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Tiivistelmä 
 
Muistiosta käy ilmi, että verrattain tuoreesta ilmiöstä, aasialaisesta 
järjestäytyneestä rikollisuudesta, on tullut uusi rikollisuuden ala useissa 
EU-maissa. Siinä analysoidaan, kuinka Aasian rikollisten ryhmittymien 
toiminta liittyy maahanmuuttajayhteisöihin ja mitkä rikollisuuden alat 
ovat kyseessä. Näitä rikollisen toiminnan aloja ovat muun muassa 
kiristys, ihmisten salakuljetus, ihmiskauppa ja rahanpesu. Aasialainen 
järjestäytynyt rikollisuus toimii myös aktiivisesti muiden kuin aasialaisten 
rikollisryhmien kanssa laittomien huumeiden tuotannon ja kaupan, pelien 
ennalta sopimisen ja kulutushyödykkeiden väärentämisen alalla. 
Muistiossa ehdotetaan asianmukaisia ratkaisuja tämänkaltaisen 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.  

 
 
 
 
PE 453.191   FI 



   

Tämän asiakirjan on tilannut Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunta. 
 
 
 
TEKIJÄ 
Dina Siegel-Rozenblit, professori, Utrechtin yliopisto (Alankomaat) 
 
 
 
VASTAAVA HALLINTOVIRKAMIES  
Andreas Hartmann 
Politiikkayksikkö C: Kansalaisoikeudet sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat 
Euroopan parlamentti 
B-1047 Bryssel 
Sähköposti: andreas.hartmann@europarl.europa.eu 
 
 
 
KIELIVERSIOT 
Alkuperäiskappale: EN 
Käännökset: DE, FR 
Yhteenveto: BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 
 
 
 
 
TIETOJA JULKAISIJASTA 
Yhteydenotot politiikkayksikköön tai sen tiedotteen tilaaminen: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Käsikirjoitus valmistunut kesäkuussa 2011 
© Euroopan parlamentti, Bryssel, 2011 
 
Asiakirja on Internetissä osoitteessa  
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Tässä asiakirjassa esitetyt mielipiteet ovat tekijöiden omia mielipiteitä eivätkä välttämättä 
edusta Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 
Tekstin jäljentäminen ja käännättäminen muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen on 
sallittua, jos lähde mainitaan ja jos julkaisijalle ilmoitetaan asiasta etukäteen ja lähetetään 
jäljennös. 



Aasialainen järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa 

 

3 

YHTEENVETO 
 
Taustaa 
 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan unionissa on ollut nähtävissä aasialaisen 
rajatylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymien toiminnan aktivoituminen. 2000-
luvulle saakka useimmat raportit kotimaidensa ulkopuolella toimivista aasialaisista 
rikollisryhmistä tulivat USA:sta, Kanadasta ja Australiasta, mutta viime vuosina Länsi- ja 
Itä-Euroopassa esiintyvää aasialaista järjestäytynyttä rikollistoimintaa koskevien 
poliisiraporttien määrä on kasvanut jatkuvasti. Rikollisen toiminnan alaan ovat kuuluneet 
muun muassa Euroopan jalkapallojoukkueiden pelien ennalta sopiminen, kannabiksen 
viljely, ihmisten salakuljetus ja huumekauppa.  
 
Tässä muistiossa käsitellään tutkimuksessa asetettuja seuraavia yleisiä kysymyksiä: Mikä 
on Euroopan unionissa esiintyvän aasialaisen järjestäytyneen rikollisuuden laajuus ja 
luonne ja miten kyseiset rikollisryhmät uhkaavat eurooppalaista taloutta ja demokratiaa? 
 
Tutkimuksessa käsitellään lisäksi seuraavia kysymyksiä: Mitkä Euroopan maat ovat alttiita 
aasialaisten järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnalle? Miten nämä ryhmät ovat 
sulautuneet paikallisiin maahanmuuttajayhteisöihin ja isäntämaiden paikallistalouteen? 
Mitkä ovat näiden ryhmien toimintatavat sekä miten ja missä ne pesevät rikollisesta 
toiminnastaan saadut rahat? 
 
Tavoite 
 
Tämän muistion tavoite on kaksitahoinen: pyrkimyksenä on ensinnäkin tarjota taustatietoa 
Euroopan unionissa esiintyvän aasialaisen järjestäytyneen rikollistoiminnan eri aloista ja 
toiseksi esittää suosituksia ja antaa eri politiikanaloihin liittyviä neuvoja poliittisille 
päättäjille siitä, kuinka näitä rikollisryhmiä voitaisiin torjua ja mitä ennalta ehkäiseviä 
toimia olisi toteutettava. Seuraavilla sivuilla on yleiskatsaus Euroopan unionin alueella 
toimivien aasialaisten rikollisryhmien toimintaan, niiden kokoon, rakenteisiin, toimiin, 
kiinnostuksen kohteisiin sekä niiden yhteistyöhön muiden rikollisjärjestöjen kanssa. 
 
Menetelmät: 
 

 katsaus perustuu aasialaista järjestäytynyttä rikollisuutta koskevasta laajasta 
kirjallisesta aineistosta ja tiedotusvälineiden raporteista peräisin olevien 
toissijaisten tietojen sisällön analyysiin; 

 osa tiedoista perustuu aasialaisen järjestäytyneen rikollisuuden erityispiirteiden 
tutkimukseen perehtyneiden lainvalvontaelinten asiantuntijoiden ja kriminologien 
haastatteluihin. 
 

 

KESKEISET HAVAINNOT 
 
 Aasiasta lähtöisin olevat uudet järjestäytyneen rikollisuuden muodot nousevat esiin 

Euroopan unionissa 
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 Tarvitaan perusteellisia analyyseja ja empiiristä tietoa, jotta kyseisestä ongelmasta, 
sen ehkäisemisestä ja torjunnasta saataisiin tarkempi käsitys  

 Tarvitaan asiantuntemuksen ja tietämyksen vaihtoon perustuvaa Euroopan laajuista 
yhteistyötä 

 
 
Aasian järjestäytynyt rikollisuus liitetään pääasiassa perinteisesti romantisoituihin 
kiinalaisiin triadeihin ja japanilaisiin yakuzoihin. Muut aasialaiset rikolliset ryhmittymät ovat 
vähemmän tunnettuja Euroopassa. Kuitenkin nopea talouskasvu monissa Aasian maissa, 
maahanmuuttajien määrän kasvu ja teknisten mahdollisuuksien kehitys on synnyttänyt 
uusia järjestäytyneen rikollisuuden muotoja ja tuonut nämä "tuntemattomat" rikolliset 
ryhmittymät lähemmäs Eurooppaa. Aasialaista järjestäytynyttä rikollisuutta esiintyy 
nykyisin lähes kaikissa Euroopan maissa, ja tämä vaatii lainvalvontaelinten, poliittisten 
päättäjien ja yliopistojen tutkijoiden huomiota. 
 
Virallisten tilastojen luotettavuutta koskeva ongelma sekä erinäiset luokittelut yhtäältä ja 
perusteellisen etnografisen tutkimuksen puute toisaalta rajoittavat Euroopassa esiintyvän 
aasialaisen järjestäytyneen rikollisuuden luonnetta, laajuutta ja uhkaa koskevaa 
tietämystä. On syytä tehostaa kriminologista tutkimusta, jotta voitaisiin saada parempi 
käsitys tästä verrattain uudesta ilmiöstä Euroopan unionissa. 
 
EU:n ja jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä toiminnalla voitaisiin vahvistaa kattavaa ja 
tehokasta strategiaa aasialaisen järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi. 
 
Näiden rikollisten ryhmittymien toimintaa EU:ssa ja asianomaisissa maissa (Kiina, Turkki, 
Vietnam, Pakistan ja Afganistan) koskevan tietämyksen ja asiantuntemuksen vaihto on 
avaintekijä Euroopassa esiintyvän aasialaisen järjestäytyneen rikollisuuden 
menestyksekkäässä torjunnassa. 
 
Vaikka ei ole olemassa mitään erityistä Euroopan laajuista politiikkaa aasialaisen 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, lainvalvontaviranomaisten ja tutkijoiden 
Euroopan laajuinen yhteistyö voisi olla ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä ehkäisemään ja 
torjumaan tätä uudenlaista järjestäytynyttä rikollisuutta. 
 
Tässä yhteydessä mainittakoon, että Europol, josta tuli täysin toimiva vuonna 1999 ja joka 
on vuodesta 2010 lähtien EU:n erillisvirastona vastannut järjestäytyneen rikollisuuden 
ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toiminnan 
ja yhteistyön tukemisesta ja vahvistamisesta, ja siksi Europolilla olisi oltava keskeinen rooli 
tässä asiassa.  
 
Aasialaisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa erityisen tärkeitä ovat 
yhteistyösopimukset, joita Europol voi tehdä kolmansien maiden kanssa operatiivisten 
tietojen, myös henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen, vaihdosta. Europolilla ei ole 
tällä hetkellä mitään operatiivista sopimusta edellä mainittujen asianomaisten valtioiden 
kanssa.  
 
Yhtä tärkeää tässä yhteydessä on parantaa EU:n sisäistä turvallisuutta koskevan politiikan 
ja ulkopolitiikan johdonmukaisuutta ja niiden keskinäistä täydentävyyttä osallistamalla 
kolmannet maat ja erityisesti Aasian maat myös oikeus- ja sisäasioiden käsittelyyn ja 
etenkin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. 



 






