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Yhteenveto 
Tieteellinen tutkimus osoittaa, että järjestäytynyt rikollisuus ei ole niin 
kansainvälistä eikä myöskään niin järjestäytynyttä kuin tiedotusvälineet ja 
lainvalvontaviranomaiset usein antavat ymmärtää. Tässä muistiossa 
pyritään esittämään erilainen kuva kansainvälisestä järjestäytyneestä 
rikollisuudesta. Sen ensimmäisessä osassa analysoidaan kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden määrittämisessä käytettäviä kriteerejä ja 
ehdotetaan, että Euroopan tasolla olisi täsmällisempää käyttää "vakavan 
rikollisuuden" terminologiaa. Toisessa osassa tarkastellaan ja käsitellään 
kriittisesti, miten eurooppalaisen poliisitoiminnan rakenteet sekä niiden 
valinnat ja rajoitukset korreloivat keskenään. Muistiossa suhtaudutaan 
epäilevästi "tiedusteluun perustuvan poliisitoiminnan" kaltaisten 
analyyttisten menetelmien ja mallien lisääntymiseen ja ehdotetaan näille 
menetelmille vaihtoehtoja. Muistiossa suositetaan, ettei nojauduttaisi 
yksinomaan sisäpiiritietoon ja poliisien keräämiin tietoihin, vaan 
hyödynnettäisiin myös muunlaisia poliisitoiminnan malleja ja otettaisiin 
riippumattomia henkilöitä mukaan tutkimuspaneeleihin, joissa laaditaan 
tulevia raportteja vakavaa rikollisuutta koskevista uhkakuva-arvioista. 
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YHTEENVETO 

Tavoite 

Tässä muistiossa analysoidaan kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta EU:ssa. 
Tarkoituksena on esittää rikollisuudesta kuva, joka poikkeaa tavanomaisesti uutisissa ja 
geopoliittisissa kartoissa esitetystä kuvasta. 
 
Kylmän sodan päättymisen jälkeen näiden kartastojen laatijat ovat yrittäneet soveltaa 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen sotilaallisen strategian alalla kehitettyä ajattelutapaa. He 
olettivat, että rikollisryhmät olivat järjestäytyneitä ja että niillä oli alueiden ja markkinoiden 
valtaamisen kaltaisia strategisia tavoitteita. Tällaisia perusteluja soveltaessaan tutkijat ovat 
yhdenmukaistaneet rikolliseen toimintaan osallistuvat hyvin monenlaiset ryhmät ikään kuin 
ne olisivat ulkomaisen käskyvallan ohjauksessa toimivia välineitä. Tällä tavoin laadittujen 
karttojen määrä on ajan myötä kasvanut, ja koska ne ovat "yksinkertaisia", niitä on 
käytetty todisteena rikollisesta toiminnasta. Näin ollen ne näyttäisivät oikeuttavan 
poliisiyksiköiden vaatimukset löytää järjestäytyneen rikollisuuden juuret ja "reitit". 
Kuitenkin nämä kartat vääristävät perustavanlaatuisella tavalla perusteltua kuvausta 
vakavasta rikollisesta toiminnasta Euroopan unionissa. Näin ollen, jotta asiasta vastaaville 
EU:n toimielimille voidaan antaa hyödyllisiä suosituksia, on ensiarvoisen tärkeää esittää 
analyyseja, jotka perustuvat yksityiskohtaisten kriminologisten tietojen lisäksi myös itse 
poliisiyksiköiden kriittisiin pohdintoihin. 
 

KESKEISET HAVAINNOT 

 Kun halutaan kuvata perustellusti vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta Euroopan 
unionissa, on luovuttava strategisen kartoituksen mukaisesta yksinkertaistamisesta. 

 Ensinnäkin näissä kartoissa ei esitetä yksityiskohtaista ja monisyistä katsausta 
rikolliseen toimintaan. Rikollisuus on näissä kuvauksissa yliedustettuna, mikä herättää 
samantyyppisiä reaktioita kuin puolisotilaalliseen uhkaan vastattaessa. Tosiasiassa 
rikollisten toimijoiden valmiudet eivät ole millään tavoin verrattavissa vieraiden 
armeijoiden valmiuksiin (kappale 1.1). 

 Toiseksi näissä kartoissa ei juuri koskaan viitata järjestöihin niiden nimillä, vaan ne 
liitetään usein ennemminkin tiettyyn kansallisuuteen tai jopa etniseen ryhmään. Näin 
niillä lietsotaan ennakkoluuloja kokonaisia yhteisöjä kohtaan, vaikka rikollisesta 
toiminnasta vastaa vain kourallinen ihmisiä. Tämä käytäntö on ongelmallinen myös sen 
vuoksi, että sillä yhtenäistetään väärällä tavalla lukematon määrä pieniä ryhmiä ja 
hämärretään sitä keskeistä tosiasiaa, että Euroopan unionissa aktiiviset rikollisjärjestöt 
eivät juuri koskaan koostu ainoastaan yhdestä etnisestä ryhmästä tai kansallisuudesta. 
Lisäksi kaikkein kannattavinta toimintaa harjoitetaan yleensä paikallisissa ryhmissä, 
jotka on perustettu kauan sitten ja joilla on sisäpiiritietoa rahanpesuverkostoista ja/tai 
olemassa olevista paikallisista, alueellisista tai jopa kansallisista suojelumenetelmistä 
(kappale 1.3) 

 Kolmanneksi näissä kuvauksissa korostetaan ilmiön marginaalista osaa eli 
ulkomaalaisten tekemiä rikoksia, ja samalla hämärretään sen tärkeintä osaa, eli 
yhteyksiä paikallisiin yhteiskuntiin, erityisesti kuntien tasolla (kappaleet 1.2 ja 1.3). 
Ylikansallista rikollista toimintaa ei voida rajoittaa vain ulkomaalaisten toimintaan 
heidän kotimaassaan ja EU:ssa. 
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 Silloin kun järjestäytyneitä rikollisverkostoja on olemassa ja kun ne jatkavat 
toimintaansa pitkän aikaa (mikä on harvinaista), ne eivät ole ainoastaan ulkomaalaisten 
muodostamia.  Tällaisia verkostoja muodostavat paikalliset rikolliset toimijat, jotka 
tuntevat hyvin oman yhteiskuntansa ja solmivat "liiketoimintamahdollisuuksien" 
ympärille tilapäisiä liittoja tiettyä tuotetta jakelevien tahojen kanssa. Ne käyvät myös 
jatkuvaa keskinäistä kilpailua. Joidenkin liikkumisvapautta ja Schengen-säännöstöä 
vastustaneiden ja kauhukuvia maalanneiden näkemyksistä huolimatta useimmat 
järjestäytyneen rikollisuuden muodot, joita mafiat harjoittavat, eivät ole juurtuneet 
EU:hun (kappale 1). Mafiat eivät ole lähettäneet maahanmuuttajia sillanpääasemiksi, 
rikollisuuden sotureiksi, vaan ne ovat yrittäneet saada jalansijaa EU:n alueella 
hyödyntämällä enemmän tai vähemmän onnistuneesti paikallisia verkostoja. Lähes 
kaikissa tapauksissa toisinaan väkivaltainenkin kilpailu on mennyt kestävämpien 
liittojen edelle (kappale 1.4 ja 1.5). 

 Tästä syystä vakava rikollisuus on Euroopassa pikemminkin järjestäytymätöntä kuin 
järjestäytynyttä. Tämä selittää sen, miksi asiantuntijat eivät pääse yksimielisyyteen 
järjestäytyneen rikollisuuden tarkasta määritelmästä (kappale 1.1) tai siitä, millaista 
lisäarvoa saadaan tällaisen toiminnan perinteisellä kartoitusmenetelmällä, jolla ei 
pystytä osoittamaan sitä, miten epävakaata ja tilapäistä rikollisuus on siitäkin 
huolimatta, että se on luonteeltaan vakavaa.  

 Keskeinen tulos tässä on se, että ajatus pysyvästä järjestäytyneestä rikollisuudesta, 
jota ylikansalliseen etniseen solidaarisuuteen perustuvat voimakkaat järjestöt 
harjoittavat keskenään ja joka käsittää kaiken vakavan järjestäytyneen rikollisuuden 
Euroopan unionissa, ei vastaa sitä käsitystä, joka muodostuu paikallisten 
poliisiviranomaisten keräämien tietojen tarkasta analyysista, tiettyihin tapauksiin 
liittyvistä oikeudellisista todisteista sekä tutkimuksista, joiden perusteella kriminologit 
toteavat, että on virheellistä pitää rikollisuutta strategisena ja geopoliittisena ilmiönä. 
Näissä tutkimuksissa ja analyyttisissa malleissa pohditaan, mitä vaikutuksia on 
tiedotusvälineiden tulkinnoilla ja sillä, että vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta 
pidetään strategisena ilmiönä. Strategisuus tarkoittaa sitä, että rikollista toimintaa 
harjoitetaan tietyn hierarkian mukaisesti ja koordinoidusti, mikä on kuitenkin 
epätodennäköistä. Tämän lisäksi strategisuuteen sisältyy ajatus siitä, että ulkoiseen 
turvallisuuteen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien välillä olisi tietty 
jatkumo, mikä on myös epätodennäköistä. Ajatus tällaisesta jatkumosta todellakin 
johtaa monisyisen ja muuttuvan rikollisuuden liialliseen yksinkertaistamiseen sen sijaan, 
että huomioitaisiin tämän ilmiön alttius muutoksille ja verkostomaisuus. 

 Erittelemällä tarkimpia ja yhtenäisimpiä lähestymistapoja vakavaan kansainväliseen, 
tai tarkemmin sanottuna ylikansalliseen, rikollisuuteen tässä muistiossa osoitetaan, 
että rikollinen toiminta ei noudata mitään pysyvää kaavaa. 

 Useimmat näistä toiminnoista ovat sidoksissa paikallisiin tilaisuuksiin. Paikalliset 
tilaisuudet ovat harvoin pysyviä. Ne avautuvat usein lakimuutosten (esimerkiksi 
sääntelyn purkamisen) seurauksena, jolloin lainsäädäntöön syntyy porsaanreikiä 
laittomia markkinoita ja tuotteita varten. Ne ovat harvoin seurausta siitä, että mafia 
levittäytyy ulkomaille ja muodostaa yhteistyöreittejä ja -malleja moniksi vuosiksi. 

 Vaikka tällä alalla onkin toteutettu merkittäviä ponnistuksia, laillisen ja laittoman välisen 
rajan häilyvyys rikollisessa toiminnassa ja ennen kaikkea rikollisen maailman ja 
lainkuuliaisen maailman välisen rajan läpäisevyys ovat esteenä pyrkimyksille ennakoida 
laittomia liiketoimia jo ennen kuin rikokset on jo tehty. Laitonta kauppaa koskevat 
tarkat analyysit osoittavat todellakin korostetusti, miten täysin lailliset paikalliset 
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yritykset ovat salaisten ja sanattomien sopimustensa kautta tärkeimpiä rikollista 
toimintaa edistäviä tekijöitä. 

 Tällaisen rikollisuuden torjumisessa on siis yhdistettävä ainakin kolme tasoa: 

 Ensimmäinen taso on yleinen lainsäädäntö, jolla on laillisiin rahavirtoihin vaikuttamalla 
mahdollistettu laittomien rahavirtojen huomaamaton kulku laillisesti avattujen kanavien 
kautta (esimerkiksi pankkijärjestelmää koskevat uudistukset tai tiettyjen alueiden 
muuttaminen veroparatiiseiksi). 

 Toinen taso on poliisitoiminta, etenkin niissä yksiköissä, jotka ovat erikoistuneet 
vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen, kuten Europol ja sen kansalliset 
yksiköt. 

 Kolmannen tason muodostavat ne poliisiyksiköt ja hallinnolliset yksiköt, jotka vastaavat 
päivittäisestä elämästä kaupungeissa (kappale 2) sekä kattavan poliisitoiminnan 
kehittämisestä vaihtoehtona tiedusteluun perustuvalle poliisitoiminnalle.  

 Nämä tasot ovat yhteen kietoutuneita, ja tiedon on kuljettava niiden välillä. Jos vakavan 
rikollisuuden torjuminen rajoitetaan toiselle tasolle (Europol ja sen kansalliset yksiköt) 
ja samalla jätetään huomiotta tarve parantaa rahavirtojen sääntelyä (esimerkiksi 
veroparatiisit) ja sivuutetaan paikallisten poliisivoimien käymä päivittäinen taistelu 
rikollisuutta vastaan, syntyy seuraavanlainen paradoksi: poliisin erikoisyksiköiden on 
keskitettävä voimansa marginaaliseen ilmiöön, jota arvioidaan usein puolueellisesti, ja 
samalla ne joutuvat kantamaan vastuun puutteellisista tuloksista. Yksiköitä pyydetään 
laatimaan raportteja, jotka vahvistavat stereotypioita, vaikka merkittävä osa näistä 
poliiseista suhtautuu hyvin epäilevästi tällaisten asiakirjojen hyödyllisyyteen ja niiden 
avulla mahdollisesti saataviin tuloksiin. Nämä yksiköt pyytävät lisää aikaa voidakseen 
laatia liian yksinkertaistavien synteesien sijasta hyödyllisiä toiminnankuvauksia, joista 
kävisi ilmi heidän tehtävänsä monisyisyys. Kuten siis on todettu, järjestäytynyttä 
rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio ei nykyisessä muodossaan vastaa halutun 
toimintapoliittisen syklin vaatimuksia, sillä tämä edellyttää vankaksi perustakseen 
tarkempaa analyysia.1  

 Tätä muistiota varten tehtyjen haastattelujen sekä saatavana olevien kansainvälistä 
poliisitoimintaa ja erityisesti tiedonvaihtoa koskevien tutkimustietojen perusteella 
vaikuttaa siltä, että paikalliset poliisivoimat tekevät luultavasti paljon parempaa työtä 
kuin yleensä uskotaan. He pidättävät huomattavan paljon pikkurikollisia ja häiritsevät 
merkittävästi laitonta kaupankäyntiä. Jos he eivät löydä "päärikollista", se johtuu siitä, 
ettei tällaisia henkilöitä ole olemassa. Toisinaan nämä poliisit siis ärtyvät saadessaan 
erityisesti koko Eurooppaa koskevia yleisraportteja, joista ei ole heille mitään apua 
heidän päivittäisessä taistelussaan ja joissa niin sanottuja synteesejä esittämällä 
jätetään huomiotta paikallisten tilanteiden monisäikeisyys. Erityisesti näissä Europolin 
OCTAn ja nyt SOCTAn kaltaisissa raporteissa ei huomioida rikollisen toiminnan 
paikallisia eroja, vaikka se olisi hyödyllistä, vaan toistetaan vuodesta toiseen samat 
kartat, joissa luetellaan tärkeimmät "rikollisuuden keskukset" (liitteet kappaleessa 5). 
Näiden poliisien luottamuspulalla on vakavia seurauksia, mikäli he vastaavat Europolin 
tietopyyntöihin yhä epäluuloisemmin. 

                                                 
1  Euroopan unionin neuvosto (25. lokakuuta 2010), Result of the "Harmony" project – A generic European Crime 

Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's central role' 
(Harmony-hankkeen tulos – yleinen eurooppalainen rikostiedustelumalli – nykyisten välineiden kokoaminen ja 
Europolin keskeisen roolin vahvistaminen), neuvoston asiakirja 14851/10, s.71. 
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SUOSITUKSET 
 
 Näiden päätelmien perusteella Europolin vakavana ongelmana on se, että OCTA-

raportit eivät vastaa tarpeita. 
 
 Europol yrittää täyttää poliitikkojen ja tiedotusvälineiden odotukset, jotta se saisi 

tunnustusta, mutta tiedostaa kuitenkin samalla rajalliset toimintamahdollisuutensa. 
Näin se menettää uskottavuuttaan paikallistasolla, ja samoin on parhaillaan käymässä 
SOCA:lle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kummassakin tapauksessa 
kyseenalaistetaan tiedusteluun perustuvan poliisitoiminnan tarkoituksenmukaisuus. 
Tällainen toimintamalli voi toimia vain, jos kentältä saadaan runsaasti tietoa, mikä 
puolestaan mahdollistaa oikeiden ja todellisten tietojen perusteellisen analyysin. Mikäli 
mallia heikennetään, se menettää myös tarkoituksenmukaisuuttaan, etenkin jos 
alhaalta ylöspäin suuntautuva toimintatapa korvataan ylhäältä alaspäin suuntautuvalla 
toimintatavalla. 

 
 Muistiossa suositetaan, että nämä ongelmat pyritään ratkaisemaan hyödyntämällä 

muista toimintatavoista ja -malleista saatavia virikkeitä. Yksi niistä on kattava 
poliisitoiminta, jossa yhdistyvät kaikki vakavan rikollisuuden torjunnan kolme tasoa. 
Yhden merkittävimmistä vaihtoehdoista on kehittänyt Kanadan kuninkaallisen 
ratsupoliisin (Royal Canadian Mounted Police) komentaja Sleipnir, ja siinä korostetaan 
eroja vakavan rikollisuuden eri lajien välillä sekä valkokaulus- ja 
ympäristörikollisuuden torjunnan merkitystä. Näitä rikollisuuden lajeja on 
vaikea havaita vakavan rikollisuuden nykyisillä indikaattoreilla siitäkin 
huolimatta, että juuri nämä lajit aiheuttavat eniten kustannuksia koko 
yhteiskunnalle, ja niitä on myös vaikeinta torjua yksinomaan poliisitoiminnan avulla. 
Koska nämä ovat kuitenkin kaikkein merkittävimpiä rikollisuuden lajeja, tässä voidaan 
onnistua soveltamalla poliisitoimintaan koordinoitua lähestymistapaa sisällyttäen nämä 
rikokset poliisin tehtäviin ja sovittamalla yhteen paikallinen viranomaistoiminta sekä 
Euroopan unionin suositukset ja toimet. 

 
 Tässä Euroopan unioni hyötyy selvästi rakenteestaan, jossa asiasta vastaavien 

virastojen toiminta ei perustu yhteen ainoaan kansalliseen poliittiseen järjestelmään. 
Europol voisi vastata näistä toiminnoista ilman tarvetta toimintansa laajentamiseen. 

 
 Mallien osalta Europolille olisi annettava enemmän aikaa raporttien laatimiseen, niin 

että se laatisi esimerkiksi yhden raportin joka neljäs vuosi. Tämän raportin olisi 
kuitenkin oltava hyvin seikkaperäinen, jotta vältetään havaittu liiallinen 
yhdenmukaistaminen ja puolueellisuus. 

 
 Jotta vuosittainen raportti tuottaisi lisäarvoa, siinä on keskityttävä tiettyyn alaan. 

Aluksi raporteissa olisi keskityttävä tähän asti vähemmän huomiota saaneisiin vakavan 
rikollisuuden muotoihin (ympäristörikollisuus, valkokaulusrikollisuus). Raporttien 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kerättyjen tietojen ja asiantuntijalausuntojen 
laajuutta olisi lisättävä, jotta voidaan välttää rutiinien muodostuminen ja se, että 
ajan myötä aiemmin tehdyt valinnat alkavat rajoittaa tulevia valintamahdollisuuksia. 

 
 Raporteissa ei pitäisi keskittyä yksinomaan niihin poliisiyksiköihin, jotka ovat 

erikoistuneet järjestäytyneen rikollisuuden tai huumeiden torjuntaan. Myös 
suurkaupunkien ja tärkeiden taloudellisten keskusten poliisiyksiköt olisi otettava 
mukaan raporttien laatimiseen. Paikallista uskottavuutta lisättäisiin näin 
yksityiskohtaisilla esimerkeillä. Portugalissa sijaitseva Euroopan huumausaineiden ja 
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niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) on käyttänyt tällaista menettelytapaa. 
Raportit sisältäisivät poliisivoimien ulkopuolisten asiantuntijoiden, esimerkiksi 
lääkäreiden, sosiologien tai etnologien, lausuntoja. Näin vältettäisiin poliisin 
erikoisyksiköiden työlle ominaista suuntautumisvaikutusta. Myös poliitikoilla ja 
talousalan edustajilla olisi oltava keskeinen rooli raportin laatimisesta vastaavassa 
tutkimuspaneelissa, jotta voidaan muodostaa yleiskuva niistä kansainvälisistä 
taloudellisista järjestelmistä, joissa esiintyy järjestäytynyttä rikollisuutta, ja pohtia 
lainvalvontatoimien lisäksi myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 
 Tämä on mahdollista ottaa huomioon Harmony-hankkeen yhteydessä, mistä on 

keskusteltu sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvässä komiteassa 
(COSI). Edellytyksenä on, että komitean yhtenäisyyden vahvistamiseksi ja 
asiantuntemuksen syventämiseksi sen osanottajien määrää lisätään. Tällä hetkellä 
Harmony-hanke on liian hallintokeskeinen, ja sen toiminta on jokseenkin rajoittunut 
muutaman sellaisen ryhmän väliseen vuorovaikutukseen, joilla on samanlainen 
näkemys asioista2. 

 
 Euroopan parlamentti on lainsäätäjä ja budjettivallan käyttäjä tällä alalla. Se ei 

kuitenkaan osallistu missään vaiheessa Harmony-hankkeeseen sisältyvään 
kuulemisprosessiin. Miksi näin on? Parlamentti voisi tarjota vaihtoehtoisia näkemyksiä 
näillä aloilla esimerkiksi vaikuttamalla Europolin raporttien laatuun. Tätä varten 
voitaisiin harkita kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
nimittämien edustajien osallistumista prosessiin. Tämän edustajan tehtävänä voisi 
olla näkökulman laajentaminen ottamalla huomioon yleinen lainsäädäntö ja sen 
vaikutukset, joita erityisvirastot ja -elimet eivät välttämättä pysty täysin huomioimaan. 
Lisäksi COSI:n puheenjohtajaa olisi pyydettävä selittämään parlamentille 
näkemyksiään erityisvirastojen ja -elinten välisistä suhteista ja niiden edistymisestä 
tällä alalla sekä COSI:n erityisestä vastuusta Harmony-hankkeen jatkotoimissa. 

 

                                                 
2  Tämä näkökohta vastaa tietyiltä osin Madalina Busuiocin ja Deirdre Curtinin Euroopan parlamentille tekemää 

tutkimusta (Busuioc ja Curtin, 2011) sekä Amandine Scherrerin, Julien Jeandesbozin ja Emmanuel-Pierre 
Guittetin suorittamaa tutkimusta (lähiaikoina julkaistava sisäisen turvallisuuden strategiaa käsittelevä muistio), 
jossa syvällisten haastattelujen pohjalta suhtaudutaan kriittisemmin niin sanottuun yleiseen menettelytapaan, 
joka on ylhäältä alaspäin suuntautuva ja ennakoiva menettelytapa, joka sulkee pois tiettyjä toimijoita. Tämä 
muistio myös täydentää Valsamis Mitsilegasin tekemää tutkimusta, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti 
neuvoston puitepäätöstä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta ja pohditaan keinoja vahvistaa EU:n 
lainsäädäntöä tällä alalla ("The Council Framework Decision on the Fight against Organised Crime and what 
can be done to strengthen EU legislation in this field") ja josta Euroopan parlamentti on tilannut muistion 
(PE453.195).  




