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JOHDANTO 

1. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (jäljempänä ’virasto’) perustettiin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 439/20101

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 

. Vallettassa sijaitsevan viraston 

tehtävänä on tukea yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämistä. Viraston 

tarkoituksena on lujittaa turvapaikka-asioihin liittyvää käytännön yhteistyötä ja auttaa 

jäsenvaltioita täyttämään unionin tason ja kansainväliset velvoitteensa, jotka koskevat avun 

tarpeessa olevien ihmisten suojelua. Virasto toimii turvapaikka-asiantuntemuksen 

keskuksena. Lisäksi se avustaa jäsenvaltioita, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin 

kohdistuu erityisiä paineita. 

2. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 

tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien 

keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden tarkastajien työhön 

perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset. 

TARKASTUSLAUSUMA 

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 287 artiklan mukaisesti 

(a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat2 ja selvityksen talousarvion 

toteuttamisesta3

(b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja 

                                                      

1 EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11. 

2 Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan 
laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

3 Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. 
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Toimivan johdon velvollisuus 

4. Toimiva johto vastaa viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien 

perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4

(a) Viraston tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, 

ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja 

esittää oikein tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja soveltaa niitä 

komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen

. 

5

(b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon 

moitteettomuuden periaatteen noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin 

kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan 

järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla 

tarvittaessa peritään takaisin aiheettomasti maksetut tai käytetyt varat. 

 mukaisesti sekä laatia kirjanpidolliset 

arviot, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Pääjohtaja vahvistaa viraston 

tilinpäätöksen sen jälkeen, kun viraston tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä 

olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa ilmoituksen, jossa hän toteaa 

muun muassa saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta 

olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan viraston taloudellisesta asemasta. 

Tarkastajan velvollisuus 

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle6

                                                      

4 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42), 39 ja 50 artikla. 

 tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien 

5 Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin 
julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän 
elimen (International Accounting Standards Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-
tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards). 

6 Asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla. 
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toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten 

kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä standardeissa edellytetään, että 

tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien 

perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset. 

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä 

tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien 

toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan 

harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen tilinpäätökseen 

sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella 

tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 

tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein 

esittämisen kannalta, sekä valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana 

olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin 

nähden tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 

tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 

sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 

kohdassa säädetyn mukaisesti7

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi. 

 tilintarkastustuomioistuin ottaa tätä kertomusta ja 

tarkastuslausumaa laatiessaan huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viraston tilien 

osalta suorittaman tarkastustyön. 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 

2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on 

esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein viraston varainhoitoa koskevien 

säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

                                                      

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1). 
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Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2014 väliseltä 

ajalta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 

asianmukaiset. 

10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 

lausuntoja kyseenalaiseksi. 

HUOMAUTUKSET TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA 

(SÄÄNTÖJENMUKAISUUDESTA) 

11. Virasto siirsi talousarviohallintojärjestelmässään (ABAC) vuodelta 2014 seuraavalle 

varainhoitovuodelle noin 1,3 miljoonan euron talousarviositoumukset, joista ei ollut tehty 

oikeudellisia sitoumuksia. Tämä ei ole varainhoitoasetuksen mukaista. 

Tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen jälkeen virasto päätti oikaista 

sääntöjenvastaiset siirrot seuraavalle varainhoitovuodelle, mikä vaikutti varainhoitovuoden 

2014 lopullisiin tileihin. Tilikausi 2014 oli kuitenkin jo päätetty, joten oikaisua ei ollut enää 

mahdollista tehdä järjestelmässä, vaan se on tehtävä tilikauden 2015 yhteydessä. 

HUOMAUTUKSET SISÄISISTÄ KONTROLLEISTA 

12. Virasto suoritti 1 062 maksua (28,6 prosenttia) varainhoitoasetuksessa asetettujen 

määräaikojen jälkeen. Maksut suoritettiin keskimäärin 24 päivän viipeellä. 

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA 

13. Varainhoitovuodelta 2013 siirretyistä jaksottamattomista sidotuista määrärahoista 

(689 875 euroa) peruuntui vuonna 2014 yhteensä 146 417 euroa eli 21,2 prosenttia (vuonna 

2013 niistä peruuntui 16,5 prosenttia). Tämä osoittaa, että viraston talousarviosuunnittelu 

on puutteellista. Tilanne on talousarvion vuotuisperiaatteen vastainen. Peruuntumiset 

liittyvät lähinnä tilapäispalveluihin ja henkilöstön koulutukseen sekä hallinnollisiin 

tukipalveluihin ja käännöskuluihin. 

14. Virasto käytti hyväksytyn talousarvion sidotuista määrärahoista vain 12,4 miljoonaa 

euroa eli 84,7 prosenttia (2013: 10,5 miljoonaa euroa eli 87,3 prosenttia). Vuodelle 2015 
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siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli kuitenkin suuri osastossa 2 (hallintomenot): 

noin 608 848 euroa eli 27,9 prosenttia (2013: 540 269 euroa eli 30,7 prosenttia). Siirrot 

liittyivät pääosin neuvonta- ja tietoteknisiin konsultointipalveluihin, jotka toimitettiin vuonna 

2014 ja joita ei ollut vielä laskutettu tai jotka oli tarkoitus toimittaa vuonna 2015. 

MUITA HUOMAUTUKSIA 

15. Viraston henkilöstön vaihtuvuus on suuri: vuonna 2014 virastosta lähti 14 työntekijää, 

joista neljä oli keskeisissä tehtävissä. Henkilöstön suuri vaihtuvuus muodostaa huomattavan 

riskin vuotuisessa ja monivuotisessa työohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. 

16. Pääjohtajan päätöksen mukaisesti viraston järjestämiin kokouksiin osallistujat 

luokitellaan yhteen kolmesta kulukorvausluokasta (A, B tai C). Vuonna 2014 kokouksiin 

osallistujille maksettiin korvauksia yhteensä 997 506 euroa. Luokan A osallistujilla on oltava 

kokouksissa erityistehtävä. He saavat kiinteämääräisen korvauksen, joka kattaa matkakulut 

ja päivärahat. Luokan B osallistujat sitä vastoin saavat kiinteämääräisen korvauksen, joka 

kattaa ainoastaan matkakulut.  Luokan C osallistujat eivät ole oikeutettuja korvauksiin. 

Luokkaan A luokiteltujen korvausten saajien osuus kasvoi 61 prosentista (2013) 69 

prosenttiin (2014). Ei ole olemassa todistavaa aineistoa, jolla perusteltaisiin osallistujien 

luokittelu näihin kolmeen ryhmään.  

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA 

17. Liitteessä I

 

 on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut 

tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Milan 
Martin CVIKLIN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 8. syyskuuta 2015 
pitämässään kokouksessa. 
  

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                    presidentti 
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Liite I 

Edellisenä vuonna esitettyjen huomautusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti) 

2012 Kuudestatoista sisäisen valvonnan standardista kymmentä ei ole vielä pantu täytäntöön kaikilta 
osin. Kesken 

2012 

Rekrytointimenettelyjen avoimuutta on aihetta parantaa: näyttöä ei saatu siitä, että 
haastatteluihin kutsumisessa ja varallaololuetteloon kirjaamisessa sovellettavista painotuksista ja 
pisterajoista oli päätetty ennen hakemusten tutkimista, eikä siitä, että haastattelujen ja kirjallisten 
kokeiden kysymykset oli määritetty ennen kuin hakemukset tutkittiin. 

Tekemättä 

2013 
Vuonna 2013 palvelukseen otettuun henkilöstöön liittyvistä menoista ja korvauksista 
aiheutuneiden 40 000 euron siirtovelkojen perusteita ei esitetty tarkastajille tarkastuksen 
kuluessa. 

Ei relevantti 

2013 Kaikista maksuista 446 kappaletta (18 prosenttia) maksettiin varainhoitoasetuksessa asetettujen 
määräaikojen jälkeen. Myöhässä olevat maksut viivästyivät keskimäärin 21 päivää. Tekemättä 

2013 Kuudestatoista sisäisen valvonnan standardista kuutta ei ole vielä pantu täytäntöön kaikilta osin. Kesken 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti) 

2013 

Virasto oli arvioinut varainhoitovuoden 2013 talousarviomäärärahojen tarpeensa 13 prosenttia 
todellista suuremmaksi (32 prosenttia vuonna 2012), ja 12 miljoonan euron määrärahoista 
sidottiin vain 10,4 miljoonaa euroa. Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettiin 2,5 miljoonaa euroa 
eli 24 prosenttia sidottujen määrärahojen kokonaismäärästä (65 prosenttia vuonna 2012). Tästä 
määrästä 337 031 euron osalta ei ollut tehty oikeudellista sitoumusta. Talousarviosuunnittelua on 
edelleen aihetta parantaa, vaikka määrärahatarpeiden yliarviointi ja sidottujen määrärahojen 
siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle oli huomattavasti vähäisempää kuin edeltävänä 
vuonna. 

Ei relevantti 

2013 

Sidottuja määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle etenkin osastossa 2 (muut 
hallintomenot), jossa siirretty määrä oli 540 269 euroa eli 31 prosenttia sidotuista määrärahoista, 
ja osastossa 3 (toimintamenot), jossa siirrettiin 1 841 798 euroa eli 45 prosenttia sidotuista 
määrärahoista. Siirrot liittyvät lähinnä laskuihin, joita ei vielä ollut saatu ja/tai maksettu vuoden 
loppuun mennessä, taikka palveluihin, joita ei ollut vielä vastaanotettu. 

Ei relevantti 

2013 

Rekrytointimenettelyjen avoimuutta on aihetta parantaa: haastattelujen ja kirjallisten kokeiden 
kysymykset laadittiin hakemusten tutkimisen jälkeen, mikä lisää riskiä siitä, että yksittäiset 
hakemukset vaikuttavat kysymyksiin; valintalautakunnat eivät aina antaneet pisteitä kaikista 
työpaikkailmoituksessa mainituista valintakriteereistä; valintalautakunnan jäsenten 
eturistiriidattomuudesta antamissa ilmoituksissa katsottiin, että ainoastaan henkilökohtaiset 
suhteet voivat aiheuttaa eturistiriidan ja nimenomaisesti jätettiin ammatilliset suhteet ilmoituksen 
ulkopuolelle; yhdessä rekrytointimenettelyssä havaittiin, että työpaikkailmoituksessa mainittu 
valintakelpoisuuskriteeri ja asianomainen, osoitetun työkokemuksen pituutta koskeva 
valintakriteeri eivät vastanneet toisiaan. 

Kesken 

 



1 

ADB057210FI04-15PP-CH049-15APCFIN-RAS-EASO_2014-TR.docx 8.9.2015 

Liite II 

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto 

(Vallettan satama, Malta) 

Vastuualueet ja toiminta 

Perussopimuksen 
mukainen unionin 
toimivalta  
(Euroopan 
unionista tehdyn 
sopimuksen 
3 artikla sekä 
Euroopan unionin 
toiminnasta 
tehdyn 
sopimuksen 67, 78 
ja 80 artikla) 

Unioni tarjoaa kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, 
jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus, toteuttaen 
samalla ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa, maahanmuuttoa sekä 
rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevat aiheelliset toimenpiteet. 
Unioni kehittää turvapaikka-asioita sekä toissijaista ja tilapäistä suojelua 
koskevan yhteisen politiikan, jonka tarkoituksena on antaa asianmukainen 
asema kaikille kansainvälistä suojelua tarvitseville kolmansien maiden 
kansalaisille ja varmistaa palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen. 
Tämän politiikan on oltava pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 
1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn 
pöytäkirjan sekä muiden asiaan liittyvien sopimusten mukaista. 
Edellä [...] tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi [...] säätävät [...] 
toimenpiteistä, jotka koskevat yhteistä eurooppalaista 
turvapaikkajärjestelmää, johon sisältyvät: koko unionissa voimassa oleva 
yhdenmukainen turvapaikka-asema kolmansien maiden kansalaisille; 
yhdenmukainen toissijaisen suojelun asema kolmansien maiden kansalaisille, 
jotka eivät saa turvapaikkaa unionissa mutta jotka tarvitsevat kansainvälistä 
suojelua; yhteinen järjestelmä tilapäisen suojelun antamiseksi kotimaastaan 
siirtymään joutuneille joukoittaisen maahantulon yhteydessä; yhteiset 
menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan yhdenmukaisen 
aseman myöntämisessä ja peruuttamisessa; perusteet ja menettelyt 
turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion ratkaisemiseksi; turvapaikkaa tai toissijaista 
suojelua hakevien vastaanotto-olosuhteita koskevat vaatimukset; kumppanuus 
ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa taikka toissijaista tai 
tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallinnoimiseksi. 
Jos kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukoittainen maahantulo 
aiheuttaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa hätätilanteen, [...] voi [...] 
hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion 
hyväksi. 
[...] unionin politiikassa ja sen toteuttamisessa noudatetaan jäsenvaltioiden 
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös 
rahoituksen osalta. 

Viraston 
toimivaltuudet 
(Euroopan 
parlamentin ja 
neuvoston asetus 
(EU) N:o 439/2010 
Euroopan 

Tavoitteet 
Virasto edistää yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 
täytäntöönpanoa. Viraston tarkoituksena on helpottaa, sovittaa yhteen ja 
lujittaa turvapaikka-asioiden eri osa-alueita koskevaa jäsenvaltioiden välistä 
käytännön yhteistyötä, esimerkiksi antaa käytännön ja operatiivista apua 
jäsenvaltioille; antaa operatiivista apua niille jäsenvaltioille, joilla on 
erityistarpeita tai joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu 
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turvapaikka-
asioiden 
tukiviraston 
perustamisesta) 

erityisiä paineita; antaa tieteellistä ja teknistä apua unionin politiikkaa ja 
lainsäädäntöä varten kaikilla suoraan tai välillisesti turvapaikkakysymyksiin 
vaikuttavilla aloilla. 
Tehtävät 

– Jatkuva tuki: tukea ja edistää turvapaikan hakumenettelyjen 
yhdenmukaisen laadun saavuttamista yhteisten koulutustoimien, 
turvapaikka-alan koulutusohjelman ja yhteisten alkuperämaata 
koskevien tietojen avulla. 

– Erityinen tuki: tarpeisiin mukautettu tuki, valmiuksien kehittäminen, 
siirrot, erityinen tuki ja erityiset laadunvalvontaprosessit. 

– Kiireellinen tuki: yhteisvastuullisuus niitä jäsenvaltioita kohtaan, 
joihin kohdistuu erityisiä paineita, sillä tavoin, että tilapäisesti 
tuetaan ja avustetaan näitä jäsenvaltioita parantamaan tai 
rakentamaan uudestaan turvapaikkajärjestelmäänsä. 

– Tiedotukseen ja analysointiin liittyvä tuki: jaetaan ja yhdistellään 
tietoja, analyysejä ja arvioita sekä verrataan ja jaetaan myös yhteisiä 
kehityssuuntien analyysejä ja yhteisiä arviointeja. 

– Tuki kolmansille maille: tuki ulkoiselle ulottuvuudelle, tuki 
kumppanuuksille kolmansien maiden kanssa yhteisten ratkaisujen 
löytämiseksi (esimerkiksi valmiuksien kehittäminen ja alueelliset 
suojeluohjelmat) sekä uudelleen sijoittamista koskevien 
jäsenvaltioiden toimien koordinointi. 

Hallinto Hallintoneuvosto 
Kokoonpano 
Viraston hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion (Tanskaa 
lukuun ottamatta) nimittämästä jäsenestä, kahdesta Euroopan komission 
nimittämästä jäsenestä ja yhdestä UNHCR:n edustajasta, jolla ei ole 
äänioikeutta. Kaikki jäsenet nimitetään turvapaikka-asioiden alan kokemuksen, 
ammatillisen vastuun ja korkeatasoisen asiantuntemuksen perusteella. 
Tanskan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin edustajat kutsutaan 
osallistumaan tarkkailijana kaikkiin hallintoneuvoston kokouksiin ja tarpeen 
mukaan muihin kokouksiin. 
Tehtävät 
Hallintoneuvosto on viraston hallinto- ja suunnitteluelin. Sen keskeiset 
tehtävät on lueteltu virastoa koskevan asetuksen 29 artiklassa. Niihin kuuluvat 
pääjohtajan nimittäminen sekä viraston työohjelmien, vuosittaisten 
kertomusten ja yleisen talousarvion hyväksyminen. Hallintoneuvostolla on 
kokonaisvastuu siitä, että virasto hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.  
Pääjohtaja 
Pääjohtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti. Hän on viraston laillinen 
edustaja ja vastaa muun muassa viraston hallinnollisesta johtamisesta sekä 
työohjelmien toteuttamisesta ja hallintoneuvoston tekemien päätösten 
täytäntöönpanosta. Viraston pääjohtaja Robert K. Visser aloitti tehtävässään 
1. helmikuuta 2011. Pääjohtajan toimikausi kestää viisi vuotta, ja sitä voidaan 
jatkaa kerran kolmen vuoden ajaksi. 
Neuvoa-antava ryhmä 
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Virasto on perustanut neuvoa-antavan ryhmän virastoa koskevan asetuksen 
51 artiklan mukaisesti. Neuvoa-antavan ryhmän avulla virasto varmistaa tiiviin 
vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja toimivaltaisten elinten 
kanssa. Neuvoa-antava ryhmä muodostaa viraston, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen ja toimivaltaisten elinten välille puitteet turvapaikka-alaa koskevaa 
tietojen vaihtoa ja tietämyksen yhteenkokoamista varten. Virastoa koskevan 
asetuksen mukaisesti neuvoa-antava ryhmä kokoontuu täysistuntoon 
vähintään kerran vuodessa. Lisäksi virastolla on vuotuinen kuulemisaikataulu 
erilaisia kuulemismenetelmiä ja -toimia varten (asiantuntijakokoukset, 
työpajat, seminaarit ja verkkokuulemiset). 
Sisäinen tarkastus 
Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto. 
Ulkoinen tarkastus 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Vastuuvapauden myöntävä viranomainen 
Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden neuvoston suosituksesta. 

Viraston resurssit 
vuonna 2014 
(2013) 

Lopullinen talousarvio 
15 663 975 euro (12 miljoonaa euroa) 
Henkilöstö 31. joulukuuta 2014 
Hyväksytyt toimet (väliaikainen henkilöstö): 51 (45) Täytetyt toimet: 48 (44) 
Muut toimet (sopimussuhteinen henkilöstö ja komennuksella olevat kansalliset 
asiantuntijat1): 33 (32) Täytetyt toimet: 31 (27) 
Toimia yhteensä: 84 (77) 
Täytetyt toimet: 792 (71) henkilöstön jäsentä, joiden osalta tehtävät 
jakaantuivat seuraavasti: 
– operatiiviset tehtävät: 45 (43) 
– hallinnolliset ja avustavat tehtävät: 34 (28). 

Tuotteet ja 
palvelut vuonna 
2014 

Viraston toiminta voidaan jakaa viiteen painopisteeseen: jatkuva tuki, erityinen 
tuki, kiireellinen tuki, tiedotukseen ja analysointiin liittyvä tuki sekä tuki 
kolmansille maille. 
Jatkuva tuki: Koulutuksen alalla virasto järjesti 13 kouluttajien 
koulutustilaisuutta, järjesti kolme alueellista koulutustapahtumaa, kehitti 
uuden koulutusmoduulin ja päivitti neljä moduulia, laati kaksi 
koulutuskäsikirjaa ja vuotuisen koulutusraportin koulutustietojen 
keruujärjestelmän (training cockpit) pohjalta, piti vuosittaisen 
didaktiikkaseminaarin, järjesti kansallisten yhteyspisteiden kokouksia koskevan 
koulutustapahtuman ja käynnisti viraston koulutusjärjestelmän 
sertifiointiprosessin. 
Turvapaikkamenettelyjen ja -päätösten laatuun liittyvän työn yhteydessä 
virasto suoritti menettelyyn pääsyä koskevan temaattisen kartoituksen, yksilöi 
erityistarpeita omaavat henkilöt ja erityismenettelyt, laati julkaisun 
henkilökohtaista haastattelua koskevasta laatuvälineestä, järjesti kolme 
aihekohtaista kokousta, kahdeksan työryhmäkokousta ja laatua koskevan 
kansallisten yhteyspisteiden kokouksen. Virasto tehosti yhteistyötään 
tuomioistuinten jäsenten kanssa järjestämällä vuotuisen konferenssin ja kolme 
asiantuntijoiden kokousta ja kehittämällä käytännöllisen välineen aseman 
määrittelyä koskevan direktiivin 15 artiklan c alakohtaa varten. Ihmiskaupan 
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alalla virasto koordinoi lokakuusta 2012 lokakuuhun 2014 kertomusta, joka 
koski sisä- ja oikeusasioiden virastojen kehittämiä ihmiskaupan vastaisia 
yhteistoimia, ja järjesti yhden asiantuntijakokouksen. 
Virasto järjesti konferenssin, jonka aiheena oli ilman huoltajaa olevia alaikäisiä 
koskeva käytännön yhteistyö, ja neljä temaattista kokousta ja käynnisti 
perheenjäsenten jäljittämistä koskevan julkaisun laadinnan ja 
ikäarviointikäytäntöä Euroopassa koskevan julkaisun (”EASO age assessment 
practice in Europe”) arvioinnin. 
Alkuperämaatietojen osalta virasto kehitti edelleen portaalia, johon on koottu 
alkuperämaatiedot ja joka palveli 580 aktiivista käyttäjää, perusti neljä uutta 
maakohtaista alkuperämaatietojen verkostoa (Iran, Irak, Venäjä ja Afganistan), 
järjesti kaksi kokousta ja neljä koulutustilaisuutta yhteisen portaalin 
kansallisille ylläpitäjille, kaksi strategisen alkuperämaatietojen verkoston 
kokousta ja 13 maakohtaista työpajaa ja seminaaria. Lisäksi virasto laati kaksi 
alkuperämaatietoja koskevaa kertomusta (Somaliasta ja Tšetšeniasta) ja 
julkaisun “Tools and tips for online COI research”. 

Erityinen tuki: Virasto antoi erityistä tukea Italialle ja sai päätökseen 
erityistä tukea koskevan suunnitelman täytäntöönpanon, joka alkoi 
vuonna 2013. Erityistä tukea on annettu kesäkuusta 2014 alkaen myös 
Kyprokselle. Virasto järjesti kuusi turvapaikkahakemusten yhteistä käsittelyä 
koskevaa pilottihanketta ja kuusi käytännön yhteistyötä koskevaa kokousta, 
joissa käsiteltiin tuen antamiseen käytettäviä välineitä, valmiussuunnitelmien 
laadintaa, siirtoja ja vastaanottoa. Virasto osallistui uudelleensijoittamista ja 
siirtoja käsittelevään vuotuiseen foorumiin ja sai valmiiksi 
uudelleensijoittamissyklien kartoituksen jäsenvaltioissa. Lisäksi virasto pani 
täytäntöön yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa kahdeksan tointa 
Välimeren erityistyöryhmässä. 
Kiireellinen tuki: Virasto antoi kiireellistä tukea Kreikalle ja Bulgarialle ja sai 
päätökseen niitä koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon. Virasto 
järjesti kaksi turvapaikkavalmiushenkilöiden kansallisten yhteyspisteiden 
kokousta. 
Tiedotukseen ja analysointiin liittyvä tuki: Virasto julkaisi EU:n 
turvapaikkatilannetta 2013 koskevan vuosikertomuksensa, jonka laadintaan 
osallistui noin 40 sidosryhmää. Lisäksi virasto kehitti kolme 
neljännesvuosittaista ja 12 kuukausittaista turvapaikkakertomusta sekä 
seitsemän erillistä kertomusta. Lisäksi virasto järjesti kaksi kokousta 
tilastoryhmän (Group of Provision of Statistic, GPS) kanssa, pani kokonaan 
täytäntöön varhaisvaroitus- ja valmiusjärjestelmänsä II vaiheen ja laati 
ehdotuksen järjestelmän III vaiheesta.  
Tuki kolmansille maille: Virasto alkoi toteuttaa ulkoisen ulottuvuuden 
strategiaansa erityisesti panemalla täytäntöön eurooppalaista naapuruuden ja 
kumppanuuden välinettä Jordanian, Tunisian ja Marokon kanssa. Virasto 
perusti ulkoisen ulottuvuuden verkoston ja järjesti kaksi käytännön yhteistyötä 
koskevaa kokousta ja käänsi yhden viraston koulutusmoduuleista arabian 
kielelle. 
Viraston organisaation ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön osalta 
voidaan mainita, että viraston hallintoneuvosto kokoontui kolmesti, teki kolme 
päätöstä, allekirjoitti yhteistyöjärjestelyn eu-Lisan kanssa, piti neuvoa-antavan 
ryhmän neljännen kokouksen ja kuuli kansalaisyhteiskunnan edustajia eri 
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aiheista. Vuonna 2014 virasto toimi puheenjohtajana oikeus- ja sisäasioiden 
alan virastojen verkostossa, jonka yhteydessä virasto järjesti kolme 
yhteysryhmän kokousta sekä oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen 
päälliköiden kokouksen. Lopuksi virasto tehosti sisäistä ja ulkoista viestintäänsä 
hyväksymällä viestintästrategian, julkaisemalla säännöllisesti 
lehdistötiedotteita ja tiedotteita ja järjestämällä tiedotuspäivän jäsenvaltioissa 
ja Euroopan parlamentissa.  
Vuonna 2014 käynnistettiin viraston ulkoinen arviointi. 

1 Komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden määrää vähennettiin 31.12.2014 
neljästätoista kahteentoista. 

2 Määrään sisältyvät 31.12.2014 mennessä lähetetyt kirjeet. 
Lähde:  Viraston toimittama liite.  
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11. Virasto on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen kehotuksen mukaisesti tarvittavat 

korjaukset vuoden 2015 loppuvaiheen talousarvion hallintajärjestelmään. 

12. EASO myöntää, että myöhäisten maksujen osuus on liian suuri ja paneutuu tilanteen 

perimmäisiin syihin. Vuoden 2015 toisella puoliskolla ryhdytään erityisiin toimiin myöhäisten 

maksujen nykyisen osuuden pienentämiseksi huomattavasti varainhoitovuoden loppuun 

mennessä.. 

13 -14 Vuoden 2015 toisesta neljänneksestä alkaen EASO tarkistaa vuosibudjettinsa 

vähintään kaksi kertaa vuodessa parantaakseen talousarvionsa suunnittelu- ja 

toteuttamisprosessia sekä vähentääkseen suhteettoman suuria siirtoja varainhoitovuoden 

lopulla. Lisäksi EASO otti kesäkuussa 2015 käyttöön uuden mallin kuukausittaista 

budjettitilanteen raportointia varten. Se tarjoaa tarkennetun analyysin talousarvion 

toteuttamiseen vaikuttavista tekjöistä ja tulojen ja menojen hyväksyjille ajoissa ehdotuksia 

tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle on suunniteltu 

viraston sisäisiä työpajoja, joissa käsitellään talousarvion toteuttamista ja varainhoitoa. EASO 

odottaa pääsevänsä näiden kaikkien toimenpiteiden avulla paljon parempiin tuloksiin 

talousarvion toteuttamisessa vuonna 2015. 

15. EASO on palkannut sijaisia niiden työntekijöiden tilalle, jotka siirtyivät viime vuonna pois 

sen palveluksesta. Tähän mennessä  kaikki paikat on joko täytetty tai työhönottoprosessi on 

parhaillaan meneillään. Henkilöstön tunnustetaan olevan viraston tärkein voimavara, ja tätä 

lähestymistapaa tukevia henkilöstöhallinnon toimia otetaan käyttöön resursseja. 

16. EASO ottaa huomioon nämä huomautukset ja huolehtii siitä, että sovellettava 

maksukategoria ilmoitetaan kutsukirjeissä aiempaa selkeämmin. 

EASO odottaa järjestetyssä toiminnassa erittäin korkean asiantuntijatason osallistumista ja 

panostusta kuten mukana olevissa asiakirjoissa ja vuoden työohjelmassa on tarkemmin 

esitetty. Siksi myös usein käytetty osallistujien A-kategoria on looginen seuraus tällaisista 

vaatimuksista. 
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