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EU:n tarkastajat: EU:n poliisioperaatio Afganistanissa toteutti tehtävänsä osittain 
vaikuttavasti 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa erityiskertomuksessa todetaan, että EU:n 
poliisioperaatio Afganistanissa (EUPOL) saavutti osittain tavoitteensa, joka koski kestävän ja vaikuttavan 
Afganistanin oman siviilipoliisijärjestelmän perustamisen tukemista. Afganistanilla ei ole koulutettuja, 
täysin toimivia poliisivoimia. Maan poliisi- ja oikeusjärjestelmässä esiintyy yleisesti lukutaidottomuutta 
ja laajalle levinnyttä korruptiota. EUPOL onnistui edistämään sisäasiainministeriön uudistusta ja maan 
poliisivoimien ammattimaistamista. Maan oikeus- ja poliisijärjestelmään liittyvät jatkuvat 
järjestelmäpuutteet vaarantavat kuitenkin EUPOLin saavuttamien tulosten ja samalla koko maan 
poliisialan kestävyyden sen jälkeen, kun operaatio päättyy vuoden 2016 lopussa. 

“Ulkoiset tekijät, kuten turvallisuuden puute sekä koulutettujen ja toimivien poliisivoimien lähes täydellinen 
puuttuminen, saattavat selittää osaltaan EUPOLin saavuttamia vaihtelevia tuloksia, mutta muut puutteet johtuvat itse 
operaatiosta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää joukon suosituksia, jotka koskevat sekä EUPOL Afganistania 
että muita YTPP-siviilioperaatioita. Suositusten tarkoituksena on parantaa operaatioiden vaikuttavuutta ja 
saavutettavien tulosten kestävyyttä”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Hans Gustaf Wessberg. 

EU:n tarkastajat toteavat, että Euroopan unioni onnistui perustamaan eurooppalaisen siviilipoliisioperaation 
Afganistaniin erittäin epävakaassa toimintaympäristössä. EUPOLin tehtävänä oli antaa poliisivoimien ylemmille tasoille 
strategisia neuvontapalveluja, jotka liittyvät laajempaan oikeusvaltion alaan. Näin luotiin eurooppalaista lisäarvoa 
täyttämällä aukko, jollainen maan poliisi- ja oikeuslaitoksessa oli siihen asti ollut. EUPOLin alku oli vaikea. Operaation 
käynnistäminen osoittautui monimutkaiseksi ja sillä oli huomattavia logistisia ja henkilöstöön liittyviä ongelmia. EUPOL 
on kuitenkin saanut asteittain tunnustusta asiantuntemuksestaan ja osallistumisestaan maan poliisivoimien 
uudistamiseen.  
EUPOL ei kuitenkaan onnistunut alkuperäisen tavoitteen mukaisesti yhdistämään kaikkia eurooppalaisia toimijoita. 
Tämä johtui osittain operaation pienestä koosta, mutta myös muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten toimijoiden 
taholta tulleesta kilpailusta. Tästä huolimatta EUPOL edisti osaltaan kentällä tapahtuvaa yhteistyötä EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa ja pyrki edistämään myös kansainvälistä yhteistyötä.  

Tulosten osalta voidaan todeta, että EUPOL paransi jossain määrin yleistä luottamusta Afganistanin poliisiin tukemalla 
siviilipoliisitoiminnan perusperiaatteiden täytäntöönpanoa. Afganistanin poliisi- ja oikeusjärjestelmä kärsivät kuitenkin 
edelleen järjestelmäpuutteista, kuten puutteellisesta institutionaalisesta kehityksestä, tehottomasta 
oikeusjärjestelmästä ja vähäisistä henkilöstöresursseista. Rikosoikeusalan kokonaisvaltaista institutionaalista 
kehittämistä haittaavat kuitenkin yhä muut tekijät, kuten aiheeton poliittinen ohjailu, korruptio ja kapinallisten 
vastaisen poliisityön painottaminen. Kansallisen poliisin yhdistäminen oikeusalan uudistukseen lukeutui aloihin, joilla 
tulosten saavuttaminen oli EUPOLille kaikkein haasteellisinta.  Tarkastuksessa pantiin myös merkille, että EUPOLin 
arviointi- ja raportointijärjestelmät eivät soveltuneet tehtävään. Tämä johtui järjestelmien perusluonteisuudesta sekä 
tulospainotteisuuden ja lisäarvon painottamisen puutteesta. Mainitut tekijät koskivat lähes koko tarkastuskohteena 
ollutta ajanjaksoa.  

EUPOLin työn tulosten ja ylipäätään Afganistanin poliisialan kestävyyteen kohdistuu riskejä. Kestävyys näet riippuu 
paljolti Afganistanin viranomaisten halukkuudesta ottaa tulokset vastuulleen, turvallisuustilanteesta sekä EU:n ja 
muiden kansainvälisten sidosryhmien myöntämästä rahoituksesta. Vielä ei kuitenkaan ole täysin selvää, miten EU voi 
hyödyntää EUPOLin saavutuksia ja saadaanko operaation omaisuuserien luovuttamisesta paras mahdollinen hyöty.  
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Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot. Erityiskertomuksessa nro 
7/2015"EU:n poliisioperaatiolla Afganistanissa on saavutettu vaihtelevia tuloksia" arvioidaan, toteuttiko EUPOL 
Afganistan tehtävänsä vaikuttavasti. 

Tarkastuksessa arvioitiin, suunniteltiinko EUPOL-operaatio hyvin ja koordinoitiinko sitä asianmukaisesti, saiko 
EUPOL riittävästi operatiivista tukea ja opastusta, myötävaikuttiko EUPOL Afganistanin kansallisten poliisivoimien 
kehittämiseen ja onko EUPOLin vetäytymistä Afganistanista valmisteltu riittävästi. Tarkastus kattoi ajanjakson, 
joka alkaa EUPOLin käynnistämisestä ja päättyy vuoden 2014 loppuun. Tarkastuksessa painotettiin erityisesti 
EUPOLin toimintaa vuodesta 2012 eteenpäin. 

Euroopan unioni (EU) ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat Taleban-hallinnon kaaduttua tukemaan Afganistanin 
hallitusta oikeusvaltion lujittamisessa.  EU:n poliisioperaatio Afganistanissa (EUPOL) on siviilioperaatio, joka 
käynnistettiin vuonna 2007 EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) nojalla.  

EUPOL Afganistanin toimintoja panevat pääosin täytäntöön EU:n jäsenvaltioista komennukselle lähetetyt poliisi- 
ja oikeusvaltioasiantuntijat sekä sopimussuhteiset kansainväliset asiantuntijat ja paikallinen henkilöstö. 
Operaatiota pannaan täytäntöön Afganistanin relevanttien instituutioiden ylempää johtoa koskevan koulutuksen 
ja ohjauksen sekä neuvonnan ja valvonnan kautta.  EUPOL Afganistan toteuttaa toimeksiantoaan kolmen 
toimintalinjan mukaisesti: sisäministeriön institutionaalisen uudistamisen edistäminen, kansallisten 
poliisivoimien ammattimaistaminen ja kansallisten poliisivoimien kytkeminen osaksi laajempaa 
oikeusjärjestelmää. Tarkastuksen ajankohtana vuoden 2014 lopulla EUPOL toteutti operaatioita Kabulissa, 
Heratissa ja Mazar-e Sharifissä.  

EUPOLista aiheutui toukokuun 2007 ja joulukuun 2014 välisenä aikana lähes 400 miljoonan euron kokonaiskulut. 
Turvallisuuteen liittyvät kulut muodostivat määrästä melkein kolmanneksen.  Vuoden 2014 loppuun mennessä 
EU oli käynnistänyt kaikkiaan 32 YTPP-operaatiota, joista 16 oli saatu valmiiksi ja päätetty ja 16 oli edelleen 
käynnissä. 

Suositukset  

EU:n tarkastajat suosittavat seuraavaa: 

• Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistettava, että jatkossa 
YTPP-operaatioille annetaan riittävät logistiset, tekniset ja henkilöstöresurssit niin, että operaatiot 
voidaan toteuttaa koko hyväksytyssä laajuudessaan  

• EUH:n ja komission olisi kehitettävä tukitoiminnot, jotka auttavat käynnistämään YTPP-operaatiot 
nopeasti, tehokkaasti ja yhdenmukaisesti 

• EUH:n ja YTPP-operaatioita toteuttavien tahojen olisi tehtävä yhteistyötä, jotta kunkin toimen 
vaikuttavuus lisääntyisi 

• jotta YTPP-operaatioiden tulosten kestävyys paranisi, EUH:n olisi varmistettava, että 
kestävyysnäkökohdat on otettu mukaan kaikkien toimien operatiiviseen suunnitteluun; paikalliset 
tarpeet ja tulosten ylläpitovalmiudet on siis järjestelmällisesti arvioitava 

• komission ja EUH:n olisi varmistettava, että YTPP-operaatiot lakkautetaan ja niihin liittyvät 
omaisuuserät selvitetään sujuvasti. 

Huomautukset ja suositukset löytyvät kertomuksesta, joka on julkaistu kokonaisuudessaan sivustolla 
www.eca.europa.eu. 

 


