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TIIVISTELMÄ 
Viranomaisyhteistyön merkitys korostuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja Euroopan 
unioniin (EU) suuntautuvien matkustajamäärien kasvaessa muun muassa viisumivapaudesta 
johtuen. EU:n ulkorajoilla toimivat raja- ja tulliviranomaiset ovat ensimmäisinä eurooppalai-
sina viranomaisina torjumassa vapaan liikkuvuuden alueen sisäiseen turvallisuuteen kohdistu-
via uhkia. Monet ilmiöt ja toimijat vaikuttavat EU-tasolla tapahtuvaan raja- ja tulliviranomais-
ten väliseen yhteistyöhön. Lisäksi viranomaisten välillä on havaittavissa eri tasoilla merkkejä 
lähinnä taloudellisista syistä johtuvasta kilpailuasetelmasta. Rajaturvallisuus on ollut terro-
rismin ja järjestäytyneen rikollisuuden kansainvälistymisen myötä yksi tärkeimmistä EU:n 
oikeus- ja sisäasioiden sektoreista 1990-luvun lopulta saakka. Rajaturvallisuus on keskeinen 
osa unionin sisäisen turvallisuuden ylläpitoa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Raja-
turvallisuuden merkitys ei kuitenkaan ole sisäisen turvallisuuden kontekstissa vielä kaikilta 
osin täysin asemoitu ja siinä on edelleen haasteita. 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena on laajentaa käsitystä EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 
hyödyntämisen tehostamismahdollisuuksista Lissabonin sopimuksen aikakauden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin vastaamiseksi. Tutkimuksella pyritään luomaan uutta tietoa EU-tasolla ta-
pahtuvan raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön ongelmista ja yhteistyön kehittämisen 
tuomista mahdollisuuksista EU:n sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Tämän diplomityön 
tavoitteena on selvittää strategisten kulttuurien vaikutus EU-tason raja- ja tulliviranomaisten 
väliseen yhteistyöhön. 
 
Tutkimuksessa muodostettiin teoreettinen viitekehys sekä hermeneuttista menetelmää käyttä-
mällä mallit EU:n rajaturvallisuusyhteistyön ja tulliyhteistyön strategisista kulttuureista, arvi-
oitiin niiden vaikutusta EU-tasolla tapahtuvaan raja- ja tulliviranomaisten väliseen yhteistyö-
hön ja käsiteltiin yhteistyön vaikutusta rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan sekä EU:n 
yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin hyödyntämisen tehostamismahdollisuuksiin. 
 
EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementit ovat tutkimustuloksiin 
perustuen poliittinen elementti – Schengen, lainsäädäntöelementti sekä käytännön rakenneosat 
-elementti. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan EU-tason rajaturvallisuusyhteistyön strategi-
nen kulttuuri on tulliyhteistyön piirissä vallitsevaa strategista kulttuuria pidemmälle kehitty-
nyt. Sisäasiainneuvoston vahvistamaa EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmää sel-
ventävän virallisen ohjeistuksen laadinnalla voitaisiin täsmentää rajaturvallisuuden tavoitteita, 
edistää EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden laaja-alaista hyödyntämistä, tukea rajaviran-
omaisten koulutusta niin EU:n sisällä kuin kolmansissa maissa, ennaltaehkäistä viranomaisyh-
teistyöhön negatiivisesti vaikuttavia väärinymmärryksiä sekä edesauttaa EU:n eri toimijoiden 
yhtenäisyyttä erityisesti kolmansissa maissa toteutettavien tukiprojektien aikana. 
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ABSTRACT 
Inter-agency cooperation related to border security at the external borders of the EU is even 
more important during the ongoing financial crisis and due to the increasing number of third 
country passengers entering the EU because of visa liberalization. Border Guard and Customs 
officials working at the external borders of the EU are the first European authorities who can 
protect the area of free movement against security threats. Different kinds of phenomena and 
actors have an impact on the cooperation between Border Guard -and Customs authorities at 
the EU level. In addition to that there are signs of competition between the two authorities at 
different levels mainly due to economic reasons. Border security has been one of the most 
important sectors in the area of Justice and Home Affairs since 1990 because of the growing 
threats posed by terrorism and international organised crime. Border security is one crucial 
part in building internal security and fighting organised crime. However, there are still some 
challenges in the role and position of border security as part of the EU’s instruments for build-
ing up internal security. 
 
One aim of this thesis is to widen the understanding of possibilities for intensification of utili-
zation of the EU Integrated Border Management (IBM) concept to meet the challenges and 
possibilities of the Lisbon Treaty era. This thesis contributes to finding information on the 
challenges and possibilities in the cooperation between Border Guard and Customs authorities 
at the EU-level aimed at improving the EU’s internal security. Another aim of this thesis is to 
examine the extent to which the prevailing strategic cultures of the Border Guard and Cus-
toms authorities affect the degree of cooperation between these authorities at the EU level. 
 
Definitions of strategic cultures for border security and customs cooperation at the EU-level 
were defined with hermeneutical means and based on a theoretical frame of reference. The 
impact of the strategic cultures on EU-level cooperation between Border Guard and Customs 
authorities were assessed as well as the impact of cooperation in the fight against cross border 
crime and possibilities for intensification of utilization of the EU IBM concept. 
 
Based on the results of this thesis, the main elements of the strategic culture of EU-level bor-
der security cooperation are: political (Schengen); legal; and the establishing of practical co-
operation (operational). The strategic culture of the EU Border Guard community is devel-
oped further than the strategic culture of EU-level Customs cooperation. The definition of the 
EU IBM concept adopted by the Justice and Home Affairs Council in 2006 could be clarified 
with officially adopted guidelines. Official guidelines would clarify the goals of EU IBM, 
facilitate widespread utilization of EU IBM, support training of Border Guard authorities in 
the EU Member States and in third countries, prevent misunderstandings hampering coopera-
tion and support the EU’s coherence especially during capacity building projects in third 
countries. 
KEYWORDS 
EU integrated border management, strategic culture, inter-agency cooperation 
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EUROOPAN UNIONIN YHDENNETTY RAJATURVALLISUUS 
STRATEGISEN KULTTUURIN JA TULLIVIRANOMAISYHTEISTYÖN  
NÄKÖKULMASTA  
 

1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimusaihe, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän diplomityön keskeisenä päämääränä on laajentaa käsitystä Euroopan unionin (EU) 

yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen tehostamismahdollisuuksista Lissabonin sopi-

muksen aikakauden haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi. Tutkimus tuottaa uutta 

tietoa EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön kehittämisellä saatavista eduis-

ta EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käyttöön sisäistä turvallisuutta parantavana instru-

menttina. Strategian tutkimuksen kannalta tämä tutkimus keskittyy yhdennetyn rajaturvalli-

suuden käyttömahdollisuuksien tehostamiseen ja synergiaetujen lisäämismahdollisuuksien 

kartoittamiseen EU:n sisäisen turvallisuuden uhkien torjumiseksi. Tutkimuksella lisätään tie-

toutta EU-tason viranomaisyhteistyön tehostamismahdollisuuksien jäsenmaille tuomista 

eduista. Myös aikaisempi tutkimus liittyen EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käyttöön si-

säistä turvallisuutta lisäävänä instrumenttina, sekä EU:n tulevaan rooliin sisäistä turvallisuutta 

tuottavana turvallisuuspoliittisena toimijana, osoittaa tutkimukselle määritettyjen tavoitteiden 

saavuttamiselle olevan tilausta. Taulukko 1 havainnollistaa tutkimusaiheen tarpeellisuutta ja 

ajankohtaisuutta viimeaikaisen tutkimuksen valossa. 

 

TOIMENPITEET EU:N ULKORAJOILLA 
TAVOITE TOIMINTA TOIMIJAT 

Tuloksellinen ja tehokas 
operatiivinen yhteistyö EU:n 
ulkorajoilla 

Virastojen ja viranomaisten (eri-
tyisesti rajavalvonta-, poliisi- ja 
tulliviranomaiset) välisen yhteis-
työn lisääminen 
 
Kansainvälisen, rajat ylittävän 
rikollisuuden torjunta riskiana-
lyysien perusteella kohdenne-
tuilla operaatioilla 
 

EU-virastot (Frontex, Europol, 
Eurojust, Cepol) 
 
 
 
COSI, EU-virastot (Frontex, 
Europol), EU:n jäsenmaiden 
viranomaiset EU-virastojen 
koordinoimina 
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Riskianalyysitietojen saatavuu-
den ja hyödynnettävyyden pa-
rantaminen viranomaiskentässä 
 
Eurosurin edelleen kehittäminen 
 
 
Valmiuksien parantaminen yllät-
täviin uhkiin reagoimiseksi 

COSI, EU-virastot (Frontex, 
Europol) 
 
 
Euroopan komissio, Frontex, 
(EU:n jäsenmaat) 
 
COSI, Frontex, Europol, EU:n 
jäsenmaiden viranomaiset esi-
merkiksi EU:n henkilöstö- ja 
kalustopoolien kautta 
 

 
Taulukko 1: EU:n rooli ja mahdolliset toimenpiteet laittoman maahantulon ja rajat ylit-
tävän rikollisuuden estämiseksi EU:n ulkorajoilla.1 Taulukko on tutkijan lähteessä 
mainitussa teoksessa olevasta taulukosta muokkaama. 
 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja Euroopan unioniin suuntautuvien matkustajavirtojen 

määrien kasvaessa muun muassa Venäjän ja Turkin2 mahdollisten viisumivapauksien seura-

uksena ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tiivistää EU-tasolta koordinoitua raja- ja tulliviran-

omaisten välistä yhteistyötä. Pelkästään nykyisiin rajanylikulussa käytettäviin tarkastus- ja 

valvontakonsepteihin turvautumalla rajanylityspaikkojen voidaan perustellusti olettaa ruuh-

kautuvan lähitulevaisuudessa.3 Sujuvan ja samalla EU:n sisäisen turvallisuuden kannalta luo-

tettavan rajanylikulkuliikenteen varmistamiseksi myös tulevaisuudessa on tärkeää tutkia EU:n 

ulkorajoilla työskentelevien viranomaisten välisen yhteistyön ja -toiminnan kehittämistä. Tur-

vallisuuden lisääminen ja rajanylityspaikkojen läpäisynopeuksien parantaminen tuleekin 

nähdä kaksoistavoitteena tarkasteltaessa tässä diplomityössä käsiteltävää viranomaisyhteis-

työn tehostamista. Yhteistyön tehostamisella ja päällekkäisyyksien välttämisellä voidaan 

myös saavuttaa kustannussäästöjä, jotka ovat tarpeellisia nykyisessä taloudellisessa tilantees-

sa. 

 

EU-tasolla tapahtuvaa raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tarkastellaan myös strate-

gisen kulttuurin näkökulmasta. Diplomityön tuottamilla tutkimustuloksilla lisätään ymmär-

rystä siitä, miten EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategiset kulttuurit vaikuttavat 

EU-tasolla tapahtuvaan raja- ja tulliviranomaisten väliseen yhteistoimintaan. Tämä tavoite 

sopii hyvin pyrkimyksiin vastata nykypäivän strategian tutkimuksen haasteisiin. Strategian 

                                                 
1 Simola Mikko, Kapteeniluutnantti, Rajavartiolaitos. Lissabonin sopimuksen vaikutus EU:n yhdennetyn rajatur-
vallisuuden kehittymiseen: uusia aseita integraatiolle? Esiupseerikurssin opinnäytetyö, 2012. Sivut 54–55. Tau-
lukossa olevien käsitteiden merkityksiä: Cepol, Euroopan poliisiakatemia. COSI, EU:n sisäisen turvallisuuden 
pysyvä komitea. Eurojust, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö. Europol, Euroopan poliisivirasto. 
Eurosur, Euroopan rajavalvontajärjestelmä. Frontex, EU:n rajaturvallisuusvirasto. 
2 Turkki on ainoa ehdokasvaltio EU:n jäseneksi, jolla ei ole viisumivapautta. 
3 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
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tutkimuksen voidaan katsoa olevan tieteenalana jatkuvan, globaalista kehityksestä johtuvan, 

muutospaineen alaisena. Uskottavuutensa säilyttämiseksi strategian tutkimuksen on kyettävä 

lisäämään ymmärrystä kansainväliseen turvallisuuteen vaikuttavista mekanismeista ja ilmi-

öistä. Strategian tutkimuksen tulisi pyrkiä tuottamaan päättäjille konkreettista hyötyä toteut-

tamiskelpoisten toimintamallien löytämiseen. Viime vuosikymmenten aikana strategian tut-

kimuksen alaan on tullut mukaan yhä enenevässä määrin uusia, monimuotoisia ja valtioiden 

rajat ylittäviä uhkakuvia.4 

 

Strategisen kulttuurin vaikutusta turvallisuusviranomaisten valvontatoimenpiteisiin ja annettu-

jen toimintaohjeiden noudattamiseen ei voi väheksyä. Eurooppalaisten raja- ja tulliviran-

omaisten strategisten kulttuurien ymmärtämiselle on olemassa tarve myös viime vuosina jul-

kaistujen tutkimustulosten valossa. Otwin Marenin toteaa vuonna 2010 julkaistun 

tutkimusraporttinsa tuloksissa, että EU-tasolla tapahtuvassa ajattelussa ja toimintaohjeissa 

on perustavaa laatua oleva aukko rajaviranomaiskulttuuriin vaikuttavien seikkojen huomioi-

matta jättämisen suhteen. Mareninin mukaan EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käytäntöön 

soveltamisen todellisen vaikuttavuuden arvioimiseksi on ymmärrettävä rajaturvallisuudesta 

vastaavien viranomaisten keskuudessa vallitsevien ammatillisten kulttuurien ominaispiirteet 

ja ajattelutavat. Laissa ja asetuksissa sekä viranomaisorganisaatioiden strategioissa, vuosi-

suunnitelmissa ja koulutusohjelmissa kirjallisesti kuvattujen toimintaohjeiden, tavoitteiden ja 

arvojen ei voida vain olettaa kanavoituvan itsestään kenttätason toimintaan. Käytännön toi-

mintaan vaikuttavat säädösten toimeenpanosta vastaavien yksilöiden omat ajatukset, joiden 

taustatekijänä on kyseisessä viranomaisyhteisössä vallitseva (strateginen) kulttuuri. Marenin 

toteaa tutkimuksessaan, ettei rajaturvallisuusviranomaisten kulttuurillista taustaa ja käyttäy-

tymistä selittävää tutkimusaineistoa ole juurikaan saatavilla. Hän itse olettaa rajaviranomais-

ten toimintaan vaikuttavien kulttuurillisten tekijöiden olevan samansuuntaisia tavanomaisten 

yleispoliisiviranomaisten strategisten kulttuurien kanssa.5 Lisäksi voidaan pitää varsin perus-

teltuna EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien EU-tason päätök-

sentekoon heijastuvien vaikutusten tutkimista. 

 

Vahvan Euroopan unionin luominen edellyttää ainakin jonkinasteista kulttuurien yhteen su-

lautumista. Euroopan yhdentymisen yksi merkittävimmistä käynnistäjistä ja Euroopan hiili- ja 

                                                 
4 Sivonen, Pekka: Strategian tutkimuksen haasteista ja realismin ajanmukaisuudesta, julkaisussa Huhtinen, Aki-
Mauri, Toiskallio, Jarmo: Maanpuolustuskorkeakoulu – kehittyvä sotatieteellinen yliopisto, Professori Mikko 
Viitasalon juhlakirja, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 2006. 
5 Challenges for Integrated Border Management in the European Union, Otwin Marenin, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper N:o 17, 2010, ISBN 92-9222-117-5. DCAF 
Occasional Papers are detailed, theoretical studies on core issues of Security Sector Governance. DCAF Occa-
sional Papers can be downloaded free of charge from the DCAF website at www.dcaf.ch/publications . 



4 
 

teräsyhteisön ensimmäisenä niin sanotun korkean viranomaisen puheenjohtaja toiminut Jean 

Monnet totesikin uransa loppuvaiheessa: ”jos saisin aloittaa alusta, aloittaisin kulttuurista” . 

EU:n päättäjät ovat pyrkineet lisäämään eurooppalaista näkökulmaa myös tiedotuksen kautta. 

EU parlamentti teki päätöksen lopettaa kansallisten tiedotuslehtiensä julkaisemisen vuoden 

2000 alusta. Parlamentti ja erityisesti sen tiedotusosasto ovat pyrkineet säännönmukaisesti 

painottamaan kansallisen näkemyksen sijaan eurooppalaista näkökulmaa. Raha on hyvä kan-

nustin yhteiseurooppalaisen aatteen levittämiselle erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilan-

teessa. Esimerkiksi monien EU:n myöntämien avustusten saanti riippuu siitä, kuinka paljon 

erilaisissa tilaisuuksissa korostetaan eurooppalaisuutta. Komissio ylläpitää luetteloa hyväksyt-

tävistä ja tuen ansaitsevista kokous- ja konferenssiaiheista.6 Rajaturvallisuuden alalla yhtenäi-

sen rajaturvallisuuskulttuurin synnyttämiseen on pyritty poliittisen tason ylhäältä päin tapah-

tuvien linjausten lisäksi koulutuksen ja yhteisoperaatioiden kautta. Kenttätason 

yhteistoiminnalla voidaan katsoa olevan tärkeä merkitys kansallisten rajaturvallisuusorgani-

saatioiden alimpien portaiden toiminnan ohjaamiseksi eurooppalaisten päämäärien mukaisik-

si.  EU-tasolta koordinoitua rahallista tukea ei makseta toimintaa isännöivän jäsenmaan nor-

maalitoiminnalle, vaan operaatioon osallistuville muille jäsenmaille ja isäntämaalle siltä osin 

kuin operaatiota johtavan isäntämaan EU:n sisäisen turvallisuuden tason nostamiseen pyrkivä 

toiminta aiheuttaa lisäkustannuksia operaation ulkopuolella tapahtuvaan normaalitoimintaan 

verrattuna. 

 

Monissa Euroopan unionin yhdessä jäsenmaiden kanssa laatimissa ohjelmissa pyritään ylläpi-

tämään ja vahvistamaan eurooppalaisia arvoja. Nämä eurooppalaiset arvot voidaan käsittää 

laajasti tulkiten myös yhteiseksi kulttuuriksi. Arvojen edistäminen kuuluu eurooppalaiseen 

identiteettiin ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat merkittävä eurooppalaisia yhdistävä voimavara. 

Valtiollisessa kontekstissa yhteisiin arvoihin perustuvan kulttuurin puute saattaa johtaa yh-

teiskunnallisiin levottomuuksiin ja äärimmilleen vietynä jopa valtioiden hajoamiseen.7 Eu-

roopan unionin poliittisen eliitin yhteisesti jakamat arvot toimivat politiikan lohkojen oh-

jenuorina ja niiden tulisi kanavoitua sekä muotoutua Euroopan parlamentin ja komission 

kautta EU-tason raja- ja tulliviranomaisten strategisiksi kulttuureiksi. Kuten Visuri vuonna 

2011 ilmestyneessä teoksessaan ”Maailman muutos ja Suomi” toteaa, Euroopassa vallitsevis-

ta erilaisista kulttuuriarvoista voidaan saada suurin mahdollinen hyöty, kun ne opitaan tun-

temaan ja niitä pyritään hyödyntämään positiivisella tavalla. Myös edellä mainittu puoltaa 

tarvetta pyrkiä muodostamaan raja- ja tulliviranomaiskentässä EU-tasolla vallitsevat strategi-

                                                 
6 Tuomi, Osmo: Seuraako Euroopan unioni aikaisempien suurvaltojen kehitystä? Maanpuolustuskorkeakoulu, 
strategian laitos, Julkaisusarja 2 N:o 20, ISBN 951-25-1405-2, Edita Prima Oy, Helsinki, 2003. Sivu 50. 
7 Visuri Pekka, Maailman muutos ja Suomi, ISBN 978-951-0-37678-2, WSOYpro Oy, Bookwell Oy 2011, sivut 
248–249. 
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set kulttuurit sekä tunnistamaan niiden vaikutukset viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi on ole-

massa selkeä tarve pohtia strategisten kulttuurien hyödyntämismahdollisuuksia sisäisen tur-

vallisuuden parantamiseksi. 

 

Itävallassa vaikuttanut Andrea Riemer pohti vuonna 2003 julkaistun EU:n turvallisuusstrate-

gian jälkeen kirjoittamassaan artikkelissa EU:n strategisen kulttuurin kehittymistä. Hän toteaa, 

että on olemassa tiettyjä aloja, kuten Schengenin sopimukseen liittyvä rajaturvallisuus, joilla 

on kenties tapahtunut ainutlaatuista EU-tason strategisen kulttuurin kehittymistä poliittisen 

integraation syvenemisen ja yhteisoperaatioiden seurauksena. Riemerin mukaan myös kan-

sainvälisestä oikeudesta ja eri yhteenliittymien välisistä sopimuksista sekä toimintatavoista on 

löydettävissä käytännön todisteita kansainvälisten normien ja jaettujen uskomusten sekä pyr-

kimysten kehittymiselle EU:n piirissä. Nämä jaetut uskomukset ja pyrkimykset ovat strategi-

sen kulttuurin kehittymisen tutkimiseen soveltuvan konstruktivistisen tutkimusotteen mielen-

kiinnon kohteena. Strateginen kulttuuri ei välttämättä ole toimijoita yhdistävä tekijä. Sille 

saattaa olla luonteenomaista myös sirpaleisuus.  EU:n viitekehyksestä voi löytyä erilaisia 

toistensa kanssa osittain päällekkäisiä alakulttuureja, jotka muodostavat yhdessä kaikkiin toi-

mijoihin vaikuttavan ja toimintaa dominoivan eurooppalaisen strategisen kattokulttuurin (bot-

tom-up -menetelmä). On myös mahdollista, että eurooppalainen kulttuuri muodostetaan ensin 

poliittisen eliitin toimesta ja levitetään tämän jälkeen politiikan lohkojen kautta erilaisten 

kenttätason toimijoiden keskuuteen (top-down -menetelmä). Riemerin tieteellinen artikkeli 

antaa näin ollen lisäperusteita ja -mahdollisuuksia EU-tason strategisten kulttuurien tutkimi-

selle rajaturvallisuuden ja tulliyhteistyön aloilla.8 

 

Tämä tutkimus rajataan koskemaan EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käyttöä kansainväli-

sen, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Rajausta selkeytetään kohdistamalla tämä tutki-

mus henkilöihin ja jättämällä tavarat9 tarkastelun ulkopuolelle Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklassa 77 mainitun yhdennetyn rajaturvallisuuden määritel-

män mukaisesti10. SEUT Artikla 77 ei anna oikeutusta tullilainsäädännölle. EU:n rajaturvalli-

suus- ja tulliyhteistyötä käsiteltäessä jätetään tarkastelun ulkopuolelle muissa maanosissa ta-

                                                 
8 Riemer, Andrea K.: Strategic Culture: European Deficits, World Security Network, 16.8.2004. Saatavissa in-
ternet -osoitteessa: http://www.worldsecuritynetwork.com/Europe/assoc.-prof.-dr.-andrea-k-riemer/Strategic-
Culture-European-Deficits Tiedot katsottu 6.1.2013. 
9 Tavaroihin luetaan myös raha, kasvit ja eläimet. 
10 SEUT -sopimuksen 77 artiklan mukaan Unioni kehittää politiikan, jonka tarkoituksena on:…, 77(1)(b) 
varmistaa henkilöiden tarkastukset ja tehokas valvonta ulkorajojen ylittämisen yhteydessä; 77(1)(c) ottaa 
vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen valvontajärjestelmä. Edellä tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
toimenpiteistä, jotka koskevat:..., 77(2)(b) tarkastuksia, joita tehdään ulkorajoja ylittäville henkilöille; 77(2)(d) 
kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, joilla otetaan vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen valvontajärjestelmä. 
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pahtuva yhteistyö raja- ja tulliviranomaisten välillä. EU:ssa tehtävän yhteistoiminnan vertaa-

minen esimerkiksi Yhdysvalloissa DHS:n (Department of Homeland Security) -tai Kanadassa 

CBSA:n (Canadian Border Service Agency) piirissä tehtävään yhteistyöhön olisivat omia, 

erillisten diplomitöiden aiheita. Lisäksi luotettavan, akateemiset kriteerit täyttävän viran-

omaistiedon saaminen muista maanosista on erittäin haastavaa ja tarvittavan lupamenettelyn 

takia epävarmaa. 

 

Tämän diplomityön aiheen ajankohtaisuudesta kertoo vuoden 2013 toisella puolivuotiskaudel-

la EU-puheenjohtajuuden vastaanottavan Liettuan kesäkuussa vuonna 2012 järjestämä kokous 

ulkorajoilla tapahtuvan viranomaisyhteistyön -ja EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehit-

tämiseen liittyen. Kokous kuului Liettuan suunnittelutyöhön tulevan EU-

puheenjohtajuuskautensa prioriteettialueiden määrittämiseksi. Myös Euroopan komission si-

säasioiden pääosasto (DG HOME) järjesti yhteistyössä verotus- ja tulliliiton pääosaston (DG 

TAXUD) kanssa kokouksen toukokuussa vuonna 2011 ja kesäkuussa vuonna 2012 liittyen 

komissiolle Tukholman ohjelman toteuttamissuunnitelmassa asetettuun velvoitteeseen laatia 

tiedonanto EU:n ulkorajoilla tehtävien erityyppisten tarkastusten paremmasta yhteistoimin-

nasta, koordinoinnista ja järkeistämisestä. 

 

Tämä yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö perustuu osin tutkijan esiupseerikurssin aikana 

vuosina 2011–2012 laatiman tutkielman “Lissabonin sopimuksen vaikutus EU:n yhdennetyn 

rajaturvallisuuden kehittymiseen: uusia aseita integraatiolle?” tutkimustuloksiin. Kyseisen 

tutkimuksen tulokset osittavat, että EU-tason yhteistoimintaa tehostamalla on mahdollista 

saavuttaa kaikkia jäsenmaita palvelevia synergiaetuja, jotka parantavat EU:n sisäisen turval-

lisuuden tasoa. Tämä diplomityö pyrkii omalta osaltaan kartoittamaan näitä yhteistyömahdol-

lisuuksia ja antamaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuvaihtoehtoja tämän puutteen kor-

jaamiseksi. 

 

1.2 Teoreettinen näkökulma ja relevanssi tutkimuksen kannalta 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tutkimuksen teoreettisia näkökulmia ja niiden taustoja. Tutki-

mukseen valitut näkökulmat perustellaan yhdistämällä ne tutkimuksen aihealueeseen. Strate-

ginen kulttuuri kytketään tässä luvussa osaksi tutkimuksen viitekehystä pääpainon ollessa 

liberaalin institutionalismin ja konstruktivismin käsitteissä sekä niihin sisältyvissä teorioissa. 

Strategista kulttuuria käsitellään erikseen omassa luvussaan (luku 3), jossa rakennetaan strate-
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gisen kulttuurin kokonaisviitekehys EU-kontekstissa pohjaksi EU:n rajaturvallisuus- ja tul-

liyhteistyön strategisten kulttuurien muodostamiselle. 

 

Strategian alan tutkimusten ilmiökenttää voidaan tutkia erilaisista katsannoista käsin. Strate-

gian tutkimustyöt rakennetaan joukosta teoreettisia ja metateoreettisia kerrostumia. Strategian 

tutkimus määrittyy enemmän tutkimuskohteen kuin lähestymistavan kautta. Näin ollen strate-

gian tutkimuksessa käytettävä teoriakenttä on rajoiltaan määrittymätön. Tämä mahdollistaa 

useiden erilaisten teorioiden käytön aivan kuten tässä diplomityössä on menetelty.11 

 

1.2.1 Liberaali institutionalismi 

 

Liberaali institutionalismi kuuluu realismin ja sosiaalisen konstruktivismin ohella kansainvä-

lisen politiikan keskeisiin tutkimussuuntauksiin. Globalisaation12 aikana näiden tutkimussuun-

tausten eroavaisuuksia voidaan tarkastella Euroopan unionin viitekehyksessä esimerkiksi alu-

eellistumisen sekä erilaisten alueellisten yhteenliittymien ja niiden ulkopuolisten toimijoiden 

välisten suhteiden ja verkottumisen kautta. Niin sanottu interregionaalinen tutkimusote on 

keskittynyt lähinnä Euroopan unionin13, Yhdysvaltojen ja Itä-Aasian muodostamien taloudel-

listen keskittymien keskinäisten suhteiden sekä näiden suurkeskittymien ja muun maailman 

välisten suhteiden tutkimiseen. Tutkijoiden mielenkiinto interregionalismia kohtaan heräsi 

kylmän sodan päättymisen jälkeen, jolloin mahdollisuudet erilaisten alueellisten ryhmittymien 

kehittymiselle lisääntyivät huomattavasti. Kaikki edellä mainitut kansainvälisen politiikan 

keskeisimmät tutkimussuuntaukset ovat pyrkineet luomaan oman käsityksensä Euroopan 

unioniin liittyvästä interregionalismin ilmiöstä painottamalla kukin itselleen parhaiten sopivia 

piirteitä. Liberaali institutionalismi näkee interregionalismin pääasiassa keinona hallita ny-

kypäivänä jatkuvasti laajenevia globalisoituvan maailman vuorovaikutussuhteita. Neorealis-

min mukaan interregionalismin taustalla on valtioiden ja alueellisten ryhmittymien tarve tasa-

painottaa oman alueensa ulkopuolella etenevää integraatiota tai interregionaalisten suhteiden 

                                                 
11 Joonas Sipilä ja Tommi Koivula: Kuinka strategiaa tutkitaan. Maanpuolustuskorkeakoulu, strategian laitos, 
julkaisusarja 2, tutkimusselosteita No. 50. Juvenes Print Oy, Helsinki 2013. Sivut 17, 18 ja 20. 
12 Globalisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa talousalueet ja rajat avautuvat. Se on seurausta kauppavaihdon ja 
pääoman liikkeiden lisääntymisestä, ihmisten ajatusten liikkumisesta, tiedon-, osaamisen -ja tekniikoiden leviä-
misestä sekä sääntelyn asteittaisesta poistamisesta. Euroopan unionin sanasto: Globalisaatio. 
( http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_fi.htm ) Tiedot katsottu 24.6.2013.  
13 Euroopan unioni on interregionalismin keskiössä, koska sitä pidetään alueellistumisen tunnetuimpana tuotok-
sena. Minkään muun alueellisen projektin ei voida katsoa edenneen niin pitkälle kuin EU:n integraatio (Söder-
baum, Fredrik & Langenhove, Luk van: Introduction: The EU as Global Actor and the Role of Interregionalism. 
Journal of European Integration, Vol. 27, No. 3: sivut 249–262, 2005). Tämän tutkimuksen kannalta on olennais-
ta havaita, että EU:n kehittymisen interregionalististen suuntausten malliesimerkiksi voidaan katsoa vahvistavan 
EU:n alueellista ideologiaa ja kulttuuria. 
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kehittymistä.14  Sosiaalisen konstruktivismin mukaan interregionalismi on keino edistää alu-

eellisten identiteettien15 muodostumista pakottamalla alueellisten yhteenliittymien toimijat 

yhteisten näkemysten ja toimintatapojen muodostamiseen.16 

 

Liberalismi korostaa muutosta ja kehitystä. Yhteistyön ja instituutioiden keskeisyys ovat libe-

ralismin tutkimuksellisia lähtökohtia. Unionin instituutioiden vaikutus, niiden monitasoinen 

hallinta ja politiikkaverkostot ovat liberalismille tyypillisiä tutkimuskohteita. Liberalistinen 

ajattelutapa korostaa myös Euroopassa vallitsevia erityisoloja. Voimalla uhkaaminen ei ole 

Euroopassa valtioiden välisten suhteiden arkipäivää. Liberalistisen ajattelutavan mukaisesti 

liberalistiset valtiot eivät sodi toisiaan vastaan17. Instituutioiden voidaan katsoa edistävän yh-

teistyötä, luovan vakautta ja vaikuttavan valtioiden tapoihin määritellä omat etunsa.18 

 

Liberalismiin liitetään läheisesti usko kansainvälisen politiikan muutokseen ja yhteistyön 

mahdollisuuksiin. Keskeisinä toimijoina ovat kansainväliset yhteisöt ja järjestöt. Liberalismin 

keskeisenä tutkimuskohteena on juuri läntinen integraatio, johon tämän tutkimustyö liittyy. 

Liberalististen teorioiden yhtenä päätavoitteena on integraatioprosessin selittäminen19. Lissa-

bonin sopimus integraation osana liittää tämän tutkimuksen liberaalin institutionalismin nä-

kökulmaan. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden edelleen kehittämistä voidaan mainituin pe-

rustein tutkia liberaalin institutionalismin näkökulmasta. Valtiot luovat instituutioita 

maksimoidakseen yhteisistä eduista saatavan hyödyn. Liberaalin institutionalismin mukaan 

mahdollisuus erilaisiin hyötyihin tulevaisuudessa tarjoaa valtioille vahvan kiihokkeen yhteis-

toimintaan ja kaikkia osapuolia hyödyttävien instituutioiden luomiseen.20 

 

Liberaaliin institutionalismiin perustuva lähestymistapa tunnistaa kansainvälisten instituutioi-

den ja niiden toimintaa säätelevien sopimusten itsenäisen roolin kansainvälisessä politiikassa. 

Toisaalta liberaalin institutionalismin näkökulma tunnustaa instituutioiden rakenteiden hei-

jastavan myös valtioiden välisiä valtasuhteita. Kansainvälinen oikeus21 voidaan nähdä kan-

sainvälisen politiikan valtasuhteiden heijastumana esimerkiksi siten, että suuret valtiot kyke-

                                                 
14 Hänggi, Heiner: Interregionalism: Empirical and theoretical perspectives. The Pacific Council of International 
Policy, Conference Paper, Los Angeles, 18 May, 2000. 
15 Tässä diplomityössä tarkastellaan EU:n rajaturvallisuusyhteistyön ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien 
kehittymistä konstruktivismin näkökulmasta. Toimijoiden identiteetit liittyvät niiden strategisten kulttuurien 
kehittymiseen. Näin ollen interregionalismin käyttäminen esimerkkinä tutkimussuuntausten eroavaisuuksien 
tarkasteluun sopii hyvin tämän tutkimuksen aihealueeseen. 
16 Rüland, Jürgen: ASEAN and the European Union: A Bumpy Interregional Relationship, Discussion Paper C 
95, 2001. Saatavissa internet -osoitteessa: http://aei.pitt.edu/197/1/dp_c95_rueland.pdf Katsottu 3.1.2013. 
17 Williams Paul D. Security Studies, an introduction. Routledge 2008. 
18 Tiilikainen Teija, Palosaari Teemu. Integraation teoria. Gaudeamus. Helsinki University Press 2007. 
19 Ibid. 
20 Williams Paul D. Security Studies, an introduction. Routledge 2008. 
21 Saman voidaan katsoa pätevän Eurooppa-oikeuteen tämän tutkimuksen viitekehyksessä. 
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nevät kieltämään pieniä valtioita helpommin sellaisten sopimusten luomisen, jotka toteutues-

saan olisivat niiden omien intressien vastaisia. Erikokoisten valtioiden suhde instituutioiden 

muodostamaan kontrolliregiimiin on erilainen liberaalin institutionalismin näkökulmasta. 

Kansainvälisten instituutioiden rajoitukset voivat pahimmillaan haitata suurten valtioiden val-

lankäyttöä esimerkiksi puhtaan anarkian tilaan verrattuna. Samasta syystä voidaan institutio-

naalisia sääntöjä pitää pienten valtioiden elinehtoina. Tämän vuoksi pienten valtioiden suhtau-

tumista kansainvälisen oikeuden22 muotoutumiseen voidaan pitää lähtökohtaisesti 

positiivisempana kuin suurten valtioiden. Monissa tapauksissa oikeusregiimin muodostumi-

nen on jo itsessään pienten valtioiden subjektiivisten intressien mukaista. Suurilla valtioilla ei 

ole liberaalin institutionalismin mukaan vastaavaa positiivista suhtautumista kansainvälisiin 

sopimuksiin.23 Tämän tutkimuksen viitekehyksessä on muistettava, että yhteisillä ulkorajoilla 

suojattavaa vapaan liikkuvuuden aluetta voidaan pitää yhtenä Euroopan unionin suurimmista 

saavutuksista. Näin ollen myös suurten eurooppalaisten valtioiden suhtautumisen Schengen -

alueen turvallisuutta parantamaan pyrkivään eurooppalaiseen lainsäädäntöön voidaan olettaa 

olevan lähtökohtaisesti positiivista. 

 

1.2.2 Strateginen kulttuuri 

 

Kulttuuri on tullut osaksi strategian tutkimusta erilaisten kehitysvaiheiden kautta. Jeffrey 

Lantis on koonnut yhteenvedon näistä kehitysvaiheista. EU:n kyvystä strategisen kulttuurin 

luomiseen on käyty mielenkiintoista keskustelua. Osa on epäillyt EU:n kykyä päästä yhteis-

ymmärrykseen yhteisistä uhkista ja intresseistä. Optimistit, kuten Cornish and Edwards väitti-

vät jo vuonna 2001 eurooppalaisen strategisen kulttuurin kehittyvän sosiaalistumisen24 kaut-

ta.25 Valtioiden strategiset kulttuurit ovat luonteeltaan melko pysyviä ja muuttuvat hitaasti. 

EU:n ja erityisesti EU:n instituutioiden ja muiden toimijoiden strategisten kulttuurien voidaan 

perustellusti todeta olevan valtioiden strategisiin kulttuureihin verrattuna varsin nuoria. Stra-

tegisen kulttuurin näkökulmaa käsitellään tarkemmin luvussa 3. Kyseisessä luvussa muodos-

tetaan EU:n yhteyteen sopiva strategisen kulttuurin kokonaisviitekehys, jonka pohjalta päälu-

vuissa 4 ja 5 rakennetaan EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategiset kulttuurit. 
                                                 
22 Tämän diplomityön viitekehyksessä eurooppalaisen oikeuden muodostumiseen. 
23 Keohane, Robert: International Relations and International Law: Two Optics. Harvard International Law Jour-
nal, No. 38, 1997. Teosta voidaan pitää yhtenä klassisena esimerkkinä liberaaliin institutionalismiin perustuvasta 
argumentaatiosta. 
24 Sosiaalistuminen = Sosiologiassa ja psykologiassa ihmisyksilön liittyminen sosiaaliseen ympäristöönsä. Sosia-
lisaatiossa yksilön käyttäytyminen mukautuu ympäristön käyttäytymissääntöihin. Suuri tietosanakirja. WSOY, 
Helsinki, 2001. 
25 Lantis, Jeffrey S: Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, Strategic Insights, Volume IV, Issue 
10, October 2005. Saatavissa internet osoitteessa:  
www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2005/Oct/lantisOct05.html Katsottu 
25.12.2012. 
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1.2.3 Konstruktivismi 

 

Konstruktivistit keskittyvät erityisesti ideoiden, normien, tiedon, kulttuurin ja poliittisten ar-

gumenttien rooliin painottaen kollektiivisesti käsitettyjen tai intersubjektiivisten26 ideoiden 

sekä käsitysten suhdetta sosiaaliseen elämään. Konstruktivismissa keskitytään niin sanottuihin 

sosiaalisiin faktoihin, kuten suvereenisuuteen tai oikeuksiin, joilla ei ole materiaalista todelli-

suutta. Sosiaaliset faktat ovat olemassa vain siitä syystä, että ihmiset uskovat niiden olevan 

olemassa ja toimivat sen perusteella. Konstruktivistisen analyysin keskeinen sisältö on ym-

märtää miten sosiaaliset tosiseikat muuttuvat ja miten ne vaikuttavat yhteistoimintaan erityi-

sesti poliittisella tasolla.27 Konstruktivismi soveltuukin näkökulmana tietoisuuden ja ymmär-

ryksen lisäämiseen viranomaisyhteistyössä EU-tasolla vallitsevista strategisista kulttuureista. 

 

Konstruktivismi voidaan jakaa toisistaan jonkin verran poikkeaviin tutkimustraditioihin, jotka 

painottavat analyyttiseltä kannalta hieman eri asioita. Konstruktivismin eri tutkimustraditiot 

ovat ontologisista seikoista keskenään hyvin pitkälle yksimielisiä. Esimerkiksi modernilla 

konstruktivismilla tarkoitetaan konstruktivistista traditiota, joka keskittyy maailmanpolitiikan 

subjektien ja objektien sosiolingvistiseen28 tarkasteluun. Moderni konstruktivismi voidaan 

jakaa kahteen tutkimushaaraan, holistiseen ja systeemiseen konstruktivismiin. Holistinen lä-

hestymistapa ottaa systeemistä konstruktivismia laajemman perspektiivin pyrkien yhdistä-

mään kansallisia ja kansainvälisiä ilmiöitä.29 Holistisen lähestymistavan edustajiin kuuluvat 

muun muassa Friedrich Kratochwil, Nicholas Onuf ja John Gerard Ruggie.30 

 

Konstruktivistisessa näkökulmassa korostuu rationalistisen määritelmän mukaisiin hyödyn 

maksimointiin pyrkiviin toimijoihin verrattuna instituutioiden rooli toimijoiden ohjaajina. 

Konstruktivistisessa näkökulmassa instituutiot ohjaavat toimijoita valitsemaan kulloinkin 

                                                 
26 Intersubjektiivisuus on mentaalinen tila, jossa käsityksemme, ajattelumme ja uskomuksemme ovat keskenään 
samankaltaisia toisistamme riippumatta (ilman sopimusten laadintaa tai asioista erikseen sopimista). 
27 Finnemore, Martha & Sikkink, Kathryn: Taking stock: The Constructivist Research Program in International 
Politics and Comparative Politics. Teoksessa: Annual Review of Political Science, 2001. Sivut 391–416.  
28 Sosiolingvistiikka tutkii kieltä ja sen käyttöä suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. 
29 Konstruktivismin systeeminen lähestymistapa hyväksyy uusrealistisen tulkinnan järjestelmäteoriasta. Järjes-
telmäteorian logiikan mukaan organisaatiot rakentuvat monista eri tekijöistä ja niiden erilaisista yhdistelmistä 
järjestelmiksi. Yksittäisiä organisatorisia tekijöitä voidaan ymmärtää vain suhteuttamalla ne osaksi itseään laa-
jempaa järjestelmää. Organisaatioiden ongelmat ovat usein tässä laajemmassa järjestelmässä ja järjestelmien 
välisessä dynamiikassa. Järjestelmäteoria korostaa erilaisten organisaatioiden dynaamista luonnetta staattisen 
analyysin sijasta. Järjestelmäteorian kannattajat muistuttavat liiallisen erikoistumisen vaaroista ja pyrkivät vä-
hentämään ajattelua ja vuorovaikutusta rajoittavia tekijöitä (Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat, ISBN 978-951-
44-7533-7, Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, Tampere 2008). 
30 Price, Richard & Christian Reus-Smit: Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism. 
Julkaisussa: European Journal of International Relations, vol. 4, 1998. 
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eteen tulevaan sosiaaliseen tilanteeseen sopivimman ratkaisun.  Rationalistisen näkökulman 

mukaan toimijat tekevät ratkaisunsa pääsääntöisesti aina oman edun maksimointiin pyrkien.31 

 

Konstruktivismia pidetään tapana ottaa huomioon sosiaalinen toiminta ja tiedon sosiaalinen 

rakentuminen. Tässä diplomityössä rakennetaan konstruktivistisessa mielessä EU:n viiteke-

hyksessä poliittisessa ja kulttuurillisessa asiayhteydessä esiintyvien käsitysten ja ideoiden 

avulla ymmärrystä ja tietoisuutta EU-tasolla vaikuttavista strategisista kulttuureista. Toimijoi-

den sosiaalinen maailma myös muokkaa, vaikuttaa ja ilmentää materiaalista maailmaa. Voi-

daan katsoa ettei ihmisillä ole pääsyä todellisuuteen muutoin kuin tulkintojen, eli konstrukti-

oiden, kautta. Nämä tulkinnat vaikuttavat yhteiskunnissa ja yhteisöissä vallitseviin 

prosesseihin ja niiden lopputuloksiin. Sosiaalisten ilmiöiden kulttuurilliset taustat ja normatii-

viset rakenteet kehittyvät konstruktiivisessa ajattelussa materiaalisia tekijöitä vaikuttavam-

miksi. Yhteisen ymmärtämisen normatiivisuus ylläpitää sosiaalista järjestystä kansainvälisellä 

tasolla.32 

 

Konstruktivismi on vaikuttanut strategisten kulttuurien määrittämiseen. Konstruktivismin 

mukaan kulttuuri perustuu jaettuihin uskomuksiin ja käsitykset strategiasta muodostuvat 

kanssakäymisessä muiden kanssa. Näin ollen konstruktivismi on laajentanut strategista kult-

tuuria käsitteenä siten, että ulkopuoliset tekijät ja toimijat voivat johtaa muutokseen strategi-

sessa kulttuurissa. Konstruktivismin kolme tärkeintä näkökulmaa voidaan teoksen Theories of 

International Relations mukaan jaotella seuraavasti: 1) käsitteelliset rakenteet, normit ja arvot 

vaikuttavat politiikkaan siinä missä materialismikin, 2) aineettomat tekijät vaikuttavat identi-

teettiin, joka puolestaan vaikuttaa intresseihin, 3) erilaiset toimijat ja rakenteet muodostuvat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.33 

 

Ernst Haas (1990) on todennut kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden edistävän ideoiden 

ja kehitysehdotusten toteutumista. Yhteistyöorganisaatiot mahdollistavat valtiollisen tason 

ajattelun muutoksen kansainvälisestä yhteistyöstä saatavien vaikutteiden mukaisiksi.34  1990 -

                                                 
31 Wallace, Pollack and Young: Policy-Making in the European Union. 6. painos. Oxford University Press, 2010. 
Sivu 24. 
32 Heiskala, Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktiivista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudeamus, 
Helsinki, 2000. Sivut 4–6. 
33 Reus-Smit, Christian, artikkeli: Constructivism, julkaisussa: Theories of International Relations, Third Edition. 
Burchill, Scott, Linklater, Andrew, Devetak, Richard, Donnelly, Jack, Paterson, Matthew, Reus-Smit, Christian, 
True, Jackqui. Palgrave Macmillan, New York, 2005, sivut 196-198. Saatavissa internet osoitteessa: 
http://gendocs.ru/docs/35/34939/conv_1/file1.pdf  
34 Richard K. Herrmann, artikkeli: Linking Theory to Evidence in International Relations, julkaisussa: Handbook 
of International Relations. Edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons, Sage Publications, 
London, Thousand Oaks, New Delhi, 2002. 
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luvun puolivälissä syntynyt strategisen kulttuurin kolmas sukupolvi35 noudatti konstruktivisti-

sia lähtökohtia kiinnittäessään erityistä huomiota identiteetin ja organisaatioiden muodostu-

miseen, historiaan, perinteisiin ja kulttuuriin. Konstruktivismissa keskitytään sosiaalisiin ra-

kenteisiin kiinnittäen erityistä huomiota normien vaikutukseen kansainvälisessä 

turvallisuuskentässä.36 Koska konstruktivismin mukaan kulttuuri perustuu jaettuihin usko-

muksiin ja käsitykset strategiasta muodostuvat kanssakäymisessä muiden kanssa, tarkastellaan 

tässä tutkimuksessa EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyön kautta muodostuvien 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien kehittymistä kon-

struktivismin näkökulmasta. 

 

Konstruktivismia voidaan pitää yksilölähtöisenä lähestymistapana. Samalla konstruktivismi 

korostaa oppimisen sosiaalisen kontekstin merkitystä, koska oppiminen on sidoksissa siihen 

kontekstiin ja kulttuuriin, jossa tietoa opitaan ja käytetään. Kulttuuritutkimuksessa tämä ilme-

nee kulttuurin yhteisöllisessä luonteessa. Yksilön näkökulmasta tietojen ja taitojen oppimisen 

lisäksi sosiaalisessa kanssakäymisessä opitaan tiettyyn toimintaympäristöön kuuluvia toimin-

tamalleja, normeja ja arvoja, jotka ovat yhteisiä kulloinkin kyseessä olevan ryhmän toiminnal-

le.  Näistä osakokonaisuuksista muodostuu kunkin yhteisön yhteinen kulttuuri.37 

 

Konstruktivismia lähellä oleva käsite konstruktionismi on vakiintumassa yleisnimitykseksi 

erilaisten ihmistieteellisten lähestymistapojen ryhmälle. Näiden lähestymistapojen mukaan 

yhteiskunnallisen todellisuuden olemassaolo riippuu inhimillisissä käytännöissä syntyvistä 

kulttuurisista konstruktioista. Tämän lähestymistavan mukaan ihmiset tuottavat sen yhteis-

kunnallisen todellisuuden, jossa he elävät. Vain sellaiset yhteiskunnalliset instituutiot, jotka 

tuotetaan yhteiskunnallisissa käytännöissä yhä uudelleen, voivat säilyä pidempään. Yhteis-

kunnallinen todellisuus muuttuu siten, että käytäntöjen lakatessa vahvistamasta joitakin kon-

struktioita, alkavat käytännöt vahvistaa joitakin muita konstruktioita tai entisiä konstruktioita 

joko muuntuneissa muodoissaan tai erilaisessa kontekstissa. Konstruktionismin erilaiset suun-

taukset eroavat toisistaan siinä suhteessa, millaisten tiedostamattomien tekijöiden ja pakkojen 

olemassaolon yhteiskunnassa ne tunnustavat. Maltillinen konstruktionismi olettaa, että vaikka 

ihmisten tuntema todellisuus on tulkittua todellisuutta ja kulttuurisen muuntelun kirjo on suu-

                                                 
35 Strategisen kulttuurin niin sanotut kolme sukupolvea esitellään tiivistetysti tämän diplomityön alaluvussa 1.3, 
keskeisimmät käsitteet. 
36 Lantis, Jeffrey S: Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, Strategic Insights, Volume IV, Issue 
10, October 2005. 
37 Rauste-von Wright M, von Wright J & Soini, T: Oppiminen ja koulutus. 9. uudistettu painos. WS Bokkwell 
Oy, Juva 2003. Sivu 169. 
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ri, voidaan tälle muuntelulle löytää monissa suhteissa tietyt rajat.38 Näin ollen myös kon-

struktionismi antaa tieteellistä pohjaa erilaisten kulttuurien, kuten EU:n rajaturvallisuus -ja 

EU-tason tulliyhteistyön strategisten kulttuurien kenttien rajojen muodostamiselle. 

 

Konstruktivismin yksi avainkysymys liittyy erilaisten institutionaalisten rakenteiden muotou-

tumiseen. Konstruktivismi painottaa yhteistyöhön liittyvien sosiaalisten suhteiden ja materiaa-

listen voimavarojen sekä erilaisten kykyjen jakautumista. Sosiaalisilla rakenteilla on kolme 

pääelementtiä, jotka ovat jaettu tieto tai ymmärrys, materiaaliset voimavarat ja toimintakäy-

tännöt. Ehkä tärkein konstruktivismin voimavara on sen tarjoamat lähes rajattomat mahdolli-

suudet yhdistää muiden teoreettisten koulukuntien näkemyksiä itseensä. Konstruktivismi sallii 

monenlaisten rakenteiden, mekanismien ja toimintayksiköiden olemassaolon, kunhan ne ovat 

rakentuneet jollain tavalla sosiaalisen kanssakäymisen ympärille. Näin ollen konstruktivismil-

la on vahva metateoreettinen potentiaali. Konstruktivismi tarjoaa analyyttisen lähestymista-

van sosiaalisten rakenteiden uudelleenmuodostamispyrkimysten sijaan. Teoria ja politiikka 

tulee erottaa toisistaan, jotta on mahdollista lisätä ymmärrystä jostakin ilmiöstä. Strategisen 

kulttuurin viitekehys tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden. Konstruktivismi mahdollistaa neljä 

analyyttistä lähestymistapaa lisätä ymmärrystä strategisen kulttuurin käsitteestä: 

• Kulttuurin maailma on kokemukseen perustuva ja mahdollistaa erilaisten toimintavaih-

toehtojen toteuttamisen. Olemassa olevat ja kokemusten kautta testatut strategiat, iden-

titeetit39 ja typologiat40 vaikuttavat strategisiin päätöksiin. Tästä syystä samoissa olo-

suhteissa tehdyt erilaiset päätökset ja reaktiot ovat ymmärrettävissä ja perusteltavissa. 

• Kulttuuri tietoon perustuvana järjestelmänä mahdollistaa erilaisia tulkintoja todelli-

suudesta ja käsillä olevasta tilanteesta. Kulttuurin avulla voidaan ymmärtää paremmin 

päätöksentekijöiden nykytilanteesta tekemiä johtopäätöksiä ja ratkaisuja. 

• Kulttuuri arvojen varaan rakentuvana järjestelmänä muokkaa identiteettejä ja pyrki-

myksiä. Erilaisten yhteisöjen identiteetit muuttuvat hitaasti ja vaikuttavat strategioihin. 

Uusia identiteettejä syntyy samanaikaisesti olemassa olevien identiteettien kanssa. 

Todellisuutta tulkitaan sekä vanhoihin että uusiin identiteetteihin perustuen. Kyky vas-

tustaa muutoksia on identiteettien säilymisen kannalta ratkaisevaa. 

• Yhteinen kulttuuri on sosiaalinen perusta erilaisille turvallisuusyhteisöille ja niiden 

suhteille ympäristönsä ja muiden toimijoiden kanssa.  Tämä analyyttinen lähestymis-

                                                 
38 Heiskala, Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudea-
mus, 2. painos, Tammer-Paino, Tampere 2004. Sivut 197–199. 
39 Identiteetti tarkoittaa yhteiskuntatieteissä kattokäsitettä yksilön tai ryhmän käsitykselle itsestään erillisenä, 
muista erottuvana kokonaisuutena. 
40 Typologia on luokittelujärjestelmä, jonka mukaisesti jonkin tieteenalan ilmiöitä lajitellaan niiden ominaisuuk-
sien perusteella eri tyypeiksi. 
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tapa viittaa erityisesti valtioiden muodostamien erilaisten ryhmien tai yhteisöjen suh-

teeseen niitä ympäröivän todellisuuden kanssa sekä toimintatapoihin, jotka vaikuttavat 

käsitykseen kutakin yhteisöä ympäröivistä uhkista ja haasteista.41 

 

Tässä diplomityössä kaikkia edellä mainittuja konstruktivismin mahdollistamia analyyttisiä 

lähestymistapoja tullaan tarkastelemaan EU:n rajaturvallisuusyhteistyön -ja EU-tason tulliyh-

teistyön strategisia kulttuureja muodostettaessa.  Hermeneutiikka mahdollistaa ymmärryksen 

lisäämiseen konstruktivistisesta näkökulmasta edellä mainittujen turvallisuusyhteisöjen piiris-

sä vallitsevista strategisista kulttuureista. 

 

1.3 Keskeisimmät käsitteet 

 

Diplomityön keskeisimpänä käsitteenä on EU:n yhdennetty rajaturvallisuus (englanninkieli-

nen termi Integrated Border Management, IBM), joka on aihepiirinä laaja. EU:n yhdennettyä 

rajaturvallisuutta on toistaiseksi tutkittu tieteellisesti melko vähän. EU:n yhdennetty rajatur-

vallisuus määriteltiin ja hyväksyttiin neuvoston päätelmissä Suomen EU-

puheenjohtajuuskaudella joulukuussa 200642.  EU:n yhdennetty rajaturvallisuus käsittää: 

• Schengenin rajasäännöstössä määritellyn rajavalvonnan (rajatarkastus ja rajojen val-

vonta) riskianalyysi ja rikostiedustelu mukaan lukien; 

• rajat ylittävän rikollisuuden tunnistamisen ja tutkimisen yhteistyössä kaikkien toimi-

valtaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa; 

• neliportaisen maahanpääsyn valvontamallin (toimenpiteet kolmansissa maissa43, rajan 

yli tapahtuva yhteistyö naapurimaiden kanssa, rajavalvonta, valvontatoimet vapaan 

liikkuvuuden alueella mukaan lukien palautusoperaatiot); 

• virastojen ja viranomaisten välisen yhteistyön rajaturvallisuuden alalla (rajavartijat, 

tulli, poliisi, kansalliset turvallisuusviranomaiset ja muut asianmukaiset viranomaiset) 

ja kansainvälisen yhteistyön; 

• jäsenvaltioiden sekä unionin toimielinten ja muiden toimien koordinoinnin ja johdon-

mukaisuuden.44 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konsepti on kehitetty ulkorajat ylittävien henkilöiden val-

vontaa ja tarkastuksia varten. Raja- ja tulliviranomaisten välinen yhteistyö sisältyy EU:n yh-

                                                 
41 Riemer, Andrea K.: Strategic Culture: European Deficits, World Security Network, 16.8.2004. 
42 EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmä hyväksyttiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. On 
perusteltua tutkia vastaako voimassa oleva määritelmä parhaalla mahdollisella tavalla nykyisiin mahdollisuuk-
siin ja haasteisiin. 
43 Muut kuin Euroopan unionin jäsenmaat. 
44 EU:n neuvoston päätelmät 5.-6.12.2006. 15801/06 (Presse 341). 
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dennettyyn rajaturvallisuuteen sen neljännen elementin, virastojen ja viranomaisten välisen 

yhteistyön rajaturvallisuuden alalla, kautta45. 

 

Maailman tullijärjestön (WCO, World Customs Organisation) pyrkimyksenä on yhtenäistää ja 

yksinkertaistaa tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa.  Maailman tullijärjestö kehittää omaa 

tavaroiden valvontaan keskittyvää konseptia nimeltään koordinoitu rajaturvallisuus (englan-

ninkielinen termi Coordinated Border Management, CBM). Maailman tullijärjestön mukaan 

heidän käyttämänsä termi soveltuu parhaiten eri politiikan alojen, ohjelmien ja viranomais-

toimintojen kokonaisvaikutuksen tehostamiseen laaja-alaisen yhteistyön kautta suosimatta 

vain yhtä yhteistoimintakonseptia. Maailman tullijärjestön mukaan integrated -termi ei ole 

riittävän kattava eikä anna oikeaa kuvaa konseptin todellisista tavoitteista.46 On mielenkiin-

toista, että maailman tullijärjestö julkaisi vuonna 2006 rajanylitysten sujuvuutta ja turvalli-

suutta edistämään pyrkineen dokumentin nimeltään Integrated Border Management47. Tämän 

diplomityön kannalta on keskeistä havaita, että maailman tullijärjestön kehittämää CBM -

termiä ei ole avattu eikä käsitelty missään EU-tason asiakirjassa. Kyseinen termi ja sen syn-

tyhistoria liittyvät maailman tullijärjestön omaan konseptuaaliseen kehitystyöhön, jonka pää-

asiallisena tavoitteena on tavaroiden rajanylikulun sujuvuuden ja valvonnan tehostaminen. 

Tutkittaessa raja- ja tulliviranomaisten EU-tason yhteistyötä on kuitenkin olennaista olla tie-

toinen molempien viranomaisten kansainvälisen yhteistyön kehityksestä ja sen mahdollisesta 

vaikutuksesta viranomaisyhteistyöhön ja strategisten kulttuurien muodostumiseen. 

 

Muita diplomityön keskeisiä käsitteitä ovat kansainvälinen, rajat ylittävä rikollisuus, sisäinen 

turvallisuus ja strateginen kulttuuri. Kansainvälisellä, rajat ylittävällä rikollisuudella tarkoite-

taan rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta.  Se on monimuotoinen ilmiö, jonka määritte-

ly ei ole täysin yksimielistä. EU:n määritelmän mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liit-

tyy vähintään kolmen henkilön pitkäaikaista yhteistyötä. Järjestäytynyttä rikollisryhmää 

epäillään törkeistä rikoksista ja sen toimintaa leimaavat muun muassa väkivallan ja rahanpe-

sun käyttö. Ryhmät ovat hierarkkisia tai verkostomaisia, ja niiden tarkoitus on tuottaa jäsenil-

leen voittoa ja/tai valtaa rikollisen ja laillisen toiminnan kautta.48 Kansainvälisen järjestäyty-

neen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, niin sanottu 

Palermon sopimus, määrittelee järjestäytyneen rikollisryhmän sellaiseksi kolmen tai useam-
                                                 
45 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
46 World Customs Organization (WCO), Research Paper No.2, Coordinated Border Management, a concept 
paper, June 2009, Stefan Aniszewski, Copyright 2010 World Customs Organization. 
47 World Customs Organization (WCO), Customs Compendium, Integrated Border Management, World Cus-
toms Organization, November 2006, Copyright 2006 World Customs Organization. 
48 Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta, Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistu-
neen asiantuntijaryhmän loppuraportti, Sisäasiainministeriö 31.3.2008, julkinen 15.4.2008. 



16 
 

man henkilön muodostamaksi rakenteeltaan jäsentyneeksi ryhmäksi, joka on ollut olemassa 

jonkin aikaa ja jonka tarkoituksena on tehdä yksi tai useampia vakavia rikoksia tai Palermon 

sopimuksen mukaisesti rangaistavaksi säädettyjä tekoja välittömän tai välillisen taloudellisen 

tai muun aineellisen hyödyn saamiseksi.49  

 

EU:n neuvoston vuonna 2008 hyväksymän järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen puitepää-

töksen ensimmäisen artiklan mukaisesti järjestäytyneen rikollisryhmän elementit ovat: 

• rakenteeltaan jäsentynyt yhteenliittymä; 

• ollut olemassa jonkin aikaa; 

• koostuu useammasta kuin kahdesta henkilöstä; 

• henkilöt toimivat yhdessä; 

• tekevät rikoksia, joista on säädetty vähintään neljän vuoden rangaistusmaksimi; 

• toimivat suoran tai epäsuoran taloudellisen tai muun aineellisen hyödyn hankkimi-

seksi. 

 

Rakenteellinen jäsentyneisyys tarkoittaa puitepäätöksen ensimmäisen artiklan 2 kohdan mu-

kaan, ettei rikollisryhmä saa olla muodostettu satunnaisesti rikoksen välitöntä tekemistä var-

ten. Jäsenvaltiot voivat asettaa enintään tällaiset rikollisryhmiä koskevan sääntelyn sovelta-

misalaa rajoittavat kriteerit järjestäytyneelle rikollisryhmälle. Puitepäätöksessä on todettu, 

että ryhmän jäsenten roolien ei tarvitse olla nimenomaisesti määriteltyjä, jäsenyyden jatkuvaa 

taikka ryhmän rakenteen kehittynyt.50 

 

Suomen rikoslain 17 luvun 1 a pykälässä säädetään järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 

osallistumisesta. Rikollisryhmällä tarkoitetaan järjestäytynyttä, tietyn ajan kestävää ja use-

amman kuin kahden henkilön muodostamaa yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäk-

seen sellaisia rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vanke-

utta.51  

 

Sisäinen turvallisuus määritellään suomalaisessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa sellaisek-

si yhteiskunnalliseksi tilaksi, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuk-

sista ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnet-

tomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai 

                                                 
49 Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus, Palermon 
sopimus, suomennos. 
50 EU:n neuvoston puitepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta, 2008/841/YOS, 24.10.2008, EUVL 
numero L 300, 11.11.2008. Sivut 42–45. 
51 Suomen rikoslaki 19.12.1889/39 ja laki rikoslain muuttamisesta 13.5.2011, voimaan 1.6.2011.  
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muutoksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Sisäinen turvallisuus voi kehittyä hyvälle 

tasolle monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Turvallisuutta edistävät turvallinen koti-, asuin- 

ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti sil-

loin, kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen 

teoistaan. Osa sisäistä tuvallisuutta on myös varautuminen suuronnettomuuksiin ja normaa-

liolojen häiriötilanteisiin.52 

 

Strategisen53 kulttuurin käsitteen otti ensimmäisenä käyttöön yhdysvaltalainen tutkija Jack L. 

Snyder vuonna 1977 Yhdysvaltain ilmavoimille laatimassaan raportissa ”The Soviet Strategic 

Culture: Implications for Limited Nuclear Operations”. Raportissa Snyder arvioi Neuvostolii-

ton suhtautumista Yhdysvaltain silloisen strategian mukaiseen rajoitettuun ydinaseiden käyt-

töön.54 Snyder määrittelee raportissaan strategisen kulttuurin niiden aatteiden, sopeutettujen 

tunneperäisten reaktioiden ja käyttäytymismallien summaksi, jonka kansalliset strategisen 

yhteisön jäsenet ovat omaksuneet koulutuksen tai imitaation kautta ja, joka on heille yhteinen 

koskien ydinasestrategiaa55.  

 

Strategisen kulttuurin käsitteeseen liittyen voidaan puhua ensimmäisen, toisen ja kolmannen 

sukupolven tutkijoista. Jack Snyder ja häntä seuranneet muut ensimmäisen sukupolven tutkijat 

viittasivat strategisella kulttuurilla erityisesti kansalliseen organisaatiokulttuuriin kognitiivise-

na ja kollektiivis-ontologisena perustana pyrkiessään todistamaan miten maailma voidaan 

                                                 
52 Sisäisen turvallisuuden ohjelma, Turvallinen elämä jokaiselle, Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2008. Sisäasi-
ainministeriön julkaisuja 16/2008. Sisäisen turvallisuuden ohjelma määrittelee poikkihallinnollisesti 
sisäisen turvallisuuden kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelma sisältää erityisiä tavoitteita 
ja toimenpiteitä myös laittoman maahantulon estämiseksi. 
53 Tässä yhteydessä on hyödyllistä käsitellä myös sanan ”strategia” -merkitystä. Sotatieteellinen strategia viittaa 
toimintaan, joka on yleensä tehtävissä käytössä olevilla resursseilla. Clausewitzin mukaan strategia on oppi tais-
telujen käyttämisestä sodan päämäärän saavuttamiseksi. Näin ollen strategia on Clausewitzin näkökulmasta 
alisteista politiikan asettamille sodan päämäärille. Sotatieteellinen strategia koskee organisaation olemassaolon 
perustaa, organisaation ydintoimintoja ja niiden käyttämisestä. Clausewitzin mukaan strategia on siis käytäntöä, 
vaikka sitä voidaan tutkia sotatieteessä. Liiketaloustieteellinen strategia viittaa organisaation muutokseen. Se 
liittyy haluun tai taitoon suuntautua tulevaisuuteen. Kyse ei ole siitä, mitä tänään tehdään voiton maksimoimi-
seksi, vaan siitä, miten tulevaisuudessa voidaan hankkia vielä enemmän voittoa. Liiketaloustieteellisessä strate-
gia-ajattelussa tärkeää ei ole se, mitä organisaatio nyt osaa, vaan lupaus siitä, mitä se voi osata. Kyseessä on näin 
ollen kyky suuntautua tulevaisuuteen irrottautumalla nykytilan viitekehyksistä ja ajattelemalla mitä voitaisiin 
olla. Aikakäsityksessä on eroavaisuuksia verrattaessa sotatieteellisiä ja liiketaloustieteellisiä käsityksiä strategias-
ta (Laaksonen, Marko: Merkillinen strategia. Puolustushallinnon strategian semioottinen tarkastelu. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu, johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, julkaisusarja 1, tutkimuksia N:o 1, akateeminen väitös-
kirja, Edita Prima Oy, Helsinki, 2009). 
54 Snyder, Jack L: The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, 
Rand Report R-2154-AF, 1977. Saatavissa: http://www.rand.org/pubs/reports/2005/R2154.pdf Katsottu 
19.9.2012. 
55 Snyder, Jack L: The Soviet Strategic Culture. Sivu 8. Tutkijan tekemä käännös. 
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käsittää samankaltaisena tietyn joukon keskuudessa. Ensimmäisen sukupolven tutkijat koros-

tivat niin sanotun toiseuden56 kysymyksen merkitystä tutkittaessa strategista kulttuuria.57 

 

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven strategisen kulttuurin tutkijat ovat yksimielisiä 

päätöksenteon sosiaalisesta luonteesta. Toisen sukupolven tutkijat eivät käsittele analyyseis-

saan materialistisia tekijöitä, kuten maantiedettä, vaan korostavat eliittien valtaa strategioiden 

laadinnassa. Toisen sukupolven strategisen kulttuurin tutkimusta edustaa esimerkiksi Alastair 

Iain Johnston.  Hänen mukaansa kansakunnan tai tietyn yhteisön symboliset myytit rajoittavat 

poliittisia eliittejä samalla tavoin kuin ne rajoittavat tavallisia kansalaisiakin. Eliitit käyttävät 

ikään kuin omia symboleitaan, ideoita, jotka ovat suunnattuja yhteisön muita jäseniä kohtaan. 

Näin eliitit luovat oman sisäisen virallisen kielensä ja sulkevat tällä tavoin pois sellaiset vaih-

toehtoiset tulevaisuuden strategiat, jotka saattaisivat haastaa kyseessä olevan eliitin arvovaltaa 

tai vähentää kyseisen eliitin vaikutusvaltaa tulevaisuudessa.58 

 

Kolmanteen sukupolveen kuuluvat strategisen kulttuurin tutkijat ovat keskittyneet kapea-

alaisemmin tapaustutkimusten kautta strategiseen päätöksentekoon. Kolmannen sukupolven 

strategisen kulttuurin tutkijoihin kuuluu esimerkiksi Elizabeth Kier.59 Hän esitti kulttuurillisen 

tulkinnan syistä Ranskan tappiolle Saksaa vastaan toisen maailmansodan aikana vuonna 

1940.60 Kaikki kolme strategisen kulttuurin sukupolvea voidaan käsittää yhdeksi strategista 

kulttuuria analysoivaksi tutkimusalaksi, koska niiden erot ovat pääasiassa painotuksellisia. 

Erilaisten yhteisöjen strategiset kulttuurit ja valitut toimintalinjat eivät ole pelkästään yhtei-

söön vaikuttavista sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä61 johtuvia. Strategisissa kulttuureissa ja 

niiden perusteella valituissa toimintalinjoissa voidaan katsoa heijastuvan myös kyseiseen 

                                                 
56 Snyder totesi neuvostoliittolaisesta strategisesta kulttuurista puuttuvan toiseuteen liittyvän raja-aidan sotilas- 
ja siviilitoimijoiden väliltä. Se antoi sotilaille mahdollisuuden omaksua ja laatia vain sotilaallisia tarkoitusperiä 
palvelevia doktriineja. Tuolloin puolustusministerit olivat usein neuvostoliittolaisessa yhteiskunnassa samalla 
palveluksessa olevia sotilaita. Tätä ongelmaa on pyritty välttämään läntisissä liberaalidemokratioissa jo pitkään 
asevoimiin kohdistetulla siviilivalvonnalla. 
57 Snyder, Jack L: The Soviet Strategic Culture. Sivu 30. 
58 Alastair Iain Johnston, “Thinking about Strategic Culture”, International Security, Vol. 19, No. 4, spring 1995, 
page 57. Johnstonin mukaan: “Use of symbols by elites is directed at other members in the group. In this case, 
elites create an ‘official language’ of discourse which excludes alternative strategies, undermines challenges to 
their authority, mobilizes support and otherwise upholds their hegemony in the decision process.” 
59 Poore, Stuart 2003. “What is the Context?: A Reply to the Gray-Johnston Debate on Strategic Culture”, Re-
view of International Studies, vol. 29 (1), Pages 279–284. 
60 Kier, Elizabeth 1996. “Culture and French Military Doctrine Before World War II”, teoksessa Katzenstein, 
Peter J. The Culture of National Security - Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia Universi-
ty Press. Ranskan sotilasjohto ei katsonut omaavansa kykyä offensiiviseen sodankäyntiin asevelvollisuuteen 
perustuvasta armeijastaan johtuen. Tämän seurauksena Ranska katsoi olevansa pakotettu omaksumaan puolus-
tuksellisen strategian. Lisäksi Ranskan sotilasjohto uskoi, ettei myöskään Saksan asevelvollisuusarmeijalla olisi 
offensiivista sotilaallista kykyä. Näin ollen Ranskan sotilastiedustelu ei huomioinut tiedustelutietoja, joiden 
mukaan Saksa tulee käyttämään nuoria, asevelvollisista muodostettuja joukkoja, hyökkäysoperaatioidensa kär-
jessä. 
61 Esimerkiksi yleinen poliittinen kulttuuri (sisäinen tekijä) tai uhkakuvat ja teknologinen kehitys (ulkoisia teki-
jöitä). 
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joukkoon tai yhteisöön kuuluvien keskuudessa vallitseva syvempi identiteetti, joka saa sel-

känojansa yhteisesti narratoidusta menneisyydestä ja mahdollisista myyteistä, joihin yhteisö-

jen eliitti ja jäsenet ovat samaistuneet. 

 

Strategista kulttuuria ja sen määritelmien kirjavuutta käsitellään yksityiskohtaisemmin päälu-

vussa 3. Samassa luvussa määritellään myös strategisen kulttuurin kokonaisviitekehys EU-

kontekstissa. Pääluvuissa 4 ja 5 johdetaan kyseiseen viitekehykseen perustuen ensimmäistä 

kertaa EU:n rajaturvallisuusyhteistyön -ja EU-tason tulliyhteistyön strategiset kulttuurit. Nä-

mä strategisista kulttuureista muodostettavat uudet käsitykset ovat samalla tässä tutkimukses-

sa sovellettavia perusteltuja hypoteeseja, joita ei kuitenkaan pyritä myöhemmin todistamaan 

oikeiksi tai vääriksi. Ne muodostavat ikään kuin tutkimuksen lähtöolettamukset, joiden valos-

sa tutkimuksen viitekehyksen rajaamaa todellisuutta tarkastellaan. Samalla vastataan tutki-

muskysymykseen ”Millaisia ovat raja- ja tulliviranomaisten strategiset kulttuurit EU-

tasolla?”. 

 

1.4 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen viitekehys ja tutkimusasetelma 

 

Tämän diplomityön pääkysymyksenä on: 

Vastaako nykyinen EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmä Lissabonin sopimuksen, 

Tukholman ohjelman sekä sisäisen turvallisuuden strategian asettamiin haasteisiin ja mahdol-

lisuuksiin? 

 

Apukysymyksiä ovat: 

Miten EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä kehittämällä voidaan parantaa 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämistä? 

Mitä eri vaihtoehtoja EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön kehittämiselle on 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen tehostamiseksi? 

Millaisia ovat raja- ja tulliviranomaisten strategiset kulttuurit EU-tasolla? 

Miten strategiset kulttuurit ohjaavat EU-tasolla tapahtuvaa raja- ja tulliviranomaisten välistä 

yhteistoimintaa? 

Miten strategiset kulttuurit ilmenevät EU-tasolla tapahtuvassa raja- ja tulliviranomaisten väli-

sessä yhteistoiminnassa? 
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Tämän diplomityön viitekehyksellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, johon tutkittava ilmiö 

sijoittuu. Seuraavassa kuvassa esitettävä viitekehys liittää tutkimusongelman aihealueen laa-

jempaan käsitekenttään ja asiayhteyteen (kuva 1). 

 

 

 

 

Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys62 

 

Tutkimusprosessin painopiste on EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen tehos-

tamismahdollisuuksien määrittämisessä EU-tasolla tapahtuvan raja- ja tulliviranomaisten vä-

lisen yhteistyön kautta sekä EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmän mahdollisten 

kehitystarpeiden kartoittamisessa. Olennaisena osana tutkimusta muodostetaan EU-tason 

rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategiset kulttuurit ja tarkastellaan niiden vaikutusta EU-

tason raja- ja tulliviranomaisten väliseen yhteistyöhön. 

 
                                                 
62 Tutkimuksen viitekehystä muodostettaessa on perehdyttävä aikaisempaan aihealuetta koskevaan tutkimusai-
neistoon, määriteltävä keskeiset käsitteet ja valittava tutkimuksessa käytettävä lähestymistapa. Lähestymistapa 
pyritään avaamaan lukijalle viitekehyksen avulla. Viitekehys muodostaa ikään kuin punaisen langan, joka ohjaa 
tutkimusta ja suhteuttaa sen muuhun oman tieteenalansa tutkimukseen. Viitekehys auttaa ennen kaikkea vastaa-
maan siihen kysymykseen, mikä näkökulma kyseiseen tutkimukseen soveltuu. Viitekehyksen muodostaminen on 
yksi tutkimuksen keskeisimmistä työvaiheista, joka yleensä seuraa tutkimusaiheen valintaa. Viitekehys myös 
yhdistää tutkimuksen aiempaan tietoon ja käsitteisiin sekä auttaa työhön soveltuvien teorioiden valinnassa. Ylei-
nen perehtyminen tutkimusaiheeseen, aikaisemmin laadittuihin tutkimuksiin ja niihin liittyviin teorioihin helpot-
taa tutkimustyön viitekehyksen muodostamisessa, tukee tutkimusongelman selkeyttämistä ja rajaamista sekä 
edistää oikeiden tutkimusmenetelmien valintaa (Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma, WSOY 2001). 
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Seuraavassa kuvassa esiteltävän tutkimusasetelman avulla pyritään varmistamaan, että käytet-

ty tutkimusaineisto sekä metodi mahdollistavat tutkimuskysymyksiin vastaamisen kattavasti 

ja mahdollisimman yksiselitteisesti (kuva 2). 

 

 

Kuva 2: Tutkimusasetelma 
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Tutkimuksen apukysymyksiin vastataan luvuissa 4, 5 ja 6. Pääkysymykseen vastataan johto-

päätökset -luvussa 7 erityisesti lukuun 6, EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden tehostaminen, 

kootun tiedon perusteella. 

 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimusmetodina käytettiin asiakirjoihin ja tutkimuskirjallisuuteen sekä virallisiin puheisiin 

pohjautuvaa sisällön analyysiä ja täydentäviä teemahaastatteluja. Teemahaastatteluilla tuettiin 

virallisasiakirjojen ja puheiden analysointia. Tutkimuskohdetta analysoitiin ja siihen liittyvät 

uudet kehittämismahdollisuudet tuotiin esille laajaan ja yksityiskohtaiseen aineiston tarkaste-

luun perustuen. 

 

Tässä diplomityössä käsitys EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisista kulttuureista 

muodostettiin hermeneutiikan keinoin. Konstruktivismissa tutkimuksen metodologia63 perus-

tuu hermeneutiikkaan64. Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti ymmärtämisen ja tulkinnan 

teoriaa, jossa yritetään etsiä tulkinnalle mahdollisia sääntöjä. Hermeneuttinen ymmärtäminen 

tarkoittaa ilmiöiden merkityksen oivaltamista. Ymmärtäminen ei ala tyhjästä, vaan sen perus-

tana on aina se, miten kohde ymmärretään ennestään eli esiymmärrys. Ymmärtäminen etenee 

kehämäisenä liikkeenä, josta käytetään myös nimitystä hermeneuttinen kehä. Tutkimuspro-

sessin aikana korostuu vuorovaikutus esiymmärryksen ja varsinaisen ymmärtämisen välillä. 

Se erottaa hermeneutiikan luonnontieteiden kausaalisesta luonteesta ja loogisesta kehästä. 

Tutkimuslöydöksinä käsitellään tutkijan tutkimuskohteesta tekemiä tulkintoja.65 Strategisen 

kulttuurin tutkimiseen valittu metodologia edellyttää tutkimukselta dialektisuutta66, jossa kult-

tuurin olemusta pyritään paljastamaan abstraktoimalla ja käsitteellistämällä siitä tehtyjä ha-

vaintoja. Tehtyjen havaintojen perusteella muodostetaan käsitys kulttuurin olemuksesta. Täs-

sä tutkimuksessa hermeneutiikka ilmenee EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten 

kulttuurien käsityksen esiymmärryksen kehittymisenä tutkimuksen edetessä. Tutkijan ja aineis-

                                                 
63 Metodologiassa on kysymys niistä käytännön metodeista, tavoista, joilla tietoa hankitaan ja tutkimusongelman 
ratkaisuun liittyviä kysymyksiä pyritään ymmärtämään tai selittämään. 
64 Metsämuuronen, J. 2006. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2. laitos. 4. painos. Gummerus 
Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2007. Sivu 207. 
65 Tuomi, Jouni, Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Tammi, Helsinki, 2009. Sivut 34–
35. 
66 Dialektiikka on antiikin kreikkalaisten keksimä ja filosofien käyttämä keskustelumuoto, jonka avulla pyrittiin 
etsimään totuutta, yhteisymmärrystä ja kumoamaan ristiriitaisia näkemyksiä. Dialektiikka tutkii yhdessä ajatte-
levien ihmisten muodostamaa yhteisöä. Dialektiikka ottaa huomioon keskustelijoiden kokemukset, ennakkoluu-
lot ja taustaoletukset. Dialektiikka tutkii järjen työskentelyä silloin, kun järki pyrkii etenemään yksittäisistä ha-
vainnoista kohti laajempaa kokonaisnäkemystä (Väittele ja voita: persoonallisuus peliin. Gerry Spence, su-
suomentanut Riikka Stewen. WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva. 1996). 
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ton välinen dialogi muutti tutkimusprosessin aikana tutkijan käsitystä EU-tason rajaturvalli-

suusyhteistyön ja tulliyhteistyön strategisista kulttuureista. 

 

Max Weber kävi keskustelua yhteiskuntatutkimuksen arvovapaudesta ja arvorelevanssista. 

Hänen mukaansa yhteiskuntatutkijan tulee edetä tutkimustyössään siinä mielessä arvovapaas-

ti, ettei hänen tutkimuksensa kautta tuottama opetus muutu saarnaksi. Yhteiskuntatutkimuk-

sen arvo riippuu erityisesti siitä, ettei tutkija muuntele tuloksiaan omille arvokannanotoilleen 

edulliseksi, vaan raportoi tutkimuslöydöksensä tulokset totuudenmukaisesti riippumatta siitä 

ovatko tutkimustulokset tutkijan mieltymysten mukaisia. Tutkimusaiheen valinnassa ja tutki-

musongelman asettelussa tutkijalla on enemmän valinnanvaraa. Onkin mahdollista, että tutki-

ja antaa omien arvokannanottojensa näkyä tutkimusaiheen ja -ongelman kautta. Tutkijan on 

myös aihetta valitessaan ja ongelmanasettelua pohtiessaan huomioitava edustamansa tutki-

jayhteisön kulttuuriarvot. Weberin mukaan kulloinkin merkittäviltä näyttävät tutkimusongel-

mat määrittyvät suhteessa tutkijayhteisön taustakulttuureissa vallitseviin kulttuuriarvoihin. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tutkijoiden tulisi valita kohteikseen ainoastaan arvokkaina 

pidettyjä asioita. Tutkimusongelmien määrittämisellä arvorelevantisti taustakulttuurin arvoi-

hin verrattuna tarkoitetaan sitä, että tutkittavien asioiden on liityttävä jollakin tavalla tausta-

kulttuurissa arvokkaina ja tärkeinä pidettyihin asioihin.67 EU:n yhdennetty rajaturvallisuus on 

tällainen, koska sen avulla pyritään parantamaan EU:n sisäistä turvallisuutta, mahdollistamaan 

vakaa yhteiskunnallinen kehitys ja tukemaan EU:n taloudellisen kasvun edellytyksiä. 

 

Weberin mukaan yhteiskuntatutkimus kykenee tuottamaan kasautuvaa tietoa niin kauan, kun 

taustakulttuurin määrittämät arvorelevanssit pysyvät lähes samoina. Arvorelevanssien muut-

tuessa muuttuvat myös tutkimuksen painopistealueet ja osa siihen asti muodostetusta tiedosta 

menettää arvonsa. Yhteiskuntatutkimus on tällaista taustakulttuurin arvojen määräämää kes-

kustelua yhteiskunnan kanssa. Näin ollen sen tehtävää voidaan pitää loputtomana.68 Anthony 

Giddens on kehittänyt Weberin perustelemaa ajatusmallia eteenpäin. Giddensin yhteiskunnal-

listen käytäntöjen ja yhteiskuntatutkimuksen välisen kaksoishermeneutiikan ajatuksessa yh-

teiskunnalliset käytännöt erotellaan luonnontieteen tutkimuskohteista, koska yhteiskunnalliset 

käytännöt ovat toimijoiden arkitietämyksen tasolla jo jäsentyneet tiettyihin merkityksiinsä. 

Jotta yhteiskuntatutkija voisi ymmärtää mitä yhteiskunnassa tapahtuu, on hänen ensin selvi-

tettävä niitä merkityksiä, joilla toimijat itse jäsentävät omia yhteiskunnallisia arkikäytäntö-

jään. Tämän jälkeen tutkija luo niin sanottuja toisen tason käsitteitä, joilla hän pyrkii jäsentä-

                                                 
67 Weber, Max. ”Objectivity” in social science and social policy, julkaisussa Max Weber: The Methodology of 
the Social Sciences. The Free Press, New York, 1949. Sivut 50–112. 
68 Ibid. 
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mään omaa tutkimuskohdettaan. Toisen tason käsitteet eivät ole enää arkitietoutta, vaan yh-

teiskuntatutkijan esittämä asiantuntijatulkinta. Asiantuntijatulkinta voi muuttua osaksi arkitie-

toa, mikäli toimijat alkavat jokapäiväisessä elämässään jäsentää käytäntöjään asiantuntijatul-

kinnan kautta luotujen käsitteiden pohjalta69. Giddens ei osoita Weberin tavoin pelkästään 

sitä, että yhteiskunnalliset käytännöt suuntaavat yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Giddens 

osoittaa yhteiskuntatutkimuksen olevan reflektiivinen käytäntö, joka ikään kuin ohjaa yhteis-

kunnallista kehitystä muokatessaan yhteiskunnallisessa tulkinnassa esiintyviä käsitteitä uuteen 

muotoon.70 Strategian tutkimus kuuluu yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piiriin käsitellen 

myös ihmisten sosiaalista toimintaa. Strategian tutkimuksessa korostuu tutkijan kyky tutki-

muskohteeseensa liittyvien ilmiöiden tulkintaan strategisella tasolla sekä tutkimusaineiston 

luotettavuuden arviointi. EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyössä vallitsevien strategisen 

tason käytäntöjen taustojen merkitysten selvittäminen on edellytyksenä strategisten kulttuuri-

en käsitteiden määrittämiselle tutkijan asiantuntijatulkintana. 

 

Tämän diplomityön lähdeaineiston muodostavat EU:n sopimukset, ohjelmat, suunnitelmat, 

tiedonannot ja päätelmät sekä EU:n strategia-asiakirjat ja pysyväisvirastojen monivuotiset 

suunnitelmat (multi-annual plans). Lisäksi tutkimuksessa tukeuduttiin EU-tason akateemisiin 

kirjoituksiin, joita ovat julkaisseet eurooppalaiset ajatusriihet (think tank), kuten Centre for 

European Policy Studies (CEPS) ja Center for the Study of Democracy (CSD). EU:n rajatur-

vallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien muodostamiseksi tutkimuksessa analysoi-

tiin edellä mainittujen lähteiden lisäksi virassa olevien korkeiden EU-virkamiesten71  ja polii-

tikkojen pitämiä virallisia puheita ja lausuntoja. 

 

Puheiden analysoinnissa käytettiin diskurssianalyysin keinoja72. Diskurssianalyysiä pidetään 

sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvana, väljänä teoreettisena viitekehyksenä73. Kon-

struktionismi erilaisten ihmistieteellisten lähestymistapojen ryhmänä käsittelee yhteiskunnal-

lisen todellisuuden olemassaolon riippumista inhimillisissä käytännöissä syntyvistä kulttuuri-
                                                 
69 Esimerkkeinä tällaisista alkujaan tieteellisistä, mutta myöhemmin arkikäyttöön tulleista käsitteistä voidaan 
mainita käsitteet ”normi” ja ”stressi”. 
70 Heiskala, Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudea-
mus, 2. painos, Tammer-Paino, Tampere 2004. Sivut 212-213.   
71 Kuten EU:n komission puheenjohtaja tai EU:n komissaarit sekä EU:n pysyväisvirastojen pääjohtajat. 
72 Tässä diplomityössä on huomioitava, että puheiden tulkitseminen diskurssianalyysin keinoin muodosti vain 
osan tutkimusprosessia. Diskurssi -termi on liian laaja yksittäisten puheiden analysointiin. Sen rinnalla voidaan 
käyttää diskurssien kulttuurisesti tiivistyneisiin merkityksiin toimijoiden käytössä olevina tulkinta- tai käsitteel-
listämisresursseina viittaavaa käsitettä tulkintarepertuaari. Tulkintarepertuaarit ovat diskurssin käytännön sovel-
luksia ja tapoja ymmärtää diskurssien sisällön järjestyminen. Repertuaarit ovat toistuvasti käytettyjä termejä ja 
termisysteemejä, joita käytetään toimintojen ja tapahtumien kuvaamiseen. Repertuaareja voidaan johtaa toistu-
vasti käytetyistä avainmetaforista ja kielikuvista. (Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret: Discourse and Social 
Psychology, Sage, London, 1989, s.146-155.) Tässä diplomityössä puheiden ja lausuntojen analysointiin strate-
gisten kulttuurien muodostamiseksi käytettiin tulkintarepertuaarin tarjoamia mahdollisuuksia. 
73 Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret: Discourse and Social Psychology, Sage, London, 1989, s.175. 
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sista konstruktioista. Konstruktionismiin perustuvan lähestymistavan mukaan ihmiset tuotta-

vat sen yhteiskunnallisen todellisuuden, jossa he elävät. Siitä huolimatta, että ihmisten tunte-

ma todellisuus on tulkittua todellisuutta ja kulttuurisen muuntelun kirjo on suuri, voidaan 

konstruktionismin mukaan tälle muuntelulle määrittää tietyt rajat.74 Näin ollen konstruktio-

nismiin perustuvaan teoreettiseen viitekehykseen kuuluvia diskurssianalyysin keinoja, kuten 

tulkintarepertuaareja, voidaan hyödyntää muodostettaessa rajoja ja pääelementtejä EU-tason 

rajaturvallisuusyhteistyön ja tulliyhteistyön strategisille kulttuureille. Diskurssianalyysiin pe-

rustuvien keinojen pääasiallisena tarkoituksena on ottaa kantaa siihen miten puhuja asiansa 

esittää, ei mitä hän sisällöllään tarkoittaa. 

 

Laadullisen diskurssianalyysin avulla pyritään tutkimaan sosiaalisen todellisuuden muodos-

tamista sosiaalisten käytäntöjen kautta. Diskurssianalyysissä tutkimuskohteina ovat kielen 

käyttö ja merkitysten tuottamisen tavat kielenkäyttöön liittyvissä asiayhteyksissä ja toimin-

nassa. Puheiden kautta välitettäviä sanoja voidaan pitää diskurssianalyyttisessä tarkastelussa 

tekoina, joilla saattaa olla poliittisia seurauksia.75 Diskurssianalyyttinen näkökulma rakennet-

tiin tähän diplomityöhön sopivaksi huomioimalla tutkijan oma asiantuntemus ja nelivuotinen 

työhistoria EU-tason rajaturvallisuustehtävistä. Aihepiirin tuntemus mahdollisti erilaisten vi-

vahteiden ja painotusten sekä tarkoituksellisten sanomatta jättämisten löytämisen EU-tason 

rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyöhön liittyen.  

 

Kirjallisen materiaalin analysoinnin lisäksi tätä diplomityötä varten tehtiin yhteensä 12 henki-

löhaastattelua vuoden 2012 syksyn ja alkutalven aikana. Haastateltavien henkilöiden tärkeim-

pinä valintakriteereinä olivat heidän ammatillinen kokemuksensa EU-tasolla tapahtuvasta 

raja- ja tulliviranomaisten välisestä yhteistyöstä sekä vaikuttamismahdollisuutensa yhteistyön 

ilmenemiseen ja strategisten kulttuurien kehittymiseen raja- ja tulliviranomaisten keskuudessa. 

Henkilöhaastatteluilla tuettiin asiakirja- ja kirjallisuustutkimusta. Haastattelut kohdennettiin 

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin henkilöstöön ja EU:n komission sisäasiain pääosastolla 

rajaturvallisuusasioiden parissa työskenteleviin henkilöihin sekä EU-tason tulliyhteistyön 

kanssa tekemisissä oleviin virkamiehiin. Raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön ja sii-

hen vaikuttavien strategisten kulttuurien selvittämiseksi haastateltiin myös EU:n rajaturvalli-

suusprojektissa EUBAM:ssa (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine)76 

                                                 
74 Heiskala, Risto. Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Gaudea-
mus, 2. painos, Tammer-Paino, Tampere 2004. Sivut 197–199. 
75 Palonen Kari: Kootut retoriikat. Esimerkkejä politiikan luennasta. Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofi-
an julkaisuja (Publications of Social and Political Sciences and Philosophy, SoPhi) 11, Jyväskylän yliopistopai-
no, Jyväskylä 1997. Sivut 77–78. 
76 EUBAM:n johtajana työskentelee perinteisesti rajaupseeri ja apulaisjohtajana tulliviranomaistaustan omaava 
henkilö. 
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työskentelevää IBM-neuvonantajaa.  Haastattelujen sisältöön saatiin lisäarvoa haastattelemal-

la myös EU-tason viranomaisyhteistyötä tutkineita ammattilaisia, kuten Peter Hobbing.77 Val-

taosa haastatteluista tehtiin englannin kielellä. Diplomityön tiivistelmä laadittiin suomen kie-

len lisäksi myös englanniksi78, jotta haastatelluille henkilöille voidaan antaa yleiskuva 

tutkimustuloksista. Henkilöhaastattelujen avulla pyrittiin luomaan kattava ja monipuolinen 

kokonaiskuva EU-tasolla tapahtuvan raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön ongelmista 

ja mahdollisuuksista sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi haastattelut ja niiden 

tulkitseminen mahdollistivat ymmärryksen lisäämisen EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviran-

omaisyhteistyön strategisista kulttuureista sekä niiden ilmenemisestä yhteistyön aikana. 

Myös tutkijan esiupseerikurssin tutkimustyön aikana loppuvuonna 2011 tekemiä haastatteluja 

oli mahdollista hyödyntää79. Haastatteluilla hankittua aineistoa ei ole saatavilla kirjallisessa 

muodossa. Tämän vuoksi haastateltavien henkilöiden joukosta muodostettiin mahdollisimman 

suuri ja kattava. Tällä tavoin pyrittiin parantamaan aineiston ja erityisesti sen tulkinnan luotet-

tavuutta sekä välttämään yksittäisen haastateltavan henkilön lausuntojen merkityksen nouse-

minen tulkintavaiheessa liian suureksi. Haastattelujen kattavuudella varmistettiin se, että tut-

kimuksessa esitettävät tiedot ja tulkinnat eivät perustu ainoastaan yksittäisiin 

satunnaispoimintoihin. Kootun haastatteluaineiston tulkinnassa oli keskeistä arvioida kunkin 

haastatellun henkilön esittämien näkemysten tarkoitusperiä. On perusteltua olettaa, että haas-

tateltavat pyrkivät myös rakentamaan lausunnoillaan haluamaansa totuutta. Erilaisia asiakirjo-

ja ja puheita analysoimalla oli mahdollista hankkia täydentävää ja vertailumahdollisuuksia 

antavaa tietoa haastatteluissa esille tuotujen näkemysten tulkitsemiseksi. Haastateltavat henki-

löt valittiin tutkijan omaan ammattitaitoon perustuen. Haastattelujen kohdentamisen onnistu-

misen merkitystä voidaan pitää suurena sekä asiakirjoihin sisältymättömän viimeisimmän 

tiedon saamisen varmistamiseksi että tutkimustulosten luotettavuuden kannalta80. 

                                                 
77 Dr. Peter Hobbing on “Senior Associate Fellow” Brysselissä sijaitsevassa CEPS (Centre for European Policy 
Studies) -ajatusriihessä. Lisäksi Dr. Hobbing on Euroopan komission eläkkeellä oleva ex-virkamies. Hän on 
toiminut oikeus- ja sisäasioiden pääosastolla muun muassa tulli- ja poliisiasioiden yksikön päällikkönä. Dr. Hob-
bing on toteuttanut rajaturvallisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä tutkimustoimeksiantoja muun muassa 
Euroopan parlamentille. 
78 Haastatelluista selkeä vähemmistö, ainoastaan neljä henkilöä, puhuu suomea. 
79 Tutkija laati esiupseerikurssin tutkielman aiheesta: Lissabonin sopimuksen vaikutus EU:n yhdennetyn rajatur-
vallisuuden kehittymiseen: uusia aseita integraatiolle? Edellä mainitussa työssä käsiteltiin esimerkiksi neuvoston 
alaisuuteen Lissabonin sopimuksella perustetun sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean työskentelystä saatuja 
kokemuksia, jotka liittyvät sekä rajaturvallisuus- että tulliviranomaisten toimintakenttään. Esiupseerikurssin 
tutkimustyön aikana tehtyjä haastatteluja hyödynnettäessä huomioitiin haastatteluajankohdan mahdollinen vaiku-
tus tiedon luotettavuuteen. Tietoja tarkistettiin tarpeen mukaan tämän diplomityön yhteydessä tehtyjen haastatte-
lujen aikana loppuvuonna 2012. 
80 Haastattelujen kohdehenkilöiden valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota henkilöiden ammatillisen taustan 
liittymiseen mahdollisimman kattavalla tavalla tutkimuskysymyksiin. Esimerkiksi verotus- ja tulliliiton pääosas-
tolla ”Head of unit Customs Policy -tehtävässä” työskentelevä Tomas Kucirek on ennen nykyistä tehtäväänsä 
toiminut samalla komission pääosastolla ”Head of unit Risk Management and Security -tehtävässä”. Näin ollen 
Kucirekilla on näkemystä paitsi EU-tason tullipolitiikan kehitysnäkymistä, myös tulliviranomaisten roolista 
sisäisen turvallisuuden kentässä mukaan lukien yksi varteenotettava raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön 
kehittämisen osa-alue (laaja-alainen riskien arviointi ja hallinta). 
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Haastattelut fokusoitiin rajaturvallisuusalan -, tullitoiminnan -ja viranomaisyhteistyön asian-

tuntijaryhmiin. Tutkimuksen arvoa olisi voinut nostaa lisäämällä EU-tason viranomaistoimin-

taan ja sen kehittymiseen erikoistuneiden tutkijoiden haastattelujen määrää. Se ei ollut mah-

dollista käytännön syistä johtuen, koska alan merkittävimmät tutkijat työskentelevät eri 

puolilla Eurooppaa Suomen ulkopuolella. Lisäksi strategiseen kulttuuriin erikoistuneita tie-

deyhteisön jäseniä tai strategiseen kulttuuriin muuten perehtyneitä henkilöitä voidaan pitää 

tämän diplomityön aiheen kannalta huomionarvoisena tahona. Strategisen kulttuurin ammatti-

laisten haastatteleminen tutkimusprosessin alkuvaiheessa olisi kenties mahdollistanut tämän 

tutkimuksen aikana tehtyjen haastattelujen paremman kohdentamisen strategisen kulttuurin 

tutkimisen kannalta olennaisiin seikkoihin. Lisäksi strategisen kulttuurin asiantuntijoiden 

haastatteluista saatua tietoa olisi ollut mahdollista hyödyntää analysoitaessa kirjallista tutki-

musaineistoa strategisen kulttuurin näkökulmasta. 

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina81. Haastatteluja ohjanneina aihepiireinä toimivat 

EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisyhteistyön strategisten kulttuurien muodostumi-

seen ja ilmenemiseen vaikuttavat tekijät sekä EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välisessä 

yhteistyössä erityisesti Lissabonin sopimuksen aikakaudella esiin nousseet ongelmat ja mah-

dollisuudet. Haastattelun teemat rajattiin riittävän väljästi, jotta haastateltavilla oli mahdolli-

suus tuoda omaa ammattitaitoaan ja omia näkemyksiään esille riittävän laajasti sekä painottaa 

oman näkemyksensä mukaan tärkeitä asioita.  Käytännön syistä johtuen teemahaastattelut 

toteutettiin pääasiassa puhelinhaastatteluina. Osin teknisistä syistä ja haastateltavien vaati-

muksesta päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että haastatteluista laadittiin kirjalliset muistiinpa-

not eikä niitä nauhoitettu82. Haastatelluille henkilöille lähetettiin tarvittaessa haastattelun jäl-

keen täsmentäviä kysymyksiä sähköpostitse. Haastateltavat olivat ennalta sovituista 

haastattelusäännöistä johtuen avoimia ja perusteellisia. Se ilmeni EU-tason viranomaisyhteis-

työn vaikeuksista keskusteltaessa ja erityisesti tullitaustaisten EU-virkamiesten kertoessa ko-
                                                 
81 Teemahaastattelussa haastattelu kohdistetaan tiettyihin aihepiireihin tutkijan tekemään valintaan perustuen. 
Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastateltavilla on kokemuksia samanlaisesta tilanteesta (EU-tason yh-
teistyö raja- ja tulliviranomaisten välillä, EU:n raja- ja tulliviranomaisten keskuudessa vallitsevat strategiset 
kulttuurit ja niiden kehittyminen). Haastateltavat tulkitsevat tilannetta ainakin osittain omien subjektiivisten 
kokemustensa pohjalta. Teemahaastatteluissa tutkija pyrkii huomioimaan erilaisia tulkintoja ja merkityksenanto-
ja tutkimuksen aihealueeseen liittyen. (Hirsjärvi Sirkka, Hurme Helena: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun 
teoria ja käytäntö. Helsinki 2000.) Tätä diplomityötä laadittaessa teemahaastattelun aiheet ilmoitettiin haastatel-
taville etukäteen lähetettyjen haastattelupyyntöjen yhteydessä. Haastattelupyyntö -asiakirja on tämän diplomi-
työn liitteenä 1. 
82 Haastattelujen nauhoittamisen tärkeys tuotiin haastateltaville esille erityisesti tutkimuksen luotettavuuden 
arvioinnin kannalta. Suurin osa haastatelluista ei joko antanut lupaa haastattelujen nauhoittamiseksi tai oli sitä 
mieltä, että tietoisuus nauhoittamisesta saattaa asettaa rajoitteita vapautuneelle keskustelulle. Tutkija laati haas-
tatteluista kirjalliset muistiinpanot ja kirjoitti ne puhtaaksi yleiskielisesti asiasisällön mukaan. Haastatteluista 
saatuja vastauksia tarkennettiin tarvittaessa esittämällä haastateltaville toistokysymyksiä tutkimustyön analysoin-
tivaiheessa. 
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kemuksistaan ja näkemyksistään rajaturvallisuusviranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Tämä oli ainoa keino hankkia tietoa erityisesti strategiseen kulttuuriin vaikuttavista seikoista 

ja viranomaisyhteistyön tulevaisuudesta EU-kontekstissa. Tutkimustyötä tukevien teemahaas-

tattelujen kestot vaihtelivat 45 minuutista lähes kahteen tuntiin. 

 

Tutkimusprosessin aikana hankittu haastatteluaineisto luokiteltiin sen tulkintaa ja tutkimusra-

portin laadintaa varten teema-alueittain83 ja haastateltavien edustamien politiikanlohkojen / 

hallinnonalojen tai ammatillisen taustan perusteella. Haastatteluaineiston luokitteleminen 

teema-alueisiin mahdollisti tarkastelun sekä erillisinä kokonaisuuksina (rajaturvallisuusviran-

omaisten- ja tulliviranomaisten toimien koordinointi EU-tasolla sekä rajaturvallisuus- ja tulli-

viranomaisten keskuudessa ilmenevät strategiset kulttuurit) että niitä yhdistämällä (esimer-

kiksi EU-tasolta koordinoidun rajaturvallisuusviranomaisten yhteistoiminnan vaikutus 

tulliviranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön tai rajaturvallisuusviranomaisten keskuu-

dessa vallitsevan strategisen kulttuurin vaikutus yhteistoimintaan tulliviranomaisten kanssa). 

Haastatteluaineiston luokittelu politiikanlohkoittain tai hallinnonalojen perusteella mahdollisti 

tarkastelun sekä oman politiikanlohkon / hallinnonalan viitekehyksessä että vuorovaikutus-

suhteessa toisen politiikanlohkon / hallinnonalan kanssa84. 

 

1.6 Aikaisempi tutkimus 

 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan Suomi toimii aktiivisesti EU:n rajapolitiikan ja 

yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämisessä. Vapaa liikkuvuus ja Schengen-

alueen laajeneminen edellyttävät yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämistä sekä 

tarkastusten ja valvonnan vahvistamista unionin ulkorajoilla.85 

 

Tämän diplomityön aihealuetta on toistaiseksi tutkittu melko vähän. Rajaturvallisuus on saa-

nut osakseen huomiota Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden sekä lisääntyneen laillisen ja 

laittoman maahanmuuton paineen ympärillä käytävän keskustelun, samoin kuin niiden lisään-

tyvän politisoitumisen myötä. Aikaisempien tutkimustöiden perusteella voidaan todeta, ettei 

rajaturvallisuuden merkitys ole EU:n sisäisen turvallisuuden kontekstissa vielä kaikilta osin 

                                                 
83 Teema-alueita ovat: 1) EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten välinen yhteistyö, 2) EU:n viitekehyk-
sessä rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten keskuudessa ilmenevät strategiset kulttuurit ja niihin vaikuttavat 
ratkaisevat osatekijät, ominaispiirteet sekä näkemykset. 
84 Toisin sanoen rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten strategisen tason toiminnan tarkastelemisen EU-
kontekstissa sekä omilla päätehtäväalueillaan että yhteistyössä toisen hallinnonalan kanssa. 
85 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010. Sivu 31. Puolustusministeriö, 
Vammalan kirjapaino 2011. 
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täysin asemoitu ja EU-tasolla tapahtuvan viranomaisyhteistyön lisäämisessä on edelleen on-

gelmia synergiaetujen löytämiseksi erityisesti vaikeina taloudellisina aikoina. 

 

Sofiassa Bulgariassa sijaitseva eurooppalainen ajatusriihi (think tank), Center for the Study of 

Democracy (CSD) on toteuttanut vuonna 2011 valmistuneen EU:n rajavalvonta- ja tulliviran-

omaisten yhteistyötä kartoittavan tutkimuksen, johon EU:n komissio on osallistunut muun 

muassa kommenttien muodossa86. Tämän diplomityön kannalta on tärkeää havaita, että tutki-

mus keskittyy nimensä mukaisesti parhaiden käytänteiden löytämiseen yhteistoiminnan pa-

rantamiseksi. Tutkimus sisältää myös raja- ja tulliviranomaisten organisaatioiden kulttuuria ja 

identiteettejä sekä yhteistyöhön vaikuttavia poliittisia taustoja käsitteleviä jaksoja. Centre for 

the Europen Policy Studies (CEPS) -ajatushautomossa (think tank) työskentelevä tutkija Peter 

Hobbing on laatinut vuonna 2011 valmistuneen tutkimuksen tulliviranomaisten roolista EU:n 

ulkorajavalvonnassa87. Otwin Mareninin vuonna 2010 julkaistu tutkimus käsittelee EU:n yh-

dennetyn rajaturvallisuuden ongelmia ja ristiriitoja88. 

 

Tutkija itse on laatinut oman, vuonna 2012 valmistuneen esiupseerikurssin opinnäytetyönsä 

aiheesta “Lissabonin sopimuksen vaikutus EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittymi-

seen: uusia aseita integraatiolle?”. Muita maanpuolustuskorkeakoulussa laadittuja rajaturvalli-

suuteen liittyviä tutkimustöitä ovat muun muassa Urpo Riissasen yleisesiupseerikurssin dip-

lomityö ”Rajaturvallisuus – ilmiö, strategia ja turvallistaminen” (2009). Työssä on laajennettu 

käsityksiä rajaturvallisuudesta ja sen ilmiön ymmärtämisestä sekä tutkittu Suomen ja EU:n 

rajaturvallisuusstrategioiden muotoutumista. Janne Kurvinen on esiupseerikurssin tutkimus-

työssään vuonna 2010 tutkinut EU:n rajaturvallisuusyhteistyön roolia ja kehitystä osana integ-

raatioprosessia. Kurvinen laati yleisesikuntaupseerikurssin diplomityönsä vuonna 2011 ai-

heesta ”EU:n rajaturvallisuus – raja turvallisuutena vai turvallisuus rajana?”. 

 

Strategista kulttuuria on tutkittu erityisesti valtiollisessa viitekehyksessä. Torsti Sirénin vuon-

na 2009 valmistunut tutkimus “State Agent, Identity and the New World Order. Reconstruc-

ting Polish Defence Identity after the Cold War Era” ja Alpo Juntusen tutkimus ”Venäjän 

imperiumin paluu (2009)” ovat esimerkkejä valtioihin liittyvästä strategisen kulttuurin tutki-

                                                 
86 Better management of EU borders through cooperation, study to identify best practices on the cooperation 
between border guards and customs administrations working at the external borders of the EU, Center for the 
Study of Democracy (CSD), 5 Alexander Zhendov St., 1113 Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-477-169-0, 2011. 
CSD:n julkaisemia tutkimuksia on saatavilla internet osoitteessa: www.csd.bg 
87 Customs Cooperation in the Area of Freedom, Security and Justice. The role of customs in the management of 
the EU’s external border, Peter Hobbing, June 2011. ISBN 978-94-6138-104-0. Available for free downloading 
from the CEPS website: http://www.ceps.eu  
88 Challenges for Integrated Border Management in the European Union, Otwin Marenin, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper N:o 17, 2010, ISBN 92-9222-117-5. 
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muksesta.  Kapteeniluutnantti Jussi Jämsén teki vuonna 2011 valmistuneen yleisesikuntaup-

seerikurssin diplomityönsä aiheesta ”Strategisen kulttuurin vaikutus Venäjän arktisten intres-

sien turvaamisessa”. Torsti Sirén laati vuonna 2008 Tiede ja ase -julkaisuun tieteellisen artik-

kelin aiheesta ”Suomalainen strateginen kulttuuri ja päätöksenteon rationaalisuus”. Eri 

yliopistoissa laadittua strategisen kulttuurin tutkimusorientaatiota voidaan pitää yleisesti otta-

en varsin laajana. 

 

Strategisen kulttuurin käsitteen kehittymiseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta mainitta-

koon Melanie Grahamin (The University of Northern British Columbia) tutkimus ”Re-

defining strategic culture” vuodelta 2011. Tutkimuksessa esitetään suoran kausaalisen suhteen 

luomista yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevien strategisen -ja fyysisen ympäristön sekä kult-

tuurin turvallisuuteen vaikuttavien prioriteettien välille. Tämän perusteella Graham esittää 

työssään uutta strategisen kulttuurin määritelmää. 
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2. LISSABONIN SOPIMUKSEN AIKAKAUDEN HAASTEET JA 

MAHDOLLISUUDET 

 

2.1 Yhteiset uhkat ja haasteet 

 

EU:n piirissä sisäisen turvallisuuden ylläpito on noussut merkittävään asemaan. Sisäisen tur-

vallisuuden ylläpitoon kuuluvat esimerkiksi suojautuminen rajat ylittävää rikollisuutta ja ter-

rorismia vastaan. Yhteistyö sekä EU:n sisällä että naapurimaiden kanssa on välttämätöntä 

varauduttaessa rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja erilaisten onnettomuustilantei-

den sekä katastrofien aiheuttamiin uhkiin. EU-tasolla tapahtuvalla toiminnalla on edellä mai-

nittuihin asioihin liittyen selkeä rooli normien määrittäjänä ja yhteistyön organisoijana. Poliit-

tisten päättäjien kansalliset ennakkoluulot ja turvallisuusorganisaatioissa vallitseva 

konservatiivisuus saattavat vaikeuttaa yhteistyötä.89 

 

Euroopan unioni hyväksyi joulukuussa 2003 Euroopan turvallisuusstrategian. Se käsittelee 

Euroopan turvallisuuden ulkoista ulottuvuutta. EU:n turvallisuusstrategia on korkein unionin 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ohjaava asiakirja, jonka tarkoituksena on ohjata ja vah-

vistaa unionia globaalina toimijana. Strategian mukaan laajamittainen hyökkäys jotakin jä-

senmaata vastaan on epätodennäköinen. Euroopan turvallisuusstrategia määrittää keskeisim-

miksi uhkiksi terrorismin, joukkotuhoaseiden leviämisen, toimintakyvyttömät valtiot ja 

järjestäytyneen rikollisuuden.90 

 

Neuvosto täydensi strategiaa Espanjan puheenjohtajuuskaudella helmikuussa 2010 hyväksy-

mällä sisäisen turvallisuuden strategian. Eurooppa-neuvosto hyväksyi strategian 25.–

26.3.2010 pidetyssä kokouksessaan. Sisäisen turvallisuuden strategia esittää keskeisimmät 

uhkat ja määrittää EU:n sisäisen turvallisuuden konseptin. Se kertoo myös sen, miten EU:n ja 

jäsenvaltioiden resursseja tulisi käyttää. Erityistä huomiota on kiinnitetty sisäisen turvallisuu-

den edistämiseen EU:n ulkosuhteiden avulla. Suomen EU-puheenjohtajakaudella vuonna 

2006 vahvistettu EU:n yhdennetty rajaturvallisuus on olennainen osa sisäisen turvallisuuden 

strategiaa.91 

 
                                                 
89 Visuri Pekka, Maailman muutos ja Suomi, ISBN 978-951-0-37678-2, WSOYpro Oy, Bookwell Oy 2011, sivu 
246. 
90 Euroopan unionin turvallisuusstrategia, 2003. Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa. 
Turvallisuuteen vaikuttavat uhkat saattavat muuttua nopeastikin. Esimerkiksi talouden roolin merkittävyyttä 
turvallisuuteen vaikuttavana uhkana ei osattu ennustaa kymmenen vuotta sitten laaditun strategian yhteydessä. 
91 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. Tiedot saatavissa internet osoitteessa: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313FIC.pdf  



32 
 

Sisäisen turvallisuuden strategia määrittelee merkittäviksi yhteisiksi uhkiksi terrorismin kai-

kissa muodoissaan, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden, rajat 

ylittävän rikollisuuden, väkivallan sekä luonnonkatastrofit ja ihmisten aiheuttamat katastrofit. 

Strategiassa todetaan, että yhdennetyn rajaturvallisuuden mekanismia on vahvistettava muun 

muassa parhaiden käytäntöjen levittämiseksi rajavartijoiden keskuudessa. Eurooppalaisen 

rajavartiojärjestelmän perustamismahdollisuuksia on strategian mukaan tutkittava ennakolta 

tehtävän analyysin pohjalta ja Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosurin jatkokehittämistä 

sekä uusien teknologien mukanaan tuomia mahdollisuuksia on korostettava. EU:n sisäisen 

turvallisuuden strategia korostaa yhteisen toimintakulttuurin luomisen tärkeyttä eurooppalai-

sille lainvalvontaviranomaisille rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi.92 

 

Sisäisen turvallisuuden strategiassa todetaan, että sisäisen turvallisuuden käsitettä ei ole ole-

massa ilman ulkoista ulottuvuutta. Sisäinen turvallisuus riippuu enenevässä määrin ulkoisesta 

turvallisuudesta. Toimet rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamisen lisäämiseksi myös EU:n ulkopuolella93 ovat ratkaisevan tärkeitä sisäisen tur-

vallisuuden kannalta. Heikkoihin ja toimintakyvyttömiin valtioihin on kiinnitettävä erityistä 

huomiota, jotta niistä ei tulisi järjestäytyneen rikollisuuden tai terrorismin tukikohtia ja sitä 

kautta uhkia myös EU:n sisäiselle turvallisuudelle.94  

 

Sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmassa Tuk-

holman ohjelman toteuttamiseksi ilmenee pyrkimys tulliliiton95 roolin kasvattamiseen EU:n 

sisäisen turvallisuuden ylläpidossa. Rajaviranomaisten, tullin, poliisin ja muiden viranomais-

ten välisellä yhteistyöllä todetaan osaltaan edistettävän globaalien turvallisuusuhkien, kuten 

rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja rahanpesun torjuntaa.96 EU-tason 

tulliyhteistyöoperaatioiden linkkiä sisäisen turvallisuuden uhkien torjuntaan on pyritty vahvis-

tamaan aivan viime aikoina. EU-tason yhteisiä tullioperaatioita97 suunnittelevia henkilöitä on 

kehotettu operaatioita valmistellessaan kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota poliisivi-

rasto Europolin julkaisemien OCTA (Organized Crime Threat Assessment) -ja ROCTA (Rus-

                                                 
92 Ibid. 
93 EU:n yhdennettyyn rajaturvallisuuteen kuuluvan neliportaisen maahanpääsyn valvontamallin yhtenä element-
tinä ovat toimenpiteet kolmansissa maissa. 
94 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. 
95 Tulliliitto on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT sopimus) ensimmäisessä luvussa tar-
koitettu EU:n tulliliitto ja -alue, lukuun ottamatta tulliliittoja Turkin, Andorran ja San Marinon kanssa. 
96 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisesta EU:n kansalaisten hyväksi: 
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi, 20.4.2010. KOM (2010) 171 lopullinen; ja Euroo-
pan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteut-
tamissuunnitelma, viisi askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa, 22.11.2010. KOM (2010) 673 lopullinen. 
97 Joint Customs Operations (JCO) 
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sian Organised Crime Threat Assessment) raporttien suosituksiin.98 Neuvosto päättää EU:n 

vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan painopisteistä juuri OCTAn ja ROCTAn 

perusteella. Edellä mainittu osoittaa, että tulliviranomaisia on alettu huomioida aikaisempaa 

paremmin pyrittäessä tehostamaan sisäisen turvallisuuden uhkien torjuntaa. 

 

Tulliviranomaisilla tulisi olla nykyistä vahvempi rooli sisäisen turvallisuuden uhkien torjun-

nassa. Monien EU-maiden tulleilla on vielä työtä niin paikkansa löytämisessä kuin riittävän 

ymmärryksen hankkimisessa omasta roolistaan sisäisen turvallisuuden kentässä. Siirtymä pe-

rinteisestä rahan kerääjän roolista rikollisuuden torjujaksi vie aikaa. Toisaalta myös monien 

EU-maiden rajaturvallisuusviranomaiset hakevat vielä paikkaansa torjuakseen sisäisen turval-

lisuuden uhkia mahdollisimman laaja-alaisesti.  Rajaturvallisuusviranomaisten puolella asias-

sa voidaan kuitenkin todeta olevan hieman tullia pidemmällä. Joissakin jäsenmaissa rajavi-

ranomaiset ovat vielä ”ainoastaan passintarkastajia” ilman, että rikollisuuden torjunnan -ja 

sisäisen turvallisuuden parantamisen mahdollisuuksia on täysin sisäistetty.99 

 

Rajat ylittävä yhteistyö väkivaltaisten ääriryhmien kesken, käsittäen myös toisten ryhmien 

suunnitteleman väkivaltaisen toiminnan taloudellisen tukemisen, on jatkuvassa kasvussa. Ter-

roristit ja väkivaltaiset ääriryhmät pyrkivät ottamaan täyden hyödyn teknologian kehityksestä 

koordinoidakseen samanhenkisten yksilöiden ja ryhmien tulevaa toimintaa sekä innostaakseen 

muita ryhmiä edistämällä niiden toimintaa esimerkiksi tietoverkkojen välityksellä.100 

 

Nykyisin yli 700 miljoonaa EU:n ja kolmansien maiden101 kansalaista ylittää vuosittain EU:n 

ulkorajat. Määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.102 Kolmasosa noin 700 miljoonasta 

vuosittaisesta ulkorajan ylityksestä tehdään kolmansien maiden kansalaisten toimesta. Arviol-

ta noin seitsemän tullausilmoitusta jätetään joka sekunti EU:n tulliviranomaisille. Turvalli-

suuden ylläpitäminen sekä henkilöitä että tavaroita tarkastamalla ja laillisen rajanylitysliiken-

teen edistäminen on haaste EU:n jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisille. EU-tason 

rajaturvallisuusyhteistyössä tämä kaksoistavoite on huomioitu EU:n rajaturvallisuusviraston 

toimesta ja sitä voidaan havainnollistaa oheisella kuvalla (kuva 3). 

 

                                                 
98 Council of the European Union, Guide for Joint Customs Operations, 10837/2/12, REV 2, LIMITE, 
ENFOCUSTOM 49, Brussels, 24 September 2012. 
99 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
100 TE-SAT 2012, EU Terrorism Situation And Trend Report, European Police Office Europol, 2012. Public 
version. Sivu 6. 
101 Muut kuin Euroopan unionin jäsenmaat. 
102 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Älykkäät rajat - vaihtoehdot ja jatko-
toimet, 25.10.2011. KOM(2011) 680 lopullinen. 
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Kuva 3: EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden tavoitteet.103 

 

Virastojen ja viranomaisten välistä yhteistyötä tehostamalla on paremmat mahdollisuudet vas-

tata rajanylikulkuliikenteen kasvun aiheuttamaan haasteeseen. Talouskriisin vaikutusten seu-

rauksena jäsenmaat eivät voi lisätä raja- ja tullitarkastuksiin osallistuvan henkilöstön määrää 

tai rakentaa uusia rajanylityspaikkoja vastaamaan kasvavan liikennevirran aiheuttamaan pai-

neeseen.104 

 

Joulukuussa vuonna 2006 hyväksytyn EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden neljäs elementti on 

virastojen ja viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen rajaturvallisuuden alalla. Raja- ja 

tulliviranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen kuuluu tähän yhdennetyn rajaturvallisuu-

den osa-alueeseen. Tulliviranomaisten oman pysyväisviraston puuttuminen näkyy EU-tasolla 

tarkasteltaessa raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistoimintaa. Tulli- ja rajaviranomaisten 

välinen yhteistyö toteutuu konkreettisesti lähinnä kansallisella tasolla (kuva 4). 

 

                                                 
103 Laitinen Ilkka, Prikaatikenraali, Pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Esitelmä Norjan valtiosiht-
eerin, Pål K. Lønseth (State Secretary / Ministry of Justice and Police of Norway), Frontexissa vierailun 
yhteydessä 15.3.2011. 
104 European Commission, Directorate General Home Affairs and Directorate General Taxation and Customs 
Union, Discussion paper on the guidelines for the cooperation between Border Guards – Customs administra-
tions working at the external borders. The document is written based on the results of an expert meeting on 14 
June 2012. Asiakirja on lähetetty EU:n jäsenmaille keskustelun pohjaksi. On huomioitava, että asiakirja on niin 
sanottu “non-paper”, jota ei ole virallisesti hyväksytty Euroopan komission tai neuvoston toimesta. 
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Kuva 4: EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden neljänteen elementtiin, virastojen ja vi-

ranomaisten välinen yhteistyö rajaturvallisuuden alalla, kuuluvia toimijoita.105 

 

Lähes kaikki tätä tutkimusta varten haastatelluista henkilöistä totesivat tulliviranomaisten 

toimintaan keskittyvän pysyväisviraston puuttumisen vaikeuttavan EU-tason yhteistoimintaa 

raja- ja tulliviranomaisten välillä. On mielenkiintoista havaita, että EU:n tulliasioista vastaa-

van komissaarin kabinetin jäsen totesi haastattelun yhteydessä, ettei tullipuolella ole nähty 

tarvetta oman pysyväisviraston perustamiselle, eikä suhtautuminen omaan pysyväisvirastoon 

ole muuttunut vuonna 2005 käytyjen keskustelujen jälkeen106. Perusteina tullipuolen EU-

viraston tarpeettomuudelle haastateltu henkilö mainitsi seuraavat asiat: 

• jäsenmaiden tulliviranomaisten välillä tietoa vaihdetaan tietojärjestelmissä;  

• tietojärjestelmien käyttöön tarvittavan IT-infrastruktuurin ylläpitämisestä vastaa jo ny-

kytilanteessa Euroopan komissio; 

• jäsenmaiden tullihallintojen edustajat voivat tarkastaa oman toimintansa suunnittelua 

varten tarvitsemansa tiedot tietokannoista. 

Kyseinen EU:n tulliasioista vastaavan komissaarin kabinetin jäsen vahvisti kuitenkin, että 

tullitoiminnasta suurin osa liittyy liikennevirtoihin ja erityisesti riskianalyysitoiminta on 

”harmaata aluetta”, jossa on olemassa mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen rajaviran-

omaisten kanssa. 

 

                                                 
105 Laitinen Ilkka, Prikaatikenraali, Pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Esitelmä “International 
Security and National Resilience” -konferenssissa Abu Dhabissa 2.3.2010. Kuvassa olevien käsitteiden merki-
tyksiä: Interpol, kansainvälinen poliisijärjestö. Europol, Euroopan poliisivirasto. Frontex, EU:n rajaturvallisuus-
virasto. Eurojust, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö. FRA, Euroopan unionin perusoikeusviras-
to. 
106 Satuli Tiina, Member of the cabinet of Commissioner Algirdas Šemeta. Puhelinhaastattelu 27.9.2012. 
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Vaikka monien tätä diplomityötä varten haastateltujen henkilöiden mielestä EU-tason raja- ja 

tulliviranomaisten välistä yhteistyötä, erityisesti Frontexin kannalta, hankaloittaa tulliviran-

omaisten toimintaa koordinoivan pysyväisviraston puuttuminen, vastakkaisia mielipiteitä löy-

tyi jopa Frontexin sisältä. Monet EU-viranomaiset ovat tavoitelleet oman pysyväisvirastonsa 

perustamista pyrkimyksenään oman vaikutusvaltansa kasvattaminen sekä EU- että kansallisel-

la tasolla. Perustettujen pysyväisvirastojen kuten Frontexin, Europolin ja meriturvallisuusvi-

rasto EMSAn (European Maritime Safety Agency) tehtäväkenttiä ja pyrkimyksiä voidaan 

pitää suuressa mittakaavassa osittain päällekkäisinä. Virastot pyrkivät korostamaan omassa 

toiminnassaan hyvää virastojen välistä yhteistyötä, joka ei kuitenkaan läheskään aina näy käy-

tännön toiminnassa. EU-virastojen välisessä toiminnassa on havaittu merkkejä Etelä-

Euroopan maiden viranomaistoimintaan verrattavissa olevasta kilpailuasetelmasta, jonka voi-

daan katsoa haittaavan jokapäiväistä yhteistyötä107. Virastojen perustamisen kautta ei kannata 

levittää ”kansallisen tason viruksia” EU-tasolle. Joidenkin EU:n pysyväisvirastojen perusta-

misen voidaan katsoa olevan enemmän viranomaislobbauksen tulos kuin todellisten tarpeiden 

perusteella käynnistetty yhteishanke viranomaistoiminnan koordinoinnin ja EU:n turvallisuu-

den parantamiseksi. Rajaturvallisuusvirasto Frontexin toiminta palvelee erinomaisesti EU:n 

yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin hyödyntämistä laaja-alaisena instrumenttina EU:n 

sisäisen turvallisuuden uhkien torjunnassa. Tulliviraston mahdollisen perustamisen tulisi läh-

teä selkeästi määriteltävissä olevasta, EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin sovel-

tamisen koordinoinnin kaltaisesta, tarpeesta, johon vastaamiseksi on olemassa poliittinen tah-

totila viraston välttämättömyydestä. Tällä hetkellä EU:n tullivirastolle ei ole olemassa 

varsinaista tarvetta.108 

 

Euroopan komission sisäasioiden pääosasto (DG HOME) on tyytyväinen rajaviranomaisten 

nykyiseen tilanteeseen, jossa Frontex koordinoi vahvana toimijana jäsenmaiden rajaviran-

omaisten toimintaa EU:n ulkorajoilla henkilöiden rajatarkastusten ja rajojen valvonnan osalta. 

                                                 
107 Haastattelua ja erityisesti kyseistä kommenttia analysoitaessa on huomioitava, että Frontexin merirajasektorin 
johtaja katsoo asiaa pääasiassa merellisestä näkökulmasta. Merellisiin toimintoihin keskittyvät EU:n pysyväisvi-
rastot kuten EMSA (European Maritime Safety Agency) ja EFCA (European Fisheries Community Agency) 
pitävät luonnollisesti kiinni oman mandaattinsa mukaisista päätehtävistään priorisoidessaan toimintaansa merel-
lisessä ympäristössä. Lisäksi rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyen Frontexin meriope-
raatioissa tehdään yhteistyötä poliisivirasto Europolin ja EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin kans-
sa. Monien virastojen mukanaolo operaatioiden suunnitteluprosessissa saattaa hidastaa ja välillä jopa turhauttaa 
sitä neuvotteluosapuolta, jonka kannalta katsottuna jotakin viivästystä aiheuttavaa seikkaa voidaan pitää täysin 
selvänä. 
108 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012. 
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Tulliviranomaisten EU-tason toiminta on DG HOMEn kannalta katsottuna sekavampaa. Esi-

merkiksi Frontexin on vaikeaa löytää selkeää yhteistyökumppania tullipuolelta EU-tasolla.109 

 

EU:n sisäisen turvallisuuden ylläpitoon liittyvä toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman 

toteuttamiseksi110 korostaa tarvetta tehostaa viranomaisten ja virastojen välistä yhteistyötä. 

Euroopan komissio on laatimassa Tukholman ohjelman toteuttamissuunnitelman mukaisesti 

tiedonantoa ulkorajoilla tehtävien erityyppisten tarkastusten paremmasta yhteistoiminnasta, 

koordinoinnista ja järkeistämisestä tavoitteenaan sekä laillisen maahanpääsyn helpottaminen 

että turvallisuuden tehostaminen111. EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuun-

nitelman112 neljännen tavoitteen mukaisesti virastojen ja viranomaisten välisen yhteistyön 

tiivistäminen on erittäin tärkeää. Yhteistä riskianalyysiä, tarkastusten ja toimintamallien mi-

nimitason määrittämistä sekä viranomaisyhteistyömallien parhaiden käytänteiden jakamista 

jäsenmaiden kesken tulee kehittää. EU:n jäsenmaissa henkilöiden ulkorajatarkastuksista vas-

taavat maasta riippuen rajavartio- tai poliisiviranomaiset tulliviranomaisten keskittyessä tava-

roiden tarkastuksiin. Jäsenmaiden lainsäädäntöön perustuen raja- ja tulliviranomaiset voivat 

myös huolehtia toinen toistensa pääkompetenssiin kuuluvista tarkastustoimenpiteistä.113 

 

EU-tason raja- ja tulliviranomaisten yhteistyön kehittämismahdollisuuksia tarkasteltaessa on 

huomioitava, etteivät Schengen alue ja EU:n tullialue ole sama asia. Sekä alueet että rajat ei-

vät ole täysin yhteneviä.  EU:n onkin eroteltava ne rajat, joilla on tehtävä tullitarkastuksia 

sekä rajat, joilla henkilöiden tarkastukset on suoritettava Schengenin rajasäännöstön mukai-

sesti. Seuraava kuva selventää Schengen -aluetta ja EU:n tullialuetta sekä niiden rajoja maan-

tieteellisesti (kuva 5).  EU:n raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä käsitellään tarkem-

min luvussa 6. 

 

                                                 
109 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
110 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
ja alueiden komitealle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisesta EU:n kansalaisten hyväksi: 
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi, 20.4.2010. KOM (2010) 171 lopullinen. 
111 Ibid. Sivu 47. 
112 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategi-
an toteuttamissuunnitelma, viisi askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa, 22.11.2010. KOM (2010) 673 
lopullinen. 
113 European Commission, Directorate General Home Affairs and Directorate General Taxation and Customs 
Union, Discussion paper on the guidelines for the cooperation between Border Guards – Customs administra-
tions working at the external borders. 
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Kuva 5: Schengen -ja tullialueen sekä rajojen sijainnit.114 

 

Tarkasteltaessa Schengen -ja tullialueen maarajojen pituuksia115 voidaan havaita, että noin 

40 % rajoista on sekä Schengen että tullialueiden rajoja. Pelkästään tämän perusteella voisi 

helposti päätellä, että paremmasta yhteistyöstä raja- ja tulliviranomaisten välillä saatava ko-

konaishyöty EU:n sisäiselle turvallisuudelle ei ole kovin merkittävä. Kokonaisuutta tarkastel-

taessa on kuitenkin huomioitava joidenkin tullirajojen, kuten Ruotsin ja Norjan välisen tullira-

                                                 
114 European Parliament, Directorate-General for internal policies. Policy department C: citizens’ rights and 
constitutional affairs. Civil liberties, justice and home affairs. Customs cooperation in the area of freedom, secu-
rity and justice. The role of customs in the management of external border of the EU. Author Peter Hobbing. 
Responsible administrator Andreas Hartmann. Brussels, 2011. Kuvan selitystekstit tutkijan kääntämiä. 
115 Schengen -ja tullialueen maarajojen sekä EU:n merialueen ulkorajan pituudet on koottu liitteeseen 2. Maara-
joilla raja- ja tulliviranomaisten välinen yhteistyö korostuu erityisesti rajanylityspaikoilla. Schengen -alueen 
ulkorajojen pituudessa Bulgarian ja Romanian mahdollisen Schengen -jäsenyyden takia tapahtuvat muutokset on 
korostettu liitteessä 2 olevassa taulukossa. 
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jan, vähäinen turvallisuusmerkitys. Myös mahdollinen Bulgarian ja Romanian tuleva Schen-

gen jäsenyys116 lisää rajojen yhtenevyyttä merkittävästi. Peter Hobbing toteaa Euroopan par-

lamentille tullin roolista EU:n ulkorajavalvonnassa laatimassaan tutkimuksessa, että merirajo-

jen valvonnan merkitys on maarajojen valvonnan merkitystä vähäisempi. Hobbingin mukaan 

Euroopan merirajojen huomattavasta kokonaispituudesta huolimatta niiden valvonnan merki-

tys ei olisi yhtä tärkeä, koska laittomasti merirajat ylittäneet henkilöt joutuvat rajan ylityksen 

jälkeen kulkemaan pitkiä matkoja päästäkseen rannikolle asti.117 Hobbingin perustelun voi-

daan todeta olevan varsin heikko118, koska etäisyys esimerkiksi Turkin rannikolta Kreikan 

puolella oleville saarille on lyhimmillään alle kaksi merimailia. 

 

Frontexin EU:n merirajoilla koordinoimiin yhteisoperaatioihin liittyy monia tulliviranomais-

ten tehtäväkenttään kuuluvia tapahtumia. Esimerkiksi Egeanmeren alueella jo useana vuonna 

järjestetyn yhteiseurooppalaisen operaatio Poseidonin aikana on paljastettu kuusi alusta, joissa 

yritettiin salakuljettaa Eurooppaan paitsi laittomia maahantulijoita, myös tupakkaa. Näistä 

kuudesta aluksesta takavarikoitujen tupakkatuotteiden verotusarvo oli yli kymmenen miljoo-

naa euroa. Frontexin koordinoimassa yhteisoperaatio Indalossa Espanjan etelärannikolla ta-

kavarikoitiin yli 18 tonnia huumausaineita vuonna 2011. Vuonna 2012 operaatioaluetta muu-

tettiin hieman aikaisemmista operaatioista saadun kokemuksen perusteella. Tämän muutoksen 

ansiosta yhteisoperaatio Indalossa takavarikoitiin vuonna 2012 yli 30 tonnia huumausainei-

ta119. Näiden salakuljetusyritysten paljastamiseen käytetty tiedustelutieto on saatu pääasiassa 

operaatioon osallistuvilta viranomaisilta, ei EU-tasolta koordinoidun tullin rikostiedustelun 

kautta. Vertailun ja mittasuhteiden vuoksi mainittakoon, että vuonna 2011 MAOC-N:n120 

suunnittelemien operaatioiden aikana onnistuttiin takavarikoimaan huumausaineita yhteensä 

16 tonnia. MAOC-N:n operaatiot keskittyvät pelkästään oletetuille huumausaineiden pääsa-

                                                 
116 Bulgarian ja Romanian Schengen -jäsenyys ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole toteutumassa aivan lähiai-
koina. Muun muassa Saksa suhtautuu maiden Schengen -jäsenyyteen kielteisesti. Saksa perustelee kantaansa 
Bulgarian ja Romanian korruptio-ongelmalla. Lisäksi Saksa pelkää Bulgariasta ja Romaniasta suuntautuvan 
passivapauden myötä paljon elintasopakolaisuutta nimenomaan Saksaan, jossa on hyvät sosiaaliedut. (Ylen teksti 
tv:n ulkomaanuutiset, “Saksa: Schengen -alue ei laajene”, 4.3.2013). Tiedot katsottu internet -osoitteesta 
www.yle.fi/tekstitv  
117 Customs Cooperation in the Area of Freedom, Security and Justice. The role of customs in the management 
of the EU’s external border, Peter Hobbing, June 2011. 
118 Hobbingin oma ammatillinen tausta huomioon ottaen maarajojen merkityksen korostaminen on varsin ym-
märrettävää. Hobbing toimi 1980-luvulla ennen Euroopan komission virkamiestehtävän kautta tutkijan uralle 
siirtymistään Saksan tullihallinnon virkamiehenä (Zollkommissar) entisen Itä-Saksan vastaisella ”rautaesirippu” 
-rajalla sekä myös Saksan, Ranskan, Sveitsin ja Tshekkoslovakian vastaisilla maarajoilla. 
119 Rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimissa yhteisoperaatioissa EU:n merirajoilla vuonna 2012 takava-
rikoitujen huumausaineiden määrä ja rahallinen arvo on koottu liitteeseen 3. Pääasiassa laittoman maahantulon 
torjuntaan keskittyneessä yhteisoperaatio Indalossa takavarikoitiin vuonna 2012 huumausaineita 47 miljoonan 
euron arvosta. Frontexin koordinoimissa yhteisoperaatioissa EU:n merirajoilla vuonna 2012 takavarikoitujen 
huumausaineiden yhteenlaskettu rahallinen kokonaisarvo oli noin 73 miljoonaa euroa. Se vastaa lähes EU:n 
rajaturvallisuusviraston omaa vuosibudjettia. 
120 MAOC-N: huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus, Maritime Analysis and Opera-
tions Centre – Narcotics. 
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lakuljetusreiteille. 121 Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, ettei raja- ja tulliviranomais-

ten yhteistyömahdollisuuksien tehostamista merialueilla voida sivuuttaa pyrittäessä toimi-

maan kokonaistaloudellisesti ja saavuttamaan yhteistyön kautta etuja EU:n sisäiselle turvalli-

suudelle. 

 

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä rajaturvallisuuden rooli on noussut uudella ta-

valla mielenkiinnon kohteeksi erityisesti EU:n sisäisen turvallisuuden viitekehyksessä. EU:n 

sisäisen turvallisuuden strategian mukaan sisäistä turvallisuutta tulee käsitellä laajana ja ko-

konaisvaltaisena käsitteenä. Sisäisen turvallisuuden käsitettä tulee käyttää monilla eri aloilla, 

jotka vaikuttavat välittömästi kansalaisten elämään. Eurooppaan tällä hetkellä kohdistuvat 

rikollisuuteen liittyvät riskit ja uhkat, kuten vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, rajat ylittävä 

rikollisuus, terrorismi, laiton huumausainekauppa, ihmiskauppa, laiton asekauppa ja tieto-

verkkorikollisuus hyödyntävät nopeasti viranomaistoiminnan heikkoudet pyrkiessään väärin-

käyttämään ja vahingoittamaan avointen yhteiskuntiemme arvoja ja vaurautta.  Rajavalvonta- 

ja muiden lainvalvontaviranomaisten sekä oikeusviranomaisten on olennaisen tärkeää toimia 

yhteistyössä. Euroopan sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanossa on hyödynnettävä 

mahdollisia synergioita, joita EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden, lainvalvontayhteistyön ja 

rikosoikeusjärjestelmien aloilla on olemassa. Mainittuja toiminnanaloja ei voida erottaa toisis-

taan eurooppalaisella oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueella. Sisäisen turvallisuuden 

strategian toimeenpanolla tulee varmistaa, että edellä mainitut toiminnanalat täydentävät ja 

vahvistavat toisiaan.122 

 

Viime vuosina on nähty monia konkreettisia esimerkkejä rajat ylittävän rikollisuuden 

liittymäpinnoista eri viranomaisten tehtäväalueille. Lokakuussa 2010 löydettiin Iso-

Britanniassa välilaskun tehneestä lentokoneesta, joka oli matkalla Yhdysvaltoihin, printterin 

mustesäiliöön kätketty pommi. Pommi löydettiin al-Qaedan entisen jäsenen antaman vihjeen, 

ei viranomaistiedustelun perusteella.123 Toinen esimerkki tehtäväalueiden rajat ylittävän 

viranomaisyhteistyön tehostamista edellyttävästä tapauksesta on Italian viranomaisten 

Genovan satamasta löytämä radioaktiivisesti säteillyt kontti. Konttia epäiltiin useita kuukausia 

                                                 
121 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012 ja sähköpostihaastattelu, 24.12.2012. Vourekas on työskennellyt 
useita vuosia myös Kreikan rannikkovartiostossa (Hellenic Coast Guard). Sotilasarvoltaan Vourekas on kontra-
amiraali. 
122 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. Sivut 7-8. Tiedot saatavissa internet osoitteessa: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313FIC.pdf  
123 Lisätietoa BBC:n artikkelissa BBC, “Q&A: Air freight bomb plot”, BBC.co.uk, 2 November 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/11658452  
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terroristien asettamaksi räjähteeksi, joka olisi räjähtänyt kontin avaamisen seurauksena.124 

Molempien edellä mainittujen tapausten voidaan katsoa liittyvän raja- ja tulliviranomaisten 

tehtäväalueille ja korostavan sektorirajat ylittävän viranomaisyhteistyön tärkeyttä erityisesti 

ennakkovaroituksen saamiseksi. 

 

Euroopan komission tiedonannossa esitettävä EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteut-

tamissuunnitelma perustuu jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten yhteisesti sopimalle perus-

talle. Marraskuussa vuonna 2010 annetussa tiedonannossa ehdotetaan, miten EU voi neljän 

seuraavan vuoden aikana torjua ja ehkäistä tehokkaammin vakavaa ja järjestäytynyttä rikolli-

suutta, terrorismia ja tietoverkkorikollisuutta, lujittaa EU:n ulkorajojen turvallisuutta ja vah-

vistaa EU:n kykyä selviytyä sekä luonnonvoimien että ihmisen aiheuttamista katastrofeista. 

Tiedonannon neljäs tavoite käsittelee EU:n turvallisuuden vahvistamista rajaturvallisuuden 

avulla. Tavoite on jaettu seuraaviin neljään toimenpiteeseen: 

• Hyödynnetään täysimääräisesti EU:n rajavalvontajärjestelmä Eurosurin tuomia toi-

mintamahdollisuuksia. 

• Vahvistetaan Frontexin asemaa ulkorajoilla. 

• Otetaan käyttöön yhteinen riskienhallinta ulkorajat ylittäviä tavaroita varten. 

• Parannetaan viranomaisten välistä yhteistyötä kansallisella tasolla. 

 

Komission vuonna 2010 antama tiedonanto sisäisen turvallisuuden strategian toimenpanosta 

käsittelee myös EU:n merirajoilla tehtävää operatiivista yhteistyötä toimittaessa ihmiskauppaa 

ja ihmisten sekä huumeiden salakuljetusta vastaan. Huumausaineiden merikuljetusten tutkin-

takeskukset MAOC-N125 ja CeCLAD-M126 keskittyvät huumausaineiden salakuljetuksen pal-

jastamiseen. Tiedonannossa todetaan, että merirajoilla toteutettavan yhdennetyn operatiivisen 

toiminnan kehittämiseksi EU:n eteläisellä tai lounaisella merirajalla tulisi käynnistää vuonna 

2011 pilottihanke, jossa ovat mukana edellä mainitut kaksi keskusta sekä Euroopan komissio, 

Frontex ja Europol. Pilottihankkeen tavoitteeksi asetettiin mahdollisten synergiaetujen saa-

vuttamisen tutkiminen riskianalyysin ja valvontatietojen osalta torjuttaessa erilaisia uhkia, 

kuten ihmisten ja huumeiden salakuljetusta.127 

 

                                                 
124 Lisätietoa internetuutisessa ”Dirty bomb’ fears in Genoa”, 17 February 2011, 
http://www.portstrategy.com/news101/europe/dirty-bomb-fears-in-genoa   
125 MAOC-N - huumausaineiden merikuljetusten analysointi- ja torjuntakeskus, Maritime Analysis and Opera-
tions Centre – Narcotics. 
126 CeCLAD-M - Välimeren alueen huumausaineiden torjunnan koordinointikeskus, Centre de coordination pour 
la lutte antidrogue en Mediterranée. 
127 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategi-
an toteuttamissuunnitelma, viisi askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa, 22.11.2010. KOM (2010) 673 
lopullinen. 
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Frontex käynnisti komission sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanosta antaman tie-

donannon mukaisesti vuonna 2011 operaation, jossa olivat mukana suunnitteluvaiheesta alka-

en huumausaineiden merikuljetusten tutkintakeskukset MAOC-N ja CeCLAD-M sekä Euro-

pol ja EMSA128. Indalo 2011 yhteisoperaation päätavoite oli Frontexin mandaatin mukaisesti 

laittoman maahantulon torjunta. Operaation aikana onnistuttiin paljastamaan myös muun mu-

assa tuhansia kiloja hasista (noin 12 000 kg).129 Ensimmäisistä pilottihankkeista saadut tulok-

set kannustavat selvittämään tutkimusten avulla, miten EU:n jäsenmaat voivat jatkossa hyötyä 

nykyistä enemmän EU-tasolla koordinoidusta viranomaisten tehtäväalueiden rajat ylittävästä 

yhteistyöstä130. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä EU:lla voidaan katsoa olevan 

entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää matkustaja- ja tavaraliikennettä koskevien 

rajaturvallisuuspolitiikkojen välisiä synergiaetuja jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja 

oikeudenmukaisen vastuunjaon hengessä SEUT -sopimuksen 80 artiklan mukaisesti. 

 

Tulliviranomaisten toiminta keskittyy rajaviranomaisia enemmän vain rajanylityspaikoille ja 

niiden lähialueille, kuten tullivarastojen läheisyyteen sekä aidatuille alueille satamissa ja len-

tokentillä. Tullioperaatioista rajanylityspaikkojen, satamien tai lentokenttien ulkopuolella ei 

ole saatu merkittäviä tuloksia, vaikka monien EU-maiden tulliviranomaisilla on käytössään 

ilma-aluksia ja jopa avomerikäyttöön soveltuvia pinta-aluksia. Tämä osoittaa tulliviranomais-

ten käyttämien tiedustelumenetelmien vajaavaisuutta. Rajallisesta tiedustelutiedon määrästä ja 

hyväksikäytöstä johtuen tulliviranomaisten toiminta keskittyy liikaa rutiininomaisiin tarkas-

tuksiin sekä valvontaan rajanylityspaikoilla ja niiden läheisyydessä olevilla erityisalueilla. 

Raja- ja tulliviranomaisten yhteisistä ongelmista kertoo myös joidenkin EU:n jäsenmaiden 

tulliviranomaisten osallistuminen EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin operatiivisen osaston 

merirajasektorin koordinoimaan EPN (European Patrols Network) -toimintaan. Niiden jäsen-

maiden131 tulliviranomaiset, jotka ovat tulleet mukaan EPN-toimintaan, ovat myös jatkaneet 

                                                 
128 European Maritime Safety Agency. 
129 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 4.12.2011. Haastattelu tehtiin tutkijan esiupseerikurssilla laatiman tutkielman 
yhteydessä. 
130 Aiemmin tässä diplomityössä esitetyn perusteella todettakoon, että vuonna 2012 järjestetyistä operaatioista 
saadut tulokset antavat entistä enemmän perusteita sille, että viranomaisten tehtäväalueet ylittävän yhteistyön 
kautta voidaan tehostaa toimintaa huomattavasti (esimerkiksi yhteiseurooppalaisesta Indalo -operaatiosta vuonna 
2012 saadut tulokset, katso sivu 39 sekä liite 3). 
131 Ranskan tulli on esimerkki EPN (European Patrols Network) -toiminnassa mukana olevasta eurooppalaisesta 
tulliviranomaisesta, joka on laajentanut osallistumistaan EPN-toiminnasta yhteiseurooppalaisiin rajaturvallisuus-
operaatioihin. Ranskan tulli on osallistunut useana vuonna Espanjan etelärannikolla järjestettävään Indalo -
yhteisoperaatioon, jonka yhteydessä on paljastettu muun muassa merkittävissä määrin huumausaineiden salakul-
jetusyrityksiä. 
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osallistumistaan. He ovat havainneet yhteistyöstä saatavat hyödyt ja EU:n yhdennetyn rajatur-

vallisuuden hyödyntämiseen liittyvissä toimenpiteissä mukanaolon tärkeyden.132 

 

Kreikan ja Turkin välinen EU:n ulkoraja on ollut Schengen alueelle suuntautuvan laittoman 

maahantulon panopistealue vuoden 2010 keväästä saakka. Vuoden 2010 lokakuussa päivittäin 

havaittujen laittomien maahantulijoiden määrä nousi Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla 

yli 300 henkilöön. Tilanne Kreikan ja Turkin rajalla on Schengen -alueen kannalta edelleen 

kriittinen, mutta kehitystä positiiviseen suuntaan on tapahtunut. Kreikan hallitus teki vuonna 

2012 päätöksen 1800 rajavalvonnasta vastaavan poliisin komentamisesta Kreikan ja Turkin 

rajalla virtaavalle Evros joelle. Toimenpide johti laittomien maahantulijoiden määrän huomat-

tavaan vähenemiseen.133 Tällä hetkellä Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla havaittujen lait-

tomien maahantulijoiden määrä on noin 20–40 viikoittain, kun vastaava viikoittainen määrä 

vuonna 2012 ennen rajavalvonnasta vastaavien poliisien lukumäärän lisäämistä vaihteli 300 ja 

400 kiinniotetun henkilön välillä. Egeanmerellä Kreikan ja Turkin välisellä merirajalla Krei-

kan rannikkovartiosto on tehostanut toimenpiteitään laittomia maahantulijoita rajan yli järjes-

täviä rikollisorganisaatioita kohtaan. Mahdollisesti laittomia maahantulijoita kuljettaneesta 

aluksesta tehdyn havainnon jälkeen paikalle on lähetetty niin sanottu salakuljettajien tunnis-

tamiseen ja todisteiden keräämiseen erikoistunut liikkuva ryhmä, jonka pääasiallisena tehtä-

vänä on todisteiden kerääminen syyttäjäviranomaisia varten. Tämä on johtanut laittomien 

maahantulijoiden määrän vähenemiseen myös Egeanmeren merirajoilla. Schengen alueelle 

suuntautuvan laittoman maahantulon painopistealueella Kreikan ja Turkin välisellä rajalla on 

paljastettu myös huumeiden ja laittomien aseiden sekä varastettujen autojen salakuljetusyri-

tyksiä.134 

 

Laittoman maahantulon painopistealueilla rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta on 

ensiarvoisen tärkeää varmistaa riittävä infrastruktuurin määrä laittomien maahantulijoiden 

asianmukaisen käsittelyn järjestämiseksi. Turvapaikkaan oikeutettujen joukosta on erotettava 

sisäiselle turvallisuudelle uhan aiheuttavat rikolliset. Kreikka on kyennyt kasvattamaan vuo-

den 2012 loppuun mennessä laittomasti EU:n ulkorajan ylittäneiden henkilöiden vastaanotto-

                                                 
132 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012. 
133 On mielenkiintoista havaita kuinka suuren muutoksen Kreikan hallitus teki Turkin vastaisella rajalla vuonna 
2012 päättäessään rajavalvonnasta vastaavien poliisien määrän lisäämisestä. Vaikka Kreikka pyysi vuoden 2010 
lopussa muilta EU-mailta ulkopuolista apua rajatilanteensa parantamiseksi, oli kreikkalaisten poliisien määrä 
Turkin vastaisella rajalla tuolloin vain noin 100. Aivan viime aikoihin asti Kreikan hallitus on ilmoittanut tarvit-
sevansa poliisivoimat mellakoiden tukahduttamiseen pääasiassa Ateenan alueella. Nyt hallinto on tiedostanut 
kansalaistensa tyytymättömyyden liittyvän myös viranomaisten kykenemättömyyteen ratkaista laittoman maa-
hantulon aiheuttamia ongelmia. 
134 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Sähköpostihaastattelu, 24.12.2012. 
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keskuskapasiteetin mahdollistamaan noin 15000 henkilön majoittamisen. Vuoden 2013 kesä-

kuun loppuun mennessä kokonaiskapasiteetin arvioidaan mahdollistavan 20000 henkilön 

asianmukainen sijoittaminen vastaanottokeskuksiin.135 Kreikkalaiset viranomaiset ja poliitikot 

ovat kohdanneet myös uusia ongelmia parantaessaan laittoman maahantulon torjuntaan liitty-

vää infrastruktuuria. Paikalliset rajaseutujen asukkaat eivät hyväksy vastaanottokeskusten tai 

pakolaisleirien määrän kasvattamista136. Tällä hetkellä Kreikka pyrkii pitämään mahdollisim-

mat monet kiinni otetut laittomat maahantulijat vastaanottokeskuksissa siihen asti, kun heidät 

voidaan palautta EU:n ulkopuolelle. Sisäpolitiikka voi vaikuttaa tilanteen kehittymiseen jat-

kossa.137 Raja- ja tulliviranomaisten toimintojen keskittyessä EU:n ulkorajoille, voidaan alus-

ta asti koordinoidulla ja molempia viranomaisia palvelevalla hankesuunnitellulla saavuttaa 

kustannussäästöjä ja tehostaa molempien viranomaisten toimintamahdollisuuksia. 

 

Kuten usein käy, tehostetut toimenpiteet laittoman maahantulon estämiseksi ovat johtaneet 

rikollisorganisaatioiden pyrkimyksiin etsiä uusia helpompia reittejä päästä Schengen -alueelle. 

Loppuvuonna 2012 havaittu uusi laittoman maahantulon reitti kulkee Turkista Bulgarian kaut-

ta Kreikkaan ja Schengen -alueelle138. Muut Schengen -maat ovat erityisesti vuodesta 2010 

alkaen vaatineet Kreikkaa parantamaan oman EU-ulkorajaosuutensa valvonnan tasoa Kreikan 

kautta muualle Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahantulon lisääntymisen takia. Kreikka 

on pyrkinyt tehostamaan esimerkiksi länsirannikoltaan Italian kautta muualle Schengen -

alueelle suuntautuvan ”sisäisen maahanmuuttovirran” valvontaa. Vuonna 2012 Kreikan vi-

ranomaiset estivät yhteensä noin 70 laittomasti Kreikkaan tulleita henkilöitä kuljettaneiden 

rikollisorganisaatioiden hallussa olevien veneiden matkan Italiaan. Vastaava luku vuonna 

2010 oli ainoastaan kolme. Kreikan viranomaisia on syytetty ihmisoikeusjärjestöjen toimesta 

perusoikeuksien loukkauksista erityisesti Turkin vastaisen maarajan niillä rajanylityspaikoilla, 

joiden kautta Turkin takaisin hyväksymiä laittomia maahantulijoita palautetaan takaisin Tur-

kin puolelle sekä Egeanmeren saarten vastaanottokeskuksissa, joissa on jouduttu tukahdutta-

maan mellakoita laittomien maahantulijoiden havaitessa, etteivät he pääse jatkamaan mat-

kaansa suunnitellulla tavalla Manner-Eurooppaan.139 Schengen -alueen voidaan perustellusti 

                                                 
135 Riittävä suljettujen vastaanottokeskuspaikkojen määrä on ensiarvoisen tärkeää rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi. Rikollisorganisaatioiden ja laittomien maahantulijoiden havaitessa, että uudesta infrastruktuurista 
johtuen oman EU:n ulkorajaosuutensa rajaturvallisuuden ylläpidosta vastuussa oleva jäsenmaa kykenee proses-
soimaan havaitut ja kiinniotetut henkilöt asianmukaisesti eikä vapaaksi päästäminen ole ainoa keino, vähenevät 
houkutukset laittoman maahantulon yrittämiseen. 
136 Tämä on ymmärrettävää, koska laittomat maahantulijat eivät aiemmin jääneet rajaseuduille, vaan pyrkivät 
Ateenaan tai jatkoivat matkaansa muualle Schengen -alueelle. 
137 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Sähköpostihaastattelu, 24.12.2012. 
138 Paine Bulgarian rajoilla aiheuttanee lisähaasteita Bulgarian ja Romanian Schengen -jäsenyyspyrkimyksille. 
139 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Sähköpostihaastattelu, 24.12.2012. 
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olettaa olevan keskeisin EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategiseen kulttuuriin vaikuttava 

seikka. On tärkeää, että strategisen kulttuurin alakäsitteenä oleva lainvalvontaviranomaisten 

toimintakulttuuri on eurooppalaisten perusarvojen mukaista. Strategista kulttuuria ja EU-

tasolta koordinoidun koulutuksen vaikutusta lainvalvontaviranomaisten toimintakulttuureihin 

käsitellään tarkemmin luvuissa 3, 4 ja 5. 

 

Suurimmissa talousvaikeuksissa olevien maiden joutuminen taisteluun myös laitonta maahan-

tuloa ja siihen liittyvää muuta rikollisuutta vastaan johtaa ongelmalliseen tilanteeseen koko 

EU:n sisäisen turvallisuuden kannalta. Sisäisen turvallisuuden uhkien tehokas torjunta edellyt-

tää jäsenmailta solidaarisuutta, joka on monissa maissa poliittisesti yhä vaikeampaa perustella 

oman maan taloudellisten vaikeuksien ja korkeiden työttömyyslukujen takia. Poliitikoille tuo-

vat lisähaasteen nykyistä taloustilannetta hyväksikäyttäen suosiotaan nostavat populistiset 

liikkeet. On positiivista havaita, että monissa jäsenmaissa on yhä enenevässä määrin havaittu 

yhteistyöstä saatavien etujen olevan erityisesti pitkällä aikavälillä suurempia kuin lyhytnäköi-

sellä kansallisella toiminnalla mahdollisesti saavutettavat hetkelliset (sisäpoliittiset) hyödyt tai 

säästöt. Yhteistyön kautta voidaan vastata parhaiten yhteisesti määriteltyihin ja lisääntyviin 

uhkiin sisäisen turvallisuuden alalla. Talouskriisi antaa EU:lle myös mahdollisuuden kehittyä 

aikaisempaa vahvemmaksi ja yhtenäisemmäksi globaaliksi toimijaksi. 

 

EU-tasolla on jäsenmaiden kesken löydettävä yhteinen näkemys raja- ja tulliviranomaisten 

välisen yhteistyön kehittämiseksi. Kasvavien matkustajavirtojen ja laaja-alaisten sisäisen tur-

vallisuuden uhkien johdosta yhteistyön kehittämistä jäsenmaiden ja EU:n instituutioiden sekä 

muiden toimijoiden hyväksymän yhteisen näkemyksen pohjalta voidaan pitää ainoana järke-

vänä pidemmän aikavälin ratkaisuna. Yhteistyötä säätelevän EU-tason instrumentin kehittä-

mistä voidaan pitää varsin epätodennäköisenä, koska tehokas yhteistyö perustuu vapaaehtoi-

suuteen yhteistyöstä saatavien etujen houkuttelemina.  Yhteisen näkemyksen löytymistä 

vaikeuttaa se tosiasia, että rajavalvontaviranomaisten -ja tulliviranomaisten toimintoihin liit-

tyviä asioita käsitellään EU-tasolla eri neuvostoissa140. Kaikkia osapuolia tyydyttävän yhtei-

sen näkemyksen kehittämisen ja näkemykseen sitoutumisen jälkeen nykyistä tehokkaamman 

raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön toimeenpano voidaan jättää käytännön tasolle 

rajanylikulun valvontaan erikoistuneiden ammattilaisten vastuulle. Poliittisen yhteisymmär-

ryksen ja -päätöksen saavuttamista yhteistyön kehittämisen välttämättömyydestä voidaan pi-

                                                 
140 Rajaturvallisuutta käsitellään oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa, tulliyhteistyötä pääasiassa Ecofin-
neuvostossa (Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto). 
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tää riittävänä. Tämänhetkisen tilanteen perusteella yhteistyötä säätelevän lainsäädännön kehit-

tämiselle ei voida katsoa olevan tarvetta.141 

 

Euroopan komissio on toimintasuunnitelmassa Tukholman ohjelman toteuttamiseksi velvoi-

tettu antamaan tiedonannon ulkorajoilla tehtävien erityyppisten tarkastusten paremmasta yh-

teistoiminnasta, koordinoinnista ja järkeistämisestä tavoitteena sekä maahanpääsyn helpotta-

minen että turvallisuuden tehostaminen. Samassa asiakirjassa komissiolle annetaan tehtäväksi 

satamien, lentokenttien ja maarajojen ylityspaikkojen yhteistyön lisääminen kaikissa ulkoraja-

turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto riskejä koske-

vien tietojen vaihtamiseen raja- ja tullitoimipaikkojen välillä sisältäen ulkorajojen valvontaa 

ja turvallisuutta koskevien yhteisten riskienarviointien, kriteerien ja normien jatkokehittämi-

sen.142 Kaiken ohjelmassa mainitun saavuttaminen asetettuihin määräaikoihin mennessä on 

haastavaa. Mikäli siinä onnistutaan, ollaan todella paljon lähempänä kaikkia osapuolia tyydyt-

tävän yhteisen näkemyksen löytymistä. EU-tason toimintaa kehitettäessä on tunnustettava 

realiteetit. Kaikkia osapuolia tyydyttävien muutosten aikaansaaminen vaatii paljon aikaa. Li-

säksi sekä raja- että varsinkin tulliviranomaisten paikka sisäisen turvallisuuden kontekstissa ei 

ole täysin asemoitunut. Eri viranomaisilla on käytössään monia, toistensa kanssa erilaisia 

konsepteja, joilla pyritään parantamaan EU:n sisäistä turvallisuutta. Lainsäädäntöä tulee kun-

nioittaa viranomaistoimintojen tehostamiseen pyrittäessä. Henkilöiden ja tavaroiden saamisen 

lainsäädännöllisesti samaan EU-kontekstiin143 voidaan perustellusti olettaa kestävän vähintään 

viisi vuotta.  Liian massiivisen, kaikki turvallisuusuhkat kattavan järjestelmän luominen olisi 

ongelmallista paitsi lainsäädäntöprosessille, myös laaja-alaista järjestelmää käytäntöön sovel-

taville viranomaisille, joiden tulisi hallita valtava määrä erilaisia lain sanelemia velvoitteita ja 

toimintatapoja.144 

 

EU:n lainvalvontaviranomaisten jäsenmaiden kansalaisilta nauttimaa luottamusta voidaan 

pitää kestävän viranomaistoiminnan ja sisäisen turvallisuuden ylläpidon perusedellytyksinä. 

Korruptio voi pahimmillaan heikentää kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja johtaa jopa 

                                                 
141 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
142 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
ja alueiden komitealle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisesta EU:n kansalaisten hyväksi: 
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi, 20.4.2010. KOM (2010) 171 lopullinen. 
143 Schengenin rajasäännöstö ja EU:n tullikoodeksi (neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksista, ETY N:o 
2913/92, 12.10.1992) ovat erittäin laajoja kokonaisuuksia ajatellen kasvavien liikennemäärien viranomaisille 
aiheuttamaa painetta suunnitelmallisesti kontrolloitujen rajanylitysten läpäisynopeuden ylläpitämiseksi. On jopa 
perusteltua olettaa yksittäisten rajatarkastajien henkisen ja tiedollisen maksimikapasiteetin tulevan vastaan, mi-
käli heidän tulisi hallita kaikissa tilanteissa sekä Schengenin rajasäännöstö että tullikoodeksi ja niiden perusteel-
la tehtävät viranomaistoimenpiteet EU:n sisäisen turvallisuuden takaamiseksi. 
144 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
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väkivaltaisiin protesteihin ja mellakointiin. EU:n ulkorajoilla esiintyvän korruption torjunta 

tulisi liittää Euroopan komission toimesta osaksi EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toi-

meenpanosuunnitelmaa. Korruption huomioiminen koulutuksessa on tärkeää viranomaistoi-

minnan luotettavuuden säilyttämisen kannalta. Raja- ja tulliviranomaisten toimintaan liittyvän 

korruption tutkiminen viranomaisten yhteisten tutkintaryhmien toimesta sekä EU:n rahoitus-

mekanismien käyttö korruption vastaiseen taisteluun on tärkeää.145 

 

Kulttuurilliset tekijät selittävät osin miksi tietyt Euroopan maat ovat muita alttiimpia korrup-

tiolle viranomaistoiminnassa. Näissä maissa vallitseviin kulttuureihin kuuluvat olennaisena 

osana myös viranomaistoimintaan ulottuva epävirallisten sosiaalisten verkostojen runsaus. 

Myös historialliset ja maantieteelliset seikat saattavat altistaa EU:n ulkorajoilla työskenteleviä 

viranomaisia korruption uhkalle.146 Tämä korostaa EU-tasolta johdettujen strategisten kulttuu-

rien merkitysten tärkeyttä päättäjien ja viranomaisten piirissä vallitsevien kulttuurien yhte-

näistämiseksi ja muokkaamiseksi eurooppalaisille arvoille sopiviksi. 

 

2.2 EU:n aseman muutos sisäisen turvallisuuden tarjoajaksi jäsenmaille 

 

Euroopan unionin jäsenmaissa vallitsevaa turvallisuusajattelua on uudistettava. Nykyään on 

turvallistamiskehityksen myötä kiinnitettävä entistä enemmän huomioita uudenlaisiin, niin 

sanottuihin ”pehmeän” turvallisuuden kysymyksiin. Eurooppalaista turvallisuusajattelua on 

korostettava kansallisen tason sijaan. Eurooppalainen turvallisuusajattelu on EU:n tulevaisuu-

den ja turvallisuuden kannalta huomattavasti vanhaa valtiollisia eroavaisuuksia korostavaa 

ajattelua olennaisempaa. Yhä suurempi osa eurooppalaisista on kasvanut jo pienestä pitäen 

monikulttuurisessa ympäristössä. Nykypäivän eurooppalaiset ovat yhä enenevässä määrin 

kansainvälisesti orientoituneita ja tietoisia EU:n instituutioiden mahdollisuudesta tuottaa lisä-

arvoa jäsenmaiden kansalaisille.147 

 

Kylmän sodan jälkeen laajentuneen turvallisuuskäsityksen merkitys on kasvanut. Turvallisuus 

ei enää sisällä vain valtioiden välistä sotilaallisen voiman käyttöä tai sillä uhkaamista. Turval-

listamiskehitys on johtanut esimerkiksi kansanvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja poliitti-

                                                 
145 Anti-corruption measures in EU border control, Center for the Study of Democracy (CSD), study commis-
sioned by Frontex, ISBN 978-954-477-192-8, 2012, published by the Center for the Study of Democracy. Sivu 
125. CSD:n julkaisemia tutkimuksia on saatavilla internet osoitteessa: www.csd.bg 
146 Ibid. Sivu 121. 
147 Turvallisuuden renessanssi, Uuden sukupolven näkemyksiä uudesta ja vanhastakin eurooppalaisesta turvalli-
suusajattelusta. Eurooppalaisen Suomen raportti numero 6, 2/2010. Kyriiri Oy, Helsinki. ISBN 978-952-5891-
01-0. Sivut 5-6. Raportin kirjoittajia ovat: Arto Aniluoto, Karoliina Honkanen, Pirjo Jukarainen, Inari Juntumaa, 
Matti Jutila, Jarno Limnéll, Charly Salonius-Pasternak ja Hanna Smith. 
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sen epävakauden liittämiseen turvallisuuden kattokäsitteen alle. Turvallisuuskäsityksen laa-

jentuminen on myös rikkonut perinteistä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajaa. Turvatto-

muus ei ole enää liitettävissä vain valtioiden ulkopuolisiin uhkiin, vaan laajan turvallisuuskä-

sityksen mukaiset uhkatekijät muodostuvat yhä enenevässä määrin EU:n ja sen jäsen-

jäsenvaltioiden sisällä. 

 

Vuonna 1992 allekirjoitettu Maastrichtin sopimus johti Euroopan unionin syntyyn. Sopimuk-

sessa institutionalisoitu kolmen pilarin järjestelmä jaotteli tulevan EU:n toimivaltaa eri aloilla. 

Ensimmäiseen pilariin sisällytettiin vanhat Euroopan yhteisöt ja se käsitti pääasiassa taloudel-

liseen toimintaan ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä asioita. Turvallisuus- ja ulkopolitiikka 

kuuluivat toiseen pilariin. Turvattomuus sijoitettiin ikään kuin EU:n ulkopuolelle ja turvalli-

suutta haettiin toisen pilarin toiminnoilla. Kolmas pilari käsitti yhteistyön oikeus- ja sisäasi-

oissa. Kolmannen pilarin alaisuudessa EU:n jäsenmaat tekivät Maastrichtin sopimuksen voi-

massa ollessa yhteistyötä muun muassa maahanmuuton, järjestäytyneen rikollisuuden 

torjunnan ja rajavalvonnan kysymyksissä. Tuolloin ensimmäinen pilari oli niin sanotusti EU-

vetoinen, kun kahdessa muussa pilarissa asioiden eteneminen edellytti jäsenmaiden yksimieli-

syyttä. Amsterdamin sopimuksessa vuonna 1997 ensimmäisen pilarin päätöksentekoon sisäl-

lytettiin niin sanottu yhteispäätösmenettely. Samalla myös Euroopan parlamentin rooli vah-

vistui.  Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat sekä Schengenin sopimuksen täytäntöönpano 

siirrettiin kolmannen pilarin hallitusten välisen päätöksenteon piiristä ensimmäisen pilarin 

yhteispäätösmenettelyyn. Samanaikaisesti maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista sekä 

Schengenin sopimuksen täytäntöönpanosta tuli ensimmäisen pilarin yhteispäätösmenettelyyn 

kuuluvia asioita aiemman kolmannen pilarin hallitusten välisen päätöksenteon sijaan. Joulu-

kuussa vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus siirsi loputkin kolmannen pilarin 

alaiset asiat yhteispäätösmenettelyn piiriin. Näin ollen laajenevan turvallisuuskäsityksen ja 

EU:n syvenevän integraation kautta eurooppalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun 

sisällytettiin paljon muutakin kuin perinteistä valtioiden sotilaalliseen voimankäyttöön liitty-

viä asioita. Aiempaa suurempi osa näistä oikeus- ja sisäasioihin kuuluvista asioista kuuluu 

EU:n ylikansallisen toimivallan alaisuuteen.148 

 

Suomen ensimmäisellä EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 1999 laadittiin Tampereen oh-

jelma, jolla pyrittiin vastaamaan oikeus- ja sisäasioiden alalla syvenevään eurooppalaiseen 

yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena oli luoda EU:sta ”vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 

                                                 
148 Matti Jutila artikkelissaan “EU:n sisäisen turvallisuuden politiikka: enemmän turvallisuutta; oikeuksista ja 
vapaudesta tinkimättä?”. Artikkeli on julkaistu raportissa “Turvallisuuden renessanssi, Uuden sukupolven näke-
myksiä uudesta ja vanhastakin eurooppalaisesta turvallisuusajattelusta”. Eurooppalaisen Suomen raportti numero 
6, 2/2010. Kyriiri Oy, Helsinki. 
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perustuva alue”. Ohjelman käytännön toiminnoiksi oli sisällytetty oikeusjärjestelmien lähen-

täminen sekä tehokkaampi ja yhtenäisempi maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka.149 Tam-

pereen ohjelman viisivuotiskauden päätyttyä sitä jatkettiin vuonna 2004 hyväksytyllä Haagin 

ohjelmalla, joka johti myös EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin perustamiseen. Haagin 

ohjelman viisivuotiskauden jälkeen laadittiin Tukholman ohjelma, joka hyväksyttiin joulu-

kuussa 2009. Tukholman ohjelmassa käsitellään kansalaisten turvallisuuteen liittyviä uhkia 

sekä vapauteen ja oikeuteen liittyviä kysymyksiä. Keskeisiksi sisäisen turvallisuuden uhkiksi 

ohjelmassa esitetään järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi. Ohjelma korostaa niiden vastai-

sessa taistelussa rajaturvallisuus- sekä oikeudellisen -ja poliisiyhteistyön tuomia mahdolli-

suuksia. Matti Jutila toteaa Eurooppalainen Suomi ry:n raportissa julkaistussa artikkelissaan 

Tukholman ohjelman lähestymistavassa olevan kaikuja yhdestä yhteiskuntasopimusfilosofian 

perusideasta: osa vapaudesta on luovutettava suvereenille, jotta kansalaisten on mahdollista 

saada lisää turvallisuutta. Vapaus ja turvallisuus ovat kuin kaksi hyödykettä, joita voidaan 

vaihtaa keskenään. Tässä vaihdannassa ongelmana on tasapainon löytäminen. Miten paljon 

kansalaisten kannalta on toivottavaa luovuttaa omaa vapauttaan, jotta he saavat oikean ja riit-

tävän määrän turvallisuutta vastikkeeksi? Sama pätee myös päinvastoin ajateltuna. Tukhol-

man ohjelmassa todetaankin yhtenä poliittisten painopisteiden haasteena olevan Euroopan 

turvallisuuden takaaminen varmistamalla samalla yksilöiden perusoikeudet ja -vapaudet sekä 

koskemattomuuden kunnioittaminen150. Voidaan todeta, että on tärkeää toteuttaa lainvalvon-

tatehtäviä sekä toisaalta henkilöiden oikeuksien suojaamista ja oikeusvaltioperiaatteen sekä 

kansainvälistä suojelua koskevien sääntöjen noudattamiseen tähtääviä toimia samansuuntai-

sesti eri viranomaisten tehtäväalueilla. Eurooppalaisten viranomaisten toimenpiteiden tulisi 

vahvistaa toinen toisiaan. Tämä korostaa koordinoidun yhteistyön sekä eri viranomaispiireis-

sä vallitsevista strategisista kulttuureista kumpuavan keskenään samansuuntaisten toimien 

merkitystä. Lissabonin sopimuksen tuomia muutoksia ja Tukholman ohjelman vaikutuksia 

käsitellään tarkemmin alaluvussa 2.6. 

 

SEUT -sopimuksen 72 artiklan mukaan sisäisen turvallisuuden suojaaminen kuuluu edelleen 

selkeästi jäsenvaltioiden velvollisuuksiin151. Saman sopimuksen 73 artiklassa todetaan, että 

jäsenvaltiot voivat vapaasti järjestää keskenään ja omalla vastuullaan tarkoituksenmukaiseksi 

katsomiaan yhteistyön ja yhteensovittamisen muotoja kansallisesta turvallisuudesta vastaa-

vien hallintonsa toimivaltaisten yksiköiden kesken. EU:n rooli yhteistoiminnan lisääjänä, 

                                                 
149 Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät, 15.–16.10.1999. Saatavissa: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fi.htm  
150 Tukholman ohjelma, poliittiset painopisteet. Euroopan unionin virallinen lehti C 115/1, 4.5.2010. Sivu 4. 
151 SEUT V osasto. Vapauden turvallisuuden ja oikeuden alue.72 artikla: “Tämä osasto ei vaikuta niihin velvolli-
suuksiin, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi.” 
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palvelujen ja toiminnan kehittäjänä sekä tiedonvaihdon kanavana korostuu, mutta on oletet-

tavaa, että esimerkiksi eurooppalainen rajavalvontajärjestelmä perustuu jäsenvaltioiden vas-

tuulle myös tulevaisuudessa. Yhteistyön on tuotava lisäarvoa sisäiselle turvallisuudelle ilman, 

että hallintoa ja byrokratiaa lisätään perusteettomasti pelkän yhteistyön harjoittamisen takia. 

Integraation voidaan olettaa syvenevän sisäisen turvallisuuden alalla, koska jäsenmaat ovat jo 

tähän mennessä nähneet tarpeisiin perustuvasta yhteistyöstä saatavan hyödyn. Yhteiseuroop-

palaisiin uhkiin on vastattava jatkossa entistä tiiviimmällä eri viranomaisten välisellä yhteis-

työllä rajoittamatta toimintaa jo lähtökohtaisesti liikaa pelkästään oman erikoisosaamisalu-

een toimintakenttään. 

 

2.3 EU sisäisen turvallisuuden strategisena toimijana 

 

EU-tason strategiat korostavat turvallisuusuhkien olevan kaikille jäsenmaille yhteisiä uhkia. 

EU:n on pyrittävä saavuttamaan tavoitteensa jäsenmaiden välisellä yhteistyöllä. Strategioissa 

tähdennetään sitä, että järjestäytyneen rikollisuuden verkottuessa ja ammattimaistuessa myös 

viranomaistoiminnan tulee erikoistua ja verkottua. Tiedon kulku eri viranomaisten välillä ja 

tilannekuvan reaaliaikainen saatavuus ovat avainasemassa yhteisiin uhkiin vastattaessa. Tie-

dustelutietojen välittämisen ja turvallisuusuhkien yhteisen arvioinnin voidaan katsoa luovan 

perustan tehokkaalle toiminnalle EU:n sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. 

 

Strategisen työn arvioidaan voimistuvan sisäisen turvallisuuden alalla tulevina vuosina152. 

Euroopan turvallisuuteen liittyviä tavoitteita ja haasteita voidaan tarkastella kahdesta eri 

näkökulmasta. Eurooppa pyrkii luomaan edellytykset sille, että sen oma asema pystyy tärkeä-

nä ja turvallisena globaalissa turvallisuusympäristössä. Samalla Euroopan voidaan katsoa 

pyrkivän muuttamaan globaalia turvallisuusympäristöä. EU:ssa toiminnassa olevien instituu-

tioiden ja toimijoiden lisäksi Euroopan on tärkeää aloittaa omien raja-, poliisi-, tiedustelu- ja 

sotilasorganisaatioidensa kehittäminen. Kansalaisten näkökulmasta jokapäiväistä sisäistä tur-

vallisuutta tuottavien EU:n raja-, tiedustelu- ja poliisiorganisaatioiden kehittämisen voidaan 

katsoa olevan helpommin perusteltavissa kuin oman sotilasorganisaation kehittäminen. Jotta 

EU kykenisi lunastamaan paikkansa merkittävänä globaalina turvallisuustoimijana, on sen 

pystyttävä näyttämään ulkoisesti yhtenäiseltä.153 EU-tasolta toteutettavan, hallinnon alojen 

                                                 
152 Matti Jutila artikkelissaan “EU:n sisäisen turvallisuuden politiikka: enemmän turvallisuutta; oikeuksista ja 
vapaudesta tinkimättä?”. Artikkeli on julkaistu raportissa “Turvallisuuden renessanssi, Uuden sukupolven näke-
myksiä uudesta ja vanhastakin eurooppalaisesta turvallisuusajattelusta”. Eurooppalaisen Suomen raportti numero 
6, 2/2010. Kyriiri Oy, Helsinki. 
153 Charly Salonius-Pasternak artikkelissaan “ Kahden tehtävän paradoksi: Eurooppa globaalissa turvallisuusym-
päristössä”. Artikkeli on julkaistu raportissa “Turvallisuuden renessanssi, Uuden sukupolven näkemyksiä uudes-
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rajat ylittävän, jäsenvaltioiden viranomaistoiminnan koordinoinnin voidaan perustellusti kat-

soa antavan paremmat edellytykset yhtenäiselle toiminnalle paitsi EU:n viranomaisten välillä 

myös kolmansien maiden silmissä. 

 

Talouspolitiikan voidaan laskea kuuluvan perinteisen turvallisuustoimijan työkalujen jouk-

koon. EU on osoittanut halukkuutta omaksua traditionaalisen turvallisuustoimijan rooli talous- 

ja kauppapolitiikkaan liittyvissä haasteissa.154 Jäsenmaiden tulliviranomaisilla on keskeinen 

tehtävä EU:n politiikkojen täytäntöönpanossa lähes kaikilla kansainväliseen kauppaan liitty-

villä aloilla. Tehokkaat tullimenettelyt auttavat vastaamaan lisääntyviin turvallisuutta uhkaa-

viin riskeihin.155 Viimeaikaiset tapahtumat ja yhteisoperaatioista saadut tulokset osoittavat, 

että EU:n sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavia uhkia esiintyy samanaikaisesti sekä raja- että 

tulliviranomaisten tehtäväalueilla. 

 

Eurooppalaiset valtiot ovat historian aikana yrittäneet useita kertoja viedä vieraita hallintota-

poja ja sääntöjä kolmansiin maihin. Uudenlaisen, laaja-alaisen postmodernin turvallisuusajat-

telun sekä -ympäristön vieminen muihin yhteiskuntiin on varmasti ongelmallista myös nyky-

päivänä. Näin ollen EU:lle saattaa olla helpompaa pyrkiä laajentamaan postmodernin 

turvallisuusajattelun piiriin kuuluvien valtioiden määrää erityisesti oman esimerkkinsä voi-

malla. Pyrkimys ympäröivän maailman muuttamiseen rakentamalla eurooppalainen liberaalin 

institutionalismin identiteetti156 historian kuluessa Euroopassa vaikuttaneiden suurvaltojen 

saamien vaikeiden interventionististen kokemusten varaan tuo tuskin haluttua lopputulosta 

turvallisuuden kannalta.157 Se tarkoittaa sitä, että EU-tasolta koordinoitujen viranomaistoimin-

tojen tulee olla keskenään yhtenäisiä ja perustua eurooppalaiseen identiteettiin ja yhteisesti 

jaettuun näkemykseen tavoiteltavista päämääristä.  

 

                                                                                                                                                         
ta ja vanhastakin eurooppalaisesta turvallisuusajattelusta”. Eurooppalaisen Suomen raportti numero 6, 2/2010. 
Kyriiri Oy, Helsinki. 
154 Charly Salonius-Pasternak artikkelissaan “ Kahden tehtävän paradoksi: Eurooppa globaalissa turvallisuusym-
päristössä”. Artikkeli on julkaistu raportissa “Turvallisuuden renessanssi, Uuden sukupolven näkemyksiä uudes-
ta ja vanhastakin eurooppalaisesta turvallisuusajattelusta”. Eurooppalaisen Suomen raportti numero 6, 2/2010. 
Kyriiri Oy, Helsinki. 
155 Muutettu ehdotus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–
2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta, 
Bryssel 29.8.2012, COM(2012) 464 final. 
156 Identiteetti: henkilöllisyys, olemus, samuus, yhtäpitävyys, luonne. (Haarala, R. Suomen kielen perussanakirja. 
Painatuskeskus, Helsinki, 1994.) 
157 Charly Salonius-Pasternak artikkelissaan “ Kahden tehtävän paradoksi: Eurooppa globaalissa turvallisuusym-
päristössä”. Artikkeli on julkaistu raportissa “Turvallisuuden renessanssi, Uuden sukupolven näkemyksiä uudes-
ta ja vanhastakin eurooppalaisesta turvallisuusajattelusta”. Eurooppalaisen Suomen raportti numero 6, 2/2010. 
Kyriiri Oy, Helsinki. 
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EU:n instituutioiden158 toiminnalla ja kyvyllä saavuttaa yhteinen näkemys on ratkaisevan tär-

keä merkitys kehitettäessä unionia strategisena suunnan näyttäjänä.  Parlamentti, neuvosto ja 

komissio saavuttivat kesäkuussa vuonna 2012 yhteisymmärryksen EU:n pysyväisvirastojen 

tulevaisuuden linjauksista159. EU:n kolmen instituution antaman yhteisen lausunnon tavoit-

teena on tehostaa EU-virastojen roolia EU-politiikan toimeenpanijoina sekä parantaa virasto-

jen hallintokoneistojen toimintaa ja saavuttaa taloudellisia synergiaetuja. Parlamentin, komis-

sion ja neuvoston antaman yhteisen julkilausuman mukaan sopiminen pysyväisvirastojen 

tulevaisuuden suuntaviivoista on osoitus EU:n instituutioiden kyvystä tuottaa rakentavan yh-

teistyön kautta todellista lisäarvoa EU:n kansalaisille. Rajallisista taloudellista resurssista 

johtuen EU:n pysyväisvirastoille annettaan julkilausumassa selkeä kehotus toimintojensa te-

hostamiseen: 

 

” The three institutions urge decentralized agencies to pursue their efforts to streamline their 

activities and increase their performance. ” 

 

Julkilausuman mukaan pysyväisvirastojen yhdistämistä on harkittava, mikäli virastojen tehtä-

vät ovat osittain päällekkäisiä, synergiaetujen saavuttaminen toimintoja yhdistämällä on to-

dennäköistä tai virastojen toiminnan arvioidaan olevan tehokkaampaa toisiinsa yhdistettyinä 

suurempina kokonaisuuksia. Pysyväisvirastojen sulkeminen saattaa tulla kyseeseen, mikäli 

virasto ei kykene luotettavien mittarien avulla osoittamaan toteen aikaansaamiaan tuloksia tai 

toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita.160 

 

Euroopan komissio teki vuoden 2012 loppupuolella esityksen Cepolin161 yhdistämisestä Eu-

roopan poliisivirasto Europoliin162. Komission esitys liittyy edellä mainittuun linjaukseen 

EU:n pysyväisvirastojen tulevaisuudesta. Huomioiden Cepolin pieni budjetti ja henkilöstö-

resurssit muihin pysyväisvirastoihin verrattuna, voidaan komission esittämän yhdistämisen 

                                                 
158 Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio. 
159 Vuonna 2011 EU:n pysyväisvirastoissa työskenteli yhteensä yli 5000 henkilöä. 31 erillisen viraston toiminto-
jen kattamiseen varattu kokonaisbudjetti oli 737 miljoonaa euroa. 
160 European Commission: Press release on “Breakthrough as EU institutions agree common approach on agen-
cies” and Draft Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commis-
sion on decentralized agencies, Brussels, 13.6.2012. 
161 Cepol, Euroopan poliisiakatemia, tukee EU:n jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten rajat ylittävää 
yhteistyötä rikollisuuden torjunnassa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Cepol on vuon-
na 2005 perustettu EU:n erillisvirasto (neuvoston päätös 2005/681/YOS, 20.9.2005), jonka sihteeristö sijaitsee 
Bramshillissä Englannissa. Cepol järjestää vuosittain poliisiviranomaisille kursseja, seminaareja ja konferenssia. 
Koulutus järjestetään jäsenvaltioiden omissa poliisikouluissa. Cepolin sihteeristön johtaja vastaa toiminnastaan 
Cepolin hallintoneuvostolle, joka koostuu EU:n jäsenvaltioiden edustajista. Nämä edustajat ovat yleensä kansal-
listen poliisikoulutuslaitosten johtajia. Cepolin hallintoneuvoston puheenjohtajana on Euroopan unionin neuvos-
ton puheenjohtajamaan edustaja (Europa, Euroopan unionin portaali. Tiedot saatavissa: 
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/pol_agencies/cepol/index_fi.htm ). 
162 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
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taustalla arvioida olevan käsitys Cepolia suuremman toimijan paremmasta kyvystä tuottaa 

jäsenmaille vähintään niiden nykyisin saama lisäarvo, mutta kustannustehokkaammalla taval-

la. Toisaalta strategisen kulttuurin kehittämisen näkökulmasta voidaan olettaa Cepolin toimin-

taan kuuluvien konferenssien ja kokousten järjestämisen vaikuttavan esimerkiksi Frontexin 

toiminnalle tyypillisiä piirteitä, kuten eurooppalaisen luokituksen omaavia koulutusohjelmia 

ja yhteisoperaatioita, vähemmän strategisen kulttuurin luomiseen tietyn eurooppalaisen yhtei-

sön sisälle. Vahvan strategisen kulttuurin voidaan puolestaan olettaa vahvistavan erilaisten 

yhteisöjen selviytymisen edellytyksiä. Cepolin johtaja on arvioinut mahdollisen Europoliin 

yhdistämisen tapahtuvan seuraavien kahden vuoden aikana163. Frontexin ja Cepolin välinen 

yhteistyö on ollut tiivistä ja sitä on toteutettu rakentavassa hengessä. Frontex on muun muassa 

tukenut Cepolin pyrkimyksiä kehittää eurooppalainen koulutuspuitteisto164 (European Secto-

ral Qualifications Framework, SQF) ylätason poliisiviranomaisille.  

 

Europolin strategiasta on havaittavissa EU:n poliisiviraston ekspansiiviset pyrkimykset. 

Strategiassa todetaan muun muassa Europolin tavoitteena olevan seuraavien statusten saavut-

taminen: ”EU centre for law enforcement expertise, principal EU support centre for law en-

forcement operations, EU criminal information hub sekä key part of the European Security 

Architecture”.165  Cepolin mahdollinen yhdistäminen Europoliin saattaa aiheuttaa haasteita 

myös Frontexin toiminnalle tulevaisuudessa. Onkin mielenkiintoinen kysymys pohtia miten 

Europolin johto suhtautuu Frontexin kanssa tehtävään yhteistyöhön verrattuna ajatukseen 

”Euroopan lainvalvontaviranomaisten pysyväisviraston” perustamisesta. Europolin johtaja 

Rob Wainwright totesi jo vuonna 2010 Brysselissä järjestetyssä paneelikeskustelussa muun 

muassa seuraavasti166: 

 

” Cooperation is the key to internal security. The Lisbon Treaty provides a unique opportuni-

ty to develop one single internal security strategy. But is it moving fast enough? If our current 

establishments can work together, we will not need a central agency. Otherwise, our political 

leaders will have to think of something new. What we have at Europol is a common EU infra-

structure to coordinate the collection of all information with regards to organised crime and 

terrorism. This is not yet an EU Intelligence Agency but it is a far reaching intelligence hub 

that is not fully exploited. ” 

 
                                                 
163 Wärnhjelm Henrik, Head of Training Unit, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 
10.12.2012. 
164 Rajaturvallisuuteen liittyvää eurooppalaista koulutuspuitteistoa käsitellään erikseen alaluvussa 4.1. 
165 Europol Strategy 2010–2014, European Police Office, ISBN 978-92-95018-78-5, 2010. 
166 Security and Defence Agenda, Roundtable Report: Does Europe need Homeland Security? Bibliothèque 
Solvay, Brussels, 12.5.2010. Report published in June 2010. 
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Toisaalta samassa tilaisuudessa puhunut kansainvälisen poliisijärjestö Interpolin EU-edustaja 

totesi unionilla olevan jo käytössään Lissabonin sopimuksella perustettu sisäisen turvallisuu-

den pysyvä komitea (COSI), jonka työlle on annettava riittävästi aikaa eri toimijoiden välisen 

koordinaation tehostamiseksi. Vielä kesän 2010 alussa toimineen Euroopan komission oikeus- 

ja sisäasioiden pääosaston varapääjohtaja Rafael Fernandez-Pita y Gonzalez otti keskustelus-

sa kantaa koordinaation haasteiden taustalla kenties oleviin rakenteellisiin -ja muihin syihin 

toteamalla167: 

 

” There is an underlying problem of multi-disciplinary cooperation on the national level 

which is shifted onto the management boards168 of the different agencies. Creating a single 

agency will not solve this problem. “ 

 

Gonzalezin kommentillaan esille tuomat viranomaisyhteistyön koordinaation haasteet yhdis-

tettynä siihen tosiasiaan, että Frontexin koordinoimalla toiminnalla turvataan yhtä EU:n suu-

rimmista saavutuksista, vapaan liikkuvuuden aluetta, ovat oletettavasti riittävät perusteet 

Frontexin jatkamiselle itsenäisenä virastona pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi esimerkiksi Fron-

texin budjetin osuus kaikkien pysyväisvirastojen toimintaan varatusta kokonaisbudjetista on 

varsin merkittävä, noin 85–90 miljoonaa euroa. Yhtenäisen eurooppalaisen viranomaisyhteis-

työtä korostavan strategisen kulttuurin kehittäminen sekä ylätasolta käsin poliittisen eliitin 

toimesta että kenttätason toiminnan kautta käytännön kokemuksista hankittujen oppien perus-

teella, saattaisi olla yhden suuren erillisviraston perustamista hyödyllisempi ja pysyvämpi 

ratkaisu rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja vapaan liikkuvuuden alueen 

turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Pyrittäessä kehittämään EU-tasolla tapahtuvan strategisen työn kautta EU:n viranomaistoi-

mintaa sisäisen turvallisuuden tason parantamiseksi, on tärkeää ottaa opiksi jäsenmaissa saa-

duista kokemuksista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa169 perustettiin rajaturvallisuudesta vas-

taava virasto nimeltään UKBA (United Kingdom Border Agency) 1.4.2008. UKBAn 

                                                 
167 Security and Defence Agenda, Roundtable Report: Does Europe need Homeland Security? Bibliothèque 
Solvay, Brussels, 12.5.2010. Report published in June 2010. 
168 Management board -termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä EU:n pysyväisvirastojen hallintoneuvostoja. 
169 Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin sopimusalueeseen. Schengenin rajasäännöstön (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus, EY N:o 562/2006) perusteella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön mää-
räyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningas-
kunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29.5.2000 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2000/365/EY mukaisesti. Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistunut Schengenin rajasään-
nöstö -asetuksen antamiseen, eikä kyseinen asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta Yhdistyneeseen kuningas-
kuntaan. Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu ilman äänestysoikeutta (englanninkielinen termi: invited partici-
pant) EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin hallintoneuvoston toimintaan sekä operaatioihin 
erityislupamenettelyn mukaisesti. 
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perustamisen yhteydessä tulli- ja rajaviranomaisten toiminnot yhdistettiin samaan organisaa-

tioon liittämällä Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) ja Border and Immigration 

Agency (BIA) saman johdon alaisuuteen. Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan rajatur-

vallisuustoiminnoista sekä henkilöiden että tavaroiden osalta vastaa UKBAn osana toimiva 

UK Border Force (UKBF).  

 

Yhdistyneen kuningaskunnan rajaturvallisuustoiminnot uudistettiin UKBAn perustamisen 

yhteydessä erittäin nopealla aikataululla. Tutkimustulosten ja rajaturvallisuuden parantami-

seen pyrkivien operatiivisten tarpeiden sijasta, poliittisten syiden ja kustannussäästöjen tavoit-

telun voidaan katsoa olleen uudistuksen taustalla. Vuoteen 2012 mennessä Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa ei ollut poliittisesti mahdollista myöntää, että UKBAn perustamisen yhtey-

dessä tehty uudistus oli mahdollisesti virhe. HMCR oli UKBAn perustamisen aikaan suurem-

pi organisaatio kuin BIA. Näin ollen UKBAn johtohenkilöstön taustat ovat pääasiassa tulli-

puolelta. He ovat olleet vallitsevassa poliittisessa ilmapiirissä ja oman virka-asemansa 

kannalta pakotettuja puhumaan nykyisen järjestelmän erinomaisuuden puolesta. Rajamies 

(BIA) -taustat omaavat henkilöt pitävät UKBAn perustamiseen liittyvää uudistusta ikään kuin 

tulliviranomaisten vallankaappauksena. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehty uudistus on 

heijastunut kenttätoimintaan monenlaisina ongelmina, kun tullivirkailijoiden oletetaan hallit-

sevan rajamiesten tehtävät ja päinvastoin. BIA -taustaiset henkilöt ovat raportoineet tullitaus-

taisten henkilöiden kyvyttömyydestä ja jopa haluttomuudesta tarkastaa rekkoja niihin mahdol-

lisesti kätkettyjen laittomien maahantulijoiden paljastamiseksi. Tämän arvellaan olevan jopa 

Euroopan laajuinen ongelma niillä rajanylityspaikoilla, joilla tulliviranomaiset huolehtivat 

henkilöiden rajanylikulun valvonnasta joko osittain tai säännöllisesti. UKBAn johtajien mu-

kaan ”kasvukivut” ovat luonnollisia merkittävän uudistuksen jälkeen.170 

 

Kahden organisaation yhdistämisen voidaan perustellusti olettaa aiheuttaneen edellisessä kap-

paleessa kuvattuja rajaturvallisuuden ylläpitoon liittyviä riskejä. UKBAn osalta Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallitus on pyrkinyt pienentämään suureen organisaatiomuutokseen mahdol-

lisesti liittyviä turvallisuusuhkia. Suoraan hallitukselle raportoiva itsenäinen toiminnan tar-

kastaja (independent chief inspector)171 seuraa UKBAn toimintaa sen kehitystä. Hän on tar-

                                                 
170 Leese Graham, sähköpostihaastattelu 26.9.2012.  Leese jäi eläkkeelle UK Border Agency:stä (UKBA) vuon-
na 2012. Hän työskenteli Frontexin pääjohtajan erityisasiantuntijana vuosina 2005–2011. Leese toimi vuoteen 
2005 asti eritasoisissa upseerin tehtävissä UK Border and Immigration Agency:ssä (BIA). UKBA perustettiin 1. 
huhtikuuta vuonna 2008 yhdistämällä BIA ja tulliviranomainen HM Revenue and Customs (HMRC). 
171 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen nimittämä itsenäinen UKBAn toiminnan tarkastaja on nykyisin 
John Vine, jolla on poliisiviranomaistausta. Osa hänen kirjoittamistaan raporteista on saatavissa julkisesti inter-
netin kautta osoitteesta http://icinspector.independent.gov.uk/ . 
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kastanut UKBAn toimintaa laittoman maahantulon torjuntaan liittyen neliportaisen maahan-

pääsyn valvontamallin172 eri kehillä.173 

 

UKBAn toiminnasta raportoivan itsenäisen toiminnan tarkastajan raportit sisältävät mielen-

kiintoisia UKBAn virallisia vastauksia tarkastajan havaitsemiin epäkohtiin liittyen. Toimin-

nan kehittämisen kannalta varsin hyödyllisissä raporteissa säännöllisesti esiin nousevia toi-

minnallisia puutteita ovat muun muassa heikkotasoinen organisaation sisäinen tiedotus, 

huono hallintotapa, epäselvyydet eri toimijoiden rooleista, jatkuvien toimintatapojen muutos-

ten häiritsevät vaikutukset, ongelmat ja epäselvyydet toimintasäädöksissä ja työskentelyta-

voissa.174 

 

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta uudistukset saavat jatkoa. Vuonna 2013 perustettava UK 

NCA (National Crime Agency) korvaa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan 

keskittyneen SOCAn (Serious Organised Crime Agency). NCAn organisaatioon tullaan sisäl-

lyttämään myös rajapoliisin johtoporras (Border Police Command). Näin ollen Yhdistyneen 

kuningaskunnan rajaturvallisuusviranomaiset ovat jälleen muutoshaasteiden edessä.175 Yhdis-

tyneen kuningaskunnan sisä- ja tasa-arvoasiainministeri Theresa May antoi 26.3.2013 julki-

lausuman UKBAn uusista muutoksista. Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti UKBA 

tullaan jakamaan kahtia. Osa UKBAn organisaatiosta tulee keskittymään maahanmuutto- ja 

viisumiasioihin. Toisesta osasta muodostetaan pelkästään viranomaistoimintaan keskittyvä 

organisaatio laittomaan maahantuloon -ja maahanmuuttosäännösten rikkomiseen syyllistynei-

den henkilöiden nykyistä tehokkaammaksi paljastamiseksi. Hallituksen julkilausumassa tode-

taan, ettei UKBA ole kyennyt vastaamaan sen toiminnalle vuonna 2008 asetettuihin tavoittei-

siin. Yhtenä perusteena todetaan, ettei UKBA ole kyennyt lisäämään Yhdistyneestä 

                                                 
172 Neliportaiseen maahanpääsyn valvontamalliin kuuluu: toimenpiteet EU:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa, 
rajan yli tapahtuva yhteistyö naapurimaiden kanssa, rajavalvonta sekä valvontatoimet vapaan liikkuvuuden alu-
eella mukaan lukien palautusoperaatiot. 
173 Leese Graham, sähköpostihaastattelu 26.9.2012. 
174 Tutkija yritti löytää monia eri yhteyksiä käyttäen mahdollista UKBAn ulkopuolisen toimijan (independent 
chief inspector) laatimaa raporttia liittyen UKBAn perustamisen vaikutuksiin Yhdistyneen kuningaskunnan sisäi-
seen turvallisuuteen. Sellaista raporttia ei varsin luotettavista lähteistä saamani tiedon mukaan ole laadittu. Toi-
saalta asian ei voida katsoa olevan mikään yllätys, koska mahdollinen raportti, joka käsittelisi organisaatiomuu-
toksen vaikutusta merkittävän maailmanpolitiikan toimijan kansallisen turvallisuuden tasoon, olisi mitä 
todennäköisimmin luokiteltu salaiseksi. On myös otettava huomioon, että nykyinen UKBAn itsenäinen toimin-
nan tarkastaja ei poliisitaustaisena tunne tarkasti kuin nykyisen UKBAn toimintamallit tähänastisen tutkimus- ja 
tarkastustyönsä pohjalta. Myöskään hänen alaisillaan ei ole käytännön kokemusta toimimisesta UKBAn perus-
tamista edeltäneissä viranomaisissa (HMRC, BIA). Eri organisaatioiden toiminnan -ja organisaatiomuutoksen 
vaikutuksia turvallisuuden tasoon käsittelevän tutkimuksen laadintaan tulisi osallistua henkilöitä, joilla on opera-
tiivista kokemusta sekä vanhoista että uusista organisaatioista. 
175 Leese Graham, sähköpostihaastattelu 26.9.2012. 
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kuningaskunnasta koti- tai lähtömaihinsa palautettavien henkilöiden määrää riittävän korkeal-

le tasolle suhteutettuna maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden lukumäärään.176 

 

UKBAn tulevaisuutta käsitellyt julkilausuma on mielenkiintoinen myös kulttuurillisesti tarkas-

teltuna. UKBAn jakamisen seurauksena syntyville uusille organisaatioille ei tulla antamaan 

virastostatusta, vaan ne tulevat toimimaan sisäasiainhallinnon alaisuudessa ja raportoivat 

säännöllisesti ministerille. UKBAn itsenäisen virastoaseman todettiin etäännyttäneen UKBAn 

poliittisista päättäjistä ja luoneen salaperäisen sekä puolustuksellisen kulttuurin. Lisäksi UK-

BAn sisälle todettiin muodostuneen organisaation suuresta koosta177 johtuen keskenään risti-

riitaisia ja toimintaa vaikeuttaneita kulttuureita. Jatkossa maahanmuutto- ja viisumiasioihin 

keskittyvässä organisaatiossa178 vallitsee tavoitetilassa kulttuuri, jolla pyritään vahvistamaan 

Britanniassa laillisesti vierailevien liikematkustajien ja turistien asiakastyytyväisyyttä. Perin-

teisemmässä mielessä viranomaistoimintaan keskittyvän organisaation kulttuurissa pyritään 

korostamaan toiminnan tehokkuutta ja riittävää kovuutta laittomuuksiin syyllistyneiden kiinni 

saamisessa.179 UKBAn perustamisen ja sen aiheuttamien myöhempien muutosten kaltaisista 

kokemuksista tulee ottaa oppia kehitettäessä EU:n roolia sisäisen turvallisuuden strategisena 

toimijana ja EU-tasolta koordinoitujen strategisten viranomaiskulttuurien muodostajana. 

 

2.4 EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittyminen 

 

Rajaturvallisuus on ollut yksi tärkeimmistä EU:n oikeus- ja sisäasioiden sektoreista 1990-lu-

vun lopulta saakka. Unionin laajentumisen sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 

kansainvälistymisen voidaan katsoa olevan keskeisimpiä syitä rajaturvallisuuden merkityksen 

kasvuun. EU-tasolla kaikkein tärkein rajaturvallisuuteen vaikuttava tekijä on Schengenin so-

pimus. Vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä ja rajavalvonnan poistuminen sisärajoilta ovat 

korostaneet ulkorajavalvonnan merkitystä ja lisänneet tarvetta käsitellä rajaturvallisuutta ni-

menomaan EU-kysymyksenä. Tästä on seurannut, että yksikään jäsenvaltio ei enää voi huo-

lehtia rajaturvallisuudestaan ottamatta huomioon toisten jäsenvaltioiden intressejä. 

 

Eurooppa-neuvoston Tampereella 15.–16.10.1999 järjestetyn huippukokouksen yksi keskei-

nen tavoite oli laatia suunnitelma jo käytössä olleiden Schengen-yleissopimuksen ja niin sa-

                                                 
176 Home office oral statement on UK Border Agency, sisä- ja tasa-arvoasiainministeri Theresa May, 26.3.2013. 
Saatavissa: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2013/march/42-hom-sec Tiedot katsot-
tu 4.4.2013. 
177 UKBAn henkilöstön kokonaislukumäärä on noin 25 000. UKBA toimii Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi 
135 maassa. 
178 Strategisen kulttuurin ja organisaatiokulttuurin välisiä eroja käsitellään luvussa 3. 
179 Home office oral statement on UK Border Agency, sisä- ja tasa-arvoasiainministeri Theresa May, 26.3.2013. 
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notun yhteisen käsikirjan päivittämiseksi. Tampereen huippukokouksen päätelmissä todetaan, 

että Schengenin säännöstön unioniin sisällyttämisen seurauksena hakijavaltioiden on hyväk-

syttävä tämä säännöstö ja siihen perustuvat toimenpiteet täysimääräisesti. Eurooppa-neuvosto 

piti tärkeänä, että EU:n tulevien ulkorajojen tehokkaasta valvonnasta huolehtivat koulutetut ja 

asiaan erikoistuneet ammattilaiset.180 

 

Thessalonikissa Kreikassa 19.–20.6.2003 järjestetyn huippukokouksen päätelmissä Eurooppa-

neuvosto totesi, että EU:n jäsenvaltioiden ulkorajojen valvonnan tehostaminen on kaikkien 

EU:n jäsenvaltioiden yhteinen etu.181 Vuoden 2003 aikana käynnistyneen tarkastelun ja val-

mistelutyön lopputuloksena neuvosto antoi 26.10.2004 asetuksen jäsenvaltioiden operatiivi-

sesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan rajaturvallisuusvirasto Frontexin perustamisesta (engl. 

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of 

the Member States of the European Union)182. Frontex aloitti operatiivisen toimintansa loka-

kuussa 2005. Frontex kuului Lissabonin sopimuksen voimaantuloon asti ensimmäisen pilarin 

(Euroopan yhteisö) toimijoihin. 

 

Tampereen huippukokouksen päätelmistä vuonna 1999 alkanut työ johti lopulta vuonna 2006 

voimaan astuneen Schengenin rajasäännöstön (engl. Schengen Borders Code, SBC) valmis-

tumiseen183. Schengenin rajasäännöstön 12. artiklan mukaan rajojen valvonnan pääasiallise-

na tavoitteena on estää luvattomat rajanylitykset, torjua rajat ylittävää rikollisuutta ja toteut-

taa rajan laittomasti ylittäneisiin henkilöihin kohdistuvia toimenpiteitä. 14. artikla puolestaan 

velvoittaa jäsenvaltioita osoittamaan riittävästi asianmukaista henkilökuntaa ja voimavaroja 

ulkorajojen valvontaan, jotta jäsenvaltiot voivat varmistaa ulkorajojensa valvonnan tehok-

kuuden ja yhtenäisen korkean tason. Myöhemmin vuoden 2006 joulukuussa EU:n oikeus- ja 

sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tutkimustyön ensimmäisessä luvussa mainitun yhden-

netyn rajaturvallisuuden käsitteen184. 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämistä on pyritty tehostamaan Frontexin toimin-

nan kautta perustamisasetuksessa Frontexille annettujen tehtävien mukaisesti. Euroopan par-

lamentti ja neuvosto pääsivät vuoden 2011 syyskuussa yksimielisyyteen Frontexin perusta-

misasetuksen muuttamisesta komission vuoden 2010 helmikuussa tekemän muutosesityksen 

                                                 
180 Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät, 15.–16.10.1999. Saatavissa: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fi.htm 
181 Thessalonikin Eurooppa-neuvoston päätelmät, 19.–20.6.2003. 11638/03. 
182 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, EUVL L 349, 25.11.2004. Sivu 1. 
183 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännös-
töstä (Schengenin rajasäännöstö) (EY) N:o 562/2006,15.3.2006. 
184 EU:n oikeus- ja sisäasiain neuvoston päätelmät 5.-6.12.2006. 15801/06 (Presse 341). 
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perusteella. Keskeisiä muutoksia ovat Frontexille annettu oikeus hankkia raskasta rajavalvon-

takalustoa (ulkovartiolaivoja, lentokoneita ja helikoptereita), mahdollisuus toimia kolmansissa 

maissa toimintakyvyn ja tietotaidon lisäämiseen liittyvien projektien yhteydessä sekä omien 

yhteyshenkilöidensä kautta, ja henkilötietojen käsittelymahdollisuus niiden henkilöiden osalta, 

joiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset perustellusti epäilevät osallistuvan rajat 

ylittävään rikolliseen toimintaan, laittomassa maahanmuutossa avustamiseen tai ihmiskaup-

paan. Frontex voi lähettää henkilötietoja tapauskohtaisesti EU:n poliisivirasto Europolille tai 

muille unionin lainvalvontaviranomaisille ja käyttää niitä Frontex-asetuksen neljännessä ar-

tiklassa tarkoitettujen riskianalyysien laatimiseen. Uusi Frontexin perustamisasetus julkaistiin 

EU:n virallisessa lehdessä 22.11.2011 ja se astui voimaan 20 päivää tämän jälkeen, eli 

12.12.2011.185 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden ensimmäisen elementin, Schengenin rajasäännöstössä 

määritellyn rajavalvonnan, riskianalyysi ja rikostiedustelu mukaan lukien, hyödyntämistä on 

kehitetty seuraavassa kuvassa havainnollistetuin keinoin (kuva 6). 

 

 

 

Kuva 6: Rajavalvonnan kehittäminen ja hyödyntäminen EU-tasolla.186 

 

Koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta parannetaan EU:n (Frontex) toimesta 

jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaisten toimintakykyä sekä tietotaitoa rajavalvonnan alalla. 

                                                 
185 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteis-
työstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta, 
PE-COS 37/11, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1168/2011, 25.10.2011, Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta. Euroopan unionin virallinen lehti L 304/1, 22.11.2011. 
186 Laitinen Ilkka, Prikaatikenraali, Pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Esitelmä “Implementation 
of IBM, Integrated Border Management, on EU-level” kansainvälisessä rajapoliisikonferenssissa (IBPC, Interna-
tional Border Police Conference) Zalakarosissa, Unkarissa, 25.5.2009.  
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Rajatarkastuksiin ja rajavalvontaan on olemassa jäsenmaita sitova yhteinen laillisuusperusta, 

Schengenin rajasäännöstö (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus). Jäsenmaiden rajaval-

vontaviranomaiset ovat velvoitettuja toimimaan asetuksen mukaisesti toteuttaessaan omaa 

rajavalvontaansa EU:n sisäisen turvallisuuden takaamiseksi. Vuonna 2011 päivitetty EU:n 

rajaturvallisuusviraston perustamisasetus mahdollistaa tehokkaamman toiminnan sisäisen 

turvallisuuden uhkien torjumiseksi ja antaa uusia velvoitteita sekä jäsenmaille että Frontexille 

EU:n ulkorajojen valvonnan tason parantamiseksi. EU-tasolla koordinoidut yhteisoperaatiot 

(Joint EU operations) parantavat EU:n jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaisten kykyä toi-

mia yhdessä ja levittävät parhaita käytänteitä jäsenmaista toiseen EU:n henkilöitä koskevan 

ulkorajavalvonnan tason harmonisoimiseksi. Koulutuksen lisäksi yhteisoperaatioiden voidaan 

perustellusti katsoa olevan pohjana myös yhteisen kulttuurin kehittymiselle EU:n rajavalvon-

taviranomaisten keskuuteen. Riskianalyysitoiminnan kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 

Frontex soveltaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kehittämäänsä riskianalyysimetodia, 

CIRAM (Common Integrated Risk Analysis Model). Tiedot EU:n rajavalvontaviranomaisten 

yhteistä riskianalyysiä varten kerätään jäsenmaiden ja Frontexin muodostamassa riskianalyy-

siverkostossa, FRAN (Frontex Risk Analysis Network). Siellä koottu tieto muodostaa perus-

tan yhteiselle tilanneymmärrykselle. 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden soveltamisen ensimmäisinä vuosina rajavalvonnan mer-

kitys korostui. Nykyään rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan merkitys näkyy hyödynnettä-

essä EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta laaja-alaisena instrumenttina EU:n sisäisen turvalli-

suuden strategian mukaisesti. EU:n (Frontex) roolia yhdennetyn rajaturvallisuuden 

hyödyntämisessä rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan voidaan havainnollistaa seuraavalla 

kuvalla (kuva 7). 
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Kuva 7: Rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostaminen EU-tasolla.187
 

 

EU:n ulkorajat ylittävästä rikollisuudesta vaihdetaan strategisen tason tietoa rajaturvallisuus-

virasto Frontexin sekä poliisivirasto Europolin ja kansainvälisen poliisiorganisaatio Interpolin 

välillä. Tämä tieto on jäsenmaiden viranomaisten käytettävissä riskianalyysiverkoston 

(FRAN) sekä yhteisoperaatioita varten laadittujen riskianalyysien kautta. Operatiivisella tasol-

la tietoa vaihdetaan erityisesti maalittamisprosessin tehostamiseksi yhteisoperaatioita ja jä-

senmaiden viranomaisten tekemiä valvontaiskuja varten. Tätä kautta pyritään lisäämään esi-

merkiksi ihmissalakuljettajien ja väärennettyjen asiakirjojen paljastamista. Taktisella tasolla 

yhteistoimintakyky ja koko EU:n laajuiset Schengenin rajasäännöstön mukaiset toimintata-

pamallit ovat edellytys sisäisen turvallisuuden takaamiselle. 

 

On huomioitava, että EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntäminen EU:n sisäisen tur-

vallisuuden parantamiseksi vaatii aikaa. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää jäsenmaiden ja 

Frontexin toimintaa laittoman maahantulon paineen vähentämiseksi Kreikan ja Turkin välisel-

tä ulkorajalta.188 EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kolmannen osa-alueen, neliportaisen 

maahanpääsyn valvontamallin neljäs -, eli uloin porras käsittää kolmansissa maissa tapahtu-

van yhteistyön. EU:n sisäisen turvallisuuden uhkat pyritään torjumaan mahdollisimman kau-

kana ennen kuin ne ylittävät EU:n ulkorajat. Tämä tarkoittaa samalla myös rajojen ylittämi-

seen liittyvän kriminalisoidun toiminnan maantieteellisen alueen laajenemista ja rajojen 

muuttumista vaikeammin hahmoteltaviksi. 

                                                 
187 Ibid. 
188 Weijermans Rick, Head External Relations/Third Country Team, Senior External Relations Officer, Frontex. 
Puhelinhaastattelu 19.9.2012. 
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Frontex neuvotteli yhteistyösopimusta Turkin kanssa noin viisi vuotta ennen kuin sopimus 

hyväksyttiin EU:n rajavalvontaviranomaisten päälliköistä koostuvan Frontexin hallintoneu-

voston toimesta keväällä 2012. Kesti useita vuosia ennen kuin kreikkalaiset ymmärsivät alkaa 

soveltamaan Suomen ja Venäjän rajalla jo pitkät perinteet omaavaa rajavaltuutettujärjestel-

mää, jossa alueelliset rajavartiostojen päälliköt rajan kummaltakin puolelta tapaavat toisensa 

säännöllisesti keskustellen muun muassa havaituista laittomista rajanylityksistä ja organisaa-

tioidensa tulevaisuudennäkymistä. Rajavaltuutettujärjestelmällä voidaan ratkoa rajaturvalli-

suuteen liittyviä ongelmia ammattilaisten toimesta ennen niiden eskaloitumista poliittiselle 

tasolle. Nykyään Kreikan ja Turkin välillä järjestetään alueellisten rajapäälliköiden kokouksia 

säännöllisesti. Kokouksiin ottavat osaa jopa Turkin armeijan edustajat. Myös kreikkalaisten 

historiaan ja Egeanmeren rajakiistoihin perustuvat ennakkoluulot turkkilaisia kohtaan olivat 

pitkän aikaa rakentavan EU:n ulkorajan ylittävän yhteistyön aloittamisen esteenä. Mielenkiin-

toisena yksityiskohtana kahden Naton jäsenen välisiin suhteisiin liittyen voidaan mainita mai-

den välisellä maarajalla vielä tänäkin päivänä olevat miinakentät. Kreikan ja Turkin välinen 

yhteistyö rajaturvallisuuden alalla alkoi kehittyä pitkälti Frontexin koordinoiman toiminnan 

seurauksena jo ennen keväällä 2012 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen virallistamista. 

Turkki alkoi hyväksyä laittomasti Egeanmeren merirajat ylittäneiden henkilöiden välittömiä 

palautuksia vuonna 2011. Tätä tarkoitusta varten Turkin rannikkovartioston sotilasrekisterissä 

olevia pinta-aluksia muutettiin siviilialusrekisteriin, koska Kreikka ei voinut sallia turkkilais-

ten sotilasalusten käyntiä omissa satamissaan.189 

 

Turkin rannikkovartiosto on muuttunut vuodesta 2011 alkaen aikaisempaa yhteistyökykyi-

semmäksi. Turkin rannikkovartioston komentaja suhtautuu kansainväliseen yhteistyöhön 

EU:n ja Kreikan rannikkovartioston kanssa positiivisesti. Hänellä on selkeä pyrkimys nostaa 

Turkin rannikkovartioston kansainvälisen toiminnan profiilia.  Kreikan ja Turkin rannikkovar-

tiostojen komentajat ovat säännöllisesti yhteydessä keskenään. Turkin rannikkovartiosto hy-

väksyy laittomien maahantulijoiden välittömät palautukset siinä tapauksessa, että laittomia 

maahantulijoita kuljettavat alukset havaitaan niiden ollessa todistettavasti Turkin aluevesillä. 

Turkki ei hyväksy välittömiä palautuksia niiden henkilöiden osalta, jotka havaitaan vasta 

Kreikan aluevesiltä, Kreikan puolella olevilta Egeanmeren saarilta tai Manner-Kreikasta. Me-

rialueeseen liittyvistä palautusjärjestelyistä voidaan sopia suoraan Kreikan ja Turkin rannik-

kovartiostojen välisen yhteistoiminnan kautta. Vuonna 2012 Turkista saapui Egeanmeren 

kautta Kreikkaan noin 4500 laittomasti merirajan ylittänyttä henkilöä, joista noin 1100 laiton-

                                                 
189 Ibid. 
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ta maahantulijaa kyettiin palauttamaan joko välittömien palautusten kautta tai estämällä meri-

rajan ylitys Kreikan ja Turkin rannikkovartiostojen välisellä yhteistyöllä.190 

 

Edellä mainitut esimerkit Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahantulon painopistealueilta 

osoittavat, että muutosten aikaansaaminen vaatii aikaa. Lähes toivottomalta tuntuvia tilanteita 

voidaan ratkoa, kun osapuolilta löytyy riittävästi avarakatseisuutta ja ymmärrystä. Näin ollen 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden mallia ja määritelmää ei kannata alkaa muuttamaan pel-

kästään tietyillä maantieteellisillä alueilla ilmenevien vastoinkäymisten takia. Yhteisen strate-

gisen kulttuurin luominen on tärkeää EU:lle ja erityisesti Schengen -alueeseen kuuluville 

maille, jotta eri jäsenmaiden kesken on helpompi päästä yksimielisyyteen kokonaisuuden ja 

erityisesti sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeistä tavoitteista ja toimenpiteistä. 

   

2.5 EU-tason tulliyhteistyön kehittyminen 

 

Euroopan unionin tulliliitto perustettiin 1.7.1968. Se on laajentunut sekä määrällisesti, 

kuudesta jäsenmaasta 27 jäseneen, että laadullisesti muodostaen nykyisin EU:n 

yhtenäismarkkinat. Euroopan komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa alkanut tarkastella 

tullitoiminnan roolia EU:ssa. Johtotasolla jäsenvaltioiden tullihallintojen edustajien kesken 

vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että tulliliiton toimintatapoja on parannettava 

kokonaiskoordinointia lujittamalla. Jäsenmaiden tullilaitosten toimintaympäristö muuttuu 

nopeasti kansainvälisen kaupan ja toimintaympäristöön vaikuttavien maailmanlaajuisten 

uhkatekijöiden, kuten järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja vaarallisten tavaroiden 

kaupan myötä. EU:n tulliviranomaisten yhtenä keskeisenä tehtävänä on varmistaa pysyvä 

tasapaino yhteiskunnan suojelemisen ja kaupankäynnin helpottamisen välillä valvomalla 

toimitusketjua sekä EU:n ulkorajoilla että EU:n sisäisessä kaupassa. EU:n tulliviranomaiset 

ovat keskeisessä asemassa toimiessaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa 

muun muassa petosten, järjestäytyneen rikollisuuden, huumausaineiden ja terrorismin 

torjunnan tukemiseksi käsittelemällä tietoja, tarkastelemalla muutoksia kauppavirroissa ja 

toteuttamalla riskiarviointeja petollisen ja rikollisen toiminnan sekä terroristitoiminnan 

havaitsemiseksi.191 SEUT-sopimuksen 33. artiklan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto 

                                                 
190 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Sähköpostihaastattelu, 24.12.2012. EU:n rajaturvallisuusviraston merirajasektorin päällikön posi-
tiivista lausuntoa Turkin rannikkovartiostosta voidaan pitää uskottavana todisteena parantuneesta yhteistyön 
tasosta. Vourekas on kreikkalainen kontra-amiraali, joka on perehtynyt erittäin hyvin pitkään jatkuneisiin kiis-
toihin Kreikan ja Turkin välillä liittyen muun muassa valtioiden välisen rajan maantieteelliseen sijaintiin Egean-
merellä sekä merenpohjan rikkauksien omistusoikeuksiin. 
191 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Tullilii-
ton kehittämisstrategia, Bryssel 1.4.2008, KOM(2008) 169 lopullinen. 
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toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja komission välisen tulliyhteistyön 

vahvistamiseksi192.  

 

EU:n uudistettuun tullikoodeksiin perustuen liikkeenharjoittajien on toimitettava 

tullikoodeksissa määritetyt niin sanotut turvatiedot tulliviranomaisille etukäteen193. Näitä 

tietoja voidaan käyttää riskianalysin pohjana valvontatoimenpiteitä suunniteltaessa. 

Tullikoodeksin turvauudistus on aiheuttanut epäselvyyksiä tulliviranomaistoimintojen 

koordinointiin EU-tasolla. Kyse ei ole siitä ettei tiedettäisi mitä pitää tehdä, vaan siitä kenen 

tulisi koordinoida toimintaa ja millä tavalla.  Verotus- ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD) 

oli ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa niin sanotun ensimmäisen pilarin194 toimija. 

Tullikoodeksin turvauudistuksen tarkoitus oli torjua aiempaa tehokkaammin erilaisten kulje-

tusten sekaan terroristisissa tarkoituksissa kätkettäviä räjähteitä. Terrorismin torjunta kuului 

ennen Lissabonin sopimusta sensitiiviselle kolmannen pilarin alueelle, jossa toiminta perustui 

vanhan II-pilarin tavoin jäsenvaltioiden hallitusten väliseen yhteistyöhön. Vanha pilarijako 

näkyy myös tullitoimintojen EU-tason koordinoinnissa huumausaineiden torjuntaan liittyen. 

Huumeiden vastainen taistelu ei kuulu DG TAXUDille, vaan poliisiyhteistyön piiriin. Vero-

tus- ja tulliliiton pääosaston tehtäväkenttään kuuluu huumausaineiden lähtöaineiden195, (drug 

precursors) kaupan valvonta. Neuvoston alainen196 tulliyhteistyöryhmä (Customs Cooperation 

Working Party, CCWP197) keskittyy huumausaineiden vastaiseen taisteluun. Sen työskentelyn 

tavoitteiden asettamista ovat haitanneet EU:n sisäiset muutokset muutamien viime vuosien 

                                                 
192 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, Euroopan unionin virallinen lehti, 
suomenkielinen laitos C 83/01, ISSN 1725-2490, 30.3.2010. 
193 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) (EY) N:o 
450/2008, 23.4.2008. Muita EU:n tullilainsäädännön piiriin kuuluvia asetuksia ovat tullikoodeksin sovelta-
misasetus, eli komission asetus (ETY) N:o 2454/93 tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuk-
sen soveltamista koskevista säännöksistä, 2.7.1993 sekä neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 yhteisön tullitto-
muusjärjestelmän luomisesta, 16.11.2009. 
194  Vanha ensimmäinen pilari käsitti Euroopan yhteisön toimijat, toinen pilari käsitti yhteisen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan (YUTP) ja kolmas pilari poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön rikosasioissa. 
195 Neuvoston asetus (EY) N:o 111/2005, 22.12.2004, yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden 
lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä. 
196 EU-tason päätöksentekoon liittyviä asioita valmistellaan yli 150 eri kokoonpanossa toimivan työryhmän ja 
komitean toimesta ennen kuin ministerit kokoontuvat päättämään asioista neuvostokokoonpanoissa. Näiden 
työryhmien työskentelyyn osallistuu eri alojen virkamiehiä kaikista jäsenvaltioista. (EU:n puheenjohtajamaana 
vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella toimineen Tanskan puheenjohtajuuskauden virallinen internet -
sivusto. Saatavissa internet -osoitteesta: http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-
EU/Arbejdsgrupper/Beskrivelser Tiedot katsottu 10.10.2012.) 
197 Customs Cooperation Working Party, CCWP, on vastuussa jäsenmaiden välisen tulliyhteistyön koordinoin-
nista. Työryhmä keskittyy jatkuvasti parantamaan tulli- ja poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä. Ryhmä hy-
väksyy toimintasuunnitelmia sekä erilaisia projekteja ja muita esityksiä tulliyhteistyöoperaatioiden (JCO, Joint 
Customs Operations) toteuttamiseksi. CCWP:n alaisuudessa työskentelevän asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on 
muun muassa laatia CCWP:n hyväksyttäväksi perusteltuja esityksiä tulliyhteistyöoperaatioiden (JCO) aiheiksi. 
(EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella toimineen Tanskan puheenjohta-
juuskauden virallinen internet -sivusto. Saatavissa internet -osoitteesta: http://eu2012.dk/en/EU-and-the-
Presidency/About-EU/Arbejdsgrupper/Beskrivelser Tiedot katsottu 10.10.2012.) 
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aikana. CCWP:n edustajat ovat osallistuneet alusta asti sisäisen turvallisuuden pysyvän komi-

tean COSIn toimintaan. COSIn toiminnan keskittyessä pääasiassa henkilöihin, on CCWP:n 

edustajien rooli ollut epäselvä. Euroopan komission alainen petostentorjuntavirasto (European 

Anti-Fraud Office, OLAF) keskittyy puolestaan talousrikosten, kuten petosten ja lahjonnan 

vastaiseen toimintaan. Edellä mainittujen elinten lisäksi komission johdossa toimii niin sano-

tun komitologiamenettelyn198 mukaisesti immateriaaliasioita käsittelevä tullikoodeksi -

työryhmä. Työryhmän riskianalyysijaostossa käsitellään ja laaditaan uhka-analyysejä jäsen-

maiden tulliviranomaisten vahvistettujen kontrollitoimenpiteiden199 kohdentamiseksi. 200 Yh-

teenvetona voidaan todeta, että EU-tason tulliyhteistyössä erilaisten toimijoiden aihe- ja toi-

minta-alueet eroavat toisistaan, mutta rajanveto toimijoiden välisistä rooleista on epäselvää. 

 

Frontexin ja CCWP:n välisestä yhteistoiminnasta saadut kokemukset osoittavat EU-tason 

raja- ja tulliviranomaisten välisessä yhteistyössä olevan kehittämistarpeita. Frontexin edusta-

jien osallistuessa CCWP:n kokouksiin, ovat tulliyhteistyöryhmän edustajat olleet lähes halut-

tomia yhteistyöhön Frontexin kanssa edes tietojen vaihtoon liittyen. Liettua järjesti ulkorajoil-

la tapahtuvaa viranomaisyhteistyötä -ja EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämistä käsi-

käsitelleen kokouksen kesäkuussa vuonna 2012. Kokoukseen osallistunut UKBAn virkamies 

kertoi tullipuolen edustajien kritisoineen melko vahvasti EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta 

aina konseptin nimeä myöten.201 Komission verotus- ja tulliliiton pääosastostakin (DG 

TAXUD) on havaittu, ettei neuvoston alainen tulliyhteistyöryhmä CCWP ole ollut halukas 

yhteistyöhön Frontexin kanssa. Verotus - ja tulliliiton pääosaston kannalta CCWP:n järjestä-

mät yhteisoperaatiot (Joint Customs Operations, JCO) ovat ongelmallisia. Komission alaisella 

petostentorjuntavirastolla (OLAF) ja jopa sisäasiain pääosastolla (DG HOME) on verotus- ja 

tulliliiton pääosastoa merkittävämpi rooli CCWP:n järjestämissä yhteisoperaatioissa.202  Tul-

liviranomaiskenttä suhtautuu luonnollisesti WCO:n kehittämään CBM -termiin IBM -käsitettä 

positiivisemmin. Lainsäädännön asettamat reunaehdot tulisi kuitenkin huomioida. Lisäksi 

EU:n sisällä jonkin toisen viranomaisen päävastuualueella tapahtuvan kehitystyön jarrutta-

mispyrkimykset eivät voi olla EU:n kokonaisetujen mukaisia. Laaja-alaisen EU:n viran-

omaiskulttuurin luomisen kautta kyettäisiin mahdollisesti pitkällä aikavälillä vähentämään eri 

viranomaissektorien välistä tiedonvaihtoa ja käytännön yhteistyötä haittaavia tekijöitä. 

 

                                                 
198 Komitologiatyöskentelyssä Euroopan komissio johtaa puhetta (ei EU:n puheenjohtajamaa). 
199 Jäsenmaiden tulliviranoamaiset käyttävät riskianalyysijaoston uhka-analyysejä omien toimenpiteidensä koh-
dentamiseen ja tehostamiseen, eivät yhteisoperaatioihin jäsenmaiden kesken. 
200 Satuli Tiina, Member of the cabinet of Commissioner Algirdas Šemeta. Puhelinhaastattelu 27.9.2012. 
201 Leese Graham, sähköpostihaastattelu 26.9.2012. 
202 Kucirek Tomas, Head of unit customs policy, European Commission, Directorate General Taxation and Cus-
toms Union, Unit A.1 - Customs policy. Puhelinhaastattelu 13.11.2012. 
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Raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön kehittämisen kannalta on positiivista havaita, 

että komission verotus- ja tulliliiton pääosastolla on havaittu tarve keskittyä EU:n sisällä ta-

pahtuvan viranomaisyhteistyön kehittämiseen sen sijaan, että pyrittäisiin seuraamaan maail-

man tullijärjestö WCO:n määrittämää Coordinated Border Management -konseptia. WCO on 

186 jäsenmaan muodostama organisaatio, jonka toiminnassa korostuvat erilaiset kompromis-

sit yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Monista jäsenmaista muodostuvan maailman tullijär-

jestön CBM -konsepti on lukuisten kompromissien takia laadittu selvästi yleisemmällä tasolla 

kuin EU:n sisäasiain neuvostossa vuonna 2006 määritelty EU:n yhdennetty rajaturvallisuus.203 

 

Neuvoston päätöslauselmassa tullilainsäädännön noudattamista koskevan yhteistyön tulevai-

suudesta todetaan muun muassa seuraavasti: 

• kansainväliset järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät mahdollisimman paljon hyväk-

seen kaikkia tilaisuuksia, jotka aiheutuvat tavaroiden ja henkilöiden vapaasta liikku-

vuudesta; 

• paremmin koordinoidut ja paremmin toisiinsa liitetyt toimet rikollisuuden torjumiseksi 

ovat välttämättömiä yhdessä ennaltaehkäisevän lähestymistavan sekä tietojen ja 

tiedustelutietojen vaihdon kanssa; 

• jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla on ratkaiseva merkitys rajat ylittävän rikollisuuden 

torjunnassa; 

• rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan alalla toteutettava tehokas tulliyhteistyö on 

välttämätöntä; 

• kansalliset tulliviranomaiset ovat toimivaltaisia EU:n ulkorajat ylittävien tavaroiden 

liikkeiden seurannan ja valvonnan alalla ja suorittavat tätä tehtäväänsä yhdessä niiden 

virastojen kanssa, jotka seuraavat ja valvovat henkilöiden liikkumista. 

Neuvosto päättää kyseisessä päätöslauselmassa muun muassa tarpeesta laatia strategia 

tulevaa tullilainsäädännön noudattamista koskevaa yhteistyötä varten tarkoituksena määritellä 

ne toimenpiteet, joita on toteutettava tulliyhteistyön ja muiden lainvalvontaviranomaisten 

kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi pyrittäessä suojaamaan unionin kansalaisia 

järjestäytyneeltä rikollisuudelta. Neuvosto toteaa päätöksessään myös, että on olemassa 

selkeä tarve tarkastella kaikkia mahdollisuuksia vahvistaa tullin panosta järjestäytyneen 

rikollisuuden torjunnassa ja kehittää edelleen jo olemassa olevia toimia paremmin 

koordinoiduille ja tehokkaammille yhteisille toimille rajat ylittävän ja kansainvälisen 

rikollisuuden eri ilmenemismuotojen torjumiseksi. Päätöslauselman mukaisesti pyritään 

lisäksi parantamaan tulliviranomaisten panosta sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean 

                                                 
203 Ibid. 
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COSIn työskentelyssä. Neuvosto kehottaa poliisivirasto Europolia ottamaan 

tullilainsäädännön noudattamiseen liittyvät näkökohdat huomioon kehittäessään vakavaa ja 

järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia uhkakuva-arvioita (SOCTA).204 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–

2020 koskevan toimintaohjelman, Tulli 2020, perustamisesta käsittelee myös EU-tason tulli-

viraston perustamista. Tulli 2013 -ohjelman väliarvioinnin yhteydessä analysoitiin ohjelman 

tuottamaa lisäarvoa sekä tutkittiin vuoteen 2020 asti ulottuvan uuden tulliohjelman haasteita, 

tavoitteita ja mahdollisia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tutkimukseen sisältyi myös analyysi 

tulliliiton rakenteellisista ongelmista sekä sen toimintaan mahdollisesti tehtävistä parannuksis-

ta. Tarkastelussa todettiin, että toimeenpanovirastolle voitaisiin antaa valtuudet suorittaa toi-

meenpanevia tehtäviä, kuten ohjelmaan kuuluvien toimien valitsemista, hallinnollista valmis-

telua ja seurantaa sekä ohjelman toteuttamisen valvontaa. Toimintaohjelman 

asetusehdotuksen taustaosan perustelujen mukaan ”toimeenpanovirastosta tulisi kuitenkin 

hallintorakenteeseen ylimääräinen taso, joka lisäisi koordinoinnin ja tarkastusten kustannuk-

sia sekä mutkistaisi ja venyttäisi päätöksentekoa lisäämällä uusia hallinnollisia menettelyjä. 

Erillisen toimeenpanoviraston olemassaololla olisi myös kielteisiä vaikutuksia komission205 

tietotaitoon”. Analyysin tuloksena todettiin tullipuolen EU-viraston perustamisen lisäävän 

sisällön pirstaloitumisen riskiä hallinnollisiin näkökulmiin verrattuna. Näin ollen kyseisen 

vaihtoehdon ei katsottu tuottavan mahdollisesti odotettuja toimintaetuja, joten se hylättiin.206 

 

Sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean COSIn koordinoiman EU:n toimintapoliittisen syk-

lin toimeenpanon tukemiseksi neuvoston alainen tulliyhteistyöryhmä (Customs Cooperation 

Working Party, CCWP) suunnittelee ja toimeenpanee tulliyhteistyöoperaatioita (Joint Cus-

toms Operations, JCO). Operaatioiden strategiseksi tavoitteeksi todetaan toimintapoliittisen 

syklin tukemisen lisäksi yhteistyön ja tiedonvaihdon parantaminen: 

• jäsenmaiden tulliviranomaisten sekä tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten vä-

lillä ; 

                                                 
204 Neuvoston päätöslauselma tullilainsäädännön noudattamista koskevan yhteistyön tulevaisuudesta (2012/C 
5/01), 13.12.2011. 
205 Komissio on pyrkinyt säännönmukaisesti maksimoimaan vaikutusvaltaansa EU:n pysyväisvirastoja perustet-
taessa. Komissio esitti rajaturvallisuusvirasto Frontexin alkuperäisen perustamisasetuksen neuvottelujen yhtey-
dessä hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten lukumäärää käsiteltäessä, että komissiosta tulisi nimetä hal-
lintoneuvostoon noin kymmenen äänioikeutettua komission virkamiestä. Jokaisella jäsenmaalla on yksi 
äänestämään oikeutettu jäsen (rajaturvallisuudesta vastaavan viranomaisen päällikkö) Frontexin hallintoneuvos-
tossa. Jäsenmaat eivät hyväksyneet komission esitystä. Euroopan komissio sai Frontexin hallintoneuvostoon 
kaksi äänioikeutettua jäsentä. On huomioitava, että komission sisäasiain pääosasto on tästä huolimatta nykyisin 
tyytyväinen Frontexin toimintaan. 
206 Muutettu ehdotus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–
2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta, 
Bryssel 29.8.2012, COM(2012) 464 final. 
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• Euroopan komission ja erityisesti petostentorjuntavirasto OLAFin kanssa; 

• Europolin, maailman tullijärjestön (WCO, World Customs Organisation), Frontexin 

ja EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin kanssa. 

Muita tulliyhteistyöoperaatioille asetettuja strategia tavoitteita ovat selkeiden, mitattavissa 

olevien, tulosten aikaansaaminen esimerkiksi salakuljetettujen huumeiden takavarikoinnin-

kautta. Myös rikollisryhmittymien toimintakyvyttömäksi tekeminen ja mahdollisten tarpeiden 

esille tuonti uuden lainsäädännön aikaansaamiseksi sekä riskianalyysitiedon lisääminen ja 

välittäminen operaatioiden maalittamisen parantamiseksi on luokiteltu tulliyhteistyöoperaati-

oiden strategisten tavoitteiden joukkoon.207 

 

Neuvoston alainen lainvalvontaviranomaisten yhteistyöryhmä (Law Enforcement Working 

Party, LEWP) käsittelee erilaisia viranomaisyhteistyöhön ja lainvalvontaviranomaisten tehtä-

väkenttään liittyviä aloitteita. Työryhmän alaisuudessa toimii useita eri alatyöryhmiä, joissa 

käsitellään muun muassa erilaisia urheilun suurtapahtumien turvallisuuteen liittyviä kysy-

myksiä sekä vaihdetaan tietoa ja suunnitellaan viranomaistoimenpiteitä autovarkauksien pal-

jastamiseksi ja radioteitse tapahtuvan viestinnän turvallisuuden parantamiseksi.208 Erityisesti 

suurtapahtumien turvallisuuskysymykset ja autovarkauksien paljastaminen liittyvät niin tulli-

kuin rajaturvallisuusviranomaisten tehtäväkenttään. Näiden asioiden käsittelemisen yhdessä 

neuvoston alatyöryhmässä voidaan olettaa aiheuttavan haasteita yhtenäiselle EU-tasolta ta-

pahtuvalle viranomaistoiminnan koordinoimiselle. EU:n rajaturvallisuusviraston operaatioissa 

havaitaan vuosittain monia varastettuja autoja, joita pyritään kuljettamaan rikollisorganisaati-

oiden toimesta EU:n ulkorajojen yli kolmansiin maihin. Lisäksi Frontex laatii yhdessä jäsen-

maiden kanssa erillisiä suunnitelmia urheilun massatapahtumiin liittyviä yhteisoperaatioita209 

varten. Kuten aiemmin todettiin, vastaa Customs Cooperation Working Party (CCWP) jäsen-

maiden tulliviranomaisten välisen toiminnan yhteensovittamisesta ja komission alainen OLAF 

keskittyy talousrikosten vastaiseen taisteluun. Monien toimijoiden voidaan olettaa vaikeutta-

van tiedonvaihtoa ja aiheuttavan joissakin tilanteissa turhia päällekkäisyyksiä. 

 

 

 

 

                                                 
207 Council of the European Union, Guide for Joint Customs Operations, 10837/2/12, REV 2, LIMITE, 
ENFOCUSTOM 49, Brussels, 24 September 2012. Strategiset tavoitteet tulliyhteistyöoperaatioille hyväksyttiin 
neuvoston alaisessa Customs Cooperation Working Partyn kokouksessa 21.5.2012. 
208 EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella toimineen Tanskan puheenjohta-
juuskauden virallinen internet -sivusto. Saatavissa internet -osoitteesta: http://eu2012.dk/en/EU-and-the-
Presidency/About-EU/Arbejdsgrupper/Beskrivelser Tiedot katsottu 10.10.2012. 
209 Esimerkiksi Joint Operation FIFA 2006 tai Joint Operation Eurocup 2012. 
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2.6 Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset  

 

EU:n perussopimukset määrittelevät annetun toimivallan ja määräävät sen käytöstä. Tyypilli-

sesti perussopimusten artikloissa määritellään politiikan ala ja tavoitteet, käytettävissä olevat 

lainsäädäntötyypit kuten asetus, direktiivi tai päätös sekä toimielinten osallistumistapa pää-

töksentekoprosessiin. Perussopimuksia muutetaan jäsenvaltioiden välillä käytävien neuvotte-

lujen ja kansallisten parlamenttien ratifioinnin tuloksena. 

 

Lissabonin sopimusta voidaan pitää yleisluontoisena terminä. Euroopan unioni perustuu kah-

teen sopimukseen: Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (SEU) ja Euroopan unionin toi-

minnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT). Edellä mainitut kaksi sopimusta muodostavat niin 

sanotun EU:n perussopimuksen. Lissabonin sopimus muutti sopimusta Euroopan unionista 

(SEU). Se muutti myös Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sopimukseksi Euroopan 

unionin toiminnasta (SEUT). Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset on sisällytetty sopi-

musten konsolidoituihin versioihin. Konsolidoidut versiot on julkaistu Euroopan unionin vi-

rallisessa lehdessä numerolla C83.210 

 

Lissabonin sopimuksella muutettiin kahta aiempaa EU:n perussopimusta, Maastrichtin sopi-

musta ja Rooman sopimusta. Lissabonin sopimukseen liitettiin pöytäkirjoja ja julistuksia, ku-

ten Euroopan unionin perusoikeuskirja. Sopimus vahvisti myös Euroopan parlamentin valtaa 

ja teki siitä tasavertaisen lainsäätäjän neuvoston kanssa. Lissabonin sopimuksella yhdistettiin 

Euroopan yhteisö ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettu unioni yhdeksi oi-

keushenkilöksi.211 Oikeushenkilöllisyys oli aiemmin vain Euroopan yhteisöllä. Tämän ansios-

ta EU voi Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa tehdä sopimuksia sen toimivaltaan kuulu-

villa aloilla. 

 

Lissabonin sopimuksen tavoitteena on, että unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, oikeuden 

ja turvallisuuden alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, 

toteuttaen samalla ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa, maahanmuuttoa sekä ri-

kollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet212. Tämä korostaa EU:n 

yhdennetyn rajaturvallisuuden merkitystä. 

 

                                                 
210 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, Euroopan unionin virallinen lehti, 
suomenkielinen laitos C 83/01, ISSN 1725-2490, 30.3.2010. 
211 Lissabonin sopimus, Miten sopimus muuttaa Euroopan unionia? Eurooppatiedotus, ulkoasiainministeriö, 
123/2010, kolmas uusittu painos, Paino Edita Prima Oy, Helsinki 2010. 
212 Sopimus Euroopan Unionista (SEU) 3(2) artikla. 
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Lissabonin sopimus astui voimaan 1.12.2009. Voimaantulon myötä saatettiin päätökseen usei-

ta vuosia kestäneet neuvottelut Euroopan unionin toimielinjärjestelmän uudistamisesta. Lissa-

bonin sopimuksella muutettiin, mutta ei korvattu, aiempia perussopimuksia. Lissabonin sopi-

mus antaa EU:lle oikeudellisen kehyksen ja välineet, joita se tarvitsee pyrkiessään vastaamaan 

tuleviin haasteisiin ja kansalaisten tarpeisiin. 

 

Lissabonin sopimuksen myötä EU pyrkii tehostamaan toimintaansa seuraavilla muutoksilla: 

• EU:n demokraattisuutta ja avoimuutta pyritään lisäämään vahvistamalla Euroopan 

parlamentin ja kansallisten parlamenttien asemaa, lisäämällä kansalaisten mahdolli-

suuksia ilmaista mielipiteensä ja selkeyttämällä tehtävänjakoa EU:n ja jäsenvaltioiden 

välillä; 

• EU:n tehokkuutta pyritään parantamaan yksinkertaistamalla työskentelymenetelmiä ja 

äänestyssääntöjä, tehostamalla ja modernisoimalla toimielimiä EU:n nykypäivän tar-

peisiin ja parantamalla EU:n kykyä toimia sille nykypäivänä tärkeimpien tavoitteiden 

saavuttamiseksi; 

• Oikeuksien, arvojen, vapauden, solidaarisuuden ja turvallisuuden Eurooppa pyritään 

saamaan aikaan edistämällä EU:n arvoja, sisällyttämällä perusoikeuskirja EU:n pri-

määrilainsäädäntöön, ottamalla käyttöön uusia solidaarisuutta edistäviä järjestelmiä ja 

parantamalla EU-kansalaisten suojelua; 

• EU:n asemaa maailmanlaajuisena toimijana pyritään parantamaan kokoamalla yhteen 

unionin ulkopoliittiset välineet, joita tarvitaan sekä suunniteltaessa uutta politiikkaa et-

tä siitä päätettäessä. Lissabonin sopimuksen tuomien muutosten kautta EU pyrkii vies-

timään selkeämmin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Se voi valjastaa käyttöön 

EU:n taloudelliset, humanitaariset, poliittiset ja diplomaattiset vahvuudet edistäessään 

EU:n etuja ja arvoja ympäri maailman, ottaen kuitenkin samalla huomioon jäsenvalti-

oiden erityiset intressit ulkosuhteissa. 

 

Oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen luominen on EU:n keskeinen ta-

voite. Sopimus pyrkii parantamaan EU:n mahdollisuuksia toimia tehokkaammin, legitiimim-

min, avoimemmin, demokraattisemmin ja kattavammin tällä alalla. Ennen Lissabonin sopi-

muksen voimaantuloa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioissa tärkeimmät päätökset 

edellyttivät neuvoston yksimielisyyttä. Euroopan parlamentilla ja Euroopan yhteisöjen tuo-

mioistuimella oli ainoastaan rajoitettu rooli. Lissabonin sopimus lisää demokratiaa ja avoi-

muutta, koska sen myötä hyväksytty yhtenäinen lainsäädäntö vahvistaa Euroopan parlamentin 

roolia lainsäädäntöprosessissa yhteispäätösmenettelyn ansiosta ja lisää määräenem-
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mistöpäätöksiä neuvostossa.213 Lissabonin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteuttami-

seksi komissio on ensimmäistä kertaa jakanut oikeus- ja sisäasioita koskevat tehtävät kahdelle 

komissaarille214. 

 

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan unionin sisäinen pilarijako ei enää dominoi asioiden 

käsittelyä. Tällä muutoksella on merkitystä rajaturvallisuuden kannalta. Nyt rajavalvonnalla 

voidaan vaikuttaa kaikkiin sisäisen turvallisuuden uhkiin eikä pelkästään niihin, jotka aiem-

min kuuluivat niin sanotun EU:n ensimmäisen pilarin alueelle. Toisena, myös rajaturvalli-

suuteen vaikuttavana käytännön muutoksena, on Lissabonin sopimuksen mukaisesti unionille 

perustettu sisäisen turvallisuuden komitea, niin sanottu COSI (Council standing committee on 

internal security). Komitea huolehtii sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta ja 

koordinoi operatiivista yhteistyötä. Pilarirakenteen poistumista ja sisäisen turvallisuuden ko-

miteaa käsitellään erikseen seuraavissa alaluvuissa 2.6.1 ja 2.6.2. 

 

2.6.1 Pilarirakenteen poistuminen  

 

Yksi Lissabonin sopimuksen merkittävimmistä uudistuksista on EU:n politiikan alojen jaot-

telun, niin sanotun kolmen pilarin rakenteen, poistuminen. Nämä vanhat pilarit olivat: 

• Euroopan yhteisö; 

• yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP); 

• poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.  

Kolmiosaisen rakenteen sisällä esiintyi erilaisten toimivaltuuksien päällekkäisyyttä. Ensim-

mäisen pilarin puitteissa annetut säädökset annettiin EU:n lainsäädäntömenettelyiden mukai-

sesti. Kaksi muuta pilaria perustuivat sen sijaan jäsenvaltioiden hallitusten väliseen yhteistyö-

hön.215 

 

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan yhteisö korvattiin EU:lla ja EU sai käyttöönsä lain-

säädäntömenettelyitä, joiden ansiosta se voi käyttää sille annettua toimivaltaa täysimääräi-

sesti. Asioihin, joiden käsittely kuului kolmanteen pilariin, kuten oikeudellinen yhteistyö ri-

kosoikeuden alalla ja poliisiyhteistyö, sovelletaan nyt samankaltaisia sääntöjä kuin 

sisämarkkina-asioihin. EU:n ja kansallisiin toimenpiteisiin näillä aloilla sovelletaankin tuo-

                                                 
213 Euroopan Unionin virallinen verkkosivusto. Lissabonin sopimus - Perustietoa sopimuksesta. Tiedot saatavissa 
internet osoitteessa: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fi.htm  
214 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
ja alueiden komitealle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisesta EU:n kansalaisten hyväksi. 
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi, 20.4.2010. KOM (2010) 171 lopullinen. Sivu 9. 
215 Europa - Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä - Euroopan unionin toimivaltajako. Saatavissa: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_fi.htm  
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mioistuinvalvontaa unionin tuomioistuimessa. Samanaikaisesti moniin oikeus- ja sisäasioihin, 

jotka aiemmin edellyttivät kuulemismenettelyä ja neuvoston yksimielisyyttä sekä pelkkää 

Euroopan parlamentin (EP) kuulemista, sovelletaan nyt tavallista lainsäätämisjärjestystä216 eli 

neuvoston määräenemmistöpäätöstä ja Euroopan parlamentin täyttä rinnakkaista lainsäädän-

tövaltaa.217 

 

Ennen Lissabonin sopimusta politiikan alojen jako näkyi rikosasioissa tehtävän poliisi- ja 

oikeusyhteistyön institutionaalisessa rakenteessa pilarirakenteesta johtuen. Lissabonin sopi-

muksen myötä jäsenvaltioilla on säilynyt mahdollisuus lainsäädäntöaloitteisiin, mikäli niitä on 

tekemässä vähintään neljännes jäsenvaltioista poliisiyhteistyön, rikosoikeuden ja hallinnolli-

sen yhteistyön aloilla. Euroopan komissio on perussopimusten valvoja ja varmistaa yhdessä 

EU:n tuomioistuimen kanssa, että päätökset pannaan oikein täytäntöön.218 Lissabonin sopi-

muksen ansiosta komissio voi ajatella laajemmin ja tehdä lakialoitteita vapaasti sitomatta itse-

ään ”pilariajatteluun”219. EU:n tuomioistuimen toimivaltaan sisältyvät Lissabonin sopimuksen 

ja pilarirakenteen poistumisen myötä myös poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön 

rikosasioissa liittyvät asiat.  

 

2.6.2 Sisäisen turvallisuuden komitea COSI 

 

Rajaturvallisuuteen vaikuttavana käytännön muutoksena perustettiin Euroopan unionille Lis-

sabonin sopimuksen mukaisesti sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea, niin sanottu COSI 

(Council standing committee on internal security). Komitea huolehtii sisäisen turvallisuuden 

strategian täytäntöönpanosta ja koordinoi operatiivista yhteistyötä. Sopimus Euroopan unio-

nin toiminnasta (SEUT), artikla 71 mukaan, neuvoston yhteyteen perustettavan pysyvän ko-

mitean COSIn tulee pyrkiä edistämään ja tehostamaan unionin sisällä toteutettavaa operatii-

vista yhteistyötä sisäiseen turvallisuuteen kuuluvissa asioissa. COSIn tehtävänä on edistää 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteensovittamista.220 

 

                                                 
216 Tavallinen lainsäätämisjärjestys on määritelty tarkemmin SEUT -sopimuksen (Sopimus Euroopan unionin 
toiminnasta) 294 artiklassa. 
217 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön tiedote: Lissabonin sopimuksen vaikutus oikeus- ja sisäasioiden 
neuvostoon: Enemmän yhteispäätöksiä ja uudet toimintarakenteet, neuvoston pääsihteeristön tiedote, marraskuu 
2009. 
218 Ibid. 
219 Ares Richard, Senior External Relations Officer/International Organisations, EU:n rajaturvallisuusvirasto 
Frontex. Puhelinhaastattelu 11.11.2011. Haastattelu tehtiin tutkijan esiupseerikurssilla laatiman tutkielman yh-
teydessä. 
220 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, 71 artikla, 30.3.2010. 



73 
 

Toiminnan yhteensovittaminen koskee muun muassa poliisi- ja tulliyhteistyötä, ulkorajojen 

valvontaa sekä sisäisen turvallisuuden alan operatiivisen yhteistyön kannalta merkityksellistä 

oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla. COSI raportoi toiminnastaan säännöllisesti 

neuvostolle, joka puolestaan tiedottaa asioista Euroopan parlamentille ja kansallisille parla-

menteille. Sisäisen turvallisuuden komitea on lisäksi vastuussa operatiivisen yhteistyön ylei-

sen suuntaamisen ja tehokkuuden arvioimisesta. COSI pyrkii havaitsemaan yhteistyön mah-

dolliset puutteet ja antamaan suosituksia niiden korjaamiseksi. SEUT -sopimuksen artiklan 71 

mukaisesti sisäisen turvallisuuden komitea voi myös pyytää Eurojustin, Europolin, Frontexin 

sekä muiden asiaankuuluvien virastojen ja elinten edustajia kokouksiinsa. COSIn odotetaan 

auttavan mainittujen elinten toiminnan johdonmukaisuuden varmistamisessa ja päällekkäi-

syyksien välttämisessä.221 

 

COSIn tehtävänä on lisäksi avustaa neuvostoa niin sanotun yhteisvastuulausekkeen (SEUT 

222 artikla) mukaisesti. Yhteisvastuulausekkeen mukaan EU ottaa käyttöön kaikki käytettä-

vissään olevat välineet auttaakseen jäsenvaltiota, joka on joutunut terrori-iskun, luonnon -tai 

ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi. COSI antaa tarvittaessa lausuntoja neu-

vostolle yhteisvastuulausekkeen toimeenpanemiseksi yhdessä poliittisten ja turvallisuusasioi-

den komitean kanssa.222 

 

COSI ei osallistu säädösten valmisteluun. Säädösten osalta pysyvien edustajien komitea (Co-

reper), jossa kokoontuvat jäsenvaltioita Euroopan unionissa edustavat suurlähettiläät, on yksin 

vastuussa säädösten valmistelusta neuvoston eri työryhmien avustamana. COSIn jäsenet vali-

taan kansallisista ministeriöistä käsin ja kukin jäsenvaltio päättää itsenäisesti omasta edusta-

jastaan sisäisen turvallisuuden komiteassa. Edustajien lukumäärä on rajoitettu komitean työs-

kentelyn tehokkuuden varmistamiseksi.  COSIn kansallisia edustajia tukevat Brysselissä 

sijaitsevat jäsenvaltioiden pysyvät EU-edustustot sekä neuvoston pääsihteeristö. Pysyvien 

edustustojen oikeus- ja sisäasioiden neuvokset tapaavat tarpeen mukaan COSIn pääkokousten 

välillä ja valmistelevat COSIssa käsiteltäviä asioita.223 

 

EU:n sisäministerit päättivät 15.7.2010 pyrkiä sisäisen turvallisuuden strategian tehokkaaseen 

täytäntöönpanoon ja pyysivät sen vuoksi COSIa kehittämään menetelmän Euroopan turvalli-

suuskysymyksiä koskevan kokonaiskatsauksen laatimiseksi, painottamaan niitä uhkia ja haas-

                                                 
221 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön tiedote: Lissabonin sopimuksen vaikutus oikeus- ja sisäasioiden 
neuvostoon: Enemmän yhteispäätöksiä ja uudet toimintarakenteet, marraskuu 2009. 
222 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, 222 artikla, 30.3.2010. 
223 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön tiedote: Lissabonin sopimuksen vaikutus oikeus- ja sisäasioiden 
neuvostoon: Enemmän yhteispäätöksiä ja uudet toimintarakenteet, marraskuu 2009. 
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teita, jotka vaativat erityishuomiota, sekä kehittämään lähestymistavan näiden uhkien ja haas-

teiden käsittelemiseksi ja jatkuvaksi seuraamiseksi.224 Euroopan unionin neuvosto päätti loka-

kuussa vuonna 2010 perustaa ja panna täytäntöön vakavaa kansainvälistä ja järjestäytynyttä 

rikollisuutta koskevan monivuotisen toimintapoliittisen syklin, jotta tärkeimpiin rikollisuuden 

uhkiin voitaisiin puuttua yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla mahdollisimman tehokkaas-

sa yhteistyössä jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja EU:n virastojen sekä asiaankuuluvien 

kolmansien maiden ja järjestöjen kesken.225 

 

Vakavaa kansainvälistä ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva toimintapoliittinen sykli mää-

ritettiin COSIn toimesta nelivaiheiseksi: 

• Toimintapolitiikan suunnittelu käyttäen perustana vakavaa ja järjestäytynyttä rikolli-

suutta koskevaa Euroopan unionin uhkakuva-arviota (European Union Serious and 

Organised Crime Threat Assessment - EU SOCTA), jossa pyritään antamaan täydelli-

nen ja kattava kuva Euroopan unioniin vaikuttavista rikollisuuden uhkista. 

• Toimintapolitiikan määrittely ja päätöksenteko neuvoston määritettyä rajoitetun mää-

rän sekä alueellisia että yleiseurooppalaisia painopisteitä226. Kutakin painopistettä var-

ten on laadittava monivuotinen strateginen suunnitelma, jotta voidaan toteuttaa mo-

nialaista, yhdennettyä ja kokonaisvaltaista ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimet käsittävää 

lähestymistapaa painopisteiksi nostettujen uhkien käsittelemiseksi tehokkaasti. 

• Vuosittaisten operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpano- ja seurantavaihe. 

Suunnitelmien tulee perustua monivuotisissa suunnitelmissa määritettyihin strategisiin 

tavoitteisiin hyödyntäen Cospol-kehystä (poliisioperaatioiden strateginen suunnittelu-

kehys, joka perustettiin lainvalvontayhteistyön monenväliseksi foorumiksi uhkien kat-

tavan käsittelyn varmistamiseksi). 

• Toimintapoliittisen syklin päätteeksi suoritettava perinpohjainen arviointivaihe, joka 

toimii seuraavan syklin lähtökohtana. 

 

Euroopan unionin neuvosto päätti vuoden 2010 lokakuussa hyväksyä ja panna täytäntöön 

vuosina 2011–2013 alustavan supistetun kaksivuotisen toimintapoliittisen syklin vuoden 2011 

järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion perusteella. Tämän kaksivuotisen 

jakson aikana tulee edelleen kehittää välineitä, joita tarvitaan täysimääräisen neljän vuoden 

                                                 
224 Euroopan unionin neuvoston päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta, 15358/10, Bryssel, 26. lokakuuta 2010. Sivu 4. 
225 Euroopan unionin neuvoston päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta, 15358/10, Bryssel, 26. lokakuuta 2010. 
226 Euroopan unionin neuvosto päätti kahdeksan painopisteen asettamisesta vuosiksi 2011–2013. Painopisteet on 
esitetty tämän tutkimusraportin sivulla 76. 
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toimintapoliittisen syklin toteuttamiseen. Ensimmäisen toimintapoliittisen syklin arvioinnin 

tulokset huomioiden vuosina 2013–2017 tulee panna täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 

päätöksen mukaisesti neljän vuoden toimintapoliittinen sykli, perustuen vuonna 2013 laadit-

tavaan Euroopan unionin uhkakuva-arvioon (EU SOCTA 2013).227 

 

Samanaikaisesti Euroopan unionin neuvosto antoi COSIlle tehtäväksi hyväksyä ja vahvistaa 

EU SOCTAn niin sanotut asiakasvaatimukset, toimittaa EU:n puheenjohtajavaltion ja komis-

sion OCTA 2011:n (Organised Crime Threat Assessment, Europolin laatima uhka-arvio ja 

analyysi toimenpidesuosituksineen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi) ja vuodesta 

2013 eteenpäin laatia EU SOCTAn perusteella neuvoa-antavaan toimintapolitiikka-asiakir-

jaan perustuvat päätelmät neuvostolle. Niiden perusteella neuvosto voi päättää toiminnan 

painopisteistä. COSIn tulee lisäksi hyväksyä monivuotiset strategiset suunnitelmat ja vuosit-

taiset operatiiviset toimintasuunnitelmat sekä koordinoida ja seurata niiden täytäntöönpa-

noa.228 Vuosittaisten operatiivisten toimintasuunnitelmien täysimääräinen toteuttaminen on 

haasteellista, koska COSIlla ei ole omaa operaatioiden jäsenmaille aiheuttavien kustannusten 

kattamiseen varattua budjettia. Jäsenmaat ovat nykyisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen 

tuoneet pienenevien taloudellisten resurssien toiminnalle asettamat rajoitteet esille COSIn 

kokousten aikana.229 

 

Europolin rooli COSIn työskentelyssä ja toimintapoliittisen syklin valmistelussa on keskei-

nen. Europolin vuosittain valmistelema pääraportti, OCTA, on merkittävässä asemassa toi-

mintapoliittisen syklin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan painopisteiden valmiste-

lussa. EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin vuosittain valmistelemaa laittomaan 

maahantuloon keskittyvää riskianalyysiä, ARA (Annual Risk Analysis), ei ole esitelty COSIn 

kokouksissa yhtä kattavasti kuin OCTA -raporttia.230 Näin ollen on mahdollista, että kaikkia 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden tuomia mahdollisuuksia järjestäytyneen rikollisuuden 

torjumiseksi ei ainakaan vielä ole täysin hyödynnetty COSIn toiminnassa.  

 

Euroopan unionin neuvosto antoi kokouksessaan Luxemburgissa 9.-10.6.2011 COSIn val-

mistelutyön pohjalta päätelmät EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan painopisteiden 

                                                 
227 Euroopan unionin neuvoston päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n 
toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta, 15358/10, Bryssel, 26. lokakuuta 2010. 
228 Ibid. 
229 Ares Richard, Senior External Relations Officer/International Organisations, EU:n rajaturvallisuusvirasto 
Frontex. Puhelinhaastattelu 11.11.2011. Haastattelu tehtiin tutkijan esiupseerikurssilla laatiman tutkielman yh-
teydessä. 
230 Ibid. 
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asettamisesta vuosiksi 2011–2013. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle asetetut kahdek-

san painopistealuetta ovat: 

• heikennetään Länsi-Afrikassa toimivien tai sinne sijoittuneiden järjestäytyneen rikolli-

suuden ryhmittymien kykyä salakuljettaa kokaiinia ja heroiinia EU:iin ja EU:ssa; 

• hillitään Länsi-Balkanin asemaa EU:iin tarkoitettujen laittomien hyödykkeiden keskei-

senä kauttakuljetus- ja varastointialueena sekä logistiikkakeskuksena järjestäytyneen 

rikollisuuden ryhmittymille, mukaan lukien albaniaa puhuvat järjestäytyneen rikolli-

suuden ryhmittymät; 

• heikennetään järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymien kykyä helpottaa laitonta 

maahanmuuttoa EU:iin erityisesti Etelä-, Kaakkois- ja Itä-Euroopan kautta ja erityi-

sesti Kreikan ja Turkin rajalla sekä Pohjois-Afrikkaa lähellä olevilla Välimeren kriisi-

alueilla; 

• vähennetään synteettisten huumausaineiden valmistusta ja jakelua EU:ssa, mukaan lu-

kien uudet psykoaktiiviset aineet; 

• katkaistaan laittomien hyödykkeiden, mukaan lukien kokaiinin, heroiinin, kannabik-

sen, tuoteväärennösten ja savukkeiden kauppa sekä erityisesti konteissa tapahtuvat 

kuljetukset EU:iin; 

• torjutaan kaikenmuotoinen ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus kohdentamalla toimet 

tällaista rikollista toimintaa harjoittaviin järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymiin 

erityisesti EU:n etelä-, lounais- ja kaakkoisosien rikollispesäkkeissä; 

• vähennetään liikkuvien (eri paikoissa kiertelevien) järjestäytyneen rikollisuuden ryh-

mittymien yleisiä mahdollisuuksia ryhtyä rikolliseen toimintaan; 

• tehostetaan toimia tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi ja sen estämiseksi, että järjes-

täytyneen rikollisuuden ryhmittymät väärinkäyttävät internetiä rikollisiin tarkoituk-

siin.231 

 

Viimeistä lukuun ottamatta kaikki edellä mainituista painopistealueista sisältävät selkeän liit-

tymäpinnan joko rajaturvallisuus- tai tulliviranomaisten tehtäväkenttään. Näin ollen rajatur-

vallisuus- ja tulliviranomaisten yhteistoiminnan lisäämisen tuomien mahdollisuuksien tutki-

miselle EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen tehostamiseksi, voidaan 

perustellusti katsoa olevan tarvetta. Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiain neuvoston päätök-

sen mukaisesti Luxemburgissa annetut päätelmät tulee panna täytäntöön Euroopan -ja tarvit-

taessa kansallisella -tai alueellisella tasolla sovittuja strategisia tavoitteita noudattaen, ja ennen 

kaikkea EU:n vuotuisten operatiivisten toimintasuunnitelmien puitteissa. Tämä korostaa CO-
                                                 
231 Euroopan unionin neuvoston päätelmät järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevista EU:n painopisteistä 
vuosiksi 2011–2013, 11050/11, 8.6.2011. 
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SIn roolia operatiivisten toimintasuunnitelmien koordinoijana ja sisäisen turvallisuuden alalla 

toimivaltaisten viranomaisten toiminnan helpottajana ja tehostajana. COSIn on ensisijaisen 

tärkeää keskittyä EU:n sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi tarvittavien operatiivisten 

toimintojen täytäntöönpanon johdonmukaisuuteen sisältäen myös asiaankuuluvien kansallis-

ten viranomaisten -ja EU:n virastojen välisen tehokkaan yhteistyön. COSIlla on tärkeä rooli 

myös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta saatujen kokemusten kokoamisessa ja jakami-

sessa. Poliittiset painopisteet ja uhka-arviot on muunnetava operatiivisiksi 

toimintasuunnitelmiksi vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. 

Tämä voidaan totetuttaa COSIn koordinoimalla yhteistyöllä neuvoston asettamien kahdeksan 

painopisteen mukaisesti. 

 

EU:n neuvoston alaisen tulliviranomaisten yhteistyötä kehittävän ryhmän (Customs Coopera-

tion Working Party, CCWP) edustajat ovat osallistuneet COSIn kokouksiin. On ollut yllättä-

vää havaita, etteivät tulliyhteistyön kehittämisestä vastaavan ryhmän edustajat ole esimerkiksi 

Euroopan poliisivirasto Europolin ja EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin edustajien tavoin 

raportoineet oman alansa kehityksestä ja suunnitelmista, vaan keskittyneet COSIn kokousten 

aikana lähinnä muiden kuuntelemiseen.232 COSIn kulloinkin vuorossa olevan puheenjohtajan 

tulisi hyödyntää kaikkia kokoukseen osallistuja mahdollisimman kattavasti yhteisten toimin-

tamahdollisuuksien selvittämiseksi. CCWP:n edustajia kohtaan tulisi ottaa puheenjohtajien 

toimesta nykyistä vaativampi linja kontribuutioiden suhteen.233 Edellä mainittu esimerkki 

herättää mielenkiinnon tutkia sekä käyttäytymisen takana olevia syitä234 että yhteistyön tehos-

tamisen kautta mahdollisesti saatavia etuja EU:n sisäisen turvallisuuden kannalta. Tullialan 

pysyväisviraston puuttuminen saattaa näkyä COSIn toiminnassa laittomien tavaroiden235 sala-

kuljetuksen paljastamiseen liittyvän osaamisen jäämiseen vähemmälle huomiolle. 

 

COSIn toiminta hakee yhä omaa rooliaan.  COSIn tuomana lisäarvona voidaan pitää syner-

giaetujen luomista. COSI seuraa jatkuvasti useamman EU:n erillisviraston toimintaa ja kas-

                                                 
232 Ares Richard, Senior External Relations Officer/International Organisations, EU:n rajaturvallisuusvirasto 
Frontex. Puhelinhaastattelu 11.11.2011. Haastattelu tehtiin tutkijan esiupseerikurssilla laatiman tutkielman yh-
teydessä. 
233 Ares Richard, Head External Relations/International Organisations Team, Senior External Relations Officer, 
Frontex. Puhelinhaastattelu 10.9.2012. 
234 CCWP:n edustajien muita vähäisempi rooli COSIn kokouksissa on selitettävissä COSIn toiminnan keskittymi-
sellä pääasiassa henkilöihin, eikä tullin erikoisosaamisalana oleviin tavaroihin. Järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan painopistealueiden liittymäpinnat tullin tehtäväkenttään kuitenkin puoltaisivat CCWP:n edustajien 
nykyistä aktiivisempaa osallistumista COSIssa käsiteltäviin asioihin. Aikaisemmin tässä työssä esitellyn tulli-
koodeksin turvauudistuksen aiheuttaman epäselvyyden tulliviranomaistoimintojen koordinointiin EU-tasolla 
valossa, on CCWP:n edustajien varovainen ote COSIn kokouksissa ymmärrettävää.   
235 Tämän diplomityön näkökulmasta on syytä muistaa, että tavaroidenkin salakuljetuksen takana ovat henkilöt. 
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vattaa sitä kautta tietoisuutta sisäisen turvallisuuden alan kehityksestä jäsenmaissa ympäri 

Eurooppaa.236 

 

2.5.3 Tukholman ohjelman vaikutukset 

 

Ruotsin puheenjohtajuuskaudella Euroopan unionin neuvosto julkaisi 2. joulukuuta 2009 

EU:n sisäasioiden uuden viisivuotissuunnitelman, Tukholman ohjelman. Se ulottuu vuosille 

2010–2014. Tukholman ohjelma muodostaa etenemissuunnitelman EU:n oikeuden, vapauden 

ja turvallisuuden alalla vuosina 2010–2014 tehtävälle työlle. Ohjelmassa rajaturvallisuudelle 

määritetään Lissabonin sopimuksen mukaisesti entistä laajempi toimintakenttä. Tukholman 

ohjelmassa korostetaan rajavalvonnan turvallisuusaspektia säilyttäen läheinen kytkentä EU:n 

maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan.237 

 

Tukholman ohjelmassa Eurooppa-neuvosto totesi, että rajat ylittäviltä uhkilta suojautumiseksi 

on olennaisen tärkeää tehostaa toimia EU-tasolla samalla, kun tehostetaan toimenpiteiden 

yhteensovittamista kansallisten ja alueellisten toimien kanssa. Tukholman ohjelmassa tode-

taan muun muassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman huumausainekau-

pan, korruption, ihmiskaupan, ihmisten salakuljetuksen ja laittoman asekaupan asettavan 

haasteita EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Ohjelman mukaan rajat ylittävästä laajamittaisesta 

rikollisuudesta on tullut erityinen haaste, johon on vastattava selkeästi ja kattavasti. Tukhol-

man ohjelmassa Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa ja komissiota määrittelemään kattavan 

unionin sisäisen turvallisuuden strategian muun muassa seuraavien periaatteiden pohjalta: on 

luotava selkeä tehtävienjako unionin ja jäsenvaltioiden välillä tämän päivän haasteista muo-

dostetun yhteisen näkemyksen mukaisesti; perusoikeuksien, kansainvälisen suojelun ja oike-

usvaltion periaatteiden kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää; jäsenvaltioiden välistä soli-

daarisuutta tulee pyrkiä lisäämään; ennakoivaa ja tiedusteluperusteista toimintatapaa on 

sovellettava vastattaessa uhkiin; toimintatapojen on oltava horisontaalisia ja monialaisia; 

unionin virastojen tiivistä yhteistyötä ja tietojenvaihdon tehostamista tulee jatkaa; ennaltaeh-

käiseviä toimia on lisättävä. Ohjelmassa todetaan, että sisäisen turvallisuuden strategian te-

hokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, strategian tulee kattaa myös yhdennetyn rajatur-

vallisuuden turvallisuusnäkökohdat ja tarvittaessa sellaisen rikosasioissa tehtävän 

oikeudellisen yhteistyön, jolla on merkitystä sisäisen turvallisuuden alan operatiivisen yhteis-

                                                 
236 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
237 Tukholman ohjelma, Euroopan Unionin virallinen lehti C 115/1, 4.5.2010. Sivu. 26. Tiedot saatavissa internet 
osoitteessa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:fi:PDF  
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työn kannalta. 238 Erityisesti ennakoivien ja tiedusteluperusteisten sekä monialaisten toiminta-

tapojen näkyvä esilläolo Tukholman ohjelmassa puoltaa omalta osaltaan raja- ja tulliviran-

omaisten toimintojen koordinoinnin lisäämisestä saatavien mahdollisten synergiaetujen tut-

kimisen tärkeyttä. 

 

Tukholman ohjelman viides alaluku käsittelee yhdennettyä rajaturvallisuutta. Eurooppa-neu-

vosto kehotti kehittämään yhdennettyä rajavalvontaa edelleen laittoman maahanmuuton ja 

rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja turvallisuuden korkean tason säilyttämiseksi. Eu-

rooppa neuvosto myös kehotti vahvistamaan Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontexin ase-

maa erityisesti sen valmiuksien lisäämiseksi vastaamaan entistä tehokkaammin nopeastikin 

muuttuviin maahanmuuttovirtoihin. Eurooppa-neuvosto totesi Tukholman ohjelmassa myös 

odottavansa Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) vaiheittaista edelleen kehittämistä 

EU:n etelä- ja itärajoilla niin, että käyttöön saadaan uutta teknologiaa käyttävä ja jäsenvalti-

oita tukeva järjestelmä, jolla edistetään yhteistyötä rajavalvonnassa sekä varmistetaan tarpeel-

lisen yhteistyön aloittaminen jäsenvaltioiden ja Frontexin välillä operatiivisessa toiminnassa 

tarvittavien valvontatietojen jakamiseksi. Ohjelmassa korostetaan tietojen vaihdon merkitystä 

rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseen.239 

 

Tukholman ohjelmassa Eurooppa-neuvosto katsoo, että teknologia voi olla keskeisessä ase-

massa pyrittäessä tehostamaan ja vahvistamaan ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia ja sitä kautta 

EU:n sisäistä turvallisuutta. Uusien ja yhteensopivien teknologioiden todetaan tarjoavan mer-

kittäviä mahdollisuuksia rajavalvonnan tehostamiseksi ilman matkustajien syrjintää tai eriar-

voista kohtelua. Tukholman ohjelman mukaan olemassa olevia järjestelmiä voitaisiin täyden-

tää sähköisellä järjestelmällä, jolla rekisteröidään jäsenvaltioiden alueelle tulo ja siltä 

poistuminen.  Näin jäsenvaltiot voisivat jakaa tehokkaasti tietoja maassaoloajoista tietosuoja-

sääntöjä noudattaen.240 Euroopan rajavalvontajärjestelmän ja keskenään yhteensopivan tekno-

logian merkityksen voidaan olettaa kasvavan niin EU:n ulkorajojen valvonnassa kuin EU-

tasolta koordinoidussa viranomaisyhteistyön kehittämisessä erityisesti tietojen vaihdon osalta. 

 

Eurosur ei rajoitu ainoastaan rajavalvontaan, vaan se käsittää laajemman rikostorjuntaan liit-

tyvän ulottuvuuden. Hankkeen tavoitteena on torjua myös huumausaineiden salakuljetusta 

erityisesti EU:n eteläisillä merirajoilla. Eurosurin selkeänä tavoitteena on rajavalvonta-, po-

liisi- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön lisääminen ja sitä kautta kustannussäästöjen 

                                                 
238 Ibid. Sivut 17–18. 
239 Ibid. Sivu 26. 
240 Ibid. Sivut 26–27. 



80 
 

tuottaminen nykyisen taloudellisen tilanteen aikana. Erityisesti Välimeren alueen valvonnan 

osalta myös alueen merivoimilla tulisi olla rooli tilannekuvan päivittämisessä ja valvontatie-

don hankinnassa. Välimeren alueella merivoimien kanssa tehtävää yhteistyötä on vaikeuttanut 

merivoimien haluttomuus toimia varsinaisia lainvalvontaviranomaisia avustavana toimijana. 

Tavoitteena on ulottaa valvonta ja tilannekuvan muodostaminen kolmansien maiden alueelle 

asti ja muodostaa rajantakainen tilannekuva (CPIP, Common Pre-Frontier Information Pictu-

re) viranomaisten käytössä olevan reagointiajan maksimoimiseksi. Haasteena on saada kaikki 

käytettävissä oleva tieto sitä tarvitsevien viranomaisten käyttöön oikeassa muodossa ja oikea-

aikaisesti. EU-tasolla rajavalvontaviranomaisten välisen operatiivisen yhteistyön voidaan kat-

soa edenneen pisimmälle. Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosuria voidaan pitää edellä-

kävijänä EU-tason hankkeissa.241 

 

Eurosuriin sisältyy myös kansainvälisen, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan liittyvä ta-

voite. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Frontex voisi jatkossa suorittaa EU-tason riski-

analyysien perusteella Eurosurista hakuja pääkäyttäjän oikeuksilla palomuurien ohi, mikäli 

jäsenmaat antavat siihen luvan. Hakujen tuottaessa tuloksia Frontex voisi pyytää jäsenmaalta 

lisätietoa kyseiseen tapaukseen tai henkilöön liittyen. Tällä tavalla voitaisiin parantaa EU-

tason riskianalyysien käytettävyyttä, lisätä maalittamista operaatioiden aikana ja tätä kautta 

parantaa EU:n sisäistä turvallisuutta.  Eurosurin tekninen rakenne mahdollistaa nopean ja 

joustavan tiedonvaihdon. Komission virkamiesten haastattelujen perusteella Frontexin voi-

daan katsoa mahdollisesti muuttuvan Eurosurin avulla enemmän tiedusteluorganisaation 

tyyppiseksi lainvalvontaviranomaisten toiminnan tukijaksi ja koordinoijaksi. Eurosuria käy-

tetään ensimmäisessä vaiheessa pääasiassa rajojen valvontaan, mutta jatkossa käyttö on mah-

dollista myös rajatarkastusten kohdentamiseen henkilöiden profiloinnin kautta. EMSA (Euro-

pean Maritime Safety Agency) ja EUSC (European Union Satellite Centre) ovat mukana 

Eurosur-hankkeessa yhteisen valvontatyökaluarkiston kautta. Satelliittien ottamilla kuvilla 

parannetaan tilannetietoisuutta EU:n ulkorajoilla. Tiedonhankinnassa tulevat jatkossakin ko-

rostumaan myös erilaiset alueelliset yhteistyöelimet, kuten BSRBCC (Baltic Sea Region Bor-

der Control Cooperation) ja BSCF (Black Sea Littoral States Border / Coast Guard Agencies 

Co-operation Forum), joissa on mukana kolmansien maiden edustajia.242 

 

Tukholman ohjelman suositusten ja Eurooppa-neuvoston 24.6.2011 esittämien päätelmien 

mukaisesti Euroopan komissio antoi 25.10.2011 tiedonannon, jossa esitellään pääasialliset 

                                                 
241 Seiffarth Oliver, Policy Officer, Unit Migration and Borders, Directorate C/Directorate General Home Af-
fairs, European Commission. Puhelinhaastattelu 14.11.2011. Haastattelu tehtiin tutkijan esiupseerikurssilla laa-
timan tutkielman yhteydessä. 
242 Ibid. 
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vaihtoehdot, miten uudella teknologialla voidaan helpottaa unioniin säännöllisesti matkusta-

vien kolmansien maiden kansalaisten liikkumista. Tämä niin sanottu ”Älykkäät rajat” -tiedon-

anto on osa kokonaisuutta, jolla pyritään lujittamaan Schengen-alueen hallinnointia. Tiedon-

annon tavoitteena on pyrkiä samalla parantamaan rajat ylittävien kolmansien maiden kansa-

kansalaisten valvontaa. Monille jäsenvaltioille on haaste varmistaa samanaikaisesti nopea ja 

sujuva rajanylitys sekä asianmukainen turvallisuus. Nykyisin yli 700 miljoonaa EU:n ja kol-

mansien maiden kansalaista ylittää vuosittain EU:n ulkorajat. Määrän odotetaan kasvavan 

tulevaisuudessa. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä Euroopan lentokenttien matkusta-

jamäärät saattaisivat kasvaa jopa 80 prosenttia243. Tämä johtaisi pidempiin jonoihin ja odo-

tusaikoihin lentokentillä, ellei rajatarkastuksia kyetä nykyaikaistamaan ajoissa. On EU:n edun 

mukaista tehdä turistien ja liikematkustajien pääsy Eurooppaan mahdollisimman helpoksi. 

”Älykkäät rajat” -aloitteella EU:iin pyritään luomaan maahantulo- ja maastapoistumisjärjes-

telmä, jossa matkustajan tuloaika ja -paikka sekä sallittujen lyhytaikaisten oleskelujen kestot 

tallennettaisiin sähköiseen tietokantaan. Tämä korvaisi nykyisen manuaalisen passien lei-

maamisen. Tiedot olisivat välittömästi rajavalvonta- ja maahanmuuttoviranomaisten saatavilla 

Euroopan laajuisesti.244 

 

”Älykkäät rajat” -aloitteella on tärkeä merkitys myös Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn 

kannalta. Vuoden 2011 aikana kolmansien maiden kansalaiset toivat EU-maiden talouteen 

rahaa yhteensä 271 miljardia euroa matkustaessaan EU:n alueelle. Liikematkustajat, määräai-

kaisilla työsopimuksilla EU:n alueella työskentelevät kolmansista maista lähtöisin olevat hen-

kilöt, opiskelijat ja tutkijat, läheiset suhteet EU-kansalaisiin omaavat sekä lähellä EU:n ulko-

rajaa asuvat kolmansien maiden kansalaiset ylittävät rajan useita kertoja vuodessa.  EU:lle on 

tärkeää varmistaa, että edellä mainittujen ryhmien rajanylitykset sujuvat mahdollisimman 

joustavasti ja turvallisesti. EU:n pitäminen houkuttelevana kohteena edistää taloudellista kas-

vua ja luo lisää työpaikkoja.245 

 

Tarkasteltaessa ”Älykkäät rajat” -aloitetta viranomaisyhteistyön näkökulmasta voidaan todeta, 

että tulliviranomaiset on jätetty hankkeen ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden raja-, maahanmuutto- 

ja viisumiviranomaiset ovat pääasiassa hankkeen piiriin kuuluvia toimijoita. Toisaalta komis-

sion tekemä ”Älykkäät rajat” -aloite ei ole ongelmaton myöskään rajavalvontaviranomaisille 

                                                 
243 Vuonna 2009 Euroopan lentokentillä tehtiin 400 miljoonaa rajanylitystä. Vuonna 2030 tarkastettavien mat-
kustajien määräksi arvioidaan 720 miljoonaa henkilöä. 
244 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Älykkäät rajat - vaihtoehdot ja jatko-
toimet, 25.10.2011. KOM(2011) 680 lopullinen. 
245 Euroopan komission sisäasiain pääosaston internet -sivusto. Tiedot saatavissa osoitteesta 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130228_01_en.htm Tiedot katsottu 
1.4.2013. 
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erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta. Komissio ei esittänyt ehdotukses-

saan lainvalvontaviranomaisille laajempaa pääsyoikeutta ”Älykkäät rajat” -

hankekokonaisuuteen kuuluvaan EES -järjestelmään246 sen käyttöönoton yhteydessä. Pääsy-

oikeutta terroristirikosten ja vakavan rikollisuuden osalta tullaan komission esityksen mukaan 

arvioimaan järjestelmän ensimmäisessä evaluoinnissa kahden vuoden kuluttua järjestelmän 

operatiivisen käytön aloittamisesta. Järjestelmän operatiivisen käytön on arvioitu alkavan 

vuonna 2018. Käytön laajentamisen mahdollistaminen huomioidaan kuitenkin teknisesti jo 

alusta alkaen.247 Käytön laajentamisen rajoittamisen voidaan arvioida hankaloittavan Euroo-

pan alueella tapahtuvaa vakavan rikollisuuden, kuten ihmiskaupan torjuntaa ja sen uhrien 

identifioimista. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että lainvalvontaviranomaisilla on käyttöoi-

keus EU:n viisumitietojärjestelmään (VIS, Visa Information System), johon tallennetaan 

myös henkilöiden biometriset tiedot. VIS:n käyttöönotto on parantanut laittoman maahantulon 

torjuntaa ja antanut työkaluja lainvalvontaviranomaisille. Viisumivapauksien määrän kasvu 

kuitenkin poistaa VIS:n tuomat edut viisumivapaudesta nauttivien kansalaisten osalta. Onkin 

perusteltua todeta, että lainvalvontaviranomaisille annettava laajempi oikeus päästä käyttä-

mään EES -järjestelmässä olevia tietoja toisi tärkeää lisäarvoa sisäiseen turvallisuuteen rikos-

torjunnan kautta. 

 

Toisena erityisesti rajaviranomaisia koskevana EES -järjestelmään liittyvänä haasteena on 

komission ehdotukseen sisällytetty EES-järjestelmässä olevien tietojen maksimissaan 181 

vuorokauden säilytysaika, jota voidaan pitää erittäin lyhyenä248. Liian lyhyt tietojen säilytys-

aika aiheuttaa aakkosnumeeristen tietojen ja biometristen tunnisteiden (sormenjälkien ottami-

nen) jatkuvan uudelleenkeräystarpeen, mikäli henkilö matkustaa esimerkiksi 1-2 kertaa vuo-

dessa EU:n alueelle. Kerättävien tietojen määrän ja tietojen lyhyen säilytysajan 

yhteisvaikutuksena ruuhkien syntyminen ulkorajoille on varsin todennäköistä. 

 

”Älykkäät rajat” -aloitteeseen sisältyvän rekisteröityjen matkustajien ohjelman RTP249 voi-

daan arvioida sujuvoittavan rajanylityksiä. Komission ehdottama rekisteröityjen matkustajien 

ohjelma mahdollistaa nykyistä kevyemmät rajatarkastukset ja automatiikan hyväksikäyttämi-

sen niiden säännöllisesti matkustavien kolmansien maiden kansalaisten osalta, jotka eivät 

                                                 
246 EES = Entry / Exit System, rajanylitystietojärjestelmä. 
247 Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahantulo- ja maastalähtöjär-
jestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansa-
laisten maahantulo- ja maastalähtötietojen rekisteröimiseksi, COM(2013) 95 lopullinen, Bryssel 28.2.2013. 
248 Ibid. 
249 RTP = Registered Traveller Programme, rekisteröityjen matkustajien ohjelma. 
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muodosta mitään uhkaa sisäiselle turvallisuudelle250. Rajatarkastuksissa tulisi pystyä keskit-

tymään nykyistä paremmin juuri siihen osaan matkustajavirrasta, jonka seassa matkustavat ne 

henkilöt, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, muodostavat muuten uhkan sisäiselle turvallisuu-

delle tai ovat tulossa laittomasti vapaan liikkuvuuden alueelle. Näin ollen RTP tukee rajatur-

vallisuuden kehittämistä rajanylitysten sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisen kautta sekä 

kompensoi yhdessä EES -järjestelmän kanssa EU:n suurten naapurimaiden mahdollisista vii-

sumivapauksista sisäisen turvallisuuden ylläpidolle aiheutuvia ongelmia. 

 

Eurooppa-neuvosto katsoo Tukholman ohjelmassa viisumipolitiikan olevan osa laajempaa 

kokonaisuutta, jossa on otettava huomioon asiaankuuluvat sisä- ja ulkopoliittiset näkökohdat. 

VIS-järjestelmän vaiheittaisen käyttöönoton katsotaan avaavan merkittäviä uusia mahdolli-

suuksia EU:n yhteisen viisumipolitiikan kehittämiselle. Eurooppa-neuvosto velvoittaa komis-

siota tarkistamaan säännöllisesti luetteloa kolmansista maista, joiden kansalaisilta vaaditaan 

tai ei vaadita viisumia. Perusteiden tulee liittyä esimerkiksi laittomaan maahanmuuttoon sekä 

yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen huomioon ottaen EU:n sisä- ja ulkopoliittiset tavoit-

teet.251 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus viisumisäännöstöstä astui voimaan huhti-

kuussa 2010. Asetuksella vahvistetaan viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edelly-

tykset, joita sovelletaan silloin, kun jäsenvaltioiden kautta tapahtuvan kauttakulun tai 

jäsenvaltioiden alueella oleskelun on tarkoitus kestää enintään kolme kuukautta minkä hyvän-

sä kuuden kuukauden jakson aikana. Asetuksessa todetaan myös, että tilastotiedot viisumeista 

ovat tärkeä apuväline muuttoliikkeiden valvonnassa, ja niitä voidaan käyttää myös tehokkaana 

hallinnointivälineenä. Sen vuoksi tilastotietoja on kerättävä säännöllisesti ja yhtenäisessä 

muodossa. Asetuksessa velvoitetaan jäsenvaltioita myös osoittamaan konsulaatteihinsa hake-

musten käsittelyyn liittyviin tehtäviin riittävästi pätevää henkilöstöä252. 

 

Tukholman ohjelmassa todetaan, että EU:n ulkosuhteiden tärkeimpien kysymysten on ohjat-

tava asiaankuuluvien unionin virastojen kuten Europolin ja Frontexin työskentelyn priorisoin-

tia. EU:n yksi yhteinen ulkosuhdepolitiikka ja ulkosuhdehallinto selkeyttävät tätä vaatimusta. 

Eurooppa-neuvosto toteaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat politii-

kat olisi otettava tiiviisti osaksi unionin yleisiä politiikkoja. Lissabonin sopimuksen hyväksy-

minen tarjoaa unionille uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ulkosuhteiden alalla. 

Unionin ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan ulkosuhdehallinto 

                                                 
250 Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rekisteröityjen matkustajien 
ohjelman perustamisesta, COM(2013) 97 lopullinen, Bryssel 28.2.2013. 
251 Tukholman ohjelma, Euroopan unionin virallinen lehti C 115/1, 4.5.2010. Sivu 27. 
252 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009 yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (vii-
sumisäännöstö), 13.7.2009. 
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ja komission toiminta takaavat entistä paremmat mahdollisuudet johdonmukaisuuteen. Sen, 

että EU on Lissabonin sopimuksen myötä oikeushenkilö, voidaan katsoa antavan unionille 

mahdollisuuksia toimia kansainvälisissä järjestöissä aiempaa aktiivisemmin ja selkeyttää sitä 

kautta EU:n toiminnan tavoitteita maailmanlaajuisesti.253 

 

Toimintasuunnitelmassa Tukholman ohjelman toteuttamiseksi todetaan, että rajat ylittäviin 

haasteisiin pyritään vastaamaan täytäntöönpanemalla huolellisesti ja määrätietoisesti sisäisen 

turvallisuuden strategia, joka perustuu perusoikeuksien täysimääräiseen kunnioittamiseen ja 

jäsenvaltioiden keskinäiseen solidaarisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisiyhteistyöhön, 

rajaturvallisuuteen, rikosoikeudelliseen yhteistyöhön ja pelastuspalveluun sovelletaan koordi-

noitua lähestymistapaa. Tämän strategian on oltava kokemusperäinen. Aikaisempaa toimintaa 

on arvioitava erityisesti tapauksissa, joissa EU:n on täytynyt reagoida odottamattomiin ja 

traagisiin tapahtumiin tapauskohtaisesti. Lissabonin sopimuksen tarjoamaa uutta institutio-

naalista rakennetta on hyödynnettävä yhtenäistä ja monialaista lähestymistapaa noudat-

taen.254 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehitys- ja hyödyntämispyrkimykset muutamien seuraa-

van vuoden osalta255 tullaan linjaamaan Tukholman ohjelman jälkeisessä ohjelmassa. Tämä 

ohjelma tulee olemaan olennainen asiakirja EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämi-

sen kannalta. Komission sisäasiain pääosasto aloitti vuonna 2012 tarpeiden ja kehitysajatus-

ten kartoittamisen Tukholman ohjelmaa seuraavan asiakirjan valmisteluun liittyen.256 

 

Pohdittaessa Tukholman ohjelman jälkeistä viisivuotisohjelmaa rajaturvallisuuden 

näkökulmasta on tärkeää tiedostaa kolmansissa maissa tapahtuvien EU:n toimenpiteiden 

merkitys sisäisen turvallisuuden kannalta. EU:n sisäisen turvallisuuden tasoon vaikuttavat 

uhkat ovat merkittäviltä osin lähtöisin EU:n rajojen ulkopuolelta. Näin ollen sisäisen 

turvallisuuden toimijoille on tärkeää ylläpitää ja kehittää tiivistä yhteistyötä EU:n 

ulkopuolisten maiden, kansainvälisten organisaatioiden ja ulkoisesta turvallisuudesta 

vastaavien toimijoiden kanssa. Vuonna 2012 järjestettiin kaksi PSC:n ja COSIn kokousta, 

joissa keskusteltiin EU:n toiminnan maantieteellisestä ulottuvuudesta muun muassa Länsi-

                                                 
253 Tukholman ohjelma, Euroopan unionin virallinen lehti C 115/1, 4.5.2010. Sivu 34. 
254 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
ja alueiden komitealle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisesta EU:n kansalaisten hyväksi. 
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi, 20.4.2010. KOM (2010) 171 lopullinen. Sivu 6. 
255 Tukholman ohjelma ulottuu vuosille 2010–2014. 
256 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
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Balkanin alueeseen ja Libyaan liittyen257. Sisäistä- ja erityisesti rajaturvallisuutta koskevat 

kysymykset onkin tärkeää sisällyttää järjestelmällisesti asiaankuuluvien EU:n ulkopuolisten 

maiden ja organisaatioiden kanssa käytävien poliittisten vuoropuheluiden asialistalle. 

 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon seuraamiseksi laaditun vuotta 2012  

koskevan vuosikertomuksen perusteella voidaan olettaa, että seuraavassa EU:n sisäasioiden 

viisivuotisohjelmassa tulevat korostumaan rajaturvallisuuden osalta kolmansiin maihin 

liittyvien toimenpiteiden lisäksi Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosurin 

operationalisointi, riskianalyysivalmiuksien kehittäminen, EU:n ulkorajalla toimivien 

viranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen ja teknologian tuomien mahdollisuuksien 

mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen.258 Rajoilla tapahtuvien tarkastusten 

koordinoinnin ja viranomaisyhteistyön parantamiseksi on tärkeää tutkia strategisten kulttuurin 

vaikutusta raja- ja tulliviranomaisten väliseen yhteistyöhön EU-tasolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Toinen kertomus EU:n sisäisen tur-
vallisuuden strategian täytäntöönpanosta, COM(2013) 179 lopullinen. Bryssel, 10.4.2013. Sivu 18. 
258 Ibid. Sivut 14 ja 23. 
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3. STRATEGINEN KULTTUURI NÄKÖKULMANA 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista tehdä ero organisaatiokulttuurin ja strategisen 

kulttuurin välille. Colin S. Grayn mukaan strategian eri ulottuvuudet ovat limittäisiä. Gray 

toteaa eri toimijoiden käyttäytymiseen vaikuttavan muun muassa kulttuurillisesti muovautu-

neiden ihmisten, organisaatioiden ja toimintamenetelmien.259 Edgar H. Schein voidaan lukea 

kuuluvaksi organisaatiotutkimuksen kulttuuriparadigman keskeisimpien kansainvälisten teo-

reetikkojen joukkoon. Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri jakautuu perusoletusten, arvo-

jen ja niin sanottujen artefaktien260 tasoille. Scheinin teoriassa korostuvat kulttuurin eri taso-

jen muodostamat kehät. Scheinin malli selkeyttää tasoajattelun lisäksi kulttuurin syntymistä ja 

kehittymistä. Artefaktit muodostuvat arvoista, jotka rakentuvat perusoletusten pohjalle. Ulkoi-

sen sopeutumisen ja sisäisen yhdentymisen myötä on myös mahdollista, että artefaktit kehit-

tyvät arvoiksi ja aikanaan jopa organisaation perusoletuksiksi.261 Kulttuurin käsitteen sisällön 

monimuotoisuuden ja jonkin asteisen epäselvyyden merkittävyyttä korostaa Scheinin käsitys, 

jonka mukaan organisaatioiden maailmassa on yhtä vaarallista olla ymmärtämättä kulttuuria 

kuin fyysisten lakien maailmassa olla ymmärtämättä painovoimaa ja ilmakehää262. Scheinin 

mallia voidaan havainnollistaa seuraavan kuvan avulla (kuva 8). 

 

                                                 
259 Gray, Colin S: Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford, 1999a. 
260 Eric Katz (1997) ja Robert Elliot (1982) pitävät artefakteja omissa määritelmissään vastakohtana ihmisestä 
riippumattomille entiteeteille. Ihmisen vahva vaikutus tekee esineestä, asiasta tai jopa luonnonalueesta artefaktin 
(Katz, E. The Big Lie: Human restoration of Nature. Teoksessa Katz, E. Nature as Subject: Human Obligation 
and Natural Community. Rowman & Littlefield, Lanham, 1997 ja Elliot, R: Faking Nature. The Ethics of Envi-
ronmental Restoration, 1997). 
261 Schein, E. H. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Ritva Liljamon ja Asko Miettisen suomennos eng-
lanninkielisestä alkuperäisteoksesta Organizational Culture and Leadership. Amer-yhtymä Oy. Weilin & Göösin 
kirjapaino. Espoo 1987. Perusoletukset ovat Scheinin mukaan luonteeltaan vastaansanomattomia ja kiistattomia. 
Ne ovat ikään kuin itsestäänselvyyksiä, jotka ovat syntyneet, kun jonkin ongelman ratkaisu on osoittautunut 
toimivaksi kerta toisensa jälkeen. Vähitellen näitä tunteiden tai arvojen ohjaamia ratkaisua aletaan pitää todelli-
suutena. Perusoletuksissa on Scheinin mukaan pinnallinen ja syvempi taso. Kulttuureja ei voida Scheinin mu-
kaan ymmärtää, mikäli näiden syvempien tasojen tuntemus puuttuu. Perusoletuksia ovat esimerkiksi totuuden 
luonne (auktoriteetti, konsensus, objektiivinen) ja ihmisluonto (hyvä, neutraali, paha). Arvot ovat perusoletuksia 
näkyvämpi ja selvempi tiedostamisen taso, jotka kuvaavat miten asioiden tulisi olla. Arvot toimivat ryhmän 
sisäiseen yhdentymiseen tai ulkoiseen sopeutumiseen liittyvän ongelmanratkaisun osana. Ne muodostavat ryh-
män yhteisen näkemyksen todellisuudesta. Arvoiksi muodostuvat toimintamallit, jotka ovat kerta toisensa jäl-
keen osoittaneet fyysisen tai sosiaalisen paikkansapitävyytensä. Arvoilla on moraalinen ja normeja luova tehtävä 
ryhmän käyttäytymisen ohjaamisessa. Arvot ilmentävät organisaation kulttuuria ja niiden merkitys ilmenee ryh-
män identiteetin ja toiminta-ajatuksen kiinteytymisenä. Arvoilla on myös yhteys organisaation tehokkuuteen. 
Vahvan kulttuurin omaavan organisaation jäsenet tietävät intuitiivisesti miten heidän tulee missäkin tilanteessa 
toimia. Kulttuurin uloimpana kehänä on ulospäin näkyvä ja havaittavissa oleva artefaktien taso. Artefaktit ilmen-
tävät ulkoisen ympäristön vaatimuksia sekä arvoja ja tätä kautta myös ihmisten perusoletuksia. Scheinin mukaan 
artefaktitasolle kuuluvat teknologia, taide sekä näkyvä ja kuuluva käyttäytyminen. Teknologialla tarkoitetaan 
ryhmän fyysistä (kuten tilat ja työskentelyvälineet) ja sosiaalista (kuten kirjoitettu ja puhuttu kieli sekä status-
symbolit) ympäristöä. Artefaktien havaitseminen on yleensä helppoa. Vaikeaa on selvittää niiden merkitys, kes-
kinäiset suhteet sekä se, mitä mahdollisesti syvemmällä olevia rakenteita ne heijastelevat. Artefaktit ovat organi-
saatiokulttuurin näkyviä tuotteita. Niiden merkitystä on vaikea ymmärtää ilman muiden edellä mainittujen 
tasojen ymmärtämistä. 
262 Ibid. Sivu 64. 
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Kuva 8: Kulttuurin kolme tasoa Scheinin määrittämänä (tutkijan piirros).263 

 

Yhteiseurooppalainen päätöksenteko sisämarkkinoiden ja yleisesti ottaen sisäasioiden piirissä 

on tuottanut kansalliseen päätöksentekoon verrattuna riittävästi lisäarvoa, jotta EU:n integraa-

tion eteneminen on voitu hyväksyä. Euroopan parlamentti ja komissio pyrkivät edistämään 

yhteiseurooppalaisia arvoja ja intressejä. Eri jäsenmaiden intressit huomioidaan lainsäädän-

tötyössä ministerineuvostossa ja poliittisen ohjauksen osalta Eurooppa-neuvostossa. Parla-

mentin ja komission roolit korostuvat pyrittäessä luomaan eurooppalaista kulttuuria. Yhteis-

eurooppalaisen identiteetin muodostamisen keskeisinä haasteina voidaan pitää kansallisten 

identiteettien ja kansallisen solidaarisuuden pitkiä perinteitä ja vahvuutta. Eurooppalaisen 

ylikansallisen poliittisen keskustelun ja yhteiseen näkemykseen264 nojaavien politiikanlohko-

jen kehittymistä vaikeuttavat kielelliset ja kulttuurilliset erot.265 

 

Euroopan poliittiset järjestelmät ja taloudet ovat nivoutuneet vahvasti toisiinsa. Tehokas kan-

sallisen tason päätöksenteko on vaikeaa ja joissakin tilanteissa jopa mahdotonta nykyajan 

globaalissa maailmassa, jossa ongelmat ylittävät valtioiden rajat. Yksittäisen EU-valtion ääni 

ei globaalilla tasolla juuri kuulu. Lisäksi yhteismarkkinoiden ja vapaan liikkuvuuden alueen 

toimivuus saattaa kärsiä ilman EU-tasolla toteutettua keskitettyä valvontaa ja koordinointia. 

Lissabonin sopimuksen aikakaudella Euroopan parlamentin valtaoikeudet vastaavat neuvos-

ton valtaoikeuksia pääosassa EU:n lainsäädäntöä. Toisaalta voidaan todeta, että jatkuvasti 

laskeneet äänestysluvut europarlamenttivaaleissa saattavat viitata EU:n uudistuspolitiikan 

                                                 
263 Lähdeteos: Schein, Organizational Culture and Leadership, 1987. 
264 Erityisesti finanssikriisin kokemusten osoittamana on viime aikoina esitetty näkemyksiä, joiden mukaan yh-
teiseurooppalaisen, kaikkien jäsenvaltioiden tarpeet kattavan, yhteisymmärryksen löytyminen on haastavaa. 
Onkin todettu, että EU:n legitimiteetti kehittyy erityisesti vahvistamalla jäsenvaltioiden tasavertaisia vaikutus- 
ja osallistumismahdollisuuksia (Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kaisa Korhonen “Eurooppa 2030. Asiantunti-
ja-arvioita ja kansalaiskommentteja Euroopan tulevaisuudesta -julkaisussa” vuonna 2012, sivu 33). Näin ollen 
jäsenmaita edustavien toimielinten toimivalta halutaan säilyttää vahvana valtioliiton tapaan. Päätöksiä pyritään 
tekemään määräenemmistöllä vain harkituissa tapauksissa. 
265 Eurooppa 2030. Asiantuntija-arvioita ja kansalaiskommentteja Euroopan tulevaisuudesta. Eurooppalainen 
Suomi ry, Eurooppalaisen Suomen raportti numero 8, 1/2012. Kyriiri Oy, Helsinki. Sivut 32-33. 
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epäonnistumiseen. Jäsenmaat eivät ole olleet halukkaita muodostamaan EU:lle hallitusta ko-

missiosta. Myöskään komissaarien määrää ei ole asian esillä olosta huolimatta kyetty vähen-

tämään päätöksenteon tehostamiseksi.266 

 

Määräenemmistöpäätösten laajentaminen uusille politiikka-aloille on johtanut Euroopan in-

tegraation jonkin asteiseen eriytymiseen. Etenevän integraation ulkopuolelle jättäytyminen, 

eli EU-termeillä ”opt out -politiikan” harjoittaminen, on EU:ssa kasvussa267. Iso-Britannia on 

tästä hyvä esimerkki. Se ei kuulu vapaan liikkuvuuden Schengen -alueeseen. Iso-Britannia ja 

Pohjois-Irlanti osallistuvat ainoastaan joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 

29.5.2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY mukaisesti.  Yksi viimeisimmistä esi-

merkeistä ”opt out -politiikan” käytöstä on Iso-Britannian jättäytyminen EU-maiden solmi-

man uuden taloussopimuksen ulkopuolelle joulukuussa 2011. 

 

Poliittisen kulttuurintutkimuksen kautta on löydettävissä monia keskenään erilaisia lähesty-

mistapoja kulttuurin analysoimiseen. Yhtenäisestä poliittisen kulttuurin teoriasta puhumiselle 

on kuitenkin vaikeaa löytää perusteluja. Poliittisessa kulttuuritutkimuksessa on usein kehitetty 

tapauskohtaisia analyysejä varten analyysiraameja ja -kehikkoja tutkimuskohteena kulloinkin 

olevalle poliittiselle kulttuurille. Näitä analyysiraameja on muodostettu helpottamaan esimer-

kiksi poliittisen kulttuurin syntymekanismien sekä kehittymisen ja muuttumisen mittaamista. 

Poliittinen kulttuuritutkimus perinteisessä mielessä tarkasteltuna määrittää kulttuurin pääasi-

assa subjektiivisten käsitysten kautta. Gabriel Almond ja Sidney Verba käsittelevät teokses-

saan poliittisia orientaatioita ja tietyistä poliittisista orientaatioista muodostettua joukkoa suh-

teessa toiseen, erikseen määriteltyyn joukkoon erilaisia sosiaalisia objekteja ja prosesseja. 

Tällä tavalla käsiteltynä poliittinen kulttuuri sisältää subjektiivisia käsityksiä kuten arvoja, 

mielipiteitä ja ideoita.268 

 

Poliittisen kulttuurin diskursiivinen määritelmä käsittelee poliittista kulttuuria pääasiassa so-

siaalisena ilmiönä. Tässä tapauksessa on selvitettävä miten yhteiskunnat tai erilaiset kollektii-

vit suhtautuvat poliittiseen kulttuuriin. Diskursiivisessa määritelmässä on kysymys intersub-

jektiivisesta suhtautumisesta poliittiseen kulttuuriin ja poliittinen kulttuuri nähdään 

eräänlaisena luonteenpiirteenä kuvattaessa yhteiskunnan sosiaalisia ulottuvuuksia. Toistensa 

kanssa ristiriidassa olevat argumentit, arvot, käsitykset ja normit kilpailevat poliittisen kult-

tuurin pelikentällä. Poliittinen kulttuuri muodostuu konfliktien kautta. Kulttuurillisten arvo-

                                                 
266 Ibid. Sivu 34. 
267 Ibid. Sivu 34. 
268 Almond Gabriel & Verba Sidney: The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 
Princeton University Press, New Jersey, 1963. 
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asetelmien muuttaminen käytännön toimintanormeiksi on alistettu länsimaissa demokraatti-

seen konfliktuaaliseen päätäntäprosessiin. Tässä päätäntäprosessissa tietyt käsitykset vakiintu-

vat diskursiivisesti suhteessa muihin käsityksiin ja institutionalisoituvat osaksi poliittista kult-

tuuria.269 

 

Poliittisen kulttuurin vaikuttaessa poliittiseen käyttäytymiseen, toimii strateginen kulttuuri 

perinteisesti turvallisuuspolitiikan alalla. EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa todetaan, 

ettei sisäisen turvallisuuden käsitettä ole olemassa ilman ulkoista ulottuvuutta270. Lisäksi si-

säinen turvallisuus riippuu nykyisin yhä enemmän määrin ulkoisesta turvallisuudesta. Näin 

ollen strateginen kulttuuri on yhdistettävissä käsitteenä myös EU:n sisäisen turvallisuuden 

ylläpidosta vastaavan viranomaiskentän toiminnan piiriin kuuluvaksi. Strateginen kulttuuri 

auttaa identifioimaan päätöksentekijöiden käytössä olevat päätösvaihtoehdot, jotka muodos-

tavat kehyksen päätöksentekijöiden mahdollisille päätöksille. Kehykseen sisältyvät vaihtoeh-

dot ovat määrältään rajallisia ja niitä on tavallisesti vähemmän kuin loogisesti ajateltavissa 

olevia päätösvaihtoehtoja. Strategisen kulttuurin identifiointi mahdollistaa päätelmien teke-

mistä ja toimijoiden tulevan käyttäytymisen ennustamista edellä mainitun päätöksentekoke-

hyksen pohjalta. Tällä tavoin strateginen kulttuuri auttaa myös ymmärtämään, miksi toimijat 

voivat samankaltaisissa tilanteissa tehdä erilaisia ratkaisuja.271 

 

Euroopan komissiossa sisäasioiden pääosasto valmistelee rajaturvallisuuteen liittyvää poli-

tiikkaa ja lakialoitteita. EU-tason tulliyhteistyön piirissä käsiteltävien asioiden valmisteluun 

ottaa osaa komission verotus- ja tulliliiton pääosasto. Onkin oletettavaa, että näiden politiikan 

lohkojen272 eri osa-alueille on muodostunut erilasia strategisia kulttuureja ohjaamaan toimin-

nan päämääriä ja pyrkimyksiä sekä komissiossa että sen ulkopuolella. Strateginen kulttuuri on 

näkökulma, joka mahdollistaa EU-tason raja- ja tulliyhteistyön piireissä vallitsevien strategis-

ten ajattelutapojen lähestymisen laaja-alaisesti ja mahdollisimman vähäisellä ulkopuolisten 

ennakkoasenteiden vaikutuksella. Edellä mainittujen turvallisuustoimijoiden strategisten kult-

                                                 
269 Florack, Martin: Kriegsbegründungen. Sicherheitspolitische Kultur in Deutschland nach dem Kalten Krieg. 
Tectum Verlag, Marburg, 2005. 
270 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. 
271 Conrad, Björn & Stumm, Mario: German Strategic Culture and Institutional Choice: Transatlanticism and/or 
Europeanism? Trierer Arbeitspapiere zur Internationalen Politik. Nr.9, December 2004. Lehrstuhl für Außenpoli-
tik und Internationale Beziehungen. Universität Trier. Sivut 11-12. Saatavissa internet -osoitteesta 
www.deutsche-aussenpolitik.de/resources/tazip/tazip9.pdf Tiedot katsottu 1.1.2013. 
272 EU:n toiminta voidaan jaotella kymmeneen politiikka-alueeseen / politiikan lohkoon, jotka vastaavat Euroo-
pan unionin neuvoston kokoonpanoja. Nämä politiikan lohkot ovat: Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus ja 
tutkimus); Koulutus, nuoriso ja kulttuuri; Liikenne, televiestintä ja energia; Maatalous ja kalastus; Oikeus- ja 
sisäasiat; Talous- ja raha-asiat; Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat; Ulkoasiat; Yleiset asiat; 
Ympäristö. (Eurooppa-tiedotus. Tiedot saatavissa internet osoitteessa www.eurooppatiedotus.fi . Tiedot katsottu 
15.11.2012.) Euroopan komissiossa yhden politiikan lohkon tehtävät on jaettu myös useammalle kuin yhdelle 
komissaarille, kuten oikeus- ja sisäasioiden osalta. 
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tuurien muodostaminen ja niiden keskinäisvaikutukset yhteistyötilanteissa ovat tämän diplo-

mityön keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä. 

 

Colin S. Grayn mukaan kulttuuriin liittyvien tekijöiden tulisi olla jossain määrin pysyviä. Yh-

teisymmärrys strategisen kulttuurin teorian osatekijöistä on yleisesti ottaen yhtenäisemmän ja 

uskottavamman strategisen kulttuurin teorian perusedellytys. Eräänä keskeisimpänä strategi-

sen kulttuurin teorian kehittämiseen liittyvistä ongelmista voidaan pitää strategisiin ratkaisui-

hin vaikuttavien tekijöiden määrittämistä. Tutkijan tulee luoda teoriaan sitoen viitekehys niis-

tä toimijoista, jotka osallistuvat strategisen kulttuurin muodostamiseen. Lisäksi on pyrittävä 

havainnollistamaan niitä eri tasoja, joilla strateginen kulttuuri ilmenee. Vaikka Gray toteaa 

selkeän yhteisymmärryksen teorian osatekijöistä lisäävän kulloinkin määriteltävän strategisen 

kulttuurin uskottavuutta ja pysyvyyttä273, on jokaisella tutkijalla oma vapautensa määritellä 

perusteltu ja olemassa oleviin teorioihin sidottu strategisen kulttuurin kohde ja tarkastelutaso 

sekä kutsua omaa perusteltua näkökulmaansa strategiseksi kulttuuriksi. Strategisen kulttuurin 

kattokäsitteen alla tehty laaja tutkimuksen kirjo todistaa omalta osaltaan näkökulman jousta-

vuutta ja käyttökelpoisuutta. Kappaleessa 1.6 mainittu aikaisempi tutkimus strategiseen kult-

tuuriin liittyen osoittaa myös toisaalta kaiken kattavan strategisen kulttuurin käsitteen luomi-

sen vaikeutta. Tutkijat ovat löytäneet keskenään erilaisia mekanismeja, joiden kautta 

strateginen kulttuuri vaikuttaa. Strateginen kulttuuri on pyritty määrittämään eri tutkijoiden 

toimesta kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopivalla tavalla. Strategisen kulttuurin kä-

sitteen historiallinen kehitys huomioiden yhdysvaltalainen274 laadullinen tutkimusperinne275 

on vaikuttanut strategisen kulttuurin käsitteeseen ja tutkimuskohteisiin. 

 

Tässä diplomityössä EU:n rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten strategisia kulttuureita ei 

sidota eikä rinnasteta missään yksittäisissä organisaatioissa vallitseviin organisaatiokulttuu-

reihin. EU:n rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisyhteistyöhön liittyvät organisaatiot ja niissä 

vallitsevat organisaatiokulttuurit ovat yksi osa laajempaa strategisen kulttuurin viitekehystä. 
                                                 
273 Gray, Colin S: Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford, 1999a. 
274 Strategisen kulttuurin käsitteen otti ensimmäisenä käyttöön yhdysvaltalainen tutkija Jack L. Snyder. 
275 Yhdysvaltalaiseen laadullisen tutkimuksen perinteeseen liittyviä ominaisuuksia ovat erityistieteiden mene-
telmällisten ongelmien korostaminen, metodien perusteleminen tutkimuskäytännöllä sekä epistemologian ensisi-
jaisuus ontologian suhteen. Olemassa oleva maailma otetaan ikään kuin annettuna (Laadullinen tutkimus ja sisäl-
lönanalyysi. Tuomi, Jouni. Sarajärvi, Anneli. Tammi, Helsinki, 2009. Sivut 43–44) . Epistemologia on filosofian 
osa, jossa tutkitaan käsitteellisin sekä filosofisin menetelmin muun muassa tietoa, tiedon mahdollisuutta, luon-
netta, alkuperää ja rajoja. Ontologia tutkii olemisen ja olemassaolon käsitteitä sekä olevaisen perimmäistä laa-
tua, eli esimerkiksi sitä, minkä tyyppisiä olevia asioita esiintyy ja minkälaisia suhteita niiden välillä ilmenee 
(Hetemäki, Ilari: Filosofian sanakirja, WSOY, 1999, ISBN 951-0-23766-3). Epistemologiaan liittyvä kysymyk-
siä ovat tutkijan mahdollisuudet hankkia tietoa maailmasta. Kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen politii-
kan lähestymistavat ovat jaettavissa epistemologisesti ymmärtämiseen ja selittämiseen pyrkiviin.  Ontologiaan 
liittyy kysymys siitä, miten tutkija ymmärtää tutkimansa kohteen. Tutkimuskenttää voi tarkastella objektiivisen 
todellisuuden (objektivismi) kautta tai ihmisten kokemuksen subjektiivisena tuotteena (subjektivismi). Lisäksi 
todellisuutta voi käsitellä aineellisista (materialismi) tai ei-aineellisista (idealismi) näkökulmista. 
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Käsitykset sekä EU-tason rajaturvallisuusyhteistyön että tulliyhteistyön strategista kulttuu-

reista muodostetaan hermeneutiikan keinoin kaventamalla kulttuuria laajasta, EU-tasolla 

jaetusta strategisen kulttuurin käsitteen merkityksestä, eri politiikan lohkoilla vallitsevien 

kulttuurien kautta, edelleen EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisiin kulttuureihin. 

Strategista kulttuuria käsitellään kokonaisuutena, jossa poliittisen -ja viranomaiseliitin lisäksi 

EU-maiden väliseen yhteistyöhön osallistuvat viranomaistoimijat kuuluvat EU-tasolla vallit-

sevan rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien piiriin. Viranomaisten toimin-

takulttuurit sisällytetään tässä diplomityössä strategisen kulttuurin kattokäsitteen alle. Yhteiset 

kokemukset kuuluvat niihin ratkaiseviin osatekijöihin, jotka vaikuttavat viranomaisten toi-

mintakulttuurien muodostumiseen. Tämän diplomityön strategisen kulttuurin viitekehystä 

havainnollistetaan kuvilla alaluvussa 3.4 sivuilla 104–105. 

 

3.1 Strategisen kulttuurin merkityksen kasvu 

 

Monipuolistuvassa turvallisuusympäristössä on yhä enenevässä määrin tarpeellista pyrkiä 

ymmärtämään eri ilmiöiden taustoja. Esimerkiksi terrorismilla tai rikollisuudella voidaan olet-

taa olevan vahvempi yhteys kulttuureihin ja kulttuurieroihin kuin valtioiden välisiin poliitti-

siin suhteisiin. Kulttuurin vaikutus turvallisuuspolitiikkaan ja päätöksentekoon ei historialli-

sessa mielessä ole kuulunut strategian tutkimuksen tärkeimpiin tutkimuskohteisiin. Kiinnostus 

kulttuurin turvallisuusympäristössämme aikaansaamaan vaikutukseen on kasvanut uusien ja 

yhä monipuolistuvien uhkien myötä.  Tutkijoiden ja päättäjien mielenkiinto on kansainvälisten 

turvallisuusriskien hallinnassa alkanut kohdistua identiteetin ja kulttuurin vaikutuksiin. Län-

simaisissa demokratioissa on ollut erimielisyyksiä parhaista mahdollisista keinoista turvalli-

suusriskien minimoimiseen.276 

 

3.2 Strategisen kulttuurin metodologiasta ja sen haasteista 

 

Alastair Iain Johnstonin tavoitteena on ollut määrittää testattavissa oleva strategisen kulttuu-

rin käsite. Johnstonin positivistisesti testattavan teorian mukaan strateginen kulttuuri on riip-

pumaton itsenäinen muuttuja ja käyttäytyminen on puolestaan riippuvainen muuttuja. Johns-

ton pyrkii toteuttamaan testaamisen vertaamalla kulttuuritekijöillä selitettyä käyttäytymistä 

vaihtoehtoisiin selityksiin, kuten esimerkiksi institutionalistisiin. Johnstonin määritelmän mu-

kaan strateginen kulttuuri on rajoitettu, järjestykseen asetettu ryhmä suurstrategisia prefe-

renssejä, jotka säilyvät yhdenmukaisina analyysin eri näkökulmissa ja eri ajankohtina. Johns-
                                                 
276 Lantis, Jeffrey S: Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, Strategic Insights, Volume IV, Issue 
10, October 2005. 
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tonin mukaan strategisella kulttuurilla on merkitystä, mikäli todellinen strateginen käyttäyty-

minen on yhdenmukaista ennalta asetettujen preferenssien kanssa.277 

 

Strategisen kulttuurin subjektiivisuuden vaikutuksessa on kyse siitä, miten jotain tiettyä stra-

tegista kulttuuria voidaan arvioida sen ulkopuolelta. Eräs strategisen kulttuurin muotoutumi-

sen olennaisia piirteitä onkin sen perinnöllisyys ja jonkinasteinen pysyvyys. Tietyn strategisen 

kulttuurin ulkopuolella oleva henkilö voi tulkita toista kulttuuria koskevaa informaatiota aino-

astaan sen pohjalta, mitä hänen oma kulttuurinsa tietää kyseisestä toisesta kulttuurista. Näin 

ollen on hyväksyttävää ja jopa väistämätöntä sisällyttää tietty määrä ulkopuolista näkökulmaa 

ja stereotypiaa muodostettaessa käsitystä oman toimintaympäristön ulkopuolisesta strategises-

ta kulttuurista. Tietyn strategisen kulttuurin ulkopuolinen toimija tarkastelee sitä omien, sekä 

tiedostettujen että tiedostamattomien, ennakkokäsitystensä ja arvojensa pohjalta. Tässäkin 

mielessä on luontevaa pyrkiä hyödyntämään strategista kulttuuria ikään kuin strategisia valin-

toja ymmärtävänä viitekehyksenä. Pyrkimykset strategisten valintojen kausaaliseen selittämi-

seen kulttuuritekijöillä saattavat olla ongelmallisia.278 

 

Strategisen kulttuurin luonne aiheuttaa käsitteellisen haasteen tutkijalle. Eri instituutioiden ja 

yhteisöjen strategisten kulttuurien tutkimiseksi on luotava tutkimukseen soveltuva strategisen 

kulttuurin määritelmä, joka on riittävän laaja kattaakseen myös strategisen kulttuurin filosofi-

set -ja kulttuurilliset ulottuvuudet. Samalla määritelmän on oltava tarpeeksi rajattu, jotta tut-

kimuksen operationalisointi ja strategisen kulttuurin määritelmän kautta tehtävien syy-, seu-

raussuhteiden merkitysten tarkasteleminen on mahdollista.279 Strategisen kulttuurin käsitteen 

käyttö empiirisessä tutkimuksessa on haaste, joka johtuu käsitteen laajuudesta. Strategisen 

kulttuurin käsite on pyrittävä tiivistämään kyseessä olevan tutkimuksen kannalta kaikista tär-

keimpiin normatiivisiin, ideatiivisiin ja käyttäytymistapoihin liittyviin elementteihin.280 

 

Strategisen kulttuurin luonteesta käyty tieteellinen keskustelu osoittaa, että tutkijat eivät ole 

yksimielisiä strategisen kulttuurin käsitteen määritelmästä. Lisäksi strategisen kulttuurin tul-

kinta on osoittautunut varsin haasteelliseksi. Kulttuurin kaltaisen abstraktin käsitteen tarkka 

määrittäminen selkeäksi ja konkreettiseksi, helposti operoitavaksi substanssiksi, on hankalaa 

siitä huolimatta, että erilaiset epistemologiset lähtökohdat mahdollistavat monenlaisten tulkin-

                                                 
277 Heikka, Henrikki: Strategic Culture and The English School: Conceptualising Strategic Adjustment in the 
Nordic Region, UPI Working Papers 33 (2002), Ulkopoliittinen Instituutti, Helsinki, 2002, sivu 9. 
278 Gray, Colin S: Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford, 1999a. Sivu 60. 
279 Alastair Iain Johnston, “Thinking about Strategic Culture”, International Security, Vol. 19, No. 4, spring 
1995. Sivut 32-64. 
280 Meyer, Christoph O. “Convergence towards a European strategic culture? A constructivist framework for 
explaining changing norms”, European Journal of International Relations 11 (4), 2005. Sivut 523-549. 
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tojen tekemisen kulttuurin luonteesta. Kulttuurin käsite jättää aina tilaa tulkinnalle. Näin ollen 

kulttuurintutkijan tehtävänä on kaventaa tätä tulkinnanvaraa omaan tutkimukseensa liittyen 

mahdollisimman pieneksi, jotta kulttuurin käsitettä voidaan hyödyntää tutkimuksessa halutulla 

tavalla ja uskottavasti. 

 

Christoph Meyerin mukaan strategisen kulttuurin suurin ongelma ei ole sen määritelmässä, 

vaan strategista kulttuuria koskevissa empiirisissä sovelluksissa.  Strateginen kulttuuri on yh-

tenä kokonaisuutena todella laaja käsite. Näin ollen se tulee ”pilkkoa” tärkeimpiin käsitteelli-

siin, normatiivisiin ja toiminnallisiin komponentteihin. Meyer esittää strategisen kulttuurin 

normatiivisten osa-alueiden tutkimiseksi oman käsitteellisen viitekehyksensä, johon kuuluu 

neljä arvotettavaa normia. Näitä strategisia normeja ovat maan sisäisen ja kansainvälisen auk-

toriteetin lähde, suosituin yhteistyön muoto, voimankäyttöön liittyvät tavoitteet sekä voiman-

käytön tapa281. Meyer ei määrittele tarkasti miten edellä mainittujen strategisten normien 

kautta voidaan muodostaa erilaisia strategisen kulttuurin typologioita282.283 Meyerin normatii-

vinen viitekehys kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi kahden erilaisen, sisäisen turvallisuuden 

ylläpitoon liittyvän, poliittisen periaatteen yhteneväisyyksien ja erojen vertailun. 

 

Alexander Siedschlag on erottanut yhteensä neljä erilaista strategisen kulttuurin tutkimiseen 

soveltuvaa analyysiulottuvuutta. Näistä malleista yhden voidaan perustellusti todeta soveltu-

van EU:n viitekehyksessä tapahtuvan strategisen kulttuurin tutkimiseen. Kyseinen malli käsit-

telee kulttuuria turvallisuusyhteisön284 ja sen ympäristön välisten suhteiden sosiaalisena pe-

rustana. Kyseessä on valtioryhmien ja niiden ympäristön välisen suhteen, kuten suhteeseen 

vaikuttavien ideoiden ja tottumusten sekä uhkan kohteeksi joutumisen tutkiminen. Siedschla-

gin mukaan turvallisuusyhteisöistä puhuttaessa viitataan normatiivisesti ladattuihin yhteis-

työmuotoihin. Sovellettaessa kyseistä analyysikonseptia esimerkiksi Natoon tulisi ensin sel-

vittää yhteiset intressit, yhteinen toimintavalikoima ja yhteiset käsitykset uhkista erityisesti 

                                                 
281 Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää huomioida, että Meyerin normatiivisten osa-alueiden käsitteellinen 
viitekehys on laadittu valtiolliseen kontekstiin. Tietoisuus Meyerin käsitteellisestä viitekehyksestä kuitenkin 
tukee strategisen kulttuurin uskottavaa tutkimista EU:n puitteissa. Voimankäyttöön liittyvien tavoitteiden ja 
voimankäytön tapojen sijasta tämän diplomityön arvotettavina normeina käytetään yhteistoimintaan liittyviä 
tavoitteita ja yhteistoiminnan tapaa /- muotoa. 
282 Typologia tarkoittaa luokittelujärjestelmää, jonka avulla jonkin tieteenalan ilmiöitä lajitellaan ominaisuuksi-
ensa perusteella erilaisiksi tyypeiksi. 
283 Meyer, Christoph O. “Convergence towards a European strategic culture? A constructivist framework for 
explaining changing norms”, European Journal of International Relations 11 (4), 2005. Sivut 523-549. 
284 Turvallisuusyhteisö -käsitteen otti käyttöön Karl W. Deutsch vuonna 1957. Hänen mukaansa turvallisuusyh-
teisö on integroitu ihmisryhmä, jossa vallitsee yhteyden tunne, eräitä yhteisiä instituutioita ja käytäntöjä sekä 
ennen kaikkea todellinen vakuus keskinäisen sodan mahdottomuudesta (Deutsch, Karl W: Political Community 
and the North Atlantic Area: International Organisation in the Light of Historical Experience. Princeton, New 
Jersey, 1957). Puhuttaessa Euroopan unionista omana yhteisönään kannattaa muistaa, että on ollut olemassa 
myös muita valtioista ja vanhoista liittovaltioista poikkeavia yhteisötyyppejä ikään kuin malliksi Länsi-
Euroopalle. 
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kylmän sodan päättymisestä aiheutuneen konkreettisen näkyvän vihollisen häviämisen jäl-

keen.285 

 

On huomioitava, että Siedschlagin mallissa korostuu kulttuurin tulkinnallisuus. Esiteltyä ana-

lyysiulottuvuutta voidaan käyttää myös EU:n sisäisen turvallisuuden ylläpitoon pyrkivässä 

yhteistyössä vaikuttavien strategisten kulttuurien analysointiin. COSIn kautta koordinoidussa 

Euroopan laajuisessa toiminnassa ovat mukana sekä rajaturvallisuus- että tulliviranomaiset. 

Sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean toiminnan kautta on päästy jäsenmaiden välillä 

yhteisymmärrykseen sisäistä turvallisuutta vaarantavista yhteisistä uhkista sisäisen turvalli-

suuden strategian ja Tukholman ohjelman linjausten mukaisesti. Kattavan riskienhallintapoli-

tiikan tarkoituksena on näiden uhkien ja riskien arviointien kytkeminen käytännön toimintaan. 

COSIn avulla pyritään hyödyntämään kattavasti EU:n eri instrumentteja ja toimintamahdolli-

suuksia, eli ideoimaan uusia lähestymistapoja, joiden tavoitteena on turvallisuuden lisäämisen 

ohella synergiaetujen ja taloudellisten hyötyjen saavuttaminen. COSIn toiminnalla EU:n eri 

instrumenttien, kuten pysyväisvirastojen, vaikuttavuus yritetään kytkeä mahdollisimman kat-

tavasti EU:n lähiympäristössä sijaitsevien kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Se on tärkeää pyrittäessä välttämään EU:n eri toimijoiden tekemän työn päällekkäisyyttä sekä 

antamaan EU:sta kuva ”yhdellä äänellä” puhuvana tehokkaana toimijana. 

 

3.3 Näkökulmia strategisesta kulttuurista 

 

EU:n vuoden 2003 joulukuussa hyväksymässä turvallisuusstrategiassa vaaditaan strategisen 

kulttuurin luomista.  Raportissa todetaan, että strategian täytäntöönpano ei riipu pelkästään 

materialistisista sotilas- ja siviilivalmiuksista, vaan myös riittävästä määrästä yhteisesti jaet-

tavia normeja, uskomuksia ja ideoita. Turvallisuusstrategian mukaan EU:n on kehitettävä 

yhteinen strateginen kulttuuri, joka edistää varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa, nopeaa ja tarvit-

taessa voimakasta väliintuloa yhteisten uhkien torjumiseksi.286 

 

Sisäisen turvallisuuden strategiassa korostetaan strategisen suhtautumisen merkitystä euroop-

palaiseen koulutukseen lainvalvonta-, oikeus- ja rajaturvallisuusviranomaisten ammattitaidon 

                                                 
285 Siedschlag, Alexander: Instrumente Internationaler Sicherheit. Bündnisse und Institutionen. Julkaisussa: Rea-
der Sicherheitspolitik. Die Bundeswehr vor neuen Herausforderungen. Herausgeber: Streitkräfteamt, Informa-
tions- und Medienzentrale der Bundeswehr, 2003. Saatavissa internet -sivustolta: www.readersipo.de Tiedot 
katsottu 6.9.2012. Esitellyn lisäksi Siedschlagin määrittelemät kolme muuta strategisen kulttuurin tutkimuksen 
analyysiulottuvuutta ovat: kulttuuri toimintavalikoimana ja kokemusmaailmana, kulttuuri todellisuuden tulkintaa 
palvelevana tietojärjestelmänä sekä kulttuuri identiteettien ja intressien rakentamisen arvojärjestelmänä. 
286 A Secure Europe in a better world, European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003. Sivu 11. Saata-
vissa internet -osoitteessa: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf  
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yhtenäistämiseksi.  Sisäisen turvallisuuden strategia painottaa teknologian hyödyntämisen 

merkityksen lisäksi eurooppalaisen lainvalvontakoulutuksen kehittämistä niin vahvaksi väli-

neeksi, että se edistää myös eurooppalaisten lainvalvontaelinten yhteistä toimintakulttuuria ja 

helpottaa rajat ylittävää yhteistyötä. Samanlaisen toimintakulttuurin jakavat pitkälle koulute-

tut eurooppalaiset ammattilaiset tuovat strategian mukaan lisäarvoa kilpailussa, jota käydään 

turvallisuusalalla globalisoituneessa maailmassa.287 

 

Eurooppa-neuvostolle laaditussa mietintäryhmän raportissa ”Eurooppa 2030 -hanke” todetaan 

turvallisuushaasteisiin vastaamisen edellyttävän aidosti EU:n laajuista toimintatapaa, merkit-

täviä yhteistyöponnistuksia, yhteisiä instituutioita sekä asianmukaista rahoitusta. Raportin 

mukaan uutta yhteistyökulttuuria tarvitaan lukuisilla eri aloilla, kuten rajavalvonnassa ja 

muussa lainvalvonnassa sekä oikeudellisessa yhteistyössä. Tämän todetaan edellyttävän ny-

kyisten virastojen ja välineiden, kuten rajaturvallisuusvirasto Frontexin, poliisivirasto Europo-

lin, oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin ja EU:n ulkosuhdehallintoon kuuluvan tilan-

nekeskuksen, toimivaltuuksien lisäämistä.288 

 

Biavan, Drentin ja Herdin mukaan strateginen kulttuuri perustuu EU:n viitekehyksessä laa-

jaan turvallisuuskäsitykseen289 sekä kattavaan ja jäsenmaiden kesken yhteisesti sovittuun nä-

kemykseen niistä uhkista, joita unionilla on kohdattavanaan. EU:n strategisen kulttuurin voi-

mavarat voidaan valjastaa palvelemaan kaikkia jäsenmaita yhdistämällä ja hyödyntämällä 

kattavasti EU-tason yhteistyömekanismeja. Euroopan unionin instituutioita, toimielimiä ja 

pysyväisvirastoja tulee kehittää vastaamaan nykypäivän uhkia. Poliittinen tahto yhteisoperaa-

tioihin uhkien torjumiseksi on avainasemassa EU:n strategisen kulttuurin kehittämisessä.290 

 

Colin S. Grayn mukaan strategista kulttuuria voidaan hyödyntää paremmin pyrittäessä ym-

märtämään strategisia valintoja kuin pyrittäessä selittämään niitä kulttuurisilla taustatekijöil-

lä. Strateginen kulttuuri muodostaa Grayn mukaan viitekehyksen tarjoamatta luotettavaa syy-

seuraussuhdetta. Grayn mukaan strategiseen päätöksentekoon osallistuvien organisaatioiden 

ja ihmisten keskuudessa vallitseva kulttuuri muokkaa strategista päätöksentekoprosessia ja 

                                                 
287 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. Sivu 28. Tiedot saatavissa internet -osoitteessa: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313FIC.pdf  
288 Eurooppa 2030 -hanke, Haasteet ja mahdollisuudet. Mietintäryhmän raportti Eurooppa-neuvostolle EU:n 
tulevaisuudesta vuoteen 2030 saakka. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, toukokuu 2010, ISBN 
978-92-824-2715-6. 
289 Laajaan turvallisuuskäsitykseen mukaan turvallisuusuhkat eivät ole ainoastaan sotilaallisia. Ne voivat olla 
niin yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia kuin ympäristöllisiäkin. Laajassa turvallisuuskäsityksessä korostu-
vat yksilöihin, yhteiskuntiin ja koko ihmiskuntaan kohdistuvat uhkat valtioihin kohdistuvien uhkien sijasta. 
290 Biava Alessia, Drent Margriet, Herd Graeme P. Article “Characterizing the European Union’s Strategic Cul-
ture: An Analytical Framework”. Journal of Common Market Studies, vol. 49, no. 6, 2011. Sivut 1227-1248. 
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vaikuttaa strategian toimeenpanoon. Gray toteaa, että mitä vakavammasta tilanteesta on kyse, 

sitä vähemmän on mahdollisuuksia toteuttaa strategisen kulttuurin mukaisia ensisijaisia toi-

mintavaihtoehtoja. Tästäkin huolimatta, mitä nopeammin ja mitä suuremmassa paineessa 

päätös on tehtävä, sitä todennäköisempi on strategiseen kulttuuriin perustuva ratkaisu. Mikäli 

ei ole aikaa perehtyä ongelmaan, on toimittava parhaaksi nähtävällä tavalla sen perusteella, 

mitä on jo valmiiksi tiedossa. Strategisen kulttuurin voidaankin katsoa olevan luonteeltaan 

ohjailevaa. Strategisen kulttuurin tulisi läpäistä tietyn organisaation kaikki eri hierarkiatasot, 

koska sen pitäisi operationalisoida käytännön toiminnaksi ne uskomukset ja tavoiteltavat 

edut, joita tietyn organisaation eri toimijat keskenään jakavat.291 

 

Yhdysvaltalainen erilaisten laaja-alaisten uhkien hallintaan erikoistunut virasto “Defense 

Threat Reduction Agency (DTRA)” on määritellyt strategisen kulttuurin muodostuvan jae-

tuista uskomuksista, oletuksista ja käyttäytymismalleista, jotka ovat peräisin yhteisistä koke-

muksista sekä yhteisesti jaetuista narratiiveista. Kaikki edellä mainitut strategisen kulttuurin 

osakokonaisuudet muovaavat tietyn joukon identiteettiä ja suhteita muihin ryhmiin antaen 

perustan niille keinoille, joita käytetään asetettuun kokonaisturvallisuustavoitteeseen pääse-

miseksi. James M. Smithin mukaan muun muassa poliittiset perinteet, historia ja yhteiset ko-

kemukset, uskomukset ja arvot, maantieteelliset seikat sekä taloudelliset resurssit ja niiden 

perusteella rakennettava turvallisuuden ylläpidon konsepti ovat niitä ratkaisevia osatekijöitä, 

joiden pohjalta yhteisen strategisen kulttuurin puitteet muodostetaan. Nämä osatekijät muok-

kaavat strategista kulttuuria tietyn organisaation sisällä. Ne antavat myös perustan päätöksen-

teolle ja tiedonkululle organisaation johdon ja jäsenten välillä. Koska eri yhteisöt ja niihin 

liittyvät organisaatiot ovat keskenään erilaisia, myös edellä mainitut strategisen kulttuurin 

ratkaisevat osatekijät vaihtelevat. Näin ollen kunkin yhteisön, ryhmittymän tai organisaation 

strategisen kulttuurin voidaan katsoa olevan ainutlaatuista. Riippumatta siitä, ovatko strategi-

sen kulttuurin ratkaisevat osatekijät keskenään yhtä vahvassa roolissa eri yhteisöissä, on niillä 

yleisesti ottaen aina vaikutusta strategisen kulttuurin muodostumiseen. Organisaation johdon 

ja jäsenten väliset suhteet, yleiskäsitys vallitsevasta tilanteesta sekä valitut toimintatavat ovat 

ikään kuin dynaaminen prosessi, joka rakentuu toimijan strategisen kulttuurin perustalle.292 

 

Rationalismilla tarkoitetaan tieteenfilosofiassa turvautumista ajatteluun ja järkeen kokemuk-

siin perustuvan maailman (empirismi) sijaan. Äärimmilleen vietynä rationalismi on näin ollen 

                                                 
291 Gray, Colin S: Modern Strategy, Oxford University Press, Oxford, 1999a. 
292 Smith, James M. “Strategic Culture and Violent Non-State Actors: Templates and Concepts of Analysis”, in 
Strategic Culture and Violent Non-State Actors: Weapons of Mass Destruction and Asymmetrical Operations 
and Cases (edited by Smith, James M. Long, Jerry Mark, & Thomas H Johnson), INSS Occasional Paper 64, 
USAF Institute for National Security Studies, USAF Academy, Colorado Springs, 2008. 
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ajatteluun ja järkeen sitoutumista huolimatta siitä, mihin se tulevaisuudessa saattaisi johtaa.293 

Rationaalisuus on filosofiselta kannalta katsottuna subjektiivista ajattelua tulevaisuuden mah-

dollisista tapahtumista, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista henkilöiden maailman-

laajuisten muuttovirtojen suuntautumiseen juuri Eurooppaan. Yksilötasolta tarkasteltuna 

kaikkia henkilöitä voidaankin pitää rationaalisina. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, ettei tie-

teenfilosofisesti tarkasteltuna toisen strategisen yhteisön edustaja voi syyttää toisen vastaavan 

yhteisön edustajaa epärationaaliseksi. 

 

Lähempänä käytäntöä olevassa kulttuurisessa ja yhteisöllisessä merkityksessä rationalismilla 

viitataan pragmaattisuuteen sekä loogiseen päättelyyn ja jokapäiväiseen yhteisesti koettuun 

käsitykseen meitä ympäröivästä maailmasta. Tietyn yhteisön jäsenten keskuudessa vallitsevan 

maailmankäsityksen on oltava ainakin lähes samankaltainen, intersubjektiivisesti vastaavan-

laiseksi koettu, jotta johonkin ryhmään kuuluvat voisivat tuomita kollektiivisesti toiseen ryh-

män ajattelun epärationaaliseksi. Käytännönläheisempi rationalismikäsitys tunnistaa edellises-

sä kappaleessa kuvatut rationalismin tieteenfilosofiset ”ajatusleikkimahdollisuudet” sekä 

globaaleista trendeistä mahdollisesti johtuvat normatiivis-idealistiset tulevaisuuden muutos-

tarpeet esimerkiksi turvallisuusyhteisön toiminnan kehittämiseen liittyen. Yhteiskuntatieteel-

liseltä kannalta käytännönläheisen pragmaattis-konstruktivistisen uskomuksen mukaan yhtei-

söllisesti samassa kulttuurisessa kontekstissa toimivat jakavat keskenään samankaltaisen 

käsityksen maailmasta ja todellisuudesta. Tästä pragmaattis-konstruktivistisesta lähtökohdas-

ta katsottuna voimme perustellusti olettaa, että tietyssä yhteisössä toimivat yksilöt tekevät 

yhteisönä keskenään samankaltaisia päätöksiä samanlaiseen uskomus- ja identiteettipohjaan 

perustuen.294 Tällöin voidaan todeta, että uskomus- ja identiteettipohjaltaan itseään eurooppa-

laisina pitävien päättäjien ja kansalaisten kannalta vapaan liikkuvuuden alueen turvallisuuden 

ylläpidosta huolehtiminen olisi kollektiivisesti rationaalinen valinta, koska valtaosa Euroopan 

valtioista kuuluu Schengenin sopimuksen piiriin tai pyrkii täyttämään Schengenin sopimuk-

seen liittymiselle asetetut kriteerit. Näin ollen EU:n rajaturvallisuusyhteisön keskuudessa 

vallitsevan strategisen kulttuurin voidaan olettaa determinoivan vapaan liikkuvuuden alueen 

turvallisuuden ylläpitoon295 liittyvää päätöksentekoa. 

 

Kuten aiemmin on todettu, EU:n tullialue ei ole maantieteellisesti sama asia kuin Schengen -

alue. EU:n tulliviranomaisten yhtenä keskeisimmistä tehtävistä on varmistaa pysyvä tasapaino 
                                                 
293 Pettman, Ralph: Commonsense Constructivism or the making of world affairs. The United States of America: 
M.E.Sharpe, 2000. 
294 Buchler, Justus: Philosophical Writings of Peirce. New York: Dover Publications, 1995. 
295 EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden strategisiin tavoitteisiin kuuluu rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan 
lisäksi laillisen rajanylikulkuliikenteen edistäminen. Se vaikuttaa koko EU:n taloudellisen kehityksen turvaami-
seen.  
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yhteiskunnan suojelemisen, kaupankäynnin helpottamisen ja EU:n taloudellisten intressien 

turvaamisen välillä valvomalla kaupankäynnin toimitusketjua sen eri osissa. Täten voidaan 

olettaa, ettei EU-tason tulliyhteistyössä mahdollisesti esiintyvä strateginen kulttuuri ole 

ainakaan täysin yhtenevä EU:n rajaturvallisuusyhteistyön stragisen kulttuurin kanssa. Lisäksi 

EU:n tulliyhteistyön strategisen kulttuurin ei voida olettaa determinoivan päätöksentekoa 

turvallisuusmielessä EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategista kulttuuria vastaavasti. 

 

3.4 Strategisen kulttuurin viitekehys EU-kontekstissa 

 

Erikseen perustettu mietintäryhmä on laatinut Eurooppa-neuvostolle raportin, jossa käsitellään 

EU:n tulevaisuutta vuoteen 2030 saakka. Raportissa todetaan, että mikäli EU haluaa saavuttaa 

päämääränsä, on Eurooppa-neuvoston vahvistettava johtoasemaansa koordinoidusti komissi-

on ja Euroopan parlamentin kanssa. Uudistuksia käynnistäessä on Lissabonin sopimukseen 

sisältyviä uusia välineitä ja mahdollisuuksia hyödynnettävä täysimääräisesti. Mietintäryhmän 

raportin mukaan uudistuksilla on muun muassa pyrittävä tehostamaan sisäiseen turvallisuu-

teen liittyvää politiikkaa ja lujittamaan naapuruussuhteita, jotta EU:n jäsenmaiden etuja voi-

daan ajaa nykyistä tuloksellisemmin kolmansissa maissa. Raportissa todetaan tutkimusten 

todistavan EU:n kansalaisten olevan johtajiaan vakuuttuneempia siitä, että EU:n nykyistä ak-

tiivisempi rooli globaalina toimijana ja esiintyminen johdonmukaisesti ”yhdellä äänellä” on 

nimenomaan EU:n jäsenvaltioiden etujen mukaista. Kansalaiset vaativat myös tulevaisuutta 

silmällä pitäen EU-tasolla tapahtuvan koordinoinnin lisäämistä järjestäytyneen rikollisuuden 

ja terrorismin torjunnassa. Kansalaiset ymmärtävät, että EU-tasolta koordinoitu toiminta on 

ainoa keino vastata turvallisuusuhkiin vapaan liikkuvuuden alueella.296 Juuri kansalaisten va-

kuuttuneisuutta EU:n tuomista eduista ja EU-tasolla tapahtuvan koordinaation tärkeydestä 

voidaan pitää eurooppalaisen strategisen kulttuurin rakentamisen peruselementteinä. 

 

EU:n kansalaisilla on ikään kuin monta identiteettiä kuten paikallinen, alueellinen ja kansalli-

nen. Varsinkin nykyisessä tilanteessa EU:n ollessa suurten (taloudellisten) haasteiden edessä, 

voidaan perustellusti olettaa näiden niin sanottujen ensisijaisten identiteettien säilyvän kansa-

laisille tärkeinä vielä pitkälle tulevaisuuteen. EU:n turvallisen ja taloudellisesti kilpailukykyi-

sen tulevaisuuden takaamiseksi näiden monille ihmisille ensisijaisten identiteettien on kuljet-

                                                 
296 Eurooppa 2030 -hanke, haasteet ja mahdollisuudet. Mietintäryhmän raportti Eurooppa-neuvostolle EU:n 
tulevaisuudesta vuoteen 2030 saakka. Euroopan unionin julkaisutoimisto, toukokuu 2010. Luxemburg. ISBN: 
978-92-824-2715-6. Sivu 7. Mietintäryhmän jäseniä olivat: Felipe González Márquez, puheenjohtaja. Vaira 
Vīķe-Freiberga, varapuheenjohtaja. Jorma Ollila, varapuheenjohtaja. Lykke Friis (marraskuuhun 2009 asti), Rem 
Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaidis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, 
Lech Walęsa. 
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tava yhdessä kehittymässä olevan eurooppalaisen identiteetin kanssa. Eurooppalaisen identi-

teetin ohella yhteinen käsitys EU:n historiasta, yhteisesti jaettu visio EU:n tulevaisuudesta 

globaalissa maailmassa sekä EU-kansalaisuuden mukanaan tuomat käytännön edut nopeutta-

vat eurooppalaisten samaistumista kaikkia jäsenmaita palvelevaan EU-hankkeeseen.297 Eu-

rooppalainen strateginen kulttuuri298 on pohjana yhteisesti jaetun näkemyksen luomiseen 

EU:n agendasta ja päämääristä politiikan lohkojen ”ohjenuoraksi”. 

 

Mietintäryhmän raportissa todetaan myös, että EU:n on tulevaisuuden globaalissa kilpailussa 

pärjätäkseen toimittava päättäväisesti yhteistyötä korostaen ja erityisesti protektionismin299 

houkutuksia välttäen. Vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden alueita on vahvistettava na-

tionalismin houkutuksia vastaan, jotta noin 500 miljoonaa eurooppalaista voivat elää jatkos-

sakin turvallisessa ja taloudellisesti hyvinvoivassa Euroopassa. Euroopan tukevaisuudelle on 

tärkeää hyödyntää kaikkia Lissabonin sopimukseen sisältyviä uusia välineitä eikä hidastaa 

muutoksia jatkamalla keskustelua perussopimuksen mahdollisista uusista muuttamistarpeista. 

EU on arvojen unioni. Eurooppalaisia arvoja kunnioittavien kansalaisten tuella EU voi johtaa 

niitä toimia, joita tarvitaan vastattaessa globalisaation haasteisiin. EU:n poliittisten johtajien 

tulee keroa avoimesti Euroopan erityisesti talouden alalla kohtaamista haasteista, mikäli kan-

salaisilta odotetaan tekoja, jotka ovat verrattavissa niihin ponnistuksiin, joilla Eurooppaan 

rakennettiin hyvinvointia ja turvallisuutta toisen maailmansodan jälkeen.300 

 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (SEU) perustuen EU tarjoaa kansalaisilleen vapau-

den, turvallisuuden ja oikeuden alueen ilman sisärajoja. Tällä alueella on taattava henkilöi-

den vapaa liikkuvuus.  Samalla on toteutettava ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaik-

kaa, maahanmuuttoa sekä rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset 

toimenpiteet.301 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) velvoittaa unionia kehittä-

mään politiikan, jonka tarkoituksena on ottaa vaiheittain käyttöön yhdennetty ulkorajojen val-

vontajärjestelmä302. Tulevien vuosien EU:n strategisen tason haasteena on siirtyä kohti yh-

dennettyä riskienhallintapolitiikkaa, jossa uhkien ja riskien arviointi liitetään poliittiseen 

päätöksentekoon ja politiikan täytäntöönpanoon. Vuosien 2011 ja 2012 aikana on otettu en-

                                                 
297 Ibid. Sivut 49–50. 
298 EU:n poliittisella johtotasolla vallitsevaan strategiseen kulttuuriin vaikuttavia osatekijöitä on havainnollistettu 
tämän diplomityön strategisen kulttuurin viitekehyksessä (kuva 9). 
299 Liberaalin institutionalismin kannattajien mukaan protektionismi hyödyttää vain valtion suosimia ja ylläpitä-
viä toimijoita kansalaisten kustannuksella. Liberaalit ovat valistusajasta asti arvostelleet protektionismia ja ko-
rostaneet muun muassa kansainvälisen yhteistyön ja vapaakaupan kautta saatavia etuja. 
300 Eurooppa 2030 -hanke, haasteet ja mahdollisuudet. Mietintäryhmän raportti Eurooppa-neuvostolle EU:n 
tulevaisuudesta vuoteen 2030 saakka. Euroopan unionin julkaisutoimisto, toukokuu 2010. Luxemburg. ISBN: 
978-92-824-2715-6. Sivut 5-8. 
301 Sopimus Euroopan unionista (SEU), 3. artikla. 
302 SEUT -sopimuksen 77(1)(c) artikla  
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simmäisiä askelia tähän suuntaan esimerkiksi COSIn toiminnan kautta. Jäsenvaltioiden, Eu-

roopan komission ja EU:n erillisvirastojen kokonaisvaltainen sitoutuminen tähän haasteeseen 

on ratkaisevan tärkeää. EU:n yhteisellä riskinhallintapolitiikalla tulee pyrkiä uhkien ja riskien 

arviointien yhdistämiseen käytännön toimintaan koordinoidun ja kattavan päätöksenteon 

avulla. Käytännön toiminnasta rajaturvallisuuden alalla ovat vastuussa jäsenmaiden toimival-

taiset rajavalvontaviranomaiset. EU:n koordinoiva rooli ja palvelut parantavat jäsenmaiden 

viranomaisten toimintaedellytyksiä ja tuovat lisäarvoa unionin kansalaisille parantuneen tur-

vallisuuden muodossa. Yhdennetty ja kattava riskienhallintapolitiikka mahdollistaa myös 

EU:n rahoitusinstrumenttien käytön tehokkaasti todellisiin ja voimassaoleviin uhkiin vastaa-

miseksi.303 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on huomattava, että myös turvallisuusasiois-

ta raportoitaessa on näkökulmana yleisesti: ”Kuinka tietty toimenpide auttaa samalla EU:n 

taloutta kasvuun?”304. 

 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue ilman sisärajoja edellyttää toimiakseen jäsenvalti-

oiden välistä solidaarisuutta305. Luottamusta voidaan pitää yhtenä modernin yhteiskunnan 

keskeisimmistä siteistä. Kollektiivinen halu toimia yhteistyössä muiden kanssa on tärkeä pre-

ferenssi myös silloin, kun arvioidaan kansainvälisen yhteistyön legitimiteettiä. Anthony Gid-

dens yhdistää turvallisuuden ja luottamuksen toisiinsa. Turvallisuuden horjumisella on hänen 

mukaansa suuri merkitys kansalaisten luottamukseen järjestelmää (EU) kohtaan. Vastaavasti 

turvallisuuden vahvistamisella voidaan vahvistaa luottamustakin.306 EU-tasolta koordinoidulla 

toiminnalla onkin tärkeää pyrkiä jäsenmaiden kansalaisten turvallisuuden tunteen säilyttämi-

seen sisäisen turvallisuuden tasosta huolehtimalla. Näin voidaan vahvistaa kansalaisten luot-

tamusta EU:n instituutioiden ja toimielinten tuottamaan lisäarvoon. Kansalaisten luottamuk-

sen voidaan olettaa kanavoituvan helpottamaan EU:n poliittisen johdon toimintaa yhteiseen 

                                                 
303 Simola Mikko, Kapteeniluutnantti, Rajavartiolaitos. Lissabonin sopimuksen vaikutus EU:n yhdennetyn raja-
turvallisuuden kehittymiseen: uusia aseita integraatiolle? Esiupseerikurssin opinnäytetyö, 2012. Sivut 58–59.  
304 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. Mainittu näkökulma korostui valmisteltaessa 
toista vuosikertomusta (koskien vuotta 2012) EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanosta. 
305 Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuullisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myötämielisyyttä kanssaihmisiä 
kohtaan. Käsite ei rajoitu ainoastaan toistensa lähellä oleviin ihmisiin, vaan sillä voidaan tarkoittaa jopa maail-
manlaajuista kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan. Yhteenkuuluvuus on keskeistä solidaarisuuden kohdistuessa 
toiseen ihmisryhmään, sillä sen jäsenet voidaan mieltää esimerkiksi kohtalotovereiksi (Haarala, R. Suomen kie-
len perussanakirja. Painatuskeskus, Helsinki, 1994). 
306 Tucker Kenneth H. Jr. Anthony Giddens and Modern Social Theory. First published 1998. SAGE publica-
tions Ltd. ISBN: 0 8039 7550 3. Sivu 83. Giddens tunnetaan muun muassa rakenteistumisen teoriastaan sekä 
holistisesta yhteiskuntakäsityksestään. Giddensin modernisuutta ja yhteiskuntateoriaa käsittelevät kirjat lukeutu-
vat alan tunnetuimpiin viime vuosikymmenien julkaisuihin. Giddens on julkaissut urallaan yli 30 kirjaa ja yli 
200 tieteellistä artikkelia. Giddensin rakenteistumisen teoria liittyy kulttuurillisiin tekijöihin sekä ihmisten keski-
näisten suhteiden ja toiminnan vapuden analysointiin. Hänen mukaansa todellinen muutos on lähtöisin ihmisistä 
itsestään eikä suurista instituutioista. Järjestelmän säilymisen kannalta on tärkeää saavuttaa laaja kansalaisten 
luottamus, koska yksilöillä on nykymaailmassa paljon valinnan mahdollisuuksia. (The Open University, Antho-
ny Giddens: A biography. Katsottu 6.5.2013.) Tiedot saatavissa: http://www.open.edu/openlearn/society/politics-
policy-people/politics/anthony-giddens-biography  
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näkemykseen perustuvan strategisen kulttuurin luomiseksi. Politiikan lohkojen toiminnalla 

tulisikin pyrkiä keskinäisen kilpailun sijaan luomaan riittävät puitteet jäsenmaiden viran-

omaistoimintojen tehostamiselle sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Monissa tapauksissa 

rajat ylittävään järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyy sekä ihmisten että tavaroiden salakul-

jetusta, mikä kannustaa raja- ja tulliviranomaisten yhteistyön lisäämiseen307. Jäsenvaltioiden 

välisen luottamuksen lisäämisen kautta tapahtuva eurooppalainen viranomaisyhteistyön te-

hostaminen antaa perusteita yhteisen näkemyksen saavuttamiselle viranomaisyhteistyön tar-

peellisuudesta. Politiikanlohkojen toiminnalla on pyrittävä luomaan EU-tasolta käsin jäsen-

maille riittävät perusteet kyetä sopimaan siitä, mihin yhteistyön avulla pystytään vaikuttamaan 

ja mitkä ovat yhteistoiminnan pyrkimykset ja prioriteetit eri maantieteellisillä alueilla. Näiden 

tekijöiden tulisi toimia ikään kuin ”syötteinä” EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten 

strategisten kulttuurien muodostamiselle tämän diplomityön strategisen kulttuurin viitekehyk-

sen havainnollistamalla tavalla (kuva 9). Politiikanlohkojen toiminnasta saadut syötteet vai-

kuttavat EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien muodostumiselle. 

Niitä käsitellään tarkemmin kahdessa seuraavassa luvussa (luvut 4 ja 5). 

 

Christoph O. Meyer (2005) on määritellyt turvallisuuden tutkimusalaan soveltuvan strategi-

sen kulttuurin koostuvan sosiaalisessa kanssakäymisessä lähetetyistä, ryhmän identiteetistä 

johdetuista normeista, ideoista ja käyttäytymismalleista, jotka laaja enemmistö tiettyyn turval-

lisuusyhteisöön kuuluvista toimijoista ja sosiaalisista ryhmittymistä voi keskenään jakaa. Tä-

mä auttaa muodostamaan keskinäisen järjestyksen kyseessä olevan turvallisuusyhteisön ta-

voittelemista vaihtoehtoisista turvallisuutta lisäävistä malleista. Edellä mainitusta 

määritelmästä voidaan erottaa kolmenlaisia tuntomerkkejä. Ensinnäkin määritelmässä viita-

taan nimenomaisesti normeihin, joten määritelmä voidaan liittää sosiologisen institutionalis-

min tutkimushaaroihin. Toiseksi määritelmästä heijastuu ymmärrys siitä, että normit, ideat ja 

käytännöt eivät ole yksittäisiä muuttujia, vaan ne on pikemminkin nähtävä toisiinsa liittyvinä 

elementtinä, joiden kautta kyetään muodostamaan kuvauksia tietyn yhteisön identiteetistä 

sekä yhteisön suhteesta ulkomaailmaan. Kolmanneksi määritelmä korostaa strategisen kult-

tuurin määritelmän melko kirjavaa luonnetta ja jopa riidanalaisuutta tietyn yhteisön keskuu-

dessa. Näin ollen strateginen kulttuuri on altista sekä tietyn turvallisuusyhteisön sisäisille että 

ulkoisille riidanalaisuuksille. 

 

Strategisen kulttuurin näkökulmaa voidaan luonnehtia konstruktivistiseksi. Tämä ilmenee 

erityisesti niissä strategisen kulttuurin näkökulmissa, joissa normeihin suhtaudutaan strategi-

                                                 
307 Kucirek Tomas, Head of unit customs policy, European Commission, Directorate General Taxation and Cus-
toms Union, Unit A.1 - Customs policy. Puhelinhaastattelu 13.11.2012. 
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sen toiminnan syinä. Konstruktivistit voivat normien kautta selittää, miten toimijat tekevät 

valintansa.308 Tätä tutkimusta varten on määritettävä strategisen kulttuurin näkökulma, joka 

sopii tutkimusaiheen erityispiirteisiin. Tutkimus kohdistuu EU-tason viranomaisyhteistyöhön, 

jonka historiallisen jatkumon voidaan katsoa olevan melko lyhyt. Toisaalta tutkimusaihe tar-

joaa mielenkiintoisen ja ajankohtaisen tutkimuskohteen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, 

jossa EU:n on muutospaineiden johdosta tehostettava toimintaansa eri aloilla muun muassa 

olemassa olevia yhteistyömahdollisuuksia hyödyntäen. Näiden erityispiirteiden takia strategi-

sen kulttuurin näkökulmaa on tässä tutkimustyössä perusteltua tarkentaa seuraavien periaat-

teiden mukaisesti: 

• Hyödynnetään Scheinin teoriassa korostuvaa ajattelua kulttuurin eri tasojen muodos-

tamista kehistä sekä Grayn suositusta pyrkiä havainnollistamaan niitä eri tasoja, joil-

la strateginen kulttuuri ilmenee. 

• Huomioidaan Grayn näkemys strategisen kulttuurin subjektiivisuuden vaikutuksesta 

sekä perinnöllisyydestä ja pysyvyydestä. Ulkopuolinen voi ymmärtää strategista kult-

tuuria havainnoimalla. 

• Hyödynnetään Biavan, Drentin ja Herdin teesejä strategisesta kulttuurista ja sen kehit-

tämisestä EU:n viitekehyksessä. 

• Pyritään Johnstonin periaatteiden mukaisesti rajaamaan strateginen kulttuuri riittäväl-

lä tavalla syy-, seuraussuhteiden merkitysten tarkastelemisen mahdollistamiseksi. 

• Huomioidaan Smithin strategisen kulttuurin puitteiden muodostamiseksi käyttämät 

ratkaisevat osatekijät.  

• Hyödynnetään Meyerin määritelmää turvallisuuden tutkimusalaan soveltuvasta stra-

tegisesta kulttuurista sekä strategisen kulttuurin käsitteen laajuudesta johtuvaa suosi-

tusta ”pilkkoa” strategisen kulttuurin käsite tärkeimpiin käsitteellisiin, normatiivisiin 

ja toiminnallisiin komponentteihin. 

• Käytetään soveltaen Meyerin strategisen kulttuurin normatiivisten osa-alueiden tutki-

miseksi laatimaa käsitteellistä viitekehystä, johon kuuluu tässä diplomityössä neljä ar-

votettavaa normia (kansainvälisen auktoriteetin lähde, suosituin yhteistyön muoto, yh-

teistoimintaan liittyvät tavoitteet, yhteistoiminnan tapa/-muoto). 

• Huomioidaan Siedschlagin kehittämä EU:n turvallisuusyhteistyön piirissä vaikuttavan 

strategisen kulttuurin tutkimiseen soveltuva analyysiulottuvuus erityisesti yhteis-

työsuhteisiin vaikuttavista uhkista sopimisen osalta. 

 

                                                 
308 Farrell, Theo: Culture and Military Power, Review of International Studies 24, 1998. Sivu 411. 
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Luvussa 3 esitetyn perusteella tässä tutkimuksessa käytettävä strategisen kulttuurin kokonais-

viitekehys voidaan esittää seuraavilla kuvilla (kuva 9 ja kuva 10). 
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Kuva 9: Sisäiseen turvallisuuteen soveltuva strategisen kulttuurin viitekehys tämän 

diplomityön näkökulmasta. EU-tasolla laajasti jaetusta strategisen kulttuurin käsit-

teestä siirrytään politiikan lohkoilla vallitsevien strategisten kulttuurien kautta EU-

tason rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien käsitteisiin. 
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Kuva 10: Strategisen kulttuurin ilmeneminen eri tasoilla Grayn ja Scheinin teeseihin 

perustuen. 
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4. EU:N RAJATURVALLISUUSYHTEISTYÖN STRATEGINEN 

KULTTUURI 

 

4.1 Arvioita EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisesta kulttuurista 

 

Monien EU:n jäsenmaiden rajaviranomaiset kuuluvat sisäasiainministeriöön. Rajaviranomais-

ten organisaatiokulttuurit ovat monissa jäsenmaissa samankaltaisia poliisiorganisaatioissa 

vallitsevien kulttuurien kanssa. Tietyissä EU-maissa, kuten Suomessa, rajaviranomaisten or-

ganisaatioiden taustat linkittyvät historian kautta puolustusministeriön alaisuudessa toimiviin 

puolustusvoimiin tai -laitokseen. Vaikka rajanviranomaisia hallinnollisesti johtava ministeriö 

on vaihtunut sisäministeriöksi, on rajaviranomaisorganisaatioissa säilynyt selkeitä sotilasor-

ganisaation309 ominaispiirteitä.310 

 

EU:n jäsenvaltioiden rajaviranomaisten organisaatiot ovat yleisesti ottaen joko täysin sotilaal-

lisesti järjestäytyneitä tai poliisitaustaisia.  EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex sovittaa yh-

teen jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla. Viraston tehtä-

viin kuuluu jäsenvaltioiden avustaminen niiden kansallisten rajavartijoiden kouluttamisessa 

mukaan lukien Euroopan laajuinen yhteisten koulutusvaatimusten käyttöönotto. Frontexin 

toimesta kehitetty Common Core Curriculum määrittää kaikkia jäsenmaita koskevat rajavarti-

joiden koulutuskäytännöt rajatyypeittäin311. Eri yliopistojen, kansainvälisten organisaatioiden 

kuten UNHRC (United Nations High Commissioner for Refugees) ja jäsenmaiden rajaturval-

lisuusasiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kehitetyt koulutusstandardit pyrkivät mahdollista-

maan yhteistyön sujuvuuden yhteisoperaatioiden aikana. Yhtenäinen koulutusmateriaali har-

monisoi eri jäsenmaiden rajavartioviranomaisten toimintamalleja ja yhtenäistää EU:n 

ulkorajojen valvonnan tasoa. Jäsenmaiden yhteisoperaatioiden kautta toisilleen osoittama 

solidaarisuus ja operaatioiden aikana yhdessä kohdattujen rajaturvallisuusuhkien hallinta 

antavat perusteet EU-tasolta koordinoidun strategisen kulttuurin mukaisen toiminnan kehit-

tämiselle. Pääasiassa sotilaallisesti järjestäytyneiden rajaviranomaisten toimintakulttuuriin 

kuuluu sotilaille tyypilliseen tapaan annettujen käskyjen nopea toimeenpano. Käskytykseen 

tottuneiden henkilöiden käyttäytymistä ja toimintatapaa yhteistyötilanteissa voidaan pitää 

                                                 
309 Sotilaallisesti järjestäytyneitä rajaturvallisuustehtäviä hoitavia viranomaisia Euroopassa ovat esimerkiksi 
Espanjan Civil Guard Corps (Guardia Civil), Italian Guardia di Finanza (GDF), Kreikan Hellenic Coast Guard 
(rannikkovartiosto), Ranskan Gendarmerie Maritime ja Suomen Rajavartiolaitos. 
310 Better management of EU borders through cooperation, study to identify best practices on the cooperation 
between border guards and customs administrations working at the external borders of the EU, Center for the 
Study of Democracy (CSD), 5 Alexander Zhendov St., 1113 Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-477-169-0, 2011. 
Sivu 18. 
311 Rajatyypeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä maa-, meri- ja ilmarajoja (lentokenttiä). 
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ulkopuolisten taholta jopa hyökkäävänä. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ja väärinkäsi-

tyksiä, jotka voivat haitata yhteistyön sujuvuutta siviiliorganisaatioille tyypillisiin joustavam-

piin toimintatapoihin tottuneiden henkilöiden kanssa.312 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2008 suosituksen eurooppalaisesta 

tutkintojen ja osaamisen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF). Viite-

kehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua. Viite-

kehyksen päätavoitteita ovat kansalaisten liikkuvuuden edistäminen jäsenmaiden välillä sekä 

elinikäisen oppimisen helpottaminen. Viitekehyksessä tutkinnot on jaoteltu kahdeksalle eri 

tasolle. European Qualifications Framework -viitekehys kattaa kaikki yleissivistävän, amma-

tillisen ja korkeakoulutuksen sekä jatko-opintojen tuottamat tutkinnot. Viitekehyksen taso-

määrittelyissä kuvataan sitä, mitä oppija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään. Oppimistulok-

set määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä.313 

 

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex on kehittänyt yhdessä jäsenmaiden kanssa vuonna 2012 

valmistuneen European Sectoral Qualifications Framework (SQF) for Border Guarding -

koulutuspuitteiston. Frontexin kehittämä koulutuspuitteisto tukee eurooppalaista rajaturvalli-

suusalan koulutusta Bolognan - ja Kööpenhaminan prosessien mukaisesti314. Frontexin kehit-

tämän eurooppalaisen rajaturvallisuusalan SQF:n tavoitteena on Tukholman ohjelman mukai-

sesti kehittää eurooppalaista näkökulmaa rajaturvallisuuteen, parantaa toimintaperiaatteiden 

yhteensopivuutta EU-tasolta koordinoitujen yhteisoperaatioiden aikana sekä vahvistaa yhteis-

eurooppalaista rajavartiokulttuuria. SQF:n kehittämiseen osallistui 30 organisaatiota 26 eri 

maasta. Bologna -prosessin asiantuntijat ovat arvioineet Frontexin kehittämän SQF:n soveltu-

van malliksi hyvästä käytännöstä muille lainvalvontaviranomaisille.315 

 

Eurooppalainen rajaturvallisuusalan SQF käsittelee tutkintojen viitetasoja neljästä seitsemään, 

eli maisteritasolle asti. Se toimii rajaturvallisuuskoulutuksen strategisena viitekehyksenä yh-

distäen kaiken Frontexin koordinoiman rajaturvallisuusalan koulutustarjonnan yhtenäisenä 

                                                 
312 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
313 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn internetsivut: http://www.cimo.fi/etusivu Tiedot 
katsottu 26.12.2012. 
314 Bolognan prosessin perimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue. Tarkoi-
tuksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. 
Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön avulla parantaa ammatillisen koulutuksen 
suorituskykyä, laatua ja vetovoimaa sekä edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden liikkuvuutta. 
315 European Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex, 
2012. 
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jatkumona toisiinsa316.  Taso seitsemän, maisteritaso, määrittää eurooppalaisen rajaturvalli-

suusalan maisterikoulutuksen koulutusvaatimukset ja on pohjana European Joint Master’s in 

Strategic Management and Cooperation in Border Security -tutkinnolle. SQF tukee elinikäistä 

oppimista ja pyrkii omalta osaltaan edistämään EU-tasolta koordinoitua viranomaisyhteistyötä 

sekä estämään päällekkäistä koulutustarjontaa kustannustehokkuuden varmistamiseksi.317  

 

Frontexin yhdessä jäsenmaiden kanssa kehittämään rajavartijoiden perustason, Common Core 

Curriculum, -koulutuspuitteistoon on kirjattu yhtenä tavoitteena Euroopan laajuisen rajavar-

tiokulttuurin luominen. EU-tasolta koordinoitua koulutusta voidaan pitää ainoana keinona 

kehittää yhteistä strategista kulttuuria elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Raja-

turvallisuusalan SQF:n lähtökohtana on ruohonjuuritason toiminnan harmonisointi eurooppa-

laisten periaatteiden mukaisiksi. EU:n rajaturvallisuusyhteistyössä on panostettu tähän asti 

erityisesti ylhäältä alaspäin (top-down) suuntautuviin menetelmiin yhtenäisen strategisen kult-

tuurin luomiseksi. SQF:n avulla pyritään kehittämään myös alhaalta ylöspäin (bottom-up) 

tapahtuvaa integraatiota rajaturvallisuusalalla. Pelkällä ruohonjuuritason kehitystyöllä ei saa-

vutettaisi haluttuja tavoitteita, mutta ylätason rajapäälliköiden välisen yhteistyön ollessa jo 

varsin pitkällä, on alhaalta ylöspäin tapahtuvalle toimintatapojen ja -ajattelun yhtenäistämisel-

le hyvät onnistumisen edellytykset rajaturvallisuusalan eurooppalaisen integraation tehosta-

miseksi. Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan olevan yhteensä noin 100 eurooppalaisen raja-

turvallisuusalan maisteriohjelman suorittanutta henkilöä. Tämä antaa hyvät lähtökohdat 

rajaturvallisuusalan strategisen kulttuurin kehittämiselle.318 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strateginen kulttuuri on muuttunut noin viiden viime vuoden 

aikana melko merkittävällä tavalla. Määräajoin vaihtuvilla komissaareilla tulee aina olemaan 

omien poliittisten agendojensa mukaiset painotukset rajaturvallisuuteen kulloinkin vaikutta-

vista määräävistä tekijöistä. Nämä painotukset vaihtelevat esimerkiksi sisäisen turvallisuuden, 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen, tietosuojan merkityksen ja erilaisten operatiivisten työkalu-

jen tärkeyden korostamisen välillä. Komission sisäasiain pääosaston pääjohtajalla on myös 

omat painotuksensa, joita hän pitää ensiarvoisen tärkeänä. Ohjaamalla organisaatiota näitä 

päämääriä kohti, sisäasiain pääosaston pääjohtaja vaikuttaa myös kulttuurin muodostumiseen 

ja muuttumiseen. Merkittävimpiä strategisen kulttuurin muuttumiseen vaikuttaneita tekijöitä 
                                                 
316 Frontexin koordinoiman rajaturvallisuusalan koulutustasot voidaan jaotella seuraavasti: CCC, Common Core 
Curriculum -peruskoulutus; CMC, Common Mid-level Curriculum -keskitason koulutus; JDSP, Joint Degree 
Study Programme -korkeakoulutus. Lisäksi järjestetään erityiskoulutusta teemoittain, esimerkiksi väärennettyjen 
asiakirjojen havaitsemiseksi tai koiranohjaajien toimintojen yhtenäistämiseksi. 
317 European Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex, 
2012. 
318 Wärnhjelm Henrik, Head of Training Unit, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 
10.12.2012. 
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ovat rajaturvallisuuspuolella viime vuosina olleet Lissabonin sopimus ja rajatilanne laitto-

man maahanmuuton painopistealueilla. Erityisesti viime vuosien ”vaikeina Schengen -

aikoina” rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin muutos on ollut enemmän kuin kos-

kaan ulkoisen paineen aiheuttamaa ja muovaamaa. Nykyisin myös poliittisella tasolla ym-

märretään huomattavasti aikaisempaa paremmin erilaisten uhkien monimuotoisuus sekä se, 

ettei niitä pystytä torjumaan yksittäisen viranomaisen toimesta ilman yhteistyötä.319 Tarkastel-

taessa määräajoin vaihtuvien komissaarien ja sisäasiain pääosaston pääjohtajien merkitystä 

rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin muodostamisessa on syytä tiedostaa strategi-

sen kulttuurin rakentamisen vaativan paljon aikaa. Komissaarit ja pääjohtajat kykenevät ken-

ties luomaan virkakausiensa aikana omiin päämääriinsä sopivia painotuksia EU:n rajaturvalli-

suusyhteistyön käyttöön sisäistä turvallisuutta parantavana instrumenttina. Strategisen 

kulttuurin muuttamisen voidaan perustellusti todeta olevan pidemmän aikavälin prosessi ja 

vaativan määräaikaisten komissaarien ja pääosaston pääjohtajien kabinettien linjausten lisäksi 

yhtenäiseen ideologiaan perustuvaa tahtotilaa sekä poliittisen eliitin -että jäsenmaiden rajatur-

vallisuusviranomaisten tasolla. 

 

Kuten sisäisen turvallisuuden strategiasta voidaan todeta, on rajaturvallisuusyhteistyön strate-

ginen kulttuuri aiempaa enemmän kytköksissä sisäisen turvallisuuden kulttuuriin. Tämä tar-

koittaa rajapintojen kasvavan merkityksen tiedostamista erityisesti tullin ja poliisin (yleislain-

valvontaviranomaisten) sekä viisumiviranomaisten kanssa. Rajaturvallisuusviranomaiset 

nähdään strategisella tasolla EU:n viitekehyksessä entistä selkeämmin sisäisen turvallisuuden 

tuottajina kuin "pelkkinä passintarkastajina". Rajaturvallisuusyhteistyön strategiseen kulttuu-

riin vaikuttavat myös uhkien torjuntaan käytettävissä olevat työkalut. Frontex on suoraan 

kulttuuriin ja sen kehittymiseen vaikuttava tekijä erityisesti yhteisten operaatioiden, erilaisten 

kalusto- ja henkilöstöpoolien sekä koulutuksen kautta.  Myös yhteisiä teknisiä järjestelmiä 

kuten Schengenin tietojärjestelmää (SIS) ja viisumitietojärjestelmää (VIS) voidaan pitää stra-

tegisen kulttuurin muodostumiseen vaikuttavina tekijöinä. Yhteiset järjestelmät muovaavat ja 

yhtenäistävät toimintoja sekä vaikuttavat pitkällä tähtäimellä myös kulttuuriin. Mitä enemmän 

on olemassa yhteisiä toimintoja ja niitä tukevia järjestelmiä, sen yhtenäisemmäksi kulttuurin 

voidaan ajatella muodostuvan.320 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin edelleen kehittämiselle on olemassa 

varsin hyvät edellytykset. Jo tähän päivään mennessä saavutetun menestyksen voidaan katsoa 

                                                 
319 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
320 Ibid. 
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edesauttavan EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin mukaisen harmonisoinnin 

lisäämistä. Rajaturvallisuuden alalla eurooppalaiset yhteisoperaatiot ja koulutuspuitteisto ovat 

jo arkipäivää. SQF-koulutuspuitteiston kautta on lisäksi lanseerattu EU-tasolle uutena käsit-

teenä rajaturvallisuuden merkitystä korostava termi ”borderguarding321”.322 Termi liittyy raja-

turvallisuus-, poliisi-, tulli-  ja maahanmuuttoviranomaisten tehtäväalueille. Rajaturvallisuus-

alan eurooppalainen SQF-koulutuspuitteisto antaa jäsenmaille mahdollisuuden valita 

koulutuspuitteistosta omien viranomaisorganisaatioidensa tehtäväkenttään sopivat koulutus-

profiilit osaksi oman viranomaiskoulutuksensa kokonaisuutta.323 Tämä puolestaan helpottaa 

EU-tasolta koordinoidun ja EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin kanssa lin-

jassa olevan opetussisällön ja koulutusmetodien Euroopan laajuista levittämistä.   

 

4.2 EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strateginen kulttuuri historian valossa 

 

Schengenin sopimuksen myötä siihen kuuluvien jäsenvaltioiden väliset rajat muuttuivat käy-

tännössä läpinäkyviksi. Tarkastustoiminta siirtyi sopimukseen kuuluvien jäsenvaltioiden ja 

sopimukseen kuulumattomien valtioiden rajoille, eli Euroopan unionin ulkorajoille. Neuvotte-

lut vuonna 1985 allekirjoitetun sopimuksen käytäntöön soveltamisesta jatkuivat ja niiden seu-

rauksena solmittiin vuonna 1990 Schengenin yleissopimus. Tähän yleissopimukseen sisälly-

tettiin muun muassa määräyksiä yhteisen ulkorajan valvonnan tasosta, yhteisestä 

viisumipolitiikasta sekä poliisi- ja oikeudellisesta yhteistyöstä. Yleissopimus astui voimaan 

26.3.1995. Tällöin sisärajatarkastukset poistettiin silloisten sopimusosapuolten väliltä. Ams-

terdamin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Schengen-yhteistyö sisällytettiin EU-

lainsäädäntökehykseen 1.5.1999.324 

 

Eurooppa-neuvoston Tampereella 15.–16.10.1999 järjestetyn huippukokouksen yksi keskei-

nen tavoite oli laatia suunnitelma jo käytössä olleiden Schengen-yleissopimuksen ja niin sa-

notun yhteisen käsikirjan päivittämiseksi. Tampereen huippukokouksen päätelmissä todetaan, 

että Schengenin säännöstön unioniin sisällyttämisen seurauksena hakijavaltioiden on hyväk-

syttävä tämä säännöstö ja siihen perustuvat toimenpiteet täysimääräisesti. Eurooppa-neuvosto 

                                                 
321 Termi on verrattavissa poliisipuolella EU-tasolla käytössä olevaan käsitteeseen ”policing”. 
322 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
323 European Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex, 
2012. 
324 Europa, tiivistelmät EU-lainsäädännöstä. Saatavissa: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigrati
on/l33020_fi.htm. 
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piti tärkeänä, että EU:n tulevien ulkorajojen tehokkaasta valvonnasta huolehtivat koulutetut 

ja asiaan erikoistuneet ammattilaiset.325 

 

21.–22.6.2002 järjestetyn Sevillan huippukokouksen loppupäätelmissä Eurooppa-neuvosto 

totesi päättäneensä nopeuttaa Tampereella hyväksytyn ohjelman toteuttamista vapauteen, tur-

vallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen perustamiseksi. Eurooppa-neuvosto kehotti vii-

pymättä perustamaan neuvoston yhteyteen jäsenvaltioiden ulkorajojen valvonnasta vastaavien 

rajavalvontayksiköiden päälliköistä koostuvan yhteisen elimen, rajavalvonnan yhteisen ohja-

usryhmän.326 EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin perustamista edelsivät vielä niin sanottu-

jen rajaturvallisuuden ad hoc -keskusten perustaminen. Perustetut keskukset olivat maaraja-

keskus Saksassa, lentoasemakeskus Italiassa, merirajakeskukset Espanjassa ja Kreikassa, 

koulutuksen kehittämiskeskus Itävallassa ja riskianalyysikeskus Rajavartiolaitoksen esikun-

nan yhteydessä Suomessa327. Frontexin perustamisen jälkeen keskusten toiminnot sulautettiin 

osaksi virastoa. 

 

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 

(26.10.2004, EUVL L 349, 25.11.2004). Frontex koordinoi jäsenvaltioiden välistä operatiivis-

ta yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla; avustaa jäsenvaltioita kansallisten rajavartijoiden kou-

luttamisessa mukaan lukien yhteisten koulutusvaatimusten käyttöönotto; tekee riskianalyyse-

jä; seuraa ulkorajavalvontaan liittyvän tutkimuksen kehitystä; avustaa jäsenvaltioita 

olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan operatiivista ja teknistä lisäapua sekä antaa tarvitta-

vaa tukea jäsenvaltioille yhteisten palautusoperaatioiden järjestämiseksi. Frontex tekee läheis-

tä yhteistyötä ulkorajojen turvallisuuteen liittyvien EU:n toimijoiden kanssa.328 Euroopan 

parlamentti ja neuvosto pääsivät syyskuussa 2011 yhteisymmärrykseen Frontexin perusta-

misasetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta komission vuoden 2010 helmikuussa teke-

män esityksen perusteella. Muutoksen avulla parannetaan muun muassa Frontexin toiminta-

mahdollisuuksia kansainvälisen, rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa antamalla virastolle 

oikeus käsitellä sellaisia henkilötietoja, jotka koskevat henkilöitä, joita epäillään osallistumi-

sesta rajat ylittävään rikolliseen toimintaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

N:o 1168/2011, 25.10.2011, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkora-

jayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

                                                 
325 Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmät, 15.–16.10.1999. Saatavissa: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fi.htm 
326 Euroopan unionin neuvosto (2002). Plan for the Management of the external borders of the 
Member States of European Union. 9834/1/02 FRONT 55 COMIX 392 REV 1. 
327 Niemenkari Arto, Rajaturvallisuus Euroopan Unionissa, 2003. Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarja 1. 
328 Europa, Euroopan unionin portaali. Tiedot saatavissa: 
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_fi.htm  
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2007/2004 muuttamisesta julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 304/1, 

22.11.2011. Asetus astui voimaan 12.12.2011. 

 

Jäsenmaiden operatiivinen yhteistoiminta käynnistyi Frontexin koordinoimana lokakuussa 

vuonna 2005. Tämän jälkeen rajaturvallisuusviraston henkilöstön lukumäärä kasvoi varsin 

nopeasti ja Frontex muutti nykyisiin tiloihinsa Varsovan keskustaan 5.3.2007. Frontexin uu-

det toimitilat avattiin virallisesti 27.3.2007 järjestetyssä juhlatilaisuudessa, johon osallistui 

myös ministeritason vieraita ja Euroopan komission ylintä johtoa. Avajaistilaisuudessa pidet-

tyjen juhlapuheiden kautta päästään käsiksi EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kult-

tuurin kehittymiseen liittyviin elementteihin. Eurooppalaisten arvojen, kuten ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, käyvät ilmi tilaisuudessa pidetyistä juhlapuheista. Pääjohtaja Ilkka Laitinen 

keskittyi avajaispuheessaan muun muassa vuonna 2007 EU:n eteläisten merirajojen valvontaa 

koetelleeseen laittoman maahantulon paineeseen ja siihen liittyviin ilmiöihin toteamalla329: 

 

” I would just highlight here the very difficult and sensitive area of combating increased mar-

itime illegal migration to the EU where I believe Frontex has played a key role during 2006 

and continues to do so. Although I regret that we will continue to see needless tragedies as a 

result of desperate people crossing the seas in unseaworthy vessels to seek a better life in the 

EU, were it not for the work of the Agency in coordinating maritime operations, I believe 

more lives would have been lost at sea.” 

 

Pääjohtaja Laitinen korosti puheessaan myös yhteistyön merkitystä vapaan liikkuvuuden alu-

een turvallisuuden ja jäsenmaiden, Frontexin kautta koordinoidun, mahdollisimman tehok-

kaan toiminnan kannalta. Tämä ilmenee muun muassa puheen seuraavien kohtien kautta: 

 

” Let me stress one important point. Responsibility of the control of the external borders lies 

with the Member States. Frontex, acting at the EU level, can enhance and complement the 

national efforts of the Member States. The word ‘cooperation’ is a key word - it is obvious 

that we first need cooperation in order to be able to coordinate. … To function effectively as 

an operational Agency, we need three things, which I see as three pivotal points of one trian-

gle - finance, human resources and the commitment and the support of the Member States to 

make it all work. ” 

 

                                                 
329 Frontex Executive Director Ilkka Laitinen, Welcoming address, inauguration of new Frontex premises at 
Rondo 1, Warsaw Poland, 27.3.2007. 
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Analysoitaessa edellä mainittua puheen osaa diskurssianalyysin keinoja käyttäen, voidaan 

todeta puhujan pyrkivän ikään kuin piilotetusti edistämään edustamansa organisaation etuja 

luomalla ensin kuulijakuntaansa oletettavasti miellyttäviä mielikuvia. Lisäksi me -retoriikkaa 

käyttämällä puhuja pyrkii sitouttamaan kuulijoita ja oikeuttamaan esittämäänsä asiaa330. 

 

Riskianalyysin merkityksen korostaminen ja pyrkimys EU:n laajuiseen tilannetietoisuuden 

parantamiseen ovat olleet tärkeissä rooleissa Frontexin toiminnan alusta alkaen. Laitinen pai-

notti avajaispuheessaan riskianalyysin ja yhteisen tilannekuvan merkitystä seuraavasti331: 

 

” Importantly the operational work of Frontex is intelligence driven. We have made great 

strides to identify the greatest threats and risks at the external borders and our situational 

picture is now more reliable and comprehensive than ever. We have been successful in re-

sponding proactively to the key illegal immigration threats and risks that have been identified 

to date. We must be forward looking and seek to predict in an ever changing landscape where 

the threats will come from. With a recently expanded EU, the geographical areas of the Black 

Sea and the Caucasus beyond assume a greater priority in terms of maintaining security at 

the external borders. ” 

 

Yhteisiä etuja tuoneita tuloksia korostamalla ja tunteisiin vetoamaan pyrkivällä me -termin 

käytöllä puhuja pyrkii luomaan mielikuvaa vallitsevien toimintatapojen tehokkuudesta ja si-

touttamaan yleisönsä EU-tason yhteistyöhön myös tulevaisuudessa. Saavutettujen tulosten 

ainutkertaisuutta sekä toimenpiteiden jatkamisen ehdottomuutta korostamalla puheen pitäjä 

tavoittelee yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämistä ja suostuttelee kuulijoita tukemaan euroop-

palaista rajaturvallisuusyhteistyötä myös tulevaisuudessa332. 

 

Rajaturvallisuuden kasvava merkitys laajenevan EU:n sisäisen turvallisuuden viitekehyksessä 

tuli vahvasti esille pääjohtajan puheen kautta jo maaliskuussa vuonna 2007: 

 

” It is all about security. The growing numbers of citizens of the expanded EU expect to live 

in an area that guarantees freedom of movement and security. In the post 9/11 world in which 

we live and following recent terrorist attacks within the EU (Madrid and London) directed 

against ordinary citizens, security at the external borders in a growing area of free movement 

has assumed a chilling importance. This highlights very much the importance of the work we 

                                                 
330 Jokinen, Arja. Diskurssianalyysi liikkeessä, Vastapaino, Tampere, 1999. Sivu 139. 
331 Ilkka Laitinen toimi ennen nimitystään Frontexin pääjohtajaksi Frontexia edeltäneen niin sanotun ad-hoc 
riskianalyysikeskuksen johtajana Helsingissä. 
332 Jokinen, Arja. Diskurssianalyysi liikkeessä, Vastapaino, Tampere, 1999. Sivu 139. 
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must continue to deliver, and there are ever greater expectations and demands being placed 

on the young Agency to deliver even more. While we will strive to continue to expand and 

build on our achievements to date, we have to accept that we cannot do everything. ” 

 

Frontexin esikuntaa isännöivän Puolan sisäministeri Janusz Kaczmarekin juhlapuheen kautta 

voidaan havaita myös jäsenmaiden kokeneen jo vuonna 2007 Frontexin tuovan käytännön 

lisäarvoa, jonka kautta EU-maat pääsevät osallisiksi sellaisista turvallisuuseduista, joihin yk-

sittäisillä jäsenmailla ei olisi mahdollisuuksia. Kaczmarek totesi muun muassa seuraavaa333: 

 

” The creation of Frontex was a turning point in the approach of the Community to the issue 

of cooperation between the Member States in the field of the EU external borders protection. 

Apart from the already existing theoretical elements in the above matter, a practical dimen-

sion can be observed. … According to experts’ opinion the joint operations carried out by the 

Agency, such as FIFA 2006 or Poseidon in the Aegean Sea, confirm that the role of the Agen-

cy in coordinating operational cooperation between the Member States at the external bor-

ders of the EU constitutes a potential we should take advantage of. … Operations have shown 

that the Agency is an institution with a great potential, which is a good omen. … It is advisa-

ble to continue to work on improving mechanism of granting increased operational technical 

assistance to countries in difficulty, in a situation they cannot tackle on their own. ” 

 

Frontexin uusien tilojen avajaistilaisuuteen maaliskuussa vuonna 2007 osallistunut silloinen 

Saksan sisäministeri Wolfgang Schäuble toi omassa puheessaan esille erityisesti EU:n ulkora-

jojen valvonnan tärkeyden ja jäsenmaiden välisen solidaarisuuden merkityksen tehokkaan 

operatiivisen yhteistyön mahdollistamiseksi. Hän painotti muun muassa seuraavia asioita334: 

 

” The protection of the EU’s external borders is of outstanding importance for the Member 

States. In the Hague Programme, they already agreed that this essential task had to be inten-

sified. … Strong migratory pressure along the southern external borders last year (2006) 

clearly demonstrated to all of us that joint coordinated action at EU level is crucial to combat 

illegal migration effectively. … The Agency’s main task is the coordination of cooperation 

between the Member States’ border police forces to protect the EU’s external borders by 

conducting joint operations, organizing staff exchange measures and the harmonization of 

                                                 
333 Speech by Mr. Janusz Kaczmarek, Minister of Interior and Administration of Poland, on the occasion of 
Grand Opening of Frontex headquarters, Warsaw, 27 March 2007. 
334 Eingangsstatement von Herrn Minister Dr. Schäuble (ENG), Eröffnung des neuen Gebäudes der Europäi-
schen Grenzschutzagentur Frontex, 27. März 2007, Warschau. 
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basic and advanced training for border police forces. These measures may include both per-

sonnel and technical support.” 

 

Vuoden 2007 ensimmäisellä puolivuotiskaudella Saksa toimi EU:n puheenjohtajamaana. 

Tuolloin käytiin neuvotteluja niin sanotun Rabit -asetuksen335 voimaansaattamiseksi koskien 

nopeiden rajainterventiojoukkojen perustamista.  Sisäministeri Schäuble otti puheessaan kan-

taa asetuksen avulla tavoiteltaviin uraa uurtaviin hyötyihin EU-tasolla sekä tarpeeseen perus-

taa Euroopan laajuinen keskitetty kalustoluettelo yhteiseurooppalaisia operaatioita varten: 

 

” A draft regulation by the European Commission on the creation of rapid border interven-

tion teams to improve border protection is being negotiated. The possibility of assigning ex-

ecutive powers to officers deployed in these teams envisaged by the draft regulation will con-

siderably increase the effectiveness of joint European border police operations. This means 

that border police officers can be deployed in teams on the ground and cooperate with the 

Member State hosting the operation even more efficiently than before. European Member 

States will thus clearly demonstrate their solidarity concerning joint EU external border con-

trol. The priority of Germany’s EU Council Presidency is to reach a political consensus be-

tween the Parliament and the Council on the draft regulation. … Another objective of Ger-

many’s Council Presidency is to help Frontex set up the centralized record of technical 

equipment (toolbox). This toolbox will record technical equipment for external border con-

                                                 
335 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 863/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, nopeiden 
rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin käyttöön ottamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2007/2004 muuttamisesta mainitun mekanismin sekä vierailevien virkamiesten tehtävien ja toimivallan 
osalta. Saatuaan pyynnön jäsenvaltiolta Frontexin pääjohtaja tekee mahdollisimman nopeasti päätöksen yhden 
tai useamman nopean rajainterventioryhmän käytöstä, viimeistään viiden työpäivän kuluttua pyynnön vastaanot-
tamisesta. Frontex ja apua pyytävä jäsenvaltio laativat tämän jälkeen toimintasuunnitelman, jossa määritellään 
yhden tai useamman ryhmän interventiota koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. Ulkorajatarkastuksista ja -
valvonnasta vastaavien ryhmien jäsenten on kunnioitettava yhteisön lainsäädäntöä ja vastaanottavan jäsenvalti-
on kansallista lainsäädäntöä. Komennuksen aikana ryhmän jäsenet ovat vastaanottavan jäsenvaltion alaisuu-
dessa. He noudattavat tämän ohjeita ja toimivat kansallisten rajavartijoiden ollessa paikalla. Ryhmän jäsenet 
säilyttävät oman jäsenvaltionsa rajavaltiolaitoksen henkilöstön aseman, ja heillä on oikeus kantaa omaa virka-
asettaan ja virkapukuaan. Virkapuvussa on sininen käsivarsinauha, jossa näkyvät Euroopan unionin ja Frontexin 
tunnukset. Ryhmän jäsenet voivat käyttää vastaanottavan valtion tietokantoja ja heillä on tarvittaessa oikeus 
voimankäyttöön. Kun ryhmien jäsenet toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa 
heidän virantoimituksessa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Ryhmien toiminnan aikana maahan kutsu-
tut asiantuntijat rinnastetaan vastaanottavan jäsenvaltion virkamiehiin, kun kyseessä ovat rikkomukset, joiden 
kohteeksi he joutuvat tai joihin he syyllistyvät. Muut jäsenmaat ovat velvoitettuja antamaan rajoitetun ajan 
operatiivista apua henkilöstön osalta sitä pyytävälle jäsenvaltiolle, joka on joutunut äkillisen ja poikkeuksellisen 
paineen alaiseksi erityisesti siksi, että sen ulkorajalle saapuu suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia, jotka 
pyrkivät asianomaisen jäsenvaltion alueelle. Muut jäsenmaat voivat kieltäytyä lähettämästä apua ainoastaan siinä 
tilanteessa, että ne itse todistetusti osoittavat oman ulkorajatilanteensa edellyttävän koko henkilöstönsä pitämistä 
kotimaassaan. (EU:n virallinen lehti 31.7.2007 FI, saatavissa internet -ositteesta: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0030:0039:FI:PDF Tiedot katsottu 27.12.2012.) 
Toistaiseksi ainoastaan Kreikka on käyttänyt Rabit -mekanismia lokakuussa vuonna 2010 Turkista Kreikan maa-
rajan yli suuntautuneen laittoman maahantulon lisäännyttyä äkillisesti. Rabit -mekanismin käyttämiseen liittyvän 
poliittisen kynnyksen voidaan katsoa olevan korkea, koska apua pyytänyt maa myöntää ettei se pysty hallitse-
maan omaa rajatilannettaan. 
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trol, which Member States will provide temporarily on a voluntary basis upon the request of 

another Member State via Frontex. ” 

 

Toukokuussa vuonna 2010 järjestettiin ensimmäinen ”rajaturvallisuusviranomaisten Euroop-

pa-päivä” (European day for border guards). Päivää voidaan pitää konkreettisena osoituksena 

eurooppalaisen rajaturvallisuuskulttuurin kehityksestä.  Kyseinen päivä järjestettiin tasan 

viisi vuotta EU:n jäsenmaiden rajaturvallisuudesta vastaavien viranomaisten päälliköistä 

koostuvan rajaturvallisuusviraston hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen jälkeen. 

 

Tilaisuuden avajaispuheessaan rajaturvallisuusviraston pääjohtaja osoitti kiitoksensa erityises-

ti käytännön työtä tekeville rajavartijoille toteamalla336: 

 

” I would like to thank the more than 400,000 border guards who work tirelessly around Eu-

rope every day to protect and manage the EU’s external border. … Border Control is a hard 

job with a human face.  It is by definition the control of the crossing of borders by human be-

ing. At its core is interaction between human beings. It requires unusual ability, dedication, 

sensibility, compassion, intelligence, people skills and a high degree of technical training. ” 

 

Pääjohtaja Laitinen summasi puheensa aikana Frontexin saavutukset ensimmäisten viiden 

vuoden aikana seuraavasti: 

 

” Frontex has become a trusted and acknowledged partner of stakeholders in the field. Mem-

ber States’ cooperation with our new agency was never a given. … Europe now has a clearer 

awareness of the challenges it faces at its external border and this awareness is gained in a 

systematic way. … Putting Europe’s border security on an analysis-based footing is a key 

step in improving not only standards but knowledge in general of the problem. … The will-

ingness of the Member States to supply regularly and accurately what was once considered 

sovereign, national data337 is fundamental to Frontex’ work and success. … European re-

                                                 
336 Keynote speech for European Day for Border Guards, Ilkka Laitinen, Frontex Executive Director, Warsaw 25 
May 2010. Saatavissa internet -osoitteesta: http://www.ed4bg.eu/2010/presskit.html Katsottu 16.8.2012. 
337 Tämän voidaan todeta todistavan EU:n rajaturvallisuusyhteistyön alalle kehittyneen strategisen kulttuurin 
determinoivan ainakin jossain määrin kansallisen tason päätöksentekoa. Vielä nykypäivänä monet olettavat 
menneisyyteen perustuvan kansallisen identiteetin olevan määräävä tekijä strategisessa päätöksenteossa, vaikka 
poliittinen eliitti ja jopa kansa olisivat havainneet toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset (Ks. esimerkiksi 
Weldes, Jutta: Constructing National Interests, European Journal of International Relations,Vol. 2 (3), 1996. 
Sivut 275–318). Weldesin mukaan kansallisten etujen perusta on kansallinen identiteetti ja kansalliset intressit 
tarvitsevat poliittisen eliitin sekä yleisön yhteisen kielen, jotta valtion toiminta voidaan legitimoida. Vapaan 
liikkuvuuden alueella tapahtuvan yhteistyön alalla EU:n integraatio on edennyt monia muita politiikan lohkoja 
pidemmälle sisäisen turvallisuuden takaamisen varmistamiseksi. Eurooppalaisen rajaturvallisuuskulttuurin 
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sponses and actions are now directed to European-level challenges. This is new and depends 

utterly on the commitment of the Member States to show solidarity with others. … Frontex’ 

work in its two main functions of operations and capacity building, has promoted European -

level understanding and exchange of experience both in human and in technical terms. … We 

have gone a long way to creating a European Border Guard Culture, with a common way of 

thinking, common modi operandi, a common language, protocol and standards - establishing 

the beginnings of European Borderguardianship.” 

 

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström korosti toukokuussa vuonna 2010 järjes-

tetyn ensimmäisen ”rajaturvallisuusviranomaisten Eurooppa-päivän” juhlapuheessaan jäsen-

maiden välisen solidaarisuuden tärkeyttä, teknologian tuomia mahdollisuuksia, EU-tasolta 

koordinoidun taloudellisen tuen merkitystä sekä sitä nopeaa EU-tason kehitystä, joka on ta-

pahtunut rajaturvallisuuden ja vapaan liikkuvuuden politiikan lohkolla338: 

 

” While Frontex is celebrating its fifth birthday, it is 20 years since the Schengen convention 

was signed, and only 15 years since internal border controls was lifted between the founding 

five Member States – another reminder of the remarkable speed of development of this policy 

area. We have come this far thanks to mutual trust, solidarity and a true European approach. 

Common European legislation is in place, notably with the Schengen Borders Code. Member 

States are working together and supporting each other through Frontex. The external borders 

fund provides financial support to those Member States carrying the heaviest burden in man-

aging their section of the common external border. The Schengen Information System has 

been an indispensable tool for the functioning of the Schengen area. In the period 1997-2008 

close to 200 000 persons refused entry to one Member State were found trying to enter anoth-

er Member State.” 

 

Me -termiä käyttämällä komissaari Malmström pyrkii saamaan häntä kuuntelevan yleisön 

kannattamaan esittämäänsä asiaa. Me -termin käyttämisessä on kyse konsensuksella vahvista-

misen retoriikasta.339 

 

EU-tasolta koordinoitu jäsenmaiden rajaturvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön nopea 

kehittyminen on huomioitu EU:n ylintä johtoa myöten. Euroopan komission puheenjohtaja 
                                                                                                                                                         
mukainen ajattelu näkyy jo päätöksenteossa kansallisella tasolla, koska jäsenmaissa on sisäistetty EU:n rajatur-
vallisuusyhteistyön tuomien etujen palvelevan myös kansallisia intressejä. 
338 Cecilia Malmström, Member of the European Commission responsible for Home Affairs, 5th anniversary of 
the foundation of Frontex and the first European Day for Border Guards, Warsaw 25 May 2010. Saatavissa in-
ternet -osoitteesta: http://www.ed4bg.eu/2010/presskit.html Katsottu 16.8.2012. 
339 Jokinen, Arja. Diskurssianalyysi liikkeessä, Vastapaino, Tampere, 1999. Sivu 139. 
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José Manuel Durão Barroso mainitsi erikseen Frontexin arabikevään tapahtumiin liittyvässä 

lausunnossaan 2.3.2011 todeten340: 

 

“ Frontex and Italy are already conducting a Joint Operation called Hermes 2011 in the cen-

tral Mediterranean area. This operation helps Italy to cope with the current and potential 

migratory flows from Northern Africa. It can also help other Member States that may need it. 

A large number of Member States provided technical assets and specialised personnel. This is 

a tangible case of ‘Europe in action’. I would like to thank all those that are showing this 

strong willingness for solidarity.” 

 

Barroson lausunto osoittaa Frontexin kehittyneen yhdeksi EU:n harvoista poliittiselta johtota-

solta käytännön operatiiviseen toimintaan asti ulottuvaksi instrumentiksi, jota EU voi hyödyn-

tää erilaisiin uhkiin ja katastrofeihin liittyen. 

 

Komission puheenjohtaja painotti lausunnossaan myös niitä perusarvoja, joita EU pyrkii toi-

minnallaan edistämään ympäri maailmaa ja erityisesti lähialueillaan. Barroso viittasi Euroo-

pan historialliseen kehitykseen vakuuttaessaan EU:n tukevan arabimaiden demokraattisia 

pyrkimyksiä: 

 

” From Brussels, I want to specifically say this to the young Arabs that are now fighting for 

freedom and democracy. We are on your side! We remember our own experiences in Europe, 

when we were fighting for democracy – in Southern Europe, in Central and Eastern Europe, 

where some were saying that the fight for democracy will not be successful. Now some are 

saying the same about the Arab world - that Arabs are not ‘fit’ for democracy. I believe Arabs 

are "fit" for democracy, and we are on their side. Of course, we all know the risks in these 

transition processes very well. But Europe would rather be accused of holding illusions of 

democracy than be guilty of cynicism or of missing this rendezvous with history.” 

 

Barroson lausunto korostaa niitä EU:n perusarvoja, jotka vaikuttavat politiikan lohkojen oh-

jenuorina toimiviin EU:n agendaan ja päämäärään341. 

 

                                                 
340 José Manuel Durão Barroso, President of the European Commission, Statement by President Barroso on the 
situation in North Africa, Brussels, 2 March 2011. Saatavissa internet -osoitteesta: http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-11-137_en.htm Tiedot katsottu 31.12.2012. 
341 Tätä diplomityötä varten laadittu EU:n sisäisen turvallisuuden alaan soveltuva strategisen kulttuurin viiteke-
hys esitettiin kuvassa 9 (sivu 104). Kuva havainnollistaa EU:n ylimmässä johdossa jaetun strategisen kulttuurin 
käsityksen ja siihen vaikuttavien ratkaisevien tekijöiden ”kanavoitumista” politiikan lohkojen kautta EU-tason 
rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisiksi kulttuureiksi. 
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EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin kehittymistä tarkasteltaessa on tärkeää 

huomioida jäsenmaiden välisten eroavaisuuksien mahdollinen vaikutus yhteisen kulttuurin 

muodostamiselle. Jäsenmaiden kenttä ei ole homogeeninen maantieteellisesti tarkasteltuna. 

Kaikilla jäsenmailla ei ole lentokenttien rajanylityspaikkoja lukuun ottamatta lainkaan omia 

ulkorajoja342. Lisäksi tietyt jäsenmaat, kuten Iso-Britannia, ovat jättäytyneet ”opt out -

politiikkaa” harjoittamalla rajaturvallisuusyhteistyön integraation syventämisen ulkopuolelle. 

Nämä erot valtioiden välillä saattavat vaikuttaa esimerkiksi tiettyjen jäsenmaiden muille mail-

le osoittamaan solidaarisuuteen. Osa jäsenmaista voi suosia yhteistyötä keskenään samanhen-

kisistä maista koostuvan ryhmittymän piirissä koko EU:n laajuisen yhteistoiminnan sijaan. 

Esimerkiksi Etelä-Euroopan maat ovat keskenään melko yksimielisiä siitä, että Pohjois-

Euroopan maiden tulisi solidaarisuuden nimissä ottaa nykyistä enemmän vastuuta eteläisten 

merialueiden kautta Eurooppaan tulleiden laittomien maahantulijoiden asianmukaisesta pro-

sessoimisesta343 ja mahdollisesta jatkosijoittamisesta. Toisaalta käsiteltäessä EU:n yhdennet-

tyä rajaturvallisuutta on muistettava, että se on vain yksi sisäisen turvallisuuden ylläpitoon 

liittyvä instrumentti eikä EU:n rajaturvallisuusyhteistyöllä voida muuttaa koko Euroopan 

maahanmuuttopolitiikkaa. 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyöllä on käytännön liittymäpinta maailman laajuiseen rajaturvalli-

suusviranomaisten väliseen yhteistyöhön vuosittain järjestettävän kansainvälisen rajapoliisi-

konferenssin (International Border Police Conference, IBPC) kautta. Frontexin rooli tapahtu-

man järjestäjänä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2010 XVIII IBPC järjestettiin 

Varsovassa Frontexin viisivuotisjuhlallisuuksiin liittyen. IBPC tarjoaa ainutlaatuisen mah-

dollisuuden kokemusten jakamiselle ja erilaisten näkemysten vaihtamiselle eri maanosissa 

toimivien rajaturvallisuusviranomaisten välillä. Tällä voidaan perustellusti olettaa olevan 

positiivinen vaikutus yhteistoimintakyvyn lisäämiseen, toimintatapojen yhdenmukaistamiseen 

ja kansainvälisen rajaturvallisuuden edistämiseen. Eri maanosista tuleva osallistujakaarti tar-

joaa ainutlaatuisen mahdollisuuden erityisesti kansainväliseen verkostoitumiseen344. EU:n 

rajaturvallisuusviranomaisten toiminta globaalissa ympäristössä edistää eurooppalaisen ra-

jaturvallisuuskulttuurin mukaista toimintaa maailmanlaajuisesti. IBPC:n tulevaisuuden suh-

teen on sovittu, että EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex maailman ainoana koko maanosan 

rajaturvallisuusviranomaisten yhteistyötä koordinoivana toimijana vastaa tapahtuman kehit-

                                                 
342 Katso kuva 5 (sivu 38), Schengen alueen ja sen rajojen sijainti. 
343 Prosessoimisella tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkärintarkastuksia, henkilöiden sijoittamista eurooppalaiset 
kriteerit täyttäviin tilapäisiin vastaanottokeskuksiin, haastatteluja henkilöiden tunnistamiseksi ja lähtö- sekä 
kauttakulkumaiden selvittämiseksi, matkustusasiakirjojen hankkimista ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 
palautusoperaatioiden mahdollistamiseksi. 
344 Esimerkiksi vuonna 2010 Varsovassa järjestettyyn kansainväliseen rajapoliisikonferenssiin (IBPC) osallistui 
rajaturvallisuusviranomaisia Aasiasta, Afrikasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista, yhteensä 50 eri valtiosta. 
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tämisestä siten, että IBPC:n pääasiallisena tavoitteena säilyy rajaturvallisuusviranomaisten 

ylimmän johdon yhdistäminen sekä globaalin yhteistyön kehittäminen kulloinkin rajaturvalli-

suuteen vaikuttavien pääilmiöiden ympärillä.345 Tämä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin kehittämiselle ja maailmanlaajuiselle markki-

noinnille. 

 

4.3 Schengenin sopimuksen vaikutus EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategi-

seen kulttuuriin 

 

Schengenin sopimuksen myötä EU:n kansalaisten turvallisuuteen vaikuttaa ulkorajojen val-

vonnasta vastuussa olevien jäsenmaiden rajavalvontaviranomaisten toimien tehokkuus. Yksi-

kään jäsenmaa ei voi suunnitella rajavalvontaansa pelkästään omien intressiensä pohjalta. On 

perusteltua sanoa, että Schengen-alue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. EU-tason yhteis-

toiminnan tiivistyminen rajaturvallisuusviranomaisten keskuudessa on ollut varsin nopeaa 

Schengenin sopimuksesta johtuen. Rajaturvallisuusviranomaisten välisen yhteistoiminnan 

tarve ja sen kehittämisen tärkeys kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi todettiin vuositu-

hannen vaihteessa aina EU:n ylintä johtoa myöten. Tämä johti EU:n rajaturvallisuusvirasto 

Frontexin perustamiseen vuonna 2004. Kuten edellisessä luvussa todettiin, Frontexin opera-

tiivinen toiminta EU:n ulkorajoilla alkoi vuonna 2005. 

 

EU:n rajaturvallisuusviraston strategiaan ja vuosia 2013–2016 koskevaan monivuotiseen oh-

jelmaan kirjattu Frontexin visio on: 

 

“ Frontex is the trustworthy European Border Agency, strengthening the European area of 

Freedom, Security and Justice by supporting the Member States to keep up with their respon-

sibilities. Frontex applies the concept of Integrated Border Management and promotes the 

European border guard culture based on the full respect of EU fundamental rights. Profes-

sional staff and a set of operational and administrative capabilities enable Frontex to add 

value to the European Union. “ 

 

Schengen -alueen turvallisuuden ylläpito on näin ollen Frontexin toiminnan keskiössä. Jä-

senmaiden tukemisen lisäksi Frontex tarjoaa asiantuntija-apua erityisesti Euroopan komissi-

olle EU:n poliittisten linjausten toteutumisen arvioimiseksi. Yhtenä Frontexin monivuotiseen 

ohjelmaan kirjattuna tavoitteena on: 

                                                 
345 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
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“ Contribute to assessment of EU policy implementation (visa liberalization, Schengen evalu-

ation, others) with appropriate and effective analytical activities. “ 

 

Mainitun tavoitteen saavuttamiseksi Frontex antaa komissiolle teknisen tason asiantuntija-

apua, toimeenpanee tarkkailu- ja arviointimekanismeja esimerkiksi viisumivapauden saanei-

den maiden kansalaisten käyttäytymisen valvomiseksi346 sekä laatii raportteja ja analyysejä 

komission tarpeisiin perustuen.347 

 

Neuvoston alainen Schengen -työryhmä toimii neljässä eri kokoonpanossa, jotka tarkastelevat 

Schengen -järjestelmän eri osa-alueita. Näitä osa-alueita ovat SCHEVAL -ryhmässä käsiteltä-

vät jäsenmaiden ulkorajojen valvonnan tason arvioimiseen liittyvät asiakokonaisuudet, SIS 

SIRENE -ryhmässä käsiteltävät Schengenin tietojärjestelmän (Schengen Information System, 

SIS) nykytilaan ja kehittämiseen liittyvät kysymykset, tekniset SIS-TECH -ryhmässä käsiteltä-

vät asiat sekä itse Schengenin rajasäännöstöön liittyvät asiat, joiden käsittelystä vastaa 

Schengen Acquis -työryhmä.348 Kansallisten näkökulmien voidaan olettaa korostuvan komis-

sion ja Euroopan parlamentin näkemyksiin verrattuina jäsenmaiden edustajien keskustellessa 

neuvoston työryhmissä vapaan liikkuvuuden alueen turvallisuuden takaamisesta. Jatkossa 

jäsenmaita eri työryhmissä edustavat yhä enenevässä määrin Frontexissa kansallisen asian-

tuntijan statuksella eurooppalaista kokemusta hankkineet henkilöt. Tämän voidaan olettaa 

lisäävän ymmärrystä EU-tasolta koordinoidun toiminnan tuomasta lisäarvosta sekä eri jäsen-

maiden toiminnan rehellisyyden ja läpinäkyvyyden välttämättömyydestä EU:n laajuisen soli-

daarisuuden kehittymisen kannalta. 

 

Frontexin hallintoneuvoston kokoonpano muodostuu pääasiassa EU:n jäsenmaiden rajaturval-

lisuusviranomaisten päälliköistä, jotka päättävät yhdessä viraston tulevaisuuden suurista toi-

mintalinjoista. Hallintoneuvoston jäsenet edustavat paitsi viraston strategisesta kehityksestä 

vastaavaa toimielintä, myös omien maidensa rajavalvonnasta vastaavaa organisaatiota. On 

perusteltua olettaa, että mahdollinen ”kahden hatun problematiikka” saattaa aiheuttaa omat 

haasteensa yhtenäisen strategisen kulttuurin luomiselle. 

 

                                                 
346 Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määriin liittyen. 
347 Frontex’ strategy and Multi-Annual Plan 2013-2016. 
348 EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella toimineen Tanskan puheenjohta-
juuskauden virallinen internet -sivusto: http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-
EU/Arbejdsgrupper/Beskrivelser Tiedot katsottu 10.10.2012. 
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Kullakin EU:n jäsenmaalla on Frontexin hallintoneuvostossa yksi jäsen ja varajäsen.  Lisäksi 

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvilla mail-

la on hallintoneuvostossa kullakin yksi edustaja ja yksi varaedustaja. Perustamisasetus asettaa 

jäsenmaille toiveen siitä, että hallintoneuvoston toiminnassa mukana oleva henkilö olisi ky-

seisen maan rajaturvallisuudesta vastaavan viranomaisen päällikkö. On kuitenkin huomioita-

va, että jäsenistön taustalla vaikuttavat kunkin maan kansalliset rakenteet. Esimerkiksi Sak-

sassa Bundespolizein toiminta on tiukasti sisäasiainministeriön ohjaamaa. Saksan edustajana 

hallintoneuvostossa toimiikin sisäasiainministeriön edustaja eikä Budespolizein presidentti. 

Frontexin hallintoneuvoston toiminnalle ei ole ollut haittaa siitä, että osa jäsenistöstä on ra-

jaturvallisuusviranomaisten päälliköitä ja tiettyjen maiden edustajina toimivat sisäasiainmi-

nisteriön korkeat virkamiehet349. Frontexin hallintoneuvosto on pääasiassa viraston strategi-

sista linjauksista päättävä hallinnollinen elin. Hallintoneuvoston kokousten agenda on jaettu 

kahteen osa-alueeseen, joita ovat päätökset (decisions) hallinnollisista asioista ja keskustelun 

pohjalta tehdyt hyväksynnät (endorsement) toiminnan suuntaviivoista rajaturvallisuudessa 

kulloinkin esiintyviin ajankohtaisiin asioihin liittyen.350 

 

Vuonna 2011 niin sanotun arabikevään vaikutukset voimistivat Schengenin sopimusta vastaan 

suunnattua kritiikkiä ja asettivat lisää haasteita Schengen-valtioiden väliselle keskinäiselle 

luottamukselle. Tilanne Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla sekä arabikevään seuraukset 

keskisellä Välimerellä kuvaavat hyvin Schengen -järjestelmän toimivuuteen liittyviä ongel-

mia. Ulkorajojen laittoman maahantulon paineesta muodostuu nopeasti vapaan liikkuvuuden 

alueen turvallisuusuhkia, mikäli ulkorajojen valvonnassa ei onnistuta. Rikollisorganisaatiot 

pyrkivät hyödyntämään omassa toiminnassaan alueita, joilla asioita ei kyetä järjestämään 

Schengenin rajasäännöstön edellyttämällä tavalla. 

 

Arabikevään seurauksena erityisesti Tunisiasta saapui lyhyessä ajassa kymmeniätuhansia 

henkilöitä Välimeren yli Italialle kuuluvalle Lampedusan saarelle. Italia oli pakotettu siirtä-

mään suuret määrät maahantulijoita Sisiliassa ja Manner-Euroopassa sijaitseviin vastaanotto-

keskuksiinsa. Myöhemmin huhtikuussa 2011 Italia alkoi myöntää väliaikaisia viisumeja eri-

tyisesti laittomasti maahan tulleille tunisialaisille. Ranskaan on keskittynyt suuri tunisialaista 

alkuperää oleva ryhmittymä. Näin ollen Italian myöntämän viisumin haltuunsa saaneet henki-

löt jatkoivat matkaansa Ranskaan sukulaistensa luo. Ranskan silloinen presidentti Sarkozy 
                                                 
349 EU:n tulliyhteistyön piirissä sekä jäsenmaiden tullien pääjohtajat että apulaispääjohtajat tapaavat kahdesti 
kunkin kalenterivuoden aikana keskustellakseen yhteistyöstä ja sen kehittämisestä (Kucirek Tomas, Head of unit 
customs policy, European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, Unit A.1 - Customs 
policy. Puhelinhaastattelu 13.11.2012). EU:n tulliyhteistyön strategista kulttuuria historian valossa käsitellään 
alaluvussa 5.2. 
350 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
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totesi, että Schengen-säädöksiä on uudistettava, mikäli Schengen-alueen halutaan säilyvän.351 

Tanska teki heinäkuussa vuonna 2011 lähinnä sisäpoliittisista syistä Schengenin kriisiin liitty-

en päätöksen tullitarkastusten käynnistämisestä Saksan ja Ruotsin vastaisilla rajoilla vedoten 

rajat ylittävän rikollisuuden kasvuun352. 

 

Kreikan maarajan yli suuntautuneen laittoman maahantulon kasvun seurauksena jäsenmaat, 

kuten Saksa, tarkastivat erityisesti vuoden 2011 aikana Kreikasta lentoteitse saapuneita henki-

löitä koneiden tuloporteilla. Nämä ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä tehdyt niin sanotut polii-

sitarkastukset johtivat EU-kansalaisten yhteydenottoihin Euroopan komissioon. Yhteyden-

otoissa kritisoitiin jäsenmaita vapaan liikkuvuuden alueen periaatteiden rikkomisesta. Lisäksi 

koko Schengen -järjestelmän toimivuuden kyseenalaistaneiden kommenttien määrä lisääntyi. 

Jäsenmaiden poliittiset linjaukset sisärajoilla tapahtuvaan toimintaan liittyen eivät kuitenkaan 

näy selkeästi esimerkiksi Frontexin hallintoneuvoston toiminnassa. Frontexin toiminta on 

rajattu perustamisasetuksella EU:n ulkorajoille. Vuoden 2010 loppupuolelta alkaen muiden 

jäsenmaiden Kreikan toimintaa kritisoivat kommentit lisääntyivät huomattavasti Frontexin 

hallintoneuvoston kokouksissa353. Merkillepantavaa oli erityisesti se, että muut jäsenmaat 

vaativat kreikkalaisilta selkeästi ulospäin näkyviä konkreettisia toimenpiteitä ja uskottavaa 

tahdonilmausta siitä, että Kreikka pyrkii tekemään kaikkensa Schengen -alueen yhteisen ulko-

rajan valvomiseksi ja vapaan liikkuvuuden alueen turvallisuuden takaamiseksi. 

 

EU:n poliittisten linjausten toteutumisen valvonnasta Frontexin hallintoneuvostossa vastaavat 

Euroopan komission nimeämät jäsenet354 korostavat omissa lausunnoissaan sisäasiain pää-

osaston politiikan lohkolla kulloinkin vallitsevia painotuksia. Schengen -alueen turvallisuuden 

takaaminen ja vapaan liikkuvuuden periaatteiden noudattaminen ovat olleet luonnollisesti aina 

komission lausuntojen keskiössä. Sisäasiain komissaari Cecilia Malmströmin kauden aikana 

perusoikeuksien kunnioittaminen ja tietosuojakysymykset ovat olleet esillä aiempaa selkeästi 

enemmän. Frontexin hallintoneuvostoon on nimitetty perusoikeusvaltuutettu ja Frontex on 

laatinut yhdessä jäsenmaiden kanssa oman perusoikeusstrategiansa. Komission rakenteellinen 

jakaminen erillisiin oikeus- ja sisäasioiden pääosastoihin on johtanut selkeästi siihen, että 

                                                 
351 France and Italy push for reform of Schengen treaty, BBC news 26.4.2011. Saatavissa: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13189682  
352 Schengen state Denmark to re-impose border controls, BBC news 11.5.2011. Saatavissa: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13366047  
353 Tutkijan omat työtehtävät EU:n rajaturvallisuusvirastossa liittyivät Frontexin hallintoneuvoston kokouksissa 
käsiteltävien asioiden valmisteluun ja valmistelun koordinointiin vuosina 2008–2011. Tutkijalla on ollut mahdol-
lisuus seurata Frontexin hallintoneuvoston kokouksissa käytyjä keskusteluja yhteensä 15 eri kokouksen osalta. 
354 Euroopan komissiolla on Frontexin perustamisasetuksen mukaisesti kaksi äänioikeutettua jäsentä hallintoneu-
vostossa. 
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komission virkakoneistolla on ylätasolta asti enemmän aikaa keskittyä sisäasioihin355. Mikäli 

jäsenmaiden kesken esiintyy eriäviä näkemyksiä hallintoneuvoston äänestyksiä edeltäneen 

keskustelun aikana, voidaan kokemukseen perustuen jo etukäteen olettaa, että omasta kannas-

taan vähänkin epävarmat jäsenmaat äänestävät komission kannattaman vaihtoehdon puoles-

ta. Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että käytännön operatiivista yhteistoimintaa koor-

dinoivan viraston kautta voidaan lisätä läpinäkyvyyttä eri jäsenmaiden toimintojen välillä ja 

pyrkiä varmistamaan eurooppalaisten poliittisten linjausten kanavoituminen sisäasiain poli-

tiikan lohkon kautta rajaturvallisuusviranomaisten keskuuteen. Tämän voidaan katsoa vaikut-

tavan myönteisesti EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin muodostumiseen. 

 

Schengenin sopimuksen piiriin kuuluvien jäsenmaiden yhteistyön sujuvuus on avainasemassa 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin kehittymisen kannalta. Rajatilanteesta 

huolehtivien viranomaisten toimintakyky laittoman maahanmuuton painopistealueilla sekä 

yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan luominen ovat Euroopan laajuisia haasteita, 

jotka vaikuttavat yhteisen strategisen kulttuurin kehittämismahdollisuuksiin. Tällä hetkellä 

tilanne Kreikan ja Turkin välisellä rajalla vaikuttaa yhä edelleen Schengen -alueen turvalli-

suuteen356. Kreikan ja Turkin välisen rajatilanteen kehittymistä on käsitelty tarkemmin luvus-

sa 2.4, EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittyminen (alkaen sivulta 57). 

 

4.4 Uhkien vaikutus EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategiseen kulttuuriin 

 

Uhkien huomioimisen teoreettinen perusta liittyy Alexander Siedschlagin luomaan strategisen 

kulttuurin tutkimiseen soveltuvaan analyysimalliin. Sisäisen turvallisuuden strategiassa maini-

taan Eurooppaan tällä hetkellä kohdistuviksi yhteisiksi uhkiksi ja EU:n sisäisen turvallisuuden 

pääasiallisiksi haasteiksi vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, rajat ylittävä rikollisuus, terro-

rismi kaikissa muodoissaan, tietoverkkorikollisuus, sekä luonnon -ja ihmisen aiheuttamat ka-

tastrofit.357 

 

Sisäisen turvallisuuden strategialla ei pyritä luomaan uusia toimivaltuuksia. Tukholman oh-

jelmassa mainittujen periaatteiden mukaisesti strategialla pyritään yhdentämään jo olemassa 

                                                 
355 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
356 Ibid. 
357 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. Sivut 13–14. Eniten tullin toimialaan kuuluvat Euroop-
paan kohdistuvat rikollisuuteen liittyvät riskit ja uhkat, kuten talousrikollisuus ja laiton huumausainekauppa, 
mainitaan sisäisen turvallisuuden strategian johdanto -luvussa sivulla 6. Tullin toimialaan liittyvien uhkien mai-
nitsematta jättäminen sisäisen turvallisuuden strategian yhteisiä uhkia ja pääasiallisia haasteita käsittelevästä 
luvusta on vaikuttanut tullihallintojen suhtautumiseen EU:n sisäisen turvallisuuden ylläpidosta vastaavien mui-
den viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön (Hobbing Peter, Dr., Senior Associate Fellow, Centre for Eu-
ropean Policy Studies (CEPS), Brussels. Puhelinhaastattelu 18.9.2012). 
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olevat strategiat ja keskenään erilaiset näkemykset toimintatavoista.  Sisäisen turvallisuuden 

strategiaa voidaan pitää osoituksena jäsenvaltioiden sitoumuksesta jatkaa oikeuden, vapauden 

ja turvallisuuden alueen edistämistä eurooppalaisen turvallisuusmallin avulla Lissabonin so-

pimuksen mahdollistaman laaja-alaisen ajattelumallin mukaisesti. Sisäisen turvallisuuden 

strategiassa todetaan, että Euroopan on vahvistettava unionin periaatteisiin ja arvoihin perus-

tuvaa turvallisuusmallia.  Näitä eurooppalaisia periaatteita ja arvoja ovat: ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltioon, demokratiaan, vuoropuheluun, suvait-

sevaisuuteen, avoimuuteen ja solidaarisuuteen perustuvat toimintamallit.358 

 

EU:n yhdennetty rajaturvallisuus, operatiivinen yhteisyö, ennakoiva ja tiedusteluperusteinen 

toimintatapa sekä kokonaisvaltaisen tietojenvaihtomallin kehittäminen kuuluvat sisäisen tur-

vallisuuden strategiassa mainittuihin kymmenen suuntaviivaan, joilla pyritään takaamaan 

EU:n sisäisen turvallisuus tulevina vuosina.359 Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen 

EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta on korostettu säännönmukaisesti laaja-alaisena instru-

menttina, jolla kyetään torjumaan kaikkia strategiassa mainittuja sisäisen turvallisuuden pää-

asiallisia haasteita. Asiaa voidaan havainnollistaa seuraavalla kuvalla (kuva 11). 

 

 

Kuva 11: Rajaturvallisuus Lissabonin sopimuksen aikakauden instrumenttina360. 

 

Rajaturvallisuuden liittymäpinta suurimpaan osaan yhteisistä uhkista on varsin selkeä ja hel-

posti ymmärrettävä. Myös yllä olevassa kuvassa katkoviivoilla rajaturvallisuuteen yhdistet-

                                                 
358 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. Sivut 7–8. 
359 Ibid. Sivut 21–30. 
360 Laitinen Ilkka, Prikaatikenraali, Pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. “Role of Border Control in 
the new EU Security Architecture”, Power Point -esitelmä, ”14th European Police Congress”, Berlin, 15.2.2011. 
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tyihin elementteihin voidaan vaikuttaa ainakin välillisesti EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 

avulla. Esimerkiksi rajaseuduilla luonnon- ja ihmisen aiheuttamien katastrofien välittömään 

jälkihoitoon voidaan käyttää rajavalvontaviranomaisia. EU-tason rajaturvallisuusyhteistyössä 

varaudutaan myös tietoverkkorikollisuuden aiheuttamiin uhkiin. Frontex rakentaa EU-tason 

rajavartiolaitoksen esikuntana FES (Frontex Enterprise System) -tietojärjestelmää. Sen raken-

tamisessa pyritään huomioimaan kyberuhkat ja mahdollistamaan luotettava turvaluokitellun 

tiedon vaihtaminen jäsenmaiden ja Frontexin välillä. 

 

Frontexin vuodelle 2012 julkaisemassa riskianalyysissä (Annual Risk Analysis, ARA) tode-

taan muun muassa talouskriisin aiheuttamien budjettileikkausten ja lisääntyvän matkustaja-

määrän vaikeuttavan rajaturvallisuusviranomaisten toimintaa. Budjettileikkaukset saattavat 

aiheuttaa selkeitä eroavaisuuksia Schengenin ulkorajan valvonnasta vastaavien jäsenmaiden 

välille niiden resursseissa ja kyvyissä vastata rajaturvallisuudesta eri rajaosuuksilla ja rajatyy-

peillä361 Schengenin rajasäännöstön mukaisesti. Tämä antaa rikollisryhmille mahdollisuuden 

valita ne rajaosuudet ja rajanylitysmenetelmät, joilla kiinnijäämisen riski on kaikkein pienin 

tai kuormittaa tarkoitushakuisesti jo ennestään laittoman maahantulon paineen alaisena olevia 

rajaosuuksia. Rajavalvontaviranomaisiin kohdistuneet palkkaleikkaukset altistavat korruptiol-

le, joka puolestaan lisää rajavalvonnan haavoittuvuutta erilaisille laittomuuksille. Kasvava 

rajanylitysliikenne lisää rajatarkastusten määrää. Viisumivapaudesta nauttivien kolmansien 

maiden sekä paikallisen rajaliikenteen362 sopimusten piiriin kuuluvien alueiden lukumäärää 

tultaneen lisäämään tulevaisuudessa. Näiden seurauksena rajaviranomaisten työmäärä363 ja 

vastuu kasvavat. Frontexin riskianalyysissä mainitaan lisäksi olevan selkeitä viitteitä siitä, että 

rajaviranomaiset joutuvat yhä enenevässä määrin kohtaamaan rajat ylittävää rikollisuutta, 

johon liittyy muun muassa huumausaineiden, tavaroiden sekä ajoneuvojen salakuljetus.364 

 

                                                 
361 Rajatyypeillä tarkoitetaan maa- ja merirajoja sekä lentokenttiä. 
362 Paikallisella rajaliikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jossa EU:n jäsenvaltion naapurina sijaitsevan kolmannen 
maan raja-alueella asuvat henkilöt ylittävät säännöllisesti kyseisen EU-jäsenmaan maaulkorajan oleskellakseen 
kyseisen jäsenmaan raja-alueella rajoitetun ajan esimerkiksi perhesiteiden, sosiaalisten tai taloudellisten syiden 
vuoksi. Helmikuussa 2007 voimaan tulleen paikallisesta rajaliikenteestä annetun asetuksen (EY) N:o 1931/2006 
tarkoituksena on varmistaa, ettei raja EU:n ja sen naapureiden välillä muodosta estettä kaupalle, yhteiskunnalli-
selle ja kulttuuriselle vuorovaikutukselle eikä alueelliselle yhteistyölle naapurimaiden kesken. Asetuksessa anne-
taan lupa myöntää raja-alueilla asuville henkilöille poikkeus Schengenin rajasäännöstössä (EY) N:o 562/2006 
säädetyistä yleisistä rajatarkastuksista. Asetuksen mukaan raja-alueen asukkaat voivat ylittää rajan pelkästään 
nimenomaisen rajanylitysluvan perusteella, joka ei ole viisumi (Asetus paikallisesta rajaliikenteestä, (EY) N:o 
1931/2006). 
363 Rajaviranomaisten on kyettävä takaamaan paitsi rajaturvallisuus myös riittävä läpäisynopeus rajanylityspai-
koilla, jotta turismista saatava taloudellinen kasvu ja talouskriisistä toipumisen edellytykset kyetään turvaamaan. 
364 Annual Risk Analysis 2012, Frontex, public version. Saatavissa internet -osoitteesta: www.frontex.europa.eu  
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EU:n pysyväisvirastojen, kuten Frontexin, voidaan katsoa toimivan ”politiikan käsikassaroi-

na” ilman autonomista asemaa365. Näin ollen niiden toiminnan on oltava linjassa politiikan 

lohkojen kautta kanavoituvan EU:n poliittisen eliitin määrittämän EU:n strategisen kulttuurin 

kanssa. EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategiseen kulttuuriin liittyy yhtenä keskeisenä piir-

teenä eri toimijoiden kesken jaettu käsitys yhteisistä uhkista. Yhteisiin uhkiin sisältyy tietoi-

suus omista heikkouksista. Frontexin edustajien asiantuntijaroolin kasvattaminen neuvoston 

alaisen Schengen -työryhmän SCHEVAL -alatyöryhmän jäseninä on esimerkki sisäasiain 

pääosaston politiikan lohkon kautta kanavoituneesta toiminnasta, joka osoittaa samalla raja-

turvallisuusalalla päätöksentekoa determinoivan strategisen kulttuurin olemassaolon. Omien 

heikkouksien tunnistaminen ja avoin tunnustaminen parantaa Schengen -alueen turvallisuutta, 

lisää jäsenmaiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja kasvattaa keskinäistä luottamusta. 

 

4.5 EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strateginen kulttuuri tiivistettynä 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strateginen kulttuuri voidaan esittää tiivistettynä Grayn ja 

Scheinin tasoajatteluun perustuvia teesejä366 mukaillen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla 

(kuva 12). EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin ytimessä on EU:n lipussa 

olevien tähtien367 ympäröimä Schengenin sopimuksen perustalle rakentuva poliittinen pää-

elementti. Sitä ympäröivät EU:n lipun tähdet kuvaavat EU:n rajaturvallisuuden strategisen 

kulttuurin ytimen ympärille pitkäjänteisellä työllä rakennettua turvallisuuden kehää, joka vai-

kuttaa jokaisen EU-kansalaisen hyvinvointiin sisäisen turvallisuuden kautta. EU:n rajaturval-

lisuusyhteistyön strategisen kulttuurin kontekstiin kuuluvat kaksi muuta pääelementtiä ovat 

lainsäädäntö- ja käytännön rakenneosat. 

 

Tarkasteltaessa EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin poliittista pääelementtiä 

on huomioitava, että EU:ssa päätösten ja lainsäädäntöaloitteiden luonnostelijat ovat merkit-

tävässä asemassa. Näin ollen komissio on vetovoimainen toimija jäsenmaille ja muille ryh-

mittymille, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU-tason päätöksentekoon. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston lisäksi myös kansallisen tason hallintokoneistoilla on oma roolinsa päätöksenteko-

prosessissa, koska EU-tason päätökset on toimeenpantava kansallisesti. Erilaisten intressien 

suuresta lukumäärästä johtuen niiden kokoaminen poliittisiksi päätöksiksi voi olla hankalaa ja 

                                                 
365 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
366 Katso kuva 10 sivulla 105. 
367 Euroopan lippu symboloi laajassa mielessä Euroopan yhtenäisyyttä ja eurooppalaista identiteettiä. Euroopan 
lipussa on kahdentoista kullanvärisen tähden muodostama ympyrä sinisellä taustalla. Tähdet symboloivat Euroo-
pan kansojen ihanteita: yhtenäisyyttä, yhteisvastuuta ja sopusointua. Lipussa olevien tähtien määrä ei liity mi-
tenkään jäsenvaltioiden lukumäärään. Tähtien muodostama ympyrä edustaa yhtenäisyyttä (Tietoa Euroopan 
unionista http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_fi.htm Tiedot katsottu 3.1.2013). 
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EU-tason poliittiset prosessit saattavat venyä kestoltaan pitkiksi. Jäsenmaiden etujen kannalta 

komission pääosastoihin lähetetyt virkamiehet voivat olla merkittävässä asemassa päästessään 

luonnostelemaan lainsäädäntöaloitteita ensimmäisten joukossa. 

 

 

 

Kuva 12: EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strateginen kulttuuri tiivistettynä. 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strateginen toiminta tapahtuu strategisen kulttuurin muodos-

tamassa kentässä, johon kuuluvat seuraavat pääelementit, tekijät ja ominaispiirteet: 

• poliittinen elementti - Schengen 

o tekijät: vapaa liikkuvuus, yhteinen ulkoraja, viisumipolitiikka, maahanmuutto-

politiikka 

o ominaispiirre: solidaarisuus 

• lainsäädäntöelementti368 

                                                 
368 Lainsäädäntöelementin suhteen on tärkeää huomioida Lissabonin sopimuksen vaikutus. Lissabonin sopimuk-
sen voimaantulo vahvisti entisestään Euroopan parlamentin asemaa unionin päätöksenteossa toisena tasavertai-
sena lainsäätäjänä jäsenmaiden hallituksista koostuvan neuvoston rinnalla. Täten Euroopan parlamentilla on 
aiempaa paremmat vaikutusmahdollisuudet lainsäädännön kehittämiselle eurooppalaisten arvojen mukaisesti. 
Ks. myös kuva 9 (sivu 104). Kuvassa on havainnollistettu sisäisen turvallisuuden alaan soveltuvan strategisen 
kulttuurin viitekehyksen yhteydessä Euroopan parlamentin roolia EU-tasolla jaetun strategisen kulttuurin muo-
dostamisessa. 
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o tekijät: Schengenin rajasäännöstö, viisumisäännöstö, päivitetty Frontexin perus-

tamisasetus, asetus paikallisesta rajaliikenteestä, Eurosur -asetus369 

o ominaispiirre: vastuullisuus 

• käytännön rakenneosat -elementti 

o tekijät: EU:n yhdennetty rajaturvallisuus, koulutus, yhteisoperaatiot, rajaviran-

omaisten Eurooppa-päivä, teknologia 

o ominaispiirre: yhteistoimintakyky. 

 

Strategisen kulttuurin pääelementit yhdistyvät ideologian avulla. EU:n rajaturvallisuusyhteis-

työn strategisen kulttuurin elementtejä yhdistävänä ideologiana on eurooppalaisuus. Ideolo-

giaa pyritään tehostamaan EU-tasolta koordinoidun koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Ideo-

logia määrittää pääelementtien keskinäiset suhteet ja kulloinkin vallitsevat painotukset. Laaja-

alainen eurooppalainen ideologia mahdollistaa pääelementtien painoarvojen vaihtelut kulloin-

kin vallitsevan tilanteen edellyttämällä tavalla. EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen 

kulttuurin kaikki pääelementit vaikuttavat toinen toisiinsa ideologian välityksellä. Erilaisten 

kriisien vaikuttaessa EU:n jäsenmaiden välisiin suhteisiin voidaan strategisen kulttuurin tila-

päinen heikkeneminen havaita nationalististen aatteiden lisääntymisenä. 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin muodostumiseen ja kehittymiseen vai-

kuttavia keskeisiä toimijoita ovat Euroopan komission sisäasiain pääosasto ja rajaturvalli-

suusvirasto Frontex. Ne saavat toimintaansa vaikuttavia syötteitä ja ohjausta EU-tason poliit-

tisista linjauksista. Jäsenmaiden pyrkimykset vaikuttaa rajaturvallisuusyhteistyön strategisen 

kulttuurin päätoimijoihin vaihtelevat lähinnä laittoman maahanmuuton paineen muutosten 

seurauksena. Mahdollisimman vahvan EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin 

kehittämistarvetta puoltaa myös se tosiseikka, että jäsenvaltiot pyrkivät korostamaan medio-

iden välityksellä omien viranomaistensa erinomaisuutta menestyksen hetkellä, mutta syyttävät 

Euroopan unionin politiikkaa ja Frontexin toimintaa joutuessaan itse negatiivisen julkisuuden 

kohteeksi esimerkiksi hallitsemattoman laittoman maahantulon paineen ja siitä johtuvien seu-

rannaisvaikutusten takia. 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementteihin kuuluvien ominais-

piirteiden merkitys on suuri strategisen kulttuurin vahvuutta ja kehittymistä ajatellen. Natio-

nalististen aatteiden mahdolliset tilapäiset esiinnousut esimerkiksi talouskriisin seurauksena 

kanavoituvat jäsenmaiden poliittisten päätöstentekomekanismien kautta EU-tason toimintaan 

                                                 
369 Komissio antoi 12.12.2011 ehdotuksen asetukseksi Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustami-
sesta, KOM(2011) 873 lopullinen. Asetuksen arvioidaan tulevan voimaan aikaisintaan vuoden 2013 lopussa. 
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ja aiheuttavat haasteita myös eri EU-maiden rajaturvallisuusviranomaisten väliselle solidaari-

suudelle, vastuullisuudelle ja yhteistoimintakyvylle. Pääelementtejä yhdistävän eurooppalai-

sen ideologian kehittymisen aste vaikuttaa rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin 

pääelementtien ominaispiirteiden pysyvyyteen. Vahva eurooppalainen identiteetti vähentää 

nationalisten aatteiden integraatiota heikentäviä vaikutuksia. 

 

Strategisen kulttuurin tasoajattelun pohjalta EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kult-

tuurin ulkokehällä vaikuttavia tekijöitä ovat yhteiset uhkat ja omat heikkoudet, yhteistyömah-

dollisuudet EU:n ulkopuolisten maiden ja muiden viranomaisten kanssa sekä talous, jonka 

vaikutuksia voidaan käsitellä sekä positiiviselta että negatiiviselta kannalta. EU-tasolta koor-

dinoitavalla taloudellisella tuella voidaan ohjata jäsenmaiden viranomaistoimintaa yhteisten 

päämäärien suuntaiseksi. Taloudellisilla kannustimilla tuetaan Schengen -alueen turvallisuutta 

parantavia toimenpiteitä. Sen lisäksi voidaan esimerkiksi yhteisoperaatiota isännöivän maan 

taloudellinen tukeminen lopettaa, mikäli sen toiminta ei ole operaatiosuunnitelmassa sovittu-

jen eurooppalaisten periaatteiden mukaista. Käytettävissä olevien rajallisten taloudellisten 

resurssien voidaan katsoa kannustavan viranomaisia synergiaetujen ja kustannussäästöjen 

etsimiseen. Toisaalta viranomaisten välinen kilpailuasetelma voi johtaa pahimmillaan viran-

omaisten keskinäisten suhteiden huononemiseen taisteltaessa valtioiden ja EU:n taloudellisten 

realiteettien takia leikattavista turvallisuusalan budjettimäärärahoista niin kansallisella kuin 

EU-tasolla. 

 

Painotukset EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin ulkokehällä vaikuttavien 

yhteisesti priorisoitujen uhkien ja EU:n ulkopoliittista linjaa noudattamaan pyrkivän kolman-

sien maiden kanssa tehtävän yhteistyön kesken vaihtelevat370 kulloinkin vallitsevasta turvalli-

suustilanteesta riippuen. Omat heikkoudet, joihin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi Schenge-

nin arviointijärjestelmää kehittämällä ja yhteisoperaatioiden kautta, voidaan nähdä myös 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategista kulttuuria vahvistavana tekijänä. Euroopan laa-

juinen tietoisuus yhteisen ulkorajan turvallisuuteen vaikuttavista sisäisistä tekijöistä ja val-

vonnan tason vaihteluista lisää avoimuutta ja jäsenmaiden välistä luottamusta sekä mahdollis-

taa yhteisten voimavarojen käytön siellä, missä niitä eniten tarvitaan laittoman maahantulon 

aiheuttaman paineen ja oman järjestelmän suorituskyvyn perusteella. 
                                                 
370 Esimerkkinä mainittakoon vuoden 2011 arabikevättä edeltänyt tilanne, jolloin myös Frontexin koordinoimat 
rajaturvallisuusoperaatiot keskisellä Välimerellä hyötyivät Italian ja Muammar Gaddafin tekemästä sopimukses-
ta. Sopimukseen sisältyi muun muassa kuuden Guardia Di Finanzalle (GDF) kuuluneen vartioaluksen luovutta-
minen Libyan viranomaisille. Sopimukseen liittyi italialaisten antama koulutustuki, jolla mahdollistettiin libya-
laisten operointi heille luovutetuilla aluksilla. Tällä oli tilastojen valossa selkeästi laitonta Eurooppaan 
suuntautuvaa maahantuloa vähentävä vaikutus keskisellä Välimerellä. Arabikevään tapahtumien seurauksena 
tilanne muuttui nopeasti, eikä eurooppalaisilla ollut juuri sanavaltaa siitä, mihin Libyan viranomaiset heille luo-
vutettuja aluksia käyttivät. 
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EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementeistä poliittisella elementillä 

on suurin painoarvo strategisen kulttuurin perusteella tapahtuvaan päätöksentekoon. Myös 

lainsäädäntöelementillä voidaan katsoa olevan päätöksentekoa selkeyttävä vaikutus, koska 

EU:n ja jäsenmaiden vastuut on määritelty EU-tason lainsäädännöllä. Käytännön rakenneosat 

-elementtiin kuuluvat tekijät tukevat muita pääelementtejä. Käytännön rakenneosat -elementti 

mahdollistaa tehtyjen päätösten viemisen osaksi jäsenmaiden rajaturvallisuusviranomaisten 

operatiivista toimintaa. Operatiivisen toiminnan tulosten perusteella laadituilla arviointirapor-

teilla kyetään puolestaan kehittämään strategisen kulttuurin muihin pääelementteihin sisälty-

viä tekijöitä. 
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5. EU-TASON TULLIYHTEISTYÖN STRATEGINEN KULTTUURI 

 

5.1 Arvioita EU:n tulliyhteistyön strategisesta kulttuurista 

 

EU:n jäsenmaiden tulliviranomaisorganisaatioiden toimintatapojen ja toimintaperiaatteiden 

voidaan katsoa olevan lähempänä siviiliorganisaation kuin rajaviranomaisille tyypillisen soti-

lasorganisaation toimintatapoja. Tästä on saatu käytännön esimerkkejä jäsenmaiden tullivi-

ranomaisten EU:n yhteisiin rajaturvallisuusoperaatioihin osallistumisen kautta. Frontexin me-

rirajasektorin johtajan pitkäaikaiseen kokemukseen perustuva kommentti 

tulliviranomaiskulttuurista kiteyttää asian hyvin371: 

 

“ French customs have participated many times in Frontex coordinated maritime joint opera-

tions. They have more civilian mentality which does not give them the opportunity for opera-

tional efficiency. ” 

 

Tiettyjen maiden tulliviranomaisten kielteinen suhtautuminen ennalta suunniteltujen partioin-

tiaikataulujen muuttamiseen operaation aikana päivitetyn riskianalyysin perusteella on vaike-

uttanut Frontexin koordinoimiin yhteisoperaatioihin osallistuneiden tulliviranomaisten kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Tulliviranomaisilla ei ole ollut halua muuttaa todistettavasti ihmissala-

kuljettajille tutuksi tulleita valvontalentojen aikatauluja. Samoin tulliviranomaiset ovat olleet 

tietyissä tapauksissa haluttomia informoimaan eurooppalaista yhteisoperaatiota johtavan isän-

tämaan rajaturvallisuusviranomaisille kaikista havainnoistaan tai esimerkiksi yhteisesti ope-

raation johtokeskuksessa sovittuihin valvontalentoreitteihin tekemistään muutoksista.372 

 

Tullia voidaan pitää Euroopan laajuisesti puhtaana siviiliorganisaationa. Tullin toiminnassa 

on tyypillistä vapaampi ja sallivampi johtamisote sotilaallisesti järjestäytyneisiin tai poliisi-

taustaisiin viranomaisiin verrattuna. Tulliorganisaatioiden alajohtoportailla voidaan olettaa 

olevan rajaviranomaisia enemmän soveltamisen mahdollisuuksia toimintansa täytäntöön-

panossa.373 

 

                                                 
371 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012. 
372 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Sähköpostihaastattelu, 24.1.2013. 
373 Blomqvist, Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
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Viranomaiskulttuurien vaikutusta yhteistyöhön käsitelleissä tutkimuksissa tuodaan esille EU-

jäsenmaiden tulliviranomaisorganisaatioiden erilainen tausta rajaviranomaisten organisaatioi-

hin verrattuina. Euroopan tulliviranomaiset toimivat pääsääntöisesti valtiovarainministeriöi-

den alaisuudessa. Niiden organisaatiokulttuurinen tausta voidaan rinnastaa siviiliorganisaati-

oihin. Tulliviranomaisten johtohenkilöt ovat useimmiten hankkineet tutkintonsa 

siviiliyliopistoista ja täydentäneet tietämystään omassa tehtävässään tarvitsemillaan tiedoilla 

tullilainsäädännöstä ja käytänteistä.374 

 

Kuten edellä on todettu, strateginen kulttuuri vaikuttaa strategiseen käyttäytymiseen ja tietyn 

yhteisön edustajien jokapäiväiseen toimintaan. Tulliviranomaiset ovat jatkuvasti yhteydessä 

tavaroiden375  kuljettamiseen erikoistuneiden liikeyritysten kanssa, joiden kuljetukset suuntau-

tuvat EU:n ulkorajojen yli. Paitsi, että tutkimustieto osoittaa näiden yhteyksien helpottavan 

tulliviranomaisten siirtymistä yksityisiin yrityksiin376, on niiden myös osoitettu altistavan tul-

liviranomaisia korruptiolle377. Lisäksi säännöllisen yhteydenpidon siviiliyrityksiin on havaittu 

herättävän epäluuloja rajaviranomaisten keskuudessa erityisesti laittoman maahantulon paino-

pistealueilla.378 Tämän voidaan perustellusti todeta vaikeuttavan viranomaisten välistä tiedon-

vaihtoa ja yhteisyötä. On huomionarvoista, että viimeaikaisen tutkimuksen valossa ne esitut-

kintaoikeudet omaavat rajaviranomaiset, jotka ovat säännöllisesti yhteydessä 

tulliviranomaisiin ja nauttivat tulliviranomaisten luottamusta, ovat muita rajaviranomaisia 

alttiimpia korruptiolle379. 

 

Tietty kilpailuhenkisyys tulli- ja rajaviranomaisten välillä on tyypillistä monissa jäsenmaissa. 

Se ilmenee esimerkiksi organisaatioiden pyrkimyksinä kasvattaa henkilöstö- ja muita resurs-

sejaan toista virkakuntaa suuremmiksi tai oman organisaationsa roolin korostamisena esimer-

kiksi huumausainetakavarikoiden yhteydessä. Kilpailuhenkisyys voi olla toiminnan tehok-

                                                 
374 Better management of EU borders through cooperation, study to identify best practices on the cooperation 
between border guards and customs administrations working at the external borders of the EU, Center for the 
Study of Democracy (CSD), 5 Alexander Zhendov St., 1113 Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-477-169-0, 2011. 
Sivu 18. 
375 Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista tiedostaa, että tavarakuljetusten sekaan voidaan kätkeä laittomasti 
Eurooppaan salakuljetettavia henkilöitä. 
376 Kyseisiä havaintoja on tehty muun muassa Bulgariassa, Kreikassa, Puolassa ja Sloveniassa (Better manage-
ment of EU borders through cooperation, study to identify best practices on the cooperation between border 
guards and customs administrations working at the external borders of the EU, Center for the Study of Democra-
cy (CSD), 5 Alexander Zhendov St., 1113 Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-477-169-0, 2011. Sivu 18). 
377 Kyseisiä havaintoja on tehty muun muassa Bulgariassa, Kreikassa ja Sloveniassa (Ibid, sivu 19). 
378 Ibid. Sivu 19. 
379 Anti-corruption measures in EU border control, Center for the Study of Democracy (CSD), study commis-
sioned by Frontex, ISBN 978-954-477-192-8, 2012, published by the Center for the Study of Democracy. Sivu 
13. 
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kuuden kannalta tietyissä tilanteissä hyvä asia, mutta saattaa johtaa arvojen kautta yhteisön 

identiteettiin ja toiminta-ajatuksiin kiinteytyneenä viranomaisyhteistyön heikkenemiseen.380 

 

Tulli- ja rajaviranomaisten välisiä kulttuurieroja ilmenee Euroopan laajuisesti381. Tullihallin-

tojen toimintakulttuureissa on eroja eri jäsenmaiden välillä. Tulliviranomaisten kesken on 

sovittu Euroopan laajuisesta henkilöstönvaihto-ohjelmasta muun muassa tiedonvaihdon li-

säämiseksi ja parhaiden käytänteiden levittämiseksi. Myös erilaisia tullihallintojen -ja tullivi-

ranomaisten yhteistyön parantamiseen pyrkiviä seminaareja järjestetään säännöllisesti. Yh-

teisten tietojärjestelmien avulla mahdollistetaan tehokas tiedonvaihto EU:n jäsenmaiden 

tullihallintojen välillä. Erilaiset riskiprofiilit syötetään tietojärjestelmiin jäsenmaiden väliseen 

keskusteluun perustuen. Kunkin jäsenmaan tulliviranomaiset kohdentavat oman toimintansa 

näiden yhdessä muodostettujen riskiprofiilien perusteella. Tullin riskiprofiileja käsittelevään 

tietojärjestelmään on lisätty pakollisena täytettävänä kenttänä niin sanottu ”feed back loop”, 

jonka kautta on annettava tehtyjen tarkastusten perusteella palautetta riskiprofiilien laadusta 

tulevaisuuden kehitystyötä silmälläpitäen. Komission päätöksen perusteella voidaan tehostaa 

jäsenmaiden tulliviranomaisten toimintaa ja kohdentaa tarkastuksia prioriteettiprofiilien mu-

kaisesti maksimissaan kahden viikon ajaksi kerrallaan. Euroopan komission päätöksellä teh-

täviä priorisoituja tarkastuksia toimeenpannaan kaikissa jäsenmaissa. Tietojärjestelmä ei 

mahdollista tällä hetkellä riskiprofiilien luontia alueellisten tarpeiden perusteella. Se vähen-

tää joidenkin jäsenmaiden halukkuutta EU-tasolta koordinoituun toiminnan tehostamiseen. 

Viranomaisyhteistyöhön liittyen Euroopan komissio pyrkii antamaan vuonna 2013 tiedonan-

non viranomaisyhteistyöllä saadun tiedon yhdistämisestä operatiivisiin tullitarkastuksiin.382 

EU-tason tulliyhteistyön voidaan katsoa perustuvan edellä esitetyn perusteella rajaturvalli-

suusviranomaisten välistä yhteistyötä enemmän tietojärjestelmissä tapahtuvaan tiedonvaih-

toon. EU-tasolta koordinoidun yhteistoiminnan integraatioiden asteiden voidaan katsoa ole-

van eri tasoilla raja- ja tulliviranomaisten välillä. Tämä asettaa tutkijan haasteelliseen 

tilanteeseen vertailtaessa viranomaisyhteisöjen strategisia kulttuureita keskenään. 

 

5.2 EU:n tulliyhteistyön strateginen kulttuuri historian valossa 

 

EU:n jäsenmaiden tullilaitosten toimintaympäristö muuttui 2000-luvun alussa nopeasti. Tuo-

tanto- ja kulutustavat muuttuivat, kansainvälinen kauppa lisääntyi ja toimintaympäristöön 

                                                 
380 Kucirek Tomas, Head of unit customs policy, European Commission, Directorate General Taxation and Cus-
toms Union, Unit A.1 - Customs policy. Puhelinhaastattelu 13.11.2012. 
381 Wärnhjelm Henrik, Head of Training Unit, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 
10.12.2012. 
382 Satuli Tiina, Member of the cabinet of Commissioner Algirdas Šemeta. Puhelinhaastattelu 27.9.2012. 
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alkoivat vaikuttaa maailmanlaajuiset uhkatekijät, kuten terrorismi ja järjestäytynyt rikolli-

suus. Jotta EU:n tulliliiton383 viranomaiset voisivat jatkossakin vastata monista tehtävistään 

tässä aikaisempaa haastavammassa toimintaympäristössä, käynnistettiin monia uudistushank-

keita. Pitkän aikavälin kattavan ja yhdenmukaisen kehityksen varmistamiseksi EU:n komissio 

tarkasteli jäsenvaltioiden kanssa kattavasti uudelleen EU:n tullilaitosten asemaa ja työtä. Tul-

liliiton pääosaston pääjohtajien vuonna 2007 hyväksymä kertomus oli lähtökohtana vuonna 

2008 annetulle komission tiedonannolle tulliliiton kehittämisstrategiasta. Kehittämisstrategian 

mukaiset tavoitteet on arvioitu saavutettavan toteuttamalla yhdenmukaisesti vaikuttavaa ja 

tehokasta valvontaa sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä tullihallintojen välillä ja muiden viran-

omaisten sekä yritysten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.384 

 

Jotta EU:n ulkorajoilla voidaan toteuttaa turvallisuuden alaan kuuluvia toimenpiteitä lisäten 

samalla viranomaisten ja yritysten tehokkuutta, tarvitaan tiiviimpää ja parempaa yhteistyötä, 

koordinointia ja yhteen toimivuutta tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten välillä. Jä-

senvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission välisissä keskusteluissa on tullihallinnon 

sisäisten rakenneuudistusten lisäksi laajasti tunnustettu, että entistä suurempia voimavaroja 

tulisi jatkossa osoittaa tulliliiton riskinhallinta- ja tietojenhallintajärjestelmien sekä mekanis-

mien kehittämiseen, kriiseihin reagointia koskevien tulliliiton valmiuksien ja mahdollisuuksi-

en lisäämiseen sekä muiden viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehtävän 

yhteistyön kehittämiseen.385 EU:n tulliviranomaisten välinen operatiivinen yhteistyö ei ole 

konkretisoitunut EU:n rajaturvallisuusyhteistyötä vastaavalle tasolle. Poliittisista linjauksista 

ja pitkän aikavälin suunnitelmista on havaittavissa EU:n tulliviranomaisten ja komission kes-

kuudessa herännyt tarve selvittää tulliviranomaisten muiden viranomaisten kanssa tehtävästä 

yhteistoiminnasta mahdollisesti saatavia synergiaetuja ja välineitä EU:n sisäisen turvallisuu-

den parantamiseksi. EU-tason tulliyhteistoiminnassa on havaittavissa merkkejä pyrkimyksestä 

strategisen kulttuurin luomiseen. EU-tason tulliyhteistyön piirissä tapahtuva integraatio ei ole 

edennyt yhtä pitkälle kuin rajaturvallisuuden alalla. Tästä yhtenä konkreettisena esimerkkinä 

voidaan mainita tulliviranomaisten yhteistoimintaa koordinoivan pysyväisviraston puuttumi-

nen. Sen voidaan tehtyjen haastattelujen perusteella olettaa vaikeuttavan EU-tasolla tapahtu-

vaa yhteistyötä raja- ja tulliviranomaisten välillä. 

 

                                                 
383 Tulliliitto on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT sopimus) ensimmäisessä luvussa 
tarkoitettu EU:n tulliliitto ja -alue, lukuun ottamatta tulliliittoja Turkin, Andorran ja San Marinon kanssa. 
384 EU:n komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kertomus tulliliiton kehittämisstrategian 
edistymisestä, Bryssel 20.12.2011, KOM(2011) 922 lopullinen. 
385 Ibid. 
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EU:n tulliyhteistyön piirissä sekä jäsenmaiden tullien pääjohtajat että apulaispääjohtajat ta-

paavat kahdesti kunkin kalenterivuoden aikana keskustellakseen tulliviranomaisten välisestä 

yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Näiden epävirallisten386 kokousten yhteydessä on kyetty 

edistämään eri EU-maiden tulliviranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.387 EU-

tasolla vallitsevasta raja- ja tulliviranomaisten välisestä kilpailusta saatiin edellä mainittuun 

viitteeseen liittyvän haastattelun aikana käytännön todiste. Haastateltava totesi epävirallisten 

tapaamisten edistävän eri jäsenmaiden välisten tulliviranomaisten yhteistoimintaa paremmin 

kuin Frontexin hallintoneuvoston toiminta edistää rajaviranomaisten välistä yhteistyötä. Fron-

texin hallintoneuvoston toiminnassa on mukana paitsi rajaturvallisuudesta vastaavien viran-

omaisten päälliköitä, myös sisäasiainministeriöiden edustajia eri jäsenmaista. 

 

Kansainvälinen yhteistyö kolmansien maiden sekä maailman tullijärjestön (World Customs 

Organization, WCO) kanssa vaikuttaa tulliyhteistyön strategisen kulttuurin kehittymiseen 

EU-tasolla. Tämän yhteistyön pääajurina voidaan pitää perustellusti taloudellisten intressien 

turvaamista, kuten tullikomissaari Algirdas Šemetan388 puheesta EU:n ja Kiinan välisessä 

tulliyhteistyökonferenssissa Shanghaissa 1.9.2010 voidaan havaita. Šemeta totesi puheessaan 

muun muassa seuraavasti389: 

 

” The EU and China are strategic partners, both committed to promoting reform and open-

ness thereby increasing trust and confidence in one another, especially in economic and trade 

cooperation. … Our efforts in the European Union to develop cooperation with our trading 

partners should be seen in this context, both bilaterally and multilaterally, for instance in the 

World Customs Organisation. “ 

 

Toisaalta tullikomissaari Šemetan puheen kautta välittyivät myös EU:n pyrkimykset tullivi-

ranomaisten toiminnan tehostamiseen laajentamalla ajattelua käsittämään myös toimintamah-

dollisuudet EU:n sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Šemeta painotti EU:n ja Kiinan väli-

sessä tulliyhteistyökonferenssissa tulliviranomaisten roolin muuttumista pelkästä 

veronkerääjästä laaja-alaisemmaksi kansalaisten turvallisuuden tasoon vaikuttavaksi viran-

omaiseksi390: 

 
                                                 
386 Ei EU:n rakenteiden puitteissa järjestettyjen tapaamisten. 
387 Kucirek Tomas, Head of unit customs policy, European Commission, Directorate General Taxation and Cus-
toms Union, Unit A.1 - Customs policy. Puhelinhaastattelu 13.11.2012. 
388 Commissioner Algirdas Šemeta, Commissioner of Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud. 
389 Algirdas Šemeta, EU Commissioner for Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud: Speech/10/406, 
EU-China – Modern Customs Building Bridges to Facilitate Legitimate Trade and Protecting Citizens, Interna-
tional Customs Conference, China (Shanghai), 1 September 2010. 
390 Ibid. 
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” The days when customs' primary role was to collect import duties are long gone. Modern 

customs has a much widened role. It must ensure the smooth flow of legitimate trade and, at 

the same time, protect citizens from risks posed by international trade: fraud, terrorism and 

organized crime. “ 

 

Edellä mainittua puheen osaa on mielenkiintoista tarkastella diskurssianalyysin keinoin. Rin-

nastamalla turvallisuuden edistäminen ja taloudellisen kasvun perusedellytyksenä olevat es-

teettömät tavaravirrat, komissaari Šemeta pyrkii tekemään tullin roolista turvallisuustoimijana 

helpommin ymmärrettävän. Käyttämällä kaupankäynnin edistämisesimerkkiä, jonka puhuja 

olettaa antavan yleisölleen positiivisen mielleyhtymän, pyrkii Šemeta vahvistamaan myös 

käyttämänsä rinnastusparin toista osaa, turvallisuutta.391 

 

Turvallisuusuhkien torjunnan sisällyttämisellä tulliviranomaiskentän toiminta-ajatteluun lail-

lisen kaupankäynnin edistämisen lisäksi pyritään EU-tason toiminnan kautta tehostamaan EU-

maiden tulliviranomaiskentän toimintaa ja levittämään samalla eurooppalaisia toimintamalleja 

kolmansien maiden viranomaiskenttään. Uhkien vaikutusta EU:n tulliyhteistyön strategisen 

kulttuurin kehittymiseen käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

5.3 Uhkien vaikutus EU:n tulliyhteistyön strategiseen kulttuuriin 

 

Keskityttäessä EU:n sisäisen turvallisuuden viitekehykseen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen, 

on tärkeää havaita, ettei EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa ole mainittu suoranaisesti 

tulliviranomaisiin liittyviä uhkia kaikkien jäsenmaiden yhteisiä uhkia käsittelevässä luvussa. 

Tullin toimialaan liittyvät Eurooppaan kohdistuvat rikollisuuden aiheuttamat riskit ja uhkat, 

kuten talousrikollisuus ja laiton huumausainekauppa, mainitaan sisäisen turvallisuuden strate-

gian johdanto -luvussa.392 Tullin roolin selkeä mainitsematta jättäminen sisäisen turvallisuu-

den strategiassa johti tulliviranomaisten mielenkiinnon hiipumiseen sisäiseen turvallisuuteen 

liittyviin kysymyksiin393. Tarkasteltaessa tullin roolia sisäisen turvallisuuden strategian täytän-

töönpanossa on olennaista havaita, että komission laatimassa sisäisen turvallisuuden strategi-

an toteuttamissuunnitelmaan liittyvässä tiedonannossa tullin rooli tulee esille selkeämmin 

kuin itse strategia-asiakirjassa. Toteuttamissuunnitelman neljäs tavoite käsittelee turvallisuu-

den vahvistamista rajavalvonnan avulla. Tähän tavoitteeseen liittyvä kolmas toimi käsittelee 

tulliviranomaisten yhteistä riskienhallintajärjestelmää osana EU-tasolle keskitettävää tietojär-
                                                 
391 Jokinen, Arja. Diskurssianalyysi liikkeessä, Vastapaino, Tampere, 1999. Sivut 153–154. 
392 Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia. 
393 Hobbing Peter, Dr., Senior Associate Fellow, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Puhelin-
haastattelu 18.9.2012. 
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jestelmää tarkastusten kohdentamisen mahdollistamiseksi.394 Viime vuosina sattuneet tapauk-

set, kuten alaluvussa 2.1 esitelty havainto Genovan satamaan tuodusta mahdollisesti räjähdys-

aineita sisältävästä kontista tai Iso-Britanniassa välilaskun tehneestä koneesta löydetty printte-

rin mustesäiliöön kätketty räjähde, osoittavat, että EU:n tulisi kyetä toimimaan nykyistä 

tehokkaammin globaalien ja viranomaisten sektorirajat ylittävien uhkien torjumiseksi.  

 

Euroopan komission tulliasioista vastaava komisaari Algirdas Šemeta otti EU-maiden ja Tur-

kin tullien pääjohtajille Vilnassa 19.5.2011 pitämässään puheessa kantaa viranomaisyhteis-

työn välttämättömyyteen torjuttaessa nykypäivän monialaisia turvallisuusuhkia. Komissaarin 

lausunnosta on myös nähtävissä hänen pyrkimyksensä korostaa turvallisuusajattelun merki-

tystä tulliviranomaisten keskuudessa. Šemetan tullien pääjohtajille pitämästä puheesta käy 

ilmi myös yhteisen riskianalyysin laadinta mahdollisena viranomaisrajat ylittävän yhteistyön 

osa-alueena. Komissaari Šemeta totesi muun muassa seuraavasti395: 

 

” The Yemen incident last October clearly showed that no single authority can protect citi-

zens, and no country or region can work in isolation. Determining the EU response to these 

security threats is a task that stretches beyond my portfolio. But my services are ensuring that 

the contribution of customs to the protection of citizens by cooperating and sharing expertise 

and effective risk analysis of advance information plays a key part. By cooperating closely 

with the other authorities involved, with partner countries, international organisations and 

stakeholders, we should ensure common standards to avoid creating unnecessary burdens for 

businesses. ” 

 

EU:n tullikomissaarin puheen kautta välittyy EU-tasolla vallitseva pyrkimys lisätä tulliviran-

omaisten käyttöä EU-kansalaisten turvallisuuden edistämiseen. Toisaalta EU-maiden ja yri-

tysten taloudellisten intressien turvaamispyrkimysten voidaan todeta muodostavan komissaa-

rin tullihallintojen pääjohtajille pitämän puheen ydinviestin. 

 

Frontexin vuodelle 2012 laatimassa riskianalyysissä (Annual Risk Analysis, ARA) mainitaan 

tullin toimialaan liittyviä uhkia. Riskianalyysissä todetaan rajalla työskentelevien viranomais-

ten joutuvan kohtaamaan yhä enemmän huumeiden -ja erilaisten tavaroiden salakuljetusyri-

tyksiä. Schengen -alueelta poistumisen yhteydessä tehtäviin tarkastuksiin liittyen arvioidaan, 

                                                 
394 Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategi-
an toteuttamissuunnitelma, viisi askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa, 22.11.2010. KOM (2010) 673 
lopullinen. 
395 Algirdas Šemeta, EU Commissioner for Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud: Speech/11/358, 
78th meeting of the Directors General for Customs of the EU Member States and Turkey, Vilnius, 19 May 2011. 
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että kolmansiin maihin pyritään viemään yhä enemmän Euroopasta varastettuja ajoneuvoja. 

Rajanylikulkuliikenteen oletettu kasvu sekä monien ihmisten taloudellinen ahdinko saattavat 

johtaa salakuljetuksen lisääntymiseen. Kaikista edellä mainituista salakuljetustyypeistä ja nii-

hin liittyvistä tekotavoista on kirjoitettu omat lukunsa ARA 2012 -raporttiin. Sitä voidaan 

pitää Frontexin toimesta täysin johdonmukaisena menettelytapana, koska viranomaisyhteistyö 

liittyy EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptiin sen neljännen elementin, virastojen ja 

viranomaisten välinen yhteistyö rajaturvallisuuden alalla, kautta.396 

 

Sen sijaan, että tulliviranomaisten toiminta keskittyisi rajat ylittävän järjestäytyneen rikolli-

suuden torjuntaan, on tulliviranomaisten toiminnan keskiössä laittoman kaupankäynnin tor-

juminen ja EU:n tulliliittoon kuuluvien maiden taloudellisten intressien varmistaminen tava-

roiden toimittajien ja liikkeenharjoittajien välisen toimitusketjun valvonnan kautta397. 

Taloudellisten intressien turvaaminen on erityisesti nykyisen taantuman aikana EU:n tulevai-

suudelle elintärkeää. Raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä tutkittaessa on hyvä pitää 

mielessä, että EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konsepti on kehitetty ulkorajat ylittävien 

henkilöiden valvontaa ja tarkastuksia varten. Laillisen rajanylikulun edistämisellä ja rajatar-

kastusten riittävän läpäisynopeuden varmistamisella on liittymäpinta myös EU:n ja kolmansi-

en maiden välisen kaupankäynnin sujuvuuden varmistamiseen sekä EU:n taloudellisten in-

tressien turvaamiseen esimerkiksi turismin mukanaan tuomien tulojen välityksellä. 

 

5.4 EU:n tulliyhteistyön strateginen kulttuuri tiivistettynä 

 

Kuten Andrea Riemer on todennut, ei strateginen kulttuuri välttämättä ole tietyn yhteisön eri 

toimijoita yhdistävä tekijä. Strategiselle kulttuurille saattaa olla luonteenomaista myös sirpa-

leisuus.398 EU:n tulliyhteistyön strategista kulttuuria voidaan havainnollistaa Grayn ja Schei-

nin tasoajatteluun perustuvia teesejä399 mukaillen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla (kuva 

13). EU-tason tulliyhteistyön strategisen kulttuurin ytimen ei voida katsoa edenneen rajatur-

vallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin keskiön tavoin EU:n lipussa olevien tähtien muo-

dostaman, eurooppalaista yhtenäisyyttä kuvaavan, ympyrän sisään. Lähimpänä tuon ympyrän 

keskustaa sijaitsee EU:n taloudellisia intressejä turvaava tulliyhteistyön poliittinen pääele-

                                                 
396 Annual Risk Analysis 2012, Frontex, public version. 
397 Euroopan komission verotus- ja tulliliiton pääosaston internet -sivusto: Tiedot saatavissa internet -ositteesta: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_strategy/index_en.htm Tiedot katsottu 
2.1.2013. 
398 Riemer, Andrea K.: Strategic Culture: European Deficits, World Security Network, 16.8.2004. Saatavissa 
internet -osoitteessa: http://www.worldsecuritynetwork.com/Europe/assoc.-prof.-dr.-andrea-k-riemer/Strategic-
Culture-European-Deficits Tiedot katsottu 6.1.2013. 
399 Katso kuva 10 sivulla 105. 
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mentti. EU:n tulliyhteistyön strategiseen kulttuuriin sisältyy kaksi muuta pääelementtiä, jotka 

ovat rajaturvallisuusyhteistyön strategista kulttuuria vastaavasti lainsäädäntö- ja käytännön 

rakenneosat -elementit. 

 

 

 

Kuva 13: EU:n tulliyhteistyön strateginen kulttuuri tiivistettynä. 

 

EU:n tulliyhteistyön strateginen toiminta tapahtuu strategisen kulttuurin viitekehyksessä, jo-

hon kuuluvat seuraavat pääelementit, tekijät ja ominaispiirteet: 

• poliittinen elementti - taloudelliset intressit 

o tekijät: kauppapolitiikka, veropolitiikka, yhteinen tullialue, yhteinen tullitariffi 

o ominaispiirre: päämäärähakuisuus 

• lainsäädäntöelementti 

o tekijät: tullikoodeksi, tullikoodeksin soveltamisasetus, tullittomuusasetus 

o ominaispiirre: velvoittavuus 

• käytännön rakenneosat -elementti 

o tekijät: yhteinen riskienhallintajärjestelmä, koordinoitu toiminnan tehostaminen, 

kokoukset ja tapaamiset, viranomaisvaihto-ohjelma, teknologia 

o ominaispiirre: yhteentoimivuus. 
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Strategisen kulttuurin pääelementtejä yhdistää ideologia. EU:n tulliyhteistyön strategisen kult-

tuurin elementtejä yhdistävänä ideologiana on katkoviivalla strategisen kulttuurin tiivistelmä-

kuvaan (kuva 13) piirretty eurooppalaisuus, jonka ei voida katsoa edenneen rajaturvallisuus-

puolella vallitsevan eurooppalaisen ideologian tasolle. EU:n tulliyhteistyön ideologian 

kehittymisen hitauteen on vaikuttanut esimerkiksi todellisten yhteiseurooppalaisten tulliyh-

teistyöoperaatioiden puuttuminen. Tullipuolella jäsenvaltioiden viranomaiset tehostavat omaa 

toimintaansa EU-tasolla koordinoitujen riskiprofiilien perusteella. Jotkut tulliviranomaiset 

ovat jopa osallistuneet rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimiin yhteisoperaatioihin ja 

saaneet niiden kautta vaikutteita rajaturvallisuusyhteistyön toimijoiden piirissä vallitsevasta 

strategisesta kulttuurista. Ideologiaa hyödyntäen pyritään määrittämään pääelementtien väliset 

suhteet sekä kulloinkin vallitseva painopiste. Vielä kehityksen ensi askelia ottava EU:n tul-

liyhteistyön eurooppalainen ideologia joutuu aika ajoin siirtymään pois kansallisten prioriteet-

tien tieltä. Tämä näkyy esimerkiksi joidenkin jäsenmaiden halukkuutena korostaa alueellista 

tai kahdenvälistä yhteistyötä EU-tasolta koordinoidun toiminnan sijaan. 

 

EU:n tulliyhteistyön strategisen kulttuurin muodostumisen ja kehittämisen ongelmallisuutta 

lisää useiden erilaisten toimijoiden aiheuttama toimintakentän sirpaleisuus. Neuvoston alai-

set tulliyhteistyöryhmä ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyöryhmä sekä komissioon kuulu-

vat verotus- ja tulliliiton pääosasto sekä petostentorjuntavirasto OLAF saavat toimintaansa 

vaikuttavia syötteitä ja ohjausta EU:n eri instituutioiden poliittisista linjauksista. Näitä eri 

toimijoita yhdistävänä tekijänä voidaan pitää pyrkimystä reilun, avoimen sekä turvallisen 

EU:n ja kolmansien maiden välisen kaupankäynnin edistämiseen. 

 

EU:n tulliyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementteihin kuuluvat ominaispiirteet vaikut-

tavat eurooppalaista identiteettiä korostavan strategisen kulttuurin kehittymiseen. Käytännön 

rakenneosat -elementtiin kuuluva teknisen tason yhteentoimivuus ja yhteisen tietojärjestelmän 

kehittäminen eivät riitä strategisen kulttuurin syventämiseen. Tällä hetkellä yhteentoimivuus 

liittyy lähinnä eri järjestelmien tiedonsiirto- ja rajapintatekniikoiden yhteensovittamisen kaut-

ta mahdollistettuun tiedonvaihtoon jäsenmaiden viranomaisten ja EU:n eri toimijoiden kes-

ken. Lisäksi EU:n tulliyhteistyössä tarvittaisiin käytännön lainvalvontaviranomaistoiminnan 

tasolla keskenään harmonisoituja ja EU-tason kriteerit täyttäviä toimintamenetelmiä. Pää-

määrähakuisuuteen liittyen poliittisen elementin tekijöiden avulla on pyritty varmistamaan 

Lissabonin sopimuksen mukaisesti, että vienti- ja tuontitullit sekä kaikki vaikutukseltaan 

vastaavat maksut ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä.  Kaikki tulliliittoon kuuluvat 

maat soveltavat yhteistä tullitariffia suhteessa kolmansiin maihin. EU-tason lainsäädäntö 

velvoittaa jäsenmaita järjestämään oman lainsäädäntönsä EU-periaatteiden mukaiseksi. Ny-
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kyistä vahvempi eurooppalainen identiteetti tulliyhteistyön eri toimijoiden välillä saattaisi 

edesauttaa toiminnan tehostamista ja laajentaa ajattelua Lissabonin sopimuksen tarjoamien 

mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä mahdollistaa synergiaetujen kautta 

saavutettavat kustannussäästöt. 

 

Strategisen kulttuurin tasoajatteluun perustuen EU:n tulliyhteistyön strategisen kulttuurin ul-

kokehällä vaikuttavat mahdolliset väärinkäytökset, jotka voivat ilmetä esimerkiksi kaupan-

käynnin sääntöjen kiertämisyrityksinä. Myös erilaiset uhkat aiheuttavat tulliyhteisyön strate-

gisen kulttuurin ulkokehällä sisäisen turvallisuuden kannalta suuren haasteen. Esimerkiksi 

rajat ylittävä terrorismi, johon ei liity henkilöitä rajojen ylitysten aikana400, on globaali unio-

nin kansalaisten turvallisuuteen vaikuttava uhka. Yhteistyöllä maailman tullijärjestön kanssa 

EU:n tulliviranomaiset voivat saada tietoa unionin turvallisuutta parantavista toimintatavoista 

ja käytänteistä sekä vastavuoroisesti levittää globaalia turvallisuutta edesauttavia eurooppa-

laista kulttuuria ja periaatteita. Viranomaisyhteistyöstä saatavat mahdollisuudet erityisesti 

EU:n yhtenäisyyden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tulisi pyrkiä sisällyttämään 

tulliyhteistyön strategiseen kulttuuriin, niin poliittisen eliitin ja viranomaisjohdon näyttämän 

esimerkin kuin kenttätoiminnasta saatavan yhteistoimintakyvyn ja luottamuksen kautta. Lii-

keyritysten ja tavarantoimittajien kanssa oikein tehtävällä yhteistyöllä voidaan edesauttaa 

unionin taloudellisia pyrkimyksiä ja mahdollistaa tiedonsaanti sisäisen turvallisuuden uhkien 

torjumiseksi. 

 

EU:n tulliyhteistyön strateginen kulttuuri determinoi EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strate-

gista kulttuuria vähemmän tullipuolen toimijoiden piirissä tapahtuvaa päätöksentekoa. Tähän 

vaikuttavina merkittävimpinä tekijöinä ovat EU-tason tullipuolen toimijoiden pirstaleisuus 

sekä selkeän yhteisymmärryksen puuttuminen EU:n ja jäsenmaiden päätösvallan piiriin kuu-

luvista asioista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400 Kuten edellä esitellyt tapaukset Genovan satamasta ja Iso-Britanniasta todistavat. 
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6. EU:N YHDENNETYN RAJATURVALLISUUDEN TEHOSTAMINEN 

 

6.1 Mahdolliset vaihtoehdot raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön tiivis-

tämiseen EU-tasolla 

 

Jäsenmaiden lainsäädäntö ja viranomaisyhteistyökulttuuri strategisen kulttuurin osana vaikut-

tavat EU-tasolta koordinoituun yhteistoimintaan. Esimerkiksi monissa Etelä-Euroopan maissa 

viranomaisten välillä vallitsee tiukka kilpailuasetelma vastakohtana Pohjoismaissa pääosin 

vallalla olevalle yhteistyökulttuuria korostavalle toimintatapamallille. Konkreettisena osoituk-

sena tästä voidaan pitää sitä, että Espanjan vuonna 2009 isännöimä yhteisoperaatio Indalo on 

ainoa EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoima operaatio, joka on keskeytetty pää-

johtajan päätöksellä isäntämaan viranomaisten (Guardia Civil, National Police) erimielisyyk-

sistä johtuen.401 EU:n rajaturvallisuuden kannalta tulliviranomaisten kanssa tehtävällä järjes-

telmällisellä yhteistyöllä on toimintaa tehostava vaikutus. Ruohonjuuritason toiminnan kautta 

konkreettisena esimerkkinä voidaan pitää tullisinetillä suljettujen lastien, kuten konttien, 

avaamista ihmissalakuljetusyritysten paljastamiseksi. Kansallisen tason viranomaisyhteistyön 

ongelmista kertoo Etelä-Espanjassa Algecirasin satamassa yhteiseurooppalaisen rajaturvalli-

suusoperaation aikana sattunut tapahtuma, jossa koiranohjaajien tehtyä havainnon konttiin 

mahdollisesti kätketyistä laittomista maahantulijoista kesti useita tunteja ennen kuin tullaus-

sinetit saatiin avattua oikeaoppisesti tulliviranomaisten toimesta.402   

 

Tulliviranomaisten EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin hyödyntämisestä saamien 

etujen voidaan katsoa olevan jopa rajaviranomaisten tulliyhteistyöstä saamia etuja suurempia. 

Tulliviranomaiset voivat hyötyä rajaviranomaisilta saamastaan analysoidusta tiedustelutie-

dosta erityisesti rajanylityspaikkojen ulkopuolelta. Tämän tiedustelutiedon avulla he voivat 

lisätä oman operatiivisen toimintansa tehokkuutta jopa merkittävissä määrin. Pelkän tupakan 

salakuljetuksen ja siitä johtuen EU:lta saamatta jäämien verotulojen lisäksi rajaviranomaisilla 

on käytössään EU-tasolta koordinoitua tiedustelu -ja riskianalyysitietoa merialueilta. Fronte-

xin pääasiassa Välimerellä koordinoimien merialueen yhteisoperaatioiden aikana on tehty 

                                                 
401 Yhteiseurooppalaisen operaation keskeyttämisellä EU-tasolta käsin, operaatiota isännöivän maan viranomais-
ten epäasiallisen toiminnan seurauksena, voidaan katsoa olevan poliittisia vaikutuksia. Vuonna 2009 Espanjan 
viranomaisten toiminta oli yhteistyössä operaatioon osallistuvien jäsenmaiden kanssa laaditun operaatiosuunni-
telman vastaista johtaen muista jäsenmaista Espanjan avuksi lähetettyjen viranomaisten toiminnan keskeytymi-
seen, ja Frontexin pääjohtajan tekemän päätöksen jälkeen ennenaikaiseen kotiinpaluuseen. Operaatiota jatkettiin 
muutaman viikon tauon jälkeen Espanjan viranomaisten ilmoitettua toimintatapojensa muuttuneen omalta sisä-
asiainministeriltään saaman poliittisen ohjauksen lopputuloksena. Nykyisin Guardia Civil ja National Police 
jakavat yhteisen operaatiokeskuksen Madridissa. 
402 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012. 
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useita havaintoja kalansaaliiden siirtämisestä aluksesta toiseen pyrkimyksenä sekä tarkastus-

ten ja verojen maksamisen välttäminen että kalastuskiintiöiden vääristely. Nämä havainnot on 

tehty laittomien maahantulijoiden kuljetuksesta Eurooppaan epäiltyjen alusten valvonnan ja 

tarkastusten yhteydessä. Jäsenmaiden tulliviranomaiset voivat laajentaa ja tehostaa toimin-

taansa EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptille rakentuvien operaatioiden kautta Lis-

sabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.403 

 

Edellä esitettyihin käytännönläheisiin esimerkkeihin perustuen voidaan todeta, että niin poliit-

tisella eliitillä kuin kenttätyöhön osallistuvilla viranomaisilla on halutessaan mahdollisuuksia 

vaikuttaa raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseen sekä saada tiivistetyn 

yhteistyön kautta omaa toimintaansa ja EU:n sisäistä turvallisuutta palvelevia etuja. Peter 

Hobbing sai vuonna 2010 pitkälti Genovan satamassa olleen pommiepäilyn ja Iso-

Britanniassa välilaskun tehneestä koneesta löydetyn räjähteen seurauksena Euroopan parla-

mentilta toimeksiannon laatia tutkimus tullin roolista EU:n ulkorajojen valvonnassa404. Hän 

esittää tutkimuksessaan tekemien avainlöydösten lisäksi erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja 

raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseksi EU-tasolla. Eräs Hobbingin te-

kemistä päähavainnoista on seuraava405:  

 

” The current exclusion of customs from border management at the EU level represents a 

unique feature that is not in line with international standards. It may have to do with specific 

European developments since the 1990s. “ 

 

Peter Hobbingin laatiman tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa kyseessä ole-

van tutkijan oma tausta tullivirkamiehenä Saksassa406. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 

määritelmässä todetaan varsin selkeästi, että yhteistyö raja- ja tulliviranomaisten kesken sisäl-
                                                 
403 Ibid. 
404 Hobbing Peter, Dr., Senior Associate Fellow, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Puhelin-
haastattelu 18.9.2012. 
405 Customs Cooperation in the Area of Freedom, Security and Justice. The role of customs in the management 
of the EU’s external border, Peter Hobbing, June 2011. ISBN 978-94-6138-104-0. Available for free download-
ing from the CEPS website: http://www.ceps.eu 
406 Kesäkuussa vuonna 2012 Liettuassa järjestetyssä EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin mahdollisia 
kehittämistarpeita käsitelleessä konferenssissa juuri Saksan tullin edustajat toivat selkeästi esille pyrkimyksensä 
pitää raja- ja tulliviranomaisten tehtävät toisistaan erillään ja keskittyä yhteistyön parantamiseen. He myös ilmai-
sivat pitävänsä Coordinated Border Management -termiä (CBM) laaja-alaisempana ja Integrated Border Mana-
gement -käsitettä (IBM) parempana ajatellen nykypäivän laaja-alaisia uhkia (Leese Graham, sähköpostihaastatte-
lu 26.9.2012). Saksan tullin edustajien ajatusten taustalla voidaan olettaa olevan pelko rajaviranomaisten 
päätösvallan lisääntymisestä tulliin nähden, mikäli tulliviranomaiset yhdistettäisiin nykyistä selkeämmin IBM -
käsitteen alle kuuluviksi. Tutkijan mielestä molemmat viranomaiset ovat keskenään tasavertaisia toimijoita, 
joiden tulee huomioida lainsäädännön sanelemat rajoitteet kehittäessään toimintaansa omien ”kattokäsitteiden-
sä” alla. EU-tasolla Lissabonin sopimuksen artiklat 77(1)(c) ja 2(d) antavat unionille mandaatin kehittää EU:n 
yhdennettyä rajaturvallisuutta (Integrated Border Management, IBM). Yhdennetty rajaturvallisuus on kehitetty 
henkilöiden valvontaa ja tarkastuksia varten. Tulli on mukana IBM-konseptissa sen neljännen elementin kautta. 
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tyy kokonaiskonseptiin sen neljännen osa-alueen, virastojen ja viranomaisten välisen yhteis-

työn rajaturvallisuuden alalla, kautta. Näin ollen tullia ei ole jätetty yhdennetyn rajaturvalli-

suuden ulkopuolelle, vaikka kyseinen konsepti on kehitetty henkilöiden valvontaa ja tarkas-

tuksia varten. Tutkijan tekemänä yhteenvetona Hobbingin Euroopan parlamentille laatimasta 

tutkimuksesta voidaan todeta, että ainakin implisiittisesti Hobbing pyrkii antamaan seuraavan 

viestin: Oli virhe jättää tulli ikään kuin EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin ulko-

puolelle. EU-tason rajaturvallisuustoimijoiden, kuten Frontexin, tulisi nyt lähestyä tulliviran-

omaisia ja ottaa heidät mukaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan yhteistoimintaan. Hobbing 

esittää yhtenä vaihtoehtona jopa ”tulliyksikön” liittämistä Frontexin organisaatioon, mikäli 

taloudellisista syistä ei ole mahdollista perustaa EU:n tulliviranomaisille omaa pysyväisviras-

toa407. Tulliyksikön perustaminen osaksi rajaturvallisuusvirastoa on ristiriidassa Hobbingin 

tätä diplomityötä varten antaman haastattelun kanssa. Haastattelussa Hobbing totesi, että tulli-

viranomaisilla on vahva yhteinen identiteetti, joka näkyy esimerkiksi kilpailuna rajaviran-

omaisten kanssa valvontaiskuilla saavutetuista tuloksista. Tulliviranomaiset tuntevat myös 

tiettyä kateutta Frontexin koordinoimissa yhteisoperaatioissa tehdyistä tullin toimialaan kuu-

luvista löydöksistä. Nykyisen taloudellisen tilanteen aikana EU:n tulliviraston perustamiseen 

voisi johtaa vain todellinen selkeästi tullin toimialaan liittyvä turvallisuuskatastrofi.408 Sekä 

haastattelun että Euroopan parlamentille laatimansa tutkimuksen perusteella Peter Hobbing 

pitää EU:n tullitoimijoiden pysyväisviraston perustamista tehokkaimpana keinona raja- ja 

tulliviranomaisten välisen EU-tason yhteistoiminnan tehostamiseksi. Tullipuolen omaa pysy-

väisvirastoa voidaan pitää myös valtaosan tämän diplomityön yhteydessä tehtyjen haastattelu-

jen perusteella kaikkien eri toimijoiden välisen yhteistyön ja politiikan lohkojen kautta edistet-

tävän strategisen kulttuurin kannalta selkeimpänä ratkaisuna409. 

 

Kuten aiemmin on todettu, neuvosto on kehottanut poliisivirasto Europolia ottamaan 

tullilainsäädännön noudattamiseen liittyvät näkökohdat huomioon kehittäessään vakavaa ja 

järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia uhkakuva-arvioita (SOCTA) 410. Frontexin jäsenmaiden 

viranomaisille uhka-arvioihinsa perustuen antamissa suosituksissa (recommendations) 

painotetaan raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön tärkeyttä rajat ylittävän 

rikollisuuden torjumiseksi. Rajaturvallisuusviraston koordinoimien eurooppalaisten 

yhteisoperaatioiden  operaatiosuunnitelmiin kirjattuihin tavoitteisiin on sisällytetty pyrkimys 
                                                 
407 Customs Cooperation in the Area of Freedom, Security and Justice. The role of customs in the management 
of the EU’s external border, Peter Hobbing, June 2011. Sivu 35. 
408 Hobbing Peter, Dr., Senior Associate Fellow, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Puhelin-
haastattelu 18.9.2012. 
409 Toisaalta on huomioitava EU-instituutioiden nykyiset pyrkimykset pikemminkin rajoittaa kuin lisätä pysy-
väisvirastojen kokonaismäärää sekä taloudellisen tilanteen määrittämät realiteetit. 
410 Neuvoston päätöslauselma tullilainsäädännön noudattamista koskevan yhteistyön tulevaisuudesta (2012/C 
5/01), 13.12.2011. 
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raja- ja tulliviranomaisten välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön lisäämiseen. Näin ollen tarve 

yhteistyön kehittämiseen ja turvallisuusajattelun lisäämiseen tulliviranomaisten keskuudessa 

on tiedostettu EU-tasolla. Yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa vaikeuttaa tullin EU-tason 

toimijoiden hajanaisuus ja vanha Lissabonin sopimusta edeltäneiden pilarirajojen kaventama 

ajattelutapa. Haastattelujen aikana tämä vanhakantainen ajattelu tuli esille useaan otteeseen, 

kuten seuraavat näkemykset osoittavat. Neuvoston alaisen tulliyhteistyöryhmän (CCWP) 

toiminta perustuu Lissabonin sopimusta edeltäneen aikakauden kapea-alaiseen ajatteluun411. 

Euroopan komission sisäisissä kokouksissa keskustellaan yhä edelleen pilarirajoista412. 

 

Euroopan komission sisäasioiden pääosasto (DG HOME) järjesti yhteistyössä verotus- ja tul-

liliiton pääosaston (DG TAXUD) kanssa kesäkuussa vuonna 2012 kokouksen liittyen raja- ja 

tulliviranomaisten välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksiin. Kokouksen perusteella laa-

ditusta muistiosta voidaan tarkastella komission ja jäsenmaiden näkemyksiä yhteistyön tehos-

tamismahdollisuuksista. Asiakirjassa todetaan, että yhteistyön tason arvioimiseksi ei ole ole-

massa järjestelmällisiä mittareita. Tämän lisäksi monissa jäsenmaissa ei anneta mitään 

seuraamuksia virkamiehille, jotka tietoisesti välttävät toimimista yhteistyössä toisen virka-

kunnan edustajien kanssa.413 

 

Kuten aiemmin on todettu, kansalliset käytännöt vaikuttavat raja- ja tulliviranomaisten väli-

seen yhteistyöhön myös EU-tasolla. Jäsenmaat ja komissio ovat laatineet erilaisia yhteistyö-

malleja toiminnan tehostamiseksi. Tarkastusten paremman synkronoinnin mahdollistamiseksi 

molemmilla viranomaisilla tulisi olla pääsy toisen viranomaisen tietokantaan tarvittavissa 

määrin. Kalusto- ja rakennushankkeiden paremmalla koordinoinnilla tai jopa yhteishankin-

noilla vältettäisiin päällekkäisyyksiä ja saavutettaisiin taloudellisia etuja. Kalustohankinnoissa 

tulisi varmistaa yhteentoimivuus. Tiedonvaihtoa ja yhteisten riskianalyysien laadintaa lisää-

mällä parannettaisiin analyysien kattavuutta, vähennettäisiin päällekkäisyyksiä ja mahdollis-

tettaisiin rajat ylittävien henkilöiden kattava profilointi tarkastusten tehostamiseksi. Virkakun-

tien välistä koulutusta tulisi lisätä ammattitaidon ja ajattelun laajentamiseksi. Toisaalta tulli- 

ja rajaviranomaisten tehtäväkentän tarkan rajaamisen todettiin joidenkin jäsenmaiden mie-

lestä olevan tehokkaan yhteistoiminnan perusedellytys. Tämän näkemyksen voidaan katsoa 

olevan ristiriidassa virkakuntien rajat ylittävän koulutuksen kanssa. Tehtävien tarkka rajaa-

                                                 
411 Hobbing Peter, Dr., Senior Associate Fellow, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Puhelin-
haastattelu 18.9.2012. 
412 Satuli Tiina, Member of the cabinet of Commissioner Algirdas Šemeta. Puhelinhaastattelu 27.9.2012. 
413 European Commission, Directorate General Home Affairs and Directorate General Taxation and Customs 
Union, Discussion paper on the guidelines for the cooperation between Border Guards – Customs administra-
tions working at the external borders. The document is written based on the results of an expert meeting on 14 
June 2012. 



147 
 

minen ja oman tehtäväkentän tärkeyden korostaminen saattaa aiheuttaa kenttätason virka-

miehissä haluttomuutta osallistua toisen viranomaisen pitämään koulutukseen ja oppia toisen 

virkakunnan asioita. Sen voidaan olettaa haittaavan yhteistyötä ja esimerkiksi jopa estävän 

tehokkaan yhteispartioinnin. Yhteisillä tutkintaryhmillä ja tutkintojen tuloksista raportoimalla 

voitaisiin tehostaa rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa. Virkakuntien välisillä yhteisoperaa-

tioilla , joissa kumpikin viranomainen keskittyy omaan tehtäväkenttäänsä kuuluviin asioihin, 

kyettäisiin välttämään päällekkäisyyksiä ja edistämään tiedonvälitystä toiminnan tehostami-

seksi.414 

 

Pohdittaessa mahdollisia vaihtoehtoja EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön 

tiivistämiseen on helppo todeta, että kaikkien toimijoiden tulisi ajatella nykyistä laaja-

alaisemmin antamatta virkakuntien välisen kilpailun budjettivaroista vaikuttaa toiminnan 

suunnitteluun. Kilpailuasetelma ja taloudelliset realiteetit kääntävät koko synergiaetuajattelun 

ikään kuin päälaelleen, koska eri virkakuntien on joka tapauksessa osoitettava omat tuloksen-

sa ja oma vaikuttavuutensa kovenevan kilpailun aikakaudella415. Toisaalta taloustilanteen voi-

daan katsoa myös ajavan virkakuntia toisiaan kohti. Poliittisista vaikutteista johtuvat yhteis-

työn esteet kyseenalaistetaan nykypäivänä aiempaa helpommin. Veronmaksajien edun 

voidaan katsoa velvoittavan päättäjiä yhteistyön lisäämiseen. Usein viranomaistoimijat erityi-

sesti kenttätoiminnan tasolla tai keskijohdossa suhtautuvat yhteistyöhön kaikista myötämieli-

simmin. Monesti tämä tosin johtuu henkilökohtaisista, sopimuksiin kirjaamattomista, suhteis-

ta. 

 

Tulliviranomaiset eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen EU:n kompetenssiin ja jäsenmaiden 

kompetenssiin416 kuuluvista asioista. Sen on todettu vaikeuttavan huomattavasti yhteistyön 

tehostamismahdollisuuksista keskustelemista.417 EU-tason operatiivisesta toiminnasta saatu-

jen kokemusten perusteella voidaan todeta raja- ja tulliviranomaisten väliselle yhteistyölle 

olevan mahdollisuuksia, mikäli eri toimijoiden rooleista saavutetaan molempien virkakuntien 

piirissä yhteinen näkemys. Operatiivisen tason tarpeita ja mahdollisuuksia yhteistyön paran-

tamiseksi on olemassa. Tiedonvaihdon tehostaminen, yhteinen riskianalyysi sekä molempien 

virkakuntien edustajille alusta asti suunnitellut yhteisoperaatiot418 mahdollistavat EU-tasolta 

koordinoidun yhteistyön tehostamisen. Tullipuolella ei ole saavutettu juurikaan tuloksia neu-

                                                 
414 Ibid. 
415 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
416 Tullipuolella ei ole olemassa selkeää näkemystä komission ja parlamentin (EU-toimijat) sekä neuvoston (jä-
senmaat) päätösvaltaan kuuluvista asioista. EU:n toimintaan liittyen voidaan yleisesti ottaen todeta parlamentin 
ja komission pyrkivän laajentamaan omia roolejaan jäsenmaiden roolien kustannuksella. 
417 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
418 Kuten aiemmin tässä diplomityössä esitelty Frontexin koordinoima Indalo -yhteisoperaatio. 
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voston työryhmien (LEWP, CCWP) toiminnan kautta. Sisäisen turvallisuuden pysyvän komi-

tean (COSI) työhön osallistuvien toimijoiden roolituksessa on kehitettävää. Tullin toimijoiden 

kanssa tehtävää yhteistyötä vaikeutta se, etteivät monien maiden CCWP:n edustajat osallistu 

COSIn kokouksiin. COSI ei ole vielä kyennyt muodostamaan jäsenmaiden suhteen omaa, eri 

toimijoiden ja toimintojen yhteensovittamiseen pyrkivää, rooliaan.419 

 

EU:n kolmansissa maissa järjestämien tukiprojektien kautta on saatu kokemuksia erilaisista 

mahdollisuuksista raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseksi. EUBAM:ssa 

(EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) Euroopan unionia Moldovassa ja 

Ukrainassa edustavan koulutusorganisaation johtajalla on yleensä ollut rajaupseeritausta ja 

apulaisjohtajalla pitkä kokemus tullipuolen tehtävistä. EUBAM:n kautta saatujen kokemusten 

perusteella420 voidaan todeta raja- ja tulliviranomaisten EU:n sisällä tapahtuvan EU-tason 

yhteistyön kehittämisen edellyttävän EU:n tulliviraston perustamista selkeäksi yhteistyö-

kumppaniksi Frontexille, raja- ja tulliviranomaisten välisen tiedonvaihdon parantamista toisen 

viranomaisen työnkuvan oppimiseksi, lainsäädännön muuttamista ja yhdenmukaistamista 

sektorirajat ylittävän viranomaistoiminnan mahdollistamiseksi sekä rajanylikulkuun liittyvien 

viranomaisrekisterien käytön avaamista molemmille viranomaisille.421 

 

6.2 Strategisten kulttuurien vaikutus EU-tason raja- ja tulliviranomaisten yhteis-

työhön 

 

EU-tason toiminnan integraatiokehitys on edennyt rajaviranomaisten keskuudessa tulliviran-

omaisia pidemmälle pitkälti Schengenin sopimuksen ja EU-tason lainsäädännön ansiosta. Ne 

ovat myös selkeyttäneet yhteisen näkemyksen muodostamista EU:n ja jäsenmaiden kompe-

tenssiin kuuluvista tehtävistä.422 EU:n rajaturvallisuusviranomaisten -ja EU:n tulliyhteistyön 

strategisten kulttuurien keskinäisen vertailun ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön antaman 

                                                 
419 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
420 EUBAM:n lisäksi EU on tukenut Länsi-Balkanin alueen rajaturvallisuustoimintojen kehittämistä. Vuosina 
2000–2006 toteutettuun CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) -
tukiohjelmaan sisältyi rajaturvallisuustoimintojen kehittäminen Länsi-Balkanin maissa (The European Union and 
the Western Balkans - Building the Future Together, ISBN: 92-894-5527-6, European communities, published in 
August 2004). EU on tukenut erikseen Kosovon rajavalvonnan järjestelyjen rakentamista osana EULEX Kosovo 
tukiprojektia. EULEX Kosovo -projektin operatiivinen toimintavalmius saavutettiin vuonna 2009 (EULEX Ko-
sovo, European Union Rule of Law Mission in Kosovo, Factsheet, www.eulex-kosovo.eu ). Vuoden 2013 ke-
väästä alkaen on pyritty käynnistämään EU:n rajaturvallisuusoperaatio Libyassa rajaturvallisuuden vahvistami-
seksi (Ulkoasiainministeriön tiedote 70/2013, 22.3.2013). 
421 Pokornyi Katalin, Integrated Border Management (IBM) advisor, European Border Assistance Mission to 
Moldova and Ukraine (EUBAM). Puhelinhaastattelu 12.10.2012. On tärkeää huomioida, että Sopimus Euroopan 
unionin toiminnasta (SEUT), Artikla 77, ei anna oikeuksia tullilainsäädännölle. Lisäksi tietojärjestelmiin liitty-
vistä yksityiskohdista tulisi säätää kansallisen tason lainsäädännöllä.  
422 Wärnhjelm Henrik, Head of Training Unit, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 
10.12.2012. 
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vaikutuksen arvioinnin mahdollistamiseksi tässä tutkimuksessa hyödynnetään Meyerin suosi-

tusta ”pilkkoa” strategisen kulttuurin käsite tärkeimpiin käsitteellisiin, normatiivisiin ja toi-

minnallisiin komponentteihin. Strategisten kulttuurien vaikutusta yhteistyöhön voidaan tar-

kastella strategisten kulttuurien pääelementtien423 kautta.  

 

Poliittinen elementti on rajaturvallisuusyhteistyön puolella selkeästi lähempänä eurooppalai-

sen yhtenäisyyden ydintä. EU:n vapaan liikkuvuuden alueen ulkorajojen turvallisuuden val-

vontaa voidaan pitää rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin johtavana päämääränä. 

EU:n tulliyhteistyön strategisen kulttuurin poliittisessa elementissä korostuu EU:n tullialuee-

seen kuuluvien maiden taloudellisten intressien edistäminen. Nämä turvallisuuspäämäärät ja 

taloudelliset, kaupan valvontaan liittyvät intressit, eivät aina kohtaa. Maantieteellinen alue, 

jonka etuja raja- ja tulliviranomaiset pyrkivät ajamaan, ei ole täysin yhtenevä. Strategisen 

kulttuurin olennaisen tekijän, yhtenäisen poliittisen näkemyksen, puuttuminen EU:n ja jäsen-

maiden toiminnan piiriin kuuluvista asioista heikentää strategisen kulttuurin poliittista ele-

menttiä tullipuolella vaikeuttaen samalla raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä EU-

tasolla. Poliittisen elementin osalta voidaan havaita myös positiivista kehitystä. EU:n rajatur-

vallisuus- ja tulliyhteistyön strategiset kulttuurit ovat viime aikoina lähentyneet turvallisuus-

ajattelun merkityksen korostuessa tulliviranomaisten toiminnan eri tasoilla. 

 

Lainsäädäntöelementin osalta voidaan todeta, että rajaturvallisuustoimijoiden keskuudessa on 

päästy integraation etenemisen ja yhteisen poliittisen näkemyksen johdosta yhteisymmärryk-

seen suuremmasta määrästä jäsenmaita velvoittavaa EU-lainsäädäntöä tullipuolen toimijoihin 

verrattuna. Lainsäädännöllä velvoitetaan eri jäsenmaiden viranomaisia toimimaan tiettyjen 

vähimmäiskriteerien mukaisesti. Tämä harmonisointi vahvistaa rajaturvallisuusyhteisön stra-

tegista kulttuuria ja lisää toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenmaiden välillä sekä parantaa eri mai-

den rajaviranomaisten välistä luottamusta. EU-tason yhteistyön ollessa vähäisempää tullipuo-

len toimijoiden keskuudessa, ei myöskään EU-tason yhteistyölle toisen viranomaisen kanssa 

ole poliittisten dokumenttien lisäksi strategisen kulttuurin antamaa tukea. Tullikoodeksin tur-

vauudistuksen voidaan katsoa olevan turvallisuusajattelua ja EU-tason viranomaisyhteistyötä 

edistävä tekijä. 

 

Käytännön rakenneosat -elementtejä vertailtaessa voidaan havaita selkeästi EU:n rajaturvalli-

suusyhteistyön -ja EU:n tulliyhteistyön strategisten kulttuurien kehittyneen keskenään eri as-

teelle. EU:n jäsenmaiden yhteisoperaatiot ovat rajaturvallisuuspuolella jo arkipäivää. Jäsen-

                                                 
423 EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementit on esitelty tarkemmin alaluvussa 4.5 ja 
EU:n tulliyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementit alaluvussa 5.4. 
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maiden operaatioista saama lisäarvo edesauttaa entisestään integraation syvenemistä. EU-

tasolta koordinoidun rajaturvallisuuskoulutuspuitteiston avulla luodaan perusteita eurooppa-

laisen rajaturvallisuuskulttuurin kehittämiselle alatasolta alkaen poliittisen eliitin tekemän 

työn tueksi sekä mahdollistetaan Schengen -alueen jäsenmaiden välinen yhteistyö operaatioi-

den aikana. Tullipuolen toimijoiden osalta käytännön rakenneosat -elementtiin kuuluu lähinnä 

jäsenmaiden viranomaisten toiminnan tehostaminen EU-tasolta koordinoidun tiedonvaihdon 

avulla laadittuihin riskiprofiileihin perustuen. Kokousten ja viranomaisvaihto-ohjelmien ei 

voida katsoa kehittävän EU-tason tulliyhteistyön kulttuurillista taustaa koordinoitua koulutus-

ta ja yhteisoperaatioita vastaavalla tavalla. Eri tasoille kehittynyt käytännön rakenneosat -

elementti aiheuttaa haasteita raja- ja tulliviranomaisten väliseen yhteistyöhön. Tullipuolen eri 

toimijoiden taholta on esiintynyt kateutta eurooppalaisissa rajaturvallisuusoperaatioissa saa-

vutettuihin tullitoiminnan piiriin kuuluviin tuloksiin liittyen. Eräänä esimerkkinä tästä voidaan 

pitää komission sisäasiain pääosaston (DG HOME) edustajan Frontexin virkamiehelle lausu-

maa kommenttia erään raja- ja tulliviranomaisten yhteistyötä käsittelevän kokouksen tauolla: 

 

” Please don’t to talk to Customs on enhanced cooperation and the results achieved during 

Frontex coordinated joint operations because it would make customs officials angry424. “ 

 

Tullipuolen toimijat tuntevat itsensä uhatuiksi keskusteltaessa EU-tason yhteistyöstä rajatur-

vallisuusviranomaisten kanssa. Taustalla lienee pelko siitä, että Frontex ottaisi johtavan roolin 

myös EU-tason tulliyhteistyöoperaatioissa. Tullitoimijoiden edustajat tuntevat olevansa EU-

tason yhteistyöstä keskusteltaessa heikommassa asemassa ilman riittävän vahvaa omaa eu-

rooppalaiseen identiteettiin perustuvaa strategista kulttuuria.425 

 

Käytännön rakenneosat -elementtiin liittyvässä raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistoi-

minnan edistämisessä tulisi muistaa molempien viranomaisten tasa-arvoinen kohtelu ja vää-

rinymmärrysmahdollisuuksien minimoiminen. Yhteistoiminnan kehittämisen haasteellisuutta 

ja sensitiivisyyttä kuvaava esimerkki liittyy Frontexin ja neuvoston alaisen tulliyhteistyöryh-

män (CCWP) välillä käytyyn keskusteluun. Frontexin operatiivinen osasto pyysi CCWP:n 

kautta tulliviranomaisia osallistumaan Frontexin koordinoimaan yhteisoperaatioon. CCWP 

ilmoitti vastauksessaan, ettei tulliviranomaisten resursseja kannata tuhlata lähettämällä heidät 

                                                 
424 Ares Richard, Head External Relations/International Organisations Team, Senior External Relations Officer, 
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 10.9.2012. 
425 Ibid. 
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tarkastamaan ihmisiä. Yhteistyön mahdollistamiseksi raja- ja tulliviranomaisten toiminnan 

yhteinen koordinointi olisi kenties pitänyt aloittaa jo operaation suunnittelun alkuvaiheessa.426 

 

EU:n rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien piiriin kuuluvat toimijat vai-

kuttavat yhteistyöhön. Kuten Riemer on todennut, saattaa strategiseen kulttuuriin liittyä toi-

mintakentän sirpaleisuus427. Tullipuolen monien EU-tason toimijoiden ja niiden välisten eri-

laisten näkemysten johdosta EU-tason raja- ja tulliyhteistyön kehittäminen on ongelmallista. 

Sitä edesauttaisi yhteisymmärrykseen pääseminen tullin toimijoiden keskuudessa EU:n ja 

jäsenmaiden kompetensseihin kuuluvista asioista. 

 

Strategisten kulttuurien kenttiin liittyvien tekijöiden ja toimijoiden taustalla vaikuttavien seik-

kojen selventäminen edesauttaa konstruktivistisesta näkökulmasta hermeneuttisin menetelmin 

muodostettujen strategisten kulttuurien ymmärtämistä. Taustatekijät vaikuttavat viranomais-

käytänteiden vaihtelevuuteen eri puolella Eurooppaa. EU:n instituutioihin, toimielimiin ja 

jäsenmaiden viranomaisiin niiden olemassaolon aikana kehittyneet organisaatiokulttuurit voi-

vat heikentää tai pahimmillaan jopa estää yhteistyön ja nykyistä tehokkaamman toiminnan 

yhä monipuolistuvia EU:n sisäisen turvallisuuden uhkia vastaan. Erilaiset organisaatiokulttuu-

rit sekä rajavartioviranomaisten sotilas- ja tulliviranomaisten siviiliorganisaatiotaustat, näky-

vät myös EU-tasolla osina kyseisten virkakuntien muodostamien yhteisöjen strategisia kult-

tuureita. 

 

EU-tasolla vaikuttavat erilaiset strategiset kulttuurit aiheuttavat haasteita yhteistyölle ja tie-

donvälitykselle. Se näkyy myös operatiivisen tason toiminnassa kansallisella tasolla. Esimer-

kiksi Italiassa sotilaallisesti järjestäytyneen Guardia Di Finanzan (GDF) ja tullin väliset yh-

teisoperaatiot sekä valvontaiskut ovat kariutuneet, koska viranomaiset eivät ole päässeet 

yhteisymmärrykseen siitä, kuka yhteisoperaatioita tai valvontaiskuja johtaa. GDF ei sotilas-

taustaisena organisaationa ole voinut hyväksyä toimimista siviiliviranomaisen johdossa. Toi-

saalta tullin mielestä GDF:n kanssa ei voi kommunikoida mielekkäällä tavalla, koska GDF:n 

päätöksentekojärjestelmä on sotilastaustasta johtuen liian jäykkä ja hidas. Nopeaa reagointia 

vaativissa tapauksissa yhteisoperaatiot ovat kariutuneet siihen, etteivät GDF:n joukot ole ky-

enneet toimimaan lainkaan, koska esimiehiltä ei ole saatu päätöstä operaatioon osallistumises-

ta riittävän nopeasti. Vastaavia havaintoja on tehty myös Ranskassa, Espanjassa, Bulgariassa 

                                                 
426 Blomqvist Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
427 Riemer, Andrea K.: Strategic Culture: European Deficits, World Security Network, 16.8.2004. Saatavissa in-
ternet -osoitteessa: http://www.worldsecuritynetwork.com/Europe/assoc.-prof.-dr.-andrea-k-riemer/Strategic-
Culture-European-Deficits Tiedot katsottu 6.1.2013. 
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ja Puolassa. Näissä maissa toimivien sotilaskulttuuritaustaisten rajaturvallisuuden ylläpitoon 

osallistuvien organisaatioiden428 päätöksenteko on osoittautunut liian hitaaksi.429 

 

Huolimatta siitä, että EU:n sisällä raja- ja tulliviranomaisten välisessä yhteistoiminnassa on 

kehittämistarpeita, tuetaan EU:n koordinoiman EUBAM (EU Border Assistance Mission to 

Moldova and Ukraine) -projektin avulla Moldovassa ja Ukrainassa sekä raja- että tulliviran-

omaisia muun muassa yhteisten koulutustapahtumien kautta430.  EUBAM:sta saatujen koke-

musten perusteella raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön tehostamisella on saavutettu 

taloudellisia säästöjä ja vähennetty henkilöstöresurssitarpeita. EUBAM:n kautta saatujen ko-

kemusten perusteella voidaan todeta, että viranomaisten välisen luottamuksen lisääminen on 

avainasemassa yhteistyön kehittymisen kannalta. Luottamuksen puute ja strategisten kulttuu-

rien kautta viranomaisyhteisöihin muodostuneet toimintakulttuurit saattavat aiheuttaa epä-

selvyyksiä. Esimerkiksi EUBAM:n toiminnan piirissä kahden maan431 yhteensä neljän viran-

omaisen päälliköiden allekirjoitettua yhteistyösopimuksen, oli raja- ja tulliviranomaisilla sen 

tulkinnasta ja käytäntöön soveltamisesta täysin erilaiset näkemykset vain kaksi päivää sopi-

muksen allekirjoittamisen jälkeen. Merkille pantavaa oli, että yhteisymmärrys löytyi helpom-

min valtion rajan yli toimivien saman virkakunnan edustajien kesken kuin samaa kansalli-

suutta edustavien eri virkakunnan edustajien välillä.432 Myös EU-tason toiminnassa tulisi 

huomioida strategisten kulttuurien vaikutteet pyrittäessä yhteistyön tiivistämiseen. Politiikan 

lohkojen kautta välitetyn eurooppalaisen identiteetin vahvistamisella voidaan mitä todennä-

köisimmin pienentää väärinymmärrysten riskiä ja parantaa yhteistyötä. 

 

6.3 EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön vaikutus EU:n yh-

dennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen tehostamiseen 

 

Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on todettu, tulisi EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta 

käyttää Lissabonin sopimuksen aikakaudella laaja-alaisena instrumenttina sisäisen turvalli-

suuden uhkien torjumiseen ja vapaan liikkuvuuden alueen ulkorajan korkeatasoisesta valvon-

nasta huolehtimiseen. Raja- ja tulliviranomaisten välisellä yhteistyöllä voidaan tehostaa 

                                                 
428 French Gendarmerie, Spanish Civil Guard (Guardia Civil), Bulgarian Border Guard and Polish Border Guard. 
429 Better management of EU borders through cooperation, study to identify best practices on the cooperation 
between border guards and customs administrations working at the external borders of the EU, Center for the 
Study of Democracy (CSD), 5 Alexander Zhendov St., 1113 Sofia, Bulgaria, ISBN: 978-954-477-169-0, 2011. 
Sivu 19. 
430 Hobbing Peter, Dr., Senior Associate Fellow, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels. Puhelin-
haastattelu 18.9.2012. 
431 Moldova ja Ukraina. 
432 Pokornyi Katalin, Integrated Border Management (IBM) advisor, European Border Assistance Mission to 
Moldova and Ukraine (EUBAM). Puhelinhaastattelu 12.10.2012. 
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Schengen -alueen ulkorajojen valvonnan tasoa erityisesti siellä missä EU:n tullialueen -ja 

Schengen -alueen ulkorajat yhtyvät433. 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden tavoitteisiin kuuluu laillisen rajanylitysliikenteen edistä-

minen. Riittävä läpäisynopeus rajanylityspaikoilla palvelee myös EU:n taloudellista kasvua ja 

on siten sekä raja- että tulliviranomaisten tavoitteiden mukaista. Rajanylitysten läpäisynopeut-

ta voidaan edistää ja henkilöstöresursseja säästää tekemällä henkilöiden rajatarkastukset ja 

tullitarkastukset yhden viranomaisen toimesta esimerkiksi sellaisilla rajanylityspaikoilla, joilla 

rajanylitysliikenteen määrä on melko vähäistä ja koostuu pääasiassa ammattiliikenteen har-

joittajista. Edellä mainittu menettely estää viranomaistoiminnan päällekkäisyyttä ja tehostaa 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämistä.434 

 

Mikäli raja- ja tulliviranomaisilla on pääsy tarvittavilta osin toisen viranomaisen tietokantoi-

hin435, voidaan esimerkiksi riskiprofiilien välitystä nopeuttaa. Tätä kautta turvallisuuden tasoa 

voidaan parantaa, kun riskiprofiilin mukaiset henkilöt voidaan ohjata tarkastettaviksi sekä 

raja- että tulliviranomaisten toimesta. Viranomaisrajat ylittävän koulutuksen kautta voidaan 

lisätä tulliviranomaisten tietotaitoa EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin tarjoamista 

mahdollisuuksista. Tällä tavalla esimerkiksi tullin EU:n ulkopuolella yhteistyössä kolmansien 

maiden viranomaisten kanssa työskentelevät yhdysmiehet osaisivat huomioida nykyistä laa-

jemmin EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden tarpeet ja mahdollisuudet riskianalyysiin ja vää-

rennettyihin asiakirjoihin liittyen.436 

 

EU:n ulkorajoilla työskentelevien viranomaisten toiminnassa esiintyvä korruptio on poliitti-

sesti herkkä aihe. Korruption viranomaistoiminnalle aiheuttama uhka on havaittu niin EU-

tasolla kuin jäsenmaissa. Tutkimustietoon perustuvien suositusten mukaisesti Frontexin tulisi 

sisällyttää korruptiolle altistavien uhkien tarkkailu ja seuranta osaksi EU:n laajuisia riskiana-

lyysejä. Raja- ja tulliviranomaisten välistä yhteistyötä kehittämällä voidaan tehostaa myös 

                                                 
433 Katso luku 2.1, Schengen -ja tullialueen rajat. 
434 European Commission, Directorate General Home Affairs and Directorate General Taxation and Customs 
Union, Discussion paper on the guidelines for the cooperation between Border Guards – Customs administra-
tions working at the external borders. The document is written based on the results of an expert meeting on 14 
June 2012. 
435 Tietojärjestelmiin myönnettävistä oikeuksista on säädettävä kansallisen tason lainsäädännöllä operatiiviseen 
tarpeeseen perustuen (Blomqvist Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Af-
fairs, Unit C.1 - Border management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012). 
436 European Commission, Directorate General Home Affairs and Directorate General Taxation and Customs 
Union, Discussion paper on the guidelines for the cooperation between Border Guards – Customs administra-
tions working at the external borders. The document is written based on the results of an expert meeting on 14 
June 2012. 
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korruption vastaista taistelua.437 Yhteistyön vähentäessä korruptiota on perusteltua olettaa, 

että EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin käyttö rajat ylittävän rikollisuuden torjun-

taan tehostuu. 

 

6.4 EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön vaikutus kansainväli-

sen, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan 

 

Raja- ja tulliviranomaisten välisillä, alusta asti yhteisesti suunnitelluilla operaatioilla kyettäi-

siin laajentamaan EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämistä nykyiseen verrattuna. 

Operaatioiden perustuessa sekä uhka-arvioiden että maalittamisen osalta molempien viran-

omaisten tiedustelu- ja analyysitietoon, voitaisiin saada lisätietoa ja perusteita henkilöihin 

kohdistuvan valvonnan ja tarkastusten nykyistä tehokkaammaksi kohdentamiseksi. Suunnitel-

taessa EU-tason viranomaisyhteistoiminnan tehostamistarpeita, olemassa olevat riskianalyysit 

ja uhka-arviot tulisi huomioida yli viranomaisrajojen. Esimerkiksi rajaturvallisuusviraston 

vuodelle 2012 laatimassa riskianalyysissä (Annual Risk Analysis 2012, ARA) arvioidaan, että 

EU:n ulkorajoilla työskentelevät viranomaiset joutuvat kohtaamaan yhä enemmän rajat ylittä-

vää rikollisuutta, jonka osa-alueet liittyvät toinen toisiinsa. Ihmisten-, huumausaineiden -ja 

muun salakuljetuksen sekä EU:n alueelta kolmansiin maihin siirrettävien varastettujen ajo-

neuvojen takana ovat usein samat järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiot. Kuten EU:n 

rajaturvallisuusyhteistyön puitteissa järjestyt yhteisoperaatiot osoittavat, voidaan EU:n yh-

dennetyn rajaturvallisuuden konseptin avulla saada myös muita viranomaisia, kuten tullia, 

palvelevia tuloksia. Voidaan olettaa, että molempien virkakuntien edustajien osallistuessa 

operaatioiden suunnitteluun alusta asti kyetään EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta hyödyn-

tämään vielä nykyistä tehokkaampana instrumenttina rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. 

 

EU:n kolmansissa maissa järjestämien tukioperaatioiden, kuten EUBAM:n438, kautta saaduis-

ta tuloksista voidaan todeta raja- ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön kehittämisen tehos-

tavan rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa. Raja- ja tulliviranomaisten välistä tiedonvaihtoa 

tehostamalla on kyetty parantamaan rajaturvallisuutta sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen 

liittyen. Eri viranomaisten hankkimaa tietoa on voitu hyödyntää erityisesti yhteisten, rajat 

ylittävää rikollisuutta torjuvien, tutkintaryhmien toiminnassa. Moldovan ja Ukrainan viran-

omaiset ovat kyenneet EUBAM:n tukemana luomaan yhteisen riskianalyysin ja rikostieduste-

                                                 
437 Anti-corruption measures in EU border control, Center for the Study of Democracy (CSD), study commis-
sioned by Frontex, ISBN 978-954-477-192-8, 2012, published by the Center for the Study of Democracy. Sivut 
124–125. 
438 The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 
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lun mahdollistavat rakenteet ja toimintaprosessit. Tällä tavalla on tuotettu ja jaettu huomatta-

vasti aiempaa tehokkaammin ja mahdollisimman reaaliaikaisesti tietoa rajat ylittävän rikolli-

suuden kehitystrendeistä, reiteistä, toimintatavoista ja todennäköisistä painopistealueista. Li-

säksi Moldovan ja Ukrainan viranomaiset ovat laatineet yhteistoiminnassa erityisraportteja, 

joihin on koottu suositusesityksiä tutkintaryhmille ja syyttäjille moniulotteisten rajat ylittävän 

rikollisuuden tapausten ratkaisemiseksi. Lisäksi raportteja laadittaessa on pyritty keskitty-

mään eri tasoilla työskentelevien ja viranomaisresurssien käytöstä päättävien henkilöiden työn 

helpottamiseen. Rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta konkreettisimpia raja- ja tul-

liviranomaisten välisen yhteistyön tehostamisesta saatavia etuja ovat olleet tutkintaprosessien 

yhdenmukaistaminen, oikea-aikainen sekä tutkijoita että syyttäjiä palveleva tiedonvälitys, 

tilanneymmärryksen kehittäminen ja keskittyminen aiempaa enemmän myös toista viran-

omaista palvelevien todisteiden sekä oikeudenkäyntejä edistävien tietojen keräämiseen.439 

 

EUBAM:n toiminnalla on kyetty lisäämään suunnitelmallista yhteistyötä Moldovan ja Ukrai-

nan viranomaisten välillä tilojen ja valvontavälineiden käytön tehostamiseksi. Tällä tavalla on 

saavutettu kustannussäästöjä ja tehostettu rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa. Kahden 

maan neljä viranomaista tietävät aiempaa enemmän toistensa toimintamenetelmistä ja kul-

loinkin vallitsevista painopisteistä niin alueellisesti kuin teemallisestikin. Päällekkäisyyksiä 

on kyetty vähentämään kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla. Lisäksi on huomionarvoista, 

että EUBAM:n toiminnan kautta on onnistuttu parantamaan keskinäistä luottamusta kahden 

EU:n ulkopuolisen maan raja- ja tulliviranomaisen välillä. Tämä luottamus on kehittynyt yh-

teistyöstä saatavien etujen konkretisoituessa rikosten ratkaisemiseen ja resurssien tehokkaam-

paan käyttöön liittyvinä tuloksina eri viranomaistasoilla. Lisäksi yhteistyö on lisännyt ymmär-

rystä muissa viranomaisorganisaatioissa vallitsevista ja toimintaan heijastuvista 

kulttuurillisista tekijöistä. Yhteistyötä erityisesti alussa haitanneet pitkälti kulttuurillisista te-

kijöistä johtuneet väärinymmärrykset ovat puolestaan vähentyneet.440 

 

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian ja Tukholman ohjelman mukaisesti uudet rajat ylittä-

vät uhkat vaativat laaja-alaista ajattelukykyä, uusia innovaatioita ja erityisesti sektorirajat ylit-

tävää viranomaisyhteistyötä. Sisäisen turvallisuuden strategia painottaa lisäksi ulkoisen tur-

vallisuuden ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuuksien korostumista. Näin ollen 

sisäisen turvallisuuden ulkoinen elementti, yhteistyön kehittäminen kolmansien maiden kans-

                                                 
439 Progress Report 2005–2010, Main achievements in border management by the partner services in five years 
of EUBAM activity, European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 13 Uyutna Street, 
65012 Odessa, Ukraine. Saatavissa internet -osoitteessa: www.eubam.org Tiedot katsottu 28.12.2012. 
440 Pokornyi Katalin, Integrated Border Management (IBM) advisor, European Border Assistance Mission to 
Moldova and Ukraine (EUBAM). Puhelinhaastattelu 12.10.2012. 
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sa, kuuluu EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa määritettyjen strategisten tavoitteiden 

joukkoon. Jotta järjestäytyneen, rajat ylittävän, rikollisuuden vaikutuksia EU:n vapaan liikku-

vuuden alueen turvallisuuteen voidaan vähentää, on tärkeää parantaa tuvallisuuden tasoa kol-

mansissa maissa. Rajat ylittävän rikollisuuden torjunta viranomaisyhteistyötä lisäämällä sekä 

oikeusvaltiokehityksen edistäminen kolmansissa maissa palvelevat EU:n sisäistä turvallisuut-

ta441. 

 

Kahden virkakunnan kalusto- ja henkilöstöresurssien sekä riskianalyysien, rikostiedustelun ja 

maalittamisen avulla voidaan varautua ja vastata nykyistä tehokkaammin myös EU:n sisäistä 

turvallisuutta uhkaaviin uusiin ilmiöihin. Aiemmin tässä tutkimuksessa esitellyt tapaukset442 

Genovan satamasta ja Iso-Britanniasta osoittavat, että valtioiden rajoja ylittää nykyään myös 

”terrorismi ilman henkilöitä”. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen sekä raja- 

ja tulliviranomaisten välisen yhteistyön kehittämisen kannalta on syytä muistaa, että terroris-

min aiheuttajina ovat aina henkilöt. EU:lla on tulevaisuudessa paremmat edellytykset paljas-

taa nämä henkilöt ja torjua terrorismia, mikäli EU:n lainvalvontaviranomaisten yhteisen stra-

tegisen kulttuurin tukemana rakennetaan unionille kokonaisvaltainen 

riskienhallintapolitiikka, jonka perusteella hyödynnetään kaikkia olemassa olevia instrument-

teja mahdollisimman laaja-alaisesti ilman kateutta ja keskinäistä kilpailua. 

 

6.5 EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmän mahdolliset kehitystarpeet 

 

Laadittujen haastattelujen ja tässä diplomityössä erityisesti painotetun viranomaisyhteistyön 

näkökulmasta voidaan todeta, ettei EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käsitteeseen liity suu-

ria tai välittömiä toimenpiteitä vaativia kehitystarpeita. Määritelmää voidaan pitää pääsääntöi-

sesti hyvänä, mutta yhdennetyn rajaturvallisuuden konsepti ei operationalisoidu parhaalla 

mahdollisella tavalla yhdennetyn rajaturvallisuuden tuomien mahdollisuuksien yhdistämiseksi 

nykyistä tehokkaammin osaksi käytännön viranomaistoimintaa. Viranomaisten ”reviiriajatte-

lu” ja kulttuurierot haittaavat EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden neljännen elementin ko-

rostamaa yhteistyötä. Tähän haasteeseen pyritään vaikuttamaan EU-tasolta koordinoidulla 

koulutuksella, jotta ongelmaan voitaisiin vaikuttaa viranomaisorganisaatioiden alatasoilla 

tapahtuvan kenttätoiminnan kautta (bottom-up). Tähän asti EU-tason ajattelussa on korostunut 

pyrkimys rakentaa viranomaiskulttuuria ylhäältä päin ohjatulla toiminnalla (top-down). Pelk-

                                                 
441 Progress Report 2005–2010, Main achievements in border management by the partner services in five years 
of EUBAM activity, European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. 13 Uyutna Street, 
65012 Odessa, Ukraine. Saatavissa internet -osoitteessa: www.eubam.org Tiedot katsottu 28.12.2012. 
442 Katso luku 2.1, yhteiset uhkat ja haasteet. 
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kä viranomaisorganisaatioiden alatasoilla toteutettava koulutus ei missään nimessä riitä, vaan 

sillä pyritään täydentämään ylhäältä päin rakennettavaa yhteistyökulttuuria.443  

 

EU-tason toiminnasta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta EU:n yhdennetyn raja-

turvallisuuden konseptin perusrakenteen olevan kunnossa. Haasteellisimpia elementtejä ovat 

rajat ylittävän rikollisuuden tunnistaminen ja tutkiminen yhteistyössä kaikkien toimivaltaisten 

lainvalvontaviranomaisten kanssa (elementti 2) sekä virastojen ja viranomaisten välinen yh-

teistyö rajaturvallisuuden alalla (elementti 4). Nämä kaksi elementtiä liittyvät kiinteästi toi-

siinsa esimerkiksi tietojen vaihdon osalta. Lisäksi kolmanteen elementtiin kuuluva neljäs osa-

alue, toimenpiteet kolmansissa maissa, on ongelmallinen monista eri toimijoista johtuen. Lis-

sabonin sopimuksella perustetun ulkosuhdehallinnon tulisi ottaa oma roolinsa kolmansissa 

maissa EU:n suunnannäyttäjänä. Yhdennetyn rajaturvallisuuden tuomat mahdollisuudet tulisi 

liittää EU:n ulkosuhdehallinnon kolmansissa maissa koordinoimiin toimenpiteisiin esimerkik-

si järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi.444 

 

EU:n ulkopuolisten kolmansien maiden rajaturvallisuusviranomaisten kanssa tehtävän yhteis-

toiminnan aikana on havaittu tarve täsmentää neliportaisen rajaturvallisuusmallin (elementti 

3) neljänteen osa-alueeseen (toimenpiteet kolmansissa maissa) kuuluvia viranomaistoimenpi-

teitä. Kolmansien maiden viranomaisten on ollut vaikeaa ymmärtää EU-maiden suurlähetys-

töjen tai konsulaattien ja liikenteenharjoittajien tai laittoman maahanmuuton torjuntaan eri-

koistuneiden yhteysupseerien roolia EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptissa. EU:n 

yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmän laaja-alaisuus aiheuttaa haasteita kolmansien mai-

den rajaturvallisuusviranomaisten pyrkimyksille saavuttaa EU:n standardien mukainen toi-

minnan taso.445 

 

Nykyisen, neuvoston päätelmien kautta virallistetun, EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 

yleismääritelmän lisäksi on nähtävissä tarve laatia erillinen, toiminnan pääsuuntaviivat tar-

kemmin määrittelevä ohjeistus (guidelines) EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käytäntöön 

soveltamisesta. Esimerkiksi kolmansissa maissa toimivien EU-delegaatioiden työn helpotta-

miseksi olisi syytä täsmentää tärkeimpien rajaturvallisuuteen liittyvien termien, kuten rajatar-

kastus ja rajojen valvonta, tarkat merkitykset. Rajaturvallisuuden päämäärät ja mahdollisuudet 

                                                 
443 Wärnhjelm Henrik, Head of Training Unit, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 
10.12.2012. 
444 Laitinen Ilkka, prikaatikenraali, pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Haastattelu 24.11.2012. 
445 Weijermans Rick, Head External Relations/Third Country Team, Senior External Relations Officer, Frontex. 
Puhelinhaastattelu 19.9.2012. 
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sisältävällä sekä yhteisen näkemyksen varmistavalla EU-tason ohjeistuksella446 tuotettaisiin 

erityisesti rikostorjunnassa lisäarvoa rajaturvallisuuden hyödyntämiselle.447 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käsitettä selittävän ohjeistuksen laadinnasta olisi hyötyä 

myös EU:n jäsenmaille niiden suunnitellessa mahdollisimman kustannustehokkaita viran-

omaisorganisaatiorakenteita ja viranomaisten koulutusta eurooppalaisen ideologian mukai-

sesti.  Ohjeistuksen avulla myös muut kuin rajaturvallisuusalan ammattilaiset kykenisivät 

ymmärtämään nykyistä helpommin EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden roolin osana sisäisen 

turvallisuuden strategiaa sekä hyödyntämään EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta mahdolli-

simman täysimääräisesti osana järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa.448 

 

Virastojen ja viranomaisten välinen yhteistyö kuuluu EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 

konseptiin sen neljännen elementin kautta. Monien eri viranomaisten mukanaolo EU:n yh-

dennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisessä parantaa kustannustehokasta toimintaa laaja-

alaisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi ja niihin reagoimiseksi. Eräänä EU:n yhdennetyn raja-

turvallisuuden neljänteen elementtiin liittyvänä käytännön kehittämistarpeena voidaan maini-

ta merellisen yhteistoiminnan kehittäminen. Jäsenmaiden operatiivisen toiminnan koordinoin-

nin ja tehostamisen lisäksi on olemassa selkeä tarve kehittää EU:lle yhtenäinen meripolitiikka, 

jota sovellettaisiin yhdenmukaisesti EU:n jäsenmaiden aluemeriä ympäröivillä kansainvälisil-

lä merialueilla. Merellisten toimintojen kehittämisen yhteydessä on havaittu, että käyttämällä 

yhteistyön kehittämiseen liittyvässä toiminnassa rannikkovartiosto (coast guard) -termiä, osa 

jäsenmaista ja niiden viranomaisista kokee toimintaa rajoitettavan ainoastaan kapeaa sektoria 

koskevaksi. Rannikkovartiostotoiminnot (coast guard functions) -termiä käyttämällä useam-

mat merelliset viranomaiset on saatu mukaan EU-tasolta koordinoituun merelliseen yhteis-

toimintaan.449 

 

Rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoiman EPN (European Patrols Network) -

yhteistyöfoorumin toimintaan osallistuu useita eri viranomaisia. EPN -kokousten yhteydessä 

keskustellaan merialueiden kautta kulkevan laittoman maahantulon lisäksi laaja-alaisesti eri-

                                                 
446 Huomionarvoista on, että tätä työtä ei tarvitsisi aloittaa alusta. Rajaturvallisuustermistöä on avattu EU Schen-
gen Catalogue -asiakirjassa (EU Schengen Catalogue, Council of the European Union, General Secretariat, DG 
H, 2002). 
447 Blomqvist Vesa, Policy officer, European Commission, Directorate General Home Affairs, Unit C.1 - Border 
management and return policy. Puhelinhaastattelu 19.10.2012. 
448 Ares Richard, Head External Relations/International Organisations Team, Senior External Relations Officer, 
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Puhelinhaastattelu 10.9.2012. 
449 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012. 
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laisista uhkista ja mahdollisuuksista450, joita merellisellä yhteistyöllä voidaan torjua ja hyö-

dyntää. EPN -toiminnan suosio on kasvanut vuosi vuodelta, koska jäsenmaiden viranomaiset 

ovat havainneet laaja-alaisesta yhteistyöstä saatavat hyödyt sen sijaan, että toimintaa olisi 

pyritty rajoittamaan ainoastaan rajaturvallisuusviranomaisia koskevaksi. Europol ja kansain-

välinen poliisijärjestö Interpol ovat lähettäneet edustajansa EPN -kokouksiin havaittuaan 

paremmin koordinoidun merellisen toiminnan tuomat uudet mahdollisuudet järjestäytyneen 

rikollisuuden torjuntaan. Ranskan tulliviranomaisen edustajat osallistuvat EPN -toimintaan 

säännöllisesti. Muiden jäsenmaiden tullit ovat edustettuina kokouksissa käsiteltävistä aiheista 

riippuen. EU:n rannikkovartiostotoimintojen kehittämisen edistämiseksi Frontex on tukenut451 

vuodesta 2009 alkaen vuosittain järjestettävää European Coast Guard Forum -tapahtumaa, 

jossa jäsenmaiden merellisten lainvalvontaviranomaisten päälliköt tai heidän edustajansa ovat 

tavanneet ja keskustelleet merellisistä yhteishankkeista. Euroopan komission edustajat ovat 

osallistuneet Coast Guard Forumin kokouksiin saadakseen tietoa EU:n jäsenmaiden mahdol-

lista lainsäädännöllisistä kehitystarpeista sekä informoidakseen jäsenmaita komission merelli-

seen toimintaympäristöön liittyvistä hankkeista, kuten Eurosur452. Tällä tavoin merellisten 

viranomaisten Euroopan laajuista näkyvyyttä, toiminnan koordinointia ja vaikuttavuutta on 

kyetty parantamaan ilman merellisiin toimintoihin erikoistuneen uuden erillisviraston perus-

tamista. Vastaavanlaisella toiminnalla voitaisiin kenties tehostaa myös Euroopan tullilaitosten 

toimintaa.453 Edellä mainitut esimerkit merelliseen ympäristöön liittyvistä toiminnoista ha-

vainnollistavat EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden neljännen elementin tehokkaan hyödyn-

tämisen tuomia mahdollisuuksia. Toisaalta kyseinen yhdennetyn rajaturvallisuuden osa-alue 

on myös ongelmallinen johtuen muun muassa viranomaisten ”siilotoiminnasta454” taloudelli-

seen kilpailuasetelmaan liittyen. 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden neljännen elementin mukainen yhteistyö virastojen ja 

viranomaisten välillä ei ole mahdollista ilman Euroopan laajuista viranomaisten välistä yh-

teistoimintakykyä. Yhteistoimintakyky edellyttää sekä yhteentoimivuutta (interoperability) 

että yhteensopivuutta (compatibility). Yhteentoimivuuden saavuttamisessa ollaan EU:n raja-

turvallisuusviranomaisten piirissä varsin pitkällä. Frontexin koordinoimana EU:n jäsenmaiden 

                                                 
450 Kuten huumausaineiden salakuljetus, meripelastustoiminta (SAR, Search and Rescue), kalastuksen valvonta 
ja öljypäästöjen torjunta. 
451 Joko järjestänyt itse tai osallistunut tapahtuman rahoittamiseen. 
452 Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosurin avulla pyritään muun muassa muodostamaan rajantakainen tilan-
nekuva (CPIP, Common Pre-Frontier Information Picture) laittoman maahantulon painopistealueilta kolmansista 
maista. 
453 Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, EU:n rajaturvallisuusvi-
rasto Frontex. Puhelinhaastattelu, 2.11.2012. 
454 Siilotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä viranomaisten kapea-alaista toimintaa omien sektorirajojensa 
sisällä ilman koordinoitua yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa toiminnan kokonaisvaikuttavuuden lisäämi-
seksi ja taloudellisuuden parantamiseksi. 
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rajaturvallisuusviranomaiset ovat määrittäneet eurooppalaisten rajaturvallisuudesta vastaavien 

viranomaisten käytössä olevien suorituskykyjen käyttötavat ja henkilöstölle yhteiset toiminta-

tavat sekä käsitteet, yhteisen kielen ja yhteistoiminnan mahdollistavan operatiivisen konsep-

tin. Nämä rajaturvallisuusviranomaisten välisen yhteentoimivuuden varmistamiseen pyrkivät 

kirjallisesti dokumentoidut määritelmät, toimintatavat ja konseptit ovat tarvittaessa myös 

muiden yhteistyöhön osallistuvien viranomaisten käytettävissä. Sen sijaan teknologiaan ja 

tekniikkaan perustuvan yhteensopivuuden saavuttamisessa on haasteita. Teknologinen yh-

teensopivuus voidaan saavuttaa esimerkiksi EU-tasolla määritettyjen standardien perusteella 

valmistettujen välineiden avulla. Teknologista näkökulmaa455 ei ole selkeästi sisällytetty neu-

voston päätelmien mukaiseen EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmään. Lisähaas-

teeksi saattaa muodostua tietyissä jäsenmaissa viranomaiskäytössä olevien teknisten standar-

dien luokitteleminen luottamuksellisiksi tai salaisiksi. Yhteensopivuuden kehittäminen tulisi 

huomioida ensisijaisesti rajaturvallisuusviranomaisten välisen yhteistyön piirissä. Asteittaisen 

teknisen yhteensopivuuden parantamisen ja teknologian kehityksen mahdollisesti tuomien 

ratkaisujen kautta nykytilannetta on mahdollista kehittää.456 EU:n yhdennetyn rajaturvallisuu-

den konseptin mahdollisia kehitystarpeita voidaan havainnollistaa konseptin haasteellisimpien 

elementtien kautta seuraavan kuvan avulla (kuva 14). 

                                                 
455 Teknologian avulla tulisi pyrkiä edistämään rajatarkastusten joustavuutta ja turvallisuutta, jotta kasvaviin 
liikennemääriin kyetään vastaamaan nykyisen taloudellisen tilanteen johdosta vähentyneillä viranomaisresurs-
seilla. Teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti, koska rajaturvalli-
suudella voidaan edesauttaa EU:n taloudellisen kasvun edellytysten turvaamista. 
456 Weijermans Rick, Head External Relations/Third Country Team, Senior External Relations Officer, Frontex. 
Puhelinhaastattelu 19.9.2012. Lisäksi myös EU:n rajaturvallisuusvirastolle perustamisasetuksen päivityksen 
myötä tulleen oikeuden hankkia kaikkia jäsenmaita palvelevaa raskasta rajavalvontaan käytettävää kalustoa 
(ulkovartiolaivoja, lentokoneita, helikoptereita) voidaan olettaa lisäävän teknistä yhteensopivuutta pitkällä täh-
täimellä.  



161 
 

 

 

Kuva 14: EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin haasteellisimmat elementit. 

Kuva on muokattu tähän diplomityöhön sopivaksi lähteenä olevasta esityksestä457. 

 

Tarkasteltaessa EU:n yhdennettyyn rajaturvallisuuteen maailman tullijärjestö WCO:n käyttä-

mästä CBM -konseptista mahdollisesti saatavia kehittämisideoita voidaan todeta, että opera-

tiivista konseptia ratkaisevampaa on poliittisen eliitin ja johtotason virkamiesten yhteinen 

näkemys ja todellinen tahtotila viranomaisyhteistyötä parantavien järjestelyjen tekemiseen 

ulkorajoilla toimivien viranomaisresurssien mahdollisimman kustannustehokkaaksi hyödyn-

tämiseksi458. Molempien viranomaisorganisaatioiden kaikki tasot on saatava vakuuttuneiksi 

yhteistyön tuomista eduista ennen kuin EU-tason raja- ja tulliviranomaisyhteistyön kautta 

saatavat hyödyt operationalisoituvat turvallisuutta ja taloudellista kasvua edistäväksi toimin-

naksi. 

 

CBM -konseptin näkökulmasta ja huomioiden EU:n rajaturvallisuusyhteistyön piirissä lähitu-

levaisuudessa toimeenpantava kehitys teknologian hyväksikäytössä Eurosurin ja ”Älykkäät 

rajat” -hankkeen myötä sekä SQF for Border Guarding -koulutuspuitteiston käyttöönottami-

nen eurooppalaisten rajavartioiden ammattitaidon varmistamiseksi, on varsin perusteltua esit-

tää kahden uuden elementin sisällyttämistä EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptiin. 

                                                 
457 Laitinen Ilkka, Prikaatikenraali, Pääjohtaja, EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Esitelmä Turvallisuus- ja 
puolustusasiain komitean kokouksessa Helsingissä 14.9.2009. 
458 World Customs Organization (WCO), Research Paper No.2, Coordinated Border Management, a concept 
paper, June 2009, Stefan Aniszewski. Sivu 14. 
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Nämä elementit voitaisiin nimetä ”teknologian hyväksikäyttö ja yhteensopivuuden varmista-

minen -sekä rajaturvallisuusalan koulutuskriteeristön täyttävän henkilöstön käyttäminen -

elementeiksi”. Maailman tullijärjestö WCO:n käyttämän konseptin kategorioihin sisältyvät 

koulutus ja teknologia jo vuonna 2006459. Näiden uusien elementtien sisällyttämisellä IBM -

konseptiin voitaisiin taata nykytilannetta paremmin kaikkien olennaisesti rajaturvallisuuteen 

vaikuttavien osa-alueiden kuuluminen selkeästi saman konseptin piiriin. Teknologiaan ja eri-

tyisesti henkilöstöön liittyvien elementtien avulla olisi myös mahdollista edesauttaa EU:n 

yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin operationalisoitumista käytännön viranomaistoimin-

taan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
459 World Customs Organization (WCO), Customs Compendium, Integrated Border Management, World Cus-
toms Organization, November 2006. Sivut 16-17. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Eri toimijoiden roolit, yhteisöissä vallitsevat normit ja arvot, historiassa koetut tapahtumat ja 

yhteiset kokemukset, toiminnalle asetetut odotukset, erilaiset uhkakuvat ja pelot sekä usko-

mukset vaikuttavat toimijoiden tekemiin valintoihin ja käyttäytymiseen erilaisissa tilanteissa, 

sekä tietyn yhteisön keskuuteen muotoutuvaan ja muodostettavaan strategiseen kulttuuriin. 

Strategisen kulttuurin voidaan todeta olevan yksi tapa tehtyjen strategisten valintojen ja käyt-

täytymisen ymmärtämiselle tai selittämiselle. Erilaisille turvallisuustoimijoille ja yhteenliitty-

mille voidaan määritellä omat strategiset kulttuurinsa, jotka ovat muodostuneet joko harkitusti 

tai tiedostamatta. Näin ollen Euroopan unionilla sekä sen instituutioilla ja politiikan lohkoilla 

on omat strategiset kulttuurinsa. EU:n piirissä vallitsevat strategiset kulttuurit ovat verrattain 

nuoria ja ikään kuin rakennusvaiheessa esimerkiksi suurvaltojen strategisiin kulttuureihin ver-

rattuina. Tukholman ohjelmassa korostetaan eurooppalaisen kulttuurin kehittämiseen liittyvi-

en elementtien rakentamisen tärkeyttä avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen lujittamisek-

si. 

 

EU:n rajaturvallisuusyhteistyön piirissä vallitseva strateginen kulttuuri on kehittynyt jäsen-

maiden keskinäisistä erovaisuuksista huolimatta EU:n tulliyhteistyön strategista kulttuuria 

pidemmälle. Molempien sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavien viranomaiskenttien strategiset 

kulttuurit ovat rakentumassa. Tullipuolella strategisen kulttuurin syventämiseksi on saavutet-

tava yhteisymmärrys EU:n ja jäsenmaiden toimivallan piiriin kuuluvista asiakokonaisuuksista 

ennen kuin strategisen kulttuurin edelleen kehittämiselle on olemassa riittävät perusteet. Ra-

jaturvallisuuspuolella Schengenin sopimus ja EU:n rajaturvallisuusviraston vuonna 2011 päi-

vitetty perustamisasetus tarjoavat selkänojan strategisen kulttuurin edelleen kehittämiselle ja 

hyödyntämiselle. Esimerkiksi vuonna 2010 ”rajaturvallisuusviranomaisten Eurooppa-päivän” 

(European day for border guards) yhteydessä lanseerattu termi ”rajamiestaito460” (borderguar-

dianship) osoittaa, että rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin syventämiselle on 

olemassa hyvät edellytykset. 

 

Strategisten kulttuurien kehittyminen vaatii aikaa ja etenee asteittain pitkälti kansainvälispo-

liittisen tilanteen mukaisesti. Näin ollen esimerkiksi talouskriisi saattaa nopeuttaa strategisten 

kulttuurien muotoutumista tai jo muodostetuissa strategisissa kulttuureissa tapahtuvia muu-

toksia. Aiemmin tässä diplomityössä esitetty sisäisen turvallisuuden alaan soveltuva strategi-
                                                 
460 EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin pääjohtajan puheessa vuonna 2010 mainittuun “rajamiestaito” -termiin 
kuuluvia osa-alueita ovat muun muassa Euroopan laajuinen yhteinen tapa ajatella rajaturvallisuuteen liittyvistä 
asioista, yhteiset toimintamenetelmät, yhteinen kieli ja käsitteet sekä yhteiset toimintamenetelmät ja -standardit. 
Tunnetumpi termi valtiomiestaito (statesmanship) liitetään varsin yleisesti realismin yhteyteen. 



164 
 

sen kulttuurin viitekehys461 havainnollistaa sekä strategisten kulttuurien muodostamisen mah-

dollisuuksia että haasteita. EU-tasolla laajasti jaetusta strategisen kulttuurin käsitteestä siirry-

tään politiikan lohkoilla vallitsevien strategisten kulttuurien kautta EU-tason rajaturvallisuus- 

ja tulliyhteistyön strategisten kulttuurien käsitteisiin. Politiikan lohkojen ja viranomaistoimi-

joiden välillä vallitseva kilpailuasetelma estävät huonoimmassa tapauksessa avarakatseisuu-

den. Tässä tapauksessa oman toimintakentän turvaaminen yhteiseen etuun pyrkimisen sijasta 

muodostuu yhteistyötä ja siitä mahdollisesti saatavia turvallisuus- ja taloudellisia hyötyjä suu-

remmaksi tekijäksi korostaen ”siiloajattelua462”. EU-tason raja- ja tulliviranomaisten välistä 

yhteistyötä häiritsee olemassaolon taistelu. Se vaikeuttaa yhteistyötä myös kansallisella tasol-

la. Viranomaisyhteistyön kehittäminen lainsäädännön tuomaan pakkoon perustuen ei ole kes-

tävä ratkaisu. 

 

EU:n poliittisen eliitin ja päätöksentekijöiden tulisi löytää yhteinen näkemys ja poliittinen 

tahto EU-tasolla jaettuun strategiseen kulttuuriin perustuvan eurooppalaisen vision operatio-

nalisoimiseksi politiikan lohkojen kautta sisäistä turvallisuutta kokonaistaloudellisesti paran-

tavaksi viranomaistoiminnaksi. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden liittymäpinnat tulisi huo-

mioida nykyistä paremmin myös EU:n strategista kulttuuria kehitettäessä. Kolmansien 

maiden kanssa toimittaessa EU:lle on tärkeää esiintyä ”yhdellä äänellä” ilman viitteitä EU:n 

sisäisestä viranomaiskenttien välisestä kilpailusta. 

 

Sisäasiainneuvostossa vuonna 2006 vahvistetun EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määri-

telmän täsmentämisen463 lisäksi olisi perusteltua laatia erillinen, yhdennetyn rajaturvallisuu-

den pääsuuntaviivat tarkemmin määrittävä ohjeistus (guidelines), jota voitaisiin hyödyntää 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden käytäntöön soveltamisessa. Kolmansissa maissa toimivia 

EU-delegaatiota ja kolmansien maiden viranomaisia varten olisi tärkeää määritellä selkeästi ja 

riittävän tarkasti tärkeimpien rajaturvallisuuteen liittyvien termien merkitykset. Rajaturvalli-

suuden päämääriä ja hyödyntämismahdollisuuksia selkeyttävällä sekä EU:n yhteisen näke-

myksen varmistavalla virallisella ohjeella voitaisiin tukea rajavalvonnasta vastaavien jäsen-

maiden viranomaisten koulutusta ja tehostaa EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 

hyödyntämistä rikostorjunnassa. 

 

                                                 
461 Katso kuva 9 (sivu 104): Sisäisen turvallisuuden alaan soveltuva strategisen kulttuurin viitekehys tämän dip-
lomityön näkökulmasta. 
462 “Siiloajattelun” mukaisesti jokainen viranomainen toimii omalla sektorillaan pyrkien maksimoimaan omien 
tehtäviensä hoitamiseen käytössä olevat resurssit ilman koordinoitua yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa 
toiminnan kokonaisvaikuttavuuden lisäämiseksi ja taloudellisuuden parantamiseksi. 
463 Lisäämällä IBM -konseptiin kaksi uutta elementtiä: teknologian hyväksikäyttö ja yhteensopivuuden varmis-
taminen sekä rajaturvallisuusalan koulutuskriteeristön täyttävän henkilöstön käyttäminen. 
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Liettua on esittänyt vuoden 2013 heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajuuskautensa suunnit-

teluun liittyen ajatuksia EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin mahdollisesta päivit-

tämistarpeesta. Näihin perustelemattomiin ajatuksiin lienee viisainta suhtautua varsin suurel-

la varauksella. Liettua ei tunnu tietävän tarkasti minkälaisia muutoksia se itse haluaa. 

Ainoana perusteena puheenjohtajakauden suunnitteluun liittyneeseen yhdennettyä rajaturval-

lisuutta käsitelleeseen kokoukseen oli käytetty tarvetta pyrkiä tehostamaan EU-tason viran-

omaisyhteistyötä. On huomioitava, että verotus- ja tulliasioista vastaava komissaari on liettu-

alainen. Lisäksi EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin muuttaminen ei liene 

perusteltua pelkästään viranomaisyhteistyön parantamiseen vedoten. Viranomaisyhteistyöhän 

on jo nyt osa EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta. Lisäksi Lissabonin sopimus tarjoaa hyvät 

edellytykset EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden hyödyntämisen tehostamiselle myös tulevai-

suudessa. 

 

Sisäisen turvallisuuden kannalta EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten välisen 

yhteistyön kehittämisen kautta saavutettavissa olevia hyötyjä ovat tilojen ja kaluston yhteis-

käytön sekä hankintojen koordinoinnin avulla saavutettavat taloudelliset säästöt, parempi va-

rautumiskyky kasvavien matkustajavirtojen aiheuttamaan paineeseen, laaja-alaisempi riski-

analyysi ja nykyistä tehokkaammat yhteisoperaatiot sekä valvontaiskut. Lisäksi yhteistyötä 

kehittämällä voidaan tehostaa viranomaisille annettavaa koulutusta sekä saavuttaa yhteisten 

tutkintaryhmien avulla etuja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja syyttäjien työn hel-

pottamiseksi. Yhteisten tutkintaryhmien ohella rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten välisen 

yhteistyön tiivistämisen kautta saavutettavalla laaja-alaisemmalla riskianalyysillä sekä tilan-

neymmärryksellä ja niihin perustuen toteutettavilla operaatioilla voidaan torjua nykyistä te-

hokkaammin rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta.  EU:n ulkorajoilla tehtävällä yhteis-

työllä voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla vapaan liikkuvuuden alueen säilyminen ja 

EU-maiden taloudellisen kasvun edellytysten tukeminen myös tulevaisuudessa. Tästä huoli-

matta viime vuosien aikana EU-tason toiminnasta saatujen kokemusten perusteella on vaikeaa 

löytää selkeää vaihtoehtoa tai ratkaisua, joka mahdollistaisi raja- ja tulliviranomaisten välisen 

yhteistyön nopean kehittämisen EU-tasolla.  Hieman inhorealistisen näkemyksen mukaan 

näiden kahden virkakunnan erilaiset taustat ja kansalliset rakenteet eivät mahdollista EU-

tasolla tapahtuvan yhteistyön kehittämistä. Lisäksi on huomionarvoista, että maailman tulli-

järjestössä kehitettyä CBM -konseptia ei ole käsitelty eikä määritelty missään EU-tason asia-

kirjassa. 

 

Tämän diplomityön tulokset vahvistavat viranomaisyhteistyön olevan herkkä aihe erityisesti 

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmän kan-
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nalta viranomaisyhteistyö tulisikin jättää yhtä avoimeksi kuin se tällä hetkellä on. Näin ollen 

viranomaisyhteistyötä tulee kehittää EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin neljännen 

osa-alueen kautta.  Tarkasteltaessa EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittämistä raja- ja 

tulliviranomaisten välistä yhteistyötä lisäämällä on muistettava, että Lissabonin sopimuksen 

(SEUT) artikla 77 ei kata tavaroihin kohdistuvia tullitarkastuksia. Kaikista EU:n yhdennettyyn 

rajaturvallisuuteen liittyvistä asioista voidaan päättää EU-tasolla sisäasiainneuvostossa. Se 

tekee EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptista hyödyllisen työkalun rajaturvallisuu-

desta vastaaville viranomaisille ympäri Eurooppaa. Mikäli EU:n yhdennetyn rajaturvallisuu-

den konseptia pyrittäisiin laajentamaan muille politiikan lohkoille, voidaan olettaa asioiden 

käsittelyn pitkittyvän ja viranomaisyhteistyön mahdollisesti jopa heikkenevän. Esimerkiksi 

tulli- ja rajaturvallisuusviranomaisten välisen keskustelun eri konseptien464 keskinäisestä pa-

remmuudesta voitaisiin olettaa jopa lisääntyvän eri politiikan lohkojen välisen koordinaatio-

tarpeen kautta. EU:n sisäisen turvallisuuden kannalta tehokkaimpana ratkaisuna voitaneen 

pitää sitä, että molemmat edellä mainitut viranomaiset kehittävät omaa päätehtäväänsä par-

haiten palvelevaa turvallisuuskonseptia ja pyrkivät edistämään viranomaisyhteistyötä ilman 

lyhytnäköistä oman taloudellisen edun tavoittelua. 

 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kenties haasteellisimpana osa-alueena voidaan pitää nel-

jännen elementin mukaista yhteistyötä virastojen ja viranomaisten välillä. Eri viranomaisten 

välisten yhteistyörakenteiden nykyistä selkeämpi määrittely EU-tasolla helpottaisi yhteistyön 

lisäämistä. Poliittisen tason päätöksentekijöitä palvelevan, viranomaisten ja virastojen väli-

seen yhteistyöhön perustuvan, laaja-alaisen riskienhallintapolitiikan ja riskianalyysin sekä 

alusta asti yhdessä suunniteltujen operaatioiden ja EU-tasolla koordinoitujen viranomaisten 

toimintakykyä tukevien projektien avulla kyettäisiin vastaamaan mahdollisimman kattavasti 

nykypäivän moniulotteisiin uhkiin. Teknologian kehittymisen mahdollistavien uusien ratkaisu-

jen, kuten Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosurin tai ”Älykkäät rajat” -aloitteen, tuomilla 

mahdollisuuksilla tuetaan tilannetietoisuuden ylläpitoa ja lisätään viranomaisten yhteistoimin-

tamahdollisuuksia sekä reaktioaikaa sisäisen turvallisuuden uhkien torjumiseksi. On muistet-

tava, että komission määrittämillä rahallisilla kannustimilla voidaan myös vaikuttaa yhteis-

työn parantamiseen ja lisätä kokonaistaloudellista ajattelua EU:n sisäisen turvallisuuden 

ylläpidossa. Teknologiaa hyödyntämällä ja EU:n ulkorajoilla työskentelevien viranomaisten 

välistä yhteistyötä kehittämällä voidaan edistää myös EU:n taloudellista kasvua. EU:n tule-

vaisuuden kannalta on tärkeää luoda joustavat ja turvalliset rajatarkastusjärjestelyt liikemat-

kustuksen ja turismin edistämiseksi sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi.  

                                                 
464 Coordinated Border Management (CBM) - tulli, Integrated Border Management (IBM) - raja. 
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Tämän tutkimustyön tuloksiin perustuvana yhteenvetona voidaan todeta EU:n yhdennetyn 

rajaturvallisuuden määritelmän vastaavan pääsääntöisesti Lissabonin sopimuksen, Tukholman 

ohjelman sekä sisäisen turvallisuuden strategian asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Teknologian hyödyntämisen ja ammattitaitoisen henkilöstön käyttämisen sisällyttämisellä 

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptiin voitaisiin tehostaa ja harmonisoida yhdenne-

tyn rajaturvallisuuden käyttöä eri puolilla Eurooppaa. Laatimalla virallinen ohjeistus, jolla 

kuvattaisiin neuvoston yleismääritelmässä esitettyä tarkemmin EU:n yhdennetyn rajaturvalli-

suuden pääsuuntaviivat ja tavoitteet, voitaisiin edistää EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden 

laaja-alaista hyödyntämistä. Lisäksi ohjeistuksen avulla kyettäisiin ennaltaehkäisemään raja-

turvallisuuden alaan kuuluviin käsitteisiin liittyviä väärinymmärrysmahdollisuuksia. Rajatur-

vallisuuden konseptin laaja-alaisia soveltamismahdollisuuksia selventävää ohjeistusta voitai-

siin hyödyntää myös rajavartijoiden koulutuksessa sekä EU:n sisällä että kolmansissa maissa. 

Virallistetulla ohjeistuksella edesautettaisiin EU:n monien eri toimijoiden ”samalla kielellä 

puhumista” erityisesti kolmansissa maissa toteutettavissa tukiprojekteissa. 

 

Viranomaisyhteistyö, rajat ylittävän rikollisuuden paljastaminen ja tutkinta sekä neliportai-

seen rajaturvallisuusmalliin kuuluva kolmansissa maissa tapahtuva toiminta ovat tämän dip-

lomityön perusteella EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin haasteellisimmat elemen-

tit. Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa vuonna 2006 hyväksytyn EU:n yhdennetyn 

rajaturvallisuuden konseptin oikeaoppista operationalisointia käytännön viranomaistoimin-

taan voitaisiin edistää sisällyttämällä yhdennetyn rajaturvallisuuden määritelmään ”teknolo-

gian hyväksikäyttö ja yhteensopivuuden varmistaminen” -sekä ”rajaturvallisuusalan koulu-

tuskriteeristön täyttävän henkilöstön käyttäminen” -elementit. 
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8. POHDINTA 

 

Strategista kulttuuria voidaan pitää varsin haastavana näkökulmana niin metodologisesti kuin 

teoreettisestikin erityisesti verrattain lyhytaikaisen EU-tason viranomaisyhteistyön piirissä. 

Strategisen kulttuurin osatekijät on kyettävä tunnistamaan, jotta voidaan ymmärtää näiden 

kulttuurisidonnaisten tekijöiden vaikutus toisiinsa ja päättäjien tekemiin ratkaisuihin. Strate-

gisen tason ilmiöihin ja ratkaisuihin liittyvien tekijöiden painotukset vaihtelevat tilanteesta ja 

poliittisesta ilmapiiristä riippuen. Talouskriisin takia myös viranomaistoiminnassa korostuvat 

tietyt EU:n kokonaistaloutta tukevat seikat ja säästövelvoitteet eri tavalla kuin hyvinä talou-

dellisina aikoina. Talouskriisiä voidaan pitää viranomaisyhteistyön kannalta sekä yhteistyötä 

lisäävänä että rajoittavana tekijänä. Avainasemassa sisäisen turvallisuuden kannalta on EU:n 

poliittisen eliitin tahto, jota voidaan tukea esimerkiksi rahallisin kannustein komission toimes-

ta. Tämä poliittisen johdon tahtotila kanavoituu komission kautta muihin EU:n käytössä ole-

viin instrumentteihin, kuten pysyväisvirastoihin, ja vaikuttaa sitä kautta jäsenvaltioiden viran-

omaistoimintojen järjestelyyn. EU-tason viranomaistoimintojen koordinoinnin sekä 

kehittämismahdollisuuksien ja -haasteiden ymmärtämiseksi on hyödyllistä tunnistaa ne teki-

jät, jotka pysyvät lähes muuttumattomina ulkoisista muutospaineista huolimatta. Näitä verrat-

tain pysyviä tekijöitä kutsutaan kulttuurillisiksi tekijöiksi. 

 

Strategiseen kulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ei voida tunnistaa ainakaan kaikilta osin tutki-

mustyötä aloitettaessa. Näin ollen strategisen kulttuurin tutkiminen vaatii laaja-alaista lähes-

tymistapaa, johon hermeneutiikka ymmärtämisen ja tulkinnan sekä merkitysten oivaltamiseen 

pyrkivänä teoriana tarjoaa mahdollisuuden. Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten mää-

rittäminen työn alkuvaiheessa tutkimusasetelmaan sitoen auttaa kohdistamaan painotukset ja 

valitut näkökulmat lopputulosta parhaiten palvelevalla tavalla. EU-tason rajaturvallisuus- ja 

tulliviranomaisten välisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet tarjoavat hyvät edellytykset 

muodostettujen strategisten kulttuurien käytäntöön soveltamiselle. Rajaturvallisuus- ja tullivi-

ranomaisten EU-tason toimintakentässä on selkeästi tunnistettavissa olevia toimijoita sekä 

ainakin osittainen kilpailuasetelma. Toisaalta EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisten 

väliseen yhteistyöhön vaikuttava verkosto on rajattavissa strategisten kulttuurien vaikutusten 

eristämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. 

 

EU-tason viranomaisyhteistyön strategiseen kulttuuriin liittynyt kysymyksenasettelu edellytti 

puolistrukturoitujen haastattelujen tekemistä. Varsin kattavasti toteutetut haastattelut mahdol-

listivat sellaisten näkemysten esille saamisen, joita ei ole mahdollista lukea asiakirjoista. 
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Haastattelujen onnistunutta toteuttamista helpottivat tutkijan oman työhistorian kautta hanki-

tut henkilökohtaiset suhteet EU-tason viranomaisyhteistyössä mukana oleviin virkamiehiin. 

EU-tason toiminnan kautta hankittu kielitaito edesauttoi ja mahdollisti EU-asiantuntijoiden 

suorat haastattelut. Samalla poistettiin riski kansallisen tason edustajien haastatteluissa mah-

dollisesti esittämien omien näkemysten kirjaamiselle ikään kuin ”virallisena EU-tason totuu-

tena”. Haastateltujen henkilöjen tietynlainen luottamus haastattelijaa kohtaan auttoi avoimen 

haastatteluilmapiirin synnyttämisessä ja helpotti keskustelua varsin sensitiivisinä pidettävistä 

viranomaisyhteistyöhön ja erityisesti sen ongelmiin liittyvistä asioista. Liiallisen auktoriteet-

tiuskon riskin poistamista helpotti se tosiasia, ettei tutkija ole ollut tekemisissä haastateltujen 

henkilöiden kanssa työasioihin liittyen viimeisen kahden vuoden aikana. Haastattelujen avul-

la kerätystä lähdeaineistosta saatiin vastuksia tutkimuskysymyksiin kriittisen tulkinnan kautta. 

Teemahaastatteluilla kerättyä materiaalia ei käytetty sellaisenaan ”virallisen totuuden” etsimi-

seen. 

 

Tähän diplomityöhön valittu konstruktivismin näkökulma soveltui hyvin EU:n jäsenvaltioiden 

viranomaisten yhteistyön kautta muodostuvan EU:n rajaturvallisuusyhteistyön ja tulliyhteis-

työn strategisten kulttuurien kehittymisen tarkasteluun. Konstruktivismi painottaa kulttuurin 

muodostumisen perustumista tietyissä yhteisöissä jaettuihin uskomuksiin. Lisäksi konstrukti-

vismin mukaan käsitykset strategiasta muodostuvat kanssakäymisessä muiden kanssa. Kon-

struktivismin holistista lähestymistapaa edustavan Nicholas Onufin ajatusten mukaisesti muun 

muassa kylmän sodan päättymisen ja Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena tapahtuneet 

geopoliittiset, geostrategiset ja taloudelliset muutokset synnyttivät uudenlaisen tavan tehdä 

politiikkaa. Tähän konstruktivismin holistiseen lähestymistapaan liittyy myös ajatus siitä, että 

maailma on jatkuvassa muutoksessa. Mainitun muutoksen voidaan katsoa heijastuvan erila-

siin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Euroopan unioniin ja sen instituutioihin. Siitä huoli-

matta, että konstruktivismi ei anna yksiselitteistä vastaustausta erilaisten kansainvälisten toi-

mijoiden tai yhteiskuntien keskinäisten eroavaisuuksien syistä eikä selitä ihmisten toimintaa 

tai maailman muutosta, tarkastelee konstruktivismi toimijoiden välistä suhdetta sosiaalisten 

vuorovaikutteiden, kuten puheiden tai sopimusten ja säädösten näkökulmasta. Konstruktivis-

missa ihmiset nähdään erilaisten yhteisöjen ja toimijoiden sosiaalisina jäseninä rakentamassa 

omaa yhteisöään. Se yhteisö, johon ihmiset kuuluvat muokkaa vastavuoroisesti jäsenistönsä 

arvomaailmaa ja vaikuttaa jäsenistönsä toimintaan. Tämä vuorovaikutus voidaan kansallisia 

ja kansainvälisiä toimijoita sekä ilmiöitä yhdistävän Onufin edustaman konstruktivismin ho-

listisen lähestymistavan mukaan nähdä kaksisuuntaisena ja päättymättömänä prosessina. 

EU:n instituutioiden ja pysyväisvirastojen rooli jäsenmaiden rajaturvallisuus- ja tulliviran-

omaisten toiminnan ohjaajina vaikuttaa strategisten kulttuurien muodostumiseen. Vastaavasti 
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EU:n eri jäsenmaiden viranomaiset ovat kaksisuuntaisen prosessin mukaisesti rakentamassa 

kansallisella tasolla EU-säädösten puitteissa tehtyjen painotusten kautta omassa viranomais-

kentässään EU-tasolla vallitsevia toiminta- ja päätöksentekomahdollisuuksia. 

 

Tässä tutkimuksessa kyettiin lisäämään hermeneutiikan keinoin ymmärrystä EU:n raja- ja 

tulliviranomaiskentissä vallitsevista strategisista kulttuureista konstruktivistisesta näkökul-

masta jopa uraa uurtavalla tavalla. Hermeneuttisen ymmärtämisen periaatteiden mukaisesti 

luvuissa 4 ja 5 muodostettiin tiivistetyt ja selkeätermiset määritelmät EU-tason rajaturvalli-

suusyhteistyön -ja tulliyhteistyön piirissä vallitsevista strategisista kulttuureista. Luvussa 6 

näiden muodostettujen strategisten kulttuurien merkitystä kyettiin tarkastelemaan viranomai-

syhteistyön ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta. Tulliyhteistyön piirissä vallit-

sevasta strategisesta kulttuurista onnistuttiin muodostamaan käsitys sisällyttämällä määritel-

mään strategisen kulttuurin lainalaisuuksien mukaisesti ulkopuolista näkökulmaa ja 

stereotypiaa. Tutkijalle huomattavasti tutumpaa EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategista 

kulttuuria käsiteltäessä pyrittiin riittävän kriittiseen tarkasteluun. 

 

Tutkimuksen uskottavuuden kannalta on syytä tunnustaa tiedeyhteisön konstruktivismia koh-

taan esittämä kritiikki siitä huolimatta, että konstruktivismin voidaan kiistatta todeta onnistu-

neen osoittamaan arvonsa sosiaalisten suhteiden merkitysten huomioimisessa kansainvälises-

sä yhteistyössä ja politiikassa erityisesti empiirisen aineiston osalta. Konstruktivismin 

puutteena voidaan pitää sen kykyä osoittaa poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavien sosiaa-

listen tekijöiden alkuperää tai niiden muuttumista ajan myötä sekä kansallisten erojen vaiku-

tusta sosiaalisten tekijöiden syntyyn ja tulkintaan465. 

 

Liberaali institutionalismi yhtenä integraatioprosessia selittämään pykivänä näkökulmana 

soveltui hyvin tutkimusotteeksi EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden -ja EU-tason viranomai-

syhteistyön kehittämismahdollisuuksia käsittelevään tutkimukseen Lissabonin sopimuksen 

aikakaudella. Liberaalin institutionalismin periaatteiden mukaisesti mahdollisuudet erilaisiin 

hyötyihin tulevaisuudessa tarjoavat niin valtioille kuin EU:n instituutioille ja muille toimijoil-

le vahvan kannustimen yhteistoiminnan kehittämiseen erityisesti taloudellisten realiteettien 

rajoittaessa viranomaisten toimintaa. Keskinäisriippuvuuden lisääntyminen integraatioproses-

sin seurauksena on synnyttänyt uusia, ainakin omalla alallaan vaikutusvaltaisia toimijayksik-

köjä. Näillä toimijoilla, kuten EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexilla, on oma roolinsa myös 

strategisen kulttuurin kehittämisessä edustamallaan politiikan lohkolla. Euroopassa kylmän 

                                                 
465 Checkel, Jeffrey T: The constructivist turn in international relations theory. Artikkeli on julkaistu World 
Politics -lehdessä, Volume 50, Number 2, January 1998. 
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sodan päättymisen jälkeen kiihtynyt integraatioprosessi sisältää nykypäivänä ainakin poliitti-

sen-, turvallisuus-, taloudellisen-, kulttuuri -ja sosiaalisen aspektin. Lisäksi nämä integraatio-

prosessin osa-alueet liittyvät toisiinsa, kuten strategisten kulttuurien vaikutuksesta EU-tason 

rajaturvallisuus- ja tulliyhteistyön kehittymiseen voidaan tämän diplomityön tulosten perus-

teella todeta. On tärkeää huomioida, että integraatioprosessien erilainen eteneminen jopa yh-

den integraatioaspektin toimijoiden keskuudessa asettaa haasteen integraatioprosessin eri osa-

alueiden keskinäisriippuvuuden vertailemiselle. Lisäksi EU-tason toimijoilla on liittymäpinto-

ja useammalle kuin yhdelle integraatioprosessin osa-alueelle466. EU-tason toimintamahdolli-

suudet esimerkiksi EU:n eri instituutioiden tai pysyväisvirastojen kautta tarjoavat jäsenmaille 

liberalismin periaatteiden mukaisesti foorumin jopa yksittäisten valtioiden sisäisesti kokemien 

intressien muokkaamiseksi kaikkia jäsenmaita sitovien asetusten kautta. Uusien EU-tasolla 

jaettujen normien, arvojen ja toimintatapojen avulla voidaan tehostaa ja yhdenmukaistaa esi-

merkiksi sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintoja loukkaamatta jäsenvaltioiden kan-

sallista suvereniteettia ja tuottamalla kaikkia palvelevia hyötyjä, kuten vapaan liikkuvuuden 

alue ilman sisärajoja. 

 

Nykypäivän talouskriisin mahdollistaessa nationalisten aatteiden nostamisen poliittisen tason 

diskurssiin, olisi EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta ja EU-tason viranomaisyhteistyötä voi-

nut tutkia myös realistisen näkemyksen pohjalta. Realismin teoriaan perustuvaa lähestymista-

paa puoltaisi myös viime vuosina Schengenin kriisin yhteydessä havaitut jäsenmaiden pyrki-

mykset ajaa laittoman maahantulon paineen kasvaessa omaa etuaan esimerkiksi 

hyödyntämällä tietoisesti jonkin kolmannen maan diasporaa tietyssä Euroopan maassa467. 

Realistinen näkemys valtioiden merkityksestä kansainvälisessä järjestelmässä on edelleen 

oleellisen tärkeä468. Myös talouskriisi mahdollistaisi integraatiopolitiikkaan liittyen EU:n yh-

dennetyn rajaturvallisuuden tutkimisen kansallisista näkökulmista realismin periaatteiden 

mukaisesti. Kansainvälisen järjestelmän luonteesta johtuen valtioiden tulisi realismin oppien 

mukaisesti pyrkiä ajattelemaan ja toimimaan rationaalisesti omaa kansallisen tason valtiollis-

ta etuaan edistäen469. Näin ollen realismin teoriaan perustuvalla tutkimusotteella voisi käsitel-

lä esimerkiksi Euroopan komission jäsenmaille asettamien rahoituskriteerien kannustavuutta 

                                                 
466 Esimerkiksi EU:n ulkorajalla toimivat viranomaiset vaikuttavat sekä turvallisuuden tasoon että talouden 
kasvuedellytyksiin. 
467 Esimerkiksi Italia menetteli tällä tavalla vuoden 2011 arabikevään seurauksena. Italia myönsi Tunisiasta tul-
leille tuhansille laittomille maahantulijoille tilapäisiä oleskelulupia tietäen varsin hyvin, että tunisialaiset jatkavat 
matkaansa Schengen -alueen sisällä Ranskaan, jossa asuu merkittävä tunisialaisvähemmistö. Näin menetellen 
Italia siirsi laittoman maahantulon aiheuttamat ongelmat Ranskalle. 
468 Sivonen, Pekka: Strategian tutkimuksen haasteista ja realismin ajanmukaisuudesta, julkaisussa Huhtinen, 
Aki-Mauri, Toiskallio, Jarmo: Maanpuolustuskorkeakoulu – kehittyvä sotatieteellinen yliopisto, Professori Mik-
ko Viitasalon juhlakirja, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 2006. 
469 Machiavelli, Niccolò: The Discourses of Livy, translated by Harvey C. Mansfield & Nathan Tarcov, Chicago 
University Press, Chicago, 1996. 
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viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Tämäntyyppisessä tutkimuksessa tutkimusongelmana 

voisi olla selvittää, pyrkivätkö jäsenmaat tekemään viranomaistoimintansa järjestämiseen liit-

tyvät ratkaisuihinsa pelkästään oman valtiollisen turvallisuutensa sekä taloudellisen hyötynsä 

maksimoimiseksi ajattelematta viranomaistoiminnan tehostamista koko unionin turvallisuu-

den takaamiseksi. 

 

EU:n integraation kiihtyminen 2000-luvulla ja nykypäivän ilmiöiden monipuolisempi luonne 

kylmän sodan aikakauteen verrattuna merkitsee sitä, ettei strategian tutkija voi pidättäytyä 

pelkästään realismissa. Näin ollen eri toimijoiden välisiä riippuvuusrakenteita tutkiva liberaa-

li institutionalismi soveltuu kenties parhaiten tutkimusotteeksi raja- ja tulliviranomaisten EU-

tason yhteistyön käsittelemiseen. Liberalismissa voidaan lisäksi todeta olevan erityisesti EU:n 

viitekehyksessä realismia enemmän potentiaalia yhteistyösuhteissa vallitsevien konfliktien ja 

jäsenmaiden välisten ristiriitojen vältettävyyden tutkimiseen siitä huolimatta, että realismin 

käsite on sisällöltään varsin rikas monine vivahteineen. Esimerkiksi niin sanotun puolustuk-

sellisen realismin periaatteiden mukaan yhden valtion saamat edut eivät välttämättä heikennä 

muita valtioita470.  

 

Euroopan komission eri pääosastojen olisi kenties korkea aika kaivautua ulos Lissabonin so-

pimusta edeltäneen aikakauden ”poteroistaan” luopumalla lopullisesti ”parhaiten vartioitujen 

eurooppalaisten rajojen”, pilarirajojen471, mukaisesta kapeakatseisesta ja lyhytnäköisestä ajat-

telumallista. Laaja-alaisella ja sektorirajat ylittävällä suunnittelulla ja suunnitelmien täytän-

töönpanolla paitsi tehostetaan toimintaa, annetaan myös viranomaisille enemmän aikaa ja 

mahdollisuuksia suunnitella laaja-alaisia operaatioita EU:n sisäisen turvallisuuden uhkien 

torjumiseksi. Lisäksi paremmin koordinoidulla EU-tason toiminnalla voidaan saavuttaa talou-

dellisia säästöjä ja kohdentaa viranomaisresursseja aiempaa tehokkaammin sekä välttää pääl-

lekkäisiä toimintoja. Komission laaja-alaista ja EU:n eri toimijoiden välistä sisäistä kilpailua 

rajoittavaa työskentelyä voitaneen pitää jopa ratkaisevan tärkeänä tekijänä poliittisen eliitin 

EU:n tulevien vuosikymmenten turvallisuusvisiosta mahdollisesti saavuttaman yhteisymmär-

ryksen ja tahtotilan kanavoimiseksi EU-tason viranomaisyhteistyöhön.  

 

                                                 
470 Snyder, Jack: Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition, Ithaca, N.Y. Cornell Universi-
ty Press, 1991. Snyder jakoi realismin ensimmäisenä hyökkäykselliseen ja puolustukselliseen suuntaukseen. 
Puolustuksellisen realismin mukaan valtioiden välisen yhteistyön kautta on tietyissä tilanteissa mahdollista hel-
pottaa valtioiden välisten turvallisuusdilemmojen ratkaisemista. 
471 EU-tason rajaturvallisuus- ja tulliviranomaisyhteistyön integraation erilainen eteneminen oli havaittavissa 
haastattelujen aikana muun muassa siten, että tullipuolen edustajat (esimerkiksi DG TAXUD tai tullikomissaarin 
kabinetti) mainitsivat Lissabonin sopimusta edeltäneen aikakauden pilarirajojen aiheuttamat ristiriidat säännölli-
sesti. Rajaturvallisuuspuolta edustaneet henkilöt painottivat muita asioita, kuten rikostorjunnassa EU:n yhdennet-
tyä rajaturvallisuutta hyödyntämällä saatuja tuloksia. 
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Tämän diplomityön perusteella jatkotutkimusaiheiksi voidaan esittää aiemmin tässä luvussa 

mainittujen tutkimusmahdollisuuksien lisäksi seuraavia aiheita: 

• Miten EU:n rajaturvallisuusyhteistyön strategisen kulttuurin pääelementtien painotuk-

set vaihtelevat ja mitkä syyt vaikuttavat pääelementtien välisten painotusten muutok-

siin? 

• Miten EU:n rajaturvallisuusalalle laadittu koulutuspuitteisto tukee EU:n rajaturvalli-

suusyhteistyön strategisen kulttuurin kehittymistä? 

• Mitä haasteita jäsenmaiden väliset eroavaisuudet aiheuttavat EU:n rajaturvallisuusyh-

teistyön strategisen kulttuurin muodostamiselle? 

• Millä tavoin EU:n rajaturvallisuusviraston järjestämissä operaatioissa saavutetut vi-

ranomaisten sektorirajat ylittävät tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset voitaisiin 

saattaa nykyistä tehokkaammin muiden EU-tason toimijoiden ja päättäjien tietoon? 

• Mikä on EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden rooli EU:n alueelle suuntautuvan terro-

rismin torjunnassa? 
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Komentajakapteeni Mikko Simolan diplomityön   LIITE 1. 

HAASTATTELUPYYNTÖASIAKIRJA 

 

NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY  REQUEST 
General Staff Officer Course 56 
Mikko Simola, Officer / The Finnish Border Guard 
Santahamina, Finland         .     .2012   
 
 
Mr. / Ms. (recipient) 
 
 
 
REQUEST FOR AN INTERVIEW FOR MY THESIS DURING GENERAL STAFF 
OFFICER COURSE IN THE FINNISH NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY ON: 
“EU INTEGRATED BORDER MANAGEMENT FROM STRATEGIC CUL TURE AND 
CUSTOMS COOPERARTION PERSPECTIVE” 
 
I am currently studying on General Staff Officer Course in the Finnish National De-
fence University. The title of my strategic level thesis is “EU integrated border man-
agement from strategic culture and customs cooperation perspective”.  
 
The main question of the thesis is: 

Does the present definition of the EU IBM correspond to challenges and 
possibilities set by the Lisbon Treaty, Stockholm Programme and Internal 
Security Strategy? 

 
Other questions are: 

- In which way can the EU IBM concept be further utilized by developing 
EU-level cooperation between border guard -and customs authorities? 

 
- What kind of possible ways there are for further developing EU-level 
cooperation between border guard -and customs authorities in order to 
intensify the utilization of the EU IBM? 

 
- What kind of strategic cultures472 do border guard -and customs author-
ities have on EU-level? 
 
- In which way do strategic cultures of border guard -and customs au-
thorities steer EU-level cooperation between border guard -and customs 
authorities? 
 
- In which way do strategic cultures appear during the cooperation be-
tween border guard -and customs authorities? 

 
 

                                                 
472 Strategic culture can be defined as follows: 1) Culture as comprising the socially transmitted, identity-derived 
norms, ideas, and patterns of behaviour that are shared among a broad majority of actors and social groups with-
in a given security community, which help to shape a ranked set of options for a community’s pursuit of security 
goals. (Meyer, Christoph O. 2005). 2) The sum of total of ideas, conditioned emotional responses and patterns of 
habitual behaviour that members of strategic community have acquired through instruction or imitation and 
share with each other with regard to strategy. (Snyder, Jack L. 1977, as adapted by researcher of this thesis). 



 

In this thesis the EU IBM is considered as part of the EU internal securi-
ty. This thesis is limited for finding out how the enhanced EU-level coop-
eration between border guard and customs authorities could contribute 
to the utilization of EU IBM as an instrument for fighting serious interna-
tional cross border crime. This thesis is also focused on finding different 
possible ways to improve EU-level cooperation between border guard 
and customs authorities. This thesis concentrates on controlling of peo-
ple (not goods). 
 
Strategic culture in the EU context is based on an enlarged vision of se-
curity as well as a comprehensive, multilateral and internationally legiti-
mated approach to threats agreed commonly by the EU Member States. 
Strategic culture of the EU is operationalized through the use of available 
instruments in an integrated manner. EU’s recognition of threats, subse-
quent adaptation of EU’s institutional capacity and capability to address 
the threats followed by political will to launch joint operations to manage 
the risks are key drivers of the development of an EU strategic culture.473 
   

 
Frame of reference. 
 
The aim of planned interviews is to support the research made based on 
official documents of EU institutions and -bodies, and other academic re-
search made by think tanks etc. 
 
Main themes of the requested interview are as follows: 
 
- How could different questions and challenges falling under the compe-
tence of border guard -and customs authorities be integrated on EU-level 
for improving the efficiency of EU IBM as an instrument? 
 

                                                 
473 This characterization is inspired by a definition used by Alessia Biava, Margriet Drent and Graeme P.Herd in 
an article ”Characterizing the European Union’s Strategic Culture: An Analytical Framework”. Journal of Com-
mon Market Studies, vol. 49, no. 6, pp. 1227-1248, 2011. 



 

- Is EU-level cooperation between border guard and customs authorities 
sufficient or not? How could it be enhanced? 
 
- What are the main challenges for EU-level cooperation between border 
guard and customs authorities? 
 
- How do you see the role of COSI (Council Standing Committee on In-
ternal Security) and its impact to the cooperation between border guard 
and customs authorities? 
 
- What is your view on the definition of EU IBM during the era of the Lis-
bon Treaty? How could it be further developed? 
 
- Is there a common strategic culture on EU-level among border guard 
authorities? How would you describe it? What is its impact to the EU-
level cooperation between border guard and customs authorities? 

 
- Is there a common strategic culture on EU-level among customs au-
thorities? How would you describe it? What is its impact to the EU-level 
cooperation between border guard and customs authorities? 
 
I would like to have an interview with You on the main themes mentioned 
above. An estimated duration of the interview is 45 minutes. For practical 
reasons I would like to make the interview by phone. 
 
If you have any questions please do not hesitate to contact me (email: 
mikko.j.simola@raja.fi , mobile: +358 xx yyy zzzz). 
 
Thank you for Your cooperation.  

 
 

General Staff Officer Course 56 
Border Guard Officer   Mikko Simola 
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SCHENGEN -JA TULLIALUEEN MAARAJOJEN SEKÄ EU:N 

MERIALUEEN ULKORAJAN PITUUDET 

 

 SCHENGEN ALUE, MAARAJAT (KM) TULLIALUE, 

MAARAJAT (KM) 

AUSTRIA 35 35 

BELGIUM 0 0 

BULGARIA  0 765 

CYPRUS  0 0 

CZECH REPUBLIC  0 0 

DENMARK  0 0 

ESTONIA  338 338 

FINLAND  1,340 2,076 

FRANCE  0 572 

GERMANY  0 411 

GREECE  1,228 734 

HUNGARY  1,104 656 

ICELAND  0 0 

IRELAND  0 0 

ITALY  0 734 

LATVIA  449 449 

LITHUANIA  950 950 

LUXEMBOURG  0 0 

MALTA  0 0 

NETHERLANDS 0 0 

NORWAY 196 0 

POLAND 1,163 1,163 

PORTUGAL 0 0 

ROMANIA 0 1,876 

SLOVAKIA 98 98 

SLOVENIA 670 670 

SPAIN 20 19 

SWEDEN 0 1619 

SWITZERLAND 41 0 

UNITED KINGDOM 0 0 

TOTAL 7,632 13,165 

 

Lähde: European Parliament, Directorate-General for internal policies. The role of customs in 

the management of external border of the EU. Author Peter Hobbing. Responsible 

administrator Andreas Hartmann. Brussels, 2011. 



 

EU:N MERIALUEEN ULKORAJAT (KM) EU:N RANNIKON / RANTAVIIVAN 

KOKONAISPITUUS (KM) 

42,672 ~70,000 

 

Lähde: Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, 

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex474. Sähköpostihaastattelu, 24.12.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
474 EU:n merialueen ulkorajojen pituuden osalta tutkija päätyi käyttämään EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin 
merirajasektorin asiakirjoista ilmenevää kokonaispituutta. 
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EU:N RAJATURVALLISUUVIRASTO FRONTEXIN 

KOORDINOIMISSA YHTEISOPERAATIOISSA EU:N MERIRAJOILL A 

VUONNA 2012 TAKAVARIKOITUJEN HUUMAUSAINEIDEN MÄÄRÄ 

JA RAHALLINEN ARVO 

 

YHTEISOPERAATIO TAKAVARI-
KOITUJEN 
HUUMAUS-

AINEIDEN MÄÄRÄ 
(KG) 

HUUMAUS-
AINETYYPPI 

RAHALLINEN 
KOKONAISARVO 

(EUR) 

YKSIKKÖ-
TYYPIN 

(KG) 
RAHALLI-

NEN ARVO 
(EUR) 

EPN475 Aeneas 2011 
(jatko-osa) 

1 570 kannabis 2 355 000 1 500 

Poseidon (meri) 2011 
(jatko-osa) 

1 332 hasis 1 998 000 1 500 

EPN Hera 2012 4 346 hasis 6 688 000 1 539 

EPN Indalo 2012 30 369 hasis 47 000 000 1 548 

EPN Minerva 2012 4 969 
35 

hasis 
kokaiini 

7 320 000 
1 750 000 

1 473 
50 000 

Aeneas 2012 1 980 hasis 2 970 000 1 500 

Poseidon (meri) 2012 1 200 
334 
24 
1 

hasis 
kannabis 
heroiini 
oopiumi 

1 800 000 
501 000 
192 000 

2 250 

1 500 
1 500 
8 000 
2 250 

Focal Points (meri) 
2012 

27 hasis 40 500 1 500 

 

TAKAVARIKOITUJEN HUUMAUSAINEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ JA -ARVO 

HUUMAUSAINETYYPEITTÄIN 

Hasis 44 223 kg 67 816 500 EUR 

Kannabis 1 904 kg 2 856 000 EUR 

Kokaiini 35 kg 1 750 000 EUR 

Heroiini 24 kg 192 000 EUR 

Oopiumi 1 kg 2 250 EUR 

Yhteensä 46 187 kg 72 616 750 EUR 

 

Lähde: Vourekas Georios, Head of Sea Border Sector/Operations Unit/Operations Division, 

EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Sähköpostihaastattelu, 24.1.2013. 

 

                                                 
475 EPN = European Patrols Network. EPN-toiminnalla EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex koordinoi ja sovit-
taa yhteen jäsenmaiden partiointi- ja valvontatoimia EU:n eteläisillä merialueilla. EPN-toiminnan painopiste on 
Välimerellä, Atlantilla Kanariansaarten ja läntisen Afrikan välisellä merialueella sekä Mustallamerellä. 
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DIPLOMITYÖSSÄ KÄYTETTYJEN LYHENTEIDEN MERKITYKSET 

 

ARA Annual Risk Analysis. Frontexin vuosittain laatima riskianalyysi. 

BIA 
Border and Immigration Agency. Yhdistyneen kuningaskunnan rajaturvallisuudes-

ta -ja maahanmuuttoasioista vastaava viranomainen 31.3.2008 asti. 

BSCF 
Black Sea Littoral States Border / Coast Guard Agencies Co-operation Forum. 

Mustanmeren alueen rajaturvallisuusyhteistyöfoorumi. 

BSRBCC 
Baltic Sea Region Border Control Cooperation. Itämeren alueen rajaturvallisuus-

yhteistyöfoorumi. 

CARDS 

Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation. EU:n 

vuosina 2000–2006 toimeenpanema tukiohjelma Länsi-Balkanin maissa. Ohjel-

maan sisältyi rajaturvallisuustoimintojen kehittäminen. 

CBM 
Coordinated Border Management. Koordinoitu rajaturvallisuus (maailman tullijär-

jestön toiminnan piirissä käytetty termi). 

CBSA Canadian Border Service Agency 

CCC 
Common Core Curriculum. Frontexin yhdessä jäsenmaiden kanssa koostama 

rajavartijan koulutuskäytännöt rajatyypeittäin määrittävä kriteeristö. 

CCWP Customs Cooperation Working Party. Neuvoston alainen tulliyhteistyöryhmä. 

CeCLAD-M 
Centre de coordination pour la lutte anti-drogue en Mediterranée. Välimeren alu-

een huumausaineiden torjunnan koordinointikeskus. 

Cepol Euroopan poliisiakatemia 

CIRAM 

Common Integrated Risk Analysis Model. Frontexin yhdessä jäsenmaiden kanssa 

kehittämä riskianalyysimetodi EU:n laajuisen rajaturvallisuusalan riskianalyysin 

laatimiseksi. 

COSI 
Standing Committee on Internal Security. EU:n sisäisen turvallisuuden pysyvä 

komitea. 

Cospol 
EU-tasolta koordinoitujen poliisioperaatioiden strateginen suunnittelukehys uhkien 

laaja-alaisen ja kattavan käsittelyn varmistamiseksi.  

CPIP 

Common Pre-Frontier Information Picture. Eurosurin avulla muodostettava kol-

mansien maiden alueelle ulottuva rajantakainen tilannekuva EU:n jäsenmaiden 

virvanomaisten reagointiajan lisäämiseksi. 

DG HOME Euroopan komission sisäasiain pääosasto 

DG TAXUD Euroopan komission verotus- ja tulliliiton pääosasto 

DHS Department of Homeland Security. Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden viran-



 

omaisten hallinnon ala. 

DTRA 
Defence Threat Reduction Agency. Yhdysvaltalainen laaja-alaisten uhkien hal-

lintaan erikoistunut virasto. 

ED4BG European Day for Border Guards. Rajaturvallisuusviranomaisten Eurooppa-päivä. 

EES Entry / Exit System. Rajanylitystietojärjestelmä. 

EMSA European Maritime Safety Agency. EU:n meriturvallisuusvirasto. 

EPN 

European Patrols Network. Euroopan merialueiden rajavalvonnan yhteistyöver-

kosto. Frontexin koordinoimaa toimintaa jäsenvaltioiden partiointi- ja valvontatoi-

mien synkronoimiseksi EU:n eteläisillä merialueilla. EPN-toiminnan painopistealu-

eet sijaitsevat Välimerellä, Atlantilla Kanariansaarten ja läntisen Afrikan välisellä 

merialueella sekä Mustallamerellä. 

EQF 
European Qualifications Framework. Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväk-

symä tutkintojen ja osaamisen viitekehys. 

EUBAM 
EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. EU:n tukiprojekti Ukrainan 

ja Moldovan raja- sekä tulliviranomaisten toimintojen kehittämiseksi. 

EULEX 
European Union Rule of Law Mission in Kosovo. Rajaturvallisuuselementin sisäl-

tävä EU:n tukiprojekti Kosovossa. 

Eurojust EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö 

Europol Euroopan poliisivirasto 

EUSC European Union Satellite Centre. Euroopan unionin satelliittikeskus. 

Eurosur Euroopan rajavalvontajärjestelmä 

FES 

Frontex Enterprise System. Frontexin tietojärjestelmäkokonaisuus, johon kuuluu 

sekä hallinnollinen osa että operatiivisten tietojen käsittelyyn tarkoitettu järjestel-

mä. 

FRAN Frontex Risk Analysis Network. Frontexin koordinoima riskianalyysiverkosto. 

Frontex EU:n rajaturvallisuusvirasto 

GDF 
Guardia Di Finanza. Italialainen sotilaallisesti järjestäytynyt poliisi- ja tullitoimival-

tuudet omaava viranomainen. 

HMRC 
Her Majesty’s Revenue and Customs. Yhdistyneen kuningaskunnan tullivalvonta-

viranomainen 31.3.2008 asti. 

IBPC International Border Police Conference. Kansainvälinen rajapoliisikonferenssi. 

IBM Integrated Border Management. EU:n yhdennetty rajaturvallisuus. 

LEWP 
Law Enforcement Working Party. Neuvoston alainen lainvalvontaviranomaisten 

yhteistyöryhmä. 

MAOC-N Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics. Huumausaineiden merikul-



 

jetusten analysointi- ja torjuntakeskus. 

OCTA 
Organised Crime Threat Assessment. Europolin laatima uhka-arvio ja analyysi 

toimenpidesuosituksineen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. 

OLAF European Anti-Fraud Office. Euroopan komission alainen petostentorjuntavirasto. 

PSC Political and Security Committee, EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea. 

ROCTA 

Russian Organised Crime Threat Assessment. Europolin laatima uhka-arvio ja 

analyysi toimenpidesuosituksineen Venäjään liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden 

torjumiseksi. 

RTP Registered Traveller Programme, rekisteröityjen matkustajien ohjelma. 

SAR Search and Rescue. Meripelastustoiminta. 

SBC Schengen Borders Code. Schengenin rajasäännöstö. 

SCHEVAL 
Neuvoston alaisen Schengen työryhmän ulkorajojen valvonnan tason arvioimi-

seen erikoistunut kokoonpano. 

SEU Sopimus Euroopan unionista. EU:n perussopimuksen (Lissabonin sopimus) osa. 

SEUT 
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta. EU:n perussopimuksen (Lissabonin so-

pimus) osa. 

SIRENE 
Neuvoston alaisen Schengen työryhmän Schengenin tietojärjestelmän nykytilan ja 

kehittämisen arviointiin erikoistunut kokoonpano.  

SIS Schengen Information System. Schengenin tietojärjestelmä. 

SIS-TECH 
Neuvoston alaisen Schengen työryhmän kokoonpano, joka on erikoistunut tekni-

siin kysymyksiin. 

SOCA 

Serious Organised Crime Agency. Yhdistyneen kuningaskunnan järjestäytyneen 

rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan erikoistunut virasto. Vuonna 2013 perustet-

tava UKNCA tulee korvaamaan SOCAn. 

SOCTA 
European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment. EU:n uhkaku-

va-arvio Euroopan unioniin vaikuttavista järjestäytyneen rikollisuuden uhkista. 

SQF 
Sectoral Qualifications Framework. Alakohtainen eurooppalainen koulutusviiteke-

hys. 

UKBA 
United Kingdom Border Agency. 1.4.2008 perustettu Yhdistyneen kuningaskun-

nan rajaturvallisuudesta vastaava virasto. 

UKBF 
United Kingdom Border Force. UKBAn rajaturvallisuustoiminnoista vastaava osas-

to. 

UKNCA 

United Kingdom National Crime Agency. Vuonna 2013 perustettava Yhdistyneen 

kuningaskunnan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan erikoistunut 

virasto. 



 

UNHCR 
United Nations High Commissioner for Refugees. Yhdistyneiden kansakuntien 

pakolaisjärjestö. 

VIS Visa Information System. EU:n viisumitietojärjestelmä. 

WCO World Customs Organisation. Maailman tullijärjestö. 

 


