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Vuosikertomuksen 2012 tiivistelmä
LAATUAJATTELU, LAATUKOULUTUS:
VUODEN 2012 TYÖOHJELMAN TOTEUTUS

Vuonna 2012 CEPOL järjesti 112 toimea, joihin
sisältyi sen omissa tiloissa ja verkossa annettua
koulutusta. Tämä kattava toimivalikoima edisti
CEPOLin tavoitetta, jonka mukaan CEPOL‑verkosto
toimisi Euroopan lainvalvonnan koulutusfoorumina
kansainvälisen huippuosaamisen korkeimmalla
tasolla.
Edellisiin vuosiin verrattuna toimien kategorioiden
määrää supistettiin, jotta voitaisiin tarjota
perusteellisempaa ja kestävämpää koulutusta.
Useimpien kategorioiden osalta CEPOL saattoi
myös tarjota kokonaisuuden, joka koostuu
luokkahuoneopetuksesta (kurssit, seminaarit
ja konferenssit), sähköisestä oppimisesta
(verkkoseminaarit ja verkko‑opiskelumoduulit),
yhteisistä koulutusohjelmista ja Euroopan
poliisiviranomaisten vaihto‑ohjelmasta.
CEPOL laati vuoden 2012 työohjelman huolellisesti
sidosryhmiensä antamaa panosta hyödyntäen.
Tämän seurauksena vuonna 2012 toteutettiin
monia uusia toimia, joista useimmat liittyivät
EU:n toimintapoliittiseen sykliin. Itse asiassa lähes
kolmannes kaikista vuonna 2012 toteutetuista
toimista perustui toimintapoliittiseen sykliin.
Toimien keskinäinen tasapaino määritettiin
jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien,
kuten EU:n virastojen, tarpeiden perusteella.
Perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kurssit
sisältyvät työohjelmaan Euroopan yhteisen
lainvalvontakulttuurin keskeisenä tekijänä.
Tietyillä toiminnan alueilla tapahtui merkittävää
kehitystä vuoden 2012 aikana. Näihin kuuluivat
verkko‑oppiminen ja Euroopan poliisiviranomaisten
vaihto‑ohjelma, jossa sekä osallistujamäärä että

tarjottavien koulutustoimien määrä nousivat.
Osana oppimisvälineiden tarjoamista
jäsenvaltioille CEPOL koordinoi kuuden yhteisen
koulutusohjelmansa ajantasaistamista. CEPOL
sai myös valmiiksi SIRENE‑koulutuskäsikirjan, jota
käytettiin aihetta käsittelevissä koulutustoimissa.
CEPOLin toimintaan oltiin edelleen yleisesti
tyytyväisiä, sillä 93 prosenttia osallistujista kertoi
olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä
toimintaan, johon he olivat osallistuneet.
CEPOLin sähköinen verkosto (e‑Net) toimi edelleen
jatkuvan oppimisen tukifoorumina. Verkoston
käyttäjien määrä on kasvanut huomattavasti sen
käyttöönotosta lähtien: vuonna 2007 käyttäjiä oli
207 ja vuoden 2012 lopussa jo yli 13 000.

CEPOLin työohjelma
Koulutustoiminta koostuu

Tärkeimmät luvut vuonna 2012
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tyytyväisyysaste

• kursseista
• seminaareista
• konferensseista
• verkkoseminaareista
• verkko‑oppimismoduuleista.
Lisäksi CEPOL tarjoaa
yhteisen koulutusohjelman
koulutusasiantuntijoita
jäsenvaltioiden käyttöön ja
virtuaalisia tietoperustoja
toimijayhteisöjen tueksi
tiedonvaihdon helpottamiseksi.

PAINOPISTE OPPIMISESSA
Vuonna 2012 CEPOL tarjosi 112 koulutus- ja oppimistapahtumaa, jotka
järjestettiin yhteistyössä jäsenvaltiokumppaneiden kanssa tai näiden toimesta.
Koulutusta annettiin 12 alalla ja edellisiin vuosiin verrattuna suuremmalle
osallistujamäärälle, ja tyytyväisyysaste oli edelleen yli 90 prosenttia.

Opiskeltavat alat
Toimintapoliittiseen sykliin liittyvät toimet
Muu järjestäytynyt rikollisuus
Terrorismin torjunta

Osallistuminen CEPOLin toimiin
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Verkko‑oppimisen ansiosta CEPOL voi laajentaa
tiedon saatavuutta lainvalvontayhteistyön
keskeisistä kysymyksistä. Verkko‑oppiminen
otettiin onnistuneesti käyttöön vuonna
2011, ja vuoden 2012 työohjelman keskeinen
tavoite oli kehittää ja parantaa CEPOLin
verkko‑oppimistarjontaa viraston strategisen
tavoitteen mukaisesti, joka koski sähköisten
oppimisjärjestelmien käytön kehittämistä ja
helpottamista. Vuoden 2012 loppuun mennessä
CEPOLin verkko‑oppimistarjonta koostui
online‑moduuleista, verkkoseminaareista ja
online‑toimijayhteisöistä. Vuoden 2012 aikana
verkko‑oppimistoimiin osallistui enemmän
henkilöitä kuin luokkahuoneopetukseen (3 628
osallistujaa verkko‑oppimisessa ja 2 098 osallistujaa
luokkahuonepohjaisessa oppimisessa).

Käytettävissä olevat verkko‑oppimismoduulit

Toimijayhteisöt

• Tietoverkkorikollisuus

• Yhteiset tutkintaryhmät

• Europol

• SIRENE

CEPOL tukee seuraavia toimijayhteisöille
tarkoitettuja foorumeja:

• Sukupuoleen perustuva väkivalta

• Euroopan poliisiviranomaisten
vaihto‑ohjelman tietoperusta

• Schengen

• Foorumi SIRENE‑käyttäjille
• Foorumi kouluttajille

• CEPOLin lähestymistapa
verkko‑oppimiseen ja -koulutukseen

• Englantia poliisiviranomaisille:
virtuaalikierros poliisiasemalla

• Lähipoliisitoiminta väkivaltaisen
radikalisoitumisen ja terrorismin
torjunnassa (CoPPRa).

• Englantia poliisiviranomaisille: etiikka ja
korruption ehkäisy
• Lissabonin sopimus

• Foorumi, joka tarjoaa
poliisitietoperustoja ja pääsyn CEPOLin
verkkoseminaareihin
• Foorumi kansallisille yhteyspisteille
• Foorumi e‑Netin hallinnoijille
• Foorumi yhteisille koulutusohjelmille.

Tutkimus ja tiede
CEPOL on sitoutunut nostamaan poliisitieteen profiilia
Euroopassa sekä kuromaan umpeen operatiivisen
poliisitoiminnan ja akateemisen tutkimuksen ja
analyysin välistä kuilua. Tunnustuksena tieteen ja
tutkimuksen kasvavalle merkitykselle koulutuksessa
ja poliisityössä – myös lainvalvontayhteistyössä –
CEPOL on asettanut strategiseksi tavoitteeksi, että
CEPOLista kehitetään lainvalvonnan tietopohja, jossa
huipputason tutkimustulokset vaikuttavat poliisityön
strategioihin ja tutkijoille tiedotetaan Euroopan
poliisiviranomaisten tarpeista.
Vuonna 2012 julkaistiin kaksi numeroa lehdestä,
joka käsittelee eurooppalaista poliisityötä
koskevaa tutkimusta ja tiedettä (European
police science and research bulletin) . Lisäksi
École Nationale Supérieure de la Police isännöi
kymmenettä vuotuista Euroopan poliisialan tiede- ja
tutkimuskonferenssia (European Police Research and
Science Conference). Järjestelyihin osallistuivat myös
Espanjan sisäasiainministeriö, Saksan ja Itävallan
poliisiakatemiat ja Interpol, ja konferenssiin osallistui
yli 100 poliisialan tutkijaa, poliisiviranomaista ja
kouluttajaa.

2014 loppuun saakka. Ohjelma rahoitetaan
kokonaisuudessaan CEPOLin talousarviosta,
ja siihen osallistui vuonna 2012 yhteensä 293
poliisiviranomaista ja asiantuntijaa 25 jäsenvaltiosta
sekä seitsemästä Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP)
piiriin kuuluvasta Itä‑Euroopan ja Länsi‑Balkanin
maasta. Tyytyväisyysaste ohjelmaan oli 92 prosenttia
vuonna 2012.
Vaihto‑ohjelma koostuu ylempien
poliisiviranomaisten, asiantuntijoiden, kouluttajien
ja poliisikomentajien kahdenvälisestä vaihdosta
sekä ryhmäopintomatkoista. Ohjelma täyttää
yhden CEPOLin keskeisistä tavoitteista kehitettäessä
eurooppalaista poliisikulttuuria, koska vaihto
edistää eri kulttuurien arvostusta sekä poistaa
ennakkoluuloja ja esteitä.
Vaihto-ohjelma vuonna 2012: toimikohtainen jakauma
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92 prosentin tyytyväisyysaste.
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ORGANISATORISET
KYSYMYKSET
CEPOL jatkoi muutosjohtamisen ohjelmaansa,
jolla pyritään keventämään ja tehostamaan
hallintoa ja jonka tärkeimmät tulokset ovat
hallintokustannusten väheneminen ja lisäresurssien
kohdentaminen viraston keskeiseen toimintaan.

Tilinpitäjä

JOHTAJA

Sisäinen valvonta
Laadunhallinta/
tietosuoja

Vanhempi sihteeri

Ulkosuhteet

Oppimisen, tieteen, tutkimuksen
ja kehitystyön osasto

Koulutusyksikkö

Varainhoitoyksikkö

Henkilöstöjohtaminen
CEPOL on saanut selkeästi tunnustusta suorituksensa
paranemisesta viime vuosina siten, että sille
myönnettiin lisävirkoja vuonna 2012. Tämän ansiosta
virasto saattoi perustaa kolme yksikköä, jotka
entisestään vahvistivat sen organisatorisia valmiuksia.

Talousarvion toteutus ja hallinnointi
CEPOLin toimintatalousarvio vuonna 2012 oli
8,45 miljoonaa euroa.
Talousarviomenojen jakautuminen osastoittain
vuonna 2012

Johdon tuki

Sisäisten palvelujen tuki

Suunnittelija

Tieto- ja
viestintätekniikka

Tiede, tutkimus ja
kehitystyö

Hankinnat ja omaisuuden
hallinta

Viestintä ja
suhdetoiminta

Henkilöstöhallinto

QR‑AE-13-001-FI‑N

Ohjelmien ja
hankkeiden
hallinnan yksikkö

Sisäisten palvelujen osasto

Laadun ylläpitäminen ja valvonta
Vuonna 2012 CEPOLissa tehtiin neljä päätarkastusta. Yhdessäkään niistä ei tehty
merkittäviä havaintoja.

Osasto 1
3 471 627 euroa
Osasto 2
427 000 euroa
Osasto 3
4 494 000 euroa

Virasto noudatti nyt kolmatta vuotta tasapainotetun arvioinnin järjestelmäänsä,
jossa toiminnan tulokset yhdistetään strategisiin tavoitteisiin ja monivuotisen
strategiasuunnitelman 2010–2014 toteutukseen. Vuodelle 2012 määritettiin
keskeiset suoritusindikaattorit, niitä tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, ja
tästä raportoidaan viraston ylemmälle johdolle ja hallintoneuvostolle. Vuonna
2012 useimmat tavoitteet saavutettiin, mikä osoittaa myönteistä kehitystä
vuoden 2011 tuloksiin verrattuna.
Keskeiset suoritusindikaattorit 2012
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prosenttiosuuksina (*)
100
90
80

82,1

70
60

66,5

50

88,0

95,1

65,6

Yht.

40
30
20
10
0

2008

2009

2010

2011

2012

(*) Vuotta 2012 koskeva prosenttiosuus perustuu alustaviin
tietoihin tilanteesta 31. joulukuuta 2012; tämän prosenttiosuuden
odotetaan kasvavan vähitellen, kun siirretyt määrärahat käytetään
vuoden 2013 loppuun mennessä, jolloin lopullinen käyttöaste on
tiedossa.

Asiakkaiden yleinen tyytyväisyys
(toimiin)
Suunniteltujen toimien toteutuminen
(vuotuinen työohjelma)
Yhdistetyt tiedot:
• käyttöön otetut yhteiset
koulutusohjelmat
• toteutetut toimet
• käyttöön otetut
verkko‑oppimismoduulit
• käynnistetyt strategia‑aloitteet
• toteutettu oikeus- ja sisäasioiden
tuloskortti
Vuotuisen talousarvion käyttöaste
(osastot 1, 2, 3)

Tavoite
2012
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2012
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93 %

95 %
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N/A

O1: 95 %
O2: 95 %
O3: 80 %

O1: 100 %
O2: 99 %
O3: 91 %
(yht. 95 %)

O1: 97 %
O2: 96 %
O3: 79 %
(yht. 88 %)
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