimet edellyttävät kolmansien maiden kanssa tehtävää ja maailmanlaajuista yhteistyötä 

yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi, sillä vakaus ja turvallisuus EU:n naapurustossa ovat 

ratkaisevan tärkeitä myös EU:n oman turvallisuuden kannalta.138 

 

Schengenin rajasäännöstö on keskeinen säädös, jonka mukaisesti Euroopan unioni ja 

jäsenvaltiot toimeenpanevat käytännön rajaturvallisuutta unionin rajoilla, huolehtivat 

sujuvista rajanylityksistä ja ylläpitävät vapaan liikkuvuuden alueen turvallisuutta: 

 

”Yhteisissä toimenpiteissä, jotka koskevat henkilöiden kulkua sisärajojen yli ja rajavalvontaa 

ulkorajoilla, olisi otettava huomioon osaksi unionia sisällytetty Schengenin säännöstö ja 

erityisesti tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä 

kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan 

tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn 

yleissopimuksen  ja yhteisen käsikirjan asiaa koskevat määräykset.”139 

 

”Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevat yhteiset säännöt eivät aseta kyseenalaiseksi 

niitä vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksia eikä vaikuta niihin oikeuksiin, jotka kuuluvat 

unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen sekä sellaisille kolmansien maiden 

kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen, joilla yhtäältä unionin ja sen jäsenvaltioiden ja 

                                                 
136 sopimus Euroopan unionista (SEU), 3 art., kohta 2 
137 Euroopan turvallisuusunionistrategia (2020), s.1-2 
138 Euroopan turvallisuusunionistrategia (2020), s.1-2 
139 Schengenin rajasäännöstö, kohta (4) 
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toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella on unionin 

kansalaisten kanssa yhtäläiset oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen.”140 

 

”Rajavalvonta on niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, joiden ulkorajoilla sitä toteutetaan, 

mutta se on myös kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, jotka ovat lakkauttaneet 

sisärajavalvonnan. Rajavalvonnan olisi autettava torjumaan laitonta maahanmuuttoa ja 

ihmiskauppaa ja ehkäisemään jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen, yleiseen 

järjestykseen, kansanterveyteen ja kansainvälisiin suhteisiin kohdistuvat uhkat.”141 

 

4.1.2 Eurooppalainen raja- ja merivartiosto 

 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin tehtäviä ja toimivaltuuksia tarkennettiin ja 

laajennettiin vastaamaan Schengen-alueen kokemiin turvallisuusuhkiin142 asetuksessa 

eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta (EU) 2019/1896 143:  

 

”Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle 

virastolle on annettu uusi nimi, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jäljempänä ’virasto’, 

jota kutsutaan tavanomaisesti nimellä ’Frontex’, ja sen tehtäviä on laajennettu siten, että 

kaikki sen toimet ja menettelyt jatkuvat täysimääräisesti. Viraston päätehtävinä olisi oltava 

teknisen ja operatiivisen strategian laatiminen osana Euroopan yhdennettyä 

rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen toimintapoliittisen syklin 

toteuttamiseksi, rajavalvonnan tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen ulkorajoilla, 

riskianalyysien ja haavoittuvuusarviointien tekeminen, teknisen ja operatiivisen lisäavun 

antaminen jäsenvaltioille ja kolmansille maille yhteisoperaatioiden ja nopeiden 

rajainterventioiden kautta, toimenpiteiden käytännön toteutuksen varmistaminen kiireellisiä 

toimia edellyttävissä tilanteissa ulkorajoilla, teknisen ja operatiivisen avun antaminen 

merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatioiden tukemiseksi ja 

palautusoperaatioiden ja palautusinterventioiden järjestäminen, koordinointi ja 

toteuttaminen.” 

 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin laatimalla Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden teknisellä ja operatiivisella strategialla (2019) otettiin käyttöön yhdennetty 

                                                 
140 Schengenin rajasäännöstö, kohta (5) 
141 Schengenin rajasäännöstö, kohta (6) 
142 aiemmin luvussa mainittujen lisäksi tällaisia uhkia olivat mm. laittomien rajanylittäjien, siirtolaisten ja 

pakolaisten määrän huomattava kasvu 2010-luvun alusta lähtien ja yksittäisten jäsenvaltioiden kykenemättömyys 

huolehtia järjestelmällisesti ja hallitusti asiaa suurista lukumääristä johtuen 
143 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta (3) 



 65 

rajaturvallisuus kokonaisvaltaisesti EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. Strategian 

toimeenpanolla lujitetaan vahvuuksia ja vaimennetaan heikkouksia, jotka koskevat Euroopan 

unionin ulkorajojen hallintaa. Strategian avulla jäsenvaltioiden, Schengenin sopimusta 

soveltavien maiden ja Frontexin toimet saadaan koordinoitua tehokkaamman 

rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Strategian toimeenpanolla tavoitellaan myös 

pitkäaikaisuutta ja kykyä puuttua muuttuvaan toimintaympäristöön koko Euroopan unionissa. 

Strategiassa kuvataan sen täytäntöönpanon keinot ja tavoitetasot eri aloilla, jotka Euroopan 

unioni on asettanut ja määrännyt toimeenpantavaksi EU- ja kansallisella tasolla. Frontexin 

tehtävänä on valvoa strategian toimeenpanoa, EU-tasolla ennakoivasti edistää sitä, sekä 

avustaa jäsenvaltioita sen toimeenpanossa.144 Strategian keskeistä sisältöä ovat siinä 

käsiteltävät yhdennetyn rajaturvallisuuden 12 osatekijää ja 3 kaikenkattavaa osatekijää, joita 

sovelletaan neliportaiseen maahanpääsyn valvontamalliin.145  

 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisen ja operatiivisen strategian (2019) mukaan 

neliportaisella maahanpääsyn valvontamallilla tarkoitetaan: ”Neliportainen maahan pääsyn 

valvontamalli, jossa käsitellään toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa EU:n ulkorajojen 

sisällä, ulkorajoilla ja niiden ulkopuolella. 

 

Ensimmäinen porras: Kolmansissa maissa toteutettavat toimenpiteet (laittoman 

muuttoliikkeen alkuperä- ja kauttakulkumaat), muun muassa tietojen vaihto ja 

konsulitoiminnot, jotka liittyvät viisumeihin ja asianomaisten virkailijoiden koulutukseen ja 

joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan maahanmuuttoon sen lähteellä. 

 

Toinen porras: Naapureina olevien kolmansien maiden kanssa toteutettavat toimenpiteet, 

muun muassa yhteistyö rajavalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa vakioitujen 

mekanismien ja asianmukaisen tietojen jakamisen avulla. 

 

Kolmas porras: 

Ulkorajoilla toteutettavat rajavalvontatoimenpiteet, muun muassa järjestelmälliset 

rajatarkastukset ja kaikkien rikollisten toimien havaitseminen riskianalyysin perusteella. 

 

 

                                                 
144 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.2-3 
145 yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijät määritetään asetuksessa eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 

2019/1896 ja ne käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.  
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Neljäs porras: 

Schengen-alueella toteutettavat toimenpiteet (muun muassa täydentävät poliisitarkastukset, 

poliisiyhteistyö ja riskianalyysit, joiden tavoitteena on estää laitonta muuttoliikettä ja 

puuttua siihen) sekä palauttaminen.” 

 

Euroopan raja- ja merivartioviraston tehtävänä on laatia vuosittain yleisiä riskianalyysejä ja 

räätälöityjä riskianalyysejä. Virasto laatii yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa joka 

toinen vuosi strategisen riskianalyysin, joka on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden 

säännönmukaista kehitystyötä. Räätälöityjen riskianalyysien avulla ohjataan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden käytännön toimintaa ja toimintoja. Viraston laatimat riskianalyysit 

laaditaan yhteiselle yhdennetylle riskianalyysimallille, ja niissä käsitellään virastolle 

seurantatehtäväksi asetettuja Euroopan unioniin kohdistuvia ja unionin sisäisiä muuttovirtoja 

niiden kehityskulkujen, volyymien ja reittien osalta. Lisäksi virasto seuraa suuntauksia ja 

haasteita ulkorajoilla ja palauttamisen osalta. Laaditut riskianalyysit toimitetaan EU:n 

hallintoelimille ja jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot ovat velvoitettuja antamaan virastolle kaikki 

tarvittavat tiedot kehityskuluista ja mahdollisista uhkista rajoillaan riskianalyysityöhön 

liittyen. Jäsenvaltioiden on myös otettava riskianalyysien tulokset huomioon 

toiminnassaan.146 

 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto on laatinut operatiivisen riskianalyysin osana Euroopan 

yhdennetyn rajaturvallisuuden teknistä ja operatiivista strategiaa (2019). Tämän tutkimuksen 

näkökulmasta riskianalyysissä nousee esille kolme huomionarvoista seikkaa. Tilanne itäisellä 

maaulkorajalla arvioidaan tällä hetkellä rauhalliseksi verrattuna esimerkiksi tilanteeseen 

eteläisillä ulkorajoilla ja Välimerellä. Tilanne itärajoilla voi kuitenkin arvion mukaan 

muuttua nopeasti itäisten naapurimaiden ennakoimattoman poliittisen kehityksen vuoksi 

muun muassa kasvaneiden hybridiuhkien tuloksena. Viisumivaateista vapauttamisen 

myönteiset vaikutukset ihmisten välisille yhteyksille tunnustetaan riskianalyysissä, mutta 

todetaan samalla viisumivapauden aiheuttavan merkittäviä haasteita ja uhkia laittoman 

maahantulon ja rajat ylittävän rikollisuuden muodossa. Kolmantena riskianalyysissä 

nostetaan yleisen maailmanlaajuisen liikkuvuuden lisääntymisen merkitys henkilövirtojen 

kasvattajana Euroopan unionin ulkorajoilla. Määrien arvioidaan kasvavan ja uusien alueelle 

pääsyn toimintatapojen etsintä vastaavasti lisääntyy rajaturvallisuuden ylläpitokeinojen 

kehittyessä.147 

 

                                                 
146 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 29 artikla kohdat 1-2,5 ja 7 
147 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.22-23 
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Jäsenvaltioiden toimeenpanokykyä rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi valvotaan. 

Schengenin rajasäännöstössä määritetään arviointimekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot ja 

Euroopan komissio yhdessä toteuttavat säännöllisiä, objektiivisia ja puolueettomia 

arviointeja jäsenvaltioihin erillisen ohjelman mukaisesti. Arviointikäynteihin voi sisältyä 

ulko- ja sisärajoille tehtäviä ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. 

Jokaiseen jäsenvaltioon toteutetaan arviointikäynti vähintään joka viides vuosi. 

Arviointiryhmä esittää mahdollisista puutteista suosituksia korjaaviksi toimiksi. Vakavien 

puutteiden osalta korjaavat toimenpiteet voivat esitettävien suositusten lisäksi sisältää 

eurooppalaisen rajahenkilöstön ja – kaluston osoittamista jäsenvaltion tueksi ja tarvittaessa 

voidaan toteuttaa jäsenvaltiossa sisärajatarkastusten palauttaminen määräajaksi.148 

 

Asetuksessa eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta (EU) 2019/1896 määritettiin 

arviointeja tukeva haavoittuvuusarviointimenetelmä. Edellä mainittu arviointimekanismi ja 

haavoittuvuusarviointi ovat toisiaan tukevia mekanismeja. Haavoittuvuusarvioinnit toteuttaa 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto tiiviissä yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa. 

Arviointi keskittyy jäsenvaltion kykyyn ja valmiuteen vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin 

ulkorajoilla erityisesti käytännön rajavalvonnan osalta. Virasto seuraa ja arvioi 

jäsenvaltioiden kaluston, järjestelmien, suorituskykyjen, voimavarojen, henkilöstön, 

infrastruktuurin ja toimintasuunnitelmien soveltuvuutta rajavalvontaan, sekä kykyyn vastata 

ilmiöihin, joilla voi olla nykyhetkessä ja tulevaisuudessa vaikutusta vapaan liikkuvuuden 

alueen toimintaan. Jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä annettava kaikki tarvittavat tiedot 

haavoittuvuusarvioinnin suorittamiseksi. Tarvittaessa virasto antaa toimenpidesuosituksen 

määräaikoineen havaittujen puutteiden korjaamiseksi.149 

 

”Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevan monivuotisen strategisen 

toimintapolitiikan täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset 

strategiat Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta varten tiiviissä yhteistyössä kaikkien 

ulkorajojen hallinnasta ja palauttamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten välillä. 

Kansallisten strategioiden on oltava 3 artiklan, Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta 

koskevan monivuotisen strategisen toimintapolitiikan ja teknisen ja operatiivisen strategian 

mukaisia.”150  

 

                                                 
148 Schengenin rajasäännöstö, 43 artikla 
149 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 32 artikla 
150 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 8 artikla, kohta 6 
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Oheisen asetuksen lainauksen mukaisesti jokaisen jäsenvaltion on laadittava erikseen 

kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategiansa. Suomessa strategia-asiakirja on 

laadittu Rajavartiolaitoksen johtamassa viranomaisyhteistyöryhmässä alla olevan mukaisesti:  

 

”Tämän kansallisen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian (IBM-strategia) tarkoituksena 

on antaa selkeä käsitys yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanosta ja edelleen 

kehittämisestä Suomessa Euroopan unionin standardien mukaisesti. IBM-strategia on 

laadittu Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetussa asetuksessa määritellyn 

kansallisen velvollisuuden täyttämiseksi. Strategiassa otetaan huomioon komission 14. 

maaliskuuta 2018 antamassa tiedonannossaan (COM (2018) 250 final) määrittelemät 

”Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian kehittämisen tärkeimmät osatekijät”, 

neuvoston vahvistamat IBM-strategiaprosessin tulokset (YOS-neuvosto 3622) ja Frontexin 

hallintoneuvoston 27.3.2019 hyväksymä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja 

operatiivinen strategia.”151 

 

Kansallisella yhdennetyn rajaturvallisuuden strategialla viedään käytäntöön ja 

toimeenpantavaksi kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla kansallisesti eurooppalaisen 

rajaturvallisuuden ylläpitäminen toteutetaan. Kansallinen strategia-asiakirja on 

yhdenmukainen ja suora jatkumo Euroopan raja- ja merivartioviraston laatiman strategian 

kanssa. Kansallista yhdennetyn rajaturvallisuuden strategiaa käsitellään tarkemmin tämän 

tutkimuksen luvussa 5.  

 

Asetuksella eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta (EU) 2019/1896 perustettiin myös 

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto, jonka tehtävänä on ylläpitää euroopan yhdennettyä 

rajaturvallisuutta. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto muodostuu Euroopan raja- ja 

merivartiovirastosta, jäsenvaltioiden kansallisista viranomaisista, mukaan lukien 

rannikkovartiostot niiden hoitaessa rajavalvontatehtäviä, sekä palauttamisesta vastaavista 

viranomaisista. Vastuu ylläpidosta on jaettu viraston ja rajaturvallisuudesta vastaavien 

viranomaisten kesken. Jäsenvaltiot kuitenkin edelleen vastaavat ensisijaisesti omien 

ulkorajaosuuksiensa turvallisuudesta.152 Tämä on huomionarvoista, koska asetuksen 

toimeenpanolla yhteistyötä EU-viraston ja jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja -vastuuta 

tiivistettiin entisestään aiempaan verrattuna. Asetuksen toimeenpano velvoittaa jäsenmaat 

myös yhteiseen suunnitteluun ja varautumiseen strategioiden laatimisen lisäksi. 

Jäsenvaltioiden tulee laatia osana kansallista strategiatyötään rajaturvallisuutta ja 

                                                 
151 Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021, s.3 
152 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 4,7 artikla 
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palauttamista koskeva varautumissuunnitelma, sekä kansallisia suorituskykyjä koskeva 

kehittämissuunnitelma, joiden on perustuttava riskianalyyseihin.153 

 

Oheisella kuvalla hahmotetaan euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon 

yhteisvastuullisuutta: 

 

 

 

Kuva 5: Yhteisvastuu Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanossa154 

 

4.1.3 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpano 

 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanolle on keskeistä jäsenvaltioiden tai 

Schengenin säännöstöä soveltavien maiden kyky itsenäisesti ja yhdessä viraston kanssa ja 

sen koordinoimana yhdistää voimavaransa vastaamaan haasteellisiin tilanteisiin ja ilmeneviin 

haavoittuvuuksiin. Koordinointi sisältää myös yhteistyön kolmansien maiden kanssa. 

Yhteisvastuun hengessä lisätään käytettävissä olevien voimavarojen saatavuutta ja 

toimeenpanon kestävyyttä, jotta pystytään saavuttamaan kokonaisvaltainen ja 

johdonmukainen Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus.155 

 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisessä ja operatiivisessa strategiassa (2019) 

määritetään kolme strategista tavoitetta, joiden avulla liikkuminen turvallisten, varmojen ja 

moitteettomasti toimivien ulkorajojen yli varmistetaan. Ensimmäisellä tavoitteella 

                                                 
153 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 9 artikla 
154 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.27 
155 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.27 
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vähennetään ulkorajojen haavoittuvuutta tuottamalla Eurooppalaisen raja- ja merivartioston 

toimin luotettava ja kokonaisvaltainen tilannetietoisuus, jonka avulla voidaan ennakoida, 

ehkäistä ja estää paremmin haastavat tilanteet ulkorajoilla. Toisessa tavoitteessa 

Eurooppalainen raja- ja merivartiovirasto seuraamalla jatkuvasti rajoja pystyy käynnistämään 

oikea-aikaisen, asianmukaisen ja riittävän reagoinnin suunnitelmien ja arviointien avulla. 

Kolmannella tavoitteella ylläpidetään riittäviä voimavaroja, joilla Eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston kyky toimia varmistetaan.156 

 

 

 

Kuva 6: Yhdennetyn rajaturvallisuuden laaja-alainen kuvaus 157 

 

Oheisessa kuvassa on esitetty laaja-alaisesti eurooppalaisen yhdennetyn rajaturvallisuuden 

rakentuminen. Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeä havainnoida kolmansien maiden rooli 

sen rakentumisessa ja toimeenpanossa. Rajaturvallisuuden ylläpidossa 4-portaisella 

rajaturvallisuusmallilla käytännön toimenpiteitä toteutetaan päivittäin kaikkien jäsenmaiden 

ulkorajoilla yhteistoiminnassa kolmansien valtioiden kanssa. Euroopan unionin strategisen 

tason ja kolmansien maiden välinen yhteistyö on yhteistä unionin turvallisuutta ja tässä 

tutkimuksessa on aiemmin tarkasteltu sen ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta ja 

arvioitu vaikutusta. Euroopan yhdennetyssä rajaturvallisuudessa rajoilla suoritettavat 

käytännön toimet yhdistyvät korkeamman tason EU-johdon poliittiseen tavoitteenasetteluun 

                                                 
156 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.27-28 
157 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.29 
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Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisessä ja operatiivisessa strategiassa (2019) 

sen kolmen strategisen tavoitteen erityistavoitteissa ja ehdotetuissa toimissa niihin liittyen. 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen strategian erityistavoite on: Tehokas yhteistyö 

kolmansien maiden kanssa tilannetietoisuuden ja päätöksenteon tukemiseksi. Tavoitteen 

toteutumista tarkastellaan myöhemmin tässä pääluvussa. 

 

Tutkimuksesta tähän saakka voidaan tehdä johtopäätös, että Euroopan yhdennetyllä 

rajaturvallisuudella, siihen liittyvien asetusten ja säädösten toimeenpanolla, sekä Euroopan 

raja- ja merivartioviraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten toiminnalla on keskeinen 

merkitys koko Euroopan turvallisuudelle. Euroopan unionissa säädetyllä asetuksella 

eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta Euroopan raja- ja merivartiovirasto sai 

merkittävästi toimivaltaa toimeenpanna yhdennettyä rajaturvallisuutta. Sille on osoitettu 

myös rahoitusta lisää viime vuosina158 ja viraston kasvaneen budjetin myötä sen painoarvon 

voi arvioida kasvaneen tarkastellessa viraston osuutta myös koko Euroopan unionin 

toiminnassa. Asetuksen säätämisellä on myös velvoitettu jäsenvaltioita ja Schengenin 

sopimusta soveltavia maita osallistumaan ja noudattamaan asetuksen eri artikloja. 

Jäsenvaltiot ovat velvoitettuja säännöllisesti tiedonvaihtoon, tilannekuvan ylläpitoon, 

suunnitelmien laatimiseen, sekä erikseen tarvittaessa osoittamaan viraston käyttöön omia 

kansallisia suorituskykyjään ja kalustoaan.  

 

4.2 Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän federaation rajavartiopalvelun suhteet 

 

“The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) has been cooperating on an 

operational basis with its Russian counterparts on the basis of a working arrangement 

established in 2006. This practical cooperation has focused on risk analyses, training, 

research and developments related to border management, as well as possible joint 

operations under the aegis of FRONTEX.”159 

 

Oheisen lausunnon mukaisesti Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän 

rajaviranomaisten pitäisi tehdä vuonna 2006 laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 

yhteistyötä. Tässä alaluvussa selvitetään yhteistoiminnan tasoa ja millaisia vaikutuksia on 

                                                 
158 viraston vuosittainen budjetti on noussut vuoden 2018 320 miljoonasta eurosta vuoden 2020 460 miljoonaan 

euroon. Euroopan raja- ja merivartioviraston verkkosivuilta: 

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Programming_Document/2020/TT0420321ENN_002.pdf, s.66, 

26.3.2021 
159 Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon verkkosivuilta: 

https://eeas.europa.eu/delegations/russia/35939/european-union-and-russian-federation_en, 2.1.2021 
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Euroopan unionin ja Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisten suhteiden tilalla ollut 

viranomaisten väliseen yhteistyöhön. 

 

Asetuksessa eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta (EU) 2019/1896 todetaan, että 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tärkeä osa Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta. 

Kolmas maa - yhteistyöllä edistetään eurooppalaista rajaturvallisuutta, vaihdetaan tietoja ja 

riskianalyysejä, helpotetaan palauttamisia, sekä tuetaan kolmansia maita muuttoliikkeen 

alalla. Jäsenvaltiot saavat tehdä operatiivista yhteistyötä ulkorajoilla muiden jäsenvaltioiden 

ja kolmansien maiden kanssa, siltäosin kun yhteistyö on yhteensopivaa Euroopan raja- ja 

merivartioviraston toiminnan kanssa. Kolmas maa – yhteistyön tulee noudattaa Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen mukaisia ulkoisen toiminnan periaatteita ja arvoja.160 

Asetuksessa ei kolmas maa - yhteistyön osalta mainita Venäjää erillisenä toimijana.  

 

Asetuksen artiklassa 73 määritetään reunaehtoja Euroopan raja- ja merivartioviraston ja 

kolmansien maiden väliselle yhteistyölle. Virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden 

viranomaisten kanssa siinä määrin kun sen tehtävien hoitaminen sitä edellyttää ja jotka ovat 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltaisia. Viraston tulee kolmas maa – 

yhteistyön osalta toimia unionin ulkosuhdepolitiikan puitteissa. Virasto osallistuu 

palauttamista ja takaisinottoa koskevan unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon ja virasto 

toimii kolmansien maiden viranomaisten kanssa erikseen Euroopan unionissa sovittujen 

työjärjestysten mukaisesti, jos niitä on olemassa. Näissä työjärjestyksissä täsmennetään 

yhteistyön soveltamisala, luonne ja tarkoitus, ja niiden on liityttävä operatiivisen yhteistyön 

hallinnointiin. Viraston tulee ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

artikla 73:n mukaisista toimista ja sen tulee sisällyttää vuosikertomukseensa161 arviointi 

kolmansien maiden kanssa tehdystä yhteistyöstä.162 

 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisen ja operatiivisen strategian (2019) 

ensimmäisellä strategisella tavoitteella pyritään ymmärtämään lyhyt- ja pitkäaikaisten riskien 

ilmentymistä ja olemassa olevia haavoittuvuuksia ulkorajojen valvonnassa. Ymmärrys 

pyritään saavuttamaan asianmukaisella tilannetietoisuudella, tietojen jakamisella, sekä 

järjestelmällisellä ja säännöllisellä riskianalyysillä ja laadunvalvonnalla. Euroopan vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin ulkoisiin turvallisuusuhkiin puuttuminen 

edellyttää yhteistyötä viranomaisten kesken EU:n ja kansallisella tasolla, sekä kolmansien 

                                                 
160 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohdat 85, 87 ja 89 
161 Viimeisimmässä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin verkkosivuilta saatavissa olevassa 

vuosikertomuksessa vuodelta 2019 ei mainita kolmas maa-yhteistyöosuudessa Venäjää lainkaan.  
162 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 73 artikla 
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maiden kanssa. Tilanneymmärrys, tiedonkeruu ja -jakaminen, sekä suunnittelu on tehtävä 

eurooppalaisen raja- ja merivartioston puitteissa ja se tulee koota Euroopan raja- ja 

merivartioviraston ylläpitämään Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosuriin.163 

 

Ensimmäisen strategisen tavoitteen yhdellä erityistavoitteella ja siihen ehdotetulla toimella – 

yhteistyöllä kolmansien alkuperä- tai kauttakulkumaiden kanssa ja naapurina olevien 

kolmansien maiden kanssa tavoitellaan ei-toivottujen kriisien ja rajatapahtumien 

vähentämistä. Sen toimenpiteitä pitäisi toteuttaa kaikilla 4-portaisen maahanpääsyn 

valvontamallin neljällä tasolla. Euroopan unionin ja EU-virastotasolla kolmansien maiden 

kanssa tehtävän yhteistyön tulisi sisältää hyvien suhteiden luontia ja edistämistä kolmansien 

maiden viranomaisten kanssa, osallistumista ja koordinointia jo olemassa olevien 

yhteistyörakenteiden osalta, sekä yhteistyötä edistävien yhdyshenkilöiden nimittämistä. 

Näillä toimilla parannettaisiin operatiivista tehokkuutta, ennakkovaroituksen saamista, sekä 

muuttoliikevirtojen seuraamista kolmansissa maissa.164 

 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoa edeltänyt EU:n ulkorajoista vastannut virasto Frontex 

teki yhteistoimintasopimuksen Venäjän federaation turvallisuuspalvelun rajavartiopalvelun 

kanssa vuonna 2006. Yhteistoimintasopimuksen yleisinä periaatteina olivat yhteistoiminnan 

säännönmukainen kehittäminen ja kestävän kumppanuuden rakentaminen. Sopimuksen 

tavoitteena oli torjua laitonta maahantuloa rajavalvonnalla, sekä vahvistaa yleistä järjestystä 

ja turvallisuutta Euroopan unionin ja Venäjän välisillä rajoilla. Sopimuksen käytännön toimet 

sisälsivät aktiivisen keskustelun rajavalvonnan käytännön menetelmien, välineiden ja 

parhaiden käytänteiden kehittämiseksi. Molempien osapuolten johto-osien yhteydenpitoa 

pyrittiin kehittämään. Sopimus myös mahdollisti yhteiset käytännön keinot rajojenvalvonnan 

ylläpidossa EU-jäsenvaltioiden ja Venäjän välillä. Frontexin pääjohtajan ja Venäjän 

rajavartiopalvelun varajohtajan välinen rakenteellinen keskusteluyhteys sovittiin 

operatiivisen rajoja koskevan yhteistyön mekanismiksi.165 Vastaavanlainen 

yhteistoimintasopimus on myös sovittu Frontexin ja Itsenäisten valtioiden yhteisön 

rajapäälliköiden neuvoston välillä vuonna 2010.  

 

Tähän tutkimukseen liittyen tiedusteltiin Euroopan raja- ja merivartiovirastolta sen ja 

Venäjän rajavartiopalvelun välisen tämänhetkisen yhteistyön laajuutta ja sisältöä. Viraston 

vastauksessa tuotiin ilmi edellä mainitut yhteistoimintasopimukset, joihin virastojen välinen 

                                                 
163 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.30-31 
164 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.42 
165 Frontex-Venäjä yhteistoimintasopimus Euroopan raja- ja merivartioviraston verkkosivuilta: 

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Working_Arrangements/WA_with_Russia.pdf, 13.8.2020 
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yhteistyö perustuu. Viraston vastauksessa todettiin, että sopimuksissa sovittua yhteistyötä 

koordinoidaan EU:n instituutioissa ja sitä ohjaavat Euroopan unionin ulkoisen toiminnan 

periaatteet.166 Virasto toteaa, että Euroopan unionin ja Venäjän välisen palautussopimuksen 

toimeenpano on keskeisin yhteistyön muoto ja sekin on vähentynyt merkittävästi. Viraston 

mukaan Venäjän osapuoli kutsutaan yhteistoimintasopimusten mukaisesti useaan eri sen 

toimeenpanoon liittyvään tilaisuuteen, joita virasto järjestää, sekä tilaisuuksiin, jotka liittyvät 

maailmanlaajuiseen raja- ja merivartiointiyhteisön toimintaan.167 Viraston vastauksesta ja 

tähänastisesta tehdystä tutkimustyöstä voidaan tehdä johtopäätös, että Euroopan raja- ja 

merivartioviraston ja Venäjän rajavartiopalvelun välinen yhteistyö noudattelee tutkimuksessa 

aiemmin todettuja Euroopan unionin ja Venäjän välisiä suhteita, ja yhteistyötä virastojen 

välillä käytännössä on hyvin vähän tai ei lainkaan. Tätä havaintoa tukee myös Euroopan 

parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan raportti 

tiedonhankintamatkasta Euroopan raja- ja merivartiovirastoon helmikuussa 2020. Raportissa 

todetaan kolmas maa – yhteistyöosiossa, että vaikka Venäjän kanssa on allekirjoitettu 

työjärjestely, yhteistyötä tehdään hyvin vaatimattomalla tasolla. Raportin mukaan satunnaisia 

tapahtumakutsuja lukuun ottamatta venäläisten kanssa ei toteuteta mitään konkreettisia 

toimia.168 

 

Venäjällä on Euroopan unionin kanssa yhteistä maarajaa Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja 

Puolan kanssa. Liettuan ja Puolan rajaosuus muodostuu Kaliningradista, muuta suoraa 

yhteyttä Venäjällä ei niihin ole. Serghei Golunov on tutkimuksessaan EU-Russian Border 

Security – Challenges, (mis)perceptions, and responses (2013) tutkinut Euroopan unionin ja 

Venäjän välisen rajan luonnetta ja merkitystä. Tutkimuksesta selviää, että EU:n ja Venäjän 

välinen raja tulee ymmärtää kahdella eri tavalla. Yhtäältä raja on Euroopan unionin yleinen 

ulkoraja ja toisaalta se on edellä mainittujen EU-jäsenvaltioiden ja Venäjän välinen raja. 

Toisena havaintona Golunov toteaa EU:n ja Venäjän välisen rajan muodostuneen viimeisten 

kahden vuosikymmenen aikana, raja ei ole syntynyt suoraan Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen vaan se on rakentunut ensin Suomen, sitten Baltian maiden ja Puolan EU-

jäsenyyksien kautta.169 Tässä luvussa tämän tutkimuksen tarkastelu keskittyy EU-Venäjä-

                                                 
166 Euroopan unioni määritteli viisi Venäjä-suhteidensa periaatetta vuonna 2016 
167 Sähköpostiviestinvaihto Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa 30.10.2020 – 16.11.2020, aineisto 

tutkijan hallussa.  
168 Raportti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tiedonhankintamatkasta Euroopan raja- 

ja merivartiovirastoon (Frontex) Varsovaan, Puolaan (24.–25. helmikuuta 2020) Euroopan parlamentin 

verkkosivuilta:https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/CR/2020/06

-04/1208902FI.pdf, s.15, 15.1.2021 
169 Golunov, Serghei: EU-Russian Border Security – Challenges, (mis)perceptions, and responses, Routledge 

Abingdon 2013, s. 2-4 
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ulkorajaan kokonaisuutena ja pääluvussa 5 tarkastellaan tarkemmin Suomen ja Venäjän 

välistä Euroopan unionin ulkorajaa.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on Golunovin huomio siitä, mistä kaksijakoinen EU-

Venäjä-rajan tarkastelutapa on muotoutunut. Golunovin mukaan rajaturvallisuusasioita 

suhteessa Venäjään määrittää Euroopan unionin säätämä lainsäädäntö jäsenmaita koskevine 

velvoitteineen, sekä EU:n ylikansalliset normit ja valta. Euroopan unioni toimii ja säätelee 

rajaturvallisuusasioitaan kokonaisuutena ja ohjaa jäsenvaltioita rajaturvallisuuden osalta 

suhteessa Venäjään. Keskeisiä tällaisia asiakokonaisuuksia ovat EU:n yhteinen 

viisumipolitiikka ja laittoman maahantulon estäminen ja paljastaminen. Eri jäsenmailla, joilla 

on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, on myös kuitenkin omia erityisiä ja erillisiä syitään 

muodostaa ja ylläpitää rajaturvallisuutta omalla Venäjän vastaisella rajaosuudellaan. Nämä 

syyt voivat olla historiallisia tai muotoutuneita eri maantieteellisistä ja geopoliittisista syistä 

johtuen.170 Näistä syistä johtuen esimerkiksi käytännöt, toiminnan muodot ja 

rajanylitysliikenteen rakenne eri jäsenmaiden rajaosuuksilla eivät ole samanlaisia. 

Esimerkiksi rajat ylittävä rikollisuus ja sen torjunta, sekä yhteistoiminta molempien 

osapuolten viranomaisten välillä voi olla erilaista.171 Golunovin mukaan on myös tärkeää 

ymmärtää kansainvälisen rajan ilmiön olevan monimuotoinen yhdistelmä fyysisiä 

olosuhteita, sosiaalisia prosesseja ja käytäntöjä, sekä erilaisia normeja ja käsityksiä.172 

 

Konkreettisten ja materiaalisten seikkojen ohella Golunov nostaa merkityksellisiksi 

käsitykset toisesta osapuolesta esimerkiksi julkisessa keskustelussa, poliittisessa johdossa ja 

mediassa. EU-Venäjä-rajasuhteissa käsitykset ovat kaksijakoiset. Venäjä nähdään ja koetaan 

pääasiassa negatiivisesti sen naapurijäsenmaissa. Samanaikaisesti Venäjällä yleinen 

mielipide niistä on myös negatiivinen (pl. Suomi ja toisinaan Puola). Kuitenkin 

samanaikaisesti käsitykset toisista eivät ole kokonaisuudessaan negatiivisia. Venäjä ja EU-

naapurimaat tunnustavat toisensa tärkeinä kumppaneina ja alueellisten taloudellisten ja 

poliittisten ongelmien ratkaisijoina. Samanaikaisesti koko EU:n tasolla Venäjä koetaan 

autoritaarisena valtiona, jota ei edes ole järkevää integroida EU:n rakenteisiin, eikä sitä koeta 

enää soveliaaksi ja tehokkaaksi yhteistyön kumppaniksi. Venäjällä koetaan EU ja sen 

monitasoinen hallintojärjestelmä vaikeaksi käytännön toiminnan osapuoleksi ja EU:n 

byrokratia koetaan tehottomaksi ja heikkouden osoitukseksi. Osaltaan Golunovin mukaan 

                                                 
170 esimerkiksi Suomen ja Venäjän välinen raja on historiallisista syistä siirtynyt useita kertoja. Baltian maiden ja 

Puolan rajaosuudet ovat rakentuneet EU-ulkorajaksi ensin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen koko sen aikaisen 

rajaviranomaistoiminnan luonteen muuttuessa ja toiseksi niiden liittyessä Euroopan unioniin.  
171 Golunov (2013), s.4 
172 Golunov (2013), s.47 
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tästä syystä Venäjä keskittyykin rajaturvallisuussuhteissaankin kahdenvälisiin suhteisiin 

EU:n jäsenvaltioiden kanssa.173 

 

Golunovin tutkimuksessa todetaan, että oheisen kuvan mukaisesti Euroopan unionin ja 

Venäjän välinen raja käsittää useita eri käytännön merkityksiä. Raja on viisumi- ja tulliraja, 

raja on sotilaallis - geopoliittinen ja raja on demokratian ja autoritaarisen poliittisen 

järjestelmän välinen. Tämän tutkimuksen kannalta täytyy tutkittaessa eroavaisuuksia 

eurooppalaisen tason ja kansallisen tason välillä rajan eri muotoutumis- ja 

merkityksellisyysseikat huomioida havaintoja tehdessä. 

 

 

 

Kuva 7: Golunovin esitys EU-Venäjä-rajan muotoutumisesta174 

 

Euroopan yhdennetyssä rajaturvallisuudessa yhteistyön merkitys on keskeistä sen 

suunnitellun toimivuuden ja yhtenäisyyden näkökulmasta. Yhteistyötä toimeenpannaan niin 

EU:n eri instituutioiden ja virastojen välillä, kuin myös niiden ja eri jäsenvaltioiden välillä. 

Pääluvun 3 ja tämän luvun alalukujen 4.1 ja 4.2. havaintojen perusteella voidaan tehdä 

                                                 
173 Golunov (2013), s.51-55 
174 Golunov (2013), s.77 
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päätelmä, että Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden tila on vaikuttanut myös 

rajaturvallisuustoimintaan osapuolten välillä. Käytännössä virastotasoista yhteistyötä ei ole. 

Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on kolmas maa – yhteistyöhön ja sen toimeenpanoon 

säädöstö, strategia ja menetelmät. Viraston kolmas maa - yhteistyö kuitenkin tällä hetkellä 

keskittyy niihin maihin, joiden kanssa on toimivat yhteistyösuhteet. Tästä havainnosta 

voidaankin päätellä, että toimeenpantaessa eurooppalaista yhdennettyä rajaturvallisuutta 

kahdenvälisten suhteiden merkitys kolmas maa – yhteistyössä Suomen näkökulmasta on 

korostunutta ja ne korostuvat entisestään lähitulevaisuudessa ilman merkittäviä muutoksia 

EU:n ja Venäjän välisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa suhteissa. 

 

4.3 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöiden tarkastelu 

 

”Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tehokas toteuttaminen, josta huolehtii 

eurooppalainen raja- ja merivartiosto, on varmistettava monivuotisen strategisen 

toimintapoliittisen syklin avulla. Monivuotisella syklillä olisi vahvistettava yhdennetty, 

yhtenäinen ja jatkuva prosessi strategisten suuntaviivojen antamiseksi kaikille 

asiaankuuluville toimijoille unionin tasolla ja kansallisella tasolla rajaturvallisuuden ja 

palauttamisen alalla, jotta nämä toimijat voivat huolehtia Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden täytäntöönpanosta yhtenäisellä tavalla. Siinä olisi myös käsiteltävä 

eurooppalaisen raja- ja merivartioston kaikkea asiaan liittyvää vuorovaikutusta komission ja 

muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa ja yhteistyötä muiden 

asiaan liittyvien kumppanien, myös kolmansien maiden ja tapauksen mukaan kolmansien 

osapuolten, kanssa.”175 

 

Oheisen lainauksen mukaisesti euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toteuttaminen on 

kokonaisvaltaista. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden teknisen ja operatiivisen 

strategian ensimmäisen strategisen tavoitteen yhdellä erityistavoitteella ja siihen ehdotetulla 

toimella – yhteistyöllä kolmansien alkuperä- tai kauttakulkumaiden kanssa ja naapurina 

olevien kolmansien maiden kanssa tavoitellaan ei-toivottujen kriisien ja rajatapahtumien 

vähentämistä. Euroopan unionin ja Venäjän välisistä vallitsevista ulko- ja 

turvallisuuspoliittisista suhteista johtuen kolmas maa – yhteistyö Venäjän kanssa on 

kuitenkin minimaalista.  

 

EU:n ulkorajojen tehokas hallinta on strategisesti tärkeää unionille ja erityisesti Schengen-

alueen toimimiselle. Moitteettomasti toimivilla ulkorajoilla on keskeinen arvo EU:n sisä- ja 

                                                 
175 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta 16 
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ulkopolitiikassa. Niiden ansiosta EU pystyy vaurastumaan muun maailman kanssa 

käytävällä kaupalla ja suojelemaan samalla turvallista eurooppalaista vapaan liikkuvuuden 

aluetta nykyisiltä ja kehittyviltä haastavilta tilanteilta ulkorajoilla.176 

 

Tässä alaluvussa yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöitä ja pääluvussa 3 havaittuja 

tekijöitä tarkastellaan ja analyysin avulla pyritään löytämään Suomeen mahdollisesti 

kohdistuvia vaikutuksia. Tarkasteluun ja vertailuun vaikuttaa tutkimustyön perusteella tehty 

havainto, että yhteistyötä EU-virastotasolla Venäjän kanssa on minimaalisesti tai ei lainkaan. 

Tarkastelulla pyritään havaitsemaan Suomen näkökulmasta rajaturvallisuuteen kohdistuvia 

vaikutuksia, mahdollisia rajoitteita tai huomioitava seikkoja rajaturvallisuuden 

ylläpitämiseksi. Nämä ovat ne tekijät, jotka Suomen olisi huomioitava omassa 

rajaturvallisuuden ylläpidossaan ja rajaturvallisuusyhteistyösuhteissaan Venäjän kanssa.  

 

Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvat seuraavat osatekijät asetuksen 

eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896 3 artiklan mukaisesti:177 

 

rajavalvonta, johon sisältyvät laillista rajanylitystä helpottavat toimenpiteet sekä tarpeen 

mukaan rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan ja havaitsemiseen liittyvät toimenpiteet 

ulkorajoilla, erityisesti ihmissalakuljetuksen, ihmiskaupan ja terrorismin torjunta ja 

havaitseminen, ja mekanismit ja menettelytavat haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten tunnistamiseksi ja sellaisten henkilöiden 

tunnistamiseksi, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa tai haluavat hakea 

kansainvälistä suojelua, tietojen tarjoamiseksi tällaisille henkilöille ja tällaisten henkilöiden 

ohjaamiseksi; 

 

asetuksen (EU) N:o 656/2014 sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti käynnistetyt ja 

toteutetut merihädässä olevien henkilöiden etsintä- ja pelastusoperaatiot tilanteissa, joita 

saattaa syntyä merirajojen valvontaoperaatioiden aikana; 

 

sisäisen turvallisuuden riskien analysointi ja ulkorajojen toimintaan tai turvallisuuteen 

mahdollisesti vaikuttavien uhkien analysointi; 

 

tietojenvaihto ja yhteistyö tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla jäsenvaltioiden 

välillä sekä tietojenvaihto ja yhteistyö jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja 

                                                 
176 Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia (2019), s.16 
177 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 3 artikla 
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merivartioviraston välillä, mukaan lukien Euroopan raja- ja merivartioviraston 

koordinoima tuki; 

 

virastojen välinen yhteistyö rajavalvonnasta tai muista rajalla toteutettavista tehtävistä 

kussakin jäsenvaltiossa vastaavien kansallisten viranomaisten kesken ja palauttamisesta 

kussakin jäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten välillä, mukaan lukien säännöllinen 

tietojenvaihto olemassa olevien tietojenvaihtovälineiden kautta, mukaan lukien tarvittaessa 

yhteistyö perusoikeuksien suojaamisesta vastaavien kansallisten elinten kanssa; 

 

yhteistyö asiaankuuluvien unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kesken 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, myös säännöllisen tietojenvaihdon 

kautta; 

 

yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 

keskittyen erityisesti naapureina oleviin kolmansiin maihin ja niihin kolmansiin maihin, jotka 

on riskianalyysin avulla määritetty laittoman maahanmuuton lähtö- tai kauttakulkumaiksi; 

 

Schengen-alueella toteutettavat tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, jotka liittyvät 

rajavalvontaan ja joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja torjua 

rajat ylittävää rikollisuutta paremmin; 

 

sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, joista jokin jäsenvaltio on tehnyt 

palauttamispäätöksen; 

 

uusimman teknologian käyttäminen, mukaan lukien laajat tietojärjestelmät; 

 

laadunvalvontamekanismi ja erityisesti Schengenin arviointimekanismi, 

haavoittuvuusarviointi ja mahdolliset kansalliset mekanismit, joilla varmistetaan unionin 

oikeuden täytäntöönpano rajaturvallisuuden alalla; 

 

yhteisvastuumekanismit, erityisesti unionin rahoitusvälineet. 

 

-Perusoikeudet, koulutus sekä tutkimus ja innovointi ovat kaikenkattavia osatekijöitä (3) 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanemisessa. 
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Osatekijät (12+3) ovat yhdennetyn rajaturvallisuuden rakenneosat ja ne pitävät sisällään 

käytännön toimet ja toimeenpanovallan, joka eurooppalaiselle raja- ja merivartiostolle on 

asetuksella osoitettu. Euroopan raja – ja merivartiovirasto taas koordinoi osaltaan näitä 

toimintoja ja on asetuksen mukaisesti vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle.  

 

Sovellettavassa vertailussa ja tarkastelussa pääluvussa kolme havaittujen tekijöiden: EU:n 

vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueelle pääsyn kontrollointi, merkittävät osapuolten 

väliset näkemyserot alueellisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanossa, EU ja Venäjä 

ovat riippuvaisia toisistaan ja molemmat ovat tasapuolisia toimijoita Euroopan alueella ja 

kahdenvälisyyden mahdollinen korostuminen osalta tähänastiseen tutkimukseen perustuen 

voidaan katsoa alueelle pääsyn kontrolloinnin ja kahdenvälisyyden korostumisen roolin 

olevan korostuneempia verrattaessa kahteen muuhun tekijään. Tässä luvussa tarkastelun 

kohteena ovat virastotasoiset suhteet ja aiemmin tutkimuksessa on selvitetty, että Euroopan 

raja- ja merivartioviraston tulee noudattaa EU:n ulkoisen toiminnan yleisiä periaatteita. 

Mahdollisuudet vaikuttaa kahteen ulosrajautuvaan tekijään ovat vähäisiä. 

 

 

 

Kuva 8: Analyysirunko Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöistä ja 

neljästä ulkopoliittisesta tekijästä 
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Aineiston läpikäynnin ja pelkistämis- ja ryhmittelyvaiheiden jälkeen kuvan mukaisesti 

euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijöistä nousivat tarkasteluun neljä vihreällä 

koostettua osatekijää, koska ne sisältävät ne konkreettiset toimet ja mekanismit, joilla 

yhdennettyä rajaturvallisuutta toimeenpannaan EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Viides 

osatekijä – yhteistyö kolmansien maiden kanssa kuuluu kokonaisuuteen, mutta sen tarkastelu 

jää vähäiseksi tutkimuksen aiemmassa vaiheessa tehdyn yhteistyön vähäisyyden havainnon 

perusteella. Yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvien 3 kaikenkattavan osatekijän 

tarkastelu oli myös osa analyysiä. Perusoikeudet ovat osa kaikkea EU:n toimintaa ja kaksi 

muuta ovat keskeisiä yhdennetyn rajaturvallisuuden rakentamiseen ja kehittämiseen eritoten 

EU:n sisäisesti kuuluvia kokonaisuuksia.  

 

4.3.1 Toimintakyky 

 

Kaikki rajavalvontaan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan liittyvät menetelmät sekä 

säädetyt laadunvalvontamekanismit muodostavat yhdennetyn rajaturvallisuuden 

toimintakykyyn vaikuttavat osatekijät. Toimintakyvyn rakentamisella, ylläpidolla ja 

kehittämisellä kyetään EU:n vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueelle pääsyä 

kontrolloimaan Eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimenpitein. Toimintakyvyn 

keskeiset elementit ovat laajan laittoman maahantulon ja rajat ylittävän rikollisuuden 

torjunta, jotka voivat aiheuttaa vakavia uhkia unionin sisäiselle turvallisuudelle. 

Rajavalvontaan kuuluvat henkilöiden rajatarkastukset rajanylityspaikoilla, 

rajanylityspaikkojen välisen rajaosuuden valvonta, sekä sisäiselle turvallisuudelle 

aiheutuvien uhkien ja ulkorajojen turvallisuuteen mahdollisesti kohdistuvien uhkien 

analysointi.178 Rajavalvonta on niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, joiden ulkorajoilla sitä 

toteutetaan, mutta myös kaikkien muiden sisärajavalvonnan lakkauttaneiden jäsenvaltioiden 

edun mukaista.179 Schengenin rajasäännöstössä on määritelty kolmansien maiden 

kansalaisten maahantuloedellytykset (6 artikla), sekä menetelmät rajatarkastusten 

suorittamiseksi (7 ja 8 artikla)  ja rajojen valvomiseksi (13 artikla). Rajojen valvonnan 

tavoitteena onkin estää luvattomat rajanylitykset, torjua rikollisuutta ja toteuttaa toimenpiteitä 

laittomuuksiin syyllistyneisiin henkilöihin.180 Tämä toiminta on kaikilla Euroopan unionin 

ulkorajoilla keskeisintä yhdennetyn rajaturvallisuuden mukaista toimintaa. Suomen ja 

Venäjän välisellä ulkorajaosuudella on näin ollen myös oleellinen merkitys tarkastellen koko 

EU:n alueen rajavalvontaa ja sen toteutumista.  

 

                                                 
178 Schengenin rajasäännöstö, kohta 8 
179 Schengenin rajasäännöstö, kohta 6 
180 Schengenin rajasäännöstö, 13 artikla 
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Schengenin rajasäännöstön osana on säädetty Schengenin arviointimekanismista181, jonka 

puitteissa jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat yhdessä säännöllisiä arviointeja 

arviointimekanismin mukaisesti, joilla varmistetaan Schengenin rajasäännöstön moitteeton 

soveltaminen. Arviointeja koskevat asetuksessa määritetyt yhteiset säännöt ja kaikki 

tarvittava operatiivinen toiminta ja niiden tuloksina kirjataan arviointikertomus mahdollisine 

toimenpidesuosituksineen. Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavat jäsenvaltiot 

ovat velvollisia osallistumaan ja täysimääräisesti toimeenpanemaan tarkastukset ja 

mahdolliset korjaavat toimenpiteet asetuksen mukaisesti. Yhdennetyn rajaturvallisuuden 

toisena laadunvalvontamekanismina on Euroopan raja- ja merivartioviraston toteuttamat 

jäsenvaltioiden haavoittuvuusarvioinnit. Niiden tarkoituksena on tehdä arvioita 

jäsenvaltioiden kyvystä ja valmiudesta vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ulkorajoilla, 

sekä määrittää vaikutuksia Schengen-alueen toimintaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden 

ulkorajaosuuksiin kohdistuu joitain erityisempiä haasteita tai vaikutuksia.182 Schengen-

arviointimekanismi ja haavoittuvuusarvioinnit ovat toisiaan tukevia mekanismeja, joilla 

varmistetaan säädöstenmukaisuus ja toimintakyvylliset vähimmäisvaatimukset euroopan 

yhdennetyn rajaturvallisuuden toteuttamiseksi jäsenvaltioissa ja niissä huomioidaan 

jäsenvaltion maantieteellinen sijainti ja ulkorajaosuuden erityispiirteet. Suomen osalta tämä 

tarkoittaa arviointien kohdistumista osaltaan Suomi-Venäjä-ulkorajaosuuden järjestelyihin ja 

arvioinnit ovat keskeinen osa Suomen ulkorajavalvonnan toteuttamista ja kehittämistä 

tulevaisuudessakin.  

 

Osana rajavalvontaa ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa on Euroopan unionin 

harjoittama viisumipolitiikka Venäjän suhteen. Keskustelut viisumihelpoituksista tai 

viisumivapaudesta Venäjälle ovat lopetettu vallitsevan ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

tilanteen johdosta. Tero Hirvonen on tutkinut diplomityössään Venäjän viisumivapauden 

merkitystä Euroopan turvallisuudelle ja tutkimuksesta selviää, että elintasoerot ja kasvava 

liikenne viisumivapauden myötä mahdollistaisi myös kasvun rajat ylittävälle rikollisuudelle. 

Hirvonen toteaa johtopäätöksissään, että mahdollinen viisumivapaus ulottuisi pitkälle 

Euroopan unionin alueelle ja sen toteutuessa EU:n tulisi kartoittaa eri jäsenvaltioiden osalta 

ja huomioida kokonaistoimissaan sen aiheuttamat uhkat sisäiselle turvallisuudelle. 

Vaikutukset koskisivat neliportaisen maahanpääsyn valvontamallin kaikkia neljää porrasta ja 

vaikutukset olisivat suurimpia niissä jäsenvaltioissa, joilla on yhteistä ulkorajaa Venäjän 

kanssa ja joiden rajat ylittävästä liikenteestä merkittävä osa on Venäjän kansalaisia.183 

                                                 
181 Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013 arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin 

säännöstön soveltamisen varmistamista varten 
182asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 32 artikla 
183 Hirvonen (2011), s.91-97 
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Neliportainen maahanpääsyn valvontamalli toimii yhdennetyn rajaturvallisuuden 

toimeenpanon runkona ja sen eri portaissa suoritettavat toimet ovat EU:n vapauden, oikeuden 

ja turvallisuuden alueelle pääsyn kontrolloinnin keskeisintä ydintä. Suomen tulee omaa 

toimintakykyään ylläpitäessään ja kehittäessään huomioida, että nykytilanteessa ja 

lähitulevaisuudessa Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän federaation 

rajavartioviranomaisten yhteistoiminta on olematonta, jolloin oma toiminnan rooli suhteessa 

Venäjään vastaavasti korostuu. 

 

4.3.2 Tilannekuva 

 

Kykyyn muodostaa rajaturvallisuuteen liittyvää eurooppalaista tilannekuvaa muodostuu 

sisäisen turvallisuuden riskianalyyseistä ja ulkorajan uhkien analysoinnista. Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto seuraa unioniin kohdistuvia ja unionin sisäisiä muuttovirtoja, muita 

suuntauksia ja mahdollisia haasteita ulkorajoilla. Seurannan ja yhteisen riskianalyysimallin 

avulla suunnataan operatiivista toimintaa.184 Virasto jakaa jäsenvaltioiden antamien tietojen 

perusteella tietoja, jotka kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta 

olennaiset seikat, joita ovat erityisesti rajavalvonta, palauttaminen, kolmansien maiden 

kansalaisten luvatonta edelleen liikkumista unionissa koskeva ilmiö kehityskulkujen, 

volyymien ja reittien osalta, rajat ylittävän rikollisuuden, mukaan lukien laittoman 

maahantulon järjestäminen, ihmiskauppa, terrorismi ja hybridiuhkat, torjunnan sekä tilanne 

merkityksellisissä kolmansissa maissa, jotta voitaisiin toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä tai 

puuttua havaittuihin uhkiin ja riskeihin yhdennetyn rajaturvallisuuden parantamiseksi 

ulkorajoilla.185 

 

Asetuksen eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896 mukaan tilannetietoisuudella 

tarkoitetaan kykyä seurata, havaita, tunnistaa, jäljittää ja ymmärtää laitonta rajat ylittävää 

toimintaa, jotta toimenpiteille voidaan määrittää perusteet uusien tietojen ja jo saadun 

tietämyksen yhdistämisen pohjalta ja jotta ulkorajoilla tai niiden läheisyydessä voidaan 

paremmin vähentää kuolonuhrien määrää maahanmuuttajien joukossa.186 Asetuksen mukaan 

tilannekuvalla tarkoitetaan eri viranomaisilta, valvontalaitteista ja -järjestelmistä sekä muista 

lähteistä saatujen georeferoitujen miltei reaaliaikaisten tietojen kokonaisuutta, joka lähetetään 

suojattuja viestintä- ja tiedotuskanavia pitkin ja jota voidaan käsitellä ja valikoivasti esittää ja 

jakaa muille asiaankuuluville viranomaisille tilannetietoisuuden saavuttamiseksi ja 

                                                 
184 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 29 artikla 1-2 kohta 
185 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta 40 
186 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 2 artikla 7 kohta 
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toimintavalmiuden tukemiseksi ulkorajoilla tai niiden läheisyydessä ja rajan läheisellä 

alueella.187 Tilannekuva kootaan kansallisesti ja Euroopan tasolla. Kansalliset tilannekuvat, 

Euroopan tilannekuva ja erityiset tilannekuvat laaditaan keräämällä, arvioimalla, kokoamalla, 

analysoimalla, tulkitsemalla, tuottamalla, havainnollistamalla ja jakamalla tietoja.188 

 

Rajan läheisen alueen kattavan kokonaisvaltaisen tilannekuvan ja riskianalyysin laatimiseksi, 

viraston ja kansallisten koordinointikeskusten olisi kerättävä tietoa ja koordinoitava toimintaa 

jäsenvaltioiden, komission, viraston tai muiden unionin elimien, toimistojen ja virastojen 

kolmansiin maiden lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden kanssa.189 

Tilannekuvan muodostamista vaikeuttaa Euroopan unionin ja Venäjän väliset heikot suhteet 

ja tätä kautta muodostuva dialogin puute Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän 

federaation turvallisuuspalvelun rajavartiopalvelun välillä. Tilannekuvan tarkoituksena on 

saada käsitys yhteisen naapuruston tilanteesta nyt ja muodostaa arvio lähiaikojen 

kehityksestä. Tilannekuvalla ja oikealla tilanneymmärryksellä pyritään muodostamaan 

ennakkovaroitusmekanismi, jolla mahdollisia ennakoimattomia rajaturvallisuuteen 

vaikuttavia kehityskulkuja havaittaisiin sekä tunnistettaisiin mahdolliset poikkeavat nopean 

tilannekehityksen syntymiset riittävän ajoissa. Suomen osalta tämä eurooppalaisen dialogin 

puuttuminen tarkoittaa kahdenvälisissä suhteissa Venäjän kanssa toteutettavaa 

kanssakäymistä, jossa pyritään hyödyntämään olemassa olevan dialogin parempaa tasoa ja 

Venäjän osapuolen kanssa pitkästä yhteistyösuhteesta muodostunutta ymmärrystä 

muodostettaessa tilanneymmärrystä. Tämä tilanneymmärrys raportoidaan asianmukaisia 

kanavia myöden sitten tarvittavilta osiltaan liitettäväksi yhteiseen eurooppalaiseen 

tilannekuvaan.  

 

4.3.3 Tiedonvaihto 

 

Eurooppalaiseen rajaturvallisuuteen liittyvä tietojenvaihto toteutetaan jäsenvaltioiden välillä, 

jäsenvaltioiden ja Euroopan raja- ja merivartioviraston välillä ja kansallisesti 

rajaturvallisuustehtäviä tai niihin liittyviä tehtäviä suorittavien viranomaisten välillä.190 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto tukeutuu toiminnassaan jäsenvaltioiden yhteistyöhön 

tuloksellisuuden varmistamiseksi. Virasto ja jäsenvaltiot velvoitetaan toimimaan 

vilpittömässä mielessä ja vaihtamaan täsmällisiä tietoja ajoissa. Mitään jäsenvaltiota ei 

velvoiteta antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa 

                                                 
187 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 2 artikla 10 kohta 
188 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 24 artikla 1 kohta 
189 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta 94 
190 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, 3 artikla kohdat d,e 
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vastaiseksi.191 Jäsenvaltioiden olisi myös oman etunsa ja muiden jäsenvaltioiden edun 

vuoksi toimitettava asiaan liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeen viraston toteuttamia toimia 

varten, kuten tilannetietoisuutta, riskianalyysia, haavoittuvuusarviointeja ja yhdennettyä 

suunnittelua koskeviin tarkoituksiin. Niiden olisi samoin varmistettava, että tiedot ovat 

paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne on saatu ja tallennettu laillisesti. Jos näihin tietoihin 

sisältyy henkilötietoja, unionin tietosuojalainsäädäntöä olisi sovellettava täysimääräisesti.192 

 

Asetuksella eurooppalaisesta merivartiostosta 2019/1896 perustetaan Eurosur-järjestelmä, 

joka koostuu kansallisista koordinaatiokeskuksista (National Coordination Center, NCC), 

kansallisista tilannekuvista, euroopan tilannekuvasta ja yhteisistä fuusio- ja 

suunnittelupalveluista. Eurosurin tarkoituksena on muodostaa yhdennetyt puitteet 

tiedonvaihdolle ja operatiiviselle yhteistyölle tilannetietoisuuden ja toimintavalmiuden 

parantamiseksi. Eurosur-järjestelmä on käytössä virallisilla rajanylityspaikoilla 

rajatarkastuksiin ja maa-, meri- ja ilmaulkorajojen valvontaan mukaan lukien luvattomien 

rajanylitysten havaitseminen, tunnistaminen ja estäminen, sekä rajat ylittävän rikollisuuden 

torjunta.193 Jäsenvaltiot perustavat tai nimeävät kansallisen koordinaatiokeskuksen 

tietojenvaihdon ja yhteistyön parantamiseksi. Kansallinen koordinaatiokeskus toimii myös 

kansallisen rajaturvallisuuteen liittyvän viranomaisyhteistyön välittäjänä ja yhteyspisteenä. 

Kansalliset koordinaatiokeskukset koostavat kansallisen tilannekuvan ja ovat toiminnassa 

ympärivuorokautisesti kaikkina päivinä.194 

 

Eurosuria ja sen tiedonvälitys- ja verkkoinfrastruktuuria tarvitaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston tietojenvaihdon ja tilannekuvan muodostamisen varmistamiseksi. 

Jäsenvaltioiden ja viraston välillä vaihdettavien tietojen laatu ja tällaisten tietojen vaihdon 

oikea-aikaisuus ovat edellytyksiä Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden moitteettomalle 

toiminnalle. Eurosur tarjoaa kattavan tilannekuvan ulkorajoilta, Schengen-alueelta ja rajan 

läheisiltä alueilta.195 Euroopan raja- ja merivartioviraston olematon tiedonvaihto Venäjän 

rajavartioviranomaisten kanssa nostaa yksittäisten Venäjän vastaisten EU:n ulkorajojen 

omaavien jäsenvaltioiden tiedonhankkimisen ja sen välittämisen merkitystä. Suomen 

osaltaan tulee oman ulkorajaosuutensa osalta ja sen erityispiirteet huomioiden välittää tietoa 

ja erityisesti korostaen toimittaa merkitykselliseksi katsomansa tiedot viiveettä yhteistä 

käyttöä varten.  

 

                                                 
191 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta 25 
192 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohta 26 
193 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, artiklat 18,19,20 
194 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, artikla 21 
195 asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 2019/1896, kohdat 32,34 
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4.4 EU:n ja Venäjän suhteiden vaikutukset yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanoon 

 

Euroopan turvallisuusympäristö on muutoksen tilassa, koska uhat ovat muuntautuneet. 

Ilmastonmuutos, väestökehityksen suuntaukset ja poliittinen epävakaisuus Euroopan rajojen 

ulkopuolella on kasvanut. Vapaa liikkuvuus on yksi eurooppalaisen elämäntavan keskeisiä 

saavutuksia, mutta se mahdollistaa myös rikollisuuden kasvun. Turvallisuusuhat ovat 

muuttumassa monimutkaisemmiksi, rajat ylittävät työskentelymahdollisuudet ja 

yhteenliitettävyys hyödyttävät rikollisia tahoja, jotka käyttävät hyväkseen fyysisen ja 

digitaalisen maailman hämärtyviä rajoja, heikossa asemassa olevia henkilöitä, sekä 

taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. Uhkien konkretisoituminen voi olla nopeaa, eikä 

siitä välttämättä jää jälkiä. Tällainen toimija voi olla valtiotaho tai valtiosta riippumaton 

toimija, ja EU:n rajojen ulkopuolisilla tapahtumilla voi olla merkittäviä vaikutuksia sen 

sisäiseen turvallisuuteen.196 

 

Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät voi suojella kansalaisiaan vain toimimalla yksin. 

Yhteistyön merkitys on yhä tärkeämpää ja EU:n vaikutusmahdollisuudet ovat paremmat kuin 

koskaan aiemmin. Ensisijainen vastuu turvallisuudesta on jäsenvaltioilla, mutta EU:n 

näkökulmasta on huomionarvoista, että yhden jäsenvaltion turvallisuus vaikuttaa kaikkien 

muidenkin jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Monialaisilla ja integroiduilla ratkaisuilla EU 

kykenee auttamaan jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisia tarjoamalla tarvittavia välineitä 

ja tietoa. Euroopan unionin toimivan ja todellisen turvallisuuden tulee rakentua yhdistelmään 

vahvoja välineitä ja politiikkoja, joilla turvallisuus voidaan taata käytännössä.197 

 

Valtioneuvoston selonteon sisäisestä turvallisuudesta 2021 mukaan Suomen jäsenyys 

Euroopan unionissa ja Schengen-järjestelmässä on merkityksellistä myös Suomen sisäiselle 

turvallisuudelle. Suomi on tässä työssä aktiivinen ja vastaa omalta osaltaan yhteisten 

sääntöjen noudattamisesta. Turvallisuusviranomaisten toiminnalla on ratkaiseva merkitys 

sisäisen turvallisuuden takaamisessa ja tehokkaan toiminnan takeena ovat riittävä henkilöstö 

ja kalusto, niiden kehittäminen sekä toimiva moniviranomaisyhteistyö.198 Selonteon 

mukaisesti Suomella on EU:n pisin ulkoraja ja itärajan nykyisen vakauden edellytyksenä on 

hyvä yhteistyö Venäjän rajaviranomaisten kanssa. Vakaus ei kuitenkaan voi olla täysin 

                                                 
196 komission tiedonanto COM(2020)605 final  Euroopan parlamentille, Eurooppaneuvostolle, Neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n turvallisuusunionistrategiasta 24.7.2020, 

Euroopan komission verkkosivuilta: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10010-2020-INIT/fi/pdf, 

s.1 
197 EU:n turvallisuusunionistrategia 2020, s.1-2 
198 Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta 2021, valtioneuvoston verkkosivuilta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163149/VN_2021_48.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 

24.5.2021,s.8-9 
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riippuvainen tästä yhteistyöstä. Rajanylitysliikenteen turvallisuus ja sujuvuus on keskeistä. 

EU:n jäsenvaltiot ovat sekä yhteisin, että kansallisin toimin tehostaneet ulkorajavalvontaa ja 

tiivistäneet yhteistyötä.199 Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus kehittyy nopeassa tahdissa ja 

sen yhteisvastuun periaate kasvaa. Osallistumalla aktiivisesti syventyvään yhteistyöhön 

rajaturvallisuudessa ennalta ehkäistään rajat ylittävän rikollisuuden vaikutuksia Suomessa.200 

 

Venäjän mukaan eurooppalaiset valtiot, jotka ovat päättäneet sotilaallisesta 

liittoutumattomuudestaan aidosti osallistuvat vakauden ja turvallisuuden edistämiseen 

Euroopassa.201 Euroopan pohjoisosien luottamuksen ja vakauden alue saa tukea Venäjältä ja 

sen periaatteet tasapuolisesta ja jakamattomasta turvallisuudesta. Venäjä edistää Pohjois-

Euroopan valtioiden kanssa käytännön yhteistyötä ja yhteisiä projekteja erityisesti 

ympäristöä ja alkuperäiskansoja koskevissa asioissa. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka ja 

Itämeren valtioiden neuvosto ovat Venäjän mukaan hyviä foorumeja yhteistyön 

kehittämiselle.202 Suomen kannalta Pohjois-Euroopan turvallisuus, vakaus ja ainakin 

virallinen yhteistyöhalukkuus on positiivinen asia, vaikka sen tausta Venäjän näkökulmasta 

onkin sen tarpeessa pitää Nato pois alueelta. Rajaturvallisuuden osalta ennakoitavuus ja 

vakaus lähialueillamme edistää myös turvallista rajaliikennettä. 

 

Suomi on erottamaton osa Euroopan unionia ja se osallistuu EU:n eri politiikojen 

toimeenpanoon. Venäjän päämäärinä on heikentää EU:n päätöksentekokykyä ja sen suhteita 

itäisiin kumppanuusmaihin. Suomen suuntautuminen länteen ja toteutettava yhteistyö saattaa 

tulevaisuudessa johtaa Venäjän lisääntyvään kritiikkiin ja painostustoimiin. Venäjä pyrkii 

vaikuttamaan myös Suomeen ja se viestii kahta perusviestiä. Yhtäältä Suomi ja Venäjä ovat 

hyviä naapureita ja Venäjä arvostaa toimivia suhteita. Toisaalta hyvät ja toimivat suhteet 

eivät ole itsestäänselvyys, vaan Suomen tulee ylläpitää hyviä suhteita toimimalla 

vastuullisesti Venäjän näkökulmasta.203 

 

Euroopan unionin ja Venäjän väliset huonot suhteet huomioiden Serghei Golunovin esitys 

EU:n ja Venäjän välisen rajan kaksijakoisesta luonteesta tulee huomioida tarkastellessa 

vaikutuksia rajaturvallisuuteen. Tässä luvussa on aiemmin todettu, että virastotasoinen 

yhteistyö osapuolten välillä on olematonta ja euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 

toimeenpano itäisillä ulkorajoilla on suurelta osin jäsenvaltioiden toimenpiteiden varassa. 

Suomen tulee yhdennettyä rajaturvallisuutta toimeenpannessaan noudattaa täysimääräisesti 

                                                 
199 Sisäisen turvallisuuden selonteko 2021, s.20 
200 Sisäisen turvallisuuden selonteko 2021, s.33 
201 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohta 69 
202 Venäjän ulkopoliittinen konsepti (2016), kohta 71 
203 Voiman Venäjä (2019), s.38-39 
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sitä säätelevää eurooppalaista säädöstöä ja samalla toimeenpanna ja edistää omia erityisiä 

intressejään ylläpitääkseen rajaturvallisuutta omalla Venäjän vastaisella rajaosuudellaan. 

Näitä seikkoja tarkastellaan tämän tutkimuksen pääluvussa 5.  

 

Euroopan unionin rajaturvallisuus on yhdennettyä ja sillä on keskeinen merkitys Euroopan 

turvallisuudelle. Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus on säädetty toimeenpantavaksi 

jäsenvaltioita velvoittavin asetuksin. Suomi toimeenpanee yhdennettyä rajaturvallisuutta 

täysimääräisesti ja on laatinut oman kansallisen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategiansa. 

Kolmas maa - yhteistyö on olennainen osa euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta. 

Yhteistyö Venäjän rajaviranomaisten kanssa on eurooppalaisittain tarkasteltuna vähäistä, 

joka osaltaan aiheuttaa epätietoisuutta, vajaata tilannekuvaa sekä rajaturvallisuuden 

ennakoitavuuden heikkenemistä.  

 

Rajaturvallisuuden ylläpidossa 4-portaisella rajaturvallisuusmallilla käytännön toimenpiteitä 

toteutetaan kuitenkin päivittäin kaikkien jäsenmaiden ulkorajoilla yhteistoiminnassa 

kolmansien valtioiden kanssa. Tässä luvussa käsiteltyjen asioiden synteesinä voidaan todeta 

kolme keskeistä tekijää: toimintakyky, tilannekuva ja tietojenvaihto, jotka ovat vahvasti 

sidoksissa rajaturvallisuuden toimeenpanoon kaikilla neljällä rajaturvallisuusmallin portaalla. 

Suomi osana Euroopan unionia on myös alttiina joutua monimuotovaikuttamisen kohteeksi. 

Näiden kolmen tekijän toimeenpanosta huolehtiminen on dialogin puutteen johdosta ja 

yhdennetystä rajaturvallisuudesta huolimatta vahvasti Suomen intressissä ja Suomen on 

hoidettava niistä itse tarvittaessa kahdenvälisenä yhteistyönä Venäjän kanssa ei-toivottujen 

kriisien, rajatapahtumien tai yllätysten vähentämiseksi tai estämiseksi. Euroopan unionin ja 

Venäjän välisten suhteiden nykytilasta huolimatta Suomelle on tärkeää rajaturvallisuuden 

varmistaminen ja ylläpito kaikkina aikoina. Suomi ylläpitää EU:n toiminnan osana ja 

olemassa olevien strategioiden mukaisesti myös omia kahdenvälisiä 

rajaturvallisuussuhteitaan Venäjän kanssa. 
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5 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KAHDENVÄLISYYS 

 

Tutkimuksessa aiemmin on tarkasteltu ensin EU-Venäjä-suhteita ja tarkemmin Euroopan 

raja- ja merivartioviraston ja Venäjän rajavartioviranomaisten suhteita pyrkien löytämään 

niiden aiheuttamia vaikutuksia eurooppalaisen yhdennetyn rajaturvallisuuden 

toimeenpanoon. Tutkimuksessa on havaittu, että EU-Venäjä-suhteiden tila on vaikuttanut 

myös rajaturvallisuussuhteisiin. Tässä luvussa tarkoituksena on selvittää, miten Euroopan 

unionin ja Venäjän välisten suhteiden kehittyminen ja suhtautuminen Euroopan 

yhdennettyyn rajaturvallisuuteen vaikuttavat Suomen ja Venäjän kahdenvälisiin 

rajaturvallisuusyhteistyösuhteisiin ja selvittää mitkä olisivat mahdollisia keskeisiä 

vaikutuksia Suomelle.  

 

Keskeiset asiakirjat, jotka määrittävät Suomen ja Venäjän rajaturvallisuussuhteita ovat 

Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021, Sopimus Suomen 

Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken 

Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja 

rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä (SopS 32/1960) muutoksineen (jatkossa 

Rajajärjestyssopimus), sekä Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation 

hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa (SopS 12/1994) muutoksineen (jatkossa 

Rikostorjuntasopimus). 

 

Alaluvussa 5.1 tarkastellaan Suomen EU-jäsenyyden merkitystä Suomen ja Venäjän 

kahdenvälisille rajaturvallisuusyhteistyösuhteille. Alaluvussa 5.2. tarkastellaan niiden 

perustana olevaa kahta solmittua sopimusta. Alaluvut 5.3. ja 5.4 keskittyvät analysoimaan 

suhteiden tilaa, käytänteitä ja löytämään mahdollisia Suomen rajaturvallisuuteen kohdistuvia 

vaikutuksia niistä.  

 

Aineiston analyysi on toteutettu käymällä läpi aineisto ja erottamalla siitä tutkimustehtävän 

kannalta kiinnostavin aineisto. Pelkistämisvaiheessa aineistosta etsitään tutkimustehtävää 

kuvaavia ilmauksia – keskeisiä kahdenvälisyydestä nousevia rajaturvallisuuden tekijöitä. 

Tarkastelu keskittyy rajaturvallisuuteen liittyvien tekijöiden kokoamiseen keskeisistä 

asiakirjoista. Nämä tekijät ryhmitellään kokonaisuuksiksi, joita verrataan tutkimustehtävään 

ja viitekehykseen., sekä muodostetaan kokonaisvaltaisempi näkemys.  

 

Aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu kolme keskeistä rajaturvallisuuteen liittyvää tekijää, 

joiden toimeenpano myös Suomen ja Venäjän välisellä Euroopan unionin ulkorajalla on 
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vahvasti Suomen intressissä: toimintakyky, tilannekuva ja tietojenvaihto. Tässä luvussa 

nämä tekijät ovat tehtävän tarkastelun ja synteesin runkona. Tutkimusmenetelmän mukaisen 

kolmivaiheisen prosessin tulkinta esitetään tutkimuksen johtopäätösluvussa. 

 

5.1 Suomen EU-jäsenyyden merkitys                

 

Serghei Golunovin mukaan historiallisten ja geopoliittisten näkökohtien lisäksi Suomen ja 

Venäjän välinen yhteistyö rajaturvallisuudessa poikkeaa muista Euroopan unionin 

jäsenvaltioista, joilla on yhteistä rajaosuutta Venäjän kanssa. Suomen ja Venäjän välinen 

kanssakäyminen nykymuodossaan alkoi rakentumaan kahden- ja monenvälisissä pääasiassa 

talouteen keskittyvissä yhteyksissä 2000-luvun alussa. Molemmat osapuolet katsoivat EU:n 

ja sen pohjoisen ulottuvuuden politiikan olevan sopiva foorumi yhteistyölle. Yhteistyölle oli 

ominaista yhteisesti jättää huomiotta kaikkein hankalimmat keskustelun ja yhteistyön 

muodot. Alkaneen yhteistyön ja kaupankäynnin avulla saavutettiin merkittävää edistymistä 

rajat ylittävien yhteistyömekanismien luonnissa ja rajanylitysliikenteen kasvussa maiden 

välillä. Hyvän yhteistyön hengessä myös rajaturvallisuusasioiden katsottiin olevan 

ongelmattomia maiden välillä. Esiintyneet ongelmat raja-asioissa ratkaistiin positiivisella 

tavalla, joka osaltaan johdatti Suomen rajojenvalvonta-asioissa eurooppalaiseksi 

mallimaaksi. Tiettyjen aihealueiden, ongelmakohtien välttäminen ja menestyksekäs yhteistyö 

on myös Golunovin mukaan edesauttanut Suomen ja Venäjän välisten suhteiden ristiriitojen 

ratkaisuissa.204 

 

“Finland`s security is integrally linked with its immediate surroundings, Europe, and global 

development. Given that Finland considers Russia to be one of the main challenges to its 

security, cross-border security cooperation with it is limited. Over the years the Finnish 

border authorities have, nevertheless, developed effective joint working practices with their 

Russian counterparts which provide a unique communication channel, even in the present 

geopolitical climate… 

 

...the Finnish-Russian border is still very much a classic state border guarded by two states 

from their respective perspectives. In the Finnish-Russian case the content of cooperation 

has more to do with border management than with more coherent border security, as the 

former is built on a more common ground than the latter. Increased cooperation and Russian 

                                                 
204 Golunov (2013), s.56 
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convergence with EU models of border security and management would certainly be of 

benefit, but Russia`s willingness to cooperate seems half-hearted.”205 

 

Oheisten lainausten mukaisesti Suomen EU-jäsenyys, turvallisuuspoliittiset valinnat, historia 

ja geopoliittinen asema huomioiden rajaturvallisuuden ylläpito Venäjän vastaisella EU-

ulkorajalla on pragmaattista ja osaltaan vuosien aikana muovautuneiden käytänteiden ja 

rakenteiden ylläpitoa. Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden tilasta huolimatta 

Suomen rajaviranomaisilla on toimiva ja käytännönläheinen yhteistyösuhde Venäjän 

rajaviranomaisiin.  

 

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2020) mukaan Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin suhteisiin, yhteistoimintaan ja 

vaikuttamiseen Euroopan unionissa, sekä sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään ja 

kansainväliseen oikeuteen nojaavaan monenkeskiseen yhteistyöhön. Sen arvopohja on 

oikeusvaltioperiaatteen mukaista.206 Kuvaus ja linjaus on tässäkin tutkimuksessa kuvatun 

eurooppalaisen normatiivisen käsityksen mukainen. Huomionarvoista on, että Venäjän 

käsitykset ja päämäärät Euroopan turvallisuusympäristön rakentumisesta poikkeavat 

merkittävästi edellä kuvatusta. Se asettaakin Suomen toimeenpaneman euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden ja kahdenväliset rajaturvallisuusyhteistyösuhteet mielenkiintoiseen 

asemaan.  

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan Suomen ylläpitävän toimivia ja tiiviitä 

suhteita Venäjään aloilla, jotka ovat Suomen ja EU:n kannalta keskeisiä. Suomi käy myös 

vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä Venäjän kanssa muun muassa kahdenvälisistä asioista, 

kansainvälisestä turvallisuudesta, sekä Itämeren ja Arktisen alueen kysymyksistä. Suomi 

peräänkuuluttaa EU:n yhtenäisyyttä ja se toimeenpanee Venäjään kohdistetut EU-pakotteet. 

Suomi jatkaa Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa ja EU:n ja Venäjän välisen rajat ylittävän 

yhteistyön kautta muodostuvaa käytännön yhteistyötä.207 

 

Tässä tutkimuksesta aiemmin esitettiin Golunovin havainnot EU:n ja Venäjän välisen rajan 

kaksijakoisuudesta. Yhtäältä raja on Euroopan unionin yleinen ulkoraja ja toisaalta se on EU-

jäsenvaltion ja Venäjän välinen raja. Eri jäsenmailla, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, 

                                                 
205 Laine, Jussi: Threats, Challenges, and Finnish-Russian Cross-Border Security Cooperation: A Finnish 

Perspective,s.1 
206 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020, Valtioneuvoston verkkosivuilta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162513/VN_2020_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 

25.5.2021, s.10 
207 Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020, s.31 
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on myös kuitenkin omia erityisiä ja erillisiä syitään muodostaa ja ylläpitää rajaturvallisuutta 

omalla Venäjän vastaisella rajaosuudellaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon 

kirjaukset ja Golunovin havainnot huomioiden on selvää, että Suomi joutuu tasapainoilemaan 

rajaturvallisuusasioissa euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden ja kahdenvälisten suhteiden 

toimeenpanon osalta. Tutkimuksessa aiemmin myös selvisi, että tietyt rajaturvallisuuden 

tekijät Suomen pitää oman intressinsä johdosta varmistaa kahdenvälisellä yhteistyöllä 

johtuen EU:n ja Venäjän välisten suhteiden tilasta.  

 

Jussi P. Laineen, Ilkka Liikasen ja James W. Scottin koostamassa tutkimuksessa Post-Cold 

War Borders – Reframing political space in Eastern Europe (2019) on tutkittu Suomen ja 

Venäjän välisen rajan luonnetta ja olemusta. Tutkimuksessa todetaan viimeisen 25 vuoden 

aikana valtioiden välisen rajan konseptin laajentuneen ja uudelleenmäärittyneen. 

Tutkimuksessa todetaan globalisaation ja muuttuneen maailmanjärjestyksen, 

kansallismielisyyden, sekä merkittävästi huonontuneiden Euroopan unionin ja Venäjän 

välisten suhteiden merkitys erityisesti Euroopan alueen rajojen merkityksen ja luonteen 

määrittymisessä. Suomen ja Venäjän välistä rajaa, sen politisoitumista ja 

uudelleenmäärittymistä tarkastellaan tutkimuksessa kolmen keskeisen tapahtuman kautta: 

Neuvostoliiton hajoaminen, EU:n ja Naton laajeneminen ja Ukrainan konfliktin 

alkaminen.208 

 

Suomi-Venäjä-raja on Laineen (at al.) mukaan moniulotteinen, kiistanalainen ja sujuva 

poliittinen konsepti, joka on muotoutunut osapuolten välisen kamppailun tuloksena. Tuossa 

kamppailussa molemmat toimijat ovat esittäneet eri merkityksiä ja määritelmiä. Raja 

muuttuu jatkuvasti, eroavia näkemyksiä liitetään siihen ja sitä käytetään eri argumenttien 

tukena. Rajaa voidaan käyttää tukemaan omaa argumenttia sen vallitsevan tilan 

ylläpitämiseksi tai jonkin hetken keskeisen tilanteen ymmärryksen tukemiseksi. 

Historiallinen tietoisuus Suomen maantieteellisestä sijainnista ja geopoliittisesta asemasta 

Euroopan rajamaalla tulkitaan kansallisen olemassaolon ja kansakunnan rakentamisen 

kannalta ratkaisevan tärkeäksi. Tutkimuksessa todetaan Suomen tasapainoilleen idän ja 

lännen välissä kylmän sodan aikaan ja sitten Neuvostoliiton hajottua joutuneen työnnetyksi 

länsimaisena ja eurooppalaisena valtiona idän ja lännen väliselle harmaalle alueelle.209 

 

 

 

                                                 
208 Laine, Jussi P., Liikanen, Ilkka, ja Scott, James W.: Post-Cold War Borders – Reframing political space in 

Eastern Europe, Routledge Abingdon Great Britain 2019, s.129-131 
209 Laine (et al.), s.132-135 
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Tämän tutkimuksen näkökulmasta havainnot kolmannesta tapahtumasta ovat 

merkityksellisiä. Ukrainan konfliktin alkaminen rikkoi lopullisesti EU:n ja Venäjän välillä 

vallinneen hauraan luottamuksen. Suomen asema Venäjän naapurimaana nousi uudelleen 

tarkasteluun ja käytiin keskustelu, muodostuuko Venäjän vastainen raja uhkaksi vai 

mahdollisuudeksi tulevaisuudessa. Suomen geopoliittinen asema ja rajamaastatus herätti 

lyhyesti aluksi keskustelun, voiko Suomelle käydä samalla tavalla kuin Ukrainalle. Itä-länsi-

vastakkainasettelu palasi rajan määrittelijäksi, jonka taustalla on EU:n ja Venäjän välisen 

välirikon lisäksi laajempi Venäjän ja lännen välinen kamppailu. EU-Venäjä-

vastakkainasettelusta huolimatta tutkimuksessa todetaan Suomen omaavan merkittävän 

asiantuntijuuden hallita Suomen ja Venäjän välistä rajaa jatkossakin.210  

 

Merkittävä tutkimuksen havainto on eroavaisuus kylmän sodan aikaisen ideologisen 

vastakkainasettelun ja nykyhetken välillä. Tutkimuksen mukaan nykyään Venäjä rajautuu ja 

eroaa Euroopan ulkopuoliseksi sen geopoliittisten toimien ja eroavien arvojensa johdosta. 

Venäjän katsotaan vanhan koulukunnan suurvallaksi vaikutusvaltapyrkimyksineen ja 

itsenäisten valtioiden suvereniteetin loukkaamisineen. EU ja länsi edustavat modernia ja 

post-geopoliittista näkemystä kansainvälisissä suhteissaan, jotka näyttäytyvät erilaisten 

demokraattisten arvojen kunnioittamisena ja turvaamisena. Tutkimuksessa todetaan, että 

Ukrainan konfliktista huolimatta Suomen ja Venäjän välisen pitkäkestoisen yhteistyön 

jatkuminen ja puolten ottamisen sijaan jatkaminen välittäjän roolissa on keskeistä Suomelle 

ja sen aseman turvaamiselle jatkossakin.211 

 

Rajavartiolaitoksen tehtävänä on rajaturvallisuuden ylläpitäminen. Rajavartiolaitos toimii 

rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja 

asukkaiden kanssa. Rajavartiolaitos vastaa yhteistyöstä Euroopan raja- ja merivartioviraston 

kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.212 Rajavartiolaissa 

rajaturvallisuuden ylläpitämisellä tarkoitetaan kotimaassa ja ulkomailla suoritettavia 

toimenpiteitä, joilla pyritään estämään valtakunnanrajan ja ulkorajan ylittämisestä annettujen 

säännösten rikkominen ja rajat ylittävästä henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja 

turvallisuudelle aiheutuvat uhat, torjumaan rajat ylittävää rikollisuutta sekä varmistamaan 

rajan ylittämisen turvallisuus.213 

 

                                                 
210 Laine (et al.), s.140-141 
211 Laine (et al.), s.141-144 
212 Rajavartiolaki 578/2005 1 luku 3§ 1 kohta 
213 Rajavartiolaki 578/2005 1 luku 2§ 6 momentti 
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Yllä olevan mukaisesti Rajavartiolaitos on rajaturvallisuudesta ja kahdenvälisestä 

käytännön rajaturvallisuusyhteistyöstä Venäjän rajaviranomaisten kanssa vastaava 

viranomainen Suomessa. Rajavartiolaitoksen tekemän toimintaympäristöanalyysin mukaan 

Venäjän ja lännen vastakkainasettelu jatkuu ja Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut 

perusteellisesti, eikä käännettä ole lähiaikoina tapahtumassa. Venäjä käyttää poliittisten 

etujensa ajamiseen laajaa keinovalikoimaa ja tilanne aiheuttaa ennustettavuuden 

heikentymistä etenkin pitkällä aikavälillä. Laaja laiton maahantulo Euroopan laajuisesti on 

asettanut mittavia haasteita EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle sekä koko 

Schengen-järjestelmän toimivuudelle. Ongelmaan on pyritty vastaamaan kehittämällä EU:n 

yhdennettyä ulkorajavalvontaa, jonka johdosta Euroopan raja- ja merivartioviraston rooli ja 

jäsenvaltioiden velvollisuudet osallistua toimintaan kasvavat.214 

 

Rajaturvallisuus on Rajavartiolaitoksen mukaan muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. 

Jännitteet ja sotilaallinen aktiivisuus Suomen lähialueilla on lisääntynyt, sekä Suomeen 

kohdistuvan valtiollisen vaikuttamisen keinovalikoima on kasvanut. Vieraiden valtioiden 

kiinnostus Suomen päätöksentekoa ja viranomaistoimintaa kohtaan on jatkunut aktiivisena. 

Rajanylitysliikenne normaaliolojen aikana215 on kasvussa valtakunnan rajoilla ja 

organisoituja yrityksiä saapua laittomasti Suomeen paljastetaan jatkuvasti. Rajavartiolaitos 

jatkaa yhteistyötä naapurimaiden kanssa ja kahdenvälisen yhteistyön painopiste on Venäjän 

kanssa tehtävässä operatiivisessa yhteistyössä. Rajavartiolaitoksen yhteistyösuhteet Venäjän 

rajavartiopalveluun ovat säilyneet hyvinä, mutta omasta toiminnasta riippumattomat riskit 

niiden heikkenemiseen ovat kasvaneet. Venäjän turvallisuuspalvelun rajavartiopalvelun 

laitonta maahantuloa ennaltaehkäisevä toiminta vaikuttaa itärajan tilanteeseen. 

Rajavartiopalvelu sovitusti edelleen torjuu Suomeen kohdistuvaa laitonta maahantuloa ja 

rikollisuutta, mutta Venäjän viranomaisten toiminnan ennustettavuus on heikentynyt.216 

 

Rajavartiolaitoksen toiminnan lähtökohtana on toimia sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 

alueilla ja osana Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Rajavartiolaitos vahvistaa 

toiminnallaan Suomen turvallisuutta toteuttamalla ulkorajavalvontaa tehokkaasti ja 

uskottavasti, turvaamalla sujuvan rajaliikenteen, torjumalla Suomeen ja Eurooppaan 

kohdistuvia turvallisuusuhkia ja rajat ylittävää rikollisuutta. Rajavartiolaitoksella on hyvä 

toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa ja sen 

toiminta lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa. Yksi keskeinen toiminnan 

                                                 
214 Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelma 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024, s.3-8 
215 tätä tutkimusta kirjoitettaessa COVID19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi rajanylitysliikenteen 

volyymeihin Suomessa ja Euroopassa. Esimerkiksi Suomen ja Venäjän välinen ulkoraja on ollut kiinni tai hyvin 

rajoitetusti avoinna liikennöintiä varten.  
216 Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelma 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024, s.3-8 
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strateginen linjaus on vahvistaa ulkorajojen valvontaa itärajalla ja kykyä torjua 

turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Toiminta sisältää päätöksenteon ja turvallisuuden kannalta 

arvokkaan tilannekuvan ja tilannearvioiden tuottamisen, valvonnan ja torjunnan kannalta 

oleellisen toimintakyvyn kehittämisen, sekä vakaan rajatilanteen edistämisen 

yhteistyöhakuisesti.217 

 

5.2 Kahdenvälisyyden sopimusperusta     

   

Suomen ja Venäjän välinen rajaturvallisuusyhteistyö perustuu osaltaan kahdenvälisiin 

sopimuksiin. Tämän tutkimustyön keskittyessä tekemään havaintoja vaikutuksista Suomen 

rajaturvallisuuteen kaksi keskeisintä kahdenvälistä sopimusta ovat Rajajärjestyssopimus ja 

Rikostorjuntasopimus. Tommi Tiittanen on diplomityössään Rajavartiolaitoksen 

kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö218 tutkinut Rajavartiolaitoksen kansainvälisen 

rikostorjuntayhteistyön oikeudellista perustaa ja tutkimuksessaan kattavasti käsitellyt myös 

mainitun kahden sopimuksen roolia Suomen ja Venäjän välisissä 

rajaturvallisuusyhteistyösuhteissa. Anna-Liisa Heusala, Anja Lohiniva ja Antti Malmi ovat 

tutkimuksessaan Samalla puolella – eri puolella rajaa219 kartoittaneet Suomen ja Venäjän 

rajaturvallisuusviranomaisten tehtäviä ja rajat ylittävän yhteistyön muotoja. Tutkimuksessa 

todetaan, että edellä mainittujen sopimusten lisäksi yhteistyön onnistumiselle on oleellista 

yhteistyön rakenteiden ylläpito ja kehittäminen, kaikkien yhteistyötasojen huomioiminen, 

sekä riittävä motivaatio tehdä yhteistyötä220  

 

”Suomen Tasavallan Hallitus toiselta puolen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton 

Hallitus toiselta puolen haluten määritellä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeelliset Suomen ja 

Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavan järjestyksen ylläpitämiseksi 

asianmukaisena, sekä haluten ehkäistä rajatapahtumain syntymisen, ja jos sellaisia syntyy, 

taata niiden pikaisen tutkimisen ja selvittämisen, ovat päättäneet tässä tarkoituksessa tehdä 

tämän sopimuksen…”221 

 

                                                 
217 Rajavartiolaitoksen strategia 2027 Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: 

https://raja.fi/documents/44957406/64377821/Strategia_2027_web.pdf/ce452834-763e-cda9-c0a4-

88061f0cf98a/Strategia_2027_web.pdf?t=1615290261281, s.4-7 
218 Tiittanen, Tommi: Rajavartiolaitoksen kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö, Maanpuolustuskorkeakoulu 

Helsinki, 2015.  
219 Heusala, Anna-Liisa - Lohiniva, Anja - Malmi, Antti: Samalla puolella - eri puolilla rajaa, Rajaturvallisuuden 

edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä, Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 30/2008 - 

Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarja 1 - tutkimuksia nro 2, Tampereen yliopistopaino, 2008 
220 Heusala (et al.), s.265-270 
221 Sopimus Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken 

Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain 

selvittämisjärjestyksestä (SopS 32/1960) muutoksineen, alkuosa 
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Rajajärjestyssopimuksen alun mukaisesti Suomi ja Venäjä ovat sopineet tavoitteesta mitä, 

miksi ja miten yhteistyötä tehdään. Tämän tutkimuksen näkökulmasta keskeinen 

toimintakyky tehdä rajaturvallisuusyhteistyötä muodostuu sopimuksen IV osasta222, joissa 

määritetään Suomen rajavartiolaitos ja Venäjän federaation turvallisuuspalvelun 

rajavartiopalvelu sopimusosapuolten toimivaltaisiksi viranomaisiksi. Artikloissa määritetään 

myös organisaatio, nimettävät toimihenkilöt ja toimivalta, jota yhteistyössä noudatetaan. 

Toinen osa toimintakyvystä muodostuu sopimuksen 35 artiklasta ja VI osasta, jossa 

määritetään ensin velvoite, sitten mekanismit rajatapahtumien ehkäisemiseksi, 

paljastamiseksi ja selvittämiseksi.223  

 

Tilannekuvan ylläpidon ja tiedonvaihdon mekanismit rakentuvat sopimuksen V osassa.224 

Osan artikloissa 29-32 määritetään sopimusosapuolten toimivaltaisten ja asianomaisten 

viranomaisten tapaamiset, eri rajavartiotyöryhmien kokoukset ja viestintämuodot. 33 ja 34 

artikloissa todetaan sopimusosapuolten viranomaisten vaihtavan kokemuksia ja tietoja 

rajatilanteeseen ja -liikenteeseen liittyen, sekä viranomaisten antavan oma-aloitteisesti tai 

pyynnöstä tietoja, jotka liittyvät rikkomuksiin rajalla tai rajat ylittävään rikollisuuteen. 

Tiittasen mukaan rajajärjestyssopimuksen merkitys suorana yhteytenä Rajavartiolaitoksen ja 

Venäjän rajavartiopalvelun välillä on merkittävä, se luo rajavartiolaitokselle mahdollisuuden 

ja velvoitteen yhteistyölle ja sen suurin arvo rikostorjuntayhteistyön näkökulmasta on 

tiedonvaihdollinen.225 Voidaankin tehdä päätelmä, että rajajärjestyssopimuksen mukaisella 

säännöllisellä yhteistyöllä ja tapaamisilla on myös yleisemmin erittäin merkittävä rooli 

tilannekuvan ja tilanneymmärryksen muodostamisessa.  

 

”Tämä sopimus koskee sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä 

rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, torjumiseksi ja selvittämiseksi.”226 

 

Rikostorjuntasopimuksen 1 artiklassa määritetään Suomen ja Venäjän välisen 

rikostorjuntayhteistyön tavoite. Toimintakyky tehdä rajaturvallisuusyhteistyötä muodostuu 

sopimuksessa 1 artiklassa määritetyistä toimivaltaisista viranomaisista ja 1 artiklan 3 

kohdassa määritetystä annettavan virka-avun sisällöstä.227 3 artiklassa määritetään suorasta 

virka-apumenettelystä keskusviranomaisten välillä (Suomessa keskusrikospoliisi), jonka 

mukaan myös keskusviranomaisten sopiessa virka-apumenettely voidaan suorittaa 

                                                 
222 Rajajärjestyssopimus, artiklat 24-28 
223 Rajajärjestyssopimus, artiklat 35-39 
224 Rajajärjestyssopimus, artiklat 29-34 
225 Tiittanen, s.71 
226 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten 

torjunnassa (SopS 12/1994) muutoksineen, 1 artikla 
227 Rikostorjuntasopimus, 1 artikla 
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paikallistasolla (esimerkiksi rajavaltuutettujen välillä).228 5-7 artikloissa sovitaan 

annettavan virka-avun toimeenpanojärjestyksestä kansallisen lainsäädännön ja toimivallan 

rajoissa, sekä virka-avun antamisesta ja epäämisestä.229 Tiedonvaihdon sisältö määritetään 

sopimuksen 4 artiklassa.230 Tiittasen mukaan rikostorjuntasopimus luo Rajavartiolaitokselle 

mahdollisuuden ja velvoitteen tehdä yhteistyötä. Osaltaan rikostorjuntasopimus on 

päällekkäinen niiltä osin, kun Rajavartiolaitos ja Venäjän rajavartiopalvelu ovat 

toimivaltaisia ja asia on rajajärjestyssopimuksen soveltamisalassa. Merkittävää kuitenkin on, 

että sopimus mahdollistaa Rajavartiolaitoksen yhteistyön myös muiden Venäjän 

viranomaisten kanssa.231 Voidaankin tehdä päätelmä, että rikostorjuntasopimuksen puitteissa 

tehdyllä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla on myös yleisemmin merkittävä rooli tilannekuvan ja 

tilanneymmärryksen muodostamisessa. 

         

5.3 Rajaturvallisuusyhteistyön käytänteet 

 

Suomen kansallisen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian 2019-2021 mukaan Suomen 

ulkorajoilla vallitseva tilanne on suhteellisen vakaa. Tilanteen äkillisten muutosten 

mahdollisuus on suuri, jonka katsotaan johtuvan erityisesti Venäjällä ja itäisessä 

naapurustossa esiintyvistä vaikeasti ennakoitavista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Suomen 

rajoihin välittömästi. Suomen pitkän maaulkorajan ja vaikuttavuuden kohdistuessa koko 

Schengen-alueeseen on Suomen kansallisen strategian vastattava, mukauduttava ja toimittava 

luotettavasti monenlaisissa häiriötilanteissa ja kaikissa olosuhteissa.232 

 

Kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön päämääränä on parantaa rajaturvallisuuden 

ylläpitoa laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta torjumalla, niin Suomessa 

kuin EU:n rajojen ulkopuolella. Toiminta kolmansissa maissa ja yhteistyö kolmansien 

maiden kanssa parantaa rajaturvallisuustyön tehoa tavoitteinaan määritellä yhteiset 

työmenetelmät ja toimintatavat euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanemiseksi. 

Suomen kolmas maa - yhteistyön painopiste on yhteistyössä Venäjän kanssa. Jäsenneltyä 

yhteistyötä tehdään strategisella, operatiivisella ja taktisella tasolla. Yhteistyö on säännöllistä 

ja sen intensiteettiä voidaan säätää tarpeiden ja rajatilanteen perusteella.233 

 

                                                 
228 Rikostorjuntasopimus, 3 artikla 
229 Rikostorjuntasopimus, 5-7 artiklat 
230 Rikostorjuntasopimus, 4 artikla 
231 Tiittanen, s.77 
232 Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021, s.3 
233 Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021, s.17 
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Neliportaisen rajaturvallisuusmallin uloimmalla portaalla toimeenpannaan yhdennettyä 

rajaturvallisuutta yhteishenkilötoiminnan avulla. Ulkoministeriö on vastuussa viisumien 

myöntämisestä ulkomailla. Yhteishenkilötoiminnalla tuetaan viisumien myöntämisprosessia 

havaitsemalla mahdolliset laittomat rajanylittäjät, rikolliset ja mahdolliset ihmiskaupan uhrit. 

Rajavartiolaitoksen yhteyshenkilöt ovat lähetty riskianalyysiin perustuen lähtö- ja 

kauttakulkumaihin, joiden kautta laittomat rajanylittäjät tulevat Suomeen. Yhteyshenkilöitä 

on Rajavartiolaitoksesta lähetetty eniten Venäjälle (4).234 Yhteyshenkilötoiminnalla on 4-

portaisen rajaturvallisuusmallin lisäksi yleisemmin myös rooli tilanneymmärryksen 

muodostamisessa. 

 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella Suomen ja Venäjän välisiä 

rajaturvallisuusyhteistyösuhteita yleisesti ja vertailla sen tasoa ja vaikutuksia euroopan 

yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanossa. Suomessa rajayhteistyösuhteiden käytännön 

toimeenpanoon Venäjän kanssa osallistuu Rajavartiolaitoksen lisäksi muun muassa poliisi ja 

tulli. Tätä yhteistyötä koordinoidaan viranomaisten välisessä PTR-kokoonpanossa (poliisi, 

tulli, raja) ja yhteistyölle on oma säädöstönsä (laki ja asetus poliisin, Tullin ja 

Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta). Tässä luvussa keskitytään laajuuden vuoksi 

ainoastaan Rajavartiolaitoksen toimeenpanemaan yhteistyöhön. 

 

Suomen ja Venäjän välinen käytännön yhteistyö perustuu rajajärjestyssopimuksessa 

sovittuihin mekanismeihin. Ylin yhteistyön taso on Suomen ja Venäjän rajapäälliköiden 

(Rajavartiolaitoksen päällikkö ja Venäjän rajavartiopalvelun päällikkö) vuosittainen 

tapaaminen, jossa sovitaan keskeisistä yhteistoiminnan linjauksista ja vahvistetaan 

yhteistoimintasuunnitelma. Pysyvä suomalais - venäläinen rajavartiotyöryhmä on 

rajajärjestyssopimuksessa määritetty toimivaltaisten viranomaisten virallinen yhteistyöelin.235 

Pysyvä ryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa ja sen tehtävät on määritetty vuonna 

1997 allekirjoitetussa rajapäälliköiden pöytäkirjassa (mm. rajapäälliköiden tapaamisten 

valmistelu, tiedonvaihdon järjestelyt työryhmän ja rajavaltuutettujen välillä artiklan 33 

mukaisesti ja tietojen luovuttaminen artiklan 34 mukaisesti, sekä rajanylityspaikoilla 

toimivien viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja koordinointi rajavaltuutettujen kanssa 

artiklan 35 mukaisesti). Keskeisin rajajärjestyssopimuksessa sovittu käytännön 

yhteistoiminnan taso on rajavaltuutettutoiminta. Rajavaltuutetut nimetään tehtäväänsä 

rajajärjestyssopimuksen ja osapuolten lainsäädännön mukaisesti ja rajavaltuutetut nimetään 

toimivaltaisista viranomaisista. Rajavaltuutetuilla on tietty toiminta-alue ja 

                                                 
234 Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021, s.18 
235 Rajajärjestyssopimus, artikla 24 
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rajajärjestyssopimuksessa määritetty toimivalta.236 Rajavaltuutetut tai heidän nimeämät 

apulaisensa ovat käytännön toimeenpanotaso, joiden työllä rajatapahtumat selvitetään ja 

pidetään yhteinen tilannekuva yhteistyöstä. Rajavaltuutetut tapaavat säännöllisesti 

vuosisuunnitelman perusteella tai silloin kuin toinen sitä ehdottaa.237 

 

Suomen ja Venäjän välinen hyvä rajavartioyhteistyö perustuu myös pitkiin perinteisiin, 

sovittujen sopimusten vahvaan tukeen, vahvistettuihin vuosisuunnitelmiin ja säännöllisiin 

tapaamisiin osapuolten välillä. Venäjän osapuolen näkökulmasta tehtynä arviona Suomen 

vastainen rajaosuus on rauhallinen verrattuna Venäjän muihin rajaosuuksiin, eikä ilman 

erityistä syytä ole tarpeen järkyttää rajatilannetta. Rajavartiolaitos ja Venäjän 

rajavartiopalvelu yleisesti tarkasteltuna ovat luonteeltaan ”samanlaisia” sotilaallisesti 

järjestäytyneitä virastoja, jotka omaavat samantyyppisen toimivallan 

rajaturvallisuustehtävien toimeenpanemiseksi. Edellä mainitun lisäksi myös arvion mukaan 

suomalaisen rajaupseeriston pysyvyys (samat henkilöt hoitavat tietyn tason virkaa ja usein 

palaavat samalle toiminta-alueelle korkeampaan tehtävään) vaikuttaa yhteistyötä 

helpoittavasti. Tärkeää on huomio, että rajavartioyhteistyö on myös kestänyt aikaa, sekä 

merkittäviä muutoksia eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä (kylmän sodan 

päättyminen, Neuvostoliiton hajoaminen) ja pystynyt kehittymään ajassa mukana.238 

 

5.4 Vaikutukset kahdenvälisiin rajaturvallisuusyhteistyösuhteisiin 

 

Tutkimuksesta tähän saakka ja tässä pääluvussa käsitellyn tiedon pohjalta on muodostettu 

oheinen merkityskokonaisuuksien kaavio, jonka avulla tässä alaluvussa muodostetaan 

aineiston ja analyysivaiheen perusteella rakentunut tämän luvun kokonaiskuva ja esitetään 

synteesinä perusteltuja näkökulmia aineistosta. Tällä tavoin päätelmiä tekemällä pyritään 

ymmärtämään, mitkä tekijät ovat keskeisiä tutkimustehtävän kannalta eli mahdollisia 

vaikutuksia Suomen rajaturvallisuuteen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 Rajajärjestyssopimus, artiklat 24-28 
237 Rajajärjestyssopimus, artikla 30 
238 Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston kansainvälisen yhteistyön yksikön Venäjä-asiantuntija 

Tommi Tiittasen Yleisesikuntaupseerikurssi 60:n rajavartiolinjalle pidetyt luennot 18.8.2020, muistiinpanot 

tutkijan hallussa. 
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Kuva 9: Kaavio vaikutuksista Suomelle 
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Kahdenvälisiin sopimuksiin ja pitkäaikaisiin käytänteisiin perustuvat 

rajavartioyhteistyösuhteet säännöllisine tapaamisineen ovat Suomen ja Rajavartiolaitoksen 

näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä tiedonlähteitä. Tapaamisten ja yhteistyön pohjalta 

Rajavartiolaitokselle on muodostunut eurooppalaisittain tarkasteltuna ainutlaatuinen ja 

ammattitaitoinen rajaturvallisuustilanteen suhdanteiden mittari, joka Suomen lisäksi 

hyödyttää yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanon kautta koko Schengen-aluetta 

tilanneymmärryksen muodostamisessa. Alueellisella ja paikallisella tasolla 

rajavaltuutettutoiminnassa yhteydenpito on säännöllistä ja suoraa. Raportointi ja tiedonvaihto 

tehdään lähes reaaliaikaisesti, jonka avulla rajatapahtumat ja laiton toiminta estetään 

tehokkaasti. Muutokset toiminnassa tai Venäjän osapuolen lausumissa toimivat erinomaisina 

indikaattoreina ja suorassa viranomaisten välisessä toiminnassa voi muutokset tai tulevat 

mahdolliset muutokset olla johdonmukaisemmin havaittavissa kuin poliittisessa 

kanssakäymisessä. Näin ollen, jos Venäjä lopettaisi, estäisi tai häiritsisi joillakin keinoin 4-

portaisen rajaturvallisuusmallin toimeenpanoa, olisi sillä merkittäviä vaikutuksia Suomelle ja 

tätä kautta Schengen-alueelle. Suomen kyky toimeenpanna yhdennettyä rajaturvallisuutta ja 

täydentää eurooppalaista tilannekuvaa heikkenisi ja tätä kautta tietojen saanti Venäjältä myös 

vaikeutuisi.  

 

Suomen ja Venäjän välinen EU:n ulkoraja on pisin Euroopassa. Tässä tutkimuksessa on 

aiemmin todettu, että Euroopan unionin ja Venäjän välinen ulkoraja on monitahoinen, se on 

rakentunut useassa kehitysvaiheessa ja EU:n laajentumisen ja itäisen yhteistyön myötä sen 

sijainti ja yhteinen naapurusto aiheuttaa osapuolten välille merkittäviä ristiriitoja. Suomen 

täytyy muiden yhteistä EU-ulkorajaa omaavien EU-jäsenmaiden tapaan pystyä käsittelemään 

Venäjän vastaista ulkorajaansa kaksijakoisesti. Yhtäältä EU:n ulkorajana täysimääräisesti 

euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta toimeenpannen ja toisaalta ottaa tarkasti huomioon 

omat kansalliset intressinsä ja käsitellä rajaa Suomen ja Venäjän välisenä rajana. Suomessa 

tulee huomioida, että tilanne omalla rajaosuudella voi poiketa muitten jäsenmaiden 

osuuksista ja sen vuoksi on ajantasaisen tiedon saanti varmistettava säännöllisellä 

kahdenvälisellä yhteistyöllä Venäjän kanssa riippumatta Euroopan unionin ja Venäjän välillä 

vallitsevista ulkopoliittisista suhteista. Oman erityispiirteensä lisää Suomen ja Venäjän rajalla 

vallitseva asymmetrisyys. Rajan ylittävistä suurin osa on Venäjän kansalaisia ja Suomen 

myöntämien EU-viisumien määrä on merkittävä. Normaalitilanteessa venäläisillä 

rajanylityksillä voi arvioida olevan Suomelle merkittävä taloudellinen hyöty, mutta 

liikennettä on mahdollista käyttää myös rikollisiin tai muihin vaikuttamistarkoituksiin. 

Suomen intressi on pitää liikenne sujuvana ja turvallisena.239 

                                                 
239 Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelma 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024, s.6-7 
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Suomen rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun yhteistyösuhde on toimiva ja 

pragmaattinen. Suomen ja Venäjän välinen pitkä EU:n ulkorajaosuus on rauhallinen, ja 

Venäjän rajavartiopalvelu havaitsee ja estää laittomat rajanylitykset, sekä laajempien 

ilmiöiden syntymisen. Turvallisuusympäristön muutos ja EU:n ja Venäjän suhteiden tila ovat 

vaikeuttaneet Venäjän viranomaisten toiminnan ennustettavuutta. Venäjän rajavartiopalvelun 

Suomen näkökulmasta heikkenevän ja rajaturvallisuuden vaarantavan toiminnan 

lisääntyminen ja laajan laittoman maahantulon Suomeen mahdollistava toiminta vaarantaisi 

Suomen ja Rajavartiolaitoksen rajallisten resurssien riittävyyden. Venäjällä on kolmansien 

maiden kansalaisista muodostuva potentiaali, joka muodostaa Suomelle merkittävän laajan 

laittoman maahantulon uhkan.240 Heikkenevä yhteistyö ja tiedonvaihdon häiriintyminen 

saattaisi johtaa kansallisten resurssien riittämättömyyteen ja Suomeen voisi muodostua 

nopeastikin tarve euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden mukaiselle eurooppalaiselle 

rajaturvallisuusoperaatiolle, jossa muiden jäsenmaiden rajaviranomaisia tulisi Suomeen 

Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimana. Lyhyellä aikavälillä operaatio varmasti 

helpottaisi laajan laittoman maahantulon painetta, mutta sen pitkäkestoisempia vaikutuksia 

Suomen ja Venäjän väliseen rajaan ja yhteistyöhön olisi vaikeampi arvioida.  

 

Suomen ja Venäjän viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto on pääasiassa toimivaa. 

Mahdollisilla äkillisilläkin muutoksilla ja heikennyksillä aiempaan yhteistoimintaan voidaan 

arvioida olevan jokin muu, mahdollisesti poliittinen syy tai tarkoitusperä. Venäjän päättäessä 

laajasti politisoida Suomen vastaisen rajansa ja käyttämällä rajatilannetta osana 

ulkopoliittista monimuotovaikuttamistaan vaarantaisi se laajamittaisena toimintana 

toimintakyvyn ylläpitää rajaturvallisuutta. Osana politisoimista Venäjä voisi mahdollisesti 

unohtaa käytännönläheiset ja EU-suhteesta ja suhtautumisestaan eroavat näkemyksensä 

Suomen suhteen ja kohdella Suomea kuin muutakin EU:ta kaikissa toimissaan. Tässä 

tutkimuksessa on ilmennyt, että Venäjä pyrkii sille tärkeissä asioissa muodostamaan 

kahdenvälisiä suhteita jäsenmaiden kanssa ja tällä tavoin pyrkien hajoittamaan EU:n 

yhtenäisyyttä. Tutkijan oman arvion mukaan Suomella ja Rajavartiolaitoksella olisi 

rajaturvallisuusasioissa mahdollisesti tällainen asema, jonka avulla Venäjä viestisi 

tarkoitusperiään epäsuorasti EU:lle. Politisoinnin tapahtuessa tilannekuvan rakentamisen ja 

eurooppalaisen tiedonvaihdon merkitys korostuisi. Erittäin merkittävän ja laajan vaikutuksen 

asia saisi, jos se kohdistuisi ainoastaan Suomea kohtaan.  

 

Euroopan unioni on Suomen tärkein ulkopoliittinen viitekehys ja laaja-alaisen toiminta- ja 

turvallisuusympäristön turvallisuuden tuottaja pois lukien sotilaalliseen maanpuolustukseen 

                                                 
240 Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelma 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024, s.3 
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suoraan liittyvät asiat. Euroopan unioniin liittyvät alueelliset politiikat ja yhteistyön 

muodot luovat alueellista vakautta ja ovat Suomelle tärkeitä.241 Vuorovaikutus Venäjän 

kanssa on tärkeää, koska Suomen ja Venäjän välinen ulkoraja ei ole pelkästään fyysinen. 

Siihen liittyy laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vuorovaikutussuhteita, jotka tosin 

kaikki eivät Suomen EU-jäsenyys huomioiden ole pelkästään Suomen päätettävissä. Osaan 

vuorovaikutusta vaikuttaa luonnollisesti Venäjä, mutta myös EU:lla ja kansainvälisillä 

suhteilla on vaikutusta. Venäjä osallistuu EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikkaan, rajat 

ylittävään yhteistyöhön ja Itämeren alueen yhteistyöhön ainakin jollain tasolla EU-Venäjä-

suhteen tilasta huolimatta.  

 

Arktisella alueella on Venäjälle keskeisen tärkeä merkitys. Venäjän intressit aluetta ja sen 

tulevaisuutta kohtaan ovat laajoja ja niiden johdosta se tarvitseekin alueellista ja 

kansainvälistä yhteistyötä ja vakaata toimintaympäristöä.242 Itämeren alue on Venäjälle 

kontrollin ja poliittisen vaikutusvallan aluetta, toisin kuin esimerkiksi EU:lle, joka katsoo sen 

olevan yhteistyön ja keskinäisriippuvuuden aluetta.243 Venäjän sitoutumisen väheneminen tai 

sen päättyminen yhteistyössä pohjoisessa Euroopassa heikentäisi turvallisuustilannetta 

alueella. Suomen tulisi huomioida tämä myös rajaturvallisuuden kolmen tekijän osalta, jotta 

havaittaisiin mahdollisen rajaturvallisuuden heikentämisyritykset osana ulkopoliittisiin 

tavoitteisiin pääsyä. Venäjän mahdollinen irtaantuminen pohjoisista yhteistyömuodoista 

heikentää myös sen toimien ennustettavuutta ja voi olla myös merkki mahdollisesta 

muutoksesta sen ulkopolitiikassa. Tutkijan arvion mukaan ja Venäjän muuttuva rooli 

Suomen lähialueilla - tutkimusraportin analyysin244 perusteella mahdollisessa alueellisessa 

konfliktissa Itämeren alueella voisi Venäjän rajavartiopalvelun käyttö olla mahdollista 

kiistämään esimerkiksi suora sotilaallinen toiminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 kts. Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2021, valtioneuvoston verkkosivuilta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162702/VN_2021_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 

23.6.2021, s.8-9, 28-30 
242 Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, s.43 
243 Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, s.49 
244 Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, s.50-56 
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6 POHDINTA 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset havainnot ja johtopäätökset, arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

Tutkijan oma tiedonintressi alussa oli saada tämän tutkimuksen avulla lisätietoa Euroopan 

unionista ja sen toiminnasta, Venäjän suhteesta eurooppalaiseen turvallisuusympäristöön ja 

EU:hun, sekä voimakkaasti kehittyvästä eurooppalaisesta rajapolitiikasta, Euroopan 

yhdennetystä rajaturvallisuudesta, sekä Suomen ja Rajavartiolaitoksen asemoitumisesta 

niiden toimeenpanossa. Tutkimuksessa pyrittiin ensin jäsentämään Euroopan unionin ja 

Venäjän välisten suhteiden tilaa vuoden 2014 jälkeisessä ajassa. Toisessa vaiheessa 

tarkasteltiin niiden muodostamaa vaikusta rajaturvallisuusyhteistyöhön Euroopan tasolla. 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa analysoitiin ja tuotettiin tietoa vaikutuksista Suomen 

rajaturvallisuudelle. 

 

Jäsenyys Euroopan unionissa on Suomen tärkein sen kansainvälistä asemaa määrittävä tekijä. 

Suomi on Euroopan unionin aktiivinen jäsenvaltio ja noudattaa samanmielisen arvoyhteisön 

normeja ja periaatteita toiminnassaan. Suomen turvallisuusympäristön ja toimijuuden keskiö 

on eurooppalainen ja Suomen sijainti maantieteellisesti pohjoisessa, EU:n itäisellä 

rajapinnalla Venäjän naapurina vaikuttaa merkittävästi myös Suomen edistämiin vakautta ja 

turvallisuutta pohjoisilla alueilla tavoitteleviin näkökohtiin EU-toiminnassa sen muun 

kokonaisvaltaisen EU-toiminnan ohella. Huomionarvoista on, että Suomi osana Euroopan 

unionia ja sen ulkopoliittisia linjauksia on velvoitettu niihin osallistumaan ja niitä 

noudattamaan. Suomella ja Venäjällä on eurooppalaisittain tarkasteltuna mielenkiintoinen 

kahdenvälinen suhde, joka heijastuu esimerkiksi Suomen toimeenpanemaan euroopan 

yhdennettyyn rajaturvallisuuteen. Kahdenvälisyyden merkitystä rajaturvallisuudessa 

pyrittiinkin tässä tutkimuksessa hahmottamaan.  

 

Tämän tutkimustyön päämääränä oli havaita Euroopan unionin ja Venäjän välisistä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisista suhteista ne olemassa olevat ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa esiin 

nousevat tekijät, jotka voivat positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttaa Suomen 

rajaturvallisuuteen. Tutkimuksen lähtökohtaolettamuksena oli, että osapuolten suhteilla on 

vaikutusta Suomelle. Tämän tutkimuksen näkökulmasta Ukrainan konfliktin alkamisella 

vuonna 2014 oli keskeinen merkitys, koska se muutti Euroopan unionin ja Venäjän välisiä 

suhteita aiemmasta ja pääasiassa lopetti kaiken merkittävän osapuolten välisen käytännön 

yhteistoiminnan, tapaamiset ja suhteiden kehittämisen.  
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Ukrainan konfliktin ratkaisemattomuus aiheuttaakin pysähtyneisyyden tilan suhteiden 

kehityksessä, eikä suhteiden paraneminen ole realistista ennen merkittäviä muutoksia 

nykytilanteeseen. Ukrainan konfliktin voi arvioida olevan osasyy tai seuraus jo aiemmin 

alkaneesta Venäjän ja EU:n tai koko läntisen yhteisön välisestä välirikosta. Tämän 

tutkimuksen perusteella vastakkainasettelu Venäjän ja EU:n välillä on viimeistään alkanut 

EU:n laajenemisesta Venäjän omaan etupiiriinsä katsomiinsa itäisen Euroopan valtioihin 

vuosina 2004 ja 2007.  Huomionarvoista on, että Suomi on osana EU:n yhteistä rintamaa 

tuominnut Venäjän toiminnan Ukrainassa ja Suomi toimeenpanee EU:n asettamia pakotteita 

Venäjälle. Suomen valtiojohdon lausuntojen mukaan Suomi korostaa EU:n roolia konfliktin 

ratkaisussa ja unionin yhtenäisyys asiassa on Suomelle tärkeää. Suhteita Venäjään on 

kuitenkin tärkeää ylläpitää niin EU:n tasolla kuin kahdenvälisestikin Ukrainan konfliktin 

aiheuttamat olosuhteet huomioiden. Tämä koskee myös kahdenvälisiä 

rajaturvallisuusyhteistyösuhteita Venäjän kanssa.  

 

Tämän tutkimuksen keskiössä on rajaturvallisuus. Rajaturvallisuus rakentuu Suomen 

näkökulmasta osaltaan eurooppalaisesta viitekehyksestä säädöstöineen, sekä osaltaan 

Suomen kahdenvälisistä rajaturvallisuusyhteistyösuhteista Venäjän kanssa. Oleellista oli 

tarkastella Suomen roolia osana Euroopan unionia ja tätä kautta Suomen rajaturvallisuudelle 

muodostuvia vaikutuksia. Tutkimuksessa viime vuosina nopeasti kasvanutta ja kehittynyttä 

euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta jäsennettiin ja kuvattiin Suomen roolia sen 

toimeenpanossa. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden merkitys Euroopan turvallisuuden 

tuottajana on keskeinen ja se onkin saanut merkittäviä resurssi- ja toimivaltalisäyksiä viime 

vuosina. Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden merkitys lähitulevaisuudessa on edelleen 

kasvava ja sen toimeenpano tulee lisäämään Suomenkin velvoitteita jatkossa.  

 

6.1 Keskeisimmät havainnot ja johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa hyödynnetyn teoreettisen taustan mukaisesti Euroopan unioni on 

normatiivinen valta. Teorian mukaan sen keskeiset normit ovat rauha, vapaus, demokratia, 

oikeusvaltio ja ihmisoikeudet. Teorian muodostaneen Ian Mannersin mukaan Euroopan 

unionin luonne on olla kansainvälinen toimija, jonka kaikkiin toimiin kansainvälisissä 

suhteissa nämä normit olennaisina kuuluvat. Tämä Mannersin kuvaama Euroopan unionin 

toiminta muodostuu menettelytapojen arvioinnista ja oleellista on, kuinka normatiivista 

valtaa harjoitetaan muitten vaikutusvallan muotojen läsnä ollessa. Toiminnan eheys 

muodostuu kuinka hyvin ja kestävästi näitä normatiivisia periaatteita ja toimia harjoitetaan 
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ulkosuhteissa. Normatiivisen vallan käyttö on suostuttelevaa, vakuuttavaa ja kiinnostavaa, 

kun keinoina käytetään oman kannan argumentointia, vuorovaikutusta, rakenteellista 

yhteistyötä ja keskusteluja. Tässä tutkimuksessa Euroopan unionin normatiivisen vallan 

teorian osalta tarkastelu rajattiin koskemaan ainoastaan sen yhtä normia – 

oikeusvaltioperiaatetta. Valinnalla tutkimus pystyttiin rajaamaan tutkijan arvioon perustuen 

koskemaan EU:n ja Venäjän välisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia suhteita erityisesti 

turvallisuuden näkökulmasta.  

 

Euroopan unionissa oikeusvaltioperiaate on kokonaisvaltainen ja sisäänrakennettu kaikkeen 

toimintaan. Venäjä puolestaan tekee tapauskohtaisesti valikoivia ja omia sen hetkisiä 

intressejään vahvasti tukevia tulkintoja siitä. Tässä tutkimuksessa tämä keskeinen osapuolten 

oikeusvaltioperiaatteen erilainen tulkinta mahdollisti ulkopoliittisten suhteiden ja olemassa 

olevien jännitteiden tarkastelun. Tätä kautta tutkimuksessa Suomeen ja sen 

rajaturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset seikat ja eroavaisuudet pystyttiin hahmottamaan 

johtopäätösten tekemiseksi ja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi.  

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin Arne Niemannin ja Tessa de Wekkerin muodostamaa 

Mannersin teorian kolmivaiheista soveltamisperiaatetta, jonka käytännön tarkastelun 

sovellutus sisältää vaiheet aikomuksesta, prosessista ja vaikutuksesta. Heidän mukaansa 

kolmivaiheisen tarkastelun kaksi ensimmäistä vaihetta ovat enemmän sisäänpäin katsomista 

– miksi ja kuinka EU toimii? Kolmannessa vaiheessa vaikutus taas enemmän ulospäin 

tarkastelua – saako EU aikaiseksi muutosta? Tutkimuksessa tarkasteltiin valikoidun 

oikeusvaltioperiaate-normin avulla EU:n näkökulmasta sen normatiivisen vallan toteutumista 

Euroopan unionin ja Venäjän välisissä ulkopoliittisissa suhteissa. 

 

EU:n normatiivinen valta määrittyy normatiivisten aikomusten toteuttamisesta prosessissa 

Venäjän kanssa. Tutkimuksen perusteella EU:n oikeusvaltioperiaate-normi on sen Venäjä-

suhteiden keskiössä varsinkin vuoden 2014 jälkeen Euroopan unionin kaikissa virallisissa 

yhteyksissä. EU:n mukaan Venäjän aggressio loukkaa Ukrainan suvereniteettia, se on 

kansainvälisen oikeuden vastainen ja toimet vaikuttavat heikentävästi kansainvälisen 

turvallisuusjärjestyksen muotoutumiseen. EU suhtautuu vakavasti normin toteutumiseen, 

eikä siinä ole toistaiseksi havaittavissa mitään joustoja. EU:n joustamattomuus ja Venäjän 

peräänantamattomuus ovat johtaneet pysähtyneisyyteen ja yhteistyön lopettamiseen 

osapuolten välillä. Tutkimuksessa selvisi, että EU ja Venäjä ovat kuitenkin riippuvaisia 

toisistaan ja molemmilla on tasapuolisesti merkitystä Euroopan alueen turvallisuudelle. 

Toinen havainto tutkimuksessa on, että osapuolten väliset näkemyserot ovat merkittäviä. 
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Mielenkiintoinen kysymys onkin, kumman osapuolen etuja EU:n oikeusvaltioperiaate-

normin soveltaminen vahingoittaa tai hyödyttää enemmän. Tässä tutkimuksessa EU:n ja 

Venäjän välisten suhteiden tarkastelu rajattiin koskemaan ainoastaan ulko- ja 

turvallisuuspoliittisia suhteita – muiden alojen (esimerkiksi kauppa, talous, energia) voinee 

tehdä arvion, että Venäjän edut häiriintyvät niiltä osin enemmän. 

 

Tämän tutkimuksen osalta havaittiin normin soveltamisen vaikuttaneen myös 

rajaturvallisuuteen ja sen ylläpitoon. Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän 

federaation turvallisuuspalvelun rajavartiopalvelun välillä ei ole yhteistyötä. Suomen osalta 

tämä näyttäytyy kahdenvälisyyden korostumisena Venäjän kanssa tehtävässä 

rajavartioyhteistyössä. Tässä yhteistyössä huomionarvoista on, että vastaavalla tavalla Suomi 

noudattaa oikeusvaltio-periaatenormia ja silti yhteistyö Venäjän kanssa on mahdollista. 

Voitaneen tehdä arvio, että tässä yhteistyössä toiminta on uskottavaa ja kiinnostavaa.  

 

Osapuolten periksiantamattomuus toistaiseksi vaikeuttaa normatiivisten vaikutusten 

saavuttamisen havainnointia. Tutkimuksessa ei saatu havaintoja muutoksissa 

oikeusvaltioperiaatteen mukaisista muutoksista osapuolten välillä vuoteen 2019 mennessä. 

Molemmat osapuolet pitävät toistaiseksi kiinni omasta tulkinnastaan. On myös vaikea 

arvioida tämän tutkimuksen aineiston ja tulosten perusteella, mikä tai millaiset tapahtumat 

Euroopassa, globaalisti tai osapuolten välillä aiheuttaisivat siirtymää normin tulkinnassa. 

Tutkimuksessa tehdyt havainnot ja tulokset vaikutuksista Suomen rajaturvallisuuteen 

kuitenkin ovat vahvasti sidoksissa Euroopan unionin ja Venäjän välisiin suhteisiin ja niiden 

kehittymiseen lähitulevaisuudessa.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada vastaus pääkysymykseen, miten Euroopan unionin ja 

Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittinen suhde ja sen kehitysnäkymät 2020-luvulla vaikuttavat 

Suomen rajaturvallisuuteen Euroopan unionin jäsenmaana? Tätä tarkoitusta varten 

määritettiin neljä tukevaa alakysymystä. Tutkimuksen viitekehys ja tutkimuksen rakenne 

muotoutuivat alakysymysten avulla. Tutkimuksessa alakysymykset muodostivat pääluvut 2-

5, ja tutkimus eteni pääluvusta seuraavaan niin, että kyseisen pääluvun tutkimustuloksia 

hyödynnettiin aina seuraavassa pääluvussa. Tutkimuksen tarkastelu eteni ylätasolta alaspäin 

alkaen Euroopan unionin ja Venäjän välisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten 

rajaturvallisuuden näkökulmasta keskeisimpien tekijöiden havainnoinnilla. Seuraavassa 

vaiheessa näitä tekijöitä hyödynnettiin tarkastellessa Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 

toimeenpanon näyttäytymistä Euroopan tasolla ja osapuolten välillä. Viimeisessä vaiheessa 



 108 

näitä havaittuja tekijöitä hyödynnettiin tehtäessä havaintoja vaikutuksista Suomen 

rajaturvallisuuteen. 

 

Alakysymykseen ”Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eurooppalaisen rajaturvallisuuden 

kehittymiseen?” vastattiin tutkimuksen toisessa pääluvussa, jossa todetaan sen olevan laaja 

käsite ja sen muodostuvan Euroopan unionin säädösten ja kansallisen lainsäädännön kautta. 

Eurooppalainen rajaturvallisuuden kehittyminen on edennyt erityisesti Euroopan unionin 

laajentumisten vuoksi, sekä halusta kehittää Euroopan integraatiokehitykseen liittyvää 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, jonka olennainen osa oli sisärajatarkastusten 

poistaminen ja yhteinen ulkorajavalvonta. Luvun keskeinen havainto on myös 

rajaturvallisuuden merkityksen voimakas korostuminen osana yhteistä eurooppalaista 

turvallisuutta.  

 

Alakysymykseen ”Mitkä ovat olleet Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden 

rajaturvallisuuden näkökulmasta keskeisimmät ulko- ja turvallisuuspoliittiset tekijät vuosien 

2014-2019 välisenä aikana ja millaiseksi niiden arvioidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa?” 

vastattiin tutkimuksen kolmannessa pääluvussa, jossa todetaan EU:lla ja Venäjällä olleen 

ennen vuotta 2014 olemassa olevat sopimukset ja käytännön yhteistyön rakenteet olemassa. 

Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa rakennetaan ja toimeenpannaan 

yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja sille on EU-sopimuksin ja säädöksin rakennettu 

toimintamekanismit. Venäjä kuitenkin asettui jo ennen vuotta 2014 vastavoimaksi EU:lle 

osapuolten välisessä yhteisessä naapurustossa, joka aiheutti epävakautta ja johti Ukrainan 

konfliktin kautta osapuolten välirikkoon. Pääluvussa tarkasteltiin suhteita määritettyjen 

rajaturvallisuuden piirteiden kautta ja tuloksiksi saatiin neljä tekijää, joilla on merkitystä 

rajaturvallisuuden näkökulmasta - EU:n vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueelle 

pääsyn kontrollointi, merkittävät osapuolten väliset näkemyserot alueellisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan toimeenpanossa, EU ja Venäjä ovat riippuvaisia toisistaan ja molemmat 

ovat tasapuolisia toimijoita Euroopan alueella ja kahdenvälisyyden mahdollinen 

korostuminen. 

 

Alakysymykseen ”Miten Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden osatekijät näyttäytyvät 

Euroopan unionin ja Venäjän välisissä suhteissa ja mitä myönteisiä tai kielteisiä 

kehitystekijöitä suhteista voi syntyä?” vastattiin tutkimuksen neljännessä pääluvussa, jossa 

kuvataan Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden rakentuminen tutkimuksen kannalta 

oleellisilta osiltaan ja selvitettiin Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän 

rajaviranomaisten suhteiden tilaa. Näiden suhteiden tarkastelussa selvisi, että virastot eivät 
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käytännössä toteuta mitään yhteistoimintaa, ja tämän johdosta Suomen ja Venäjän 

viranomaisten yhteistyön merkitys korostuu. Pääluvussa analysoitiin edellisen pääluvun 

tekijöitä euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekijöiden näkökulmasta ja saatiin tuloksina 

kolme tekijää, joilla on vaikutusta Suomen rajaturvallisuuteen – toimintakyky, tilannekuva ja 

tiedonvaihto. Nämä tekijät ovat vahvasti Suomen intressissä ja Suomen onkin tarvittaessa 

kahdenvälisesti Venäjän kanssa huolehdittava niiden toimeenpanosta osana yhdennettyä 

rajaturvallisuutta.  

 

Alakysymykseen ” Miten Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden kehittyminen ja 

suhtautuminen Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen voivat vaikuttaa Suomen ja 

Venäjän kahdenvälisiin rajaturvallisuusyhteistyösuhteisiin ja mitkä ovat keskeisiä 

vaikutuksia?” vastattiin tutkimuksen viidennessä pääluvussa, jossa ensin analysoitiin Suomen 

EU-jäsenyyden merkitystä kahdenvälisille suhteille, sekä kahdenvälisyyden perustana olevia 

sopimuksia. Tarkastelujen tuloksena voitiin tehdä johtopäätös, että Suomen historiallinen ja 

geopoliittinen asema huomioiden kahdenvälisyys Venäjän kanssa korostuu ja suhteista on 

huolehdittava EU-Venäjä-suhteesta ja yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanosta 

huolimatta.  

 

Tutkimuksessa käytetyn menetelmän mukaisesti sen kolmivaiheisen prosessin tulkintavaihe 

esitetään tutkimuksen pohdintaluvussa. Menetelmän mukaan kolmannen vaiheen muodostaa 

pohdinnassa esitettävä tutkijan tulkinta tekemistään havainnoista huomioiden tutkimuksen 

kysymyksenasettelu ja viitekehys. Tutkimuksen pohdintaluvussa tutkija tulkitsee ja pyrkii 

hahmottamaan kokonaisuutta, sekä yhdistää tehdyt havainnot perustelluksi kokonaisuudeksi. 

Alla esitettävä tulkinta koostaa tutkimuksessa selvinneet keskeisimmät Suomen 

rajaturvallisuuteen vaikuttavat kokonaisuudet. 

 

Euroopan unionin ja Venäjän suhteet ovat nyt ja lähitulevaisuuteen arvioiden heikot. 

Suhteiden tila tutkimuksen mukaisesti on vaikuttanut virastotasoisiin suhteisiin Euroopan 

raja- ja merivartioviraston ja Venäjän rajavartiopalvelun välillä. Suomen on hoidettava ja 

varmistuttava tutkimuksessa aiemmin esitetysti itse eurooppalaisen rajaturvallisuuteen 

liittyvien velvoitteidensa toteutuminen kahdenvälisesti Venäjän rajavartiopalvelun kanssa. 

Tässä tilanteessa Suomen rajaturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat tutkimuksen 5.4. 

luvussa esitetyn taulukon mukaisia. Vaikutuksista voidaan tehdä johtopäätös, että ne ovat 

joko rajaturvallisuutta heikentäviä tai korkeintaan neutraaleja, sekä johtopäätös, että Suomi 

on EU - Venäjä-suhteiden tila huomioiden sopeuttanut oman rajaturvallisuustoimintansa 

vallitsevaan tilanteeseen. 
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 Tässä tutkimuksessa vertailtiin ja analysoitiin eurooppalaisen virastotason ja Venäjän 

viranomaisten yhteistyön tasoa Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden tasoon. 

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, jossa eurooppalaisten suhteiden tason 

heikkous johtuu EU-Venäjä-suhteen tasosta. Tutkimuksessa selvisi, että Euroopan raja- ja 

merivartioviraston tulee noudattaa EU:n Venäjä-yhteistyölle asetettuja reunaehtoja. Toisaalta 

vaikutusta voi myöskin olla raja- ja merivartioviraston uutuudella. Samalla tavalla kuin 

Suomen ja Venäjän välisissä yhteyksissä ei virastolle ole ehtinyt muodostua lyhyessä ajassa 

vastaavia suhteita ja käytänteitä. Venäjä tavoittelee suhteissaan EU:hun kahdenvälisyyttä, 

eikä halunne yhteydenpitoa EU:n virastojen kanssa. Voidaan myös arvioida, että yhteistyö 

Suomen kanssa on Venäjän mielestä perinteikästä ja turvallista. Suomen rajaturvallisuuden 

laatu on eurooppalaisesta mallitasoa ja tutkijan arvion mukaan voidaan ajatella Venäjän 

saavan riittävän tiedon ja vaikutuksen aikaiseksi yhteistyöllä Suomen kanssa ja olettavan 

Suomen viestivän Venäjä-havaintonsa myös Euroopan unionille.  

 

Tutkimukseen perustuen Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden parantuminen tai 

edes paluu vuotta 2014 edeltävään tilanteeseen ei merkittävästi muuttaisi Suomen ja Venäjän 

välisiä kahdenvälisiä rajaturvallisuusyhteistyösuhteita. Kahdenvälisillä suhteilla on pitkä 

tausta, kestävä sopimuspohja, vakiintuneet ja aktiiviset käytänteen ja ne ovat ennen kaikkea 

myös kestäneet toimivina merkittävissä Eurooppaa aiemmin kohdanneissa mullistuksissa.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että huolimatta euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden nopeasta ja resursoidusta kehityksestä, on sen ja kansallisen 

rajaturvallisuuden ylläpidon yhteensovittamisessa vielä tekemistä. Eroja on esimerkiksi vielä 

verrattaessa Suomen ja muiden Venäjän kanssa yhteistä ulkorajaa omaavien valtioiden 

välillä. Tosiseikka tosin kuitenkin on, että eurooppalainen yhdennetty rajaturvallisuus on 

euroopan turvallisuuden kannalta keskeistä ja voidaan arvioida, että EU:n eri politiikoista se 

on eniten vauhdittanut EU:n integraatiokehitystä. Huomionarvoista tälle kehitykselle on, että 

sen motivaattori on ollut yhteinen – Euroopan turvallisuustilanne, Venäjän toiminta ja 

maahanmuuttokriisi. 

 

Halutessaan Venäjä voi toimia merkittävänä eurooppalaista rajaturvallisuutta sekoittavana 

toimijana, jos se haluaa liittää sen keinona omiin ulkopoliittisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Suomen osalta tällainen kehityskulku voi olla vaarallista, jos se kohdistuisi vain Suomea 

kohtaan. Eurooppalaiseen yhdennettyyn rajaturvallisuuteen vaikutettaessa toimet voivat olla 

hyvinkin paikallisia, mutta niillä on lähes poikkeuksetta Euroopan laajuisia 

turvallisuusvaikutuksia Schengen-järjestelmästä johtuen. Suomen näkökulmasta tarkasteltuna 
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se aiheuttaisi kaksi ongelmaa – paikallisen rajatapahtuman ja eurooppalaisen huolen 

Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän luotettavuudesta. Poliittinen paine kasvaisi merkittävästi 

ja käytäisiin pohdinta eurooppalaisen rajaturvallisuusoperaation tarpeesta. 

 

Euroopan unionin ja Venäjän välisissä suhteissa ja sitä kautta eurooppalaiseen 

rajaturvallisuuteen vaikuttaen tulisi tapahtua jotain erittäin merkityksellistä, jotta vaikutuksia 

siihen syntyisi. Tällainen merkittävä muutos voisi olla Venäjän kansalaisten viisumivapaus 

Schengen-alueelle. Tämä ei ole lähitulevaisuudessa todennäköistä, mutta tutkimukseen 

perustuen sillä olisi vaikutusta kaikkiin neljään rajaturvallisuusmallin portaaseen ja erityisesti 

niihin jäsenvaltioihin, joilla on yhteistä ulkorajaa Venäjän kanssa ja joiden 

rajanylitysliikenteestä merkittävä osa on venäläisiä. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen osana käytettiin uusinta eurooppalaista rajaturvallisuutta määrittävää EU-

lainsäädäntöä, joka on tullut voimaan vuoden 2019 aikana. Rajaturvallisuuden alalta aiemmin 

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdyissä tutkimuksissa tätä uusinta lainsäädäntöä ei ole ollut 

käytössä. Tämä uusin lainsäädäntö on tuonut mukanaan nopeasti kehittyneen Euroopan 

yhdennetyn rajaturvallisuuden kokonaisuuden, laajentuneen toimivallan, rakenteet ja 

resurssit. Toki on selvää, että suuri osa sen sisältämistä kokonaisuuksista on ollut jo käytössä 

aiemminkin eurooppalaisen ja suomalaisen rajaturvallisuuden ylläpidossa. Tutkimuksen 

luotettavuuden näkökulmasta tämän uuden lainsäädännön tulkinnat ja johtopäätökset ovat 

tutkijan omia, ja niissä on pyritty tarkastelemaan asiaa mahdollisimman objektiivisesti.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi mahdollisesti saatu lisättyä asiantuntijahaastatteluin, 

kuitenkaan suurta tiedollista lisäarvoa tällä ei olisi tutkijan mielestä saavutettu, koska 

tutkijalla oli käytössään eritoten Rajavartiolaitoksessa tällä hetkellä Euroopan yhdennettyä 

rajaturvallisuutta koskeva keskeisin tieto ja käsitys Rajavartiolaitoksen toimintamenetelmistä 

Venäjän rajavartiopalvelun kanssa. (eri asiantuntijaluennot, turvaluokiteltu tieto, 

tilannekuvatieto, riskianalyysit, strategiat)  

 

Tämän tutkimuksen näkökulma oli Suomen ja Euroopan unionin näkökulma. Tutkija ei ole 

venäjänkielentaitoinen. Paremmalla kielitaidolla Venäjän osapuolen näkemyksiä olisi 

varmasti saatu tutkimuksessa esiin vahvemmin, tosin sen toimien ennustettavuus olisi yhtä 

vaikeaa, johtuen pääsemättömyydestä Venäjän päätöksentekokoneistoon tai sen 

organisaatioiden turvaluokiteltuun tietoon käsiksi. 
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6.3 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yleisemmällä tasolla viime vuosina ehkä Euroopan 

unionissa parhaiten toteutunutta, merkittäviä resursseja saanutta ja tukea kaikissa 

jäsenvaltioissa saavuttanutta koko Eurooppaa koskevaa ja sen muuttuneeseen 

turvallisuusympäristöön vaikuttavaa EU:n yhteistä politiikkaa – rajaturvallisuutta. Euroopan 

unioni ja sen ulkosuhteet ovat vain yksi iso kokonaisuus todella laajassa Eurooppa-

tutkimuksen kentässä ja tehtävien tutkimusten rajaaminen ja tutkimuksille relevantin tiedon 

etsiminen on iso työ. Tämän tutkimuksen perusteella mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe 

olisi tutkijan mielestä turvaluokiteltu työ Suomeen kohdistuvien vaikutusten konkreettisesta 

sisällöstä – miksi, miten, missä ja minkälaatuisina käytännön vaikutustoimet näkyisivät ja 

kohdistuisivat Suomen rajaturvallisuuteen, joko suoraan tai välillisesti. Tätä työtä varten 

tarvittaisiin enemmän käytännön kokemusta Venäjän rajavartiopalvelun kanssa 

työskentelemisestä, venäjän kielen taitoa ja pääsyä haastattelemaan kattavasti suomalaisia 

turvallisuusviranomaisia. 
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verkkosivuilta: 

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Working_Arrangements/WA_with_Russia.

pdf, 13.8.2020 

 

Rajavartiolaitoksen strategia 2027 

 

Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelma 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024 

 

Rajavartiolaki 578/2005 

 

Schengenin rajasäännöstö EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1461150779876&uri=CELEX:32016R0399, 

30.8.2020. 

 

Sopimus Euroopan unionista, EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN , 1.12.2020 

 

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI, 

1.12.2020 

 

Sopimus Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton 

Hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta 

järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä (SopS 32/1960) muutoksineen 

(Rajajärjestyssopimus) 

 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 

yhteistyöstä rikosten torjunnassa (SopS 12/1994) muutoksineen (Rikostorjuntasopimus). 

 

Suomen kansallinen yhdennetyn rajaturvallisuuden strategia 2019-2021 

 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta 2021, valtioneuvoston verkkosivuilta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163149/VN_2021_48.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y, 24.5.2021 
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Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020, Valtioneuvoston 

verkkosivuilta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162513/VN_2020_30.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y , 25.5.2021 

 

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2021, valtioneuvoston verkkosivuilta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162702/VN_2021_4.pdf?sequence

=1&isAllowed=y, 23.6.2021 

 

Venäjän ulkopoliittinen konsepti vuodelta 2016 englanninkielisenä käännöksenä Venäjän 

ulkoministeriön verkkosivuilta: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248, 13.12.2020 

 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, Oikeusministeriön omistamasta oikeudellisen 

aineiston julkisesta ja maksuttomasta Finlex-palvelusta: 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2, 15.12.2020 

 

2.5 Viralliset internet-sivustot 

 

Arvio Euroopan naapuruuspolitiikan toteutumisesta vuonna 2015 Euroopan komission 

Euroopan naapuruuspolitiikan verkkosivuilta: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en, 2.1.2021 

 

Arvio Euroopan naapuruuspolitiikan toteutumisesta vuonna 2017 Euroopan komission 

Euroopan naapuruuspolitiikan verkkosivuilta: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en, 2.1.2021 

 

Euroopan unionin itäinen kumppanuus, EU:n neuvoston www-sivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eastern-partnership/, 6.5.2020 

 

Euroopan unionin ja Ukrainan yhteislausunto Euroopan unionin edustuston Ukrainassa 

verkkosivuilta: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/65219/advancing-mutual-

commitment-joint-statement-following-21st-eu-ukraine-summit_en, 5.3.2021 

 

Euroopan unionin korkean ulkopoliittisen edustajan julistus Euroopan unionin edustuston 

Ukrainassa verkkosivuilta: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/93790/ukraine-
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declaration-high-representative-behalf-european-union-illegal-annexation-crimea-and_en, 

5.3.2021,  

 

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksen loppupäätelmät joulukuussa 

2006: https://europa.eu/capacity4dev/ibm-eap/documents/2-council-conclusions-integrated-

border-management-jha-council-4-5-december-2006, 19.9.2020  

 

Euroopan unionin ulkoasianneuvoston loppulauselma 14.3.2006, EU:n neuvoston www-

sivuilta: https://www.consilium.europa.eu/media/22914/st07042en16.pdf, 6.5.2020 

 

Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon pohjoisen ulottuvuuden verkkosivut: 

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/northern-dimension/347/northern-dimension_en, 

4.1.2021 

 

Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon Venäjää koskevan yhteistyön verkkosivut: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-union-and-

russian-federation_en, 5.1.2021 

Euroopan unionin Venäjälle asettamat pakotteet Euroopan komission verkkosivuilta: 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/sanctions/ukraine-crisis/, 5.3.2021 

 

Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppaneuvostolle ja neuvostolle 

– Euroopan muuttoliikeagendaa koskeva edistyskertomus COM(2018) 250 final, liite 6 – 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian kehittämisen tärkeimmät osatekijät, EU:n 

oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/fi/TXT/?uri=CELEX:52018DC0250, 21.3.2019 

 

Euroopan komission tiedonanto EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004DC0373&from=EN, 

4.1.2021 

 

Eurooppa-neuvoston Tukholman ohjelma EU:n oikeustekstien EURLex-tietokannasta: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:FI:PDF, 

8.9.2020 

 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex-verkkosivut: https://frontex.europa.eu/, 

13.9.2020 
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Haagin loppupäätelmä Euroopan komission verkkosivuilta: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2005/FI/1-2005-184-FI-F1-1.Pdf, 8.9.2020 

 

Lausunto Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Venäjän välisestä yhteistyöstä Euroopan 

unionin ulkosuhdehallinnon verkkosivuilta: 

https://eeas.europa.eu/delegations/russia/35939/european-union-and-russian-federation_en, 

2.1.2021 

 

Pääministerin ilmoitus eduskunnalle Ukrainan tilanteesta 12.3.2014 valtioneuvoston 

verkkosivuilta: https://valtioneuvosto.fi/-/the-prime-minister-s-announcement-on-the-

situation-in-ukraine-on-12-march-20-1, 5.3.2021 

 

Raportti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

tiedonhankintamatkasta Euroopan raja- ja merivartiovirastoon (Frontex) Varsovaan, Puolaan 

(24.–25. helmikuuta 2020) Euroopan parlamentin verkkosivuilta: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/CR/202

0/06-04/1208902FI.pdf, 15.1.2021 

 

Tampereen Eurooppaneuvoston kokouksen loppupäätelmä Eurooppa-neuvoston 

verkkosivuilta:https://www.consilium.europa.eu/media/21054/tampereen-eurooppa-

neuvosto-puheenjohtajan-p%C3%A4%C3%A4telm%C3%A4t.pdf, 8.9.2020 

 

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

ministerivaliokunnan tiedote 81/2014 Tasavallan presidentin verkkosivuilta: 

https://www.presidentti.fi/uutinen/tp-utva-kasitteli-ukrainan-tilannetta/, 5.3.2021  

 

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

ministerivaliokunnan tiedote 314/2014 valtioneuvoston verkkosivuilta: 

https://valtioneuvosto.fi/-/tp-utva-keskusteli-ukrainan-tilantees-2, 5.3.2021 

 

Tiekartta yhteiselle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle (Road Map for the 

Common Space of Freedom, Security and Justice 2005) Euroopan komission verkkosivuilta: 

https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/russia_eu_four_common_spaces-

%20roadmap_en.pdf, 9.1.2021 
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Ulkoministeriön Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkkosivut: https://um.fi/eun-

yhteinen-ulko-ja-turvallisuuspolitiikka, 28.12.2020 

 

Venäjän presidentti Vladimir Putin vuosittainen puhe kansakunnalle 2014, Venäjän 

presidentin virallisilta verkkosivuilta: http://en.kremlin.ru/events/president/news/47173, 

15.12.2020 

 

Venäjän presidentti Vladimir Putin vuosittainen puhe kansakunnalle 2016, Venäjän 

presidentin virallisilta verkkosivuilta: http://en.kremlin.ru/events/president/news/53379, 

15.12.2020 

 

Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhe Ukrainan tilanteesta 2014, Venäjän presidentin 

virallisilta verkkosivuilta: http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603, 15.12.2020. 

 

Venäjän federaation pysyvän edustuston Euroopan unionissa verkkosivut: 

https://russiaeu.ru/en/brief-overview-relations, 5.1.2021 
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LYHENTEET 

 

AA Euroopan unionin assosiaatiosopimus (Association Agreement) 

EC Euroopan yhteisö (European Community) 

EIBM Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus (European Integrated Border Management)  

ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

EU Euroopan unioni 

EUH Euroopan ulkosuhdehallinto 

EUROPOL Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (European Union’s law enforcement 

agency)  

EUROSUR Euroopan rajavalvontajärjestelmä (European Border Surveillance system)  

FRONTEX Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

NATO Pohjois-Atlantin puolustusliitto (North Atlantic Threaty Organization) 

NCC Kansallinen koordinaatiokeskus (National Coordination Centre)  

NPE Euroopan unionin normatiivisen vallan teoria (Normative power Europe) 

PCA Kumppanuus- ja yhteistyösopimus (Partnership and Cooperation Agreement) 

YK Yhdistyneet Kansakunnat 

YUTP Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

 


