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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Euroopan	
turvapaikka-asioiden	
tukivirasto	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Tietoa	EASOsta
EASO on	Euroopan	parlamentin	ja	neuvoston	asetuksella	(EU)	
N:o	439/2010	perustettu	Euroopan	unionin	erillisvirasto.	EASOlla	on	
keskeinen	rooli	Euroopan	yhteisen	turvapaikkajärjestelmän	(CEAS)	
toteutuksessa.	EASO	perustettiin	vahvistamaan	käytännön	yhteistyötä	
turvapaikka-asioissa	sekä	auttamaan	jäsenvaltioita	täyttämään	
Euroopan	laajuiset	ja	kansainväliset	velvollisuutensa	antaa	suojelua	sitä	
tarvitseville.	EASO	toimii	turvapaikka-alan	asiantuntijakeskuksena.	Se	
myös	tukee	jäsenvaltioita,	joiden	turvapaikka-	ja	vastaanottojärjestelmiin	
kohdistuu	erityistä	painetta.
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EASOn tehtävät

EASOn	tehtävänä	on	helpottaa,	koordinoida	
ja	vahvistaa	jäsenvaltioiden	välistä	käytännön	
yhteistyötä	monissa	erilaisissa	turvapaikka-asioissa.

EASO	antaa

1.	käytännön	tukea	ja	teknistä	tukea	jäsenvaltioille

2.	operatiivista	tukea	niille	jäsenvaltioille,	joilla	
on	erityisiä	tarpeita	tai	joiden	turvapaikka-	
ja	vastaanottojärjestelmiin	kohdistuu	erityistä	
painetta,	mukaan	lukien	kansallisista	turvapaikka-
alan	asiantuntijoista	muodostettujen	turvapaikka-
asioiden	tukiryhmien	koordinointi

3.	tutkimukseen	perustuvaa	taustatietoa	
EU:n	politiikanlaadintaa	sekä	lainsäädäntätyötä	
varten	kaikilla	aloilla,	jotka	vaikuttavat	suoraan	tai	
välillisesti	turvapaikka-asioihin.

EASOn toiminnan painopisteet

EASO tarjoaa monenlaista tukea:
Pysyvä tuki:	turvapaikkaprosessin	yhteisen	laadun	
tukeminen	ja	edistäminen	yhteisen	koulutuksen,	
yhteisen	turvapaikka-alan	koulutusaineiston,	
yhteisten	laatumenettelyjen	ja	yhteisten	
alkuperämaata	koskevien	tietojen	avulla.

Erityinen tuki:	tarpeisiin	sovitettu	tuki,	valmiuksien	
lisääminen,	uudelleensijoittaminen,	kohdennettu	
tuki	ja	erityiset	laadunvalvonnan	työkalut.

Kiireellinen tuki:	solidaarisen	tuen	järjestäminen	
niille	jäsenvaltioille,	joihin	kohdistuu	erityistä	
painetta,	antamalla	tilapäistä	tukea	ja	apua	
turvapaikka-	ja	vastaanottojärjestelmien	
korjaamiseen	tai	uudistamiseen.

Tieto- ja analyysituki:	tietojen,	analyysien	ja	
arviointien	jakaminen	ja	yhdistäminen	EU:n	tasolla,	
yhteisiä	suuntauksia	koskevat	EU:n	laajuiset	
analyysit	ja	arviot	mukaan	lukien.

Tuki kolmansille maille (EU:n ulkopuolisille 
maille):	Euroopan	yhteisen	turvapaikkajärjestelmän	
ulkoisen	ulottuvuuden	tukeminen,	kumppanuuksien	
tukeminen	kolmansien	maiden	kanssa	yhteisten	
ratkaisujen	aikaansaamiseksi	esimerkiksi	valmiuksia	
lisäämällä	ja	toteuttamalla	alueellisia	suojeluohjelmia	
sekä	uudelleensijoittamiseen	liittyvien	
jäsenvaltioiden	toimien	koordinointi.

EASOn	toimitilat.

EASOn	toiminta-ajatus
EASOn	toiminta-ajatuksena	on	edistää	
Euroopan	yhteisen	turvapaikkajärjestelmän	
(CEAS)	toteutusta	tukemalla	sekä	
helpottamalla,	koordinoimalla	ja	
vahvistamalla	käytännön	yhteistyötä	
jäsenvaltioiden	välillä	riippumattomana	
turvapaikka-asioiden	alan	
asiantuntijakeskuksena	toimien.
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EASOn	tunnus	paljastettiin	avajaistilaisuudessa	Vallettassa	19.	kesäkuuta	2011.

EASOn tehtävien hoitamisessa 
noudatettavat periaatteet:

•	Tukea	ja	apua	järjestetään	jäsenvaltioiden	
turvapaikkajärjestelmien	yleisten	tai	erityisten	
tarpeiden	mukaan.

•	Jäsenvaltioiden	välistä	operatiivista	yhteistyötä	
koordinoidaan	ja	lisätään	ja	laatua	vahvistetaan.

•	Toimitaan	turvapaikka-asioiden	alan	
riippumattomana	asiantuntijakeskuksena.

•	Järjestetään	EU:n	laajuisia	turvapaikkatietojen	
analyysejä	ja	arviointeja.

•	Helpotetaan	ja	edistetään	yhteisiä	toimia	ja	
varmistetaan	yhtenäisyys	turvapaikka-alalla.

•	Osallistutaan	asioihin	jäsenvaltioiden	
täysimääräisen	sitoutumisen	turvin.

•	Kunnioitetaan	jäsenvaltioiden	vastuuta	ja	niiden	
tekemiä	turvapaikkapäätöksiä.

•	Tehdään	yhteistyötä	Euroopan	komission,	
Euroopan	parlamentin	ja	Euroopan	unionin	
neuvoston	sekä	muiden	EU:n	toimielinten,	elinten	
ja	laitosten	kanssa.

•	Otetaan	mukaan	kansainvälisiä	järjestöjä	ja	
kansalaisyhteiskunnan	toimijoita.

•	Hoidetaan	tehtävät	palvelualttiin,	puolueettoman	
ja	avoimen	organisaation	tavoin	EU:n	
lainsäädännöllisen,	poliittisen	ja	institutionaalisen	
kehyksen	puitteissa.

EASOn osallistuminen 
varhaisvaroitus-, valmius- 
ja kriisinhallintamekanismiin

EU	perustaa	varhaisvaroitus-,	valmius-	
ja	kriisinhallintamekanismin,	jotta	jäsenvaltiot	
olisivat	paremmin	valmistautuneita	selviytymään	
turvapaikanhakijoiden	virroissa	tapahtuvista	
muutoksista.	EASO	on	perustanut	varhaisvaroitus-	
ja	valmiusjärjestelmän,	joka	tukee	kyseistä	
mekanismia	seuraavasti.

Varhaisvaroitus:
•	EASO	tekee	säännöllisesti	alueellisen	katsauksen,	
joka	sisältää	analyysin	turvapaikka-alan	
suuntauksista	sekä	lähdön	syistä	ja	houkuttelevista	
tekijöistä	vastaanottavassa	maassa.	Katsaus	sisältää	
myös	riskiskenaariot.	Se	perustuu	muun	muassa	
jäsenvaltioiden,	Eurostatin,	Euroopan	unionin	
jäsenvaltioiden	operatiivisesta	ulkorajayhteistyöstä	
huolehtivan	viraston	(Frontex),	Yhdistyneiden	
kansakuntien	pakolaisasiain	päävaltuutetun	viraston	
(UNHCR)	ja	Kansainvälisen	siirtolaisuusjärjestön	
(IOM)	antamiin	tietoihin	sekä	EASOn	tuottamiin	
ajantasaisiin	alkuperämaata	koskeviin	tietoihin.

Valmius:
•	EASO	tarjoaa	välineitä,	joilla	tuetaan	
jäsenvaltioiden	valmiutta	selviytyä	saapuvien	
turvapaikanhakijoiden	virrasta	ja	siinä	tapahtuvista	
muutoksista,	tarjoamalla	koulutusta,	alkuperämaata	
koskevia	tietoja,	laadunvarmistuksen	työkaluja	
ja	tukea	EU:n	lainsäädännön	analysoinnissa	ja	
täytäntöönpanossa.

Kriisinhallinta:
•	EASOn	ensisijaisena	tehtävänä	on	tukea	
niitä	jäsenvaltioita,	joihin	kohdistuu	erityistä	
painetta.	Tämä	tapahtuu	erilaisten	operatiivisten	
toimenpiteiden,	kuten	turvapaikka-asioiden	
tukiryhmien,	avulla.
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EASOn koulutustoiminta

EASO	tarjoaa	koulutusta	ja	laatii	
koulutusmateriaalia	laadun	ja	yhdenmukaisuuden	
edistämisen	tukemiseksi	turvapaikka-asioiden	
alalla,	mikä	myötävaikuttaa	Euroopan	yhteisen	
turvapaikkajärjestelmän	toteutukseen.	EASOn	
koulutustoiminnan	peruskivenä	voidaan	pitää	
EASOn	koulutusohjelmaa,	joka	on	kaikkialla	
EU:ssa	käytössä	oleva	turvapaikkaviranomaisille	
ja	muille	kohderyhmille,	kuten	johtajille	ja	
lakimiehille,	suunniteltu	yhteinen	ammatillisen	
koulutuksen	järjestelmä.	EASOn	koulutus	
kattaa	turvapaikkamenettelyn	ja	käytännön	
perusnäkökohdat,	jotka	on	koottu	interaktiivisiksi	
moduuleiksi.

EASO	kehittää	myös	oikeuslaitoksille	
tarjottavaa	koulutusta	ja	osallistuu	muihin	
asiaankuuluviin	koulutusaloitteisiin.	Tähän	kuuluu	
koulutuksen	kehittäminen	yhteistyössä	muiden	
EU:n	erillisvirastojen	kanssa.

Pysyvien	tukitoimien	lisäksi	EASO	tarjoaa	
tapauskohtaisia	koulutustilaisuuksia	erityisen	
paineen	alla	olevien	jäsenvaltioiden	erityistarpeiden	
perusteella.	Tätä	varten	se	on	toteuttanut	
koulutustilaisuuksia	Bulgariassa,	Kreikassa,	Italiassa,	
Luxemburgissa	ja	Ruotsissa.

EASOn	koulutustilaisuus.

Alkuperämaata koskevat tiedot

Alkuperämaata	koskevilla	tiedoilla	(COI)	
tarkoitetaan	tietoa	maista,	joista	turvapaikanhakijat	
ovat	alun	perin	lähtöisin.	Tällainen	tieto	on	oleellista	
turvapaikkaviranomaisille	turvapaikkapäätöstä	
tehtäessä.	Alkuperämaata	koskevilla	tiedoilla	
voi	olla	merkittävä	rooli	Euroopan	yhteisen	
turvapaikkajärjestelmän	toteutuksessa.	
Alkuperämaata	koskevien	tietojen	alalla	EASO

•	kerää	kohdennettuja,	oleellisia,	luotettavia,	
paikkansa	pitäviä	ja	ajantasaisia	alkuperämaata	
koskevia	tietoja	avoimesti	ja	puolueettomasti

•	ylläpitää	ja	kehittää	edelleen	EU:n	yhteistä	COI-
portaalia,	josta	tietoa	löytyy	keskitetysti	ja	josta	
jäsenvaltiot	saavat	lisäresursseja

•	laatii	yhteisen	muodon	ja	menetelmän	
alkuperämaata	koskevan	tiedon	tutkimista	ja	
esittämistä	varten	alkuperämaata	koskeviin	
tietoihin	liittyvien	käytäntöjen	yhdenmukaisuuden	
edistämiseksi

•	laatii	kertomuksia	tärkeimmistä	alkuperämaista	
yhteistä	muotoa	ja	menetelmää	noudattaen	
(vuonna	2012	EASO	julkaisi	kaksi	kertomusta	
Afganistanista)

•	järjestää	maakohtaisia	käytännön	yhteistyöhön	
liittyviä	työpajoja,	joissa	jaetaan	alkuperämaata	
koskevia	tietoja,	keskustellaan	käytännöistä	ja	
pyritään	vastaamaan	jäsenvaltioiden	erilaisiin	
tietotarpeisiin.



EASOn erityinen tuki ja 
kiireellinen tuki

EASO	tarjoaa	jäsenvaltioille	kahden	tyyppistä	
tukea:	erityistä	tukea	ja	kiireellistä	tukea.	Erityisellä 
tuella	tarkoitetaan	tarpeisiin	sovitettua	tukea,	
valmiuksien	lisäämistä,	uudelleensijoittamisen	
helpottamista	ja	koordinointia,	kohdennettua	tukea	
ja	erityisiä	laadunvalvonnan	työkaluja.	Kiireellisellä 
tuella	tarkoitetaan	solidaarisen	tuen	järjestämistä	
jäsenvaltioille,	joihin	kohdistuu	erityistä	painetta,	
antamalla	niille	tilapäistä	tukea	ja	apua	turvapaikka-	
ja	vastaanottojärjestelmien	korjaamiseen	tai	
uudistamiseen.	Seuraavassa	on	annettu	esimerkkejä	
EASOn	tukitoimista.

EASOn kiireellinen tuki Kreikalle
Kreikan	hallituksen	helmikuussa	2011	esittämän	
pyynnön	perusteella	EASO	suostui	antamaan	
Kreikalle	kiireellistä	tukea	uuden	turvapaikkayksikön,	
vastaanottoyksikön	ja	muutoksenhakuviranomaisen	
perustamisessa	sekä	yleensä	vastaanotossa	ja	
hakemussuman	pienentämisessä	lähettämällä	
EU:n	jäsenvaltioista	koottuja	asiantuntijoita	niin	
sanottuina	turvapaikka-asioiden	tukiryhminä.	
Kreikalle	annettavan	tuen	ensimmäisessä	vaiheessa,	
joka	päättyi	maaliskuussa	2013,	EASO	lähetti	
70	asiantuntijaa	14	jäsenvaltiosta	ja	johti	heidän	
toimintaansa.	Näistä	asiantuntijoista	muodostettiin	
52	turvapaikka-asioiden	tukiryhmää.	Kreikan	
hallituksen	vuoden	2013	alussa	esittämän	lisätukea	
koskevan	pyynnön	perusteella	EASO	jatkaa	
Kreikan	tukemista	joulukuuhun	2014	asti.	Tässä	
toisessa	vaiheessa	EASO	tuki	Kreikkaa	lähettämällä	
turvapaikka-asioiden	tukiryhmiä,	jotka	tarjoavat	
koulutusta	kansallisuuden	määrittämisessä	(tiivis	
yhteistyö	Frontexin	kanssa)	sekä	apua	EU:sta	
saatavaan	rahoitukseen	liittyvissä	asioissa,	
tilastotietojen	keruussa	ja	analysoinnissa	sekä	
alkuperämaata	koskevien	tietojen	alalla.	EASO	

Operatiivinen	suunnitelma	allekirjoitettiin	Kreikan	kanssa	Ateenassa	1.	huhtikuuta	2011.
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voi	tehostaa	toimiaan	tai	järjestää	niitä	uudelleen	
Kreikan	hallituksen	pyynnöstä.

EASOn erityinen tuki Italialle

EASO	ja	Italia	allekirjoittivat	4.	kesäkuuta	2013	
erityisen	tuen	suunnitelman,	jonka	mukaan	
EASO	antaa	Italialle	erityistä	tukea	vuoden	2014	
loppuun	asti	useilla	ensisijaisiksi	katsotuilla	
aloilla,	joita	ovat	esimerkiksi	tiedon	keruu	ja	
analysointi,	alkuperämaata	koskevat	tiedot,	
Dublin-järjestelmä,	vastaanottojärjestelmien	ja	
hätätilanteen	valmiudet	sekä	riippumattomien	
tuomioistuinten	jäsenten	koulutus.	EU:n	uuden	
turvapaikkalainsäädäntöpaketin	täytäntöönpanoa	
ennakoiden	Italia	pyysi	EASOlta	apua	turvapaikka-	
ja	vastaanottojärjestelmiensä	parantamisessa,	sillä	
Italiaan	saapuu	valtavasti	turvapaikanhakijoita	ja	
turvapaikka-	ja	vastaanottoprosessit	on	saatava	
säilymään	korkeatasoisina.

Edellä mainittujen toimien lisäksi EASO on 
tarjonnut erityistä tukea ja/tai kiireellistä tukea 
myös Bulgarialle, Luxemburgille ja Ruotsille.

EASO ja EU:n sisäinen 
uudelleensijoittaminen

Uudelleensijoittamisen	alalla	EASO	edistää,	
helpottaa	ja	koordinoi	EU:n	sisäistä	
uudelleensijoittamista	koskevien	tietojen	ja	
parhaiden	käytäntöjen	vaihtoa.	EASO	osallistuu	
myös	vuotuiseen	uudelleensijoittamista	
käsittelevään	foorumiin,	jossa	tarjoutuu	
tilaisuus	auttaa	jäsenvaltioita	ymmärtämään,	
mitkä	ovat	uudelleensijoittamiseen	liittyvät	
lähitulevaisuuden	tarpeet.	EASO	toteutti	
vuonna	2012	tiedonhakumatkan,	joka	liittyi	
EU:n	sisäistä	uudelleensijoittamista	Maltalta	
koskevaan	hankkeeseen	(Eurema,	I	ja	II	vaihe)	sekä	
kahdenvälisiin	järjestelyihin	EU:n	jäsenvaltioiden,	
assosioituneiden	valtioiden	ja	Maltan	välillä.

Operatiivinen	suunnitelma	allekirjoitettiin	Bulgarian	kanssa	
17.	lokakuuta	2013	Bukarestissa,	Romaniassa.



Tarkastelussa	
turvapaikka-asioiden	
tukiryhmät

Mitä turvapaikka-asioiden 
tukiryhmät ovat?

Turvapaikka-asioiden	tukiryhmät	
muodostetaan	kansallisista	asiantuntijoista,	
jotka	EASO	lähettää	tiettyyn	jäsenvaltioon	
tietyksi	ajaksi.	Niiden	tehtävänä	
on	tukea	kyseisen	jäsenvaltion	
turvapaikkajärjestelmää.

Asiantuntijat	saadaan	jäsenvaltioilta,	
ja	he	sisältyvät	EASOn	
turvapaikkavalmiushenkilöiden	luetteloon.

Millaista tukea turvapaikka-asioiden 
tukiryhmät voivat antaa?

Turvapaikka-asioiden	tukiryhmät	voivat	
antaa	mitä	tahansa	tukea,	josta	EASOn	ja	
erityisen	paineen	alla	olevan	jäsenvaltion	
välillä	on	sovittu.	Tuen	tavoitteena	
on	valmistella	kyseisen	jäsenvaltion	
turvapaikka-	ja	vastaanottojärjestelmää	ja	
hallita	erityistä	painetta.

Turvapaikka-asioiden	tukiryhmät	voivat	
antaa	asiantuntija-apua	muun	muassa	
vastaanoton,	koulutuksen,	alkuperämaata	
koskevien	tietojen	sekä	tapausten	(myös	
haavoittuvassa	asemassa	olevia	henkilöitä	
koskevien	tapausten)	käsittelyä	ja	hallintaa	
koskevan	osaamisen	alalla.

Miten turvapaikka-asioiden 
tukiryhmiä voidaan lähettää?

EASO	voi	lähettää	turvapaikka-asioiden	
tukiryhmiä	sellaisen	jäsenvaltion	
pyynnöstä,	jonka	turvapaikkajärjestelmään	
ja	vastaanottovalmiuksiin	kohdistuu	
erityistä	painetta.	EASOn	pääjohtaja	ja	
pyynnön	esittäneen	jäsenvaltion	ministeri	
allekirjoittavat	sopimuksen,	jossa	määrätään	
turvapaikka-asioiden	tukiryhmien	toimista.

EASOn	ja	UNHCR:n	välinen	työjärjestely	allekirjoitettiin	Genevessä	
13.	joulukuuta	2013.

EASO ja Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ulkoinen 
ulottuvuus

EASOlla	on	tärkeä	rooli	Euroopan	yhteisen	
turvapaikkajärjestelmän	ulkoisessa	ulottuvuudessa:	
se	vahvistaa	turvapaikka-	ja	vastaanottovalmiuksia	
kolmansissa	maissa	turvapaikanhakijoiden	suojelun	
parantamiseksi,	helpottaa	kolmansista	maista	
peräisin	olevien	pakolaisten	uudelleensijoittamista	
jäsenvaltioissa	ja	tekee	yhteistyötä	kolmansien	
maiden	kanssa	velvoitteisiinsa	ja	toimintaansa	
liittyvissä	asioissa.	Tähän	kuuluu	alueellisten	
suojeluohjelmien	sekä	muiden	kestäviin	ratkaisuihin	
tähtäävien	toimien	toteutuksen	tukeminen.	Vuonna	
2013	EASO	laati	ulkoisen	ulottuvuuden	strategian,	
jossa	määriteltiin	toimintamalli	ja	ne	yleiset	
puitteet,	joissa	EASO	toteuttaa	Euroopan	yhteisen	
turvapaikkajärjestelmän	ulkoiseen	ulottuvuuteen	
liittyviä	toimiaan.

EASO ja uudelleensijoittaminen

EASO	pyrkii	vahvistamaan	EU:n	asemaa	
uudelleensijoittamisen	alalla	kolmansissa	maissa	
olevien	pakolaisten	kansainvälistä	suojelua	
koskevien	tarpeiden	täyttämiseksi	ja	solidaarisuuden	
osoittamiseksi	pakolaisia	vastaanottaville	maille.	
EASO	helpottaa	pakolaisten	uudelleensijoittamista	
kolmansista	maista	jäsenvaltioihin	yhteistyössä	
UNHCR:n	ja	IOM:n	kanssa.	EASO	kehittää	
lisäksi	olemassa	olevia	menetelmiä	ja	välineitä,	
joilla	voidaan	vahvistaa	jäsenvaltioiden	kykyä	
uudelleensijoittaa	pakolaisia	ja	edesauttaa	EU:n	
yhteisen	uudelleensijoittamisohjelman	arviointia	ja	
edelleen	kehittämistä.
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Hallintoneuvosto: Hallintoneuvosto	suunnittelee	
ja	valvoo	viraston	toimintaa.	Siihen	kuuluu	EU:n	
jäsenvaltioiden	ja	assosioituneiden	valtioiden,	
Euroopan	komission	ja	UNHCR:n	edustajia.

Neuvoa-antava ryhmä:	Neuvoa-antava	ryhmä	
perustettiin	lokakuussa	2011	edistämään	EASOn	
ja	kansalaisyhteiskunnan	välistä	toimintaa.	
Neuvoa-antavaa	ryhmää	kuullaan	säännöllisesti,	
ja	siihen	kuuluu	kansalaisyhteiskunnan	
(esimerkiksi	kansalaisjärjestöjen,	korkeakoulujen	ja	
oikeuslaitoksen)	sekä	muiden	elinten	edustajia.

EASOn käytännön yhteistyö:	EASOn	käytännön	
yhteistyö	on	käsite,	jota	sovelletaan	EASOn	
järjestämiin	asiantuntijakokouksiin,	konferensseihin	
ja	verkostoihin.	EASOn	käytännön	yhteistyöhön	
liittyvässä	toiminnassa	noudatetaan	tiettyä	yhteistä	
menetelmää,	ja	sen	tarkoituksena	on	parantaa	
turvapaikanhakijoiden	suojelutarpeita	koskevaa	
lähestymistapaa	ja	arviointia	sekä	tehdä	siitä	
mahdollisimman	yhtenäistä.

Hallintorakenne

Pääjohtaja: Hallintoneuvosto	on	nimittänyt	
pääjohtajaksi	Robert	K.	Visserin,	joka	vastaa	viraston	
päivittäisen	toiminnan	johtamisesta.	Pääjohtaja	
hoitaa	tehtäviään	riippumattomasti	ja	toimii	EASOn	
laillisena	edustajana.	Hän	vastaa	työohjelman	ja	
hallintoneuvoston	päätösten	täytäntöönpanosta.	
Pääjohtajaa	avustavat	yksikön/keskuksen	päälliköt,	
tilinpitäjä	ja	hallintotoimisto.	Tällä	hetkellä	EASOssa	
on	neljä	yksikköä/keskusta:

•	Yleisten	asioiden	ja	hallinnon	yksikkö
•	Tieto-,	dokumentointi-	ja	analyysikeskus
•	Operatiivisen	tuen	keskus
•	Koulutus-,	laatu-	ja	asiantuntijakeskus.

EASOn	hallintoneuvoston	10.	kokous	Maltalla	4.	ja	5.	helmikuuta	2013.

Hallintotoimisto

Tieto-,	dokumentointi-		
ja	analyysikeskus

Tieto-		
ja	dokumentointijaosto

Alkuperämaita	koskevan	
tiedon	jaosto

Turvapaikka-
analyysijaosto

Operatiivisen	tuen	keskus

Erityisen	ja	kiireellisen	
tuen	jaosto

Ulkoisen	ulottuvuuden	ja	
uudelleensijoittamisen	

jaosto

Koulutus-,	laatu-		
ja	asiantuntijakeskus

Koulutusjaosto

Laatujaosto

Yleisten	asioiden	ja	hallinnon	
yksikkö

Yleisten	asioiden	jaosto

Hallintojaosto

Kirjanpito,	sisäinen	tarkastus	
ja	valvonta

PÄÄJOHTAJA
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EASOn taustat

•	Tampereella	vuonna	1999	kokoontunut	
Eurooppa-neuvosto	sopi	Euroopan	yhteisen	
turvapaikkajärjestelmän	(CEAS)	perustamisesta.

•	Vuonna	2004	hyväksytyssä	EU:n	Haagin	
ohjelmassa	ehdotettiin	Euroopan	turvapaikka-
asioiden	tukiviraston	(EASO)	perustamista.	
Virastolla	oli	määrä	olla	erityisen	tärkeä	rooli	
jäsenvaltioiden	välisen,	turvapaikka-alan	
käytännön	yhteistyön	varmistamisessa.

•	Euroopan	komissio	ehdotti	EASOn	perustamista	
18.	helmikuuta	2009.

•	Vuoden	2010	ensimmäisellä	neljänneksellä	
Euroopan	parlamentti	ja	neuvosto	sopivat	EASOn	
perustamisesta.	EASOn	perustamisasetus	tuli	
voimaan	19.	kesäkuuta	2010.

•	EASO	aloitti	toimintansa	EU:n	erillisvirastona	
1.	helmikuuta	2011.

•	EASOn	ensimmäinen	operatiivinen	suunnitelma	
allekirjoitettiin	1.	huhtikuuta	2011,	ja	se	koski	
Kreikan	turvapaikkajärjestelmän	uudistamista.

•	Maltan	hallituksen	ja	EASOn	välillä	allekirjoitettiin	
toimipaikkasopimus	24.	toukokuuta	2011.	
Sopimusta	sovelletaan	Maltan	ja	EASOn	välisissä	
suhteissa.

•	EASO	avattiin	virallisesti	Maltalla	19.	kesäkuuta	
2011.

•	EASO	muutti	7.	syyskuuta	2012	uusiin	
toimitiloihinsa	Vallettan	suursatamaan	Maltalla.

•	Italia,	Luxemburg	ja	Ruotsi	pyysivät	ja	saivat	
EASOlta	tukea	vuonna	2012.

•	Bulgaria	pyysi	ja	sai	EASOlta	tukea	vuonna	2013.

BZ-02-13-822-FI-C

Tietoa	Euroopan	unionista	on	saatavana	internetissä		
(http://europa.eu).
Luxemburg:	Euroopan	unionin	julkaisutoimisto,	2014
ISBN	978-92-9243-327-7
doi:10.2847/37719
©	Euroopan	turvapaikka-asioiden	tukivirasto,	2014
EASO	ja	sen	nimissä	toimivat	henkilöt	eivät	ole	vastuussa	siitä,	miten	tämän	
julkaisun	sisältämiä	tietoja	käytetään.	Tekstin	jäljentäminen	on	sallittua,	kunhan	
lähde	mainitaan.
Printed in Belgium
Painettu	kloorivalkaisemattomalle	paperille	(ECF)

Tarkastelussa	neuvoa-
antava	ryhmä

Lisätietoja EASOsta:
Sähköposti:	info@easo.europa.eu
Verkkosivut:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Puhelinnumero:	+356	22487500
Osoite:	MTC	Block	A,	WinemakersWharf,	Grand	Harbour	Valletta,	MRS	1917,	
Malta

Kolmas	neuvoa-antava	ryhmä	kokoontui	Maltalla	27.	ja	
28.	marraskuuta	2013.

EASOn	neuvoa-antava	ryhmä	käy	jatkuvaa	

kaksisuuntaista	vuoropuhelua,	jonka	avulla	

voidaan	vaihtaa	tietoa	ja	koota	yhteen	

tietämystä	EASOn	ja	kansalaisyhteiskunnan	

välillä.

Eurooppalaisena	asiantuntijakeskuksena	

toimivan	EASOn	järjestämä	kuuleminen	ei	

ole	pelkkä	vuotuinen	kokous,	vaan	jatkuvaa	

kaksisuuntaista	vuoropuhelua,	joka	saattaa	

yhteen	turvapaikka-alan	erilaisia	asiantuntijoita	

tiedon	ja	asiantuntemuksen	jakamiseksi.	

Kuulemisissa	saadaan	uutta	näkemystä	ja	tietoa,	

jonka	avulla	EASO	voi	kehittää	kattavampia	ja	

kehittyneempiä	käytännön	yhteistyön	välineitä,	

joilla	pyritään	tukemaan	Euroopan	yhteisen	

turvapaikkajärjestelmän	täytäntöönpanoa.

EASO	on	erityisen	kiinnostunut	sisältöön	

liittyvistä	huomioista.	Kuulemisen	kannalta	

erityisen	kiinnostavia	aloja	ovat	varhaisvaroitus	

ja	valmius,	koulutus,	laatumenettelyt,	

ilman	huoltajaa	olevat	alaikäiset,	perheiden	

jäljittäminen,	sukupuoli,	haavoittuvassa	

asemassa	olevat	ryhmät,	uudelleensijoittaminen,	

siirrot	ja	kiireellinen	tuki	niille	jäsenvaltioille,	

joihin	kohdistuu	erityistä	painetta.

Haluatko	mukaan	EASOn	neuvoa-antavaan	

ryhmään?

Ota	yhteyttä	EASOn	neuvoa-antavan	ryhmän	

koordinointiin	(consultative-forum@easo.

europa.eu).

http://europa.eu
mailto:info@easo.europa.eu
www.easo.europa.eu
www.facebook.com/easo.eu
mailto:consultative-forum@easo.europa.eu
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