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Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö asetti 9.5.2007 kansainvälisen yhteistyön työryhmän tehostamaan Ve-
näjä-yhteistyön koordinointia. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen 1.6.2009.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin neuvotteleva virkamies Marina Venäläinen oi-
keusministeriöstä ja jäseniksi apulaisosastopäällikkö Jari Lohi oikeusministeriöstä, halli-
tussihteeri Kirta Heine oikeusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen oikeus-
ministeriöstä, kansainvälisten asiain sihteeri Virva Ojanperä-Kataja Rikosseuraamusvi-
rastosta, yhteyssyyttäjä Simo Pietiläinen ulkoasiainministeriöstä ja sihteeriksi osastosih-
teeri Susanna Kajander oikeusministeriöstä.  

Työryhmän jäsenten kokoonpanossa tapahtui toimikauden aikana seuraavia muutoksia:  
- apulaisosastopäällikkö Jari Lohen työryhmän jäsenyys siirtyi ensin lainsäädäntöneu-

vos Ulla Mohellille oikeusministeriöstä ja sittemmin neuvotteleva virkamies Aarne 
Kinnuselle oikeusministeriöstä,  

- lainsäädäntöneuvos Tanja Innasen jäsenyys siirtyi neuvotteleva virkamies Eeva Ait-
toniemelle oikeusministeriöstä ja  

- sihteeritehtävät siirtyivät ensin projektisuunnittelija Martta Haloselle oikeusministe-
riöstä, sitten esittelijä Pia Tulkille oikeusministeriöstä ja sen jälkeen projektipäällik-
kö Vera Kovalevalle oikeusministeriöstä. 

Työryhmän asettaminen perustui oikeusministeriössä vuonna 2006 suoritettuun Venäjä-
yhteistyön vv. 1998-2005 arviointiin sekä pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen oh-
jelman ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteisiin kehittää aktiivisia, laaja-
alaisia ja monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa, toimia aktiivisesti EU:n 
Venäjä-politiikan kehittämisessä sekä vahvistaa Suomen Venäjä-politiikan koordinaatio-
ta, huolehtia suomalaisesta Venäjä-osaamisesta sekä tukea kansalaisyhteiskuntatason yh-
teistyötä ja Venäjän integroitumista kansainväliseen sopimusjärjestelmään.  

Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaisesti kehittää oikeusministeriön Venäjä-strategiaa 
ja Venäjä-yhteistyötä, seurata toimintaympäristön kehitysnäkymiä, yhteensovittaa minis-
teriön osastoissa ja hallinnonalalla harjoitettavan oikeusalan yhteistyön Venäjä-
hankkeita ja arvioida yhteistyön vaikuttavuutta.

Työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Työryhmä kuuli asiantuntijoina kansliapäällikkö 
Tiina Astolaa, valtionsyyttäjä Leena Metsäpeltoa, ulosottojohtaja Juhani Toukolaa, kou-
lutuspäällikkö Jorma Hirvosta, koulutussuunnittelija Kati Kivistöä, hallitusneuvos Han-
nu Taimistoa, hallitusneuvos Heikki Liljeroosia, hallitussihteeri Petteri Katajistoa, neu-
votteleva virkamies Satu Aalto-Majuria, erityisasiantuntija Ann-Sofie Högströmiä, alue-
vankilajohtaja Heikki Kokkosta, rikoksentorjuntaneuvos Jukka-Pekka Takalaa. 

Asiantuntijoiden kuulemisen tarkoituksena oli kartoittaa oikeusministeriön eri osastojen 
ja yksiköiden sekä hallinnonalan virastojen näkemyksiä Venäjä-yhteistyön kehittämisen 
mahdollisuuksista ja Venäjä-osaamisen kehittämisen tarpeellisuudesta. 

Työryhmällä oli käytettävänään Venäjä-yhteistyöhön liittyviä EU:n ja Suomen strategia-
asiakirjoja, oikeusministeriön edellinen Venäjä-strategia vuodelta 2001 päivityksineen 
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OIKEUSMINISTERIÖN VENÄJÄ-STRATEGIA
VUOSILLE 2009 - 2015

1 Johdanto

Euroopan unionin ja Venäjän voimassa 
olevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuk-
sen (1994) mukaan yhteistyön keskeisenä 
tavoitteena on poliittisten ja taloudellisten 
vapauksien vahvistaminen, Venäjän tuke-
minen sen pyrkimyksissä lujittaa demokra-
tiaansa ja kehittää talouttaan sekä saattaa 
päätökseen siirtyminen markkinatalouteen, 
lainsäädännön lähentäminen. Neuvottelut 
uudesta EU:n ja Venäjän välisestä puiteso-
pimuksesta käynnistettiin vuonna 2008. 

EU:n tavoitteena on strateginen kumppa-
nuus Venäjän kanssa, joka perustuu EU:n 
ja Venäjän välillä sovittuihin yhteisten 
alueiden tiekarttoihin (2005). Puitteet yh-
teistyölle Venäjän kanssa antaa myös EU:n 
Pohjoisen ulottuvuuden politiikka (2007).

Vuoden 2009 lopulla Eurooppa-neuvosto 
tulee antamaan toimintapuitteet oikeus- ja 
sisäasioiden yhteistyölle vuosille 2010 - 
2014 hyväksymällä uuden ns. Tukholman 
ohjelman. Ohjelman ulkosuhdeulottuvuu-
dessa määritellään myös Venäjän kanssa 
toteutettavan oikeusalan yhteistyön tavoit-
teet.

Suomen hallitusohjelman (2007) ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoit-
teena on kehittää aktiivisia, laaja-alaisia ja 
monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Ve-
näjän kanssa sekä toimia aktiivisesti EU:n 
Venäjä-politiikan kehittämisessä. Halli-
tuksen tavoitteena on vahvistaa Suomen 
Venäjän-politiikan koordinaatiota, huoleh-
tia suomalaisesta Venäjä-osaamisesta ja tu-
kea kansalaisyhteiskuntatason yhteistyötä. 
Suomi tukee Venäjän integroitumista kan-
sainväliseen sopimusjärjestelmään.

Valtioneuvoston Venäjä-toimintaohjelmas-
sa (2009) todetaan, että on Suomen etujen 
mukaista kehittää edelleen yhteistyötä Ve-
näjän kanssa kahdenvälisesti sekä EU:n ja 
Venäjän välillä. Oikeudellisen yhteistyön 
tavoitteeksi on muun muassa asetettu oi-
keusturvan ja oikeussuojan tehokas to-
teutuminen erityisesti lähialueella ja rajan 
ylittävissä tapauksissa. Suomen ja Venä-
jän lähialueyhteistyön strategian (2004) 
ja vuosien 2009 - 2011 toimintaohjelman 
lähtökohtana on laaja-alainen yhteistyö ja 
erityisesti taloudellisen yhteistyön edistä-
minen. 

Oikeusministeriön oikeuspolitiikan stra-
tegiassa vuosiksi 2003 - 2012 on määri-
telty tarve lisätä Venäjän kanssa tehtävän 
oikeusyhteistyön vaikuttavuutta. Oikeus-
yhteistyön tavoitteiksi on asetettu Venäjän 
liittyminen kansainvälistä oikeudenhoitoa 
koskeviin sopimuksiin ja niiden tehokkaan 
täytäntöönpanon edistäminen sekä Suo-
men ja Venäjän kahdenvälisen oikeusavun 
ja viranomaisyhteistyön tehostaminen. 

Suomen ja Venäjän oikeusministeriöiden 
välinen yhteistyö perustuu yhteistyöso-
pimukseen vuodelta 1998. Sopimuksen 
nojalla osapuolet toteuttavat kaksivuotisia 
työohjelmia. 

Tämä oikeusministeriön Venäjä-strategia 
vuosille 2009 - 2015 on osa oikeusminis-
teriön keskipitkän aikavälin strategian val-
misteluprosessia.
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2 Toimintaympäristö

Suomalaisia koskevat oikeussuhteet kan-
sainvälistyvät, ulkomaalaisperäinen väestö 
lisääntyy Suomessa, kansainvälinen liik-
kuvuus kasvaa, ulkomaankauppa kehittyy 
ja reagoi nopeasti toimintaympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin. 

Euroopan unioni on lisännyt yhteistyötä 
Venäjän kanssa. EU:n tavoitteena on saa-
da Venäjä mukaan yleiseurooppalaiseen 
taloudelliseen ja oikeudelliseen integraa-
tiokehitykseen molemminpuolista hyötyä 
korostaen. 

Venäjän oikeusvaltiokehitys on omiaan 
vaikuttamaan Suomen turvallisuus- ja 
oikeuspoliittisten intressien toteutumi-
seen. Oikeusturvan ja oikeussuojan pa-
rantuminen Venäjällä lisää suomalaisten 
yksityishenkilöiden ja yritysten rajan yli 
tapahtuvan toiminnan mahdollisuuksia ja 
vähentää riskiä jäädä vailla oikeutta tai 
tulla väärin tuomituksi. Kehittynyt oikeu-
dellinen ympäristö vaikuttaa positiivisesti 
talouselämään ja hyvinvointiin rajan mo-
lemmin puolin. 

Venäjän tavoitteena on WTO-jäsenyys. 
Venäjän merkittävästä talouskasvusta huo-
limatta Venäjän liiketoimintaympäristön 
arvioidaan säilyvän epävakaana johtuen 
hallinnon ja oikeusjärjestelmän puutteista. 

Suomen lähetystöt myönsivät vuonna 2008 
742.000 viisumia Venäjän kansalaisille. 
Suomessa vuosittain vierailevista turis-
teista kolmasosa on venäläisiä. Venäläiset 
yritykset ja yksityiset henkilöt ostavat ete-
nevässä määrin kiinteistöjä Suomesta. 

Venäjä on Suomen suurin kauppakump-
pani. Suomen Venäjän kanssa harjoittama 
liiketoiminta työllisti vuonna 2006 Suo-
messa suoraan noin 53.000 ihmistä. 

Vuonna 2007 Suomessa asui 202.500 ulko-
mailla syntynyttä henkilöä, mikä on kaksi 
kertaa enemmän kuin vuonna 1997. Vuon-
na 2009 Suomen väestöstä 50.000 ilmoitti 
äidinkielekseen venäjän kielen.

Kansainvälistyminen näkyy oikeusviran-
omaisten toiminnassa muun muassa rajat 
ylittävinä hallinnollisina asioina ja oikeus-
tapauksina sekä viranomaisyhteistyönä. 
Kanssakäyminen Venäjän kanssa johtaa 
tarpeeseen kehittää kansainvälistä oikeus-
apua rikos- ja siviiliasioissa, lisätä viran-
omaisten Venäjä-osaamista ja koulutusta 
muun muassa maahanmuuttaja-asioissa 
sekä tiivistää entisestään viranomaisyh-
teistyötä.

Toimintaympäristössä tapahtuvat yhteis-
kunnalliset ja taloudelliset muutokset 
heijastuvat yleensä herkästi yhteistyöhön 
oikeusalalla muuttamalla yhteistyön pai-
nopisteitä tai laatua yhteistyön tarvetta 
vähentämättä. Suomen ja Venäjän väliseltä 
oikeusalan yhteistyöltä vaaditaan ajanta-
saisuutta, tehokkuutta, laatua ja vaikutta-
vuutta.

3 Oikeusministeriön Venäjä-strategian 
tavoite

Oikeusministeriön vuosien 2009 - 2015 
Venäjä-strategian tavoitteena on edistää oi-
keusvaltioperiaatteen sekä oikeusturvan ja 
oikeussuojan toteutumista Venäjällä. 

Yhteistyöllä luodaan toimivat verkostot 
Venäjän oikeusviranomaisten kanssa ja 
erityisesti parannetaan suomalaisten hen-
kilöiden ja yritysten oikeusturvaa heitä 
koskevissa rajan ylittävissä oikeustapauk-
sissa.

Samalla toimitaan aktiivisesti EU:n Venä-
jä-politiikan kehittämiseksi.
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Oikeusalan Venäjä-yhteistyö suunnataan:

eurooppalaisen oikeudellisen integ-• 
raation kehittämiseen, muun muassa 
EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön 
tiivistämiseen ja Venäjän tukemiseen 
sen liittymisessä kansainvälisiin oi-
keusalan sopimuksiin;

Venäjän tukemiseen kansainvälisten • 
sopimusten tehokkaassa toimeenpa-
nossa;

Venäjän oikeudellisen infrastruktuurin • 
kehittämiseen niissä kysymyksissä, 
jotka koskevat läheisesti suomalaisia 
henkilöitä ja yrityksiä sekä kansa-
laisten perusoikeuksien toteutumista, 
muun muassa korruption torjuntaan;

demokratian ja kansalaisyhteiskunnan • 
kehittymisen tukemiseen Venäjällä;

kansainväliseen oikeusavun kehittä-• 
miseen siviili- ja rikosasioissa;

Suomen ja Venäjän oikeusalan viran-• 
omaisten suorien ammatillisten kon-
taktien kehittämiseen ja suomalaisten 
virkamiesten Venäjä-osaamisen kehit-
tämiseen.
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4 Yhteistyön toimenpiteet

PERUSOIKEUDET

Lainvalmistelu

seurataan Venäjän lainvalmistelun kehittä-
mistä erityisesti koskien perus- ja ihmisoi-
keuksia.

Korruption torjunta

EU:n ja EN:n yhteistyön puitteissa tuetaan 
hyvän hallinnon periaatteen toteutumista 
Venäjällä, mm. Venäjän pyrkimyksiä liittyä 
EN:n korruptionvastaiseen siviilioikeudel-
liseen yleissopimukseen (1999) sekä osal-
listua aktiivisesti Greco:n toimintaan;

OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän 
puitteissa tuetaan Venäjän toimia liittymi-
seksi OECD:n lahjonnan vastaiseen yleis-
sopimukseen (1997) ja sen tehokkaaksi 
toimeenpanoksi;

vaikutetaan korruption vastaisten sopimus-
ten tunnettavuuteen ja niiden tehokkaaseen 
toimenpanoon sekä korruption torjunta-
toimenpiteiden kehittämiseen erityisesti 
lähialueella toteuttamalla kahdenvälisiä 
yhteistyöhankkeita.

Yhteistyö rikosasioissa ja tietosuoja

EU:n puitteissa tuetaan Venäjän pyrki-
myksiä liittyä EN:n tietosuojaa koskevaan 
yleissopimukseen (1981) sekä yhteistyön 
kehittämiseen Eurojust:n kanssa.
 

OIKEUSTURVA

Julkinen oikeusapu

edistetään maksuttoman oikeusavun järjes-
telmän kehittämistä Venäjällä, pa rannetaan 
oikeusavun laatua ja oikeusavustajien 
osaa mista lähialueella toteuttamalla kah-
denvälisiä yhteistyöhankkeita.

Tuomioistuinlaitos

edistetään Venäjän tuomio istuinlaitoksen 
toimivuutta, laatua ja luotettavuutta ja ke-
hitetään suomalaisten tuomioistuinten suo-
ria yhte yksiä lähialueella kahdenvälisten 
yhteistyöhankkeiden avulla;

kehitetään oikeudenkäyntimenette-
lyn tehok kuutta suomalaisissa oikeu-
denkäynneissä rajat ylittä vissä rikos- ja 
siviilioikeus tapauksissa kahdenvälisenä 
yhteistyönä.

Ulosottolaitos

edistetään tuomioistuinpää tösten täy-
täntöönpanojärjestelmän kehittämistä Ve-
näjällä;

kehitetään kansainvälisen täytäntöönpanon 
edellytyk siä;

edelleen kehitetään ulosoton kontaktiver-
kostoa Suomen ja Venäjän välillä.
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KRIMINAALIPOLITIIKKA

Rikoksentorjunta

kehitetään yhteistyötä Venäjän kanssa ri-
koksentorjunnan alalla vaihtamalla tietoja 
hyvistä hankkeista.

Syyttäjälaitos

kehitetään esitutkinta- ja syytetoimenpitei-
den koor dinointia ja konkreettista yhteis-
työtä Suomen ja Ve näjän välillä ja siten 
estetään rankaisemattomuutta rajat ylittä-
vissä rikoksissa.

Rangaistusten täytäntöönpano

vaikutetaan uusintarikollisuuden ehkäi-
semiseen ja kuntouttamismenetelmien 
tehokkuuteen lähialueen vankeinhoidon 
laitoksissa;

tuetaan vankeudelle vaihtoehtoisten ran-
gaistusten hyödyntämistä lähialueella;

tuetaan vankeinhoidon terveydenhuollon 
kehittämistä Luoteis-Venäjällä.

ARJEN OIKEUSSUHTEET

Kansainvälinen yhteistyö ja oikeusapu

osallistutaan aktiivisesti EU:n ja Venä jän 
välisen uuden yhteistyösopimuk sen (2009) 
toi meenpanoon;

vaikutetaan EU:n ja kansainvälisten järjes-
töjen puitteissa oikeusalan yhteistyön ke-
hittämiseen Venäjän kanssa tavoitteena Ve-
näjän liittyminen monenvälisiin kansainvä-
lisiin yleissopimuksiin, erityisesti Haagin 
lapsikaappaussopimukseen (1980), Haa-
gin elatusapusopimuk seen (2007), EN:n 
rikosoikeusapusopimuksen 2. pöytäkirjaan 
(2001), EN:n tieto verkkorikollisuutta kos-
kevaan sopimukseen (2001); 

huolehditaan kansainvälisen oikeusavun 
laadusta siviili- ja rikosasioissa tavoitteena 
nopea ja tehokas oikeudenhoito Suomen ja 
Venäjänkeskus- ja muiden viranomaisten 
välillä;

kehitetään yhteistyötä Venäjän kanssa kan-
sainvälisiin lapsikaappausasioihin liitty-
vien käytännön ongelmien ja ratkaisujen 
kartoittamiseksi tavoitteena tehokas Haa-
gin lapsikaappaussopimuksen toimeenpa-
no tulevaisuudessa;

osallistutaan mahdollisuuk sien mukaan 
EU:n Venäjää koskeviin oikeudellisiin 
kehittämishankkei siin, erityisesti kansain-
välisten sopimusten tehokkaan toimeenpa-
non edistämiseksi.
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Viranomaisyhteistyöhankkeilla pyritään 
tiiviiseen verkostoitumiseen Venäjän vi-
ranomaisten kanssa tavoitteena siirtymi-
nen jatkossa tavanomaiseen viranomaisten 
väliseen yhteistyöhön.

Viranomaisyhteistyöhankkeet ja muut oi-
keusministeriön hallinnoimat hankkeet 
rahoitetaan Suomen lähialuemäärärahoilla 
tai muista ulkopuolisista rahoituslähteistä. 
Hankeyhteistyössä pyritään lisäämään ul-
kopuolisten hankeosaajien hyödyntämistä. 

Yhteistyön suunnittelussa ja toteuttamises-
sa hyödynnetään tehokkaasti tieto- ja vies-
tintäteknologian mahdollisuuksia.

Ministeriön ja hallinnonalan Venäjä-yh-
teistyötä koordinoi oikeusministeriön kan-
sainvälinen yksikkö.

6 Seuranta

Tämän strategian toimeenpanon toteutu-
misesta raportoidaan säännöllisesti oikeus-
ministeriön johdolle.

Strategian toteutumista arvioidaan strate-
giakauden päätyttyä vuonna 2015.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

tarjotaan suomalaisille virkamiehille Venä-
jän oikeusjärjestystä koskevaa koulutusta 
sekä venäjän kielen koulutusta; 

kehitetään virkamiesvaihtomahdollisuuk-
sia Venäjän kanssa;

jatketaan oikeusalan koulutuslaitosten vä-
lisen yhteistyön kehittämistä;

rekrytoinnissa pyritään löytämään venäjän 
kieltä osaavia virkamiehiä.

5 Yhteistyön muodot ja resurssit

Yhteistyön muotoja ovat: 

vaikuttaminen EU:n Venäjä-yhteis-• 
työhön;
osallistuminen ja vaikuttaminen Ve-• 
näjä-yhteistyöhön monenkeskisillä 
foorumeilla;
kahdenvälinen tavanomainen viran-• 
omaisyhteistyö ja korkean tason yhte-
ydenpito; 
kahdenväliset viranomaisyhteistyö-• 
hankkeet ja muut oikeusministeriön 
hallinnoimat hankkeet;
monenvälinen hankeyhteistyö.• 



Sarjan aiemmat julkaisut vuonna 2009 

1. Seksuaalirikollisten hoito  
2. Luottotietolain muuttaminen 
3. Tiedoksianto oikeudenkäynnissä 
4. Todisteiden luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä 
5. Tuomioistuinharjoittelu 
6. Eurojustin vahvistaminen 
7. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen 
8. Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen 
9. Ehdotus julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen muuttamisesta. Työryhmän välimietintö 
10. Vakuutusoikeuden kehittämishanke 
11. Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla 
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