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Johdanto EASOn 
koulutusohjelmaan

Jäsenvaltioiden kansallis-
ten hallintojen ja turva-
paikka-asioista vastaavien 
kansallisten viranomais-
ten tukeminen luomalla 
ja antamalla koulutusta 
on yksi EASOn perusta-
misasetuksen (Eu) n:o 
439/2010 (”EASO-asetus”) 
6 artiklassa tarkoitetuis-
ta velvollisuuksista. EASO 
perustettiin vuonna 2012, 
ja siitä lähtien sen koulu-
tusohjelmassa on tuotettu 
jäsenvaltioita varten laa-
dukasta oppimismateriaalia turvapaikkahakemuksia käsitteleville virkamiehil-
le ja vastaanottovirkamiehille sekä muille turvapaikka-asioiden ja muuttoliik-
keen alalla työskenteleville. Virasto voi ylpeänä ilmoittaa, että tähän mennessä 
EASOn koulutusohjelmaan on osallistunut yli 23 000 virkamiestä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella. tämä luku kertoo siitä, että EASOn koulutus- ja oppimisstrategian 
täytäntöönpano on onnistunut.

EASOn koulutusohjelmalla vastataan jatkossakin kansallisten viranomaisten 
tarpeisiin. Sillä myös tuetaan edelleen kansallisia hallintoja, jotta ne tulkitse-
vat ja soveltavat Eu:n vaatimuksia kansainvälisen suojelun alalla yhtenäisesti. 
Koulutuksen, oppimisen ja kehittämisen avulla virasto tukee edelleen Euroopan 
yhteisen turvapaikkajärjestelmän käytännön toteuttamista ja laatuvaatimusten 
parantamista.

©
 EASO
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Mikä on EASOn 
koulutusohjelma?

Yhteinen koulutusohjelma 
on tarkoitettu turvapaikka-
hakemuksia käsitteleville 
virkamiehille ja vastaanot-
tovirkamiehille sekä muille 
turvapaikka-asioiden alan 
toimijoille Eu:n jäsenvalti-
oissa, Norjassa ja Sveitsis-
sä (Eu+-maat).

Koulutusjärjestelmä koos-
tuu erilaisista vuorovaikut-

teisista moduuleista, jotka kattavat koko kansainvälisen suojelun kentän ja jotka 
on kehitetty vuoden 1951 pakolaissopimuksen ja sen vuoden 1967 pöytäkirjan, 
Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän taustalla olevien säädösten sekä 
muun asiaankuuluvan kansainvälisen oikeuden ja Euroopan unionin lainsää-
dännön pohjalta.

Koulutusohjelman ovat laatineet jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvat pä-
tevät ja kokeneet ryhmät, ja sen on tarkastanut perusteellisesti EASOn viiteryh-
mä, jossa on jäseniä Euroopan komissiosta ja muista EU:n toimielimistä sekä 
kansainvälisistä järjestöistä ja tiedeyhteisöstä ja kansalaisyhteiskunnasta.

Se perustuu sulautuvan eli monimuoto-opetuksen menetelmään, johon kuuluu 
sekä verkko- että lähiopetusta. tämän toimintamallin avulla koulutuksessa voi-
daan käsitellä parhaalla mahdollisella tavalla sekä teoreettisia että käytännön 
näkökulmia.

Kouluttajille tarkoitetulla koulutuksella tuetaan kouluttajien taitojen, osaami-
sen ja pätevyyden kehittämistä. näin luodaan kerrannaisvaikutus, sillä koulu-
tusmoduulin suoritettuaan kouluttajat pystyvät kouluttamaan kansallisten hal-
lintojen henkilöstöä.

Koulutusmateriaali on laadittu englanniksi, ja se voidaan käännättää eri maiden 
kielille. Materiaalien kääntäminen edistää kansallista täytäntöönpanoa.

©
 EASO



EASOn KOulutuSluEttElO – 9

Koulutusohjelmaa käytetään myös operatiivisen koulutuksen pohjana sekä li-
säämään ja kehittämään valmiuksia kolmansissa maissa.

Kuka voi hyödyntää EASOn koulutusohjelmaa?

Koulutusohjelmaa käytetään koko EU:ssa pysyvän tuen välineenä. Sitä voidaan 
kuitenkin käyttää myös tapauskohtaisen tarpeen mukaan yksittäisessä tilan-
teessa annettavan erityisen tuen tai kiireellisen tuen yhteydessä.

Koulutusohjelmaa voidaan käyttää myös valmiuksia kehittävänä välineenä ul-
koisessa ulottuvuudessa.

Koulutusohjelma on tarkoitettu Eu+-maiden turvapaikka- ja vastaanottoviran-
omaisille. Myös muut kansainvälisen suojelun ja muuttoliikkeen alalla toimivat 
sidosryhmät voivat hyödyntää koulutusohjelmaa.

Sertifiointi

EASO jatkaa myös työtä eurooppalaisen sertifiointimenettelyn osalta. EASOn 
sertifioidulla koulutusohjelmalla varmistetaan, että turvapaikka- ja vastaanot-
toasioista vastaava henkilöstö koulutetaan Eu:n lainsäädännön mukaisesti ja 
että sillä on riittävät tiedot, osaaminen ja valmiudet tehtäviensä suorittami-
seen.

tätä varten Middlesexin yliopisto on akkreditoinut ja sertifioinut 13 EASOn en-
glanninkielistä koulutusohjelmamoduulia Englannin ja Walesin kansallisen var-
mennuskehyksen nojalla.

Miten EASOn koulutusohjelmasta saa lisätietoa?

Koulutusohjelmasta saa lisätietoa ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoittee-
seen training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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EASOn koulutusohjelma

Perusteellinen osaaminen
• Kansainvälisen suojelun 

myöntämisperusteita koskeva 
jatkomoduuli

• Vastaanotto
• Dublin III -asetus
• turvapaikkamenettelydirektiivi
• Alkuperämaatiedot
• Poissulkemisperusteet
• Suojelun lakkaaminen
• Perusoikeudet ja kansainvälinen 

suojelu EU:ssa
• uudelleensijoittaminen

Erityiset kohdeyleisöt
• Tulkit
• Johtajat

#EASOtraining

Perusmoduulit
• Kansainvälisen suojelun 

myöntämisperusteet (Inclusion)
• Puhuttelutekniikat
• näytön arviointi

Perustietoja koskevat moduulit
• Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä
• Kansainvälisen suojelun perustiedot

Erityistarpeisiin henkilöihin keskittyminen
• Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden puhuttelu
• lasten puhuttelu
• Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen 

suuntautuminen
• Ihmiskauppa
• Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

vastaanotto

©
 iStock.com
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EASOn koulutusohjelma

• Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteet (Inclusion)
• Puhuttelutekniikat
• näytön arviointi
• Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden puhuttelu
• lasten puhuttelu
• Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen
• Ihmiskauppa
• Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita koskeva jatkomoduuli
• Vastaanotto
• Dublin III -asetus
• turvapaikkamenettelydirektiivi
• Alkuperämaatiedot
• Poissulkemisperusteet
• Suojelun lakkaaminen
• uudelleensijoittaminen
• Tulkit
• Johtajat
• Perusoikeudet ja kansainvälinen suojelu EU:ssa
• Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä
• Kansainvälisen suojelun perustiedot
• Opetusopin perustiedot

EASOn koulutusohjelman moduuleita täydennetään kouluttajien käsikirjalla ja 
koulutuskäsikirjalla. Kouluttajien käsikirja on tarkoitettu kouluttajien avuksi hei-
dän pitäessään kouluttajille tarkoitettua koulutusta tai kansallisia kursseja. Kou-
lutuskäsikirjoja käytetään vertailutyökaluna, ja niillä tuetaan turvapaikka-alan 
toimijoita heidän päivittäisessä työssään tarjoamalla yhteenveto koulutusma-
teriaalin tärkeimmistä osista.
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Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita koskevassa moduulissa 
annetaan koulutusta vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen tulkin-
nasta ja soveltamisesta sekä sen suhteesta aseman määrittelyä koske-
vaan Eu:n direktiiviin. Moduulissa esitetään pakolaisen määritelmä ja 
toissijaisen suojelun perusteet jäsennellyn vuorovaikutteisen mene-
telmän avulla. Siinä selitetään lisäksi muun muassa seuraavia keskei-
siä termejä: ”vaino” sekä unHCR:n käsikirjan että aseman määrittelyä 
koskevan direktiivin kannalta; ”pakolaissopimuksen mukaiset perus-
teet” eli rotu, uskonto, kansallisuus, poliittinen mielipide ja tiettyyn 
yhteiskuntaluokkaan kuuluminen; vainon (perusteltu aihe pelätä) ja 
pakolaissopimuksen mukaisten perusteiden välinen yhteys; palautus-
kiellon keskeinen periaate ja muut pakolaisen tai toissijaista suojelua 
saavan henkilön aseman määrittelyn kannalta tärkeät seikat.

Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita koskeva moduuli on 
yksi turvapaikkahakemuksia käsittelevien virkamiesten keskeisistä 
koulutusmoduuleista. Yhdessä puhuttelutekniikkoja ja näytön ar-
viointia koskevien moduulien kanssa se luo perustan hakemuksen 
käsittelevän virkamiehen tehtävissä tarvittaville tiedoille, taidoille ja 
osaamiselle.

1 Kansainvälisen suojelun 
myöntämisperusteet (Inclusion)

©
 iStock.com

/pixelfit



EASOn KOulutuSluEttElO – 13

Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• määrittää, kuka täyttää turvapaikkamenettelyn kansainvälisen 
suojelun myöntämisperusteet

• analysoida hakijan hakemuksen ja määrittää, mikä suojeluasema 
olisi annettava

• selittää päätöksensä viittaamalla asiaankuuluvaan lakiin ja käy-
täntöön.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liet-
tua, norja, portugali, puola, ranska, romania, saksa, slovakki, sloveeni, 
suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari ja viro.

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: 2013
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Pääkohderyhmä uudet turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet, joilla on 
perustiedot turvapaikkalainsäädännöstä ja kansainvälisen suojelun 
myöntämisperusteista.

Kokeneet turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet, jotka ha-
luavat päivittää tietojaan ja laajentaa osaamistaan ja valmiuksiaan 
kansainvälisen suojelun hakijoiden puhuttelujen tekemisessä.

Tiivistelmä 
sisällöstä

Puhuttelutekniikoiden moduulissa osallistujat perehdytetään tietoi-
hin ja taitoihin, joita he tarvitsevat ammattimaisen henkilökohtaisen 
puhuttelun tekemisessä.

tässä moduulissa EASOn henkilökohtaista puhuttelua varten eh-
dottamaan jäsenneltyyn puhutteluprotokollaan viitataan ”turva-
paikkapuhuttelumenetelmänä”. turvapaikkapuhuttelumenetelmä 
perustuu muista jäsennellyistä puhutteluprotokollista tehtyihin tut-
kimuksiin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Siinä otetaan huomioon 
asiaankuuluva tutkimus psykologian, oikeustieteen ja yhteiskunta-
tieteiden aloilta. Sitä on kuitenkin myös mukautettu henkilökohtai-
sen puhuttelun ja turvapaikkamenettelyn erityisominaisuuksiin.

Osallistujat oppivat käyttämään turvapaikkapuhuttelumenetelmää, 
joka oikein sovellettuna auttaa heitä keräämään riittävästi asiaan-
kuuluvaa ja luotettavaa tietoa kansainvälistä suojelua koskevan ha-
kemuksen tutkimiseksi.

2 Puhuttelutekniikat

©
 iStock.com
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Puhuttelutekniikoita koskeva moduuli on yksi turvapaikkahake-
muksia käsittelevien virkamiesten keskeisistä koulutusmoduuleista. 
Yhdessä näytön arviointia ja kansainvälisen suojelun myöntämispe-
rusteita koskevien moduulien kanssa se luo perustan hakemuksen 
käsittelevän virkamiehen keskeisissä tehtävissä tarvittaville tiedoille, 
taidoille ja osaamiselle.

Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• tehdä kansainvälisen suojelun hakijan tehokkaan puhuttelun 
käyttämällä asianmukaista puhuttelumenetelmää hakemuksen 
arvioinnissa tarvittavien riittävien, yksityiskohtaisten ja luotet-
tavien tietojen keräämiseksi

• toimia puhuttelutilanteessa ammattimaisesti.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

25–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, kroaatti, latvia, 
liettua, norja, portugali, puola, ranska, romania, saksa, slovakki, slo-
veeni, suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari ja viro.

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: 2017
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Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

tässä moduulissa keskitytään näytönarviointiprosessiin. Siinä sel-
vitetään, miten yksittäisen hakemuksen olennaiset tiedot saadaan 
selville keräämällä, tutkimalla ja vertaamalla saatavilla olevaa näyt-
töä.

Moduulin lähtökohtana on, että samanlaisia hakemuksia olisi kä-
siteltävä samalla tavalla, oikeudenmukaisesti ja yhdenmukaisesti. 
Moduulin suorittamalla osallistujat saavat tietoa, taitoa ja näke-
myksiä, joita tarvitaan jäsennellyn näytön arvioinnin soveltamiseksi. 
tällaisella toimintamallilla voidaan vähentää subjektiivisuuden riskiä 
yksittäistapauksissa.

Osallistujat perehtyvät teoreettisiin näkökulmiin sekä asiaankuulu-
vaan lainsäädäntöön käytännön kannalta. Heillä on myös mahdol-
lisuus harjaantua soveltamaan teoriaa esimerkkitapausten avulla. 
näytön arviointia koskeva moduuli on yksi turvapaikkahakemuksia 
käsittelevien virkamiesten keskeisistä koulutusmoduuleista. Yhdes-
sä puhuttelutekniikkoja ja kansainvälisen suojelun myöntämispe-
rusteita koskevien moduulien kanssa se luo perustan hakemuksen 
käsittelevän virkamiehen keskeisissä tehtävissä tarvittaville tiedoille, 
taidoille ja osaamiselle.

3 näytön arviointi

©
 iStock.com
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• soveltaa jäsenneltyä näytönarviointimenetelmää ja osoittaa 
sen laatimalla hyvin perustellun kirjallisen uskottavuuden arvi-
oinnin

• ottaa huomioon mahdollisesti vääristävät tekijät.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, kroaatti, latvia, 
liettua, norja, portugali, puola, ranska, romania, saksa, slovakki, slo-
veeni, suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari ja venäjä.

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: 2015
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Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

tämän moduulin tarkoituksena on kehittää taitoja, tietoja ja val-
miuksia, joita tarvitaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöi-
den varhaiseen tunnistamiseen ja puhutteluun. Moduulissa anne-
taan tietoa haavoittuvuuksista, psyykkisistä ja fyysisistä vammoista, 
sairauksista ja traumaattisista kokemuksista sekä neuvotaan, miten 
vaikeita tilanteita hoidetaan ja miten puhuttelijan omia tarpeita kä-
sitellään. nämä tekijät voivat vaikuttaa huomattavasti sen tiedon 
määrään ja laatuun, jonka hakija pystyy puhuttelussa antamaan. 
Siksi on erittäin tärkeää, että hakemuksia käsittelevillä virkamiehillä 
on tarvittavat tiedot, taidot ja näkemykset, jotta he pystyvät tun-
nistamaan ja ottamaan huomioon tällaisten hakijoiden menettelyyn 
liittyvät erityistarpeet.

tämä jatkomoduuli perustuu puhuttelutekniikoiden moduuliin. Sii-
nä noudatetaan samaa jäsenneltyä puhuttelukehystä ja lisäksi ko-
rostetaan erityisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon erityistar-
peisen hakijan puhuttelussa.

4 Haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden puhuttelu

©
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujilla on seuraavat tiedot, taidot ja val-
miudet:

• He ymmärtävät haavoittuvassa asemassa olevan henkilön pu-
huttelun oikeudellisen, menettelyllisen ja yhteiskunnallisen 
taustan, joka vaikuttaa hakijaan ja puhuttelijaan.

• He tunnistavat erityiset menettelyä koskevat tarpeet ja vaiku-
tuksen, joka niillä voi olla kansainvälisen suojelun hakemiseen.

• He käyttävät asianmukaista lähestymistapaa suhteen luomisek-
si haavoittuvassa asemassa olevaan hakijaan, hakijan puhutte-
lemiseksi ja hänen kerrontansa helpottamiseksi.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

30-40 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: huhtikuu 2018
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Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet, joilla on kokemus-
ta kansainvälisen suojelun hakijoiden puhuttelusta

Tiivistelmä 
sisällöstä

lapset ovat luonnostaan haavoittuvassa asemassa, koska he ovat 
kypsymättömiä ja riippuvaisia ja heidän kehityksensä on kesken. 
EASOn lasten puhuttelua koskevan moduulin tarkoituksena on aut-
taa osallistujia saamaan tiedot, taidot ja asenteet, joiden avulla he 
voivat tehdä ammattimaisen ja tehokkaan henkilökohtaisen puhut-
telun kansainvälistä suojelua hakevalle lapselle.

Tässä moduulissa osallistujat perehtyvät lasten kehitysvaiheisiin, 
lasten oikeudellisiin ja menettelyllisiin takeisiin kansainvälistä suoje-
lua koskevassa menettelyssä ja lapsille soveltuviin puhutteluteknii-
koihin. Osallistujat oppivat myös arvioimaan lapsen kypsyyttä ennen 
puhuttelua ja sen aikana, jotta puhuttelua voidaan mukauttaa kun-
kin lapsen kypsyyden ja erityisen tilanteen mukaan.

Koko moduulissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen edun peri-
aatteeseen.

5 lasten puhuttelu
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• tehdä lapselle tehokkaan puhuttelun kansainvälisen suojelun 
yhteydessä ja noudattaa lapsen etua

• arvioida lapsen kypsyyttä sekä ennen puhuttelua että sen jäl-
keen

• mukauttaa puhuttelua lapsen kypsyyden ja erityisen tilanteen 
mukaan.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

25–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: huhtikuu 2018
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Pääkohderyhmä Kokeneet turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

tämän moduulin tarkoituksena on lisätä tietoa ja tietoisuutta su-
kupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumi-
seen liittyvistä kysymyksistä. Osallistujat oppivat soveltamaan tässä 
moduulissa kehitettyä osaamista, jotta kyseiset asiat voidaan ottaa 
huomioon asiaankuuluvien hakemusten käsittelyssä.

Moduulissa tehdään katsaus normien kehittymiseen ja selvitetään, 
miten nämä normit vaikuttavat sekä turvapaikkahakemuksia käsit-
televiin virkamieheen että hakijoihin, kun kansainvälisen suojelun 
hakemuksia arvioidaan. Osallistujat perehtyvät sukupuoleen, su-
kupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviin 
ihmisoikeusrikkomuksiin. Lisäksi esitellään sukupuoleen, sukupuo-
li-identiteettiin ja/tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän hake-
muksen käsittelyssä noudatettava lainsäädäntö.

Moduulin tarkoituksena on myös tarjota käytännön toimintamalli, 
jonka avulla osallistujat voivat oppia, miten luodaan ja toteutetaan 
puhuttelutilanne, jossa kannustetaan hakijaa kertomaan sukupuo-
leen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen 
liittyvistä asioista.

Moduulissa annetaan myös kehys näytön arvioinnille niin, että siinä 
otetaan asianmukaisesti huomioon sukupuoleen ja/tai sukupuo-
li-identiteettiin sekä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvien 
hakemusten erityispiirteet.

6 Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja 
seksuaalinen suuntautuminen
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• selittää, miten sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalis-
ta suuntautumista koskevat kokemukset ja asenteet vaikuttavat 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelytapaan

• tunnistaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaali-
seen suuntautumiseen liittyvät tekijät kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen käsittelyssä

• soveltaa asianmukaista lähestymistapaa sukupuoleen, suku-
puoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen kansain-
välistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, saksa, sloveeni, suomi

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2015
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Pääkohderyhmä Kaikki asiaankuuluvat virkamiehet, jotka todennäköisesti joutuvat 
tekemisiin ihmiskaupan uhrien tai mahdollisten uhrien kanssa

Tiivistelmä 
sisällöstä

Ihmiskauppaa koskevassa moduulissa on kaksi osaa.

Ensimmäisessä osassa pyritään lisäämään niiden virkamiesten tie-
toisuutta ihmiskaupasta, jotka voivat joutua tekemisiin ihmiskaupan 
uhrin tai mahdollisen uhrin kanssa. tavoitteena on tarjota osallistu-
jille sellaiset tarvittavat tiedot ja taidot, että he pystyvät tunnista-
maan ihmiskaupan mahdolliset uhrit ja käsittelemään ensimmäistä 
kohtaamista heidän kanssaan.

toisessa osassa keskitytään ihmiskaupan uhreihin, jotka saattavat 
tarvita kansainvälistä suojelua. Siinä opastetaan valmistelemaan 
ihmiskaupan uhrin tai mahdollisen uhrin turvapaikkapuhuttelu ja 
toteuttamaan se. lopuksi annetaan toimintamalleja tällaisten hen-
kilöiden suojelua koskevien hakemusten ratkaisemiseen.

Ihmiskaupan vastaisen direktiivin (direktiivi 2011/36/Eu) mukaan 
jäsenvaltioiden on edistettävä niiden virkamiesten säännöllistä 
koulutusta, jotka todennäköisesti joutuvat tekemisiin ihmiskaupan 
uhrien tai mahdollisten uhrien kanssa. Moduulin tarkoituksena on 
myös tukea jäsenvaltioita niiden tätä koskevien lakisääteisten vel-
voitteiden täyttämisessä.

7 Ihmiskauppa
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

osassa 1

• havaita ihmiskaupan merkit päivittäisessä työssään

• selittää, miten ensimmäistä kohtaamista ihmiskaupan uhrien 
tai mahdollisten uhrien kanssa käsitellään

osassa 2

• selittää, miten ihmiskaupan uhrin tai mahdollisen uhrin turva-
paikkapuhutteluun valmistaudutaan ja miten se toteutetaan

• selittää, miten käsitellään ihmiskaupan uhriin tai mahdolliseen 
uhriin liittyvän suojeluhakemuksen päätöksentekoprosessia.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

Osa 1: 8–10 tuntia
Osa 2: 8–10 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

Osa 1: 1 päivä
Osa 2: 1 päivä

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2017
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Pääkohderyhmä Kokeneet turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet ja pää-
töksentekijät

Tiivistelmä 
sisällöstä

Tämä moduuli on jatkoa kansainvälisen suojelun myöntämisperus-
teita koskevalle moduulille. Siinä keskitytään kansainvälisen suoje-
lun myöntämisperusteiden määrittelyn monimutkaisiin näkökohtiin, 
jotka koskevat vainoamista ja sen syitä, vakavaa haittaa (toissijainen 
suojelu) ja suojelua vainolta tai vakavalta haitalta.

Osallistujat arvioivat kriittisesti omaa työskentelyään jäsenvaltion 
käytännön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvän 
oikeuskäytännön yhteydessä soveltamalla Euroopan unionin tuo-
mioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätelmiä.

Osallistujat oppivat myös soveltamaan EU:n lain ja kansainvälistä 
suojelua koskevan lain tulkintaa, kun Euroopan unionin tuomiois-
tuimen ohjeita ei ole ja kun kansainvälisen suojelun myöntämiseen 
liittyy monimutkaisia tulkintakysymyksiä.

Osallistujan pitäisi moduulin päättymiseen mennessä pystyä anta-
maan kollegoilleen jäsenneltyjä ja yksityiskohtaisia ohjeita kansain-
välisen suojelun myöntämisperusteiden määrittämiseen liittyvien 
monimutkaisten tulkintakysymysten ratkaisemiseksi.

8 Kansainvälisen suojelun 
myöntämisperusteita koskeva jatkomoduuli
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• arvioida kriittisesti omaa työskentelyään jäsenvaltion käytän-
nön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvän 
oikeuskäytännön yhteydessä

• soveltaa EU:n oikeuskäytäntöön perustuvia päätelmiä – ensisi-
jaisesti Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen päätelmiä – omassa työssään

• ratkaista monimutkaisia kansainvälisen suojelun myöntämiseen 
liittyviä kysymyksiä Euroopan unionin tuomioistuimen Eu:n 
lainsäädännön tulkintamenetelmän mukaisesti, jos Euroopan 
unionin tuomioistuimelta ei ole suoria ohjeita

• antaa kollegoilleen jäsenneltyjä ja yksityiskohtaisia ohjeita kan-
sainvälisen suojelun myöntämisperusteiden määrittämiseen 
liittyvien monimutkaisten tulkintakysymysten ratkaisemiseksi.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2–2,5 päivää (muokattavissa)

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, saksa, venäjä

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2017
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Pääkohderyhmä turvapaikka-alan ammattihenkilöt, jotka ovat suoraan tekemisissä 
kansainvälisen suojelun hakijoiden kanssa vastaanoton yhteydessä

Tiivistelmä 
sisällöstä

tämän moduulin tarkoituksena on antaa vastaanottoviranomaisille 
vastaanotto-olosuhteita koskevassa direktiivissä tarkoitettu tarvitta-
va peruskoulutus.

Koulutusmoduulissa osallistujat perehtyvät kansainvälisen ja Eu-
roopan historian kehitykseen sekä oikeudelliseen kehykseen, johon 
nykyiset vastaanotto-olosuhteet perustuvat. Osallistujat perehdy-
tetään vastaanottoprosessin eri vaiheisiin, muun muassa kansain-
välisen suojelun hakijoiden mahdollisten erityisten vastaanottotar-
peiden tunnistamiseen, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
kanssa työskentelyyn ja mielenterveyttä koskevaan kysymykseen 
vastaanoton yhteydessä. Lisäksi osallistujia perehdytetään vas-
taanottovirkamiesten tehtävään ja heille opetetaan erilaisia taitoja, 
joista voi olla apua päivittäisessä työssä. näitä taitoja ovat muun 
muassa rajojen asettaminen työssä, viestintä kulttuurienvälisessä 
ympäristössä, sidosryhmien kanssa toimiminen ja ristiriitojen hal-
linta.

9 Vastaanotto
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• tulkita ja selittää kansainvälisen suojelun hakijoiden vastaan-
oton oikeudellista ja organisatorista kehystä (ymmärrys, käy-
tännön taidot)

• soveltaa vastaanottodirektiiviä käytännössä (tietämys, käytän-
nön taidot)

• tunnistaa sekä erityiset vastaanottotarpeet että psykososiaali-
sen tuen tarpeet vastaanottoprosessissa ja antaa asianmukaisia 
vastauksia (tietämys, ymmärrys, harkinta ja käytännön taidot).

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

15–20 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, kreikka, slovakki

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2015
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Pääkohderyhmä Dublin-yksiköissä työskentelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

Osallistujat saavat tästä moduulista taidot ja tiedot, joita tarvitaan 
Dublin III -asetuksen soveltamiseen EU:n turvapaikkasäännöstön 
mukaisesti ja noudattaen täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoi-
keussäädöksiä. Osallistujilla on myös mahdollisuus perehtyä Euro-
dac-järjestelmään ja sähköiseen Dublinet-verkkoon.

Koska Dublin III -asetusta koskeva moduuli on jatko-oppimismoduu-
li, osallistujia kehotetaan ensin osallistumaan Euroopan yhteistä 
turvapaikkajärjestelmää ja perusoikeuksia ja kansainvälistä suojelua 
EU:ssa koskeviin moduuleihin.

10 Dublin III -asetus
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• tulkita Dublin-järjestelmän perustoimintaa ja soveltamisalaa ja 
osata selittää se

• tulkita ja soveltaa Dublin III -sääntöjä ja -menettelyjä

• tulkita ja käyttää saatavilla olevia Dublin III -työkaluja (esim. Eu-
rodac, viisumitietojärjestelmä, Dublinet).

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–25 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, romania, saksa

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: kesäkuu 2016
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Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet ja toimintalinjoista 
vastaavat virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

Tästä moduulista saadaan etenemissuunnitelma, jota kaikki tur-
vapaikkaviranomaiset voivat seurata. Siinä annetaan osallistujille 
tietoa ja käytännön esimerkkejä yhteisistä periaatteista, takuista 
ja velvoitteista sekä hakijoiden että kansallisten hallintojen osalta. 
Moduulissa osallistujat saavat perusteellisen selityksen monista ky-
symyksistä, kuten menettelyyn pääsystä, hakemuksen käsiteltäväksi 
ottamisesta, oikeudesta oikeusapuun ja edunvalvontaan, päätök-
senteosta, tehokkaista oikeussuojakeinoista ja erityisistä menette-
lyistä.

11 turvapaikkamenettelydirektiivi
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• kuvata tilanteen, jossa turvapaikkamenettelydirektiivi on an-
nettu, sekä sen soveltamisalan ja tavoitteet

• määrittää osallistuvat viranomaiset ja niiden tehtävät ja erottaa 
ne toisistaan

• määrittää ja selittää asiaankuuluvat eri menettelyt

• soveltaa direktiivin säännöksiä kaikkiin hakijoihin, myös niihin, 
joilla on erityistarpeita.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

25–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

1 päivä

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: 2015
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12 Alkuperämaatiedot

Pääkohderyhmä Alkuperämaatietojen tutkijat

Tiivistelmä 
sisällöstä

tässä moduulissa esitellään alkuperämaatietojen asema kansainvä-
listä suojelua koskevissa menettelyissä sekä tällaisen tutkimuksen 
laatuvaatimukset. Moduulissa annetaan tietoa siitä, miten kehite-
tään lähteitä koskevaan tietämykseen ja niiden arviointiin liittyviä 
asioita, sekä käytännön tutkimustaidoista ja tutkimustulosten lopul-
lisesta esittämisestä.

Alkuperämaatiedoilla tarkoitetaan tietoja hakijan alkuperämaasta, 
kauttakulkumaasta tai edellisen vakinaisen asuinpaikan maasta. 
näitä tietoja käytetään määrittämään, onko hakijalla oikeus pako-
laisasemaan tai toissijaiseen suojeluun. Niihin kuuluu monenlaisia 
erilaisia tietoja, kuten lainsäädäntökehys, ihmisoikeustilanteet, kult-
tuuriset ja yhteiskunnan asenteet, poliittinen ympäristö, maantiede, 
humanitaariset olosuhteet ja turvallisuustilanne. Alkuperämaatieto-
ja voidaan käyttää myös toimintalinjojen kehittämisen pohjana.
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• löytää alkuperämaita koskevia asiaankuuluvia, tarkkoja ja tasa-
puolisia tietoja luotettavista lähteistä ja arvioida niitä

• esittää tiedot avoimesti ja jäljitettävästi

• tehdä laadunvalvonnan laatuvaatimusten mukaisesti.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, italia, unkari

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: 2014, uusi muutos on määrä tehdä vuonna 2019
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Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

tässä moduulissa turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet 
voivat erikoistua vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen 1 artiklan 
D, E ja F kohdassa olevien poissulkemisperusteita koskevien mää-
räysten arviointiin ja soveltamiseen. Samat perusteet on otettu 
myös aseman määrittelyä koskevaan Eu:n direktiiviin.

Osallistujat oppivat myös, miten kansainvälinen oikeus, kotimainen 
lainsäädäntö, toimenpiteet ja operatiiviset käytännöt, kotimainen 
tai kansainvälinen oikeuskäytäntö (esimerkiksi Euroopan unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-
käytäntö), unHCR:n ohjeet ja muiden tärkeiden organisaatioiden 
tai tahojen ohjeet vaikuttavat poissulkemista koskevien määräysten 
soveltamiseen.

Osallistujat oppivat tietoja ja taitoja, joiden perusteella he osaavat 
soveltaa määräyksiä tiukasti ottamalla huomioon poissulkemiseen 
liittyvän todistustaakan ja näyttökynnyksen.

13 Poissulkemisperusteet
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• tunnistaa poissuljettavat hakemukset ja käsitellä niitä asianmu-
kaisesti

• tunnistaa kaksi ihmisryhmää, jotka voidaan sulkea pois, koska 
he jo saavat kansainvälistä suojelua tai heillä on siihen oikeus

• määrittää, ketkä eivät ansaitse suojelua

• löytää asiaankuuluvan kansainvälisen säädöksen ja tulkita ja 
soveltaa sitä oikein.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, saksa, venäjä

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: 2014
Uusi muutos on määrä tehdä vuonna 2019
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14 Suojelun lakkaaminen

Pääkohderyhmä turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

tässä moduulissa turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet 
voivat erikoistua soveltamaan suojelun peruuttamista ja lakkaamis-
ta koskevia määräyksiä sekä menettelytakeita. Osallistujat oppivat 
myös, miten tulkita seikkoja, jotka johtavat suojelun lakkaamiseen 
aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä säädetyllä tavalla. Mo-
duulin päätteeksi osallistujilla on teoreettiset ja käytännön tiedot, 
joita tarvitaan päätöksen laatimiseen ja kirjoittamiseen tästä aihees-
ta.

Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• tunnistaa poissuljettavat hakemukset ja käsitellä niitä asianmukaisesti

• soveltaa asiaankuuluvia menettelyjä suojelun lopettamiseksi.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

1 päivä

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: ennen vuotta 2011
Muutettu viimeksi: syyskuu 2018

©
 iStock.com

/W
altStoneham



EASOn KOulutuSluEttElO – 39

15 uudelleensijoittaminen

Pääkohderyhmä 1. turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet (kokeneet) ja 
uudelleensijoittamista käsittelevät virkamiehet (uudemmat ja 
kokeneet)

2. Kulttuuriin sopeutumista käsittelevät virkamiehet

3. Valintamatkojen / kulttuuriin sopeutumista käsittelevien matko-
jen päälliköt

Tiivistelmä 
sisällöstä

Muutaman viime vuoden aikana jäsenvaltiot ovat lisänneet uudel-
leensijoittamisen käyttöä yhtenä pitkittyneen pakolaistilanteen kes-
tävänä ratkaisuna. Moduulin tavoitteena on lisätä osallistujien tie-
tämystä uudelleensijoittamisprosessin eri vaiheiden onnistuneesta 
hoitamisesta. tavoitteen saavuttamiseksi moduulin sisältö kattaa 
prosessin keskeiset näkökohdat. näitä näkökohtia ovat muun muas-
sa uudelleensijoittamisohjelman suunnittelu ja laatiminen, valinta-
järjestelyt ja lähtöä edeltävät järjestelyt sekä siirtoa ja saapumisen 
jälkeistä aikaa koskevien palvelujen tarjoaminen.
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• selittää, miten onnistunut uudelleensijoittamisprosessi toteu-
tetaan

• määrittää uudelleensijoittamisprosessin haasteet

• suunnitella hyvin toimivia uudelleensijoittamistoimia.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2018
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Pääkohderyhmä Kansallisille turvapaikkaviranomaisille työskentelevät tulkit

Moduuliin voivat poikkeuksellisesti osallistua myös muut sidosryh-
mät, jotka ovat mukana kansallisten turvapaikkaprosessien tulkin-
nassa tai tulkkauksessa.

Tiivistelmä 
sisällöstä

Tämän moduulin tarkoituksena on tukea tulkkeja heidän tehtä-
viensä suorittamisessa. tehtäviin kuuluu pääasiassa kansainvälisen 
suojelun hakijoiden ja kansallisten viranomaisten ja muiden asiaan-
kuuluvien sidosryhmien välisen viestintäprosessin helpottaminen 
turvapaikkamenettelyn ajan.

Koska turvapaikkamenettelyssä mukana olevien tulkkien taustat 
ovat erilaisia (pätevistä ammattilaisista, joilla ei ole turvapaikka-
taustaa, entisiin turvapaikanhakijoihin, jotka on otettu töihin, koska 
he osaavat harvinaista kieltä), moduulissa katetaan erilaisia oppi-
mistarpeita. Siinä sekä annetaan yleiskatsaus turvapaikka-asioihin 
tulkkien kannalta että esitetään turvapaikkaprosesseissa tarvittavat 
tärkeimmät tulkkaustekniikat.

tässä koulutusmoduulissa on vain verkko-osio, mutta lähiopetusta 
voidaan järjestää jäsenvaltioiden pyynnöstä.

16 Tulkkaus turvapaikka-asioissa
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• kuvata ja selittää yleiset turvapaikkapuitteet ja -menettelyt

• selittää tulkin aseman yleisesti ja turvapaikkamenettelyssä

• kuvata periaatteiden soveltamista sekä tulkkauksessa yleisesti 
ja turvapaikka-asioissa tarvittavat taidot.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

20–25 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää (jäsenvaltioiden pyynnöstä)

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2018
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Pääkohderyhmä turvapaikka-asioita käsittelevästä henkilöstöstä vastaavat johtajat

Tiivistelmä 
sisällöstä

Johtajille tarkoitettu moduuli kattaa kansainvälisen suojelun alalla 
johtajina toimivien henkilöiden päivittäisiin velvollisuuksiin liittyviä 
erilaisia näkökohtia. Moduuli pitää sisällään sekä teoreettista tietoa 
että käytännön osaamista, ja sillä pyritään auttamaan osallistujia 
kehittämään pätevyyttään, jotta he pystyisivät varmistamaan, että 
heidän johdettavinaan olevat yksiköt täyttävät hyvän laadun vaati-
mukset tehokkaalla tavalla kansainvälisen oikeuden ja EU:n lainsää-
dännön vaatimusten mukaisesti.

Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujilla on keinot vastata kansainvälisen suojelun 
alan hallinnoinnin ja johtamisen haasteisiin.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

15–20 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, romania, venäjä

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2014

Muutos on määrä tehdä vuonna 2019

17 Johtajille tarkoitettu moduuli
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Pääkohderyhmä Tämän moduulin kohderyhmä ovat turvapaikkaprosessin ja vas-
taanottoalan toimijat. Moduuli on hyödyllinen myös rajavartijoille 
ja päätöksentekijöille. Koulutuksesta on hyötyä sekä kokeneelle että 
juuri aloittaneelle henkilöstölle.

Tiivistelmä 
sisällöstä

Moduulissa käsitellään perusoikeuksia turvapaikkamenettelyssä. 
EU:n perusoikeuskirja on tällä kurssilla keskeisessä asemassa. Kurs-
silla käydään läpi perusoikeuskirjan asiaankuuluvia määräyksiä, ja 
osallistujille selitetään niiden merkitys turvapaikkaprosessin ja vas-
taanoton peräkkäisten vaiheiden yhteydessä. Niitä esitellään sekä 
oikeudelliselta kannalta että käytännön näkökulmasta, ja samalla 
painotetaan selvästi uusimpia suuntauksia, kuten Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaankuuluvassa oikeuskäytännössä käsiteltyjä. 
Moduuli on kehitetty EASOn, Euroopan unionin perusoikeusviras-
ton (FRA) ja Euroopan raja- ja merivartioviraston (FROntEX) tiiviissä 
yhteistyössä. Se on kaikkien kolmen viraston yhteisessä käytössä.

18 Perusoikeudet ja kansainvälinen 
suojelu EU:ssa
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• kuvata ja selittää perusoikeudet ja -periaatteet ja niiden merki-
tyksen kansainvälisen suojelun yhteydessä EU:ssa

• kuvata kansainvälisen suojelun käsitettä

• selittää keskeiset perusoikeuksia ja kansainvälistä suojelua kos-
kevat kansainväliset ja eurooppalaiset välineet, erityisesti Eu:n 
perusoikeuskirjan

• selittää Eu:n perusoikeuskirjan käytännön merkityksen ja sen 
suhteet muihin ihmisoikeusvälineisiin

• soveltaa perusoikeuksien ja kansainvälisen suojelun periaattei-
ta ja välineitä alueelle pääsyn, turvapaikkamenettelyn, kansain-
välisen suojelun sisällön ja palauttamisen osalta

• soveltaa EU:n perusoikeuskirjaa ihmisiin, jotka ehkä ovat kan-
sainvälisen suojelun tarpeessa, sekä palauttamismenettelyissä 
oleviin ihmisiin

• helpottaa ja edistää perusoikeuksien täytäntöönpanoa turva-
paikkaprosessissa (myös alueelle pääsyssä) ja palauttamisme-
nettelyssä.

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

Verkko-opintojen 
kesto

25–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää 

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2016
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19 Euroopan yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä

Pääkohderyhmä Kaikki turvapaikka-alan toimijat

Tiivistelmä 
sisällöstä

Osallistujat saavat tästä moduulista yleiskuvan Euroopan yhteisestä 
turvapaikkajärjestelmästä, sen kehittämisestä ja kehittymisestä sekä 
sen tulevista kehitysmahdollisuuksista. Siinä selvitetään tavoitteita, 
joiden perusteella Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä luo-
tiin, ja sitä, miten kyseiset tavoitteet ovat ohjanneet järjestelmän 
täytäntöönpanoa. Moduulissa tutkitaan asiaankuuluvia oikeudel-
lisia välineitä, oikeuskäytäntöä, työkaluja ja resursseja, jotka ovat 
turvapaikka-alan toimijoille hyödyllisiä heidän päivittäisessä työs-
sään. Siinä lisätään turvapaikka-alan toimijoiden tietoa ja pyritään 
siten kehittämään yleistä ymmärrystä heidän tehtävästään Euroo-
pan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanon keskeisinä 
toimijoina.
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• määrittää Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittä-
misen taustalla olevat tavoitteet ja arvot

• tukeutua asiaankuuluviin oikeudellisiin välineisiin, oikeuskäy-
täntöön, työkaluihin ja resursseihin Euroopan yhteisen turva-
paikkajärjestelmän panemiseksi täytäntöön

• selittää Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistus-
tarpeet.

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

Verkko-opintojen 
kesto

25–30 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

2 päivää 

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2016 / Päivitetty: 2018
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20 Kansainvälisen suojelun perustiedot

Pääkohderyhmä Uudet turvapaikkavirkamiehet

Tiivistelmä 
sisällöstä

Tämä moduuli toimii perehdytyksenä kansainvälisen suojelun alaan. 
Kurssimateriaalissa esitetään yleiskatsaus turvapaikka-asioita koske-
viin keskeisiin oikeudellisiin asiakirjoihin ja termeihin sekä esitetään 
tiivistetysti turvapaikkaprosessin päävaiheet. Moduulin osallistujat 
saavat lopuksi olennaiset perustiedot, joita tarvitaan työskentelyssä 
kansainvälisen suojelun alalla.

Tämä on kuitenkin perehdytysmoduuli, ja lisäkoulutusta tarvitaan, 
jotta jäsenvaltioiden voitaisiin katsoa noudattavan koulutuksesta 
annettua Eu:n turvapaikkalainsäädäntöä. Erityisesti on osallistutta-
va kohderyhmälle tarkoitettuihin perusmoduuleihin.
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• hahmottaa turvapaikkaoikeuden ja palauttamiskiellon periaat-
teen merkityksen

• selittää Eu:n säännöstöön perustuvan kansainvälisen suojelun 
käsitteen

• selittää turvapaikkamenettelyn tärkeimmät vaiheet ja määrit-
tää turvapaikkaviranomaisten tehtävä menettelyssä

• osoittaa hallitsevansa perustiedot kelpoisuusvaatimuksista ja 
näytön arvioinnista

• yksilöidä jatkokoulutuksessa tarvittavat EASOn koulutusmateri-
aalit ja käytännön ohjeet.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

8–10 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

1 päivä

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

laadittu: 2016
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21 Opetusopin perustiedot
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Pääkohderyhmä EASOn koulutusmoduulien tulevat kouluttajat

Tiivistelmä 
sisällöstä

Moduulin tarkoituksena on valmistaa EASOn kouluttajien koulutuk-
seen osallistuvia kansallisiksi kouluttajiksi, jotka käyttävät EASOn 
moduuleja. tämän vuoksi verkossa toteutettavalta osalta odotetaan 
oppimistuloksia, joiden myötä osallistujat ensinnäkin kykenevät laa-
timaan koulutettavien mukaan sovitettua koulutusta soveltamalla 
eri menetelmiä ja periaatteita, ja toiseksi harkitsemaan asianmu-
kaisia menetelmiä niiden erityishaasteiden käsittelemiseksi, joita 
kouluttajat saattavat kohdata koulutuksen aikana. lähiopetuksessa 
keskitytään käytännön koulutukseen, jossa osallistujat voivat harjoi-
tella tiettyä moduulin aihetta.
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Oppimistulokset 
(yleistä)

Moduulin päätteeksi osallistujat osaavat

• ohjata tehokkaasti osallistujia EASOn moduulin verkko-opetus-
vaiheessa

• järjestää EASOn moduuliin kuuluvan lähiopetuksen

• määrittää strategian kouluttajalle ilmaantuvien haasteiden kä-
sittelemiseksi.

Verkko-opintoihin 
tarvittava aika

7–12 tuntia

Lähiopetuksen 
kesto

1 päivä

Saatavilla olevat 
kieliversiot

Englanti, venäjä

laadittu / 
muutettu 
viimeksi / 
päivitetty

2016
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EASOn operatiivinen koulutus

EASOn operatiivisen koulutuksen oikeusperusta on EASO-asetuksen (1) 6 artik-
lassa (koulutuksen tukeminen). Sitä annetaan erikoiskoulutuksena asiantunti-
joille, jotka kuuluvat turvapaikkavalmiushenkilöiden luetteloon. Kuten 6 artik-
lassa todetaan, koulutuksen olisi liityttävä asiantuntijoiden tehtäviin. Koulutus 
on myös yksi toimenpiteistä EASOn operatiivisissa suunnitelmissa, jotka teh-
dään sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, joiden turvapaikkajärjestelmiin kohdis-
tuu erityistä painetta.

EASOn operatiivinen koulutus otettiin alun perin käyttöön tukemaan Eu:n hot-
spot-lähestymistapaa ja Eu:n uudelleensijoittamisjärjestelmää toukokuussa 
2015 annetun Euroopan muuttoliikeagendan (2) yhteydessä. Sen jälkeen sitä 
on kehitetty ja muokattu jatkuvasti käytännön tarpeiden ja muuttuvan toimin-
taympäristön mukaisesti.

Kurssien operatiivisen luonteen vuoksi operatiivisen koulutuksen mallissa on 
pääosin lähiopetusta ja siinä keskitytään suurelta osin käytännön harjoituksiin. 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (Eu) n:o 439/2010, annettu 19. toukokuuta 2010, Euroopan turva-
paikka-asioiden tukiviraston perustamisesta.

(2) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan muuttoliikeagenda, Bryssel, 13.5.2015, COM(2015) 240 final.

©
 EASO
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Lähiopetuksen kesto vaihtelee keskimäärin yhdestä viiteen päivään, ja kurs sien 
toteuttamisesta vastaavat EASOn sisäiset kouluttajat, jäsenvaltioiden asian-
tuntijat sekä ulkopuoliset asiantuntijat, joilla on laaja-alaista asiantuntemusta 
tietystä aihepiiristä. lähiopetusta järjestetään EASOn operaatiopaikoilla. Kan-
sallisten paikallisten viranomaisten sekä toiminnassa mukana olevien kansain-
välisten/Eu:n elinten edustajat osallistuvat usein operatiiviseen koulutukseen 
kouluttajina tai luennoitsijoina. Kokonaisvaltaisiin koulutusohjelmiin kuuluu 
myös verkko-oppimisosa.

tähän asti operatiivista koulutusta on annettu erityisenä koulutusohjelmana tai 
yksilöllisesti laadittuna koulutuksena erityispyyntöön vastaamiseksi.

EASO on laatinut monia koulutusohjelmia, joilla vastataan joihinkin toistuviin 
käytännön koulutustarpeisiin sekä tiettyjen operaatioiden tarpeisiin. nämä 
koulutusohjelmat toteutetaan EASOn operaatioiden yhteydessä, mutta niitä 
voidaan toteuttaa myös sellaisilta jäsenvaltioilta saatujen pyyntöjen perusteel-
la, jotka eivät ole tehneet EASOn kanssa operatiivista suunnitelmaa.

EASOn operatiivisissa koulutusohjelmissa on aihekohtaisia koulutuksia, jotka 
liittyvät kentällä toteutettaviin tehtäviin sekä operatiiviseen ympäristöön. Kou-
lutusohjelmia täydennetään tavallisesti koulutusmateriaaleilla, kuten koulut-
tajan oppaalla ja käsikirjalla. Koulutusmateriaaleja kehittävät jäsenvaltioiden 
edustajat sekä ulkopuoliset asiantuntijat, joilla on kattavaa tietämystä ja koke-
musta kyseessä olevasta aiheesta.

tällä hetkellä toteutettavia EASOn koulutusohjelmia ovat seuraavat:

• EASOn lähetettyjen asiantuntijoiden operatiivinen koulutus
• Kokonaisvaltainen koulutusohjelma uudemmille turvapaikkahakemuksia 

käsitteleville virkamiehille
• Kokonaisvaltainen koulutusohjelma haavoittuvuuden arvioinnin 

asiantuntijoille
• Operatiivinen koulutus turvapaikkamenettelyyn pääsystä
• Operatiivinen koulutus kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten 

rekisteröinnistä
• Operatiivinen koulutus Dublin III -asetuksesta
• Operatiivinen koulutus vastaanotosta
• Operatiivinen koulutus ryhmänjohtajille
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• Operatiivinen koulutus tulkkauksesta turvapaikka-asioissa
• Operatiivinen koulutus valmentamisesta
• Muu EASOn operatiivinen koulutus (yksilöllisesti laadittu koulutus).

1. EASOn lähetettyjen asiantuntijoiden operatiivinen koulutus

EASOn lähetettyjen asiantuntijoiden operatiivisen koulutuksen kohderyhmää 
ovat Eu+-maiden EASOn operaatioihin lähettämät virkamiehet. lähetettyjen 
asiantuntijoiden tehtävien mukaan operatiivisessa koulutuksessa tarjotaan lä-
hiopetusta, muun muassa käytännön tapaustutkimuksia. Koulutustilaisuudet 
ovat erilaisia sen mukaan, mitä työtä lähetetyt asiantuntijat tekevät. Aiheita 
voivat olla muun muassa seuraavat:

• Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita, puhuttelutekniikoita ja 
näytön arviointia koskevien moduulien kertaukset (EASOn koulutusohjelman 
perusmoduulien kertaus)

• Kansalliset turvapaikkamenettelyt ja -prosessit
• Vakiotoimintamenettelyt ja -mallit, joita käytetään operaation yhteydessä
• Haavoittuvuusarviointi
• Dublin-menettely
• Alkuperämaatiedot
• Poissulkemisperusteet
• Ihmiskauppa
Näiden koulutusten kesto on 2–3 päivää.
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2. Kokonaisvaltainen koulutusohjelma uudemmille 
turvapaikkahakemuksia käsitteleville virkamiehille

Tämä kokonaisvaltainen 
koulutusohjelma on laa-
dittu, jotta kansallisten 
viranomaisten tueksi lähe-
tettävät uudet turvapaik-
kahakemuksia käsittelevät 
virkamiehet voivat valmis-
tautua turvapaikkamenet-
telyn toteuttamiseen.

Koulutusohjelmassa on eri 
vaiheita:

• Vaihe 1 – EASOn koulutusohjelman perusmoduulit (verkko- ja lähiopetus, 
kokonaiskesto kolme viikkoa)
uudet turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet osallistuvat kolmeen 
EASOn koulutusohjelmaan: kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita, 
puhuttelutekniikoita ja näytön arviointia koskeviin moduuleihin. Näiden mo-
duulien on katsottu olevan välttämättömiä kaikille turvapaikkahakemuksia 
käsitteleville virkamiehille, jotta he voivat toimia ja täyttää tehtävänsä Eu:n 
turvapaikkasäännöstön vaatimusten mukaisesti. Jokaisessa moduulissa on 
verkko-osio ja lähiopetusta. Osallistujilla on kussakin moduulissa kolme päi-
vää verkko-opintoja (noin 20–25 tuntia) ja kaksi päivää lähiopetusta.

• Vaihe 2 – Operatiivinen koulutus (lähiopetus, kolme päivää)
uusien turvapaikkahakemuksia käsittelevien virkamiesten operatiivisessa 
koulutuksessa on lähiopetusta määrätyistä aiheista. ne on valittu EASOn 
kansallisille viranomaisille antaman tuen tyypin ja turvapaikkahakemuksia 
käsittelevien virkamiesten tehtävien mukaan. Koulutuksissa voidaan käsitellä 
esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden tunnistamista, ihmis-
kauppaa, mahdollisesti Dublin-menettelyjen piiriin kuuluvien hakemusten 
tunnistamista, alkuperämaatietoja ja poissulkemista. Aihekohtaisessa koulu-
tuksessa on käytännön harjoituksia, kuten tapaustutkimuksia ja työpaikalle 
tehtäviä käyntejä. uusien turvapaikkahakemuksia käsittelevien virkamiesten 
operatiivinen koulutus sisältää myös virkamiesten lähettämistä koskevan 
kansallisen tilanteen sekä operaatioissa käytettävät työkalut ja lomakkeet. 
näitä erityiskursseja toteuttavat pääasiassa EASO, kansalliset viranomaiset ja 
muut samassa operaatiossa mukana olevat sidosryhmät.

©
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• Vaihe 3 – Työpaikalla annettava valmennus (valinnainen, kesto kaksi viikkoa)
työpaikalla annettava valmennus toteutetaan mielellään lähettämispaikassa, 
ja se jaetaan seuraaviin vaiheisiin:

 – uudet turvapaikkahakemuksia käsittelevät virkamiehet seuraavat koke-
neita turvapaikkavirkamiehiä näiden tehtävien suorittamisessa ja alkavat 
sitten vähitellen tehdä itse omia tehtäviään kokeneiden asiantuntijoiden 
tuella.

 – uusien lähetettyjen/palkattujen virkamiesten työ tarkastetaan ja siitä kes-
kustellaan EASOn valmentajien kanssa. Tähän vaiheeseen kuuluu myös 
vertaisarviointi.

3. Kokonaisvaltainen koulutusohjelma haavoittuvuuden 
arvioinnin asiantuntijoille

Tämä koulutusohjelma on tar-
koitettu EASOn operaatioihin 
lähetetyille asiantuntijoille, 
jotka vastaavat haavoittu-
vuusarviointien tekemisestä. 
Niissä myös annetaan ohjeita 
EASOn puhuttelijoille haavoit-
tuvuuksien tunnistamisesta.

Koulutusohjelmassa on seu-
raavat vaiheet:

• Vaihe 1 – EASOn koulutusohjelman moduulit haavoittuvassa asemassa 
olevien hakijoiden puhuttelusta ja sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä 
ja seksuaalisesta suuntautumisesta (verkko- ja lähiopetus, kokonaiskesto 
kaksi viikkoa)
EASOn lähetetyt asiantuntijat osallistuvat EASOn koulutusohjelman moduu-
leihin haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden puhuttelusta sekä suku-
puolesta, sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Haa-
voittuvassa asemassa olevien hakijoiden puhuttelua koskevassa moduulissa 
osallistujille esitellään erityisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon erityis-
tarpeisen hakijan puhuttelussa, sekä kehittynyttä tietämystä haavoittuvuu-
desta ja psyykkisistä ja fyysisistä vammoista. Siinä myös neuvotaan osallis-
tujia vaikeiden tilanteiden käsittelyssä. Sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä 
ja seksuaalista suuntautumista koskevassa moduulissa lisätään osallistujien 
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tietoisuutta ja annetaan heille tietoa ja taitoja, joita tarvitaan sukupuoleen 
ja/tai sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien 
kysymysten perusteella tehdyn hakemuksen käsittelyyn ja arviointiin. Osal-
listujilla on kussakin moduulissa kolme päivää verkko-opintoja (noin 20–25 
tuntia) ja kaksi päivää lähiopetusta.

• Vaihe 2 – Operatiivinen koulutus (lähiopetus, kesto 4–5 päivää)
Haavoittuvuusasiantuntijoiden operatiivisessa koulutuksessa on lähiopetus-
ta määrätyistä aiheista, joiden valinta perustuu kansallisille viranomaisille 
annettavan EASOn tuen tyyppiin ja asiantuntijoiden tehtäviin, kuten lasten 
puhuttelusta ja ihmiskaupasta. Haavoittuvuusasiantuntijoiden operatiivinen 
koulutus sisältää myös kansallisen haavoittuvuusmenettelyn sekä operaati-
oissa käytettävät työkalut ja lomakkeet.

• Vaihe 3 – Työpaikalla annettava valmennus (kesto kuusi päivää)
Tällä hetkellä tätä koulutusta annetaan Kreikan hotspot-alueille lähetetyille 
asiantuntijoille, ja se koostuu siitä, että

 – he seuraavat kokeneita turvapaikkaviranomaisia näiden haavoittuvuusar-
viointeihin liittyvien tehtävien suorittamisessa ja alkavat sitten vähitellen 
tehdä itse omia tehtäviään kokeneiden asiantuntijoiden tuella.

 – haavoittuvuusasiantuntijoiden tekemä työ tarkastetaan ja siitä keskustel-
laan EASOn valmentajien kanssa. Tähän vaiheeseen kuuluu myös vertais-
arviointi.

4. Operatiivinen koulutus turvapaikkamenettelyyn pääsystä

tämä operatiivinen koulu-
tus on tarkoitettu ensim-
mäisenä kohdattaville vir-
kamiehille, muun muassa 
poliiseille, rajavartijoille, 
maahanmuuttoviranomai-
sille ja säilöönottokeskus-
ten työntekijöille, joilla on 
tärkeä tehtävä kansainväli-
seen suojeluun pääsyn ta-
kaamisessa. Koulutuksen 
kesto on 1–2 päivää. ©
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Operatiivisessa koulutuksessa annetaan kansainvälisen suojelun perustiedot 
ensimmäisenä kohdattavien virkamiesten näkökulmasta, muun muassa tiedot 
turvapaikkamenettelyyn pääsyyn suoraan liittyvistä perusoikeuksista (kuten oi-
keus elämään, palauttamiskielto, oikeus turvapaikkaan, joukkokarkotusten kiel-
to) ja kansainvälistä suojelua koskevasta Eu:n lainsäädäntökehyksestä, ja siinä 
keskitytään turvapaikkamenettelyyn pääsyyn. Koulutuksessa on aihekohtaisia 
kursseja ja käytännön harjoituksia, joissa keskitytään kansainvälisen suojelun 
tarpeessa mahdollisesti olevien henkilöiden tunnistamiseen, haavoittuvuus-
indikaattorien määrittämiseen, ihmiskauppaan ja viestintätekniikoihin siitä, 
miten voidaan antaa tietoa mahdollisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa 
oleville henkilöille. Koulutusohjelman perimmäisenä tarkoituksena on saada 
ensimmäisenä kohdattavat virkamiehet soveltamaan tarvittavia mekanismeja, 
joilla ilmoitetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa mahdollisesti olevista hen-
kilöistä toimivaltaiselle kansalliselle turvapaikkaviranomaiselle.

5. Operatiivinen koulutus kansainvälistä suojelua koskevien 
hakemusten rekisteröinnistä

tämä operatiivinen koulu-
tus on tarkoitettu kansain-
välistä suojelua koskevien 
hakemusten rekisteröin-
nissä työskenteleville ih-
misille, ja siihen kuuluu ai-
hekohtaista lähiopetusta 
ja käytännön harjoituksia. 
Käytännön tarpeiden mu-
kaan koulutus suunnitel-
laan 1- tai 2-päiväiseksi.

Koulutuksen tarkoituksena 
on ensinnäkin antaa re-

kisteröintivirkamiehille asiaankuuluvaa tietoa Eu:n lainsäädäntökehyksestä eli 
katsaus Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään ja keskittyä siinä turva-
paikkamenettelyyn pääsyyn ja perusoikeuksien (erityisesti palauttamiskiellon 
ja turvapaikkaoikeuden) merkitykseen rekisteröintiprosessissa. toiseksi koulu-
tusohjelmaan kuuluu aihekohtaista koulutusta ja käytännön harjoituksia, jotta 
rekisteröintivirkamiehet voivat valmistautua paremmin tehtäviinsä ja jotta voi-
daan varmistaa, että kaikkia kansainvälisen suojelun hakijan oikeuksia ja velvol-
lisuuksia noudatetaan. näissä koulutuksissa keskitytään viestintätekniikoiden, 
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haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden (myös huoltajaa vailla olevien 
alaikäisten ja ihmiskaupan uhrien) tunnistamisen, mahdollisesti Dublin-me-
nettelyjen piiriin kuuluvien hakemusten tunnistamisen ja alkuperämaatietojen 
kaltaisiin aiheisiin. Koulutusohjelmassa on myös osio kansainvälisen suojelun 
hakemusten rekisteröintiä koskevasta kansallisesta menettelystä sekä käytän-
nön harjoituksia työkaluilla, lomakkeilla ja alustoilla, joita käytetään kansallisel-
la tasolla kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rekisteröintiin.

6. Operatiivinen koulutus Dublin III -asetuksesta

Dublin III -asetusta kos-
kevan EASOn koulutus-
ohjelman moduuliin pe-
rustuva operatiivinen 
koulutus on tarkoitettu 
Dublin-menettelyssä eri 
rooleissa mukana oleville 
kansallisille viranomai-
sille – esimerkiksi Du-
blin-yksikön virkamiehille, 
rekisteröintivirkamiehille, 
turvapaikkahakemuksia 
käsitteleville virkamiehil-
le,vastaanottovirkamiehil-
le, paikallisten elinten (ku-
ten kuntien) edustajille – jotka voivat olla tekemisissä kansainvälisen suojelun 
hakijoiden kanssa.

Sekä kohderyhmän että käytännön tarpeiden mukaan Dublin III -asetusta kos-
keva operatiivinen koulutus suunnitellaan siten, että se kattaa joko yhden tie-
tyn osan Dublin-menettelystä, kuten mahdollisesti Dublin-menettelyjen piiriin 
kuuluvien hakemusten tunnistamisen a), tai koko Dublin III -asetuksessa mää-
ritetyn menettelyn b).

a) Mahdollisesti Dublin-menettelyjen piiriin kuuluvien hakemusten 
tunnistamista koskeva operatiivinen koulutus (lähiopetus, kesto yksi 
päivä) sisältää osioita, joissa on käytännön harjoituksia yleisesti Dublin-
järjestelmästä (menettely ja käytännön täytäntöönpano, muodot ja 
määräajat), indikaattorit mahdollisesti Dublin-menettelyjen piiriin kuuluvien 
hakemusten tunnistamiselle (Dublin-vastuun määrittelyperusteiden 
mukaisesti) ja Dublin-ohjautumisjärjestelmä kansallisella tasolla.
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b) Dublin III -asetusta koskevassa operatiivisessa koulutuksessa (lähiopetus, 
kesto kaksi päivää) annetaan osallistujille katsaus Dublin-menettelyyn 
tunnistamisesta siirtovaiheisiin, ja siinä on osioita mahdollisesti 
Dublin-menettelyjen piiriin kuuluvien hakemusten tunnistamisesta 
ja ohjautumisjärjestelmästä, vastuuperusteiden soveltamisesta, 
menettelysäännöistä ja työkaluista. Operatiivisessa koulutuksessa on myös 
osioita kansallisista ja paikallisista käytännöistä, jotka liittyvät Dublin III 
-asetuksen soveltamiseen (ohjautumisjärjestelmät, lomakkeet).

7. Operatiivinen koulutus vastaanotosta

Tämä yhden päivän opera-
tiivinen koulutus perustuu 
vastaanottoa koskevaan 
EASOn koulutusohjelman 
moduuliin, ja se on tar-
koitettu pääasiassa vas-
taanottovirkamiehille sekä 
sosiaali- ja terveystyön-
tekijöille, jotka ovat te-
kemisissä kansainvälisen 
suojelun hakijoiden kans-
sa. Ohjelmassa annetaan 
osallistujille katsaus EU:n 
turvapaikkamenettelyyn 
ja kansainvälisen suojelun 

hakijoiden vastaanottoa koskeviin Eu:n standardeihin. Siinä on myös aihekoh-
taisia osioita ja käytännön harjoituksia erityisistä vastaanottotarpeista, mielen-
terveydestä ja haavoittuvuudesta, ammattimaisesta asenteesta, käytännesään-
nöistä ja kulttuurienvälisestä viestinnästä.

8. Operatiivinen koulutus ryhmänjohtajille

EASOn asiantuntijoina lähinnä EASOn Kreikan operaatioiden yhteydessä lä-
hetetyille ryhmänjohtajille on laadittu erityinen operatiivinen koulutus. tässä 
operatiivisessa koulutuksessa on noin 2-päiväinen lähiopetusosio sekä teoreet-
tinen osa ja käytännön harjoituksia. Koulutuksissa käsitellään toistuvasti tietty-
jä aiheita, jotka muodostavat ryhmänjohtajien operatiivisen koulutusohjelman 
tärkeimmän osan, muun muassa johtamistaitoja, laatupalautetta ja menette-
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lykysymyksiä vakiotoimintamenettelyjen mukaisesti. näiden osioiden sisältöä 
muokataan käytännön tarpeiden, osallistujilta saatavan palautteen ja uusim-
pien laatupalauteraporttien perusteella. Koulutukseen voidaan lisätä muita 
osioita jatkuvien tarvearviointien perusteella. näitä vaihtuvia osia voivat olla 
esimerkiksi puhuttelutekniikoita, näytön arviointia, haavoittuvuutta ja poissul-
kemista koskevat osiot.

9. Operatiivinen koulutus tulkkauksesta turvapaikka-asioissa

tulkkausta turvapaikka-asioissa koskevan EASOn operatiivisen koulutuksen 
tarkoituksena on tukea EASOn operaatioihin lähetettyjä tulkkeja heidän tehtä-
vänsä suorittamisessa turvapaikkamenettelyssä eli viestinnän helpottamisessa 
kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön ja kansallisten 
virkamiesten / EASOn lähetettyjen asiantuntijoiden välillä Eu:n turvapaikka-
säännösten vaatimusten mukaisesti. Koulutus annetaan 1–1,5-päiväisenä lähi-
opetuksena, jossa on käytännön harjoituksia. Koulutus kattaa seuraavat aiheet:

• EU:n lainsäädäntökehys turvapaikka-asioista
• yleiset ja erityiset näkökulmat tulkkauksesta turvapaikka-asioissa
• tulkin asema ja käytännesäännöt turvapaikkamenettelyssä
• tulkinta ja tulkkaus tietyissä turvapaikkamenettelyn yhteyksissä 

(henkilökohtainen puhuttelu, tietojen antaminen, erityistarpeisten 
henkilöiden tulkkaus, ryhmätulkkaus).

10. Operatiivinen koulutus valmentamisesta

Koska käytännön työtä tekevät asiantuntijat tarvitsevat valmentajan, EASO on 
parhaillaan kehittämässä koulutusohjelmaa valmentamisesta. Koulutuksessa ei 
aiota antaa valmentajille kiinteää valmennusmallia, jotta he voivat suunnitella 
ja toteuttaa koulutuksensa mahdollisimman joustavasti. tarkoituksena on sen 
sijaan antaa valmentajille tekniikat ja työkalut, joista he voivat valita sopivim-
mat omien tarpeidensa mukaan. Koulutus kattaa muun muassa seuraavat nä-
kökulmat:

• suhteen luominen osallistujiin
• tuottoisat palautteenantotekniikat
• ”vaikeisiin” valmennustilanteisiin reagoiminen
• ryhmäkeskustelujen ohjaaminen
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• vertaisarviointien ohjaaminen
• valmennusstrategian laatiminen.

11. Muu EASOn operatiivinen koulutus (yksilöllisesti laadittu 
koulutus).

Operatiivista koulutusta voidaan järjestää myös tilapäisesti ja käsitellä siinä käy-
tännön erityistarvetta, jota ei voida käsitellä olemassa olevien koulutusohjel-
mien puitteissa. tällaiset koulutukset perustuvat olemassa oleviin operatiivisen 
koulutuksen materiaaleihin ja EASOn koulutusohjelman moduuleihin. Ne ovat 
hyvin usein jäsenvaltiokohtaisia. tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi koulutus 
huoltajaa vailla saapuvien alaikäisten vastaanottamisesta ja koulutus vapaaeh-
toisille holhoojille. Nämä molemmat toteutetaan Italiassa.



EASOn KOulutuSluEttElO – 63

loppuviitteet



64 –  EASOn KOulutuSluEttElO

Print PDF HTML

ISBN 978-92-9476-177-4 ISBN 978-92-9476-210-8 ISBN 978-92-9476-232-0

doi:10.2847/86436 doi:10.2847/563765 doi:10.2847/976935

BZ-03-18-078-FI-C BZ-03-18-078-FI-N BZ-03-18-078-FI-Q


	Johdanto EASOn koulutusohjelmaan
	Mikä on EASOn koulutusohjelma?
	Kuka voi hyödyntää EASOn koulutusohjelmaa?
	Sertifiointi
	Miten EASOn koulutusohjelmasta saa lisätietoa?
	EASOn koulutusohjelma
	Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteet (Inclusion)
	Puhuttelutekniikat
	Näytön arviointi
	Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden puhuttelu
	Lasten puhuttelu
	Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen
	Ihmiskauppa
	Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita koskeva jatkomoduuli
	Vastaanotto
	Dublin III -asetus
	Turvapaikkamenettelydirektiivi
	Alkuperämaatiedot
	Poissulkemisperusteet
	Suojelun lakkaaminen
	Uudelleensijoittaminen
	Tulkkaus turvapaikka-asioissa
	Johtajille tarkoitettu moduuli
	Perusoikeudet ja kansainvälinen suojelu EU:ssa
	Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä
	Kansainvälisen suojelun perustiedot
	Opetusopin perustiedot


	EASOn operatiivinen koulutus
	1.	EASOn lähetettyjen asiantuntijoiden operatiivinen koulutus
	2.	Kokonaisvaltainen koulutusohjelma uudemmille turvapaikkahakemuksia käsitteleville virkamiehille
	3.	Kokonaisvaltainen koulutusohjelma haavoittuvuuden arvioinnin asiantuntijoille
	4.	Operatiivinen koulutus turvapaikkamenettelyyn pääsystä
	5.	Operatiivinen koulutus kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rekisteröinnistä
	6.	Operatiivinen koulutus Dublin III -asetuksesta
	7.	Operatiivinen koulutus vastaanotosta
	8.	Operatiivinen koulutus ryhmänjohtajille
	9.	Operatiivinen koulutus tulkkauksesta turvapaikka-asioissa
	10.	Operatiivinen koulutus valmentamisesta
	11.	Muu EASOn operatiivinen koulutus (yksilöllisesti laadittu koulutus).
	Loppuviitteet


