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Muistio on valmisteltu yhdessä puolustusministeriön kanssa.
SUOMEN OSALLISTUMINEN EU:N SOTILAALLISEEN KRIISINHALLINTAOPERAATIOON
(EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) VÄLIMERELLÄ IHMISSALAKULJETUKSEN
TORJUMISEKSI
Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumistaan EU:n ihmissalakuljetuksen vastaisessa operaatiossa (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) Välimerellä. Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteinen kokous (TP-UTVA) linjasi 4.5.2018, että Suomi jatkaa osallistumista EUNAVFOR MED Sophia -operaatiossa 1.1.-31.12.2019 nykyisellä vahvuudella, enintään kymmenellä esikuntaupseerilla. TP-UTVA linjasi lisäksi 21.9.2018, että puolustusministeriö voi ryhtyä tarvittaviin valmistelu- ja varautumistoimenpiteisiin Suomen osallistumisen jatkamiseksi EUNAVFOR MED Sophia operaatiossa vuodeksi 2019.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle annettiin 4.12.2018 asiasta sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun
lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen selvitys. Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi eduskunnan kannan,
jonka mukaan valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. Ulkoasiainvaliokunnalle annettiin lisäksi 18.12. täydentävä selvitys operaation mandaatin jatkamisesta.
Välimeren ihmissalakuljetus ja Libyan tilanne
Havaittujen EU:hun suuntautuneiden laittomien rajanylitysten määrä on saatu merkittävästi pienenemään
vuoden 2015 huippulukemista. Tilanne Eurooppaan suuntautuvilla eri muuttoliikereiteillä elää kuitenkin
jatkuvasti. Libyan hallinto ja poliittiset valtarakenteet ovat edelleen hajanaisia ja turvallisuustilanne erittäin
epävakaa, minkä vuoksi ihmissalakuljetukselle otolliset olosuhteet ovat edelleen olemassa.
Operaation eteneminen
Vuonna 2015 perustetun operaation tavoitteena on ihmissalakuljetus- ja ihmiskauppaverkostojen liiketoimintamallin häiritseminen ja Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahantulon vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään salakuljettajien alusten systemaattisen tunnistamisen, haltuunoton ja käytöstä poistamisen
avulla. Operaatioon on lisätty tukitoimia: Libyan rannikkovartioston ja laivaston kouluttaminen ja YK: n Libyan vastaisen asevientikiellon valvonta vuonna 2016 sekä raakaöljyn ja muun laittoman YK:n päätöslauselmien vastaisen viennin valvontatoimia vuonna 2017. Operaation toiminnan tukemiseksi siihen perustettiin tänä vuonna pilottiprojektina rikostietoyksikkö, jotta voidaan helpottaa sellaisten tietojen saamista,
keräämistä ja välittämistä, jotka koskevat ihmisten salakuljetusta ja ihmiskauppaa, asevientikieltoa, laitonta
kauppaa ja operaation turvallisuuden kannalta merkityksellistä rikollisuutta.
Operaation mandaattia on laajennettu vaiheittain. Operaatio toimii tällä hetkellä kansainvälisillä vesillä Libyan edustalla ja suorittaa siellä alustarkastuksia sovellettavan kansainvälisen oikeuden ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 (2015) asettamissa rajoissa. Tähän operaation ns. 2 (a) -vaiheeseen
siirryttiin lokakuussa 2015. Eteneminen operaation seuraaviin vaiheisiin eli toimintaan Libyan aluevesillä ja
maaperällä on tarvittavan oikeusperustan puuttuessa ollut tähän asti mahdotonta. Libya ei ole ollut halukas
kutsumaan operaatiota Libyan aluevesille ja maaperälle. On EU:n neuvoston asiana päättää oikeudellisten,
poliittisten ja käytännön edellytysten täyttyessä erikseen operaation seuraaviin, ns. 2 (b) ja 3 -vaiheisiin siirtymisestä.

Operaation mandaatti on voimassa vuoden 2018 loppuun, mutta EU:n neuvoston on määrä tehdä päätös
operaation jatkomandaatista kirjallisella menettelyllä vielä joulukuussa (19.-21.12.). Operaatiota on poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti määrä jatkaa
vuoden 2019 maaliskuun loppuun saakka. Jäsenvaltiot jatkavat työtä pysyvämmän ratkaisun löytämiseksi
Eurooppa-neuvoston kesäkuun 2018 päätelmien pohjalta niin, että operaatiolle voidaan hyväksyä pidempi
jatkomandaatti ennen maaliskuun 2019 loppua.
Keskustelut operaation jatkomandaatista vuoden 2018 jälkeen ovat olleet vaikeita, koska jäsenmaiden välillä on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, mihin operaation mereltä pelastamat ihmiset sijoitetaan. Mereltä pelastus ei kuulu operaation tehtäviin, mutta se voi joutua pelastustoimiin kansainvälisen velvoitteiden nojalla.
Pelastettavia ei voida palauttaa Libyaan kansainvälisen oikeuden nojalla (palautuskielto, ”non refoulement”). Kysymys liittyy laajempaan keskusteluun muuttoliikkeiden hallitsemisesta, johon on odotettu kattavampaa ratkaisua.
Tähänastisista tuloksista
Operaation tähänastista toimintaa voidaan pitää tuloksekkaana. Operaation rooli on kasvanut merkittäväksi osaksi EU:n toimia muuttoliikeyhteistyössä ja se on lisännyt merellistä turvallisuutta Välimerellä. Operaatio on luonut kattavan kuvan salakuljetusverkostojen toiminnasta, ja tarkastustoimet ovat rajoittaneet
salakuljettajien toimintavapautta kansainvälisillä vesillä. Libyan rannikkovartioston koulutus on käynnistynyt suunnitellusti operaatioon kuuluvilla aluksilla ja EU-jäsenmaissa. Operaatio on kerännyt tietoa liittyen
öljyn salakuljetukseen. Öljyn salakuljetukseen puuttumalla pyritään puuttumaan varoihin, joita se tuottaa
rikollisille tahoille. Lisäksi öljyn salakuljetuksella voi olla yhteys ihmisten salakuljettamiseen.
Operaation toimintamahdollisuuksia kaventaa toiminta-alueen rajoittuminen kansainvälisille vesille. Nykytilanteessa Libyan aluevesillä tapahtuvaan salakuljetukseen voidaan vaikuttaa parhaiten Libyan kansallisten
voimavarojen kehittämisen kautta. Libyan rannikkovartioston ja laivaston koulutus on keskeisellä sijalla
helmikuussa 2017 hyväksytyn Maltan julistuksen toimeenpanossa, ja Sophia-operaatiolla on koulutuksessa
merkittävä rooli.
Operaation näkökulmasta koulutusyhteistyö toimii myös luottamusta luovana toimena Libyan suuntaan ja
pohjustaa näin tavoitetta operaation etenemisestä toimimaan Libyan aluevesillä. Libyan kansallisen kapasiteetin kehittäminen on myös edellytys operaation tavoitellun lopputuloksen saavuttamiselle: tilanteelle,
jossa ihmissalakuljetuksen volyymi on laskenut tasolle, jossa se on alueen rannikkovaltioiden kontrolloitavissa.
Operaation riskiarvio
Esikuntahenkilöstöön kohdistuva uhka merellä arvioidaan matalaksi johtuen Libyan rannikolla toimivien
ryhmittymien teknis-sotilaallisen toimintakyvyn rajoitteista. Henkilöstöön kohdistuvat riskit liittyvät erityisesti lämpimän ilmaston aiheuttamiin terveysriskeihin sekä merellisessä toimintaympäristössä tapahtuviin
onnettomuuksiin. Riski joutua aseellisen toiminnan kohteeksi arvioidaan epätodennäköiseksi.
Suomen osallistuminen
Tasavallan presidentti päätti 7.8.2015 Suomen osallistumisesta operaatioon enintään kymmenellä sotilaalla
enintään 12 kuukauden määräajaksi. Tasavallan presidentin 17.6.2016 tekemällä päätöksellä esikuntaupseerien osallistumista jatkettiin 8.8.2016 alkaen vuoden 2017 loppuun saakka. Tasavallan presidentti päätti

28.6.2017, että Suomi jatkaa 1.1.2018 alkaen osallistumistaan enintään kymmenellä esikuntaupseerilla
vuoden 2018 loppuun saakka. Parhaillaan operaatioesikunnassa ja joukkoesikunnassa toimii yhteensä seitsemän suomalaissotilasta.
Tasavallan presidentin 30.10.2015 tekemän päätöksen mukaisesti operaatiossa toimi enintään 20 sotilaan
vahvuinen alustarkastusosasto marraskuusta 2015 lokakuuhun 2016 saakka. Suomi on myös tukenut operaation puitteissa tapahtuvaa Libyan rannikkovartioston koulutusta 60 000 euron vapaaehtoisavustuksella.
Esikuntaupseerien osallistumista on tarkoitus jatkaa nykyisen vahvuisena siten, että Suomi osallistuisi
1.1.2019 alkaen operaatioon enintään kymmenellä esikuntaupseerilla vuoden 2019 loppuun saakka.
Suomen osallistumisen kustannukset
Esikuntaupseerien jatko-osallistumisen kustannukset olisivat arviolta 1,621 miljoonaa euroa, 1,391 miljoonaa ulkoministeriön pääluokasta ja 230 000 euroa puolustusministeriön pääluokasta. Kustannukset on sisällytetty molempien ministeriöiden vuoden 2019 talousarvioehdotuksiin.
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