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SANASTO JA LYHENTEET 

CMC Kriisinhallinnan toiminta-ajatus (Crisis Management Concept). 
Tarkoituksena on analysoida ja ehdottaa YTPP-vaihtoehtoja, kuvailla 
niiden tavoitteita sekä rajata EU:n YTPP-operaation mahdolliset 
päämäärät ja laajuus. 

CMPD Kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto (Crisis Management and Planning 
Directorate). EUH:n osasto, joka vastaa YTPP-siviilioperaatioiden poliittis-
strategisesta suunnittelusta. Osaston tehtävänä on varmistaa 
operaatioiden johdonmukaisuus ja vaikuttavuus ja kehittää YTPP-
kumppanuuksia, toimintalinjoja, käsitteitä ja valmiuksia. Se huolehtii 
uusien YTPP-operaatioiden strategisesta suunnittelusta ja laatii 
strategisia tarkasteluja käynnissä olevista YTPP-operaatioista. 

COG Santarmien operatiiviset keskukset Nigerissä (Centres Opérationnels de 
Gendarmerie). Pysyviä elimiä, jotka on perustettu seuraamaan alueen 
tapahtumia, tarjoamaan resursseja partioille, keräämään tietoja ja 
ilmoittamaan tiedot asianomaisille viranomaisille sekä toimimaan 
kriisitilanteissa. 

CONOPS Operaation toiminta-ajatus (Concept of Operations). 
Suunnitteluasiakirja, jossa määritetään operaation toimeksianto ja 
muunnetaan poliittiset aikeet ohjeiksi esittämällä operaation 
toteuttamisen edellyttämät toimet. 

COR Alueelliset operatiiviset keskukset Nigerissä (Centres Opérationnels 
Régionaux). Väliaikaisia elimiä, jotka kokoavat yhteen aluehallinnon ja 
Nigerin puolustus- ja turvallisuusjoukkojen jäseniä sekä 
pelastuspalvelusta, palontorjunnasta ja ympäristönsuojelusta vastaavien 
elinten ja tullin edustajia. Tarkoituksena on, että terroristihyökkäyksistä, 
järjestäytyneestä rikollisuudesta ja luonnonkatastrofeista aiheutuviin 
kriiseihin kyetään puuttumaan. 

CPCC Siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (Civilian Planning 
and Conduct Capability). EUH:n osasto, joka suunnittelee, ohjaa, 
koordinoi, neuvoo, tukee, valvoo ja arvioi YTPP-siviilioperaatioita. Osasto 
luonnostelee operaatioiden keskeiset suunnitteluasiakirjat (CONOPS ja 
OPLAN). 

ETT Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

EU Euroopan unioni 

EUCAP Valmiuksien kehittämistä koskeva Euroopan unionin operaatio 
(European Union Capacity Building) 

EUH Euroopan ulkosuhdehallinto, joka muodostaa Euroopan unionin 
ulkoasiainhallinnon. Se auttaa EU:n ulkoasioiden ylintä päällikköä – 
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ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa – toteuttamaan 
unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

EUTM Euroopan unionin koulutusoperaatio (European Union Training Mission). 
Monikansallinen sotilaskoulutusoperaatio, jonka päämaja sijaitsee 
Bamakossa Malissa ja jossa koulutetaan ja opastetaan Malin asevoimia. 

FPI Ulkopolitiikan välineiden hallinto (Service for Foreign Policy Instruments). 
FPI:n ydintehtävä on johtaa useita EU:n ulkopoliittisia toimia. Se 
hallinnoi operaatioita ja niiden rahoitusta. FPI on Euroopan komission 
osasto, joka työskentelee yhdessä EUH:n kanssa. 

GIZ Saksan kehitysyhteistyövirasto (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH). 

ISF Sisäiset turvallisuusjoukot (Internal Security Forces): poliisi, santarmit ja 
kansalliskaarti. 

Korkea edustaja / 
varapuheenjohtaja 

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / Euroopan 
komission varapuheenjohtaja 

MINUSMA Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetty moniulotteinen 
vakautusoperaatio Malissa (Multidimensional Integrated Stabilisation 
Mission in Mali). Operaatio keskittyy turvallisuuden varmistamisen, 
tilanteen vakauttamisen ja siviilien suojelun kaltaisiin tehtäviin; tukee 
kansallista poliittista vuoropuhelua ja sovinnontekoa; auttaa valtion 
arvovallan palauttamisessa, turvallisuussektorin uudistamisessa sekä 
edistää ja suojelee ihmisoikeuksia Malissa. 

MIP Tehtävän täytäntöönpanosuunnitelma (Mission Implementation Plan). 
Suunnitelmasta ilmenee, mitkä toimet ja hankkeet on pantava 
täytäntöön, jotta operaatioon kuuluvat tehtävät saadaan toteutettua. 

MMA Ohjaaminen, valvonta ja neuvonta (Mentoring, monitoring and advising). 
Ohjaaminen: Osaamisen jäsennelty siirtäminen suunnitelman mukaan 
ohjaajalta ohjattavalle. Valvonta: Ohjattavan suorituksen tarkkailu ja 
arviointi ja siitä raportoiminen sisäisille turvallisuusjoukoille annettavaa 
koulutusta varten. Neuvonta: Tuki, jonka tarkoituksena on, että 
ohjattavat voivat itsenäisesti antaa koulutusta. 

OPLAN Operatiivinen suunnitelma (Operational Plan). Suunnitelmassa eritellään 
operaation tavoitteet ja tehtävät. 

PTK Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea. Komitea seuraa 
kansainvälistä tilannetta, antaa neuvostolle strategisia lähestymistapoja 
ja toimintapoliittisia vaihtoehtoja koskevia suosituksia, antaa ohjeita 
Sivkomille sekä huolehtii kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta 
valvonnasta ja strategisesta johdosta. PTK:n jäseninä ovat EU:n 
jäsenvaltioiden Brysselissä olevat suurlähettiläät, ja sen puheenjohtajana 
toimivat Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajat. 
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Sivkom Siviilikriisinhallintakomitea. Neuvoston perustama neuvoa-antava elin, 
joka antaa tietoja sekä suosituksia ja neuvoja siviilikriisinhallinnasta. 

Soveltamissäännöt Muutettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 
29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
(jäljempänä ’varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt’). 

YTPP Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 

YUTP Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
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TIIVISTELMÄ 

I. Turvattomuus Sahelin alueella Länsi-Afrikassa vaikuttaa kielteisesti siellä sijaitsevien 

maiden kehitykseen sekä Euroopan unionin (EU) etuihin. Yhteinen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikka (YTPP) on väline, jolla EU pyrkii vastaamaan aseellisista konflikteista, 

poliittisesta epävakaudesta, terrorismista, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja laittomasta 

muuttoliikkeestä johtuviin haasteisiin. EU toteuttaa YTPP:n yhteydessä Nigerissä ja Malissa 

siviilioperaatioita, joissa tarjotaan koulutusta, neuvontaa ja varusteita, ja parannetaan 

sisäisestä turvallisuudesta vastaavien kansallisten joukkojen valmiuksia. 

II. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) käynnisti valmiuksien kehittämistä koskevan EU:n 

Sahel-operaation (EUCAP) Nigeriin (2012) ja Maliin (2014) EU:n jäsenvaltioiden puolesta ja 

suunnittelee ja hallinnoi kyseisiä operaatioita. Komissio taas hallinnoi operaatioiden 

talousarvioita, joihin EU myöntää varat (69,46 miljoonaa euroa Nigerille kaudella 2012–2017 

ja 66,48 miljoonaa euroa Malille kaudella 2014–2017). Kummankin operaation toiminnasta 

vastaa maakohtainen johtaja. Yli puolet henkilöstöstä on lähetetty operaatioon 

komennukselle, ja he saavat palkkansa EU:n jäsenvaltioilta. Muun henkilöstön palkka 

maksetaan operaation määrärahoista. 

III. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten EUCAP Sahel -operaatiot perustettiin ja miten 

niitä on hallinnoitu ja kuinka ne ovat toimineet. Lisäksi tutkittiin, onko operaatioilla 

onnistuttu parantamaan Nigerin ja Malin sisäisestä turvallisuudesta vastaavien joukkojen 

valmiuksia. Tilintarkastustuomioistuin haastatteli EUH:n, komission, kummankin EUCAP 

Sahel -operaation, kansallisten viranomaisten ja sisäisten turvallisuusjoukkojen (ISF) 

edustajia Nigerissä ja Malissa sekä useita sidosryhmiä. 

IV. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että operaatioilla edistettiin sisäisestä turvallisuudesta 

vastaavien joukkojen valmiuksien parantamista, mutta edistystä hidastivat vaativa 

toimintaympäristö ja operatiivinen tehottomuus. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 

operaatioiden henkilöstölle ei annettu riittävää käytännön ohjeistusta eikä EUCAP Sahel 

Nigerin tapauksessa riittävää koulutusta ennen komennukselle lähettämistä. EUH:n ja 

komission tuki ei ollut riittävää, ja joissakin tapauksissa ne käyttivät menettelyjä, jotka eivät 

soveltuneet kentällä vallinneisiin toimintaolosuhteisiin. 
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V. Kummassakin operaatiossa oli runsaasti avoimia työpaikkoja. Keskimäärin vain kolme 

neljännestä työpaikoista oli täytetty. Rekrytointimenettelyihin kului paljon aikaa ja ne jäivät 

usein tuloksettomiksi. EU:n jäsenvaltioista lähetetyn henkilöstön komennukset olivat 

tavallisesti enintään kahden vuoden mittaisia. EUCAP Sahel -operaatioiden toimeksianto oli 

kaksivuotinen ja talousarviot vuotuisia. Kaikki tämä vähentää operaatioiden operatiivista 

tehokkuutta, koska keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitteluun ei kannusteta. Samaan 

aikaan selkeää polkua kohti poistumisstrategiaa ei toistaiseksi ole laadittu siitä huolimatta, 

että operaatioita ei ole ajateltu isäntämaihin pysyviksi elimiksi. 

VI. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että operaatioiden toimissa otettiin huomioon 

kestävyys, missä ei kuitenkaan onnistuttu erityisen hyvin. Tähän oli osittain syynä se, että 

isäntämaiden sitoutuminen oli puutteellista, ja osittain se, että operaatioissa ei osoitettu 

riittäviä resursseja kestävyyden varmistamiseen eikä seurantaan, jota kohdistettiin annetun 

koulutuksen soveltamiseen käytännössä ja toimitettujen varusteiden käyttöön. 

VII. Operaatioiden tuloksellisuusindikaattorit olivat heikkoja, ja tarkastetun jakson aikana 

operaatioissa ei riittävällä tavalla seurattu ja arvioitu tehtävien toteutumista. EUH:n 

vaikutustenarviointeja ei kytketty seurantaan ja arviointiin. 

VIII. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että operaatioilla oli huomattava merkitys Nigerissä ja 

Malissa sisäisestä turvallisuudesta vastaavien joukkojen valmiuksien parantamisen kannalta, 

ja niillä tuettiin merkittävästi myös EU:n ja sen jäsenvaltioiden muita toimia. Muut 

avunantajat, EU:n jäsenvaltiot, kansalliset viranomaiset sekä EUCAP-tuen edunsaajat 

Nigerissä ja Malissa antoivat myönteisen kokonaisarvion EUCAP Sahel -operaatioiden 

toiminnasta.  

IX. Tilintarkastustuomioistuin esittää EUH:lle ja komissiolle seuraavat suositukset: 

- operaatioiden operatiivista tehokkuutta olisi lisättävä 

- operaatioissa avoimena olevien työpaikkojen täyttöastetta olisi parannettava 

- toimeksiannot ja talousarviot olisi laadittava vastaamaan operaatioita ja 

poistumisstrategia olisi määritettävä 
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- kestävyyteen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 

- indikaattoreita, seurantaa ja arviointia olisi kehitettävä. 
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JOHDANTO 

Niger ja Mali Sahelin alueella 

1. Niger ja Mali ovat hauraita valtioita Länsi-Afrikassa. Ne ovat nuoria parlamentaarisia 

demokratioita, joissa talous on heikko ja julkishallinto on kehittymässä. Maat olivat sijoilla 

187 ja 175 inhimillisen kehityksen indeksin avulla luokitelluista 188 maasta vuonna 2016, ja 

niissä asuu maailman köyhimpiin kuuluvia ihmisiä. Niger on kuudenneksi suurin ja Mali 

kahdeksanneksi suurin Afrikan maista, ja ne sijaitsevat Saharan autiomaan eteläosassa. 

Monet muuttajat kulkevat näiden kahden maan läpi matkallaan lopulliseen kohteeseensa.  

2. Kesäkuussa 2015 tehdystä rauhansopimuksesta ja ulkomaisista rauhanturvajoukoista 

huolimatta ääriryhmät ovat edelleen aktiivisia Pohjois-Malissa ja kansallisten 

turvallisuusjoukkojen tehtävä on vaikea. Kuolonuhrien määrä on yhä suuri ja terroristi-iskuja 

tehdään paljon. Nigerin turvallisuutta uhkaa epävakaa tilanne naapurimaissa Libyassa, 

Nigeriassa ja Malissa. Viranomaiset kohtaavat työssään ihmiskaupan ja muun laittoman 

toiminnan torjuntaan liittyviä ongelmia. 

3. EU hyväksyi maaliskuussa 2011 Sahelin aluetta koskevan turvallisuus- ja 

kehitysstrategian, joka perustuu oletukseen, että kehitys ja turvallisuus tukevat toisiaan ja 

että Sahelin alueen ongelmiin on löydettävä alueellinen ratkaisu. Vuonna 2014 Niger, Mali, 

Mauritania, Tšad ja Burkina Faso sopivat alueellisen G5-ryhmän (Group of Five) 

perustamisesta vahvistaakseen yhteistyötä kehityksen ja turvallisuuden aloilla Sahelin 

alueella (ks. kartta). EU tukee tätä aloitetta yhteisen edun mukaisilla aloilla, joita ovat muun 

muassa turvallisuus, muuttoliikkeen hallinta, terrorismin torjunta, humanitaarinen tilanne ja 

kehitys.  



 11 

 

Kartta – Sahelin alueen G5 -maat 

 
Lähde: Eurostat. 

YTPP-siviilioperaatiot 

4. EU:n yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa (YTPP) määritetään puolustuksessa 

ja kriisinhallinnassa käytettävät EU:n rakenteet ja valmiudet, ja se on merkittävä EU:n 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) osatekijä1. Yhteisestä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikasta määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42–46 artiklassa. 

YUTP on johtanut operaatioihin2 ulkomailla rauhan turvaamista, konfliktien ehkäisemistä ja 

                                                      

1 Vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan osoitetaan 2 076 miljoonaa euroa. 

2 “Operaatio” on virallinen termi, jota EUH käyttää kriisitilanteita varten väliaikaisesti 
perustetuista riippumattomista oikeussubjekteista. 

Tässä kartassa käytetyt nimet, rajat ja merkinnät eivät ole virallisesti vahvistettuja tai Euroopan unionin hyväksymiä nimiä ja rajoja.

Hallinnolliset rajat:©
Kartanpiirustus:

Mauritania

Tšad

Burkina Faso

Mali
Niger
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kansainvälisen turvallisuuden vahvistamista varten Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 

periaatteiden mukaisesti. 

5. EU on vuodesta 20033 toteuttanut 22 YTPP-siviilioperaatiota kolmansissa maissa eri 

puolilla maailmaa. Helmikuussa 2018 edelleen käynnissä olevat kymmenen operaatiota 

keskittyvät lähinnä isäntävaltioiden valmiuksien kehittämiseen ja oikeusvaltioperiaatteen 

vahvistamiseen. Useimmissa operaatioissa tuetaan turvallisuusalan uudistusta ja hyvää 

hallintoa (esimerkiksi EULEX4 Kosovo5ja EUPOL6 Afganistan7). Osassa operaatioista torjutaan 

lisäksi järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia ja edistetään rajaturvallisuutta (EUCAP 

Sahel Mali). Viime aikoina niissä on myös käsitelty laittoman muuttoliikkeen hallintaa 

(EUCAP Sahel Niger). Lisäksi EU johtaa parhaillaan kuutta sotilasoperaatiota, jotka saavat 

rahoituksensa suoraan EU:n jäsenvaltioilta eivätkä EU:n talousarviosta. Ks. yhteenveto YTPP-

siviilioperaatioista ja sotilasoperaatioista liitteessä I. 

6. YTPP-siviilioperaatioista vastaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 

edustaja / Euroopan komission varapuheenjohtaja. EUH hallinnoi operaatioiden työtä hänen 

alaisuudessaan. Euroopan komission ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI) puolestaan 

hallinnoi operaatioiden talousarvioita. EUH:n kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto huolehtii 

operaatioiden poliittisesta ja strategisesta suunnittelusta ja kehittää kriisinhallinnan 

toiminta-ajatuksia uusia YTPP-operaatioita varten. EUH:ssa operaatioiden perustamisesta ja 

                                                      

3 EUH käynnisti ensimmäisen YTPP-operaation vuonna 2003 (EU:n poliisioperaatio Bosnia ja 
Hertsegovinassa). 

4 EU:n oikeusvaltio-operaatio. 

5 Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi EULEX-operaatiota koskevan erityiskertomuksen 
vuonna 2012 (erityiskertomus nro 18/2012 “Euroopan unionin tuki oikeusvaltioperiaatteen 
edistämiseen Kosovossa” (http://eca.europa.eu)). 

6 EU:n poliisioperaatio. 

7 Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi EUPOL-operaatiota koskevan erityiskertomuksen 
vuonna 2015 (erityiskertomus nro 7/2015 “EU:n poliisioperaatiolla Afganistanissa on saavutettu 
vaihtelevia tuloksia” (http://eca.europa.eu)). 
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ylläpitämisestä huolehtii siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC), 

jonka johtaja on myös siviilioperaatioiden komentaja.  

7. EU:n jäsenvaltiot päättävät YTPP-siviilioperaatioiden käynnistämisestä ja 

lakkauttamisesta neuvostossa. Jäsenvaltiot määrittävät operaatioiden tavoitteet ja 

toimeksiannon, hyväksyvät operaatioiden työohjelmat sekä päättävät toimeksiantojen 

mahdollisen jatkon pituudesta. Neuvosto vahvistaa lisäksi yhdessä Euroopan parlamentin 

kanssa operaatioiden talousarviot. Laatikossa 1 kuvataan menettely kriisin havaitsemisesta 

operaation käynnistämiseen saakka ja kaaviossa 1 havainnollistetaan operaatioiden 

suunnittelua. 

Laatikko 1 – Menettely kriisin havaitsemisesta YTPP-siviilioperaation käynnistämiseen 

1. Kun EUH ja EU:n jäsenvaltiot ovat havainneet kriisin, neuvosto laatii kriisissä toimimista koskevan 

poliittisen kehyksen (Political Framework for Crisis Approach, PFCA) yhdessä komission, EUH:n 

maantieteellisten yksiköiden (GEO-DESK) ja asianomaisten EUH:n osastojen kanssa. Asiakirjassa 

eritellään poliittinen tilanne, kuvataan kriisin luonne, esitetään perustelut EU:n toiminnalle ja 

tuodaan esiin, mitä välineitä on tarjolla ja mitkä niistä olisivat EU:n toimien kannalta 

tarkoituksenmukaisimpia. 

2. EU:n jäsenvaltioilta (poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa (PTK) ja neuvostossa) saadut 

suuntaviivat ja ohjeet eritellään useissa suunnitteluasiakirjoissa ja neuvoston päätöksissä 

kriisinhallintamenettelyiksi kutsutun prosessin mukaisesti.  

3. Jos neuvosto päättää, että YTPP-siviilioperaatio käynnistetään, kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto 

kerää tietoja kriisialueelta ja kehittää kriisinhallinnan toiminta-ajatuksen.  

4. Tämän jälkeen siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara luonnostelee operaation 

keskeiset suunnitteluasiakirjat: operaation toiminta-ajatuksessa (CONOPS) tuodaan esiin 

operaation toimeksianto ja operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) määritellään operaation tehtävät ja 

odotetut tulokset. Operatiivisen tason tavoitteet ja tehtävät, jotka ilmenevät 

operaatiosuunnitelmasta, muunnetaan tehtävän täytäntöönpanosuunnitelmaksi (MIP). Tehtävän 

täytäntöönpanosuunnitelmassa eritellään toimet ja hankkeet, joita tehtävien toteuttaminen 

edellyttää. 
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Kaavio 1 – YTPP-siviilioperaatioiden suunnittelu 

 

Lähde: EUH. 
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EUCAP Sahel -operaatiot Nigerissä ja Malissa 

9. EU toteuttaa Sahel-strategiaansa YTPP-siviilioperaatioiden ja sotilasoperaatioiden8 sekä 

muiden välineidensä9 avulla. EU käynnisti operaatiot Nigerissä ja Malissa vastauksena uhkiin, 

joita kohdistuu Sahelin alueen kehitykseen ja sisäiseen turvallisuuteen sekä EU:n 

turvallisuuteen. Tarkoituksena oli auttaa parantamaan sisäisestä turvallisuudesta vastaavien 

kansallisten joukkojen valmiuksia tarjoamalla koulutusta, neuvontaa ja laitteita. Kummankin 

EUCAP Sahel -operaation henkilöstö antaa tällaista tukea muussa kuin toimeenpanevassa 

ominaisuudessa10. Henkilöstön jäsenet kehittävät sisäisten turvallisuusjoukkojen 

(poliisivoimien, santarmiston ja kansalliskaartin) valmiuksia isäntämaassaan. Nigerissä tämä 

koskee myös armeijaa sisäiseen turvallisuuteen liittyvien tehtävien osalta.  

10. Neuvosto perusti EUCAP Sahel Niger -operaation vuonna 2012 “tukeakseen Nigerin 

turvallisuusalan toimijoiden terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien 

valmiuksien rakentamista”11. EU:n jäsenvaltiot laajensivat vuonna 2015 operaation 

toimeksiantoa kattamaan Nigerin avustamisen muuttovirtojen valvonnassa sekä laittoman 

muuttoliikkeen torjunnassa ja sitä koskevien tietojen keräämisessä. Keskustoimisto ja suurin 

osa operaation henkilöstön 169 työpaikasta12 sijaitsee pääkaupungissa Niameyssä. 

                                                      

8 Euroopan unionin koulutusoperaatio Malissa (EUTM) on asevoimien koulutusoperaatio, jonka 
päämaja sijaitsee Bamakossa Malissa ja jonka tarkoituksena on kouluttaa ja neuvoa Malin 
armeijaa. 

9 Etenkin vakautta ja rauhaa edistävä väline, Euroopan kehitysrahasto, EU:n Afrikka-hätärahasto 
ja humanitaarinen apu. 

10 Kun operaation henkilöstön jäsenellä on toimeenpaneva rooli, hänen toimeksiantonaan on 
toimia suoraan isäntämaan nimissä. Kun operaatiolla ei ole toimeenpanevaa tehtävää, 
henkilöstö tukee isäntämaata neuvoa-antavassa roolissa. 

11 Neuvoston päätös 2012/392/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin 
YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 48), 1 artikla. 

12 Talousarvioon otettu henkilöstömäärä (komennuksella oleva, ulkomainen sopimussuhteinen ja 
paikallinen henkilöstö) 2016/2017. EUCAP Sahel Niger -operaation ulkomaisesta henkilöstöstä 
yli puolet on peräisin Ranskasta (53 prosenttia). Seuraavaksi eniten henkilöstöä tulee 
Romaniasta (15 prosenttia) ja Belgiasta (kahdeksan prosenttia). 
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Operaatio avasi vuonna 2016 paikallistoimiston Agadezissa Saharan autiomaassa. 

Operaation keskeisiin toimiin kuuluvat 

- koulutus keskeisillä aloilla, joita ovat muun muassa kriminalistiikka ja taktiset ja tekniset 

interventiot, sekä sisäisten turvallisuusjoukkojen henkilöstön kouluttaminen kouluttajiksi 

- sisäisille turvallisuusjoukoille annettava neuvonta, joka liittyy kurssien suunnitteluun ja 

järjestämiseen 

- sisäisten turvallisuusjoukkojen keskinäisen yhteistyön (yhteentoimivuus) ja joukkojen 

työn koordinoinnin edistäminen 

- tarvikkeiden ja laitteiden toimittaminen (esimerkiksi syrjäisten alueiden kartat, 

henkilöstöhallinnon sovellukset, maastoajoneuvot, poliisin rikostutkintavälineet ja 

liikuteltavat varikot) 

- tuki laittomasta muuttoliikkeestä ja siihen liittyvästä järjestäytyneestä rikollisuudesta 

säädetyn Nigerin lainsäädännön tarkistamiseen 

11. Neuvosto perusti EUCAP Sahel Mali -operaation vuonna 2014. Tavoitteena oli ”auttaa 

Malin viranomaisia palauttamaan perustuslaillinen ja demokraattinen järjestys maahan sekä 

ylläpitämään sitä ja luomaan olosuhteet kestävälle rauhalle Malissa sekä palauttamaan 

valtion arvovalta ja legitimiteetti koko Malin alueelle ja ylläpitämään sitä maan hallinnon 

tehokkaan uudelleenjärjestelyn avulla”13. Operaation henkilöstön 194 työpaikkaa14 

sijaitsevat pääkaupungissa Bamakossa. Operaation toimiin kuuluvat muun muassa 

- toimintapolitiikan uudistaminen ja valmiuksien kehittäminen rajaturvallisuuteen liittyvien 

taitojen parantamiseksi 

                                                      

13 Neuvoston päätös 2014/219/YUTP, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin 
YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) (EUVL L 113, 16.4.2014, s. 21), 2 artikla. 

14 Talousarvioon otettu henkilöstömäärä (komennuksella oleva, ulkomainen sopimussuhteinen ja 
paikallinen henkilöstö) vuonna 2017. EUCAP Sahel Mali -operaation ulkomainen henkilöstö on 
enimmäkseen peräisin neljästä EU:n jäsenvaltiosta: Ranskasta (30 prosenttia), Romaniasta 
(19 prosenttia), Belgiasta (13 prosenttia) ja Saksasta (10 prosenttia). 
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- koulutusohjelmien tarkistaminen ja koulutuksen antaminen seuraavilla aloilla: 

operatiivinen hallinto ja henkilöstöhallinto, ammatillinen etiikka, yleinen järjestys, 

tiedustelutekniikat, ammatilliset interventiot, rikospoliisin toiminta, terrorismin torjunta 

sekä ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat 

- liikkuvien koulutus- ja arviointitiimien perustaminen syrjäisiä alueita varten. 

12. Liitteestä II käyvät ilmi molempien EUCAP Sahel -operaatioiden neuvostolta saama 

toimeksianto ja niille asetetut tavoitteet. Taulukossa 1 luodaan yleiskatsaus operaatioiden 

olennaispiirteisiin. 

Taulukko 1 – Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia: EUCAP Sahel Niger ja EUCAP Sahel Mali 

 Molemmat  Niger  Mali 

Operaatio alkoi  2012 2014 
Toimeksiannon kesto 2 vuotta, voidaan uusia   
Pääasialliset edunsaajat Sisäiset 

turvallisuusjoukot: 
- Poliisivoimat 
- Santarmisto 
- Kansalliskaarti 

Myös Nigerin asevoimat 
sisäisen turvallisuuden 
osalta 

 

Päämaja Pääkaupunki Niamey Bamako 
Paikallistoimisto  Agadez  
Käytettävissä olevat 
toimet 

 169 194 

EUCAP-operaatioiden 
suurimmat 
turvallisuushaasteet 

- Terroristiryhmät 
- Rajojen turvattomuus 
- Laiton muuttoliike 
- Radikalisoitumisen 
lisääntyminen  
 

- Nigerin kansalaisten 
paluu Libyasta 
- Aseiden saatavuus 
- Laiton kauppa ja 
salakuljetusverkostot 
- Boko Haram / katuvat 
terroristit 
 

- Heikko valtiovalta ja 
hallinnan menetys 
osassa Malin aluetta 
- Ihmiskauppiaat 
- Korruptio 
- Järjestäytynyt 
rikollisuus 
- Väestön ja sisäisten 
turvallisuusjoukkojen 
välinen luottamuksen 
puute 

13. Neuvosto hyväksyi EUCAP Sahel Nigerin osalta 69,46 miljoonan euron määrärahat 

heinäkuun 2012 ja heinäkuun 2017 väliselle ajanjaksolle ja EUCAP Sahel Malin osalta 

66,48 miljoonan euron määrärahat huhtikuun 2014 ja tammikuun 2017 väliselle ajanjaksolle. 

Kumpikin operaatio käytti 53 prosenttia kokonaismäärärahoistaan henkilöstökuluihin; muun 

muassa vuokriin, vakuutuksiin ja turvallisuudesta ja ajoneuvoista aiheutuviin 

käyttökustannuksiin osoitettiin varoista 19 prosenttia (Niger) ja 24 prosenttia (Mali) (ks. 
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kaavio 1). Operaatioiden kertyneiden määrärahojen käyttöaste oli 77 prosenttia15 ja 

67 prosenttia16. 

Kaavio 1 – EUCAP Sahel Niger -operaation ja EUCAP Sahel Mali -operaation eri menotyypit 

 

Lähde: Euroopan komissio. 

Viimeaikainen kehitys 

14. YTPP-siviilioperaatiot ovat vuodesta 2015 alkaen huolehtineet yhä moninaisemmista 

tehtävistä turvallisuusympäristön muuttuessa. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita niiden 

aiempaa suurempi panostus terrorismin torjuntaan liittyvien valmiuksien kehittämiseen sekä 

muuttoliikettä koskevan tiedon keruun ja vaihdon lisääntyminen. Kun korkea edustaja / 

varapuheenjohtaja esitteli ”EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian” 

vuonna 2016, hän korosti, kuinka tärkeää on kehittää siviilivalmiuksia kolmansissa maissa17.  

15. Korkea edustaja / varapuheenjohtaja pyysi turvallisuus- ja puolustusalan 

täytäntöönpanosuunnitelmassa18 EU:n jäsenvaltioita sopimaan YTPP-operaatioiden 

                                                      

15 Lähde: Ensimmäisten kolmen vuoden rahoituskertomusluonnokset. Neljättä vuotta koskeva 
tarkastus tehtiin tammikuussa 2018 ja viidettä vuotta koskeva tarkastus keväällä 2018. Tämän 
vuoksi asianomaiset rahoituskertomukset eivät olleet saatavissa tarkastuksen ajankohtana. 

16 Luvut perustuvat kahden ensimmäisen vuoden rahoituskertomusluonnoksiin. 

17 EU:n globaalistrategia turvallisuus- ja puolustusalalla, s.50. 

18 EU Global Strategy Implementation Plan on Security and Defence, 17.11.2016. 
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suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavien rakenteiden ja valmiuksien tarkistamisesta19. 

Neuvosto pyysi häntä marraskuussa 2017 esittämään siviilivoimavarojen 

kehityssuunnitelman niin, että YTPP-siviilialan sopimuksesta20 voidaan päästä sopimukseen 

vuoteen 2018 mennessä21. Kyseessä on kolmas vaihe kolmiosaisessa prosessissa, joka alkaa 

tulevaisuuteen suuntautuvalla tausta-asiakirjalla, minkä jälkeen laaditaan siviilivoimavarojen 

kehittämissuunnitelma. Prosessin sopimusvaihe mahdollistaa kaikkien sidosryhmien (lähinnä 

EU:n jäsenvaltioiden) sitoutumisen YTPP-siviilioperaatioiden lujittamiseen.  

16. Neuvosto pyysi korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa luomaan toukokuuhun 2018 

mennessä “keskeiset reagointivalmiudet”22, jotka koostuvat vahvistetusta operaatioiden 

tukifoorumista23 sekä nykyisiin operaatioihin sijoitetuista voimavaroista. YTPP-

siviilioperaatioiden merkityksen kasvu on johtanut lisäresurssien myöntämiseen EUH:lle 

vuodesta 2018 alkaen niin, että näitä operaatioita voidaan tukea aiempaa paremmin. 

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 

17. Tarkastus käsitti kaksi EU:n käynnistämää YTPP-siviilioperaatiota, joilla parannetaan 

Nigerin ja Malin sisäisestä turvallisuudesta vastaavien joukkojen valmiuksia24. 

Tilintarkastustuomioistuin esitti tarkastuksessa seuraavat kysymykset: 

                                                      

19 Ks. edellä, s. 5. 

20 Tämä vahvistettiin 22. tammikuuta 2018 annetuissa neuvoston päätelmissä: ”Lisäarvo, jonka 
siviilialan YTPP-toimet muodostavat ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin sovellettavan EU:n 
yhdennetyn lähestymistavan puitteissa ja konfliktien kaikissa vaiheissa, olisi määriteltävä ja 
siviilivoimavaroja koskevat vaatimukset täytettävä YTPP-alan sopimuksessa vuonna 2018”. 

21 Neuvoston päätelmät turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta EU:n globaalistrategian yhteydessä, 
13.11.2017, s. 9. 

22 Ks. edellä, kohta 15. 

23 Operaatioiden tukifoorumiin kuuluu EUH:n päätoimipaikan henkilöstön jäseniä. Sen 
tarkoituksena on YTPP-siviilioperaatioille tarjottavien tukitoimintojen keskittäminen (esimerkiksi 
tietotekniikka ja talous- ja henkilöstöhallinto). 

24 Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut YTPP-siviilioperaatioista kaksi erityiskertomusta, yhden 
vuonna 2012 (EULEX-operaatiosta Kosovossa) ja toisen vuonna 2015 (EUPOL-operaatiosta 
Afganistanissa). Näissä kahdessa kertomuksessa annetut suositukset pätevät myös Nigerin ja 
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- Suunnitteliko ja toteuttiko EUH EUCAP Sahel -operaatiot hyvin? 

- Onko EUCAP Sahel -operaatioilla parannettu Nigerin ja Malin turvallisuusjoukkojen 

valmiuksia? 

18. Tarkastus kattoi ajanjakson, joka alkoi operaatioiden perustamisesta, ja sisälsi käynnit 

Nigeriin ja Maliin syyskuussa 2017.  

19. Tarkastajat aloittivat työnsä käymällä läpi strategioita, toimintapolitiikkoja, suunnitelmia 

ja täytäntöönpanokertomuksia. Tämän jälkeen he tapasivat operaatioiden hallinnoinnista 

Brysselissä vastaavaa henkilöstöä EUH:sta (siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavara ja kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto) sekä komissiosta (kansainvälisen 

yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ja ulkopolitiikan välineiden hallinto). Lisäksi 

tarkastajat haastattelivat Siviilikriisinhallintakomitean (Sivkom) edustajia neljästä EU:n 

jäsenvaltiosta25, Euroopan unionin erityisedustajaa Sahelissa ja EUCAP Sahel 

Niger -operaation entistä johtajaa. 

20. Tarkastuskäynti tehtiin Nigeriin ja Maliin, joissa tarkastajat haastattelivat kummankin 

operaation (ja myös Nigerissä Agadezissa sijaitsevan paikallistoimiston) henkilöstöä sekä 

kansallisten viranomaisten ja sisäisten turvallisuusjoukkojen edustajia. Lisäksi tarkastajat 

tapasivat Nigerissä ja Malissa sijaitsevien EU:n edustustojen edustajia sekä neljän EU:n 

jäsenvaltion26, Yhdysvaltain, Japanin ja Kanadan edustajia. Tarkastajat haastattelivat 

kansainvälisiä organisaatioita ja muita avunantajia, jotka toimivat turvallisuusalalla. Tällaisia 

ovat muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetty moniulotteinen 

vakautusoperaatio Malissa (MINUSMA), EU:n koulutusoperaatio Malissa, CiviPol, Expertise 

France, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -virasto (GIZ) ja 

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö. 

                                                      

Malin EUCAP Sahel -operaatioiden kohdalla. EUH totesi vastauksessaan hyväksyvänsä 
suositukset.  

25 Belgia, Saksa, Espanja ja Ranska. 

26 Belgia, Saksa, Ranska ja Alankomaat. 
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21. Tarkastajat kävivät läpi asiakirjoja ja toimittivat paikalla tarkastuksia, jotka koskivat 46:tta 

kaikkiaan 446:sta Nigerissä järjestetystä kurssista ja 16:tta kaikkiaan 135:stä Malissa 

järjestetystä kurssista. Samoin tarkastettiin 12 hanketta, joiden tarkoituksena oli hankkia 

välineitä tai kunnostaa luokkahuoneita Nigerin sisäisiä turvallisuusjoukkoja varten, sekä 

yhdeksän hanketta Malissa. Lisäksi tarkastajat arvioivat operaatioiden henkilöstön 

neuvontatyötä isäntämaissa. 

HUOMAUTUKSET 

Operatiiviset puutteet haittasivat EU:n vastausta valmiuksien kehittämistä koskeviin 

turvallisuusjoukkojen tarpeisiin 

22. Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka neuvosto, EUH, komissio ja Nigerissä ja Malissa 

työskentelevä henkilöstö perustivat näissä maissa toteutettavat operaatiot, hallinnoivat niitä 

ja huolehtivat niiden toiminnasta. Se arvioi, oliko EUH  

a) ottanut huomioon aiemmista YTPP-operaatioista saadut kokemukset 

b) osoittanut operaatioihin riittävät henkilöstö- ja logistiikkaresurssit 

c) antanut operaatioiden henkilöstölle riittävästi käytännön ohjeistusta ja komennukselle 

lähettämistä edeltävää koulutusta 

d) soveltanut tarkoituksenmukaisia hallinnollisia menettelyjä 

e) suunnitellut operaatiot asianmukaisesti. 

EUH hyödynsi EUCAP Sahel Niger -operaatiosta saamiaan kokemuksia perustaessaan 

EUCAP Sahel Mali -operaatiota 

23. EUH ja komissio tekivät ennen operaatioiden perustamista arviointikäynnin Nigeriin ja 

Maliin selvittääkseen sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien kehittämistä koskevat 

tarpeet. Nigerin tarpeiden arvioiminen alkoi tammikuussa 2012, ja EUH sai valmiiksi 

kriisinhallinnan toiminta-ajatuksen muotoon laatimansa yksityiskohtaisen ehdotuksen 

maaliskuussa 2012. Operaatio perustettiin kiireellä, mikä on osasyynä siihen, että siellä 

ilmeni ensimmäisten 18 kuukauden aikana logistisia ja operatiivisia ongelmia (ks. laatikko 2). 
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Laatikko 2 – EUCAP Sahel Niger -operaation ensimmäisen toimeksiannon aikana ilmenneet 

oikeudelliset ongelmat 

1. Operaatiosta tuli oikeussubjekti vasta 18 kuukauden kuluttua. Toisin sanoen operaation johtaja 

allekirjoitti kaikki asiakirjat omalla nimellään ja kantoi taloudellisen ja oikeudellisen vastuun.  

2. Operaatiolla ei ollut erityisesti perustamisvaiheeseen tarkoitettuja määrärahoja, ja se sai vain 

vähän hallinnollista ja logistista tukea Brysselistä. Se ei myöskään kyennyt rekrytoimaan 

turvallisuushenkilöstöä. Tämä tarkoitti, että toimet käynnistyivät hitaasti, operaation uskottavuus 

kärsi ja henkilöstöön kohdistui suurempi turvallisuusriski. Ensimmäisten kuuden kuukauden ajan 

henkilöstö asui ja työskenteli hotelleissa. Heillä ei ollut tietokoneita, toimistoja eikä 

matkapuhelimia. Arviolta 554 000 euron27 arvoiset majoitukseen ja käyttökustannuksiin liittyvät 

sopimukset tehtiin ensimmäisenä varainhoitovuonna ilman asianmukaisia hankintamenettelyjä. 

24. EUH perusti EUCAP Sahel Mali -operaation vuonna 2014 oikeussubjektiksi28, minkä 

ansiosta uusi operaatio välttyi monilta niistä ongelmista, jotka EUCAP Sahel 

Niger -operaatiossa kohdattiin. Nigerissä saamiensa kokemusten perusteella EUH huolehti 

siitä, että 

- henkilöstö sai diplomaateille myönnettävät erioikeudet heti, kun operaatio oli perustettu 

- neuvosto vahvisti jo alussa määrärahat operaation perustamista varten, jotta hallinto- ja 

turvallisuushenkilöstö voitiin palkata ja laitteet hankkia ennen toimien käynnistämistä. 

Komennukselle lähettämistä edeltävä koulutus ja EUH:n päätoimipaikan antama tuki 

olivat riittämättömiä, mikä johti viivästyksiin 

25. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että monet henkilöstön jäsenet, joiden tehtävänä oli 

yksilöidä hankkeita ja valmistella teknisiä eritelmiä, eivät olleet riittävästi selvillä EU:n 

                                                      

27 Lopullinen määrä riippuu EUCAP Sahel Nigerin kanssa toteutettavan kuulemismenettelyn 
tuloksista. Yhtäkään varainhoitovuotta ei ollut saatettu operaation osalta päätökseen 
tarkastuksen ajankohtaan mennessä. 

28 Tilintarkastustuomioistuin suositteli EULEX-operaatiosta Kosovossa laatimassaan 
erityiskertomuksessa nro 18/2012, että neuvoston ja komission olisi varmistettava, että tulevilla 
YTPP-operaatioilla on oikeushenkilön asema. 
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menettelyistä ja säännöistä ennen työskentelyään Nigerin ja Malin operaatioissa. Tämän 

vuoksi hankintamenettelyjä viivästyi ja sopimuksia peruuntui.  

26. Esimerkiksi Nigerissä tämä ei koskenut ainoastaan perustamisvaihetta (ks. laatikko 2), 

vaan jatkui operaation myöhempinä toimintavuosina. Hankitut laitteet saapuivat kuudessa 

tarkastetussa hankkeessa vasta kauan sen jälkeen, kun kurssit, joilla niitä oli tarkoitus 

käyttää, oli järjestetty. Viidessä muussa tapauksessa henkilöstö, joka oli määrittänyt 

laitteistotarpeet tai laatinut sopimuseritelmät, oli poistunut palveluksesta ennen tavaroiden 

saapumista. Äskettäin palkattu henkilöstö joutui huolehtimaan hankkeista ja menettelyistä 

ilman tarvittavaa koulutusta, mikä johti operaation toimien viivästymiseen. 

27. Vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen EUPOL Afganistan -kertomukseen EUH ja 

komissio myönsivät YTPP-operaatioiden perustamisessa havaitut puutteet ja aikoivat 

perustaa “yhteisen palvelukeskuksen kaikkia YTPP-operaatioita varten” ja optimoida “YTPP-

varaston käytön käynnissä olevien operaatioiden omaisuuserien hallinnointia ajatellen”. Tätä 

ei ollut tehty tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtaan mennessä. Neuvosto 

hyväksyi kuitenkin 13. marraskuuta 2017 vahvistetun operaatioiden tukifoorumin 

perustamisen. Tukifoorumin on tarkoitus valmistua toukokuuhun 2018 mennessä. Uusilla 

YTPP-siviilioperaatioilla on tukifoorumin ansiosta käytettävissään jäsenvaltioiden nopeasti 

toimintavalmiit voimavarat ja suunnittelutoimet, joihin kuuluu erikoistuneita ryhmiä ja 

monikansallisia kokoonpanoja kuten Euroopan santarmijoukot, jos niin sovitaan. EUH aikoo 

myös perustaa keskusvaraston, jossa säilytetään keskitetysti tavaroita nopeaa jakelua 

varten, mikä vähentäisi nykyisten operaatioiden toteuttamien hankintamenettelyjen 

lukumäärää. 
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Komission säännöt ja menettelyt eivät sovellu käytettäväksi Nigerissä ja Malissa 

vallitsevissa olosuhteissa 

28. Komissio antoi Nigerissä ja Malissa toimiville operaatioille mahdollisuuden soveltaa 

joustavia hankintamenettelyjä29, sillä niiden toimintaympäristö oli vaikea30. Vaikka näitä 

menettelyjä käytettiin, hankinnoista vastaava operaatioiden henkilöstö katsoi, että 

ulkopolitiikan välineiden hallinnon sääntöjä ja menettelyjä sovellettiin usein tavalla, joka ei 

vastannut Länsi-Afrikan sisämaavaltioissa vallitsevia työskentelyolosuhteita. Erityisesti 

voidaan tuoda esiin seuraavaa: 

- Vuoden mittainen varainhoitokausi vaikeutti sopimusten laatimista ja päätökseen 

viemistä säännösten mukaisissa määräajoissa, kun otetaan huomioon paikallisten 

toimittajien vähäisyys ja pitkät toimitusajat. Lisäksi (vasta vuodesta 2017 sovellettu) 

vaatimus luovuttaa laitteet edunsaajalle talousarviovuoden kuluessa aiheutti operaatioille 

lisäpaineita. Tämä koskee etenkin Nigeriä, jossa laitteet on monesti tarkoitettu alueille, 

joissa kuljetuksia on vaikea järjestää. 

- Ulkopolitiikan välineiden hallinto sovelsi sääntöjä ja menettelyjä tiukasti, mikä johti 

sopimusten peruuntumiseen sen vuoksi, että laite-eritelmissä oli vähäisiä puutteita tai 

kustannukset olivat hivenen liian suuret. 

                                                      

29 Kun operaatioille annetaan mahdollisuus soveltaa joustavia menettelyjä (neuvottelumenettelyt, 
joissa ei ole julkaistu etukäteen hankintailmoitusta; varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 
266 artiklan 2 kohta ja 134 artiklan 1 kohdan c alakohta), niiden ei (soveltamissääntöjen 
128 artiklan 3 kohdan b alakohta) tarvitse myöskään neuvotella useiden mahdollisten 
sopimuspuolien kanssa, mitä tavanomaiset Euroopan komission säännöt edellyttäisivät (ks. 
soveltamissääntöjen 128 artikla). Joustavien menettelyjen ansiosta hankintojen tekeminen on 
yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Komissio sallii tämän kriisitilanteissa (ks. määritelmä 
soveltamissääntöjen 190 artiklan 2 kohta) kriisinjulistuksen jälkeen. 

30 EUH ja komissio aikoivat tilintarkastustuomioistuimen Kosovosta laatiman erityiskertomuksen 
seurauksena tarkistaa ”komission ohjelmasuunnittelu- ja hankintamenettelyt, jotta kyetään 
varmistamaan, että ne vastaavat EULEXin operatiivisia tarpeita”. 
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- Vaatimus (joka koskee niin operaatioita kuin edunsaajia) koota samankaltaisia 

tavaroita/palveluita samaan sopimukseen aiheutti viivästyksiä, sillä hankintoja tehtiin 

harvemmin. 

- Velvoite käyttää komission puitesopimuksia aiheutti ongelmia. Eräässä tapauksessa 

EUCAP Sahel Niger -operaatiossa tehtiin laitetilaus, mutta puitesopimuksen ostojen 

yläraja oli jo saavutettu. Operaation oli tämän vuoksi käynnistettävä hankintamenettelyt 

kyseisten tavaroiden hankkimiseksi paikallisesti. Eräissä muissa tapauksissa 

puitesopimuksen mukaisesti ostettuja laitteita varten ei voitu hankkia tarvikkeita 

paikallisesti. 

29. EUCAP Sahel -operaatioissa vaaditaan komission ennakkohyväksyntä yli 20 000 euron 

hankinnoille. Tällöin prosessi kestää kauemmin kuin operaatioiden hankkiessa tavarat 

suoraan. Komissio hyväksyi suosituksen, jonka tilintarkastustuomioistuin antoi 

varainhoitovuoden 2013 vuosikertomuksessa ja jonka mukaan ulkopolitiikan välineiden 

hallinnon olisi hyväksyttävä kaikki YTPP-siviilioperaatiot ns. kuuden pilarin arviointien 

mukaisesti31. Tämä merkitsee, että kun operaatiot ovat parantaneet järjestelmänsä 

vastaamaan arvioijien vaatimuksia, operaatioiden johtajat saavat valtuudet hyväksyä 

hankintoja. Komissio puolestaan tekee edelleen jälkitarkastuksia. Pian operaatioihin tehtyjen 

tarkastuskäyntien jälkeen kummankin osalta käynnistettiin kuuden pilarin arviointi32. 

EUH:n päätoimipaikan ohjeistuksen riittämättömyys johti puutteellisiin menettelyihin 

30. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi operaatioiden käytettävissä olevaan ohjeistukseen ja 

havaitsi sen riittämättömäksi, sillä se koski pääasiassa hallinnollisia menettelyjä33. 

                                                      

31 Riippumaton tarkastaja arvioi keskeiset prosessit (sisäinen valvonta, kirjanpito, ulkoiset 
tarkastukset, avustukset, hankinnat ja rahoitusvälineet). Prosessien arvioinnilla pyritään 
antamaan komissiolle varmuus siitä, että operaatiot kykenevät hallinnoimaan EU:n varoja 
komission puolesta. 

32 EUCAP Sahel Mali -operaation todettiin täyttävän kuuden pilarin arvioinnin kriteerit 
maaliskuussa 2018 ja EUCAP Sahel Niger -operaation oletetaan täyttävän ne heinäkuussa 2018. 

33 Kun komissio ja EUH vastasivat EUPOLia käsittelevään tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen, ne myöntyivät antamaan operatiivisia tehtäviä (esimerkiksi 
tarpeidenarviointi, tehtävien suunnittelu ja valvonta sekä raportointi) ja hallinnollisia osa-alueita 
(esimerkiksi tietotekniikka, rahoitus ja varallisuudenhoito sekä henkilöstöresurssit) koskevia 
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Operatiivista ohjausta, jossa olisi annettu esimerkkejä hyvistä käytännöistä, ja aiempien 

YTPP-siviilioperaatioiden vakioituja malliasiakirjoja, joita olisi voitu käyttää koulutettaessa 

uusia työntekijöitä, oli hyvin vähän. Kummassakin EUCAP Sahel -operaatiossa käytettiin 

huomattavan paljon aikaa ja resursseja operaatiokohtaisten menettelyjen määrittämiseen ja 

käyttöönottoon, ja menettelyt eivät aina olleet operatiivisesti tehokkaita. 

EU:n jäsenvaltiot eivät tarjonneet riittävästi henkilöstöä niin, että avoimet toimet olisi 

voitu täyttää 

31. EUCAP Sahel -operaatioiden tärkein voimavara on niiden henkilöstö, joka koostuu EU:n 

jäsenvaltioiden lähettämistä ja maksamista työntekijöistä sekä operaatioiden paikallisin 

sopimuksin palkkaamasta, EU:n talousarviosta rahoitetusta henkilöstöstä. Operaatioilla oli 

jatkuvasti vaikeuksia täyttää komennukselle lähetetylle henkilöstölle tarkoitettuja 

työpaikkoja. EUH esittää EU:n jäsenvaltioille voimavarojen käyttöön antamista koskevia 

pyyntöjä, jotta nämä ehdottaisivat komennukselle lähetettäviä hakijoita. Järjestely on 

aikaavievä ja kallis. EUCAP Sahel Nigerin osalta esitettiin 24 voimavarojen käyttöön 

antamista koskevaa pyyntöä vuosina 2012–2016 ja EUCAP Sahel Malin osalta 14 pyyntöä 

vuosina 2014–2016. Näiden voimavarojen käyttöön antamista koskevien pyyntöjen 

tuloksena täytettiin vain puolet julkaistuista avoimista työpaikoista Nigerissä ja ainoastaan 

kaksi kolmannesta Malissa (ks. taulukot 2 ja 3). Siviilikriisinhallintakomitea päättää, mihin 

työpaikkoihin haetaan ilmoituksessa yksinomaan komennukselle lähetettyä henkilöstöä ja 

mitkä paikat ovat avoimia myös sopimussuhteiselle henkilöstölle. Komennukselle lähetetylle 

henkilöstölle tarkoitettuihin työpaikkoihin voidaan palkata sopimussuhteista henkilöstöä 

vain, jos sopivaa komennukselle lähetettävää hakijaa ei löydy kahden peräkkäisen 

voimavarojen käyttöön antamista koskevan pyynnön avulla. 

                                                      

kattavia suuntaviivoja siten, että hyödynnetään mahdollisimman suuressa määrin kokemuksia, 
joita on saatu aiemmista operaatioista. 
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Taulukko 2 – EUCAP Sahel Niger: voimavarojen käyttöön antamista koskevien pyyntöjen 

tulokset (2012–2016) 

 

Lähde: EUCAP Sahel Niger. 

Taulukko 3 – EUCAP Sahel Mali: voimavarojen käyttöön antamista koskevien pyyntöjen 

tulokset (2014–2016) 

 

Lähde: EUCAP Sahel Mali. 

32. Ongelmat, joita operaatiot Nigerissä ja Malissa kohtaavat EU:n jäsenvaltioiden 

komennukselle lähettämän henkilöstön saamisessa, ovat samankaltaisia kuin aiempien YTPP-

EUCAP Sahel Niger
Julkaistujen työpaikkojen kokonaismäärä
Julkaistu komennukselle lähetettäviä työntekijöitä 
varten 132 48 % 20 34 %
Julkaistu komennukselle lähetettäviä / 
sopimussuhteisia työntekijöitä varten 144 52 % 39 66 %
Täytetyt työpaikat 163 59 % 29 49 %
Täyttämättä olevat työpaikat 113 41 % 30 51 %
Työpaikat, joihin ei saatu hakemuksia 33 12 % 9 15 %
Työpaikat, joihin saatiin vain yksi hakemus 71 26 % 9 15 %

Tavanomaiset 
rahoitusosuuksia 
koskevat pyynnöt

Ylimääräiset 
rahoitusosuuksia 
koskevat pyynnöt

276 59

EUCAP Sahel Mali
Julkaistujen työpaikkojen kokonaismäärä
Julkaistu komennukselle lähetettäviä työntekijöitä 
varten 127 64 % 5 24 %
Julkaistu komennukselle lähetettäviä / 
sopimussuhteisia työntekijöitä varten 71 36 % 16 76 %
Täytetyt työpaikat 139 70 % 14 67 %
Täyttämättä olevat työpaikat 59 30 % 7 33 %
Työpaikat, joihin ei saatu hakemuksia 7 4 % 0 0 %
Työpaikat, joihin saatiin vain yksi hakemus 26 13 % 1 5 %

Tavanomaiset 
rahoitusosuuksia 
koskevat pyynnöt

Ylimääräiset 
rahoitusosuuksia 
koskevat pyynnöt

198 21
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siviilioperaatioiden kohtaamat ongelmat34. Syynä ongelmiin on muun muassa se, että 

henkilöstöltä vaaditaan huomattavaa pätevyyttä ja asiantuntemusta, ja se, että heidän 

täytyy kyetä työskentelemään ranskan kielellä35. Mahdollisten hakijoiden on lisäksi otettava 

huomioon epävakaat turvallisuus- ja elinolot. Henkilöstön löytäminen YTPP-

siviilioperaatioihin ei myöskään aina ole EU:n jäsenvaltioiden kannalta ensisijaista. Tämän 

vuoksi EUCAP Sahel -operaatioiden työpaikkojen täyttöaste oli mainittuina ajankohtina 

Nigerissä keskimäärin 72 prosenttia ja Malissa 77 prosenttia. 

33. EU:n jäsenvaltiot lähettävät henkilöstöä komennukselle keskimäärin kahdeksi vuodeksi 

tai joidenkin jäsenvaltioiden tapauksessa vain yhdeksi vuodeksi. Työntekijät eivät ehdi koota 

riittävää osaamista eri menettelyistä ja työolosuhteista näin lyhyessä ajassa. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komennusten lyhyyden lisäksi avoimien 

työpaikkojen suuri osuus vaikutti kielteisesti siihen, missä määrin operaatioissa toteutettiin 

toimia (ks. laatikko 3). 

Laatikko 3 – Avoimet työpaikat vuoden 2017 alussa 

• EUCAP Sahel Niger: vuoden 2017 alussa operaatiossa oli avoinna 39 työpaikkaa 

(35 prosenttia36) keskeisissä tehtävissä operatiivisissa yksiköissä ja seuranta-, arviointi- ja 

hankintaosastoilla. Avoimina oli myös aseistetun turvallisuushenkilöstön paikkoja sekä 

lehdistöavustajan ja tiedottajan paikka. Näistä syistä 

 - tarjouskilpailuja käynnistettiin suunniteltua vähemmän, joten toimintaan tarvittavat laitteet 

eivät olleet käytettävissä 

 - koulutusta tai hankkeita ei arvioitu 

                                                      

34 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 18/2012, kohta 109, ja 
erityiskertomus nro 7/2015, kohta 81. 

35 Vuonna 2016 Siviilikriisinhallintakomitea höllensi joissakin toimissa edellytettyä ranskan kielen 
taitovaatimusta, minkä ansiosta hakemuksia saatiin aiempaa enemmän. 

36 Komennukselle lähetettävälle ja sopimussuhteiselle henkilöstölle oli tammikuussa 2017 tarjolla 
110 työpaikkaa. Luku kasvoi vuoden 2017 aikana. 
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 - operaation ei ollut mahdollista aloittaa ase- ja huumausainekaupan torjuntaa koskevien 

toimien toteuttamista, eikä se onnistunut tekemään toimista kestäviä. 

• EUCAP Sahel Mali: vuoden 2017 alussa operaatiossa oli avoinna 50 työpaikkaa 

(37 prosenttia37); kyse oli pääasiassa neuvonantajista ja kouluttajista keskeisillä aloilla. 

Joidenkin operaation toimien toteuttaminen viivästyi, mutta työt jaettiin uudelleen 

henkilöstön kesken. 

Epävarmuus operaatioiden kestosta vaikeutti poistumisstrategian suunnittelua 

34. Neuvosto perusti Sahelin alueen kaksi operaatiota EUH:n ehdotuksesta (ks. kohta 7) 

parantamaan sisäisestä turvallisuudesta vastaavien joukkojen valmiuksia. Neuvoston 

päätöksissä määriteltiin operaatioiden työn tavoitteet, mutta niistä ei ilmene, kuinka kauan 

operaatioiden toiminta kestää. Operaatioiden toimeksiantojen pituus on nykyisellään kaksi 

vuotta, ja toimeksiannot voidaan uusia. EUH:n täytyy laatia poistumisstrategia EU:n 

jäsenvaltioiden päättämää operaatioiden lakkauttamisajankohtaa varten. EUH on 

määrittänyt operaatioiden lopputuloksen. Se ei kuitenkaan ole laatinut yksityiskohtaista 

suunnitelmaa siirtymä- tai poistumisstrategiaa varten. 

35. Tarkastajien haastattelemat sidosryhmät38 katsoivat, että operaatioiden toiminta jatkuisi 

ainakin keskipitkällä aikavälillä, jos tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Jos operaatioiden 

kestosta olisi suurempi varmuus, ne voisivat kehittää toimintatapojaan ja toimiensa 

suunnittelua. Se helpottaisi myös tarkoituksenmukaisen poistumisstrategian laatimista. 

                                                      

37 Komennukselle lähetettävälle ja sopimussuhteiselle henkilöstölle oli tammikuussa 2017 tarjolla 
134 työpaikkaa. Määrä kasvoi 30 työpaikalla verrattuna joulukuuhun 2016, mikä selittää 
avoimien työpaikkojen suuren lukumäärän. 

38 Muun muassa Nigerin ja Malin eri ministeriöt, joidenkin EU:n jäsenvaltioiden lähetystöt sekä 
GIZin, Civipolin ja Expertise Francen kaltaiset avustusorganisaatiot.  
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EUCAP Sahel -operaatiot paransivat turvallisuusjoukkojen valmiuksia, mutta tulokset eivät 

olleet kestäviä  

36. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten EUCAP Sahel -operaatiot Nigerissä ja Malissa 

toteuttivat suunnitellut toimensa, miten ne tuottivat tulosta, seurasivat ja arvioivat tuloksia 

ja olivatko tulokset kestäviä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, 

a) parannettiinko operaatioilla sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia 

b) olivatko operaatioiden tulokset kestäviä 

c) seurattiinko operaatioiden tuloksia tarkoituksenmukaisin indikaattorein 

d) painotettiinko operaatioiden seuranta- ja arviointimenettelyissä vaikutusta 

e) mikä oli muiden sidosryhmien käsitys operaatioiden tuloksellisuudesta kyseisissä 

kahdessa maassa. 

Vaativissa olosuhteissa työskentelevät operaatiot paransivat turvallisuusjoukkojen 

valmiuksia, tosin hitaasti 

37. Nigerin ja Malin sisäisestä turvallisuudesta vastaavilla joukoilla on suuri tarve parantaa 

valmiuksiaan. EUCAP Sahel -operaatioiden avulla annetaan koulutusta, laitteita ja neuvontaa 

ja huolehditaan sisäisiin turvallisuusjoukkoihin liittyvistä koordinointitoimista eri tehtävien ja 

toimien kautta. Lisäksi EU tukee sisäisen turvallisuuden alaa eräillä muilla välineillä, joita ovat 

muun muassa Euroopan kehitysrahasto ja EU:n Afrikka-hätärahasto. 

38. EUCAPin henkilöstö asuu ja työskentelee Saharan autiomaan reunalla sijaitsevissa 

maissa, missä infrastruktuuri on riittämätön ja julkinen hallinto heikko. Tästä aiheutuu 

henkilöstölle suuria haasteita. Matkustaminen on monimutkaista ja henkilöstön on oltava 

jatkuvasti varuillaan terroristihyökkäysten uhan vuoksi. Osassa Nigerin raja-alueita riskit ovat 

niin suuret, ettei niille voi matkustaa, ja Malin keski- ja pohjoisosiin ei voi matkustaa 

lainkaan. 

39. Saavuttaakseen tavoitteensa operaatiot toteuttavat toimia, jotka enimmäkseen ovat 

jatkuvia, ja niitä toteutetaan neuvoston myöntämältä toimeksiantokaudelta toiselle ja 
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varainhoitovuodelta toiselle. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten operaatiot toteuttivat 

suunniteltuja toimiaan, vertaamalla niitä raportoituihin tuloksiin, joille saatiin vahvistus 

haastatteluissa Nigerissä ja Malissa. Ks. havaintojen erittely liitteissä III ja IV. Joiltakin osin 

operaatiot edistyivät hyvin, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 

koskevan koulutuksen antamisessa Nigerissä. Toisinaan edistystä saatiin aikaan vähän tai ei 

lainkaan, kuten sisäisten turvallisuusjoukkojen sisäisen valvonnan ja tarkastuksen osastojen 

perustamisessa Malissa.  

Koulutus 

40. Tilintarkastustuomioistuin tutki kurssien joukosta poimitun otoksen kummankin 

operaation osalta. Koulutuksen pääasiallisia edunsaajia olivat poliisivoimat, santarmisto ja 

kansalliskaarti. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa pidätystekniikoita, 

rikospaikkatutkinnan järjestämistä, rikosteknisten todisteiden analysointia, rikostutkintaa, 

ajoneuvojen huoltoa ja sääntöjenvastaisesti maahan tulleiden henkilöiden säilöönottoa. 

Nigerissä esimerkiksi ihmisoikeuksia koskevaan koulutukseen osallistui myös 

oikeushallinnon, kunnallisen poliisin ja asevoimien edustajia (ks. laatikko 4).  

Laatikko 4 – Nigerin asevoimat 

Asevoimien merkitys sisäiselle turvallisuudelle on ratkaiseva etenkin Nigerin pohjoisella puoliskolla, 

joten EUCAP Sahel Niger -operaation toimeksianto mahdollisti niiden osallistumisen alan valmiuksien 

kehittämistoimiin. Operaatio lakkasi vuonna 2016 kouluttamasta Nigerin asevoimia, osittain koska 

niiden oikeudesta tukeen ei ollut varmuutta ja osittain siksi, että operaatiossa avoimena olevia 

työpaikkoja oli vaikea täyttää. 

41. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että annettu koulutus kohdistui niille keskeisille 

aloille, joilla turvallisuusjoukkojen valmiudet olivat puutteelliset, ja että kurssit olivat EUCAP 

Sahel -operaatioiden tavoitteiden mukaisia. Puutteellisten hallinnollisten menettelyjen 

vuoksi EUCAP Sahel Niger -operaatio ei kuitenkaan kyennyt toimittamaan 

tilintarkastustuomioistuimelle kaikkia asiakirjoja Nigerissä tarkastetuista kursseista. Puolessa 

kursseista operaatio ei kyennyt esittämään todentavaa aineistoa osallistumisesta eikä 

osallistujien täyttämiä kurssin arviointilomakkeita. Vaikka suurin osa koulutuksesta 

järjestettiin Niameyssä, kouluttajat raportoivat ainoastaan muilla alueilla pidetyistä 
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kursseista. Tiedot osallistujien työpaikasta olivat puutteelliset, eivätkä operaatiot 

tarkistaneet heidän osallistumistaan aiempiin koulutuksiin. EUCAP Sahel Mali -operaatio 

toimi tuloksellisesti useimmilla näistä osa-alueista (ks. laatikko 5). 

Laatikko 5 – Esimerkkejä EUCAP Sahel Mali -operaation hyvistä käytännöistä 

• EUCAP Sahel Mali -operaatiossa kouluttajat tarkistivat sisäisten turvallisuusjoukkojen operaation 

järjestämiä kursseja varten ehdottamien koulutettavien osaamisen. Henkilöstö kirjasi 

koulutettavien tiedot tietokantaan ja tarkisti, olivatko nämä jo olleet mukana EUCAPin tai muiden 

organisaatioiden järjestämillä vastaavilla kursseilla ja oliko tarjottava koulutus hyödyllinen 

koulutettavien nykyisten työtehtävien kannalta.  

• Sekä koulutettavat että kouluttajat arvioivat järjestetyn koulutuksen. Koulutettavien tiedot 

tallennettiin tämän jälkeen tietokantaan kurssin, vuoden ja turvallisuusjoukon mukaan. 

• EUCAPin henkilöstö laati jokaisesta järjestetystä kurssista kertomuksen, jossa mainitaan 

koulutuksen sisältö ja tavoitteet, koulutettavat, näiden hankkimat uudet taidot ja muut 

mahdollisesti saadut kokemukset. Kertomuksessa tuotiin lisäksi esiin, ketkä koulutettavista 

voitaisiin mahdollisesti jatkokouluttaa kouluttajiksi. 

Laitteiden toimittaminen 

42. Laitteiden ja palvelujen hankintaan operaatioille ja edunsaajille oli EUCAP Sahel Nigerissä 

budjetoitu 3,3 miljoonaa euroa ja EUCAP Sahel Malissa 2,9 miljoonaa euroa (määrät 

2016/2017). Hankinnat liittyivät operaatioiden toimiin (esimerkiksi koulutukseen), ja ne 

ryhmiteltiin hankkeiksi. Kyse oli muun muassa ajoneuvoista, havaitsemislaitteista, 

tietokoneista ja tulostimista, generaattoreista, koulutus- ja operatiivisten keskusten 

kunnostamisesta sekä liikuteltavien varikoiden rakentamisesta ja varustamisesta. Ks. 

laatikossa 6 esimerkki hyödyllisestä hankkeesta, jonka tueksi annettiin koulutusta ja joka 

onnistui toteutuksen aikana ilmenneistä hankaluuksista huolimatta. 
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Laatikko 6 – Turvallisuusjoukkojen ajoneuvoille tarkoitetut liikuteltavat varikot erämaassa 

Nigerin sisäisestä turvallisuudesta vastaavat joukot taittavat monesti valtavia matkoja Saharan 

autiomaan vaikeassa maastossa. Kahdessa tilintarkastustuomioistuimen otokseen poimitussa 

hankkeessa tarkoituksena oli hankkia liikuteltavia varikoita eri alueilla toimiville sisäisille 

turvallisuusjoukoille. Yhtä varikoista ei voitu toimittaa (Tillabéryyn) huonontuneen 

turvallisuustilanteen vuoksi. Tarkastajat tekivät käynnin Agadeziin toiselle varikolle. Alun ongelmista 

huolimatta varikosta oli paljon hyötyä, sillä se mahdollisti ajoneuvojen ja laitteiden korjaamisen 

kentällä. 

Lisäksi EUCAP Sahel Niger -operaatiossa koulutettiin sisäisten turvallisuusjoukkojen henkilöstöä 

toimimaan varikolla. Yksi näistä kursseista sisältyi tilintarkastustuomioistuimen otokseen.  

 

Liikuteltava varikko Agadezissa (kansalliskaarti) 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

43. Tilintarkastustuomioistuin tutki hankkeista poimimansa otoksen (ks. kohta 21). Se 

havaitsi, että hankkeet kohdistuivat niille keskeisille aloille, joilla turvallisuusjoukkojen 
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valmiudet olivat puutteelliset, ja että alat olivat EUCAP Sahel -operaatioiden tavoitteiden 

mukaisia. Tutkituista 21 hankkeesta seitsemän toteuttaminen viivästyi osittain syistä, joita 

käsitellään kohdassa 28. Myös kestävyyden kohdalla ilmeni ongelmia, joissa oli kyse 

esimerkiksi siitä, että toimitettuja laitteita ei kyetty pitämään kunnossa, vahingoittuneita 

laitteita ei saatu korjattua tai ei voitu ostaa kulutustavaroita, joilla olisi varmistettu 

mahdollisuus käyttää laitteita.  

Neuvonta 

44. Yksi operaatioiden päätehtävistä on antaa neuvontaa isäntämaan ministeriöille ja 

sisäisille turvallisuusjoukoille. Nigerissä operaatio osoitti sisä- ja oikeusministeriöön 

neuvonantajia, minkä lisäksi operaatioiden henkilöstö oli jatkuvasti käytettävissä muiden 

aihealueiden osalta. EUCAP Sahel Malin neuvonantajat integroitiin keskeisiin kansallisiin 

ministeriöihin ja sisäisiin turvallisuusjoukkoihin. 

45. Kummankin operaation tärkeimpiin tavoitteisiin kuului se, että sisäisiä 

turvallisuusjoukkoja kannustettiin työskentelemään tiiviisti yhdessä terrorismin ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi (yhteentoimivuus). Malissa kolmet sisäiset 

turvallisuusjoukot kokoontuivat yhteen viikoittain, mutta EUCAPin henkilöstön läsnäoloa ei 

sallittu. Tämä rajoitti EUCAPin osallistumista. Nigerissä operaatio osoitti huomattavia 

resursseja yhteentoimivuuden parantamiseen, mutta ei onnistunut esimerkiksi 

kannustamaan eri turvallisuusjoukkoja jakamaan tietoja keskenään, ja lopulta operaatio 

luopui tällaisista tehtävistä. 

46. Vuodesta 2012 lähtien yksi EUCAP Sahel Niger -operaation ensisijaisista tavoitteista on 

ollut auttaa Nigerin viranomaisia kansallisen turvallisuusstrategian laatimisessa. Viisi vuotta 

myöhemmin Nigerin viranomaiset vahvistivat sisäisen kansallisen turvallisuusstrategian 

lähinnä siksi, että se oli talousarviotuen ehtona39. Sisäisen turvallisuusstrategian vaikutus jää 

                                                      

39 Euroopan kehitysrahastosta rahoitettu valtiorakenteiden kehittämistä koskeva sopimus. 
Talousarviotuen ehdoksi asetettu tavoite, joka piti saavuttaa 30.9.2017 mennessä, liittyi 
kansallista turvallisuusstrategiaa koskevan säädöksen ja hallituksen toimintasuunnitelman 
hyväksymiseen. 
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vähäiseksi ilman kattavaa kansallista strategiaa, jossa käsitellään myös ulkoista turvallisuutta 

(rajavalvontaa jne.).  

47. Operaation henkilöstö näki myös paljon vaivaa kootakseen sisäiset turvallisuusjoukot 

yhteen perustamalla kahdeksan alueellista COR-keskusta (centres opérationnels régionaux). 

Ne ovat väliaikaisia elimiä, joiden tarkoituksena on koota yhteen alueellisia viranomaisia ja 

Nigerin turvallisuusjoukkojen jäseniä sekä pelastuspalvelusta, palontorjunnasta ja 

ympäristönsuojelusta vastaavien elinten ja tullin edustajia. Näin pyritään käsittelemään 

terroristihyökkäyksistä, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja luonnonkatastrofeista aiheutuvia 

kriisejä. Niameyn COR-keskus toimii hyvin ja muodostaa esimerkin hyvästä käytännöstä. 

Keskuksilla ei kuitenkaan ole asemaa, joka mahdollistaisi henkilöstön osoittamisen niihin tai 

määrärahojen korvamerkitsemisen kriisien aikana aiheutuneita menoja varten (esimerkiksi 

polttoaineen ostaminen ajoneuvoihin). Operaatio auttoi kehittämään myös COG-keskuksia 

(Centres Opérationnels de Gendarmerie)40Niameyssä, Agadezissa ja Zinderissä. COR- ja COG-

keskukset eivät toimineet kunnolla tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen ajankohtana. 

Esimerkiksi radioverkko ei toiminut – vähäinen viestintä hoidettiin matkapuhelimilla.  

48. Kumpikin operaatio pyrki parantamaan sisäisten turvallisuusjoukkojen 

henkilöstöresurssien hallinnointia. Nigerissä GIZ esimerkiksi asetti poliisivoimien käyttöön 

tietojärjestelmän ja EUCAP Sahel Niger -operaatio avusti molempia muita joukkoja. Malissa 

operaation ja Yhdysvaltain lähetystön neuvonantajat laativat työnkuvauksia. Eräät muut 

tehtävät eivät onnistuneet yhtä hyvin (esimerkiksi henkilöstön siirtoja ja ylennyksiä 

koskevien tietojen sisällyttäminen uusiin tietojärjestelmiin ei ole vielä saanut kansallisten 

viranomaisten hyväksyntää). Kumpikin operaatio ehdotti myös, että sisäisiin 

turvallisuusjoukkoihin perustettaisiin koulutusosasto, tarkistettaisiin opetusohjelmaa ja 

laadittaisiin vuotuiset koulutussuunnitelmat. Malissa tämä onnistui hyvin. Nigerissä edistys 

jäi vähäiseksi, joskin poliisivoimat laativat vuonna 2017 ensimmäisen 

koulutussuunnitelmansa. 

                                                      

40 Santarmien operatiiviset keskukset (COG) ovat pysyviä elimiä, jotka on perustettu seuraamaan 
alueen tapahtumia, tarjoamaan resursseja partioille, keräämään tietoja ja ilmoittamaan tiedot 
asianomaisille viranomaisille sekä toimimaan kriisitilanteissa. 
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Molemmissa operaatioissa otettiin huomioon kestävyys, mutta se ei juurikaan toteutunut  

49. EUCAP Sahel -operaatiot antavat Nigerille ja Malille tukeaan vain tietyn aikaa, joten on 

erityisen tärkeää huolehtia niiden toimien kestävyydestä41. Molempien operaatioiden 

yhteydessä koulutettiin tästä syystä kouluttajia, autettiin laatimaan koulutussuunnitelmia ja 

suunnittelemaan kursseja, otettiin käyttöön henkilöstöresurssien hallinnointijärjestelmiä, 

laadittiin työnkuvauksia ja kannustettiin sisäisiä turvallisuusjoukkoja työskentelemään 

yhdessä jäsennellysti. Nigerissä operaatio aikoi lisäksi auttaa kansallisia viranomaisia 

valmistelemaan kansallisen turvallisuusstrategian, opastaa sisäisten turvallisuusjoukkojen 

henkilöstöä valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan (Monitoring, Mentoring and Advising, 

MMA) osalta sekä varustaa joukot liikuteltavilla varikoilla ja kouluttaa ne käyttämään 

varikoita. Vaikka EUH raportoi näillä osa-alueilla aikaan saaduista tuloksista42, 

tilintarkastustuomioistuin totesi, että operaatiot eivät olleet onnistuneet tekemään 

toimistaan kestäviä.  

50. Kummassakin operaatiossa koulutettiin turvallisuusjoukkojen kouluttajia. Nigerissä 

operaatio kokosi pooliksi kaikkien sisäisten turvallisuusjoukkojen nigeriläiset kouluttajat 

neljän vuoden ajalta. Vaikka sisäisten turvallisuusjoukkojen henkilöstö alkoi antaa 

koulutusta, operaationkin henkilöstö jatkoi kouluttamista. Vuodesta 2014 alkaen operaatio 

keskittyi valvontaan, ohjaukseen ja neuvontaan tarkoituksenaan vähentää sisäisten 

turvallisuusjoukkojen riippuvuutta EUCAPin kouluttajista. Ajatuksena oli, että osoitetaan 

operaatiosta mentori seuraamaan ja tukemaan operaation kouluttamia sisäisten 

turvallisuusjoukkojen kouluttajia. Tämä ei kuitenkaan toiminut hyvin käytännössä. 

Operaation asiantuntijat antoivat kyllä opastusta pyynnöstä, mutta heillä ei ollut menettelyjä 

toteuttaa seurantaa yksittäisten kouluttajien osalta tai tukea näitä järjestelmällisesti. 

Tarkastajat saivat todentavaa aineistoa tällaisesta opastamisesta vain 20 henkilön kohdalla 

                                                      

41 Yksi neuvoston päätöksessä mainituista viidestä tavoitteesta edellytti nimenomaisesti, että 
operaatio Nigerissä toteuttaa toimia, joilla varmistetaan toimien kestävyys. 

42 2016 CSDP Annual Report, s. 17. 
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kolmelta maaliskuuta 2017 edeltävältä vuodelta. Kummankaan maan sisäiset 

turvallisuusjoukot eivät olleet riippumattomia millään koulutuksen osa-alueella. 

51. Kestävyyttä edistävien toimien edistymisaste riippuu monesti siitä, missä määrin 

isäntämaiden viranomaiset pitivät niitä ensisijaisina. Kansalliset viranomaiset Nigerissä ja 

Malissa eivät esimerkiksi antaneet virallista tunnustusta tai taloudellista palkkiota sisäisten 

turvallisuusjoukkojen henkilöstölle, josta tuli kouluttajia. EUCAPin kouluttamilla kouluttajilla 

oli tämän vuoksi vain vähäiset kannustimet kouluttaa muuta henkilöstöä, koska he 

todennäköisesti ansaitsivat paremmin työskennellessään operatiivisessa yksikössä. 

Molemmat operaatiot auttoivat luonnostelemaan lainsäädäntöä kouluttajien aseman 

määrittämiseksi erikseen, mutta kumpikaan isäntämaa ei ollut hyväksynyt sitä 

tarkastusajankohtaan mennessä. 

52. Monien toimien kohdalla kestävyyden varmistaminen epäonnistui osittain siksi, että 

kansalliset viranomaiset ja sisäiset turvallisuusjoukot eivät ottaneet asiaa omakseen. Nigerin 

ja Malin hallitukset suhtautuivat EUCAPiin myönteisesti, mutta ne eivät aina olleet valmiita 

hyväksymään tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä ja tekemään tiettyjä tarvittavia 

uudistuksia niin, että valmiuksien kehittämisen tuloksista tulisi kestäviä. Malissa asiaa 

hankaloitti entisestään se, että poliittinen tilanne oli epävakaa ja hallituksen osalta ilmeni 

organisatorisia puutteita. Tämä haittasi operaatioiden pyrkimyksiä tehdä toimiensa 

tuloksista kestäviä. 

53. Operaatiot olivat itse osavastuussa siitä, että niiden toimet jäivät kestävyyden 

varmistamisen osalta riittämättömiksi. Kumpikaan operaatio ei esimerkiksi tutkinut 

antamansa tuen hyödyllisyyttä tarkastamalla jälkikäteen, miten koulutuksessa 

hankittua osaamista tai saatuja laitteita oli käytetty (ks. esimerkki laatikossa 7). Operaatiot 

eivät tarkastettavalla ajanjaksolla keränneet tietoja siitä, jatkoiko sisäisten 

turvallisuusjoukkojen henkilöstö kurssien jälkeen työskentelyään alalla, jolle se oli saanut 

koulutusta. Operaatiot eivät myöskään arvioineet, olivatko koulutettavat omaksuneet 

koulutuksen sisällön ja sovelsivatko he osaamistaan jatkossa. Tämä koski kaikentyyppisiä 

osallistujia, myös niitä, joita koulutettiin kouluttajiksi. Malissa operaatio otti vuoden 2017 

lopussa ensimmäisen askeleen ehdottamalla Malin sisäisille turvallisuusjoukoille EUCAPin 
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antamaan koulutukseen liittyvää seurantaa, jotta voitaisiin arvioida koulutuksen vaikutusta 

ja koota kokemuksia tulevaa koulutusta varten. 

54. Kun operaatiot olivat perustaneet COR-keskukset, ne pyrkivät tekemään keskuksista 

kestäviä. Operaatiot eivät kuitenkaan onnistuneet pyrkimyksessään, koska kansallinen 

turvallisuusstrategia puuttui ja koska henkilöstön vaihtuvuus oli suuri niin sisäisissä 

turvallisuusjoukoissa kuin operaatiossakin. Operaatiot eivät esimerkiksi toteuttaneet 

suunniteltuja kursseja sisäisten turvallisuusjoukkojen henkilöstön kouluttamiseksi 

kouluttamaan muita, perustaneet kansallista koordinointikeskusta kaikkien COR-keskusten 

integroimiseksi, eivätkä laatineet kansallisia pelastus- ja toimintasuunnitelmia. 

Laatikko 7 – COR-keskus (Centre opérationnel régional) Agadezissa 

Tarkastajat tekivät käynnin Agadezin COR-keskukseen. EUCAP Sahel Niger -operaatio oli hankkinut 

COR-keskukselle laitteita, mutta tarkastajat havaitsivat, että ilmenneiden puutteiden vuoksi ne eivät 

olleet käytössä.  

- COR-keskuksen tiloissa ei ollut tuoleja, puolet pöydistä puuttui ja ilmastointi ei toiminut. 

- Edunsaajat eivät kyenneet näyttämään saamiaan tietokoneita tarkastajille, tulostin ei toiminut 

väriaineen puuttuessa ja radioviestintää varten asennetut laitteet eivät toimineet. 

- COR-keskuksella piti olla käytettävissään kaksi ajoneuvoa, jotta se voisi toimia hätätilanteissa 

nopeasti, mutta ajoneuvoja ei ollut juurikaan käytetty ja yksi niistä oli ollut korjauskelvoton 

vuodesta 2014 saakka. 

EUH ei määrittänyt tarkoituksenmukaisia indikaattoreita operaatioiden tulosten seurantaa 

varten 

55. Tarkastajat tutkivat operaatioiden puolivuosittaiset raportit EUH:lle. Niihin kirjataan 

eteneminen tehtävien toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa suhteessa 

indikaattoreihin, jotka on määritetty operaatiosuunnitelmissa. Useimmissa EUCAP Sahel 

Niger -operaatiolle vahvistetuissa ”indikaattoreissa” pelkästään lueteltiin kuhunkin 
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tehtävään sisältyvät toimet, joten ne eivät olleet RACER-indikaattoreita43 eivätkä 

soveltuneet etenemisen mittausperustaksi. Poikkeuksen tästä muodostavat indikaattorit, 

jotka koskevat laittoman maahanmuuton torjunnan osalta määritettyä viidettä tavoitetta, 

joka lisättiin osaksi operaation toimeksiantoa vuonna 2015. Nämä indikaattorit olivat 

parempia, sillä niiden yhteydessä oli määritelty kunkin tehtävän tavoitetuotokset. Myös 

EUCAP Sahel Mali -operaatiolle määritetyissä indikaattoreissa eriteltiin odotetut tuotokset. 

Ne eivät kuitenkaan olleet riittävän luotettavia käytettäväksi edistymisen mittaamisessa, 

koska määrällisiä tavoitearvoja ei ollut asetettu44. 

56. Yhdessäkään EUCAP Sahel -operaatioissa käytetyistä indikaattoreista ei mainittu 

tehtävien merkitystä tavoitteiden saavuttamisen kannalta45. Myöskään indikaattoreita, 

joiden perusteella olisi voitu arvioida tehtävien seurauksia tai vaikutusta, ei ollut asetettu. 

Operaatioiden toimien seuranta ja arviointi olivat riittämättömiä, eikä niissä painotettu 

vaikutusta 

57. EUCAP Sahel Niger – operaatiolla ei ollut käytössä menettelyjä, joilla se olisi 

järjestelmällisesti dokumentoinut ja seurannut toimiensa suunnittelua ja toteutusta. 

Operaatio Nigerissä ryhtyi vasta vuoden 2017 aikana tarkastuksen ollessa käynnissä 

yksinkertaistamaan tehtävän täytäntöönpanosuunnitelmaa, jotta kokonaisedistyksen 

seuranta helpottuisi. Operaatio kehitti hankeselvityksiä ja aikoi pitää systemaattisesti kirjaa 

kursseille jo osallistuneista koulutettavista, seurata läsnäololuetteloita sekä koota 

koulutettavien kurssiarvioinnit ja käydä ne läpi. EUCAP Sahel Mali -operaatiossa kehitettiin 

                                                      

43 Merkitykselliset, hyväksyttävät, uskottavat, helpot ja kestävät indikaattorit (Relevant, 
Acceptable, Credible, Easy and Robust).  

44 Esimerkiksi: kokoukset (määrittelemättä edellytettyjen kokousten lukumäärää), jonkin 
laajentaminen tai parantaminen, säännöistä sopiminen, tietojen vaihto ja levittäminen, 
valmiuksien paraneminen, koordinointivälineiden käyttöönotto, säännöllinen päivittäminen jne. 

45 Tilintarkastustuomioistuin suositteli EULEX-operaatiosta vuonna 2012 laatimassaan 
erityiskertomuksessa, että operaatioiden tavoitteiden olisi nivellyttävä konkreettisiin 
viitearvoihin, joiden perusteella edistymistä voidaan arvioida, ja että myös EU:n sisäisen 
turvallisuuden tavoitteet olisi otettava huomioon. 
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ensimmäisen toimeksiannon aikana asianmukaiset menettelyt toimien ja tuotosten 

dokumentointia ja seurantaa varten. 

58. EUH edellyttää, että operaatiot toimittavat seuraavat tiedot: 

- viikoittaisissa ja kuukausittaisissa raporteissa tiedot talousarvion toteuttamisesta, 

henkilöstöresursseista ja yleisluonteisista tapahtumista 

- puolivuosittaisissa raporteissa tiedot tehtävien edistymisestä verrattuna tehtävän 

täytäntöönpanosuunnitelmassa asetettuihin viitearvoihin ja verrattuna aiemmissa 

puolivuosittaisissa raporteissa ilmoitettuun edistymiseen 

- noin kuusi kuukautta ennen kunkin toimeksiannon päättymistä strategiset tarkastelut 

maan turvallisuustilanteesta, EU:n ja muiden sidosryhmien osallistumisesta, 

operaatioiden tuloksista ja niiden tulevista toimintatavoista  

- aihekohtaisia tietoja sisältäviä raportteja.  

59. Tilintarkastustuomioistuin analysoi nämä asiakirjat ja havaitsi seuraavaa: 

- raportointi tuotoksista ei selkeästi kytkeydy ennalta asetettuihin indikaattoreihin ja 

viitearvoihin 

- EUH ja operaatiot eivät järjestelmällisesti arvioineet operaatioiden toimien vaikutusta. 

60. Kummallakaan operaatiolla ei ollut tarkastuksen kohteena olevalla jaksolla käytössä 

hyviä toimien arviointijärjestelmiä. Malissa operaatio kehitti toisen toimeksiantonsa aikana 

arviointijärjestelmän, jossa painotettiin aiempaa enemmän tuotoksia, seurauksia, vaikutusta, 

kestävyyttä ja tehokkuutta. Järjestelmä oli ollut käytössä vasta vähän aikaa, joten oli liian 

aikaista arvioida sillä saavutettuja tuloksia. Nigerissä operaatio palkkasi henkilöstöä, jonka on 

tarkoitus aloittaa arviointityö toukokuussa 2017. Lisäksi on huomattava, että kumpaankaan 

EUCAP Sahel -operaatioon ei ole kohdistettu riippumatonta ulkoista arviointia. 
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Sidosryhmien ja edunsaajien näkemys operaatioiden toimista ja koordinointitehtävästä oli 

myönteinen 

61. Tarkastajat haastattelivat EUCAP Sahel -operaatioiden koulutuksesta, neuvonnasta ja 

laitteista hyötyneitä edunsaajia ja erilaisia sisäisen turvallisuuden alan sidosryhmiä Nigerissä 

ja Malissa. EUCAP Sahel -operaatioiden toimia koskeva kokonaisarvio oli myönteinen. 

Sidosryhmät ja edunsaajat arvostivat operaatioiden henkilöstön valmiutta antaa neuvontaa 

ja tarjota palveluja, joita ei ollut saatavissa kansallisista lähteistä. Nigerissä turvallisuusjoukot 

ja viranomaisten edustajat arvostivat EUCAP Sahel -operaatioiden pidempiaikaista läsnäoloa 

verrattuna moniin muihin avunantajiin. Lisäksi kummassakin operaatiossa annettiin tietoja ja 

neuvontaa muiden EU:n välineiden ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden laaja-alaisempien toimien 

tueksi. Operaatiot muun muassa edistivät EU:n Afrikka-hätärahaston hankkeiden 

suunnittelua, keräsivät tietoa muuttovirroista ja kartoittivat muuttoliikkeeseen liittyviä EU:n 

toimia. 

62. Avunantajat ja muut sidosryhmät Nigerissä ja Malissa korostivat, kuinka tärkeä tehtävä 

molemmilla EUCAP Sahel -operaatioilla oli turvallisuusalan toimien koordinoijina. Kumpikin 

operaatio perusti elimiä parantamaan koordinointia kansallisten viranomaisten kanssa. 

Elimet kohtasivat aluksi vaikeuksia, mutta onnistuivat yleisesti ottaen tehtävissään. Lisäksi 

operaatiot perustivat käyttökelpoisia mekanismeja muiden avunantajien ja sidosryhmien 

kanssa toteutettavaa koordinointia ja yhteistyötä varten. Malissa tehtiin tässä tarkoituksessa 

avunantajien virallinen kartoitus, jonka avulla saatiin yksityiskohtaiset tiedot ehdotetuista 

(vielä rahoittamattomista), suunnitelluista, käynnissä olevista ja päätökseen saaduista 

turvallisuusalan hankkeista maassa.  

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

63. Neuvosto perusti EUCAP Sahel Niger-ja EUCAP Sahel Mali -operaatiot parantamaan 

sisäisestä turvallisuudesta vastaavien joukkojen puutteellisia valmiuksia. Vaikka 

operaatioiden toimintaympäristö on vaativa, kumpikin niistä edisti valmiuksien kehittämistä. 

Molemmissa operaatioissa kohdattiin kuitenkin vaikeuksia, jotka heikensivät toimien 

tehokkuutta ja kestävyyttä.  
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64. Operaatioiden henkilöstö ei kummassakaan maassa saanut riittävää operatiivista 

ohjausta ja koulutusta. Kummassakin EUCAP Sahel -operaatiossa käytettiin huomattavan 

paljon aikaa ja resursseja operaatiokohtaisten järjestelmien ja menettelyjen perustamiseen, 

eivätkä ne usein soveltuneet paikallisiin olosuhteisiin. EUH ja komissio vastaavat YTPP-

siviilioperaatioiden hallinnoinnista. Niiden antama tuki ei ollut riittävää, ja joissakin 

tapauksissa ne käyttivät menettelyjä, jotka eivät soveltuneet kentällä vallinneisiin 

toimintaolosuhteisiin (ks. kohdat 25–30). 

Suositus 1 – Lisätään operaatioiden operatiivista tehokkuutta 

EUH:n olisi 

- annettava operaatioille käytännön ohjeita operatiivisista menettelyistä, paikallisiin 

olosuhteisiin sovellettavissa olevia vakioituja asiakirjamalleja, esimerkkejä aiempien 

operaatioiden parhaista käytännöistä sekä koulutusta.  

Komission olisi 

- valtuutettava vähitellen operaatioiden johtajat hyväksymään hankintoja, joihin komissio 

kohdistaa jälkitarkastuksia. 

Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission olisi 

- kehitettävä tukeaan operaatioille tarjoamalla laitteita yhteisestä varastosta ja 

laajentamalla operaatioiden tukifoorumin tehtävää. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2018 loppuun mennessä. 

65. Henkilöstö on operaatioiden tärkein voimavara, mutta keskimäärin vain kolme 

neljäsosaa työpaikoista oli täytetty. Rekrytointimenettelyihin kului paljon aikaa ja ne jäivät 

usein tuloksettomiksi. EU:n jäsenvaltioista komennukselle lähetetylle henkilöstölle 

tarkoitetut työpaikat oli vaikein täyttää (ks. kohdat 31–33). 
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Suositus 2 – Parannetaan operaatioissa avoimena olevien työpaikkojen täyttöastetta 

EUH:n olisi löydettävä ratkaisuja, jotka mahdollistavat operaatioissa avoimena olevien 

työpaikkojen nopean ja tehokkaan täyttämisen. Se voisi esimerkiksi ehdottaa pidempiä 

komennuksia EU:n jäsenvaltioista operaatioihin, laajentaa sopimussuhteisen henkilöstön 

käyttöä ja valmistella voimavarojen käyttöön antamista koskevia yleisiä pyyntöjä niin, että 

pyyntöjen perusteella voitaisiin laatia varallaololuetteloja potentiaalisesta palvelukseen 

otettavasta henkilöstöstä, jotta avoimeksi tulevat työpaikat voidaan täyttää nopeammin. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2018 loppuun mennessä. 

66. Operaatioiden kaksivuotinen toimeksianto kannustaa lyhyen aikavälin suunnitteluun, ja 

vuotuisten talousarvioiden vuoksi laitteiden ja palvelujen hankintasykli on usein liian lyhyt. 

Sahelin alueen muut sidosryhmät ja tuen edunsaajat katsovat, että Nigerissä ja Malissa 

toteutettavien tehtävien laajuuden vuoksi operaatioita tarvitaan keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä. Samaan aikaan EUH ei ole laatinut selkeää poistumisstrategiaa siitä huolimatta, 

että operaatioita ei ole ajateltu isäntämaihin pysyviksi elimiksi (ks. kohdat 34 ja 35). 

Suositus 3 – Laaditaan toimeksiannot ja talousarviot vastaamaan operaatioita ja 

määritetään poistumisstrategia 

EUH:n pitäisi ehdottaa operaatioille toimeksiantoja, jotka antavat niille mahdollisuuden 

saavuttaa tavoitteensa, ja määrittää selkeämpi polku kohti poistumisstrategiaa.  

Komission olisi määritettävä varainhoitokaudet, jotka vastaavat operatiivisia tarpeita. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2019 loppuun mennessä. 

67. EUCAP Sahel -operaatiot paransivat sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia antamalla 

koulutusta, laitteita ja neuvontaa. Kumpikin operaatio pyrki tekemään toimistaan kestäviä 

siinä erityisemmin onnistumatta. Tähän oli osittain syynä se, että isäntämaiden sitoutuminen 

ja poliittinen tahto olivat puutteellisia, ja osittain se, että operaatioissa ei osoitettu riittäviä 

resursseja kestävyyden varmistamiseen eikä seurantaan, jota kohdistettiin annetun 
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koulutuksen soveltamiseen käytännössä ja toimitettujen varusteiden käyttöön (ks. 

kohdat 37–54). 

Suositus 4 – Kiinnitetään enemmän huomiota kestävyyteen 

Operaatioiden olisi kohdennettava voimavaroja toimien kestävyyteen ja vetäydyttävä 

onnistuneista hankkeista asianmukaisesti niin pian kuin mahdollista sekä kohdistettava 

seurantaa siihen, miten koulutusta ja laitteita käytetään. Mahdollisimman nopea 

vetäytyminen kannustaisi sisäisiä turvallisuusjoukkoja omatoimisuuteen ja liiallisen 

riippuvaisuuden välttämiseen, ja operaatiot keskittyisivät tuen antamiseen ja 

tukitoimintoihin. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2018 loppuun mennessä. 

68. Operaatioiden edistyminen kohti tavoitteidensa saavuttamista oli vaatimatonta ja 

hidasta. Operaatioiden edistymisen mittaamista varten määritetyt indikaattorit olivat 

puutteellisia. Useimmilla Nigeriä varten määritetyillä indikaattoreilla ei voitu mitata 

edistymistä, sillä niissä oli pelkästään lueteltu tehtäviin sisältyviä toimia. Malia koskevat 

indikaattorit olivat parempia, joskaan ne eivät sisältäneet määrällisiä tavoitearvoja. 

Indikaattorit eivät tarjonneet hyvää perustaa tehtävien vaikuttavuuden tai tavoitteiden 

saavuttamista koskevan myötävaikutuksen mittaamiselle (ks. kohdat 55 ja 56). 

69. Kummallakaan operaatiolla ei ollut tarkastuksen kohteena olevalla jaksolla käytössä 

hyviä toimien arviointijärjestelmiä, eikä kumpaankaan ole kohdistettu riippumatonta 

ulkoista arviointia (ks. kohdat 57–60). 

Suositus 5 – Kehitetään indikaattoreita, seurantaa ja arviointia 

EUH:n olisi 

- määritettävä RACER-indikaattorit (merkitykselliset, hyväksyttävät, uskottavat, helpot ja 

kestävät), joissa painoarvo on kvantifioiduissa tuotoksissa ja operaatioiden toimilla 

aikaansaaduissa seurauksissa ja jotka ovat mielekkäitä operaatioiden toimeksiantojen 

kannalta 
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- asetettava kohdennetut viitearvot, joiden avulla voidaan osoittaa, miten tavoitteiden 

saavuttamisessa on edistytty 

- annettava operaatioille seurantaa ja arviointia koskevaa ohjeistusta ja koulutusta  

- tehtävä operaatioista ulkoiset arviot ja laaja-alaisemmat arvioinnit operaatioiden 

vaikutuksesta. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Tilintarkastustuomioistuimen III jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Karel 

Pinxtenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 24. huhtikuuta 2018 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 presidentti 

 



 1 

 

LIITE I 

Käynnissä olevat YTPP-operaatiot 

 
Lähde: EUH.

EUROOPAN UNIONI
YTPP-OPERAATIOT 2017

EUPOL COPPS
Palestiinalaisalueet

vuodesta 2006

*EUBAM
Moldova ja Ukraina
vuodesta 2005 EUAM

Ukraina
vuodesta 2
014

EUMM
Georgia
vuodesta 2008

EUBAM RAFAH
Palestiinalaisalueet
vuodesta 2005

EUFOR ALTHEA
Bosnia ja 

Hertsegovina
vuodesta 2004

EULEX
Kosovo

vuodesta 2008EU NAVFOR
MED

vuodesta 2015

EUTM
Mali

vuodesta 2013
EUBAM
Libya
vuodesta 2013

EUAM
Irak
vuodesta 2017

EUCAP SAHEL
Mali

vuodesta 2014
EU NAVFOR
Atalanta
vuodesta 2008

EUCAP SAHEL
Niger

vuodesta 2012

EUTM
Somalia
vuodesta 2010

EUTM RCA
Keski-Afrikan tasavalta

vuodesta 2016

EUCAP
Somalia
vuodesta 2012

*Operaatio sisällytettiin kaavioon, vaikka sen hallinnoinnissa ei 
käytetä YTPP:n rakenteita, sillä sen tavoitteet ovat hyvin 
samankaltaiset kuin muiden operaatioiden.

Sotilasoperaatio
Siviilioperaatio

sotilasoperaatiota

siviilioperaatiota

Operaatioissa työskentelee 

parhaillaan yli 5 000

Tavoitteet:
Ylläpitää rauhaa, ehkäistä konflikteja, 
lujittaa kansainvälistä turvallisuutta, 
tukea oikeusvaltioperiaatetta sekä 
ehkäistä ihmiskauppaa ja 
merirosvousta.
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LIITE II 

Otteita neuvoston päätöksistä (YUTP) 2016/1172 (Niger) ja (YUTP) 2017/50 (Mali) 

 EUCAP Sahel Niger EUCAP Sahel Mali 
Toimeksianto Tukea Nigerin turvallisuusalan toimijoiden valmiuksien 

rakentamista terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan alalla. 

Toteuttaa Malissa Malin sisäisestä 
turvallisuudesta vastaavia joukkoja 
(poliisi, santarmisto ja kansalliskaarti) 
tukeva siviilioperaatio. 

Tarkoitus - mahdollistaa se, että Nigerin viranomaiset määrittelevät 
kansallisen turvallisuusstrategian ja toteuttavat sen 
 
 – osallistua terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnasta vastaavien Nigerin turvallisuusalan lukuisten eri 
toimijoiden keskinäisen integroidun, monialaisen, 
johdonmukaisen, kestävän ja ihmisoikeuksien huomioon 
ottamiseen perustuvan lähestymistavan kehittämiseen 
 
 – avustaa lisäksi Nigerin keskus- ja paikallisviranomaisia ja 
turvallisuusjoukkoja kehittämään toimintapolitiikkoja, tekniikoita 
ja menettelyjä laittoman muuttoliikkeen tehostettua valvontaa 
ja torjuntaa varten. 

- auttaa Malin viranomaisia palauttamaan 
perustuslaillinen ja demokraattinen 
järjestys sekä ylläpitämään sitä ja 
luomaan olosuhteet kestävälle rauhalle 
Malissa 
  
- palauttaa valtion arvovalta ja 
legitimiteetti koko Malin alueelle ja 
ylläpitää sitä maan hallinnon tehokkaan 
uudelleenjärjestelyn avulla. 

Uusimmat 
tavoitteet 

Edellä 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 
EUCAP Sahel Niger 
 

a) tehostaa Nigerin strategisen tason johtamisjärjestely-, 
yhteentoimivuus- ja suunnitteluvalmiuksia tukien samalla 
kansallisen turvallisuusstrategian ja siihen liittyvien 
rajaturvallisuusstrategioiden kehittämistä koordinoidusti muiden 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa;  
 

b) vahvistaa asiaankuuluvien turvallisuusjoukkojen teknisiä 
taitoja, jotka ovat tarpeen terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan;  
 

c) sekä strategisella että operatiivisella tasolla tapahtuvan 
osallistumisen kautta kannustaa sisäisiä turvallisuusjoukkoja ja 
tarvittaessa asevoimia vahvistamaan terrorismin, laittoman 
muuttoliikkeen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan 
liittyviä henkilöresurssi-, logistiikka- ja koulutuspolitiikkoja, jotta 
varmistetaan EUCAP Sahel Nigerin toimien kestävyys, muun 
muassa tarjoamalla teknistä tukea hankkeiden kautta;  
 

d) tehostaa terrorismin, laittoman muuttoliikkeen ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvää koordinointia 
kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tutkii 
tarvittaessa mahdollista osallistumista alueelliseen yhteistyöhön, 
kuten G5 Sahel -ryhmään;  
 

e) muuttoliikettä koskevien unionin tavoitteiden tueksi avustaa 
Nigerin keskus- ja paikallisviranomaisia ja turvallisuusjoukkoja 
kehittämään poliitikkoja, menettelyjä ja tekniikoita, joilla 

EUCAP Sahel Mali auttaa ja neuvoo 
sisäisiä turvallisuusjoukkoja uuden 
hallituksen vahvistaman turvallisuutta 
koskevan uudistamisen 
täytäntöönpanossa seuraavin tavoittein: 
 
a) niiden operatiivisen tehokkuuden 
parantaminen;  
 
b) niiden komentoketjujen uudelleen 
rakentaminen; 
 
c) oikeus- ja hallintoviranomaisten 
aseman vahvistaminen niiden 
operaatioiden johtamisessa ja 
valvonnassa; 
 
d) niiden uudelleen maan pohjoisosaan 
sijoittamisen helpottaminen. 
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 EUCAP Sahel Niger EUCAP Sahel Mali 
voidaan paremmin valvoa ja hallita muuttovirtoja sekä torjua 
laitonta muuttoliikettä ja vähentää siihen liittyvää rikollisuutta. 
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LIITE III 

Tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsaus EUCAP Sahel Niger -operaation edistymisestä 
kohti tehtävien toteuttamista 

 
Tehtävät Edistyminen 

Tavoite 1: Yhteentoimivuus 
1.1 Tuki kansalliselle turvallisuusstrategialle  
1.3 Sisäisten turvallisuusjoukkojen välinen tietojenvaihto  
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Tuki COR-keskuksille (aiemmat komentopaikat)  
1.6 Tuki COG-keskuksille  

Tavoite 2: Tekninen pätevyys 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva neuvonta ja 
koulutus 

 

2.5 Kouluttajien kouluttaminen turvallisuusjoukkoja varten  
2.6 Tiiviimpien yhteyksien tukeminen poliisivoimien ja oikeushallinnon välillä rikostutkinnassa  
2.7 Turvallisuusjoukkojen tietokantojen kehittäminen  
2.8 Oikeudellisia ja rikosoikeudellisia menettelyjä sekä ihmisoikeuksia koskeva koulutus 
asevoimien upseereille  

 

2.9 Sisäisten turvallisuusjoukkojen tietoisuuden lisääminen oikeusperiaatteen, 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon osalta  

 

2.10 Sisäisten turvallisuusjoukkojen ja kansalaisyhteiskunnan tuominen yhteen 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon aloilla  

 

Tavoite 3: Kestävyys 
3.1, 3.8, 3.9 Tuki sisäisille turvallisuusjoukoille: laitteet ja infrastruktuuri sekä jakamista ja 
kunnossapitoa koskeva neuvonta ja koulutus  

3.2 Sisäisten turvallisuusjoukkojen henkilöstöhallintoa koskeva kehittämistyö EUCAP Sahel 
Malin kanssa  

3.3 Sisäisten turvallisuusjoukkojen kanssa toteutettujen EUCAP-toimien toiminnallinen 
arviointi  

3.4, 3.5 Tuki sisäisten turvallisuusjoukkojen henkilöstöhallinnon kehittämiseen  
3.6 Sisäisten turvallisuusjoukkojen koulutusosastojen perustaminen ja -suunnitelmien 
laatiminen  

3.7 Koulutuskäsikirjojen integroiminen osaksi kansallista opetusohjelmaa; kouluttajien 
kouluttaminen, neuvonta ja mentorointi  

Tavoite 4: Kansainvälinen koordinointi 

4.1, 4.6 Nigerin toteuttaman kansainvälisen yhteistyön hallinnointi  
4.3, 4.4, 4.5, 4.7 Avunantajien välinen koordinointi Nigerissä  
4.8 Tuki Nigerin osallistumiselle alueellisiin yhteistyöaloitteisiin   
4.2, 4.9, 4.10 EUCAP-toimien alueellisen ulottuvuuden kehittäminen  

Tavoite 5: Muuttoliike 
5.1 Tuki kansalliselle alueen valvontastrategialle  
5.2, 5.11 Sidosryhmien kartoittaminen, tietojen kerääminen muuttovirroista ja tarpeiden 
määrittely  

 

5.3 Laitonta muuttoliikettä koskevan uuden lain hyväksyminen, sisäisten 
turvallisuusjoukkojen kouluttaminen laittoman muuttoliikkeen osalta  

 

5.4 Väestön tietoisuuden lisääminen laittoman muuttoliikkeen osalta  
5.5, 5.7, 5.8 Laittoman muuttoliikkeen ehkäisemistä ja valvontaa koskeva koulutus ja 
neuvonta sisäisille turvallisuusjoukoille 

 

5.6. Agadezin COR-keskuksen kehittäminen  
5.9 Oikeudellisia menettelyjä koskeva tuki poliisivoimille ja oikeushallinnolle Agadezissa   
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5.10 Foorumin toimeenpaneva sihteeristö huolehtii muuttoliikettä koskevasta 
koordinoinnista 

 

5.12 Muuttoliikettä koskeva koordinointi Agadezissa toimivien muiden sidosryhmien kanssa  
5.13 Valtioiden rajat ylittävät toimet EUCAP Malin ja EUBAM Libyan kanssa  
5.14 Muuttoliikestrategiaan liittyvän viestinnän kehittäminen EU:n edustuston kanssa   

  Edistyminen hyvää 
  Edistyminen hidasta / vaikeuksia ilmennyt 
  Ei edistymistä / merkittäviä vaikeuksia ilmennyt 

Lähde: Tehtävän täytäntöönpanosuunnitelma 2016–2018, paitsi tehtävän 1.3 kohdalla 

täytäntöönpanosuunnitelma 2014.
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LIITE IV 

Tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsaus EUCAP Sahel Mali -operaation edistymisestä 

kohti tehtävien toteuttamista 

Ratkaisupisteet (Decision point, DP), tehtävän täytäntöönpanosuunnitelman 2016 
perusteella Edistyminen 

1. Neuvonta 
DP 1.1 Operaatio sisällytettiin sisäisiin turvallisuusjoukkoihin ja ministeriöihin johtajatasolla 
strategisen neuvonnan kautta   

Lukuun ottamatta tehtävää 1.1.2.1: Lujitetaan sisäisten turvallisuusjoukkojen sisäisiä 
valvontarakenteita   

DP 1.2 Sisäiset turvallisuusjoukot ovat ottaneet käyttöön toimintansa koordinointiin ja 
operatiivisen tehokkuutensa lisäämiseen tarvittavat rakenteet   

DP 1.3 Henkilöstöresurssit – oikeudellisia tekstejä on laadittu ja niitä sovelletaan 
käytännössä.   

DP 1.4 Henkilöstöresurssit – menettelyjä ja rakenteita on uudistettu (muun muassa 
tietokanta)   

DP 1.5 Malin valmiuksia on vahvistettu rajaturvallisuuden osalta   
DP 1.6 Sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia torjua terrorismia ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta on lisätty   

2. Koulutus 
DP 2.1 Operaatio on sisällytetty sisäisten turvallisuusjoukkojen ja ministeriöiden 
koulutusrakenteisiin   

DP 2.2 Kursseja ja ohjelmia sisältöineen on laadittu ja niitä pannaan täytäntöön   

Lukuun ottamatta tehtävää 2.2.1.1: laaditaan tehtävänkuvaukset   
Lukuun ottamatta tehtäviä 2.2.1.2 ja 2.2.2.1: laaditaan kurssiluettelo ja koulutusohjelmia   
DP 2.3 Sisäisiin turvallisuusjoukkoihin kuuluvien koulutettavien lukumäärä ja laatu vastaa 
havaittuja tarpeita ja koulutus arvioidaan   

DP 2.4 Kouluttajia koulutetaan, jotta voidaan varmistaa operaation toimien kestävyys   

DP 2.5 Sisäisten turvallisuusjoukkojen osastoissa yksilöitiin koulutuspuitteet   

3. Koordinointi 
DP 3.1 Koordinointi MINUSMAn kanssa mahdollistaa yhteisten toimien lujittamisen ja 
optimoimisen sekä päällekkäisten toimien välttämisen   

DP 3.2 Koordinointi muiden EU-kumppaneiden/-välineiden ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa 
on jatkuvaa ja tapahtuu säännöllisen tietojenvaihdon pohjalta ja yhteisten toimien 
kehittämistä ajatellen 

  

DP 3.3 Yksilöidään toimet, joita paikalliset ja kansainväliset sidosryhmät, kolmannet maat ja 
kansalaisjärjestöt toteuttavat samoilla aloilla (etenkin koulutus ja arviointi) kuin operaatio, 
ja koordinoidaan ne operaation toimien kanssa 

  

  Edistyminen hyvää 
  Edistyminen hidasta / vaikeuksia ilmennyt 
  Ei edistymistä / merkittäviä vaikeuksia ilmennyt 
  Ei voida vielä arvioida 

Lähde: Tehtävän täytäntöönpanosuunnitelma 2016. 
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KOMISSION JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINNON VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN 

”Sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien parantaminen Nigerissä ja Malissa: vain vähäistä ja 

hidasta edistymistä” 

 

 

TIIVISTELMÄ: 

I. 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja komissio korostavat, että EU:n jäsenvaltiot sekä paikalliset 

viranomaiset ja kumppanit ovat toistuvasti ilmaisseet tyytyväisyytensä vuonna 2012 Nigerissä 

käynnistetyssä Euroopan unionin YTPP-operaatiossa (EUCAP Sahel Niger) ja vuonna 2014 Malissa 

käynnistetyssä YTPP-operaatiossa (EUCAP Sahel Mali) toteutettuihin toimiin ja saavutettuun 

edistymiseen haastavassa toimintaympäristössä. 

Sekä EUCAP Sahel Nigerin että EUCAP Sahel Malin toimeksiannossa keskitytään rakenteellisiin 

toimiin, joilla tuetaan instituutioita niiden pyynnöstä Malissa ja Nigerissä. Nämä toimet edellyttävät 

kansainväliseltä yhteisöltä pitkäaikaista sitoutumista. Sahelin alueen nykyinen turvallisuustilanne on 

erittäin haastava. Terroristiryhmien hyökkäykset kohdistuvat usein Malin ja Burkina Fason vastaiselle 

Nigerin länsirajalle sekä eteläisille raja-alueille. Malin keskisillä alueilla turvallisuustilanne heikentyi 

vuonna 2017. Lisäongelmia Nigerille on aiheuttanut muuttopaine, sillä maata on kohdannut 

yhtäkkinen maahanmuuttajien tulva. Näissä vaikeissa olosuhteissa molemmat YTPP-operaatiot ovat 

selvästi parantaneet Malin ja Nigerin turvallisuuteen liittyvää selviytymiskykyä tiiviissä yhteistyössä 

kansainvälisen yhteisön kanssa ja EU:n laajempaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa soveltaen. 

 

IV.  

EUH toteaa, että Nigerin tapauksessa jäsenvaltiot hyväksyivät nopean toiminnan operaation 

käynnistämiseen liittyvän lisäriskin, joka vaikuttaa operaatiohenkilöstön valmiuksien tasoon. Malin 

operaation ydinryhmää tosin koulutettiin asianmukaisesti kymmenen päivää Brysselissä, ja EUH:n 

edustajat olivat sen tukena operaation ensimmäisen vaiheen aikana. 

 

V.  
EUH korostaa, että se seuraa komission kanssa säännöllisesti henkilöstömäärien kehitystä. 

Henkilöstömäärää pyritään tietoisesti lisäämään osana YTPP-alan siviilioperaation reagointikyvyn 

kehittämistä.  

 

VI.  

EUH on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa tässä yhteydessä, kuinka tärkeää 

on varmistaa YTPP-alan siviilioperaatioiden toiminnan kestävyys osoittamalla niille riittävät resurssit.  

 

VII. 

EUH on samaa mieltä tästä havainnosta. Tarkoituksenmukaisten ja määrällisesti ilmaistavissa olevien 

indikaattorien määrittäminen toimeksiannon edistymisen ja mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi on 

haasteellinen tehtävä. Tähän liittyy kuitenkin joitakin rajoituksia, jotka johtuvat YTPP-alan 

erityispiirteistä ja jäsenvaltioiden soveltamasta lähestymistavasta YTPP-operaatioissa – ks. kommentit 

55 kohdasta. 
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HUOMAUTUKSIA:  

23.  

Perustamalla keskeiset reagointivalmiudet, joihin kuuluu myös parannettu operaatioiden tukifoorumi, 

tarjotaan oikeudelliset ja taloudelliset välineet, joilla mahdollistetaan tulevien operaatioiden sujuva ja 

nopea käynnistäminen. 

 

Laatikko 2. Tukeen kelpaamatonta määrää toimeksiannon ensimmäisen vuoden aikana ei ole vielä 

vahvistettu, sillä se riippuu EUCAP Sahel Niger -operaation kanssa järjestettävän kuulemismenettelyn 

tuloksista.  

 

25. 

Ohjeista voidaan todeta, että komissio antaa kirjalliset ohjeet kaikista operaation toimeksiannon 

osatekijöistä (budjetti, rahoitus, julkiset hankinnat). Komission asiasta vastaavat virkamiehet seuraavat 

päivittäin toimeksiannon täytäntöönpanoa. 

Kirjallisiin ohjeisiin sisältyvät operaatioita koskevat hankintaohjeet, jotka kattavat (yhdessä EU:n 

ulkoisten toimien sopimusmenettelyjä koskeva käytännön oppaan (PRAG-opas) kanssa) hankintojen 

eri näkökohdat ja operaatioiden malliasiakirjat. Komissio laatii myös yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan (YUTP) alan rahoitus- ja sopimusasioita koskevan käsikirjan, joka korvaa 

erilliset ohjeet ja tarjoaa keskitetysti johdonmukaista tietoa ja ohjeita operaatioiden rahoitusta ja 

sopimusten tekemistä varten. 

26. 

Pidemmät komennukset jäsenvaltioista ja hankkeiden täytäntöönpanoa koskeva erityiskoulutus ovat 

välttämättömiä näiden puutteiden poistamiseksi.  

27. 

EUH ja komission yksiköt panevat tyytyväisinä merkille tilintarkastustuomioistuimen positiivisen 

arvioinnin.  

  

Operaatioiden tukifoorumilla ja YTPP-varastolla vastataan tilintarkastustuomioistuimen huoleen 

resurssien kriittisen massan tarjoamisesta parantamalla kykyä taata nopea reagointi kriisitilanteissa. 

Samalla saavutetaan mittakaavaetuja keskittämällä operaatioiden kriittisiä tukipalveluja ja 

vähentämällä YTPP-operaatioiden hallinnollista taakkaa. 

28. 

Molemmat YTPP-operaatiot hyötyvät varainhoitoasetuksen sallimista mahdollisimman joustavista 

hankintamenettelyistä operaation toteutusmaassa olevan kriisitilanteen vuoksi, jonka on todennut 

asiasta vastaava valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä. Lisäksi voidaan soveltaa 

neuvottelumenettelyjä julkaisematta ennalta hankintailmoitusta. 

Toimeksiannon budjettikauden on oltava linjassa sovellettavan oikeusperustan eli neuvoston 

päätöksen kanssa. Ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI) tarkastelee uuden varainhoitoasetuksen 

tarjoamia mahdollisuuksia, jotka liittyvät monivuotisiin rahoituspäätöksiin ja pidempään voimassa 

olevien valtuutussopimusten allekirjoittamiseen.  

Pidemmät toimeksiannot antaisivat operaatioissa enemmän aikaa hankintojen tekemiseen. 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
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Hankintamenettelyt, joita YTPP-operaatioissa on sovellettava, määritellään varainhoitoasetuksessa ja 

sen soveltamissäännöissä. Niitä selitetään tarkemmin Euroopan unionin ulkoisten toimien alan 

hankintaa ja avustuksia koskevassa käytännön oppaassa. FPI on komission yksikkö, joka tarkastaa 

riskiä vähentävänä toimenpiteenä etukäteen muissa kuin pilarien mukaisesti arvioitavissa YTPP-

operaatioissa käynnistettäviä hankintamenettelyjä. Se soveltaa edellä mainittuja julkisia hankintoja 

koskevia sääntöjä ja säännöksiä. 

Homogeenisista yksittäisistä hankintamenettelyistä olisi pyydettävä tarjous yhdessä erässä. Näin 

vältetään tarjouskilpailumenettelyn keinotekoinen pilkkominen, mikä johtaisi varainhoitoasetuksessa 

vahvistettujen hankintojen kynnysarvojen kiertämiseen. 

Kynnysarvo puitesopimuksen käytölle tietokonelaitteita hankittaessa oli saavutettu, eikä sitä tämän 

vuoksi voitu enää soveltaa. FPI on ilmoittanut operaatioille, että ennen vuonna 2018 tapahtuvaa 

keskitetyn varaston käyttöönottoa tietokonelaitteistojen hankinnoissa on noudatettava operaatioihin 

sovellettavia vakiomuotoisia hankintasääntöjä. 

Operaatioiden tukifoorumin ja yhteisen tietovaraston perustamisen pitäisi korjata tämä puute. 

Perustamalla keskusvarasto luodaan keskitetysti hallinnoitu YTPP-operaatioiden käytettävissä helposti 

olevien kriittisten tarvikkeiden varasto. Tämä parantaa huomattavasti kykyä käynnistää uusia 

operaatioita ja vähentää hankintamenettelyjen määrää käynnissä olevissa operaatioissa. 

 

29. 

EUCAP Sahel Mali -operaation osalta pilariarviointiin perustuvan tilintarkastuskertomuksen seuranta 

suoritettiin lokakuussa 2017. Tulokset ovat myönteisiä, ja EUCAP Sahel Malin todettiin täyttävän 

maaliskuun 1. päivästä 2018 kaikki perusteet, jotka liittyvät kuuteen pilariin.  Tämä tarkoittaa sitä, että 

operaation johtajalle on siirretty valtuudet hyväksyä ostoja, ja komissio jatkaa jälkitarkastuksia.  

Vastaava EUCAP Sahel Niger -operaatiota koskeva seuranta on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 

puolivälissä. 

 

30. 

EUH toteaa, että molemmille operaatioille on annettu useita vakiomuotoisia menettelytapaohjeita ja 

muita ohjeita sekä useita osa-alueita koskevia malleja (operatiivinen toiminta, logistiikka, rahoitus, 

henkilöresurssit, turvallisuus jne.). Menettelyjen ja ohjeiden standardoinnissa on kuitenkin vielä 

kehittämisen varaa. Näitä puutteita ollaan poistamassa perustamalla operaatioiden tukifoorumi ja 

laatimalla toimintaohjeet aiheista, jotka liittyvät operaatioiden toimintaan. 

 

31 ja 32. 

EUH huomauttaa, että joukkojen muodostamisprosessi on lähes kokonaan riippuvainen 

jäsenvaltioiden panoksesta. EUH on laatinut henkilöresurssien käsikirjan, jossa annetaan tarkat tiedot 

77:stä yleisestä ja erikoistuneesta toiminnallisesta profiilista, joita tarvitaan operaatioissa. Näin 

voidaan mahdollistaa joukkojen varhainen kartoitus, parantaa rekrytointimenettelyjä ja auttaa 

jäsenvaltioita ennakkosuunnittelussa, kun ne valitsevat henkilöstöä operaatioita varten. Lähettävät 

viranomaiset voivat muodostaa omassa maassaan ryhmiä, joihin kuuluvilla henkilöillä on valmiudet 

hakea YTPP-alan siviilioperaatioissa tarjolla olevia tehtäviä. Tämän oppaan toivotaan auttavan myös 

kansallisten valintamenettelyjen hienosäädössä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden ehdottamat 

hakijat soveltuvat tarjottuihin tehtäviin.  
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33. 

EUH on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa tässä yhteydessä jäsenvaltioista 

tulevien henkilöiden komennusten keston merkityksen.  

EUH tarkastelee kaikkia mahdollisia tapoja ratkaista avoimiin paikkoihin liittyvät ongelmat. Se on 

muun muassa pyytänyt lukuisia kertoja jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa, jotka liittyvät 

operaatiosuunnitelmien mukaiseen miehitykseen.  

Laatikko 3. 

Jotta voidaan tarvittaessa parantaa pätevien asiantuntijoiden nopeaa siirtämistä uusiin tehtäviin, EUH 

on kannattanut (yhdessä komission kanssa) keskeisten reagointivalmiuksien perustamista osana 

monikerroksista lähestymistapaa. Eurooppa-neuvosto hyväksyi äskettäin (13. marraskuuta 2017 

annetut päätelmät) suunnitelman perustaa viimeistään toukokuussa 2018 rakenne, joka muodostuu 

”vahvistetusta operaatioiden tukifoorumista sekä nykyisiin operaatioihin sijoitetuista voimavaroista. 

Näitä keskeisiä reagointivalmiuksia voidaan täydentää jäsenvaltioiden nopeasti toimintavalmiilla 

voimavaroilla ja suunnittelutoimilla sekä erikoistuneilla ryhmillä ja monikansallisilla kokoonpanoilla, 

kuten Euroopan santarmijoukot, jos niin sovitaan.” Täytäntöönpano edellyttää erityisesti sitä, että 

YTPP-operaatioiden operatiivisissa tehtävissä toimivien henkilöiden lukumäärää lisätään 1 tai 2 

prosenttia (heillä on kaksi tehtävää). Tämä on yksi väline muiden mahdollisten lisätoimien joukossa, 

kun pyritään lisäämään henkilöresursseja. 

 

34 ja 35. 

Poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edistyminen kohti loppuvaihetta ja poistumisstrategiaa 

sekä aikataulun määrittäminen tuottavat usein vaikeuksia operaation aikana.  

 

37. 

EUH panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa tässä yhteydessä haastavan 

toimintaympäristön, erityisesti silloin kun EUCAP Sahel Niger oli ainoa EU:n rahoitusväline, joka 

keskittyi parantamaan turvallisuusjoukkojen valmiuksia.  

41. 

EUH toteaa, että hallinnolliset menettelyt eivät olleet käytössä operaation alusta saakka. 

Henkilöstöhallinnolta puuttui tietokoneohjelmistoja, joilla seurataan harjoittelijoiden aiempaa ja 

nykyistä sisäistä liikkuvuutta. Tästä huolimatta operaation hallinto onnistui palauttamaan 

tarkastuskäynnin jälkeen huomattavan määrän tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät 

tilintarkastustuomioistuimen pyytämiin otoksiin koulutustiedoista.  

Seurannassa on yli 100 kouluttajaa, jotka ovat saaneet eri alojen koulutusta operaation yhteydessä. 

Operaation asiantuntijat toteuttavat säännöllisesti arviointi- ja neuvontatoimia nigeriläisten 

kouluttajien kanssa, joille annetaan todellisia koulutustehtäviä kollegojensa kanssa. 

42. 

EUH ja komissio panevat tyytyväisyydellä merkille, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa tässä 

yhteydessä, kuinka tärkeää on tukea YTPP-alan siviilioperaatioiden loppuvaiheen työtä antamalla 

käyttöön laitteita. 

43. 

EUH on samaa mieltä havainnosta. Kestävyyden varmistamiseksi on tältä osin tarpeen osoittaa omia 

budjettikohtia operaatioiden  budjeteissa.   
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53. 

EUH haluaa korostaa, että kummallakaan operaatiolla ei ole täytäntöönpanovaltuuksia valvoa 

henkilöstön nimittämistä tehtäviin tai siirtoja sen jälkeen, kun koulutus on suoritettu. Operaation 

hallinnolle kuuluu sen sijaan harjoittelijoiden toiminnan jatkuva seuranta ja arviointi. Valvontatoimia 

suoritetaan koulutuksen loppuvaiheessa asiakirjaväärennösten alalla tai kohdennetuissa toimissa 

sisäisten turvallisuusjoukkojen kanssa (esimerkiksi saapuvien ja lähtevien lentojen valvonta 

ihmiskauppaa torjuvan yksikön ja poliisin kanssa  sekä kolmen sisäisen turvallisuusjoukon suorittamat 

tienvarsitarkastukset Niameyn porteilla tai maakunnissa). 

 

Ennusteiden ja kestävyyden osalta henkilöstöhallinnon ohjelmistot annettiin kolmen sisäisen 

turvallisuusjoukon käyttöön vuonna 2016. Tällä välineellä pyritään ensisijaisesti antamaan sisäiselle 

turvallisuusjoukolle valmiudet parantaa hallintonsa laatua, erityisesti ennusteita laadittaessa. Lisäksi 

tämän arkistointivälineen avulla sisäinen turvallisuusjoukko pystyy jäljittämään virkamiesten koko 

työuran. Tämän tuloksena sisäinen turvallisuusjoukko pystyy operaatioiden hallinnolta saamiaan 

ohjelmistoja käyttäen seuraamaan tehokkaammin operaatiossa koulutettujen henkilöstön jäsenten ja 

kouluttajien tehtäviä ja koulutustilaisuuksia. 

 

Sisäisten budjettirajoitteiden vuoksi Nigerin viranomaisilla ei ole riittävästi henkilöstöä suorittamaan 

kaikki niille kuuluvat seuranta- ja arviointitehtävät. Tämän vuoksi hätätilanteissa ja muissa 

odottamattomissa tapauksissa turvaudutaan henkilöstösiirtoihin. 

 

Laatikko 7. 

EUH korostaa, että Agadezin alueellinen operatiivinen keskus oli toiminnassa kansallisena 

juhlakautena vuonna 2016. Operaatio toimitti tarvittavat laitteet, mukaan lukien radiot. Kuten 

tehtävien luovutusta koskevissa asiakirjoissa mainitaan, paikallisviranomaiset ovat vastuussa 

materiaalin asianmukaisesta hallinnoinnista, valvonnasta ja ylläpidosta. 

 

Operaatio pani merkille vaurioituneen ajoneuvon ja etsii ratkaisuja asiaan. 

 

54. 

Operaatio tarjosi kriisinhallinnan koulutusta 110:lle turvallisuusjoukkojen ja puolustusvoimien 

henkilöstön jäsenelle, joista osa ei enää vastaa alueellisen operatiivisen keskuksen toiminnasta.  

 

Tämä tilanne on hyvin tiedossa kaikissa YTPP-operaatioissa, joissa jotkut henkilöt koulutetaan 

erityistarpeita varten, mutta heidät siirretään myöhemmässä vaiheessa muihin tehtäviin henkilöstön 

normaalin vaihtuvuuden vuoksi.  

 

EUCAP Sahel Niger, jolla ei ole täytäntöönpanovaltuuksia, pyrkii edistämään toteutettujen 

koulutustilaisuuksien kestävyyttä, mutta ei voi puuttua henkilöstöhallintoon.    

 

55 ja 56. 

Operaatiot pyrkivät parhaillaan parantamaan menetelmiään, ja EUH myöntää parantamisen varaa 

olevan. EUH osallistuu seurantaa ja arviointia koskevien suuntaviivojen tulevaan kehittämiseen. Niitä 

sovelletaan sekä YTPP:n puitteissa toteutettaviin että komission toteuttamiin toimiin turvallisuusalan 

uudistuksen alalla (työ pohjautuu vuonna 2015 annettuun yhteiseen tiedonantoon ”Turvallisuuden ja 

kehityksen edistäminen valmiuksia kehittämällä” ja vuonna 2016 annettuun yhteiseen tiedonantoon 
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”Turvallisuusalan uudistuksen tukemista koskevan koko EU:n kattavan strategisen kehyksen 

lähtökohdat”).  

 

60. 

EUH on samaa mieltä tästä havainnosta. Siinä korostetaan EUH:n suhteellisen heikkoja valmiuksia 

arvioida asianmukaisesti operaatioiden toiminnan vaikutuksia. Operaatioiden strateginen 

uudelleentarkasteluprosessi tarjoaa jo nyt hyvän perustan operaatioiden tuloksellisuuden arvioinnille. 

EUH on kuitenkin tietoinen siitä, että operaatioiden tuloksellisuuden mittaamista voidaan parantaa. 

EUH on jo paneutunut asiaan, erityisesti laatimalla operaatioille operatiiviset arviointitoiminnot.    

 

61. 

EUH ja komission yksiköt ovat tyytyväisiä siihen, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa tässä 

yhteydessä EUCAP Sahelin roolin EU:n Afrikka-hätärahaston hankkeiden suunnittelussa.  

63 ja 64. 

EUH ja komission yksiköt hyväksyvät suosituksen 1. Ne toteuttavat parhaillaan asianmukaisia 

toimenpiteitä parantaakseen tehokkuutta ja kestävyyttä ja lisätäkseen henkilöstöä (tässä ovat välineinä 

erityisesti alueellinen koordinointiyksikkö, operaatioiden tukifoorumi, keskeiset reagointivalmiudet, 

toimintaohjeiden laatiminen operaatioiden toimintaan liittyvistä aiheista ja YTPP-varaston 

perustaminen).  

 

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET:  

Suositus 1:  

EUH ja komissio hyväksyvät suositukset siltä osin kuin on kyse niitä koskevista asioista.  

Suositus 2: 

EUH hyväksyy suosituksen. 

Suositus 3: 

EUH ja komissio hyväksyvät suosituksen siltä osin kuin on kyse niitä koskevista asioista. 

Toimeksiannon budjettikauden on oltava linjassa sovellettavan oikeusperustan eli neuvoston 

päätöksen kanssa. Komissio tarkastelee uuden varainhoitoasetuksen tarjoamia mahdollisuuksia, jotka 

liittyvät monivuotisiin rahoituspäätöksiin ja pidempään voimassa olevien valtuutussopimusten 

allekirjoittamiseen. 

Suositus 4: 

EUH hyväksyy suosituksen ja pyytää tilintarkastustuomioistuinta ottamaan huomioon YTPP-

operaatioiden asiayhteyden. Operaation toimeksiannon hyväksyy neuvosto, joka päättää 

toimeksiannon sisällöstä, budjetista ja toimintalinjoista. Ulkoisten arvioijien käyttö edellyttää 

jäsenvaltioiden hyväksyntää.  

Luonnoksessa EUCAP Sahel Niger -operaation strategisesta uudelleentarkastelusta on jo käsitelty 

operaation toimien kestävyyttä muun muassa asettamalla kestävyys operaatioiden työn  keskeiseksi 

periaatteeksi tulevassa toimeksiannossa. Kestävyys ei ole enää sidoksissa ainoastaan koulutukseen ja 
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neuvontaan yhtenä viidestä päätavoitteesta, vaan se olisi otettava toimien keskiöön siirtymän 

helpottamiseksi.  

Suositus 5: 

EUH hyväksyy suosituksen ja pyytää tilintarkastustuomioistuinta ottamaan huomioon YTPP-

operaatioiden erityispiirteet. 

EUH osallistuu seurantaa ja arviointia koskevien suuntaviivojen tulevaan kehittämiseen. Niitä 

sovelletaan sekä YTPP:n puitteissa toteutettaviin että komission toteuttamiin toimiin turvallisuusalan 

uudistuksen alalla (työ pohjautuu vuonna 2015 annettuun yhteiseen tiedonantoon ”Turvallisuuden ja 

kehityksen edistäminen valmiuksia kehittämällä” ja vuonna 2016 annettuun yhteiseen tiedonantoon 

”Turvallisuusalan uudistuksen tukemista koskevan koko EU:n kattavan strategisen kehyksen 

lähtökohdat”).  

Neuvosto tekee päätöksen ulkoisten arvioijien käytöstä operaatioiden yhteydessä.  



 
Tapahtuma Päivämäärä 

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi 2.5.2017 

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle 
tarkastuskohteelle) 

2.3.2018 

Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 24.4.2018 

Komission ja EUH:n viralliset vastaukset saatiin kaikilla kielillä 
 

13.6.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niger ja Mali ovat Länsi-Afrikassa sijaitsevia hauraita 
valtioita, joiden turvallisuutta uhkaavat terroristiryhmät, 
rajojen turvattomuus ja laiton muuttoliike. EU on pyrkinyt 
vastaamaan näihin uhkiin perustamalla YTPP-operaation 
Nigeriin vuonna 2012 ja Maliin vuonna 2014. 
Operaatioiden avulla parannetaan sisäisten 
turvallisuusjoukkojen valmiuksia tarjoamalla koulutusta, 
neuvontaa ja varusteita. EU on myöntänyt EUCAP Sahel 
Niger  operaatioon 69 455 000 euroa vuosina 2012–2017 ja 
EUCAP Sahel Mali operaatioon 66 475 000 euroa vuosina 
2014–2017. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
operaatiot onnistuivat tehtävässään joiltakin osin, mutta 
edistyminen oli hidasta. Syynä tähän olivat operaatioiden 
vaikeat työskentelyolosuhteet mutta myös operatiiviset 
hankaluudet. Tilintarkastustuomioistuimen suositusten 
tarkoituksena on parantaa operatiivista tehokkuutta, 
kestävyyttä ja seurantaa.
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