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JOHDANTO 

Tässä kertomuksessa esitellään unionin keskeiset toimet ja tulokset humanitaarisen avun 
ja pelastuspalvelun alalla vuonna 2015. Toimet on toteutettu EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioista vastaavan Euroopan 
komission pääosaston (ECHO)1 välityksellä. Humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta 
vastaavalla komission jäsenellä Christos Stylianidesilla on kaksi tehtävää: avun 
tarjoaminen humanitaarisiin kriiseihin eri puolilla maailmaa ja 
pelastuspalveluviranomaisten välisen yhteistyön vahvistaminen kaikkialla 
Euroopassa, jotta luonnon tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin voidaan 
vastata Euroopassa ja sen ulkopuolella.2  

ECHO:n tehtävänä on ihmishenkien pelastaminen ja säilyttäminen, inhimillisen 
kärsimyksen ehkäiseminen ja lieventäminen sekä kriisien koettelemien 
väestöryhmien koskemattomuuden ja ihmisarvon turvaaminen. Tehtävä täytetään 
humanitaaristen avustustoimien3 ja pelastuspalvelutoimien avulla4. EU:n humanitaarinen 
apu on uusista, toistuvista ja pitkittyneistä kriiseistä kärsivien yhteisöjen ja uhrien 
elinehto. Se auttaa niitä varautumaan paremmin tuleviin hätätilanteisiin. Täydentävät 
pelastuspalvelutoimet tarjoavat asiantuntijaryhmien, pelastusvälineistön ja katastrofien 
reaaliaikaisen seurannan muodossa välitöntä tukea Euroopan unionin alueella ja sen 
ulkopuolella. Kansainvälisen yhteisön ripeällä ja tehokkaalla toiminnalla voidaan 
katastrofin sattuessa säästää ihmishenkiä. 

EU on yhdessä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien kanssa maailman suurin avunantaja. 
Apu – joka perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 196 ja 214 artiklaan 
– on eurooppalaisen yhteisvastuun olennainen ilmentymä.

                                                            
1 Humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96 

19 artiklassa edellytetään, että komissio esittää jokaisen varainhoitovuoden jälkeen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen, jossa on selvitys varainhoitovuonna rahoitetuista 
toimista. 

2 Komission jäsenen tehtävien ulkoinen ulottuvuus merkitsee, että hän antaa oman panoksensa unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan työhön. Korkea 
edustaja vastaa kaikkien komission jäsenten työn ohjaamisesta ja koordinoinnista ulkosuhteita 
koskevissa asioissa. Tässä toimintamallissa otetaan kaikilta osin huomioon humanitaarisen avun 
toimintaperiaatteet. Humanitaarista apua on annettava humanitaaristen periaatteiden ja 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti, yksinomaan kärsivien väestöryhmien tarpeiden 
perusteella ja humanitaarista apua koskevaa eurooppalaista konsensusta noudattaen. 

3 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta 
(EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1). 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924). 
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TIIVISTELMÄ 

Humanitaaristen kriisien huima kasvu jatkui vuonna 2015. Aseelliset konfliktit ja 
siviileihin kohdistuvat hyökkäykset lisääntyivät eri puolilla maailmaa huolestuttavaa 
vauhtia. Luonnonkatastrofeja, joita ilmastonmuutos ja väestökasvu vielä pahentavat, 
tapahtuu entistä useammin ja ne ovat entistä tuhoisampia. Maailmassa on yli 60 
miljoonaa5 ihmistä, jotka ovat joutuneet siirtymään pois kotiseudultaan, ja pitkittyneestä 
pakkosiirtolaisuudesta on tullut merkittävä humanitaarinen, poliittinen ja taloudellinen 
haaste sekä kehityshaaste. Tarpeet ovat yhä useammin käytettävissä olevia resursseja 
suuremmat, ja humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimittaminen on käymässä yhä 
monimutkaisemmaksi. Näiden ennennäkemättömien olosuhteiden vuoksi EU on 
suunnannut humanitaarisen avun kaikkein hädänalaisimmille ja haavoittuvimmille 
ihmisille. EU on unionin pelastuspalvelumekanismin välityksellä myös varmistanut, että 
luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien uhrien avustustoimet, joita toteutetaan niin 
Euroopassa kuin muuallakin maailmassa, koordinoidaan hyvin EU:n tasolla. 

• Vuonna 2015 EU toimitti humanitaarista ja pelastuspalveluapua yli 
1,5 miljardin euron arvosta. Tällä summalla tarjottiin apua yli 134 
miljoonalle ihmiselle, jotka olivat joutuneet luonnonkatastrofien tai konfliktien 
uhreiksi yli 80 maassa. Vuonna 2015 humanitaaristen toimien määrärahat – joita 
komissio pani täytäntöön enemmän kuin koskaan aiemmin – käytettiin yhä 
useammin esiintyviin ja yhä vakavammaksi käyviin luonnonkatastrofeihin ja 
muihin humanitaarisiin kriiseihin. 

• EU:hun tällä hetkellä saapuvien pakolaisten suurin lähtömaa on Syyria. Syyrian 
konflikti jatkuu laantumattomana jo viidettä vuotta ja on edelleen maailman 
suurin humanitaarinen ja turvallisuuskriisi. Syyriassa ja sen naapurimaissa 
toteutettuihin elintärkeisiin operaatioihin osoitettiin vuonna 2015 yli 
370 miljoonaa euroa. Sen lisäksi, että maansisäisiä pakolaisia autettiin heidän 
kotimaissaan, haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten, 
turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten humanitaarisia hätäaputoimia rahoitettiin 
(22 miljoonalla eurolla) myös kauttakulkumaissa ja varsinkin Länsi-Balkanilla. 
Unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin Unkarissa, Serbiassa, Sloveniassa, 
Kroatiassa ja Kreikassa, kun ne tarvitsivat välittömästi aineellista tukea 
pakolaistulvasta selviytymiseen.   

• Irakin saamaa humanitaarista apua lisättiin huomattavasti vuonna 2015: 
EU:n talousarviosta osoitettiin lähes 79 miljoonaa euroa tähän 
humanitaariseen kriisiin, joka on yksi nopeimmin leviävistä kriiseistä maailmassa. 
Yhtenä suurimmista haasteista on siviilien suojelu. Irakissa on myös lähes 
250 000 syyrialaispakolaista. 

• Sahelin saama rahoitus kasvoi 229 miljoonaan euroon, jolla tarjottiin 
apua lähinnä ruoka- ja ravitsemuskriisiin. Sahelin toistuvat ruokakriisit ovat 
heikentäneet rajusti köyhimpien perheiden selviytymiskykyä ja pakottaneet sadat 
tuhannet ihmiset jättämään kotinsa. Elintarviketurvan tilannetta ovat osaltaan 
vaikeuttaneet Malin, Keski-Afrikan tasavallan ja Pohjois-Nigerian konfliktit, jotka 
ovat levinneet Tšadiin, Nigeriin ja Kameruniin. 

                                                            
5 http://blogs.worldbank.org/opendata/record-number-forcibly-displaced-people-has-reached-60-

million-worldwide-data-show 
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• Jatkuva aseellinen konflikti Etelä-Sudanissa vastaa kolmostason hätätilaa ja on 
ajanut kotiseudultaan miljoonia ihmisiä aiheuttaen suunnattoman suuria 
humanitaarisen avun tarpeita. Vuonna 2015 tuettiin yhteensä 127 miljoonan 
euron EU-rahoituksella elintärkeitä toimia Etelä-Sudanissa ja autettiin 
naapurimaissa olevia eteläsudanilaisia pakolaisia. 

• Joulukuussa 2015 EU ilmoitti myöntävänsä 125 miljoonan euron 
rahoitusosuuden hätätoimiin, joita toteutetaan äärimmäisestä sääilmiöstä El 
Niñosta kärsivissä Afrikan, Karibian sekä Keski- ja Etelä-Amerikan maissa. 
Kohdennettuja katastrofiriskien vähentämistoimia ja paikallisten 
valmiuksien kehittämistoimia tuetaan alueilla, joilla ilmenee suuria paikallisia 
haavoittuvuuksia. 

• Heinäkuussa 2015 YK luokitteli Jemenin kriisin kolmostason hätätilaksi. EU:n 
humanitaarinen rahoitus, joka oli yhteensä 50 miljoonaa euroa vuonna 
2015, kohdistui Jemenissä sekä maansisäisiin pakolaisiin että 
jemeniläisiin pakolaisiin. Yhdessä köyhyyden, väestön pakkosiirtojen ja 
elintarvikkeiden nousevien hintojen kanssa konflikti pahentaa jo ennestään 
vakavaa humanitaarista kriisiä. Myös Afrikan sarven humanitaarinen kriisi 
vaikuttaa suoraan Jemeniin. 

• Miljoonat ukrainalaiset tarvitsevat humanitaarista apua maan itäosassa käynnissä 
olevan konfliktin vuoksi. Ukrainan kansalle annettavaan humanitaariseen 
apuun ja varhaiseen jälleenrakennusapuun osoitettiin 30 miljoonaa euroa 
EU:n talousarviosta. Lisäksi maalle toimitettiin luontoissuorituksina annettavaa 
apua unionin pelastuspalvelumekanismin välityksellä. 

• Nepalin maanjäristyksen uhreille annettiin 15 miljoonan euron arvosta 
humanitaarista hätäapua sen lisäksi, että maahan lähetettiin unionin 
pelastuspalvelumekanismin kautta pelastuspalvelun asiantuntijoita, 
etsintä- ja pelastusryhmiä sekä ensiapuryhmiä ja avustustarvikkeita. 

• Koulutuksen järjestämisestä hätätilanteissa tuli toimien ensisijainen 
tavoite vuonna 2015. Koulutus on elintärkeää humanitaarista toimintaa, kun on 
kyse niinkin merkittävistä väestön pakkosiirroista kuin viime vuonna. Yli 1,5 
miljoonaa lasta sai hätätilanteissa annettavaa koulutustukea vuonna 2015.  

• Vuonna 2015 unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin 25 
hätätilanteessa (ennakkovaroitusten, seurannan ja avunpyyntöjen vuoksi). 
Katastrofien koettelemista EU-maista ja muista maista lähetettiin mekanismiin 
19 suoraa avunpyyntöä. 

• Vuonna 2015 pidettiin myös toistaiseksi menestyksekkäin Euroopan 
pelastuspalvelufoorumi. Se on joka toinen vuosi järjestettävä suurkonferenssi, 
johon osallistuvat kaikki eurooppalaiset pelastuspalvelun sidosryhmät ja eräät 
kansainväliset sidosryhmät. Vuoden 2015 foorumi tarjosi tilaisuuden käynnistää 
virallisesti yhteistyö naapurimaiden kanssa. Samalla aloitettiin uusi tärkeä työ, 
joka koskee pelastuspalvelussa käytettäviä kauko-ohjattuja ilma-alusjärjestelmiä. 

• EU on torjunut poikkeuksellisen voimakkain toimin Ebola-epidemiaa 
Länsi-Afrikassa taudin puhjettua siellä maaliskuussa 2014. Kiireellisimpiin 
avuntarpeisiin vastattiin humanitaarisella avulla, minkä lisäksi alueelle lähetettiin 
hätäaputarvikkeita ja asiantuntijoita unionin pelastuspalvelumekanismin 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
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välityksellä. Nämä toimenpiteet johtivat lopulta taudin kukistamiseen 
tammikuussa 2015. Ebola-kriisistä saatujen kokemusten perusteella perustettiin 
vuonna 2015 eurooppalaiset lääkintäapujoukot, jotka toimivat unionin 
pelastuspalvelumekanismin yhteydessä vapaaehtoisena reservinä.  

• Katastrofiriskien vähentämistä käsittelevässä YK:n kolmannessa 
maailmankonferenssissa, joka pidettiin Sendaissa (Japanissa) maaliskuussa 2015, 
hyväksyttiin uusi kehys katastrofiriskien vähentämiseksi. Unionilla oli johtava 
rooli katastrofiriskien vähentämistä koskevan tehostetun kehyksen 
laadinnassa. Se määritteli lisätoimia, joilla vähennetään riskejä ja parannetaan 
kykyä selviytyä ja palautua katastrofitilanteista kestävän kehityksen yhteydessä 
hyödyntämällä synergioita ilmastonmuutostoimiin. 

• Euroopan unionin vapaaehtoisapua koskevan aloitteen ensimmäiset 
ehdotuspyynnöt vapaaehtoisten kokoamiseksi julkaistiin vuonna 2015. Jopa 
18 000 ihmistä saa vuoteen 2020 mennessä tilaisuuden toimia vapaaehtoisapuna 
operaatioissa eri puolilla maailmaa. 
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HUMANITAARINEN APU 

Unioni on edelleen esimerkillinen humanitaarisen avun antaja. Komissio huolehtii siitä, 
että kaikki avustustoimet ovat humanitaaristen periaatteiden mukaisia, merkityksellisiä, 
kohdistuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin avunsaajiin ja perustuvat 
asianmukaisiin tarvearvioihin. Avustustoimet toteutetaan yhdessä kumppanien kanssa 
siten, että varmistetaan elintärkeiden alojen rahoituksen kustannusvaikuttavuus ja 
-tehokkuus ja että tuetaan maailman humanitaarisen avun järjestelmän 
kokonaisvalmiutta. Näiden periaatteiden merkitys humanitaarisen toimintatilan 
säilyttämisessä on saanut laajaa tunnustusta arvioinneissa, joita ulkopuoliset ja 
riippumattomat tahot ovat tehneet komission operaatioista (Tiivistelmä vuonna 2015 
suoritetuista humanitaaristen hankkeiden arvioinneista on liitteessä 1. Pelastuspalvelun 
arviointi perustuu sen oikeudellisen perustan mukaisiin vaatimuksiin. Unionin 
pelastuspalvelumekanismin kokonaisarviointi käynnistyy vuoden 2016 jälkipuoliskolla. 
Pelastuspalvelua ei siis ole arvioitu vuonna 2015). 

Pakolaiskriisi 

Syyria 

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat tärkeimpiä avunantajia Syyrian 
kriisissä. Syyrialaispakolaisia on Syyrian naapurimaissa ja laajemmalla alueella arviolta 
yli 4,5 miljoonaa, ja Syyrian sisäisten pakolaisten määrä on noin 6,5 miljoonaa. Vuonna 
2015 EU:n talousarviosta osoitettiin yli 160 miljoonaa euroa Syyriassa 
toteutettuihin elintärkeisiin operaatioihin. Toimien keskeisiä strategisia tavoitteita 
olivat monialaisen, nopean, joustavan ja tarpeiden vaatiman avun toimittaminen 
hätätilanteisiin sekä säännöllisen humanitaarisen avun tarjoaminen kotiseudultaan jo 
siirtymään joutuneille ja haavoittuville väestöryhmille. Useimmat pakolaiset löytävät 
pakopaikan sellaisista maista ja sellaisten kansojen keskuudesta, jotka kamppailevat jo 
itse köyhyyttä ja puutetta vastaan. Sen vuoksi humanitaarista apua tarjotaan usein myös 
alueella oleville yhteisöille, jotka ottavat pakolaisia vastaan. 

Syyriaa koskeva kokonaisvaltainen toimintatapa perustuu neljän pilarin strategiaan, 
joka pitää sisällään neuvottelut humanitaaristen toimijoiden pääsemiseksi 
avuntarvitsijoiden luo, hätäaputoimet, suojelun, vastuuvelvollisuuden ja 
kumppanuuksien tukemisen. Vuoden 2015 strategisen valmiussuunnitelman 
(Strategic Response Plan) yhtenä päärahoittajana unioni auttoi tarjoamaan 12 miljoonalle 
avunsaajalle terveydenhuoltoapua, viidelle miljoonalle suojelupalveluja, kahdeksalle 
miljoonalle vesi-, saniteetti- ja hygieniapalveluja ja yli kuudelle miljoonalle 
haavoittuvassa asemassa olevalle maansisäiselle pakolaiselle majoitusta ja muita 
tarvikkeita kuin elintarvikkeita. Unioni on osallistunut yhä tiiviimmin kansainvälisiin 
diplomaattialoitteisiin (esim. Wienin neuvotteluihin) ja toimiin, joiden tavoitteena on 
edistää humanitaaristen perusperiaatteiden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
noudattamista. 

Naapurimaat 

Vuonna 2015 EU:n talousarviosta osoitettiin 97 miljoonaa euroa tukea 665 000 
ihmiselle Libanonissa, erityisesti naisille ja lapsille. Noudattamalla monenlaisiin 
tarkoituksiin sopivan käteisavustuksen toimintamallia apu suunnattiin kaikkein 
haavoittuvimpien ihmisten perustarpeisiin, kuten elintärkeään erikoissairaanhoitoon, 
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majoituksen tarjoamiseen sekä vesi- ja saniteettihuoltoon. Lisäksi rahoitettiin yksittäisiä 
suojelutoimia, kuten väkivallan uhreille tarjottua neuvontaa ja oikeusapua. 

Jordaniassa pääpaino asetettiin kustannusvaikuttavimmille ja -tehokkaimmille 
ratkaisuille, joissa keskitytään perustarpeiden tyydyttämiseen. Tällaisiin ratkaisuihin 
myönnettiin käteisavustuksia yhteensä 58 miljoonaa euroa. Unioni myönsi 
esimerkiksi Unicefille tukea, jolla autettiin 56 000:ta kaikkein haavoittuvimpien 
syyrialaisten pakolaisperheiden lasta. Perheet saivat lasta kohden 20 Jordanian dinaarin 
suuruisen kuukausittaisen käteisavustuksen. Ohjelman välittömänä tavoitteena oli auttaa 
täyttämään kustakin lapsesta aiheutuvat tarpeet ja kulut ja estää näin hädänalaisia 
perheitä turvautumasta negatiivisiin selviytymiskeinoihin, kuten lapsityöhön tai ravinnon 
vähentämiseen rahan säästämiseksi. Ohjelman jälkeen yli 50 prosenttia perheistä ilmoitti 
välttäneensä ainakin yhden negatiivisen selviytymisstrategian käyttämisen, ja 
91 prosenttia otantaryhmästä ilmoitti avun parantaneen perheen yleistä hyvinvointia. 

Kymmeniä vuosia kestäneen konfliktin jälkeen haavoittuvassa asemassa olevat irakilaiset 
kamppailevat toimeentulosta vaikeassa hätätilanteessa, joka jatkuu jo kolmatta vuotta. 
Taistelut ja lahkojen välinen väkivalta ovat ajaneet miljoonia ihmisiä pois kotiseudultaan. 
Irakissa kärsitään paitsi sisäisen konfliktin myös naapurimaan Syyrian konfliktin 
seurauksista. Irak on ottanut vastaan satoja tuhansia rekisteröityjä syyrialaispakolaisia. 
Vastatakseen kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin unioni lisäsi huomattavasti 
humanitaarista apuaan Irakille osoittamalla sille rahoitusta lähes 79 miljoonaa 
euroa vuonna 2015. Tavoitteena oli tarjota suojaa ja apua Irakin sisäisille pakolaisille, 
syyrialaispakolaisille ja muille konflikteista kärsiville haavoittuville väestöryhmille. 

Vuonna 2015 Turkki julistettiin maaksi, joka ottaa vastaan eniten pakolaisia 
maailmassa. Vuoden lopulla maassa rekisteröitiin yli 2,5 miljoonaa syyrialaispakolaista. 
EU:n talousarviosta osoitettiin lähes 36 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun, 
jolla täytettiin kaikkein haavoittuvimpien pakolaisten kiireelliset avuntarpeet. Yhtenä 
avun pääkohteena oli terveydenhuollon sektori ja erityisesti sodassa haavoittuneiden 
fyysinen kuntoutus tai leikkausten jälkihoito sekä perussairaanhoidon palvelujen 
tarjoaminen noin 130 000 ihmiselle palvelujen puutteesta voimakkaasti kärsivillä alueilla. 
Tärkeällä sijalla ovat myös noin 230 000 ihmistä tavoittavat ohjelmat, joissa kaikkein 
haavoittuvimmille pakolaisperheille tarjotaan kuponkeja kotitalouden perustarvikkeiden 
hankkimiseksi. 

Lisäksi Eurooppa-neuvosto suhtautui 15. lokakuuta 2015 myönteisesti Turkin kanssa 
laadittuun yhteiseen toimintasuunnitelmaan. Se on osa kokonaisvaltaista 
yhteistyöohjelmaa, joka perustuu jaettuun vastuuseen sekä molemminpuolisiin 
sitoumuksiin ja niiden täytäntöönpanoon. Turkin pakolaisavun koordinointiväline6 tarjoaa 
merkittävästi uusia taloudellisia resursseja ja koordinointimekanismin, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että pakolaisten ja heitä vastaanottavien yhteisöjen 
tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti ja koordinoidusti. Välineellä koordinoidaan 
yhteensä 3 miljardin euron suuruista rahoitusta vuosina 2016–2017. 

Vuonna 2015 yli miljoona ihmistä matkasi EU:hun käyttäen pääasiallisesti reittiä, jota on 
alettu kutsua Länsi-Balkanin reitiksi ja joka kulkee ensin Turkin ja sitten Kreikan läpi 
Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. EU:n talousarviosta rahoitettiin myös 22 miljoonalla 
eurolla humanitaarisia hätäaputoimia Länsi-Balkanilla haavoittuvassa asemassa 
olevien pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja apua tarvitsevien siirtolaisten tukemiseksi. 
Tuella autettiin tarjoamaan hätäapua (ruokaa, vettä, hygieniatuotteita, muita tarvikkeita 
                                                            
6 COM(2015) 9500 final. 



 

9 
 

kuin elintarvikkeita, terveydenhuoltoa, perussuojaa ja talvivarusteita) maiden rajoilla, 
rekisteröintipisteissä ja muissa paikoissa, joihin oli keskittynyt suuri määrä pakolaisia.  

 

Afrikan humanitaariset kriisit 

Sahel 

Sahel on maailman köyhimpiä alueita ja kärsii vuoden 2005 jälkeisen neljän peräkkäisen 
ruoka- ja ravitsemuskriisin jälkivaikutuksista, joita ilmastonmuutos pahentaa 
entisestään. Toistuvat kriisit ovat heikentäneet rajusti köyhimpien perheiden 
selviytymiskykyä. Ne kamppailevat vuosi toisensa jälkeen täyttääkseen 
peruselintarvikkeiden tarpeensa etenkin satokausien välisenä pitkänä ajanjaksona. 
Vuonna 2015 Saheliin (Burkina Fasoon, Kameruniin, Tšadiin, Maliin, 
Mauritaniaan, Nigeriin, Nigeriaan ja Senegaliin) osoitettu rahoitus nousi 229 
miljoonaan euroon, ja sillä tarjottiin apua ruoka- ja ravitsemuskriisiin. 

Tšad on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista ja kärsii monella tavoin hätää 
pitkään jatkuneen puutteellisen elintarviketurvan, aliravitsemuksen, luonnonuhkien, 
epidemioiden ja väestöryhmien massiivisten muuttoliikkeiden vuoksi. EU antoi Tšadille 
humanitaarista apua yhteensä 58 miljoonaa euroa vuonna 2015. Avun turvin 
75 000 kotitaloutta pystyi hankkimaan peruselintarvikkeita raha-avustuksilla ja 
kupongeilla. Vuosikymmeniä jatkunut poliittinen epävakaus ja luonnonkatastrofit 
naapurimaassa Keski-Afrikan tasavallassa ovat synnyttäneet pakolaisvirran, joka rasittaa 
lisää jo ennestään tiukoilla olevia resursseja. 

Boko Haramin harjoittama laajalle levinnyt väkivalta Koillis-Nigeriassa on jo pitkään 
puutteellisen elintarviketurvan ohella aiheuttanut massiivisen maastapaon. Vuoden 
2015 kuluessa EU:n talousarviosta osoitettiin 21,5 miljoonaa euroa 
humanitaariseen apuun Nigeriassa, jossa pakkomuuttajille ja konfliktien uhreille 
tarjottiin kiireellistä ruoka-apua sekä terveys- ja suojelupalveluja. Yli kaksi miljoonaa 
nigerialaista on siirretty pakkotoimin maan sisällä, ja yli 190 000 on paennut 
naapurimaihin Nigeriin, Kameruniin ja Tšadiin. Humanitaarinen yhteisö odottaa uutta 
massiivista pakkomuuttoaaltoa, koska Tšadjärven saarilla asuvaa väestöä evakuoidaan 
jatkuvasti alueella toteutettavien sotilasoperaatioiden vuoksi.  

Etelä-Sudan 

Etelä-Sudania ovat vaivanneet jatkuvat kriisit, jotka ovat aiheuttaneet suunnattomia 
humanitaarisen avun tarpeita. EU antaa yli 40 prosenttia Etelä-Sudanin 
humanitaarisen avun rahoituksesta, jolla tuetaan noin kahdelle miljoonalle ihmiselle 
tarkoitettuja elintärkeitä ohjelmia. Yksin vuonna 2015 EU antoi maalle tukea 127 
miljoonan euron arvosta. Joulukuusta 2013 jatkuneessa aseellisessa selkkauksessa on 
saanut surmansa tuhansia ihmisiä ja yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään 
kotinsa. Elokuussa 2015 allekirjoitettiin rauhansopimus, mutta maan tilanne ei ole 
rauhoittumaan päin.  

Keski-Afrikan tasavalta 

Keski-Afrikan tasavallan poliittinen epävakaus, luonnonkatastrofit ja myös alttius 
ilmastonmuutokselle ovat osaltaan vaikuttaneet maan talouden tuhoutumiseen, 
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vajavaiseen kehitykseen ja valtion laitosten heikentymiseen. EU on ollut vuonna 2013 
alkaneesta konfliktista lähtien tärkein humanitaarisen avun antaja 73 miljoonan euron 
osuudellaan. Maan tilanne on edelleen äärimmäisen epävakaa. Vuonna 2015 EU:n 
humanitaarinen apu Keski-Afrikan tasavallalle oli yhteensä 25 miljoonaa euroa, 
ja sillä tuettiin hankkeita, jotka koskivat ihmisten suojelua, sairaanhoidon saatavuutta, 
ruoka- ja ravitsemusapua, puhtaan veden jakelua, saniteettipalveluja, logistiikkaa ja 
humanitaarisen avun koordinointia. Toukokuussa 2015 pidettiin Keski-Afrikan tasavaltaa 
käsittelevä korkean tason kansainvälinen konferenssi, jossa keskityttiin maan 
humanitaarisen avun tarpeisiin, elvytykseen ja selviytymiskyvyn parantamiseen.  
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Siirtymään joutunut väestö: Lähi-itä, Keski-Aasia ja Afrikka, 2015 
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Muut humanitaariset kriisit 

El Niño -kriisi 

EU ilmoitti myöntävänsä 125 miljoonan euron rahoitusosuuden hätätoimiin, 
joita toteutetaan El Niño -ilmiöstä kärsivissä Afrikan, Karibian sekä Keski- ja 
Etelä-Amerikan maissa. Tämä kolmen vuosikymmenen merkittävin sääilmiö, jota 
ilmastonmuutos pahentaa, vaikuttaa yli 41 miljoonaan ihmiseen maailmassa7. Yksi El 
Niño -ilmiöstä pahiten kärsivistä maista on Etiopia. Se on ilmoittanut kuivuuden 
aiheuttamasta puutteellisesta elintarviketurvasta kärsivien ihmisten lukumäärän 
kasvaneen 2,9 miljoonasta 8,2 miljoonaan tammikuun ja lokakuun 2015 välisenä aikana.  

Jemen 

Jemenin vaikea ja monisyinen kriisi johtuu pohjimmiltaan poliittisesta epävakaudesta, 
aseellisista konflikteista, heikosta talouskasvusta ja pitkäaikaisesta alikehittyneisyydestä. 
Yli 47 prosenttia maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella alle kahdella eurolla 
päivässä, ja aliravitsemus on kolmanneksi suurinta maailmassa. Vuonna 2015 EU:n 
talousarviosta annettiin 50 miljoonalla eurolla apua konfliktista ja 
pakkosiirroista, puutteellisesta elintarviketurvasta sekä aliravitsemuksesta 
kärsiville väestöryhmille maan eri osissa. Valtaosa humanitaarisesta rahoituksesta 
käytetään ruoan, vesi- ja saniteettihuollon, perussairaanhoidon sekä majoituksen ja 
taloustarvikkeiden tarjoamiseen maansisäisille pakolaisille, Afrikan sarven pakolaisille ja 
yhteisöille, jotka ottavat vastaan kotiseudultaan ajettuja ihmisiä. 

Ukraina 

EU on pitänyt Ukrainan humanitaarista kriisiä asialistansa kärkipäässä. Miljoonat 
ukrainalaiset tarvitsevat humanitaarista apua maassa vallitsevan konfliktin, pakkomuuton 
ja äärimmäisen köyhyyden yhteisvaikutuksen vuoksi. EU:n talousarviosta rahoitettuja 
hankkeita toteutettiin vuonna 2015 yhteensä 30 miljoonan euron arvosta, ja 
apua voitiin tarjota suoraan yli 800 000 ukrainalaiselle. Apu kohdistettiin väestöstä 
kaikkein haavoittuvimpiin lapsiin, ikääntyneisiin ja yksinhuoltajatalouksiin, mutta myös 
maansisäisille pakolaisille ja konfliktialueilta paenneille pakolaisille sekä paluumuuttajille 
myönnettiin tukea. Apu annettiin usein käteisrahana ja kuponkeina, jotka ovat 
osoittautuneet erittäin tehokkaiksi ja vaikuttaviksi avustustavoiksi, koska ne piristävät 
suoraan paikallistaloutta ja auttavat hädänalaisia ihmisiä säilyttämään 
itsekunnioituksensa. Lisäksi maalle toimitettiin aineellista apua unionin 
pelastuspalvelumekanismin välityksellä. Tammikuussa 2015 järjestettiin 
avustustarvikkeiden ilma- ja maantiekuljetus EU:n yhteisoperaationa. 

Nepal 

Nepalissa oli huhtikuussa 2015 tuhoisa maanjäristys, jossa sai surmansa lähes 9 000 
ihmistä ja kokonaisia kyliä tuhoutui. EU otti välittömästi käyttöön 15 miljoonan euron 
humanitaarisen rahoituksen, jolla täytettiin kiireellisimmät avuntarpeet – kuten 
hätämajoitus, kiireellinen sairaanhoito, vesi- ja saniteettihuolto, toimeentulotuki ja 
logistiikka – ja edistettiin katastrofivalmiuteen ja katastrofiriskin vähentämiseen tähtääviä 
toimia. Unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin maanjäristyksen jälkeisinä päivinä 
Nepalin viranomaisten pyynnöstä. Mekanismin avulla saatiin luontoissuorituksina 
toimitettavan avun ja avustusryhmien lisäksi käyttöön kolme yksikköä – taajama-alueilla 
                                                            
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1513_en.htm 
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suoritettavat etsintä- ja pelastustyöt raskailla yksiköillä, vaativan tason lääkintäasemat ja 
vedenpuhdistus – sekä rakennustekniikan asiantuntijoita ja muuta teknistä apua. 
Komission yllä pitämät toimet johtivat Nepalissa kansallisen katastrofihallintastrategian 
laatimiseen. 

Unohdetut kriisit 

EU ulotti toimensa mediajulkisuutta saaneiden kriisien lisäksi myös moniin niin 
sanottuihin unohdettuihin kriiseihin8. Vuonna 2015 tällaiset kriisit koettelivat muun 
muassa Sahrawin pakolaisia Algeriassa, Rohingya-kansaa 
Myanmarissa/Burmassa ja kolumbialaispakolaisia Ecuadorissa ja 
Venezuelassa9. Unohdettujen kriisien arvioinnin perusteella nimetään vakavia 
humanitaarisia kriisejä, joista kärsivät väestöryhmät eivät saa riittävästi kansainvälistä 
apua tai jäävät sitä kokonaan vaille. Tällaisille kriiseille on ominaista vähäinen 
mediahuomio, avunantajien kiinnostuksen puute ja heikko poliittinen sitoutuminen kriisin 
ratkaisuun, mikä johtaa humanitaarisen alan toimijoiden riittämättömään läsnäoloon. 
Vuonna 2015 EU osoitti unohdettuihin kriiseihin lähes 17 prosenttia alkuperäisestä 
humanitaarisen avun rahoituksestaan. 

Koulutus hätätilanteissa 

Noin puolet maailman eri konfliktien uhreista on lapsia, ja he ovat yksi kaikkein 
haavoittuvimmista uhriryhmistä. Perheiden joutuminen erilleen on mahdollisten 
vammojen ja pakkosiirtojen lisäksi hyvin vakava riski kriisiaikoina. Lasten joutuminen 
eroon perheistään on hyvin todennäköistä, ja se vaikuttaa heihin suuresti. Katastrofin 
sattuessa miljoonien lasten koulutus keskeytyy. Konflikteilla on tällaisiin lapsiin usein 
pitkäaikainen vaikutus, ja pitkittyneissä kriiseissä ne saattavat johtaa tilanteisiin, joissa 
asianmukaisen koulutuksen puute pahentaa väkivaltaisuuksia: tällaiset lapset nimittäin 
toistavat aikuisina lapsuudessaan saamia väkivaltaisia käyttäytymismalleja. Kun lapset 
eivät ole koulussa, he menettävät mahdollisuuden kehittää taitoja, joita heidän oma ja 
heidän kotimaansa vauraampi tulevaisuus edellyttäisivät. 

Koulutus voi hätätilanteissa auttaa luomaan ainakin jonkinlaista normaaliuden ja 
turvallisuuden tunnetta ja tarjota lapsille psykososiaalista tukea, jota he tarvitsevat 
traumoista selviytymiseen. Kriiseistä kärsivät yhteisöt nimeävät yleensä koulutuksen 
ensisijaiseksi tavoitteekseen. 

Koulutuksen järjestämisestä hätätilanteissa tuli ensisijainen tavoite vuonna 
2015. Koulutus onkin elintärkeää humanitaarista toimintaa, johon on myönnetty tukea 
EU:n Rauhan lapset -aloitteesta ja muistakin aloitteista. Vuosina 2012–2015 
koulutushankkeisiin on osoitettu yli 23 miljoonaa euroa (Luxemburgin ja Itävallan 
rahoitusosuudet mukaan luettuina), ja yli 1,5 miljoonaa lasta on hyötynyt näistä 
hankkeista 26 maassa eri puolilla maailmaa. Komissio on sitoutunut suurentamaan 
hätätilanteissa järjestettävän koulutuksen osuutta humanitaarisen avun rahoituksessa 
                                                            
8 Unohdetut kriisit määritellään vakaviksi ja pitkittyneiksi humanitaarisiksi kriiseiksi, joista kärsivät 

väestöryhmät eivät saa lainkaan tai saavat liian vähän kansainvälistä apua ja joissa ei ole poliittista 
sitoutumista ratkaista kriisiä osittain mediahuomion puutteen vuoksi. Tällaisilla kriiseillä tarkoitetaan 
lähinnä pitkittyneitä konfliktitilanteita mutta myös toistuvien luonnonkatastrofien yhteisvaikutusten 
aiheuttamia kriisejä tai jopa molempia yhdessä. 

9 Vuonna 2015 suoritetussa unohdettujen kriisien arvioinnissa nimettiin kymmenen unohdettua 
kriisitilannetta: Algeria – Sahrawin pakolaiskriisi; Bangladesh – Rohingya-pakolaisten kriisi ja 
Chittagong Hill Tracts -alue; Kamerun; Tšad; Intia – konfliktit Jammun ja Kashmirin osavaltiossa, 
Keski-Intiassa (naksaliittikapina) ja Koillis-Intiassa; Myanmar/Burma – Kachinin konflikti ja Rakhinen 
kriisi; Pakistan; Sudan; Jemen; Kolumbian kriisi – Kolumbian sisäisestä aseellisesta konfliktista kärsivä 
väestö sekä kolumbialaiset pakolaiset Ecuadorissa ja Venezuelassa. 
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yhdestä prosentista (11 miljoonasta eurosta) vuonna 2015 YK:n tavoitteeseen eli neljään 
prosenttiin vuonna 2016. 

EU:n rahoittamat koulutustoimet suunnitellaan siten, että niissä voidaan ottaa huomioon 
lasten tarpeet, jotka perustuvat heidän ikäänsä, sukupuoleensa ja muihin 
erityisseikkoihin. Toimet vaihtelevat kouluun ja myös tukiopetukseen pääsyn 
helpottamisesta kouluasujen, opetusmateriaalin ja koulukuljetusten tarjoamiseen. EU 
tarjoaa rahoitusta myös vaurioituneiden koulujen kunnostamiseen sekä uusien 
oppimistilojen ja -keskusten rakentamiseen. EU:n tuen ansiosta ihmiset voivat saada 
myös ammatillista koulutusta ja psykososiaalista apua. 

Humanitaarisen avun politiikka 

Vuoden 2015 ennennäkemättömät humanitaariset kriisit koettelivat suoraan Eurooppaa 
pakolaisten ja siirtolaisten määrän valtavan kasvun vuoksi. Unioni onkin vaatinut 
kansainväliseltä yhteisöltä tehokkaita koordinointitoimia, jotta humanitaarisen avun 
haasteisiin voitaisiin vastata maailmanlaajuisesti, katastrofiriskit saataisiin paremmin 
hallintaan ja kehitysyhteistyön toimijat osallistuisivat tiiviimmin avustustoimintaan 
pitkittyneessä pakkosiirtolaisuudessa. Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuma 
maailman ensimmäinen monien sidosryhmien humanitaarinen huippukokous (Multi-
stakeholder World Humanitarian Summit) pidettiin 23. ja 24. toukokuuta 2016 
Istanbulissa. Unioni oli tärkein huippukokousta tukenut ja valmistellut taho vuonna 2015. 
Se oli yksi (Budapestissa 3. ja 4. helmikuuta 2015 pidetyn) alustavan eurooppalaisen 
kuulemistilaisuuden järjestäjistä ja seurasi tiiviisti kaikkia muita alueellisia kuulemisia 
sekä lokakuussa 2015 järjestettyä maailmanlaajuista kuulemista. Se osallistui YK:n 
humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) johtamiin tutkimuksiin ja tuki 
huippukokouksen sihteeristön työtä. 

Komissio esitti 2. syyskuuta 2015 antamassaan tiedonannossa10 EU:n tärkeimmät 
tavoitteet huippukokousta varten: kansainvälinen humanitaarinen oikeus on pidettävä 
voimassa, apu on toimitettava tehokkaasti, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön 
toimijoiden yhteistyötä (myös pitkittyneissä kriiseissä) on tiivistettävä. Paikallisten, 
kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa on luotava kumppanuuksia, ja 
humanitaarisen avun rahoituksen on oltava tehokasta ja riittävää. 

Humanitaarinen avustuspolitiikka ja vuorovaikutus  

Kansainvälisessä yhteistyössä EU kävi edelleen etuoikeutettua vuoropuheluaan OECD:n 
kehitysapukomiteaan kuuluvien ja kuulumattomien avunantajien kanssa. EU järjesti 
ensimmäiset strategiset vuoropuhelunsa Japanin ja Australian kanssa synergioiden 
kartoittamiseksi, maailmanlaajuisten ongelmien käsittelemiseksi ja yhteisten 
painopisteiden laatimiseksi. EU myös tiivisti yhteistyötään Islamilaisten valtioiden 
yhteistyöjärjestön, Arabiliiton ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa. Yhtenä 
esimerkkinä oli Jeddassa järjestetty työkokous Islamilaisten valtioiden yhteistyöjärjestön 
kanssa. 

Komissio toimi edelleen siviili- ja sotilastoimien koordinoinnin eturintamassa 
muokkaamalla aktiivisesti EU:n sotilaallisia sitoumuksia siten, että ne vastaavat 
paremmin humanitaarisen yhteisön tarpeita. Samalla voidaan varmistaa Välimerellä 
toteutettavan Euroopan unionin merivoimien EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation 

                                                            
10 COM(2015) 419 final. 
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joustavampi koordinointi. Komissio on myös muokannut aktiivisesti EU:n johtamissa 
sotilasoperaatioissa noudatettavaa siviiliensuojelun toimintamallia, jotta siinä otetaan 
huomioon humanitaarisen suojelun näkökohdat ja kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden noudattaminen. 

Ennätyksellisen suuri pakkomuuttajien määrä maailmassa – 60 miljoonaa ihmistä – 
edellytti vuoden 2015 jälkipuoliskolla tilannearvion laadintaa. Arviointityötä johtivat 
asiasta vastaavat komission yksiköt, ja sen tavoitteena oli kartoittaa EU:n tason 
aloitteita, välineitä, toimia, kokemuksia ja puutteita nykyisen pakolaiskriisin hallinnassa. 
Komissio antoi 26. huhtikuuta 2016 pakkomuutosta ja kehityksestä tiedonannon nimeltä 
”Ihmisarvoinen elämä: apuriippuvuudesta omaehtoiseen selviytymiseen”11. Tiedonannon 
liitteenä on komission yksiköiden valmisteluasiakirja12. Tiedonannon tavoitteena on ottaa 
käyttöön uusi kehityspainotteinen toimintamalli, jolla tuetaan pakolaisia, maansisäisiä 
pakkomuuttajia, vapaaehtoisia paluumuuttajia ja vastaanottavia yhteisöjä 
kumppanimaissa.  

Aihekohtaisten politiikkojen liittäminen humanitaarisiin 
operaatioihin 

Ruoka ja ravitsemus 

Vuoden 2015 aikana komissio johti ja ohjasi elintarvikeapua koskevalla yleissopimuksella 
perustetun komitean työtä unionin puolesta. Vuoden aikana tehtyyn työhön sisältyi muun 
muassa yhteinen julkilausuma, jonka komitea antoi maailman humanitaarista 
huippukokousta varten. Elintarvikeapukomiteasta on kehittynyt merkittävä poliittinen 
keskustelufoorumi.  

Joissain humanitaarisissa katastrofeissa elintarviketoimitukset toreille ja kauppoihin 
säilyvät entisellään mutta autettava väestö menettää ostovoimansa. Tällaisissa 
tapauksissa voidaan käteisavustuksiin perustuvalla toimintamallilla varmistaa, että 
humanitaarinen apu tavoittaa suoraan ja ajoissa kaikkein hädänalaisimmat ihmiset. 
Käteissiirrot voidaan toimittaa nopeasti, ne ovat kustannusvaikuttavia ja tarjoavat 
avuntarvitsijoille enemmän valinnanvaraa. Tämän toimintamallin muina etuina ovat 
paikallistalouksien saamat hyödyt, avunsaajien voimaannuttaminen, itsekunnioitus ja 
ihmisten valta päättää itse, mitä tarvikkeita he ostavat. Neuvoston maaliskuussa 2015 
hyväksymässä asiakirjassa luetellaan kymmenen yleisperiaatetta, joita noudattamalla 
moniin tarkoituksiin soveltuva käteisperusteinen apu vastaa humanitaarisen avun 
tarpeisiin (10 common principles for multi-purpose cash-based assistance to respond to 
humanitarian needs). Asiakirjassa arvioidaan moniin tarkoituksiin soveltuvan 
käteisperusteisen avun tarjoamia mahdollisuuksia sekä operatiivisesta että poliittisesta 
näkökulmasta. 

Suojarakennelmien ja asumuksen tarjontaa koskevat suuntaviivat 

Pakkomuuttajien määrän hälyttävä kasvu viime vuosikymmenten aikana sekä 
ilmastonmuutoksen asettamat jatkuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset 
haasteet ovat lisänneet suuresti humanitaaristen suojarakennelmien ja asumusten 
tarjontaa koskevien vaikuttavien ja tehokkaiden toimien tarvetta. Sen vuoksi 
kansainvälistä valmiutta tarjota teknisiä suojarakennelmia ja asumuksia on kehitettävä, 
ja varat on käytettävä tehokkaammin, jotta niillä pystytään vaikuttamaan paremmin 
avuntarvitsijoiden kasvavaan määrään. Alan parhaiden käytäntöjen keräämiseen 
                                                            
11 COM(2016) 234. 
12 SWD(2016) 142. 

http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
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osoitetaan vuosittain 180 miljoonaa euroa, ja asiasta ollaan laatimassa suuntaviivoja, 
joiden osalta ulkopuolisten konsulttien työ saatiin päätökseen vuonna 2015. 
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PELASTUSPALVELU 

Unionin pelastuspalveluavun toimittamista koordinoi hätäavun 
koordinointikeskus (ERCC). Apu koostuu tuesta, jota unionin 
pelastuspalvelumekanismiin osallistuvat valtiot13 tarjoavat välittömästi katastrofin 
jälkeen. ERCC seuraa maailman kriisejä ympäri vuorokauden ja takaa, että EU ja sen 
jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaessa täydentäviin toimiin. 

Pelastuspalvelumekanismi varmistaa, että luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien 
uhrien avustustoimet niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa koordinoidaan hyvin 
EU:n tasolla myös tilanteissa, joissa vedotaan yhteisvastuulausekkeeseen (SEUT 222 
artiklaan). Vuonna 2015 unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin 25 hätätilanteessa 
(ennakkovaroitusten, seurannan ja avunpyyntöjen vuoksi), ja sille lähetettiin 19 suoraa 
avunpyyntöä katastrofien koettelemista EU-maista ja muista maista. Komissio harjoittaa 
jäsenvaltioiden kanssa myös tehokasta ennaltaehkäisy- ja valmiuspolitiikkaa. 

Syyrian pakolaiskriisi 

Unionin pelastuspalvelumekanismi tarjoaa tukea jäsenvaltioille ja naapurimaille 
äärimmilleen kärjistyneissä pakolaiskriiseissä, jotka ylittävät tällaisten maiden 
välittömät avustusvalmiudet. Vuoden 2015 jälkipuoliskosta alkaen mekanismin apuun 
ovat turvautuneet Unkari, Serbia, Slovenia, Kroatia ja Kreikka. Viisitoista valtiota on 
tarjonnut apua, ja neljä avustuspyyntöä oli voimassa vuoteen 2016. EU:n talousarviosta 
kohdennettiin 490 000 euroa osarahoittamaan avustuskuljetuksia ja avun toimittamista 
kriisistä kärsiville maille.  

Esimerkiksi Serbiaan on saapunut Kreikasta valtava määrä pakolaisia ja siirtolaisia, jotka 
pyrkivät Unkariin tai Kroatiaan. Muut Euroopan maat auttoivat Serbiaa selviytymään 
pakolaistulvasta syyskuussa 2015, jolloin maa sai luontoissuorituksina toimitettavana 
apuna ajoneuvoja, polttoainetta, hygieniatarvikkeita, sänkyjä, patjoja ja elintarvikkeita.  

Kreikkaa on autettu toimittamalla luontoissuorituksina telttoja, sänkyjä, makuupusseja, 
huopia, hygieniapakkauksia, generaattoreita, vesipumppuja, palontorjuntakalustoa ja 
muuta erikoiskalustoa. 

Myös Unkari, Slovenia ja Kroatia ovat saaneet mekanismiin osallistuvilta mailta 
talvitelttoja, sänkyjä, huopia ja muuta aineellista apua, jotta ne selviytyisivät paremmin 
maahan tulevista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista. 

Ebolan torjuntatoimet 

Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoitti 14. tammikuuta 2016, että Ebola-tartuntojen 
leviäminen Länsi-Afrikassa on päättynyt. Jo historian pahimman Ebola-epidemian alussa 
(maaliskuussa 2014) EU ja sen jäsenvaltiot ottivat nopeasti käyttöön poliittiset, 
taloudelliset ja tutkimusresurssit, joilla autettiin Ebola-viruksen hillitsemisessä, hoidossa 
ja lopullisessa kukistamisessa. Epidemian alettua EU myönsi yhteensä 71 miljoonaa 
euroa humanitaarista rahoitusta. Sillä täytettiin kiireellisimmät avuntarpeet tarjoamalla 

                                                            
13 Vuonna 2015 osallistujavaltioita oli 33 – EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Norja, entinen Jugoslavian 

tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia. Määrä kasvoi 34:ään vuonna 2016, jolloin Turkista tuli 
osallistujavaltio (4.4.2016). 

http://ec.europa.eu/echo/news/eus-civil-protection-mechanism-helps-serbia-cope-refugee-influx_en
http://ec.europa.eu/echo/news/eus-civil-protection-mechanism-helps-serbia-cope-refugee-influx_en
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tukitoimia, jotka koskivat muun muassa epidemian seurantaa, diagnostiikkaa ja hoitoa 
sekä lääkintätarvikkeita, lääkäreiden ja sairaanhoitajien lähettämistä alueelle, 
terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta ja väestön valistusta.  

Hätäavun koordinointikeskuksella oli keskeinen rooli EU:n toiminnan 
koordinoinnissa. Keskus järjesti säännöllisesti EU:n Ebola-työryhmän 
koordinointikokouksia, joissa kokoontuivat kaikki asianomaiset komission osastot 
(päätoimipaikassa ja kentällä), Euroopan ulkosuhdehallinto, EU:n edustustot, EU:n 
jäsenvaltiot, YK:n elimet ja EU:n humanitaarisen avun kumppanit. Jäsenvaltiot 
koordinoivat toimiaan EU:n sisällä valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia 
koskevalla päätöksellä 1082/1314 perustetun terveysturvakomitean säännöllisissä 
kokouksissa. Kokoukset perustuivat Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen15 
laatimiin nopeisiin riskinarviointeihin. Unionin pelastuspalvelumekanismin aktivoinnin 
ansiosta alueelle voitiin lähettää nopeasti ja koordinoidusti jäsenvaltioiden tarjoamia 
hätäaputarvikkeita ja asiantuntijoita (yli 100 lentoa ja kaksi rahtialusta). Mobilisoinnin 
tueksi perustettiin lääkinnällisen evakuoinnin järjestelmä, jolla taattiin myös 
kansainvälisten avustustyöntekijöiden turvallisuus. Komission käyttämät siirrettävät 
laboratoriot olivat keskeisessä roolissa diagnosoitaessa Ebolaa Länsi-Afrikan väestöstä. 

Maaliskuussa 2015 EU järjesti konferenssin nimeltä ”Ebola: hätäavusta elvytykseen”. 
Tämä toi esiin tarpeen jatkaa toimia, joiden tarkoituksena on estää uusien tapausten 
äkillinen lisääntyminen ja suunnitella tulevia toimia, joilla torjutaan Ebola-virusepidemia 
sekä kyseisen esiintymän yhteydessä että myöhemmin. 

Eurooppalaiset lääkintäapujoukot 

Ebola-kriisistä saatujen kokemusten perusteella muotoutui vuonna 2015 ajatus 
lääkintä- ja kansanterveysalan työntekijäryhmien ”reservistä”, jota voidaan 
käyttää unionin pelastuspalvelumekanismin yhteydessä ja joka tunnetaan 
nykyisin eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen nimellä16. Laatu- ja 
yhteentoimivuusvaatimukset määriteltiin, ja niitä laajennettiin lääkintäyksikköjä 
koskevien WHO:n uusien standardien mukaisesti. Unionin pelastuspalvelumekanismin 
”vapaaehtoista reserviä” laajennetaankin parhaillaan siten, että siihen kuuluu 
lääkintäryhmiä, kansanterveysalan toimintaryhmiä, siirrettäviä 
bioturvallisuuslaboratorioita, valmiuksia lääkinnälliseen evakuointiin ja erityisiä arviointi- 
ja tukiryhmiä. Vapaaehtoinen reservi otettiin virallisesti käyttöön 15. helmikuuta 2016, ja 
sille osoitettiin useita lääkinnällisiä avustusvalmiuksia. 

Avustustoimet luonnonkatastrofeissa 

Luonnonkatastrofeja esiintyy maailmalla yhä useammin, ja ne ovat yhä vaikeampia ja 
vaarallisempia. Ilmastonmuutos ja muut haasteet vaikeuttavat niitä entisestään. 

Euroopassa ja eri puolilla maailmaa tapahtuu vuosittain tuhoisia metsäpaloja, joissa 
tuhoutuu tuhansia hehtaareja metsää. Kun metsäpalo on niin laaja, etteivät maan 
valmiudet riitä sen sammuttamiseen, unionin pelastuspalvelumekanismi voidaan 
aktivoida koordinoitujen lisäresurssien saamiseksi alueelle. EU:n hätäavun 
                                                            
14 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/decision_serious_crossborder_threats_22102
013_fi.pdf 

15 http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
16 2015/C 421/04. 
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koordinointikeskus vastaa Euroopassa esiintyvän metsäpaloriskin ja metsäpalojen 
esiintymistiheyden ympärivuorokautisesta seurannasta käyttäen kansallisia 
seurantapalveluja sekä EU:n metsäpalotietojärjestelmää ja muita välineitä. Kreikka pyysi 
heinäkuussa 2015 pelastuspalvelumekanismilta apua kymmenien metsäpalojen 
torjuntaan, ja sen avuksi lähetettiin sammutuslentokoneita. EU voi tällaisissa tilanteissa 
helpottaa kuljetusten ja logistiikan kokonaiskoordinointia, ja Kreikan tapauksessa se 
rahoitti avun kuljetusta maahan. Vuonna 2015 EU osallistui kuljetuksen rahoittamiseen 
yli 14 miljoonalla eurolla. Rahoitus oli osa unionin pelastuspalvelumekanismiin 
osallistuvien valtioiden tarjoamaan kuljetusapuun osoitettua EU:n taloudellista tukea. 

Unionin pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin myös toimiin, joilla tarjottiin apua muihin 
katastrofeihin, kuten entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Albanian, 
Myanmarin/Burman ja Bangladeshin tulviin, Paraguayn metsäpaloihin ja Nepalin 
maanjäristykseen.  

Katastrofien ennaltaehkäisy ja katastrofivalmius 

Ennaltaehkäisyn ja valmiuden avulla voidaan lieventää ihmisen ja luonnon aiheuttamien 
katastrofien pahimpia vaikutuksia ja tukea tehokkaampaa sopeutumista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Yhtenä esimerkkinä onnistuneesta 
pelastuspalveluharjoituksesta on Oslon teollisuusalueella huhtikuussa 2015 lavastettu 
suuronnettomuus. Harjoituksessa kaksi laivaa törmäsi toisiinsa, ja öljyvarastoalueella 
syttyi tulipalo, joka aiheutti räjähdyksen ja vaarallisten aineiden leviämisen ympäristöön. 
Harjoituksen tavoitteena oli testata hätä- ja pelastustoimia ja päätöksentekomenettelyjä. 
Harjoitukseen osallistuivat Norjan hätäpalvelu, Oslon kaupunki, läänin maaherra, 
alueelliset ja kansalliset viranomaiset sekä EU:n hätäavun koordinointikeskuksen 
eurooppalaiset ja kansainväliset ryhmät ja asiantuntijat. 

Pelastuspalvelupolitiikka 

Unionin pelastuspalvelumekanismia koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen 
annettiin lokakuussa 2014 mekanismia koskeva täytäntöönpanopäätös. Vuonna 2015 
otettiin puolestaan käyttöön eurooppalaiset hätäapuvalmiudet. Käyttöönotto 
tapahtui muodostamalla jäsenvaltioiden avustusvalmiuksista vapaaehtoinen 
reservi. Unionin pelastuspalvelumekanismiin osallistujat voivat halutessaan antaa 
ennakkositoumuksen erityyppisten avustusvalmiuksien osoittamisesta vapaaehtoiseen 
reserviin, josta niitä otetaan käyttöön unionin koordinoiduissa pelastuspalvelutehtävissä. 
Vapaaehtoinen reservi mahdollistaa paremmin suunnitellut ja nopeat avustustoimet sekä 
joustavat valmiusjärjestelyt. Vuoden 2015 loppuun mennessä vapaaehtoiseen reserviin 
oli rekisteröity 21 yksikköä ja muita avustusvalmiuksia. Vapaaehtoisen reservin 
valmiustavoitteeksi on asetettu 41 yksikköä vuoteen 2020 mennessä. 

Komissio pyrkii vastedeskin luomaan kansainvälisiä yhteyksiä pelastuspalvelun 
strategisiin kumppaneihin eri puolilla maailmaa (Kiinaan, Japaniin, Yhdysvaltoihin, 
ASEAN-maihin jne.) ja jatkamaan EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden 
kanssa tekemäänsä työtä. Tämän lisäksi komissio kehitti vuonna 2015 Euroopan 
naapuruuspolitiikan tarkistuksen17 yhteydessä uuden tavan tehdä yhteistyötä Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden kanssa. Useille naapuruusmaille tullaan 
tarjoamaan eräänlaista assosioitunutta kumppanuutta, jotta niillä olisi paremmat 

                                                            
17 JOIN(2015) 50 final. 
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valmiudet tehdä yhteistyötä unionin pelastuspalvelumekanismiin kuuluvassa 
katastrofihallinnassa. 

Vuonna 2015 pidettiin myös toistaiseksi menestyksekkäin Euroopan 
pelastuspalvelufoorumi. Se on joka toinen vuosi järjestettävä suurkonferenssi, johon 
osallistuvat kaikki eurooppalaiset pelastuspalvelun sidosryhmät ja eräät kansainväliset 
sidosryhmät. Vuoden 2015 foorumi tarjosi tilaisuuden käynnistää virallisesti yhteistyö 
naapurimaiden kanssa. Samalla aloitettiin uusi tärkeä työ, joka koskee 
pelastuspalvelussa käytettäviä kauko-ohjattuja ilma-alusjärjestelmiä. 

Komissio on myös ollut aktiivisesti mukana laatimassa jäsenvaltioiden kanssa kansallisia 
riskinarviointeja. Tämä johtuu siitä, että unionin pelastuspalvelumekanismi edellyttää 
osallistujamaiden toimittavan komissiolle kansalliset riskinarviointiraportit joulukuuhun 
2015 mennessä. Riskinarviointia käsitellään myös osana maailmanlaajuista aloitetta, 
jossa riskinarviointiin laaditaan INFORM-indeksi yhteistyössä pysyvän yhteistyökomitean 
ja monien muiden kansainvälisten kumppanien kanssa. INFORM 2015 -aloite, jonka 
piiriin kuuluu 191 maata, käynnistettiin vuoden 2015 alussa. Se on auttanut komissiota 
tukemaan päätöksentekoprosesseja ja rahoitusosuuksia. 

 

KATASTROFIVALMIUS JA SELVIYTYMISKYKY 

ECHOn DIPECHO-katastrofivalmiusohjelmalla pyritään vahvistamaan kansallista 
katastrofivalmiutta, jotta vaarojen vaikutuksia sekä omaisuuden ja 
ihmishenkien menetystä voidaan vähentää jo varhain ja vastata humanitaarisiin 
tarpeisiin. Ohjelma on täysin integroitu humanitaarisen avun rahoituskehykseen. 
Kaikkiin humanitaarisen avun täytäntöönpanosuunnitelmiin18 sisältyy vaihtoehtojen 
analyysi sekä valmiuksien, varhaisen toiminnan ja katastrofiriskien vähentämisen 
painopisteet. Jokaisen riskien vähentämiseen ja valmiuksien parantamiseen käytetyn 
euron avulla säästetään keskimäärin neljästä seitsemään euroa, jotka olisi pitänyt 
käyttää katastrofin jälkihoitoon. Vuonna 2015 ohjelman mukaisilla toimilla vahvistettiin 
myös paikallisia valmiuksia muun muassa investoimalla varhaisvaroitusjärjestelmiin, 
antamalla koulutusta paikallisille viranomaisille, perustamalla ja kehittämällä paikallisia 
katastrofihallintakomiteoita ja järjestämällä simulaatioita. DIPECHO-ohjelmaan osoitettiin 
vuonna 2015 lähes 38 miljoonaa euroa, ja katastrofiriskien vähentämisestä suoraa 
hyötyä saaneiden määrä kasvoi siten maailmanlaajuisesti 16 miljoonasta 24 miljoonaan. 
Katastrofiriskien vähentäminen oli mukana 43 prosentissa kaikista humanitaarisista 
avustusoperaatioista viime vuonna. Tämän työn odotetaan edesauttavan myös 
sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

EU on ottanut vuonna 2015 johtavan aseman vakaan, kunnianhimoisen ja tehokkaan 
kehyksen luomisessa katastrofiriskien vähentämiseksi. EU:lla oli erittäin merkittävä 
asema katastrofiriskien vähentämistä koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien 
kolmannessa konferenssissa, joka hyväksyi toukokuussa 2015 Sendain kehyksen 
katastrofiriskien vähentämiseksi vuosina 2015─2030. Katastrofiriskien vähentämisestä 
on nyt tullut keskeinen osa kestävää kehitysyhteistyötä, ja siinä keskitytään 

                                                            
18 Komissio tekee vuosittain ”maailmanlaajuisen rahoituspäätöksen”, joka kattaa kaikki ne 

humanitaariset avustustoimet, joiden unioni olettaa edellyttävän rahoitusta tietyllä ajanjaksolla. 
Päätöksenteon yhteydessä komissio valmistelee ja julkaisee ”humanitaarisen avun 
täytäntöönpanosuunnitelmat”, joissa annetaan yksityiskohtaisempia tietoja yksilöidyistä operatiivisista 
painopisteistä. 
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kansainvälisen yhteisön valmiuteen vähentää riskejä ja parantaa kykyä selviytyä 
katastrofeista. Tärkeäksi toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi on otettu vastaaminen 
katastrofiriskin, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin, jotka 
nivoutuvat toisiinsa. Uudessa kehyksessä toiminnalle on asetettu selkeät tavoitteet ja 
painopisteet, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää katastrofiriskejä sekä 
ihmishenkien, elinkeinojen ja terveyden menetystä. Sendain kehyksen soveltaminen 15 
seuraavan vuoden aikana vaatii sitoutumista ja poliittista johtamista. Komissio on 
Sendain konferenssin jatkotoimena laatinut toimintasuunnitelman uuden kansainvälisen 
kehyksen soveltamiseksi.19 Unioni toimii perustetussa hallitustenvälisessä 
asiantuntijaryhmässä aktiivisesti sellaisten maailmanlaajuisten indikaattorien 
kehittämiseksi, joilla edistymistä Sendain kehyksen soveltamisessa arvioidaan 
maailmanlaajuisesti. 

Komissio toimii perustetussa hallitustenvälisessä asiantuntijaryhmässä aktiivisesti 
sellaisten maailmanlaajuisten indikaattorien kehittämiseksi, joilla edistymistä Sendain 
kehyksen soveltamisessa arvioidaan maailmanlaajuisesti. 

EUROOPAN HUMANITAARISEN AVUN VAPAAEHTOISJOUKOT 

EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen tavoitteena on koota vuosina 2014–2020 EU:n 
jäsenvaltioista jopa 18 000 vapaaehtoista tukemaan EU:n työtä muiden maiden 
haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn 
vahvistamiseksi. Aloitteella annetaan vapaaehtoisia lähettäville ja vastaanottaville 
organisaatioille teknistä apua ja mahdollisuuksia kehittää valmiuksiaan. Ensimmäiset 
ehdotuspyynnöt käynnistettiin vuonna 2015. Yhteisrahoitettaviksi on valittu kymmenen 
hanketta: neljä teknistä apua varten ja kuusi valmiuksien kehittämiseen sellaisilla aloilla 
kuin katastrofiriskien vähentäminen, vapaaehtoistyön hallinto, valmius sertifioinnin 
läpäisemiseen, tarvearvioinnin välineet ja menetelmät, kumppanuuksien kehittäminen ja 
viestintä. Hankkeiden täytäntöönpanossa on mukana yhteensä 88 organisaatiota. 
Valmistelutoimista ja alustavista täytäntöönpanotoimista odotetaan ensimmäisiä 
käytännön tuloksia vuonna 2016, kun koulutetut vapaaehtoiset aloittavat työn 
humanitaarisissa avustushankkeissa eri puolilla maailmaa.  

Sertifiointi 

Kaikki organisaatiot, jotka haluavat lähettää tai ottaa aloitteessa vastaan vapaaehtoisia, 
on sertifioitava. Sertifiointiprosessissa todennetaan, että kaikki osallistuvat organisaatiot 
täyttävät vapaaehtoisten hallinnoinnille asetetut tiukat vaatimukset ja menettelyt. 
Tarkoituksena on suojella vapaaehtoisia ja varmistaa työskentelyjakson hyvä hallinto. 
Tammikuussa 2015 julkaistiin hakemuspyyntö, jotta lähettävistä ja vastaanottavista 
sertifioiduista organisaatioista voitaisiin laatia luettelo. Vuoden 2015 loppuun mennessä 
oli myönnetty 16 sertifikaattia. Sertifiointi on jatkuva prosessi, ja pyyntö on avoinna 30. 
syyskuuta 2020 asti. 

Vapaaehtoisten lähettäminen ja koulutus 

Vapaaehtoisten valinta, valmennus ja lähettäminen ovat aloitteen kolme päätointa. 
Vapaaehtoisten lähettämistä koskeva ehdotuspyyntö julkaistiin heinäkuussa 2015. 

                                                            
19 SWD(2016) 205 final/2. 
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Lokakuuhun 2015 mennessä oli jätetty kaksi hakemusta, joihin osallistuu 27 
organisaatiota ja joihin sisältyy 44 vapaaehtoisen lähettäminen kesän 2016 jälkeen. 
Hakemusten arviointi ja avustussopimusten allekirjoittaminen saatetaan päätökseen 
vuonna 2016. 

Koulutusta koskeva avoin tarjouspyyntö julkaistiin lokakuussa 2015. Tavoitteena on 
tarjota vapaaehtoisehdokkaille koulutuspalveluja ja arvioida heidän pätevyyttään ja 
kykyjään. Hakemusten arviointi ja puitesopimuksen (puitesopimusten) allekirjoittaminen 
saatetaan päätökseen vuonna 2016. 

Koulutuksesta, audiovisuaalialasta ja kulttuurista vastaavan komission 
toimeenpanoviraston (EACEA) tehtävänä on hallinnoida EU:n vapaaehtoisapua koskevaa 
aloitetta sen koko elinkaaren ajan. Siihen kuuluu ohjelman täytäntöönpano, myös 
ehdotuspyyntö, avustushakemusten analysointi, sertifiointiprosessi, hankkeiden 
paikallinen seuranta sekä hankkeiden ja ohjelman tulosten levittäminen. Komissio on 
vastuussa EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen perustana olevan oikeudellisen 
kehyksen laadinnasta, ja se valvoo aloitteen toimintalinjojen, rahoituksen ja toiminnan 
keskeisiä osatekijöitä. 
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KOORDINOINTI EU:N MUIDEN VÄLINEIDEN KANSSA 

EU pitää erittäin tärkeänä, että kriisitilanteissa nopeasti toimitettava humanitaarinen apu 
nivotaan yhteen muiden sellaisten EU:n välineiden kanssa, joissa etusijalla ovat 
pidemmän aikavälin kehitys ja jälleenrakennustyö. Humanitaarisen avun ja kehitysavun 
välinen sidos on monimutkainen ja edellyttää yhä tiiviimpää koordinointia. Se johtaa 
komission yksiköiden yhteisiin toimintamalleihin ja yhteistyöhön toimien toteutuksessa, 
valvonnassa ja edistymisen seurannassa.  

Tarve investoida edelleen tällaiseen toimintamalliin vahvistettiin vuonna 2015 
julkaistussa selviytymiskykyä käsittelevässä EU:n oppaassa (EU Resilience 
Compendium). Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärtämystä siitä, kuinka 
selviytymiskyvyllä voidaan tehostaa humanitaarista apua ja muuttaa ajan mittaan 
olennaisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien tilannetta. Oppaassa korostetaan, että 
selviytymiskykyä koskevat periaatteet on jo sisällytetty moniin EU:n ohjelmiin, jotka 
koskevat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sosiaalista suojelua. Opas 
julkaistiin katastrofiriskien vähentämistä koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien 
kolmannessa konferenssissa, joka järjestettiin maaliskuussa 2015 Sendaissa, Japanissa. 

”Afrikan sarven selviytymiskyvyn tukeminen” (SHARE) ja ”Sahelin alueen 
selviytymiskyvyn kehittämisaloitetta tukeva EU:n maailmanlaajuinen 
yhteenliittymä” (AGIR) ovat komission yksiköiden yhteisiä lippulaiva-aloitteita. 
Niiden tavoitteena on parantaa ihmisten, yhteisöjen ja maiden kykyä selvitä jatkuvista ja 
vakavista hätätilanteista itäisessä Afrikan sarvessa ja Sahelin alueella Länsi-Afrikassa. 
Sitä varten on ratkaisevan tärkeää, että kehitysyhteistyön toimijat, hallitukset ja 
kansainväliset avustusorganisaatiot tekevät yhteistyötä hätätilojen kierteen 
katkaisemiseksi. Yhdeksän alueen maata on vuoteen 2015 mennessä hyväksynyt 
selviytymiskykyä koskevat kansalliset painopisteet näiden kahden aloitteen 
vauhdittamina. 

Komission yksiköt järjestivät heinäkuussa 2015 yhdessä seminaarin, jonka tavoitteena oli 
tarjota humanitaarista avustustyötä ja kehitysyhteistyötä epävakaissa ja kriiseille 
altistuneissa maissa tekeville käytännön toimijoille ajantasaista tietoa äskettäisistä 
toimintalinjojen muutoksista. Heille kerrottiin myös käsitteistä, periaatteista, 
toimintamalleista, välineistä ja menettelyistä, joiden avulla epävakauteen ja 
kriisitilanteisiin voidaan puuttua entistä paremmin selviytymiskykyä korostaen. Näin 
vältetään tilanteen paheneminen ja varmistetaan sujuva siirtyminen humanitaarisesta 
avusta kehitykseen.  

Komission yksiköt ja EU:n edustustot tekevät myös tiivistä yhteistyötä Etiopian 
selviytymiskyvyn kehittämiseksi käynnistetyssä EU:n yhteisessä aloitteessa 
(RESET). Aloite toteutetaan kuivuudelle alttiilla maan alueilla. Aloitteessa puututaan 
äärimmäisen köyhyyden esiintymien lisäksi joihinkin puutteellisen elintarviketurvan ja 
aliravitsemuksen perimmäisiin syihin. Näin kotitaloudet pystyvät selviytymään aiempaa 
paremmin tulevista häiriötilanteista. Joulukuussa 2015 komissio hyväksyi Etiopian 
hyväksi RESET II -toimintasuunnitelman20, johon sisällytettiin EU:n erityisrahaston 
erityistavoitteet ja toiminta-ala. 

                                                            
20  http://ec.europa.eu/europeaid/action-document-eutf-action-document-implementation-horn-africa-

window-ethiopia-reset-ii_en 
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Eurooppalaiset ja afrikkalaiset yhteistyökumppanit perustivat EU:n Afrikka-hätärahaston 
muuttoliikettä käsittelevässä Vallettan huippukokouksessa 12. marraskuuta 2015. 
Hätärahastosta avustetaan Sahelin alueen, Tšadjärven alueen, Afrikan sarven ja 
Pohjois-Afrikan maita, jotka ovat epävakaimpia ja joihin muuttoliike vaikuttaa. 
Hätärahastoon kootaan EU:n eri rahoitusvälineistä rahoitusta, jota täydennetään EU:n 
jäsenvaltioilta ja muilta avunantajilta saaduilla lisävaroilla.  

Hätärahaston tavoitteena on puuttua laittoman muuttoliikkeen ja kotiseudulta siirtymisen 
perimmäisiin syihin alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaissa useilla eri ensisijaisilla 
aloilla: taloudelliset ohjelmat, muuttoliikkeen hallinta, vakaus ja hallintotapa ja 
selviytymiskyky. Selviytymiskykyä koskevilla hankkeilla tuetaan erityisesti 
haavoittuvimmassa asemassa oleville paikallisille väestöryhmille sekä pakolaisille ja 
kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille tarjottavia peruspalveluja muun muassa 
monitoimitaloilla tai muilla keinoilla, joilla heille voidaan tarjota ruokaa ja 
elintarviketurvaa, terveydenhoitoa, koulutusta ja sosiaalista suojelua sekä ekologista 
kestävyyttä. 

Äskettäin perustetun Bekoun erityisrahaston tavoitteena on edistää Keski-
Afrikan tasavallan vakautta ja jälleenrakennustyötä. Siinä keskitytään hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämiseen sekä selviytymiskyvyn 
parantamiseen. Rahoitus saadaan Euroopan kehitysrahastosta, 
kehitysyhteistyövälineestä sekä EU:n humanitaarisen avun ja EU:n jäsenvaltioiden 
ohjelmista. Bekoun erityisrahastosta rahoitettavilla toimilla täydennetään myös vakautta 
ja rauhaa edistävän EU:n välineen mukaista toimintaa. Unioni ja sen kolme jäsenvaltiota 
– Ranska, Saksa ja Alankomaat – perustivat rahaston heinäkuussa 2014, ja vuonna 2015 
siihen liittyivät Italia ja Sveitsi. 

Bekoun erityisrahasto keskittyi vuonna 2015 kolmeen osatekijään: 1) yhteisöjen 
selviytymiskykyyn elintarviketurvan kannalta ottamalla käyttöön viljelijöiden integroituun 
kenttäkoulujärjestelmään perustuvat ”selviytymiskykylaatikot”, 2) laiduntamisen 
kehittämiseen organisoimalla uudelleen verkostot, jotka liittyvät vuodenaikojen 
mukaiseen siirtymiseen laitumelta toiselle, ja kehittämällä eläinlääkintäpalveluja sekä 3) 
elintarvike-, vihannes- ja pienkarja-alojen perustamiseen Banguihin tiiviissä yhteistyössä 
paikallisviranomaisten kanssa.  

Ihmisten ja omaisuuden yhä haavoittuvampi asema ja altistuminen usein toistuville, 
vakaville vaaroille ovat lisäksi painavia syitä etsiä innovatiivisia tapoja hyödyntää tiedettä 
ja teknologiaa täysimääräisesti. Komissio on esimerkiksi tukenut lähes 140 miljoonalla 
eurolla kiireellistä Ebola-tutkimusta, joka koskee mahdollisia hoitoja, rokotteita ja 
diagnostisia testejä. Tämä on kannustanut lääketeollisuutta tekemään 100 miljoonan 
euron lisäinvestoinnin. 

Maailmanlaajuinen tutkimusyhteistyö tartuntatautien alalla (GloPID-R) perustettiin 
Euroopan komission tuella. Se kokoaa maailmanlaajuisesti yhteen 
rahoitusorganisaatioita, jotta mahdollisesti pandemian mittasuhteet saavuttavien 
tartuntatautien merkittäviin esiintymiin voidaan vastata tehokkaasti tutkimuksen avulla. 
Se on osoittanut arvonsa sekä Ebola-esiintymän että Zika-esiintymän yhteydessä. 
Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus (EDCTP) 
saattaa yhteen Euroopan ja Afrikan maat tavoitteena kehittää uusia keinoja 
(diagnostiikkaa, lääkkeitä, rokotteita) HI-virusta/aidsia, malariaa ja tuberkuloosia 
vastaan (EU:n rahoitusosuus 683 miljoonaa euroa).  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_en.htm
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Horisontti 2020 -puiteohjelmasta on rahoitettu useita erikoistuneita tutkimus- ja 
innovaatiotoimia, joilla puututaan muuttoliikeilmiöön, hiljattain julkistettu muuttoliikettä, 
radikalisoitumista ja kotouttamista koskeva ehdotuspyyntö mukaan luettuna 
(7,5 miljoonaa euroa). 

Vuonna 2015 Euroopan komissio käynnisti ”tiedettä pakolaisille” -aloitteen 
(science4refugees), jolla pyritään saattamaan yhteen yhtäältä Euroopan akateemiset 
instituutiot ja tieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneet toimialat ja toisaalta pakolaiset 
ja turvapaikanhakijat, joilla on akateeminen tausta. Pakolaisille avoimia työpaikkoja on 
ilmoittanut 224 tutkimusorganisaatiota, ja 42 pakolaistutkijaa on jo rekisteröity.  

Kehittyvien maiden kanssa tehtävässä tieteellisessä ja teknologisessa yhteistyössä 
korostetaan kumppanuuksien luomista. Vuoden 2015 aikana toteutettiin muun muassa 
ensimmäiset tärkeät vaiheet EU:n ja Afrikan välisen tutkimus- ja 
innovaatiokumppanuuden kehittämiseksi elintarvike- ja ravitsemusturvan sekä kestävän 
maatalouden alalla (FNSSA). Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot ja afrikkalaiset maat 
ovat jo investoineet siihen noin 70 miljoonaa euroa.  

Syyskuussa 2015 komissio perusti uuden sisäisen keskuksen, jossa autetaan EU:n 
jäsenvaltioita toimimaan hätätilanteissa sekä estämään ja vähentämään katastrofien 
vaikutuksia. Katastrofiriskihallinnan tietokeskus (Disaster Risk Management 
Knowledge Centre) vastaa  

• tarpeeseen parantaa ja hyödyntää katastrofeja koskevaa tieteellistä ja 
operatiivista tietämystä, 

• tarpeeseen hyödyntää aiempaa paremmin nykyistä tietämystä katastrofisyklin 
kaikissa päätöksenteko- ja operaatiovaiheissa sekä  

• tarpeeseen edistää tiedonjakoa keskeisenä välineenä tehostaa tieteen ja 
tietämykseen perustuvien toimintalinjojen välistä liityntää. 

RAHOITUS- JA HENKILÖRESURSSIT 

EU:n ennätyksellisen suuri humanitaarisen avun budjetti 

Vuonna 2015 annettiin humanitaarista apua ja pelastuspalveluapua yhteensä yli 1,5 
miljardin euron edestä. Siten autettiin yli 134:ää miljoonaa edunsaajaa, jotka olivat 
joutuneet luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreiksi yli 80 maassa. Euroopan komission 
toistaiseksi suurin humanitaarisen avun budjetti pantiin toimeen vuonna 2015. Se oli 
selkeä vastaus yhä useammin esiintyviin ja yhä tuhoisampiin luonnonkatastrofeihin ja 
humanitaarisiin kriiseihin. Budjettia oli lisätty vuonna 2015 erityisesti seuraavilta osin: 

• Syyrian konfliktista kärsineiden väestöryhmien pakolaiskriisit paitsi Syyriassa 
myös naapurimaissa ja pitkin Länsi-Balkanin reittiä, 

• Etelä-Sudan, jossa jatkuva konflikti synnyttää edelleen valtavasti humanitaarisia 
tarpeita paikalliselle väestölle ja alueen muissa osissa oleville eteläsudanilaisille 
pakolaisille, ja 
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• hätätoimet äärimmäisestä sääilmiöstä El Niñosta kärsivissä Afrikan, Karibian sekä 
Keski- ja Etelä-Amerikan maissa. 

Vuoden 2015 aikana komissio hyödynsi jälleen vuoden 2012 varainhoitoasetuksen21 21 
artiklan 2 kohdan b alakohdassa annettuja uusia rahoitusmahdollisuuksia22 ja käytti 
aiempaa enemmän ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, joiden avulla EU:n 
jäsenvaltiot ja muut avustusorganisaatiot voivat delegoida joidenkin varojensa hallinnan 
Euroopan komissiolle. Tavoitteena on tehostaa avun hallintaa joillakin aloilla ja joissakin 
maissa. Suurimmat ulkoiset tulot tulivat Yhdistyneeltä kuningaskunnalta ja Ranskalta. 

Humanitaarisen avun antajana komissio ei toteuta humanitaarisen avun ohjelmia. Se 
täyttää tehtävänsä rahoittamalla kumppaniorganisaatioiden toteuttamia humanitaarisia 
toimia. Kumppanit ovat kumppanuutta koskevan puitesopimuksen allekirjoittavia 
valtiosta riippumattomia järjestöjä, EU:n ja YK:n välisen rahoituksesta ja hallinnosta 
tehdyn puitesopimuksen piiriin kuuluvia Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjä tai 
kansainvälisiä organisaatioita23, joihin luotuihin suhteisiin sovelletaan kumppanuutta 
koskevaa ad hoc -puitesopimusta. Rahoitus jakautui vuonna 2015 
toteutuskumppaneittain seuraavasti:  

• 47 prosenttia valtiosta riippumattomille järjestöille 

• 39 prosenttia Yhdistyneiden kansakuntien järjestöille  

• 13 prosenttia kansainvälisille organisaatioille 

• 1 prosentti ECHOn suoraan lentosopimukseen ja Nohan yliopiston kanssa tehtyyn 
sopimukseen. 

Kuten aiempinakin vuosina, suurimman osan vuoden 2015 rahoituksesta saivat toimet 
Afrikassa ja seuraavaksi suurimman osan Lähi-itä, jossa erityisenä painopisteenä oli 
Syyrian kriisi. Noin 98 prosenttia vuoden 2015 humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun 
budjetista käytettiin operatiiviseen toimintaan ja loput 2 prosenttia hallinnolliseen ja 
strategiseen toimintaan.  

Henkilöresurssit 

Brysselin päätoimipaikassa työskentelee 344 henkilöstön jäsentä, ja 48 
kenttätoimistossa työskentelee 465 humanitaarisen avun asiantuntijaa. 
Kenttätoimistot sijaitsevat maissa, jotka ovat kärsineet vakavimmin kriiseistä Afrikassa, 
Lähi-idässä, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Länsi-Balkanilla. Kenttätoimistojen 
maailmanlaajuisen verkoston avulla on mahdollista tehdä ajantasaisia analyyseja, jotka 
koskevat nykyisiä ja ennakoituja tarpeita tietyssä maassa tai tietyllä alueella. Siten 
varmistetaan toiminnan seuranta ja tukeminen sekä koordinointi muiden avunantajien ja 
kentällä toimivien täytäntöönpanokumppaneiden kanssa. 

Komissio tarkasti kenttäverkostonsa vuonna 2015. Tarkastuksen tavoitteena oli 

                                                            
21 Jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset maat, myös niiden julkiset virastot, yhteisöt tai luonnolliset henkilöt, 

voivat antaa komissiolle tuloja, joiden käyttötarkoitus on sidottu tiettyihin unionin rahoittamiin 
ulkoisen avun hankkeisiin tai ohjelmiin. 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). 

23 Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten 
kansainvälinen liitto, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö. 
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• tehostaa verkoston joustavuutta ja vahvistaa varalla olevaa kapasiteettia 
nimeämällä ennakkoon 25 teknistä avustajaa erityiseen varallaolotehtävään ja 
perustamalla neljä ”varalla olevan asiantuntijan” tointa, jotka voitaisiin ottaa 
käyttöön erittäin lyhyellä varoitusajalla; 

• varmistaa, että resurssit vastaavat entistä paremmin painopisteitä, minkä takia 
läsnäoloa kentällä lisättiin alueilla, joilla tarpeet ovat suurempia;  

• lähentää aluetoimistoja kenttätyöhön muuttamalla kuusi alueellista tukitoimistoa 
12 aluetoimistoksi.   

Lisäksi komissio vakiinnutti vuoden 2015 lopulla läsnäolonsa Belgradissa pakolaiskriisin 
takia.  
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LISÄTIETOJA JA LÄHTEITÄ 

• Tietoa ECHOn toiminnasta: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

• Eri maita ja toimintalohkoja koskevia tiedotteita:  
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2016/ECHO_
AR2016_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2016/ECHO_
AR2016_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit 

 
• Tietoa komission vuonna 2015 toteuttamien humanitaaristen avustustoimien ja 

pelastuspalvelutoimien rahoituksesta:  
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips-2015_en 

• Tietoa aiempien vuosien toiminnasta:  
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips-2015_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
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LIITTEET 

Liite 1: Yhteenveto vuonna 2015 suoritetuista arvioinneista 

A) Johdanto 

Ulkopuoliset tahot suorittivat vuonna 2015 Euroopan komission humanitaarisista toimista 
seuraavat riippumattomat arvioinnit: 

• Länsi-Afrikan rannikko, 2008–201424: Humanitaarisen avun tilanne Länsi-Afrikan 
rannikolla on luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteisvaikutuksen 
vuoksi monimutkainen ja edellyttää usein pienimuotoisia kiireellisiä avustustoimia. 
Suurimpia syitä avustustoimiin ovat epidemiat (kuten Ebola), tulvat ja konfliktit. 

• Sahelin strategia, 2010–201425: Sahelin lasten akuutti aliravitsemusaste on yksi 
maailman korkeimpia. Akuutti aliravitsemusaste on yksi tärkeimmistä 
humanitaaristen kriisien määrittämisessä käytetyistä indikaattoreista. Se osoittaa 
kaikkein haavoittuvimpien väestönosien kokonaistilanteen ja antaa tietoa muun 
muassa ruoan saantimahdollisuuksista, selviytymismekanismien tehokkuudesta ja 
julkisen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta. 

• Syyria, 2012–201426: Mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen ja siitä 
aiheutunut suojelukriisi Syyriassa on kehittynyt maaliskuusta 2011 vähitellen 
laajaksi sisäiseksi aseelliseksi konfliktiksi, jolla on vakavia humanitaarisia 
seurauksia Syyrialle ja sen naapurimaille. Konflikti on kehittynyt laajasta 
sissisodasta täysimittaiseksi sisällissodaksi. Suuret osat maan alueesta ovat 
joutuneet tilapäisesti tai pysyvästi lukuisten aseellisten oppositioryhmien 
hallintaan etenkin maan pohjois- ja itäosissa. 

• Pakistan, 2010–201427: Pakistan kärsii taloudellisista vaikeuksista, 
alikehityksestä, poliittisesta epävakaudesta, aseellisista konflikteista ja 
turvattomuudesta monilla maan alueilla. Sotilasoperaatiot ovat johtaneet valtaviin 
väestönsiirtoihin. Maansisäinen pakolaisuus on aiheuttanut maan luoteisosassa 
Afganistanin rajan tuntumassa pitkittyneen kriisin, jonka komissio on luokitellut 
unohdetuksi kriisiksi28.  

• Siirtojärjestelyt, 2011–201429: Kymmenen viime vuoden aikana humanitaarisen 
avun järjestelmässä on asteittain siirrytty käyttämään hätätiloista ja kriiseistä 
kärsivien ihmisten avustamisessa puhtaasti luontoissuorituksina annettavan tuen 
ohella myös käteissiirtoja ja kuponkeja. Käteisraha, kupongit ja 
luontoissuorituksina annettava tuki ovat humanitaarisissa avustustoimissa 
käytettyjen niin sanottujen siirtojärjestelyjen eri muotoja. EU on viime vuosina 
pyrkinyt ja kannustanut käyttämään avustustapana enenevässä määrin 
käteisavustusta, koska se tukee avunsaajien itsekunnioitusta ja tarjoaa heille 
enemmän valinnanvaraa ja joustavuutta. Käteisavustus tarjoaa lisäksi 

                                                            
24 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-dg-echo-actions-in-coastal-west-africa-2008-2014-pbKR0415526/ 
25 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-echo-s-interventions-in-the-sahel-2010-2014--pbKR0215833/ 
26 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-echo-response-to-the-syrian-crisis-2012-2014-pbKR0415857 
27 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-echo-s-interventions-in-pakistan-2010-2014-pbKR0215834/ 
28 Vakava ja pitkittynyt humanitaarinen kriisi, josta kärsivät väestöryhmät eivät saa lainkaan tai saavat liian vähän kansainvälistä 

apua ja jossa ei ole poliittista sitoutumista ratkaista kriisiä osittain mediahuomion puutteen vuoksi. 
29 http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-use-of-different-transfer-modalities-in-echo-humanitarian-aid-actions-2011-2014-

pbKR0415822/ 
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mahdollisuuden avun tehostamiseen, se antaa paremman vastineen rahalle ja 
lisää viime kädessä avun vaikuttavuutta. 

B) Menetelmät 

Humanitaarista apua koskevissa komission arvioinneissa noudatetaan vakiomuotoista 
tutkimusmenetelmää, joka takaa, että arviointikysymyksiin annetut vastaukset tuottavat 
oikeanlaista tietopohjaa. Aluksi arvioidaan kirjallinen aineisto, joka kattaa muun muassa 
tausta-asiakirjat, tilanteeseen liittyvät asiakirjat, hanke-aineiston ja jo tehdyt 
hankearvioinnit. Seuraavaksi tärkeimpiä sidosryhmiä kuullaan siihen parhaiten soveltuvin 
menetelmin (kuten verkkokyselyin sekä tavanomaisin ja puhelinhaastatteluin). 
Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat muun muassa avun lopulliset saajat, komission 
täytäntöönpanokumppanit, komission henkilöstö päätoimipaikassa ja kentällä, muut 
pääasialliset humanitaarisen avun antajat ja avunsaajamaiden hallitusten edustajat. 
Koska kaikkia vuonna 2015 suoritettujen arviointien tuloksia hyödynnetään (etenkin 
humanitaarisen avun ja pelastuspalvelumekanismin) kokonaisarvioinneissa, niihin ei ole 
sovellettu kaikkia paremman sääntelyn vaatimuksia. Näiden arviointien yhteydessä ei 
esimerkiksi ole järjestetty avointa julkista kuulemista. 

Arviointiraporteissa on yksityiskohtaisempaa tietoa kussakin arvioinnissa käytetyistä 
tehokkuuden ja muiden seikkojen arviointimenetelmistä ja niiden rajoitteista. 

C) Arviointitulokset 

Arviointitulosten tiivistelmä esitetään parempaa sääntelyä koskevissa Euroopan 
komission suuntaviivoissa edellytetyn viiden arviointikohdan mukaisesti seuraavasti: 

1. Merkityksellisyys 

Arviointijakson aikana toteutetut komission toimet todettiin tarkastelluissa arvioinneissa 
yleisesti merkityksellisiksi. Toimien kohdistaminen haavoittuvimpiin ryhmiin oli pääosin 
tarkoituksenmukaista, ja ne perustuivat järjestelmällisiin tarvearvioihin, joissa oli kuultu 
asianmukaisesti myös avunsaajia. Koska toimet perustuivat EU:lta saatuun tehtävään, 
niissä keskityttiin voimakkaasti hätäapuun ja kunnostustoimiin ja otettiin asianmukaisesti 
huomioon muiden avunantajien toimien puutteet sekä erityisalojen tarpeet.  

2. Johdonmukaisuus 

Arviointitulokset osoittavat, että komission toimissa on noudatettu keskeisiä 
humanitaarisia periaatteita (jotka ovat humaanisuus, tasapuolisuus, puolueettomuus, 
riippumattomuus, suojelu ja haittavaikutusten välttäminen eli ”do-no-harm”). Kävi 
kuitenkin selvästi ilmi, että saattaa olla haastavaa sovittaa yhteen riippumattomuuden 
humanitaarinen periaate ja tavoite toimia johdonmukaisesti kansallisten politiikkojen ja 
käytäntöjen kanssa, koska viimeksi mainittuja ohjaavat usein poliittiset tai taloudelliset 
näkökohdat, ja ne ovat siten epäjohdonmukaisia komission periaatteellisen ja 
tarvelähtöisen toimintamallin kanssa. Johdonmukaisuus kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston toimien kanssa ilmeni lähinnä hätäavun, kunnostustoimien ja 
kehitysyhteistyön niveltämisenä, mikä on tullut kaiken kaikkiaan myönteisesti esiin 
Länsi-Afrikan rannikolla ja Sahelissa ja johtanut jossain määrin painopisteiden ja 
ohjelmasuunnittelun yhtenevyyteen. Mainitsemisen arvoista on, että Pakistania 
koskevassa arvioinnissa korostetaan, etteivät toimet ole olleet johdonmukaisia 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston toimien kanssa. Tämä kävi ilmi 
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painopisteiden ja ohjelmasuunnittelun välisinä heikkoina yhteyksinä kyseisten 
pääosastojen vertailussa. 

Syyriaa koskevassa arvioinnissa todetaan, että komissiolla on käytössä vankka 
menettelyjärjestelmä, joka takaa, että toimet toteutetaan pitkälti hyvän humanitaarisen 
avunannon aloitteen hengessä. Tämä on johtanut tarvelähtöisiin rahoituspäätöksiin 
hanketasolla ja tuonut komissiolle laajaa arvostusta periaatteellisena humanitaarisen 
avun antajana. Komission suunnitelmissa humanitaarisen avun täytäntöönpanosta 
Syyrian kriisissä vuosina 2012–2014 ei strategisella tasolla kuitenkaan erikseen mainita 
23:a hyvän humanitaarisen avunannon periaatetta. Komission kumppaneille asetetaan 
tarkkoja vaatimuksia puolueettomuuden periaatteen (hyvän humanitaarisen avunannon 
toinen periaate) noudattamiseksi ja kumppanien kannustamiseksi toimimaan hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämistä koskevien ohjeiden mukaisesti 
(hyvän humanitaarisen avunannon yhdeksäs periaate). 

3. EU:n tason lisäarvo  

Komissio toimii esimerkillisenä avunantajana. Sen toimet perustuvat humanitaarisiin 
periaatteisiin ja asiantunteviin arvioihin, ja se edistää humanitaarisen avunannon 
tarkastelua ei-poliittisesta näkökulmasta. Tämän merkitys humanitaarisen toimintatilan 
säilyttämisessä on saanut laajaa tunnustusta (kuten etenkin Pakistania koskeva arviointi 
osoittaa). 

Periaatteelliseen ja tarvelähtöiseen toimintamalliin kuuluu, että toimissa tartutaan myös 
niin sanottuihin unohdettuihin kriiseihin, kuten on tehty Länsi-Afrikan rannikolla, jossa 
komissio oli läsnä kaikissa humanitaarisissa tilanteissa ja sovelsi unohdettuihin osa-
alueisiin monenlaisia mukautettuja rahoitusvälineitä, kun muita avunantajia ei ollut. 
Laajemmissa kriiseissä komissio on puolustanut avun antamista tilanteisiin, joissa muita 
avunantajia ei ole ollut, ja se on toiminut usein avustustoimien koordinaattorina ja alulle 
panijana. 

Komissio voi taloudellisen painoarvonsa ansiosta olla toimien johtajana ja vaatia 
täytäntöönpanokumppaneilta aiempaa koordinoidumpaa ja johdonmukaisempaa 
menettelytapaa. Esimerkki tästä annetaan siirtojärjestelyjen arvioinnissa, jossa 
osoitetaan, että osittain juuri komission alulle panemien valmiuksien 
kehittämisaloitteiden ja tietopohjaisten rahoitusstrategioiden ansiosta käteissiirrot ovat 
yhä useammin osa humanitaarisia avustustoimia. Tämä tehostaa humanitaarisen avun 
toimittamista ja lisää sen vaikuttavuutta. 

Koska komissio on lisäksi voimakkaasti läsnä kentällä, se saa kokonaiskäsityksen 
monitahoisista paikallisista tarpeista, ja sen noudattama tasapuolisuus lisää joustoa ja 
antaa valtaa toimia kaikkein haavoittuvimpien ihmisten puolesta. Tämä käy erityisen 
hyvin esiin Sahelin ja Länsi-Afrikan rannikon tapauksissa. Muut avunantajat arvostavat 
komissiota sen teknisen osaamisen ja koordinointikyvyn ansiosta. 

Mahdollisuus käyttää Euroopan kehitysrahaston30 B-määrärahoja tarjoaa tilaisuuden 
saada yhteistä EU:n tason lisäarvoa olettaen, että tämä rahoitusväline auttaa 
koordinoimaan komission humanitaaristen avustustoimien ja kehitysyhteistyötoimien 
yhteistä suunnittelua. Joidenkin arviointien (ja erityisesti Pakistania koskevan arvioinnin) 

                                                            
30 Euroopan kehitysrahasto (EKR) on kehitysyhteistyön suurin maantieteellinen rahoitusväline EU:ssa, ja 

yhdennentoista EKR:n määrärahaosuus on 30,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020. B-määrärahat 
käytetään ennakoimattomien tarpeiden täyttämiseen. 
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tuloksissa kuitenkin huomautettiin, ettei tällaista potentiaalista EU:n tason lisäarvoa 
hyödynnetä. Tämä johtuu siitä, että humanitaaristen avustushankkeiden tuloksia 
voitaisiin toisinaan tukea ja hyödyntää kehitysyhteistyötoimissa paremmin, jos 
painopisteet ja ohjelmasuunnittelu sovitettaisiin nykyistä paremmin yhteen (hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltäminen). 

Pakistanissa eräät kumppanit olivat sitä mieltä, että komissio voisi hyödyntää 
painoarvoaan ja asemaansa paremmin painostamalla hallituksia. Näin se voisi edistää 
humanitaarisen avun parempaa saatavuutta ja vaikuttaa humanitaarista yhteisöä 
vaivaaviin keskeisiin ongelmiin. 

4. Tuloksellisuus 

Länsi-Afrikan rannikkoa koskeva arviointi vahvisti komission rahoittamien toimien olevan 
yleisesti tuloksellisia. Komissio rahoitti elintärkeitä aloja, sai kumppaneita mukaan toimiin 
ja tuki maailman humanitaarisen avun järjestelmän kokonaisvalmiutta. Komissio (ja 
muut avunantajat) tukivat kuitenkin vain vähän katastrofiriskin vähentämistä, vaikka sitä 
koskevilla strategioilla, ohjelmilla ja toimilla on suuri merkitys alueella, ja toimissa on 
selvästi keskityttävä katastrofivalmiuteen. 

Sahelia koskeva arviointi puolestaan osoitti imeväiskuolleisuuden vähentyneen 
arviointijaksolla. Kaiken kaikkiaan komission toimien merkittävin vaikutus oli se, että 
ravitsemushoitoa tarjoavien terveyskeskusten vaikutusalue sekä seulontaan 
osallistuneiden ja hoitoa saaneiden alle viisivuotiaiden lasten lukumäärä kasvoivat. 
Lisäksi Sahelin strategialla oli merkittävä rooli hätäavun niveltämisessä kunnostustoimiin 
ja kehitysyhteistyöhön, ja arvioinnissa esitetään useita esimerkkejä siitä, miten 
hätäaputoimissa on tehty menestyksekästä yhteistyötä komission 
kehitysyhteistyötoimien ja muiden kehitysyhteistyön toimijoiden kanssa. Komissio on 
myös saanut aikaan huomattavia muutoksia luovuttamalla humanitaarisen avun tuloksia 
maiden hallituksille, koska hallitukset tunnustavat nyt, että aliravitsemus on sairaus ja 
ongelma, joka on ratkaistava kansallisella tasolla. Arvioitsijat suosittelevat, että alueella 
annettava hätäapu olisi nivellettävä tehokkaammin kunnostustoimiin ja 
kehitysyhteistyöhön avun vaikuttavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. 

Komission päätös tukea etähallintatoimia aseellisten oppositioryhmien valtaamilla Syyrian 
alueilla ja samalla vähentää tällaisten toimien aiheuttamia riskejä tarjosi sille 
mahdollisuuden antaa tuloksellisesti elintärkeää apua joillekin vaikeapääsyisillä alueilla 
oleville haavoittuvimmille väestöryhmille. Etähallintatoimet yhdessä hallituksen 
valvonnassa olevilla alueilla toteutettujen komission avustustoimien kanssa antoivat 
komissiolle mahdollisuuden tarjota tasapuolista ja tarvelähtöistä apua vaikeissa oloissa. 

Monien kumppanien mielestä etähallintaa käsittelevällä komission ohjeella31 on yhä 
tärkeä sija asialistalla. Komission Syyriassa rahoittamista toimista laaditun arvion 
mukaan kaikki kumppanit noudattavat ohjetta laajalti. 

Pakistanissa komissio kykeni valtaosassa tapauksista saavuttamaan päämääränsä ja 
rahoittamaan kumppaneita, jotta ne saivat aikaan työtuloksia, joita ne eivät olisi 
saavuttaneet ilman EU:n rahoitusta. Komissio rahoitti merkittävästi Sindhin provinssissa 
annettua ravitsemustukea ja auttoi tuomaan esiin jo pitkään jatkuneen kroonisen 
aliravitsemuksen ongelman, joka havaittiin vuoden 2010 tulvien vuoksi toteutetuissa 
avustustoimissa. Komissio auttoi myös saamaan mukaan muita avunantajia sekä 

                                                            
31 http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf 
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kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston, joka tarkasteli alueella 
esiintyvän aliravitsemuksen syynä olevia pääasiallisia ongelmia. Arvioinnissa tuotiin 
kuitenkin esiin myös arvostelua, jota kumppanit olivat komissiolle esittäneet sen 
antaman rahoituksen oikeasta ajoituksesta, sillä se on tuloksellisten ja merkityksellisten 
avustustoimien edellytys. Toimien vähäinen koordinointi komission muiden yksiköiden ja 
kansallisen katastrofihallintaviranomaisen kanssa vaikutti lisäksi komission kykyyn 
edistää tehokkaasti humanitaarisen avun pitkän aikavälin näkymiä ja hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämistä Pakistanissa. 

5. Tehokkuus 

Humanitaarisen avun kustannustehokkuuden arviointimenetelmää laaditaan parhaillaan, 
mutta se ei ole vielä komission käytössä, joten arvioitsijoiden on ollut tähän mennessä 
vaikea esittää asiasta perusteltuja toteamuksia.  

Syyrian osalta arvioitsijat katsoivat, että komissio on yleensä esittänyt loogiset perustelut 
rahoituksen jakamiselle alueella sijaitsevien maiden kesken. Ainoana poikkeuksena on 
mahdollisesti Turkki, joka on kantanut vain pienen osuuden taakasta. Syyriasta vastaava 
komission ryhmä on kyennyt verraten vähäisellä rahoituksella edistämään 
kunnianhimoista tavoiteasettelua ja käyttämään odotettua laajemmin vaikutusvaltaansa 
avustustoimintaan kokonaistasolla. Tämä on ollut mahdollista osittain siksi, että yhteistyö 
EU:n muiden rahoitusvälineiden kanssa on ollut toimivaa, mikä on mahdollistanut 
humanitaarisen avun budjetin kohdennetumman käytön. Komission rahoituspäätösten 
yhteys Syyriassa olevien avunsaajien tarpeisiin on kuitenkin vaikeaselkoinen ja ilmeisesti 
altis poliittiselle vaikutusvallalle. 

Sahelin osalta arvioitsijat pystyivät toteamaan jokseenkin suurella varmuudella, että 
rahat on käytetty asianmukaisesti, sillä Sahelin strategia on osaltaan vähentänyt 
kuolleisuutta. Oli kuitenkin vaikea arvioida, olisiko tulokset saatu aikaan pienemmälläkin 
rahoituksella. Kokemuksia (esim. yksittäisten laajamittaisten hankkeiden tehokkuudesta 
ja nykyisen ohjelman puutteista) kertyi väistämättä, ja niitä voitiin hyödyntää toimien 
tehostamisessa. 

Länsi-Afrikan rannikkoa koskeva arviointi vahvisti useaa maata koskevan ja maiden 
rajojen yli ulottuvan toimintamallin tehokkuuden. Malli tarjosi komission kumppaneille 
mahdollisuuden auttaa paremmin kahden maan välillä edestakaisin liikkuvia 
väestöryhmiä, kun kumppaneilla oli tietoa tilanteesta, valmiuksista ja rajoitteista rajojen 
molemmilta puolin. Tällaisten rajat ylittävien ilmiöiden huomioon ottaminen vahvistanee 
molemmilla puolilla rajaa yhteisöjen kykyä selviytyä häiriötilanteista (häiriönsietokykyä). 
Norsunluurannikon kriisin aikana suuri osa arviointijakson avustusvaroista osoitettiin 
Länsi-Afrikan rannikolle. Vuonna 2012 maan länsiosan pahimmilla kriisialueilla 
rekisteröitiin 5,9 miljoonaa avuntarvitsijaa, ja lähes neljän miljoonan ihmisen arvioidaan 
elävän kahdessa pahimmassa kriisikorttelissa Abidjanissa. Näiden seikkojen vuoksi 
voidaan perustellusti katsoa, että komissio – eli pääasiallinen humanitaarisen avun 
antaja – on saanut avun toimitettua hyvinkin kustannusvaikuttavasti sen perusteella, 
ettei maa ole ilmoittanut poikkeuksellisen suurista kuolleisuusmääristä, ja elinkeinoja ja 
sosiaalista koheesiota tukevat toimintamallit ovat olleet tuloksellisia.  

Kattavien ja vertailukelpoisten tietojen puuttumisen vuoksi ei voitu tehdä 
kustannusvaikuttavuuteen perustuvia vertailuja, mutta arviointiryhmä katsoi, että Länsi-
Afrikan rannikkoa koskevien toimien vaikuttavuus oli verrannollinen alueelle investoitujen 
varojen määrään ja kumppanien toimintavalmiuteen. Käyttöön saadut avustusvarat 
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olivat avuntarpeisiin nähden riittävät, kun asiaa tarkastellaan varsinkin siltä kannalta, 
että terveydenhuoltopalvelut ja -tarvikkeet saatiin entisiin mittoihinsa, mutta varat olivat 
riittävät myös sosiaaliseen koheesion ja ihmisten suojelun kannalta. 

Pakistanissa EU-rahoituksella aikaan saadut tuotokset ovat sekä laadullisesti että 
määrällisesti tyydyttävät, kun niitä verrataan ennalta määriteltyihin tavoitteisiin. EU-
rahoituksen ansiosta kumppanit voivat myös käyttää yhden yleispätevän toimintamallin 
sijaan monia erilaisia toimintamalleja: työstä maksetaan palkka elintarvikkeina tai 
käteisrahana, avunsaajille annetaan käteiskuponkeja, avunsaajat ja useimmiten myös 
paikallishallinnon viranomaiset pääsevät osallistumaan avun suoriin toimitusjärjestelmiin. 
Komissio edisti, rahoitti ja käytti yhteenliittymiin perustuvaa toimintamallia. Pakistaniin 
perustettiin kaksi yhteenliittymää, joista toisessa komissio oli alullepanijana. Siihen 
osallistui kuusi merkittävää kansainvälistä kansalaisjärjestöä. Ne työskentelivät 
yhteistyössä, jonka komissio rahoitti arviointijaksolla kokonaan. Yhteenliittymien 
tarkoituksena oli helpottaa avun toimittamista, hyödyntää varojen yhteiskäytöstä 
saatavia mittakaavaetuja, täyttää avustustoimien vaatimukset käyttämällä kunkin 
järjestön parhainta toimintamallia ja tehostaa toimintaa yleiskustannuksia supistamalla. 

Eräät kumppanit moittivat edelleen, että komission toimiin Pakistanissa sisältyy liikaa 
byrokratiaa, ja tämä on otettava huomioon komission rahoittamien toimien tehokkuutta 
arvioitaessa. 

Päätöksellä käyttää siirtojärjestelyä on suurta merkitystä kustannustehokkuuden ja 
-vaikuttavuuden kannalta. Komissio edisti käteissiirtojen käyttöä arviointijaksolla. 
Pakistanissa (ja myös Syyriassa) käytettyjen siirtojärjestelyjen arviointi vahvisti, että 
EU:n toimilla oli vaikutusta, eli käteissiirtojen käyttäminen tehosti komission rahoittamia 
toimia tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa. 

D) Ulkopuolisten arvioitsijoiden esittämät tärkeimmät suositukset 

• Voidakseen parantaa toimiensa vaikuttavuutta ja kestävyyttä komission olisi 
osoitettava lisärahoitusta katastrofiriskien vähentämiseen ja/tai toimiin, joilla 
hätäapu ja kunnostustoimet nivotaan kehitysyhteistyöhön. Humanitaaristen 
avustustoimien ja kehitysyhteistyötoimien välisiä synergioita olisi edistettävä, 
jotta humanitaarisen avun rajalliseen rahoitukseen kohdistuvaa painetta voidaan 
vähentää humanitaarisia periaatteita vaarantamatta. Tämän lisäksi olisi 
vahvistettava toimia, joilla vaikutetaan maiden hallituksiin, kehitysyhteistyön 
toimijoihin ja muihin avunantajiin, jotta komission tuloksia hyödynnettäisiin hyvin 
ja voitaisiin taata niiden jatkuvuus. 

• Strategisen toimintamallin tehostamiseksi komission olisi laadittava 
avustustoimilleen keskipitkän aikavälin tavoitteita, jotka perustuvat 
muutosteoriaan (theory of change). Jotta rajalliset resurssit voitaisiin hyödyntää 
mahdollisimman hyvin, komission pitäisi lisäksi tutkia, voitaisiinko 
kustannustehokkailla toimilla saada aikaan säästöjä tarjoamalla 
avunantajajärjestöille paremmin ennakoitavissa olevaa rahoitusta. 

• Komission olisi Sendain kehys huomioon ottaen tehostettava katastrofiriskien 
vähentämistä ja ennaltaehkäisyä koskevaa toimintamalliaan laatimalla tällaisille 
toimille selkeä strategia. Sen olisi perustuttava yhteisölähtöiseen toimintamalliin 
ja toimiin, joilla maiden hallitukset pyritään saamaan hyödyntämään komission 
rahoittamien hankkeiden tuloksia. 
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• Komission olisi järjestettävä humanitaarisen avun tarpeita vastaavien riittävien ja 
ennakoitavissa olevien resurssien tarjonta ja/tai luoda niille myötämielinen 
ilmapiiri. 

• Komission olisi edelleen edistettävä käteissiirtojen käyttöä, jotta perustarpeet 
voidaan täyttää laajemmin. 

Komissio tutkii suositukset ja määrittää tarvittaessa niiden edellyttämät jatkotoimet. 
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Liite 2: Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun määrärahojen toteutuminen32 

Alue/maa   Määrä 
milj. euroa   % 

       
Afrikka   660   41,6 % 
Sudan ja Etelä-Sudan   159     
Keski-Afrikka   92     
Suurten järvien alue   62     
Afrikan sarvi   171     
Eteläinen Afrikka, Intian valtameren alue   20     
Länsi-Afrikka   141     
Pohjois-Afrikka   16     
       
Lähi-itä ja Euroopan naapurimaat   560   35,3 % 
Lähi-itä   529     
Euroopan naapurimaat    32     
       
Aasia, Tyynenmeren alue   130   8,2 % 
Lounais- ja Keski-Aasia   103     
Kaakkois-Aasia ja Tyynenmeren alue   26     
       
Keski- ja Etelä-Amerikka, Karibian alue   63   3,9 % 
Keski- ja Etelä-Amerikka   29     
Karibian alue   34     
       
Maailmanlaajuiset katastrofit   39   2,5 % 
       
Pelastuspalvelu   57   3,6 % 
       
EU:n vapaaehtoisapu   7   0,4 % 
       
Täydentävät toimet ja tuki   72   4,6 % 
       
YHTEENSÄ  1 587   100 % 

 

                                                            
32 Pelastuspalvelun osalta taulukon lukuja ei eritellä maittain/alueittain. 
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