
Tiivistelmä
vuosikertomuksesta 2014

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) on EU:n erillisvirasto, joka 
kouluttaa poliisiviranomaisia ja vahvistaa erityisesti Euroopan 
maiden lainvalvontaviranomaisten valmiuksia vastata 
muuttuviin uhkiin keskittymällä etenkin Euroopan laajuisiin tai 
rajatylittäviin uhkiin.

CEPOL kehittää toimintavalikoimaansa turvallisuusuhkia 
koskevien arvioiden ja jäsenvaltioiden tarpeiden perusteella. 
CEPOL laatii koulutustoimintaa Euroopan unionin toimielinten 
strategisia ohjeita noudattaen.

Vuosi 2014 osoittautui hyvin haasteelliseksi. CEPOL paitsi 
saavutti vuodelle asettamansa tavoitteet, myös ylitti ne – 
huolimatta muutosta, joka lisäsi työn määrää valtavasti 
tavalliseen vuoteen verrattuna.

CEPOL pani työohjelmansa täytäntöön onnistuneesti ja toteutti 
useampia toimia kuin alun perin 
oli kaavailtu. Mikä tärkeää, CEPOL 
laajensi koulutustoimintaansa ja 
saavutti näin toistaiseksi suurimman 
osallistujamäärän. Osallistujamäärän 
kasvu osoittaa, että CEPOLin 
vuotuinen koulutustarjonta 
kiinnostaa ja tulee tarpeeseen. Se 
osoittaa myös CEPOLin sitoutuneen 
lisäämään koulutuksiin pääsyä.

Muutto Budapestiin

CEPOL muutti Budapestissa sijaitsevaan uuteen 
päätoimipaikkaansa 1. lokakuuta 2014. Koko hanke vietiin läpi 
alle neljässä kuukaudessa.

Muutto suoritettiin nopeasti, ja CEPOL onnistui välttämään 
kielteiset vaikutukset sekä laadukkaan koulutuksen tarjoamisen 
ja toiminnan jatkumisen keskeytymisen.

Muutto numeroin

– 360 tärkeää toimea
– tehtiin 4 kuukaudessa
– yli 90 prosenttia henkilöstöstä pysyi palveluksessa
– maksoi alle miljoona euroa.
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Vuoden 2014 työohjelman täytäntöönpano
Vuonna 2014 CEPOL järjesti 125 koulutustapahtumaa ja koulutti 
10 322 lainvalvonnan ammattilaista.
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Vuotuiseen työohjelmaan 2014 tehtiin tarkentavia muutoksia 
viraston verkoston ja sidosryhmien antaman panoksen 
perusteella. 
Sen tuloksena voitiin järjestetää aiheenmukaista ja 
kohdennettua toimintaa, joka räätälöitiin kunkin jäsenvaltion 
tarpeet huomioon ottaen ja toteutettiin EU:n sisäisen 
turvallisuusstrategian mukaisesti.

Vuoden 2014 toimintakokonaisuus perustui yhteentoista 
startegiseen painopistealaan. Toiminta kattoi esim. 
johtamisen, lainvalvontamenetelmät sekä EU:n yhteistyön 
ja talousrikollisuuden. Oppimistuotteet suunniteltiin 
helpottamaan tiedon jakamista ja parhaita käytäntöjä sekä 
edesauttamaan yhteisen eurooppalaisen lainvalvontakulttuurin 
kehittämistä.

CEPOLin toimintaan ollaan yleisesti hyvin tyytyväisiä: 
92 prosenttia osallistujista ilmoitti olevansa hyvin tyytyväinen 
tai tyytyväinen toimintaan (94 prosenttia koulutuskeskuksessa 
tarjottujen kurssien osallistujista, 91 prosenttia 
verkkoseminaarien osallistujista ja 91 prosenttia Euroopan 
poliisiviranomaisten vaihto-ohjelman osallistujista). 

Toiminta Osallistujamäärä

Koulutuskeskuksessa toteutettu 
toiminta

2 098

Verkkoseminaarit 5 399

Verkko-opiskelumoduulit 2 513

Vaihto-ohjelma 312

Yhteensä 10 322

Osallistujamäärä
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* Osallistujamäärään sisältyvät seminaarien, kurssien, konferenssien, verkko-opiskelumoduulien, verkkoseminaarien ja Euroopan 
poliisiviranomaisten vaihto-ohjelman osallistujat.



Kurssit, seminaarit ja konferenssit

Kurssit numeroin
– 71 koulutuskeskuksessa toteutettua toimea
– 2 098 osallistujaa
– 710 kouluttajaa 34 maasta sekä 24:stä EU:n elimestä tai 

kansainvälisestä elimestä
– 94 prosentin tyytyväisyysaste

CEPOL toteutti kaikkiaan 71 koulutuskeskuksessa järjestettyä 
toimea (kurssit, seminaarit ja konferenssit), ja ylitti näin asetetun 
tavoitteen (70). Koulutuskeskuksessa toteutetut toimet keräsivät 
2 098 osallistujaa, mikä on 8 prosenttia alkuperäistä ennustetta 
(1 944) enemmän. Lisäksi niihin osallistui 710 kouluttajaa 
34 maasta (EU:n jäsenvaltioista ja kolmansista maista) sekä 24:stä 
EU:n elimestä ja kansainvälisestä elimestä. Osallistumisaste 
(tosiasiallinen osallistujamäärä paikkamäärään verrattuna) oli 
korkea (108 prosenttia).

Kaikkiaan 63 toimelle myönnettiin apurahoja vuonna 2014. 
Toimista 62 toteutettiin ja yksi peruttiin. Vuonna 2014 
apurahatoimintaan oli budjetoitu 1 391 752 euroa, ja siihen 
käytettiin 1 158 225 euroa.
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Euroopan poliisiviranomaisten vaihto-ohjelma (EPEP)

EPEP numeroin
– 6 lohkoa
– 1 viikon pituinen vaihto
– 312 osallistujaa 28:sta EU:n jäsenvaltiosta ja 

10 assosioituneesta maasta

Vuonna 2014 vaihtoon pääsi mukaan 312 osallistujaa. Yleinen 
tyytyväisyysaste oli 91 prosenttia.

CEPOLin Euroopan poliisiviranomaisten vaihto-ohjelmassa oli 
vuonna 2014 kuusi lohkoa: 1) poliisiviranomaisille tarkoitettu 
yleinen lohko, 2) ylemmän poliisijohdon lohko, 3) kouluttajien 
lohko, 4) tutkijoiden lohko, 5) viranomaisten välinen lohko ja 
6) Euroopan naapuruuspolitiikan ja Länsi-Balkanin lohko.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu numeroin
– 54 verkkoseminaaria toteutettiin
– 23 verkko-opiskelumoduulia
– 7 912 käyttäjää (verkkoseminaarit ja 

verkko-opiskelumoduulit)  
– 91 prosentin tyytyväisyysaste

 

CEPOLin tiloissa annettavan koulutuksen lisäksi virasto tarjoaa 
erilaisia verkko-opiskelun välineitä. Osallistujat voivat valita 
verkkomoduulien, verkkoseminaarien ja online-yhteisöille 
tarkoitettujen foorumien välillä. Nämä välineet auttavat 
lainvalvonnan ammattilaisia lisäämään tietämystään, jakamaan 
kokemuksiaan ja kehittämään taitojaan.

Verkko-opiskelun kysyntä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 
2014 CEPOL toteutti 54 verkkoseminaaria, jotka keräsivät 
yhteensä 5 399 osallistujaa. Näistä verkkotapahtumista 
44 perustui vuotuiseen työohjelmaan, kahdeksan toteutettiin 
tapauskohtaisten tarpeiden perusteella ja kaksi varaluettelosta. 
Osallistujat olivat kaikkiaan (91 prosenttia) hyvin tyytyväisiä 
vuonna 2014 järjestettyihin verkkoseminaareihin.

CEPOLilla oli 31. joulukuuta 2014 mennessä 23 
verkko-opiskelumoduulia tarjolla sähköiseen e-Net-verkkoon 
kuuluvassa opiskelunhallintajärjestelmässä (LMS). Moduuleissa 
vieraili 2 513 käyttäjää.

Vuonna 2014 kaikkiaan 7 912 käyttäjää osallistui 
verkko-opiskelutoimintaan (ks. alla oleva taulukko).
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CEPOLin verkko-opiskeluvälineet 
vuonna 2014

Käyttäjien määrä

Verkkoseminaarit 5 399

Verkko-opiskelumoduulit 2 513

Yhteensä 7 912
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Yhteiset koulutusohjelmat
Vuonna 2014 päivitettiin kahta yhteistä koulutusohjelmaa: 
rahanpesu ja ihmiskauppa. Vuonna 2014 hallintoneuvosto 
hyväksyi virallisesti neljä yhteistä koulutusohjelmaa, 
joista kolmea oli päivitetty vuonna 2013 (huumekauppa, 
terrorismintorjunta ja Eurojust) ja yhtä vuonna 2014 
(rahanpesu).

Tutkimus ja tiede

Tutkimus ja tiede numeroin
– 293 asiantuntijaa luennoitsijoiden, kouluttajien ja 

tutkijoiden tietokannassa
– 1 600 julkaisua verkkokirjastossa

Vuonna 2014 luennoitsijoiden, kouluttajien ja tutkijoiden 
tietokantaan (LTR database) merkittyjen asiantuntijoiden määrä 
nousi huomattavasti: vuoden lopussa heitä oli 293. Muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä EU:n 
erillisvirastot, kuten EUROPOL ja EMCDDA, ovat nimittäneet 
siihen asiantuntijoita.

Vuonna 2014 julkaistiin kaksi uutta European Science and 
Research Bulletin -lehden numeroa (10 ja 11).

Rekisteröityneet e-Net-verkon käyttäjät pystyivät 
hyödyntämään myös CEPOLin ”tietämysvarastoa”, 
verkkokirjastoa, jossa oli vuoden 2014 lopussa 1 600 julkaisua.

Euroopan yhteinen maisteriohjelma
Euroopan yhteinen maisterinohjelma on kaksivuotinen 
maisteritason koulutus, joka soveltuu lainvalvontaviranomaisen 
työn ohella suoritettavaksi. Yhteisen maisterinohjelman 
tarkoituksena on kouluttaa lainvalvontaviranomaisia ottamaan 
sekä operatiiviseen että muuhun käyttöön EU:n välineitä, 
erityisesti rajatylittävää poliisiyhteistyötä. Kyseessä on 
ensimmäinen CEPOLin tarjoama akateeminen ohjelma.

Maisterinohjelman konsortiosopimuksen laatineeseen 
työryhmään osallistui 12 edustajaa poliisikouluista sekä 
yliopistojen edustajia 10 EU-maasta. Sopimus allekirjoitettiin 
9. joulukuuta 2014. Maisterinohjelman johtoryhmän 
ensimmäinen kokous pidettiin 10. joulukuuta 2014. 
Akkreditointimenettely käynnistettiin vuoden 2014 lopussa, 
ja akkreditointisopimus allekirjoitetaan vuonna 2015. CEPOL 
toteuttaa ensimmäisen maisterinohjelman vuosina 2015–2017.

Ulkosuhteet
Yhteistyökumppanuus on ollut jo vuosia menestyksen avain. 
CEPOL on yhdessä verkkokumppaniensa kanssa pyrkinyt 
vahvistamaan ja toteuttamaan käytännössä työsuhteitaan 
itäisen kumppanuuden maihin ja Länsi-Balkanin maihin. 
CEPOL on kiinnittänyt erityistä huomiota yhteistyöhön 
oikeus- ja sisäasioista vastaavien virastojen ryhmässä sekä 
sidosryhmäsuhteidensa vahvistamiseen.

Ulkosuhteet numeroin

– 8 hanketta valmiuksien lisäämiseksi toteutettiin 
CEPOLin tuella

– 9 yhteistyösopimusta kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa

– 10 työjärjestelyä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa

– 2 yhteisymmärryspöytäkirjaa kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa

– 4 epävirallista yhteistyösopimusta (2 voimassa, 
2 valmisteluvaiheessa)

Työjärjestelyt olivat CEPOLin keskeinen saavutus vuonna 2014. 
CEPOL allekirjoitti työjärjestelyn Bosnia ja Hertsegovinan kanssa 
joulukuussa 2014, saattoi päätökseen neuvottelut entisen 
Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (EU:n neuvoston 
tekemien muutosten jälkeen käydyn kirjeenvaihdon aikana) 
ja käynnisti neuvottelut Serbiassa, Kosovossa1, Armeniassa, 
Ukrainassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien koulutuslaitosten kanssa.

CEPOL tuki vuonna 2014 kahdeksaa EU:n jäsenvaltioiden 
tai kansainvälisten organisaatioiden toteuttamaa hanketta 
valmiuksien lisäämiseksi. Nämä hankkeet kattoivat monia erilaisia 
aiheita verkko-opiskelun tukimenetelmistä ja lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä koskevista koulutuksista siviilikriisinhallintaan ja 
muihin tärkeisiin poliisitoimintaan liittyviin aiheisiin.

1  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen 
Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
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