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Johdanto 

Tervetuloa koulutuskatalogiimme! 

Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA) tukee jäsenvaltioita tarjoamalla oikeudellista, teknistä, 
neuvoa-antavaa ja operatiivista apua sen varmistamiseksi, että kaikki kansainvälistä suojelua 
hakevat henkilöt saavat oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua kaikkialla EU:ssa. Tuki on 
monimuotoista, ja yksi tärkeimmistä käytettävissä olevista välineistä on eurooppalainen turvapaikka-
alan opinto-ohjelma. 
 
Tämä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjelma on tarkoitettu erityisesti turvapaikka- ja 
vastaanottovirkailijoille ja muille virkailijoille, jotka työskentelevät jäsenvaltioissa ja assosioituneissa 
maissa, joissa on käytössä asianmukaiset järjestelyt. Ulkoisen yhteistyön strategiassa 
eurooppalainen turvapaikka-alan koulutusohjelma on yksi valmiuksien kehittämisen välineistä, joilla 
tuetaan EU:n ulkopuolisten maiden kansallisia turvapaikka- ja vastaanottoviranomaisia. Sen 
tavoitteena on auttaa oppijoita saavuttamaan yleistasoinen ymmärrys alan EU-standardeista ja 
kansainvälisistä standardeista antamalla heille tarvittavat taidot nopeiden ja oikeudenmukaisten 
menettelyjen varmistamiseksi. 
 
Koulutusohjelman moduulit muodostavat myös perustan koulutukselle, jota annetaan sellaisessa 
operatiivisessa kontekstissa, joka valmistaa kansallisia hallintoelimiä täyttämään yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän mukaiset velvoitteensa tai hallitsemaan tehokkaasti 
muuttovirtojen aiheuttamaa kohtuutonta painetta. Tarjoamalla yhteistä ammatillista koulutusta 
EUAA pyrkii lähentämään kansallisia turvapaikka- ja vastaanottokäytäntöjä. 
 
Tästä koulutuskatalogista löydät kattavan yhteenvedon kaikista koulutusmoduuleista ja kielistä, 
joilla ne ovat saatavilla. Se sisältää myös olennaista tietoa kustakin moduulista, kuten 
kohderyhmästä, kestosta, oppimistuloksista, yleiskatsauksesta ja tavoitteesta. 
 
EUAA ottaa käyttöön vapaaehtoisia arviointeja, jotka ovat 
ensimmäinen vaihe turvapaikka-asioiden ja vastaanoton alalla 
toimiville henkilöille tarkoitetun erityiskoulutuksen kehittämisessä. 
Arvioinnin läpäiseminen onnistuneesti osoittaa, että oppija on 
saavuttanut halutut oppimistulokset, ja antaa hänen 
työnantajalleen luottamuksen siihen, että heidän virkamiehillään 
on tiedot ja taidot, jotka valmistavat heitä yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. 
Arviointistrategiasta kerrotaan lisää niiden koulutusmoduulien 
sivuilla, joiden arviointeja on jo saatavilla. 
 
Menestystä opinnoissa! 
Rachelle Cortis 
Koulutuksen ja ammatillisen kehityksen keskuksen vt. johtaja 
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Tietoa eurooppalaisesta turvapaikka-alan 
koulutusohjelmasta 

Eurooppalaisessa turvapaikka-alan koulutusohjelmassa on laaja valikoima moduuleja, jotka 
kattavat koko kansainvälisen suojelun alueen. Koulutusohjelma sisältää 

• perusmoduulit, jotka kattavat olennaiset turvapaikkavirkailijoilta vaadittavat tiedot 

• vastaanottovirkailijoille tarkoitetut moduulit 

• perus- ja perehdytysmoduulit, jotka on suunnattu kansainvälisen suojelun alalla 
työskenteleville henkilöille tai muilta aloilta tuleville sellaisille henkilöille, jotka 
käsittelevät säännöllisesti turvapaikka-asioita, kuten rekisteröinnistä vastaaville 
virkailijoille 

• pitkälle kehitetyt ja erikoistuneet moduulit, joiden avulla kokeneet virkamiehet voivat 
vahvistaa taitojaan tai erikoistua tiettyyn osaamisalueeseen, kuten haavoittuvuuteen 

• kurssit kouluttajille – käytämme kouluttajien koulutusmenetelmää tukeaksemme 
sellaisten kouluttajien taitojen, tietojen ja pätevyyden kehittämistä, jotka sitten 
kouluttavat henkilöstöä kansallisissa hallinnoissa ja luovat siten kerrannaisvaikutuksen. 

 

Moduulit on kehitetty yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) oikeudellisen 
välineen – pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen 
(pakolaisyleissopimus) – ja sen pöytäkirjan sekä muun asiaankuuluvan kansainvälisen ja 
eurooppalaisen oikeuden puitteissa. Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA) hyödyntää 
turvapaikka-asioiden osaamiskeskuksensa ja operatiivisen tukikeskuksensa asiantuntemusta 
ja toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja ulkoisten asiantuntijoiden 
kanssa, joilla on laajaa tietämystä ja kokemusta kyseisistä aiheista. Koulutusmoduuleja arvioi 
EUAA:n vertailuryhmä, jonka jäseniin kuuluu asiantuntijoita Euroopan pakolais- ja 
ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunnasta, Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun virastosta ja Euroopan komissiosta. 

Viraston tavoitteena on viedä oppijat ja heidän hallintonsa tiiviisti kaiken tekemänsä ytimeen. 
EUAA varmistaa, että sen tarjoama koulutus on luotettavaa ja vastaa kohderyhmän päivittäisiä 
tehtäviä, käyttämällä turvapaikka- ja vastaanottokompetenssikehystä, joka tunnetaan 
turvapaikka- ja vastaanottovirkamiesten eurooppalaisena alakohtaisena tutkintojen 
viitekehyksenä (European Sectoral Qualifications Framework, ESQF). Koulutusstandardien 
matriisissa määritellään, mitä turvapaikka- ja vastaanottovirkamiesten olisi tiedettävä tai 
pystyttävä tekemään koulutusjakson lopussa pätevyyden saavuttamiseksi. Nämä 
oppimistulokset mukautetaan vastaavissa ammatillisissa standardeissa yksilöityihin tehtäviin. 
Samaa matriisia käytetään myös koulutustason määrittelyyn, koska se on yhdenmukainen 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
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eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasojen kanssa1. Tällä oppimistuloksiin 
perustuvalla lähestymistavalla varmistetaan, että kussakin koulutusmoduulissa keskitytään 
tietoihin, taitoihin ja/tai vastuuseen ja itsenäisyyteen, joita jäsenvaltioiden virkamiehiltä2 
edellytetään heidän tehtäviensä hoitamiseksi tehokkaasti. 

Koulutusmoduulit toimitetaan eri viestintävälineiden kautta. Useimmat moduulit toimitetaan 
yhdistetyn oppimismenetelmän kautta (kouluttajan pitämät lähiopinnot yhdistettynä verkko-
opintoihin ja itsenäiseen oppimiseen). Joissakin moduuleissa on vain verkkokomponentti, joka 
mahdollistaa oppimisen omassa tahdissa, kun jotkin opinnot toteutetaan verkkoseminaareina. 

EUAA-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaan viraston on varmistettava, että sen tarjoama 
koulutus on laadukasta. Tämä tarkoittaa sitä, että EUAAn koulutuksessa tunnistetaan 
keskeiset periaatteet ja parhaat käytännöt hallinnollisten menetelmien, päätösten ja 
oikeuskäytäntöjen lähentämiseksi toisiinsa. Näin EUAA on täysin sitoutunut noudattamaan 
korkeimpia laatu-, tehokkuus- ja avoimuusvaatimuksia, jotka sisältyvät sen 
koulutusstrategiaan, joka pannaan täytäntöön koulutuksen laadunvarmistuskehyksen avulla. 
Kehyksellä EUAA:n koulutustoiminta mukautetaan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistusta koskeviin eurooppalaisiin standardeihin ja suuntaviivoihin. Virasto tekee 
tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että standardeja noudatetaan 
kaikkialla, missä koulutusta tarjotaan. 

Koulutusmoduulit laaditaan englanniksi, ja ne voidaan käännättää muille kielille. 

 

1 Lisätietoja on eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) (Europass). Voit myös katsoa täältä, miten oma 
kansallinen tutkintojen viitekehyksesi vastaa eurooppalaista tutkintojen viitekehystä. 

2 Virkailijat ja käsittelijät rinnastetaan toisiinsa tässä julkaisussa. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Euroopan turvapaikka-alan koulutusohjelman 
moduulia koskevan käännöspyynnön 
esittäminen 

Koulutuksen ja ammatillisen kehityksen keskus esittää kahdesti vuodessa avoimen pyynnön 
jäsenvaltioille, jotka haluaisivat EUAA:n rahoittavan koulutusmoduulien käännöksiä niiden 
kielelle. 

Sisäinen komitea arvioi käännöspyynnöt, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen eri kriteerien 
mukaan. Kriteereitä ovat muun muassa pyydetyn moduulin versio, moduulin osallistujien 
määrä suhteessa jäsenvaltion turvapaikkaviranomaisen kokoon, aiemmat tiedot 
Eurooppalaisen turvapaikka-alan koulutusohjelman täytäntöönpanosta ja käytöstä sekä 
määrärahat. Kun koulutusmoduuli käännetään, sen kaikki osat käännetään ja videot tai 
animaatiot (jos niitä on) tekstitetään. 

Koulutusmoduulin kaikkien osien kääntäminen kestää 6–8 kuukautta. Tähän vaikuttavat 
koulutusmoduulin kesto, onko pyydetylle kielelle käännetty aiempia versioita, työtilanne, 
vuodenaika ja muut resurssit. Moduulin rakentaminen verkkoon vie kääntämisen jälkeen 8–
10 viikkoa. Kiireelliset pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 



KOULUTUSKATALOGI – 2022 

9 

Voinko ilmoittautua Euroopan turvapaikka-
alan koulutusohjelman koulutusmoduuleihin? 

Jos olet kansallisen viranomaisen palveluksessa oleva turvapaikka- tai vastaanottovirkailija, 
ota yhteyttä kansalliseen koulutusyhteyspisteeseen. Siellä kerrotaan sekä EUAA:n 
järjestämästä tulevasta koulutuksesta että kansallisesta koulutuksesta. Jos et ole kansallisessa 
viranomaisessa työskentelevä turvapaikka- tai vastaanottovirkailija, voit silti olla oikeutettu 
ilmoittautumaan koulutukseen, jos suorittamasi tehtävät kuuluvat ammatillisten standardien 
piiriin. 

Lisätietoja saa EUAA:n oppimisen hallintajärjestelmän aloitussivulta, verkkosivuiltamme, 
EUAA:n koulutukseen osallistumista koskevista säännöistä tai kirjoittamalla osoitteeseen 
training@euaa.europa.eu. 

Tarkempia tietoja EUAA:n järjestämän koulutuksen ajankohdasta saa koulutussuunnitelmista. 
Kansallisista koulutussuunnitelmista saat tietoa vastaavalta kansalliselta yhteyspisteeltä. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Perusmoduulit 
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Viestinnän perustiedot turvapaikka- ja 
vastaanottoasioita hoitaville henkilöille 

Tämän moduulin tavoitteena on tarjota turvapaikka- ja 
vastaanottotyöntekijöille tarvittavaa pehmeää 
osaamista tehokkaan ihmisten välisen viestinnän 
varmistamiseksi. 

Tässä moduulissa keskitytään viestintäteorian 
perusperiaatteisiin ja turvapaikka-asioihin liittyvissä 
monikulttuurisissa yhteyksissä käytettäviin 
puhuttelutekniikoihin. Siinä käsitellään myös 
henkilöiden välisen viestinnän periaatteita, 
sanattoman viestinnän vaikutuksia ja tehokkaimpia 
kysymyksiä tietojen keräämiseksi. Moduulissa 
kuvataan, miten kulttuurinen monimuotoisuus voi 
vaikuttaa viestintäprosessiin, ja esitellään tekniikoita, 
jotka vähentävät väärinymmärryksen riskiä 
monikulttuurisessa ympäristössä. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Tunnistetaan tehokkaat viestintätekniikat, joilla 
annetaan ja saadaan tietoa turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä 

2. Tunnistetaan turvapaikka-asioiden kannalta 
merkitykselliset viestintätoimet, jotta voidaan 
minimoida kulttuurienvälisistä eroista johtuvat 
väärinymmärrykset 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

Arviointistrategia perustuu yhteen arviointiin moduulin 
lopussa. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, 
joista jotkin perustuvat skenaarioihin, ja niissä 
arvioidaan molempien oppimistulosten osatekijöitä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottoalan 
toimijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 5 

 

KESTO 
4,5 tuntia verkko-
oppimista, 3 tuntia 
itsenäistä oppimista 
(olennainen sisältö) ja 1 
tunti arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti, portugali, 
malta, kreikka ja 
espanja 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 4 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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Perustiedot etiikkaa ja ammattitaitoa koskevista 
vaatimuksista 

Tämän moduulin tavoitteena on auttaa turvapaikka- ja 
vastaanottovirkamiehiä tutkimaan 
luottamuksellisuuden ja vastuuvelvollisuuden 
periaatteita sekä käyttäytymistä, jolla varmistetaan 
ammattitaitoinen ja kunnioittava palvelu työpaikalla. 

Tässä moduulissa keskitytään perustietoihin 
turvapaikka- ja vastaanottoalan 
ammattitaitovaatimusten, eettisten sääntöjen ja 
arvojen perusperiaatteista. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Tunnistetaan etiikkaa ja ammattitaitoa koskevat 
vaatimukset, muun muassa luottamuksellisuus, 
turvapaikka- ja vastaanottoasioihin liittyvissä 
yhteyksissä. 

2. Tunnistetaan näkökohdat, jotka koskevat 
kulttuurista moninaisuutta ja kulttuuriherkkyyttä 
turvapaikka-asioihin liittyvissä ammatillisissa 
yhteyksissä. 

3. Tunnistetaan turvapaikka-asioihin liittyvien 
eettisten sääntöjen ja arvojen rikkominen ja sen 
mahdolliset seuraukset. 

4. Tunnistetaan käytös, joka edistää ammattimaista 
ja kunnioittavaa palvelua turvapaikka- ja 
vastaanottoasioihin liittyvissä monikulttuurisissa 
yhteyksissä. 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

Arviointistrategia perustuu turvapaikka- ja 
vastaanottoalan tapaustutkimuksiin, joihin liittyy 
työpaikalle autenttisia eettisiä tai ammatillisia haasteita. 
Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, joista jotkin 
perustuvat skenaarioihin, ja niissä arvioidaan kaikkien 
oppimistulosten osatekijöitä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottovirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 5 

 

KESTO 
5 tuntia verkko-
oppimista, 1 tunti 
itsenäistä oppimista 
(olennainen sisältö) ja 1 
tunti arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti, portugali, 
kreikka, slovakki, malta 
ja espanja 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 4 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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Perustiedot perusoikeuksia ja kansainvälistä suojelua 
EU:ssa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä 

Tämän moduulin tarkoituksena on antaa 
turvapaikanhakijoille ja vastaanottohenkilöstölle 
perustiedot kansainvälistä suojelua koskevista 
keskeisistä säännöksistä Euroopan unionissa ja 
keskeisimmistä perusoikeuksista, jotka liittyvät 
turvapaikkamenettelyyn pääsyyn, eli 
palauttamiskiellosta ja oikeudesta turvapaikkaan. 

Moduulissa keskitytään kahteen keskeiseen 
perusoikeuteen, jotka liittyvät turvapaikkamenettelyyn 
pääsyyn, ja yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän viiteen pilariin. Siinä esitetään 
myös kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien 
henkilöiden keskeiset määritelmät sekä 
turvapaikkamenettelyn tärkeimmät vaiheet. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Tunnistetaan turvapaikkamenettelyyn pääsyn 
kannalta keskeiset perusoikeudet 

2. Tunnistetaan Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän oikeudellisten välineiden 
päätavoitteet 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

Arviointistrategia perustuu yhteen arviointiin moduulin 
lopussa. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, joista 
jotkin perustuvat skenaarioihin, ja niissä arvioidaan 
molempien oppimistulosten osatekijöitä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottoalan 
toimijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 5 

 

KESTO 
8 tuntia verkko-
oppimista, 1 tunti 
itsenäistä oppimista 
(olennainen sisältö) ja 
2 tuntia 
arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti, portugali, 
kreikka, malta ja 
espanja 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 4 
tai vastaavan tason 
tutkinto 

  

 

Perustiedot haavoittuvuudesta 

Tämän moduulin tavoitteena on antaa turvapaikka- ja 
vastaanottoalan toimijoille tarvittavat tiedot ja taidot, 
jotta he pystyvät tunnistamaan ajoissa kansainvälisen  

KOHDERYHMÄ 
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suojelun hakijat, jotka voivat olla haavoittuvassa 
asemassa ja joilla voi olla erityisiä tarpeita, joista on 
huolehdittava. 

Tässä moduulissa keskitytään haavoittuvuuden 
käsitteeseen turvapaikka-asioissa ja mahdollisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien kansainvälistä 
suojelua hakevien henkilöiden tärkeimpiin ryhmiin 
EU:n oikeudellisen kehyksen mukaisesti. Siinä 
käsitellään myös yleisimpiä kansainvälisen suojelun 
hakijoiden erityistarpeita kuvaavia indikaattoreita, 
miten nämä tarpeet tunnistetaan ja mitä seurauksia on 
siitä, jos niitä ei tunnisteta. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Tiedetään, miten haavoittuvuuden käsitettä 
sovelletaan turvapaikka-asioihin liittyvissä 
yhteyksissä. 

2. Tunnetaan haavoittuvuuden luokat ja tärkeimmät 
indikaattorit turvapaikka-asioihin liittyvissä 
yhteyksissä. 

3. Tunnistetaan turvapaikka-asioihin liittyvissä 
yhteyksissä henkilöt, joilla voi olla erityistarpeita. 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

Arviointistrategia perustuu kahteen arviointiin. 
Ensimmäinen arviointi perustuu tietoon ja koostuu 
monivalintakysymyksistä. Toinen arviointi perustuu 
skenaarioihin, ja se muodostuu tapaustutkimuksesta, 
jossa oppijoiden on yksilöitävä asiaankuuluvat 
indikaattorit tarkistusluettelosta. 

Turvapaikka- ja 
vastaanottoalan 
toimijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 5 

 

KESTO 
9 tuntia verkko-
oppimista, 3 tuntia 
itsenäistä oppimista 
(olennainen sisältö) ja 1 
tunnin summatiivinen 
arviointi 

 

KIELET 
Englanti, espanja ja 
malta 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Hyväksytty Perustiedot 
perusoikeuksia ja 
kansainvälistä 
suojelua EU:ssa 
koskevasta 
oikeudellisesta 
kehyksestä tai kuuden 
kuukauden 
työkokemus 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioissa JA 
pääsyvaatimuksena 
jokin EQF:n tason 4 tai 
vastaava tutkinto 
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Perustietoja koskevat 
moduulit 
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Tulkkaus turvapaikka-asioissa 

Tämän moduulin tavoitteena on hankkia tarvittavat 
tiedot ja taidot tehtävien suorittamiseksi 
ammattimaisesti, tehokkaasti ja kansainvälisten 
standardien mukaisesti. 

Tässä moduulissa esitetään yleiskatsaus turvapaikka-
asioihin tulkkien kannalta ja turvapaikkaprosesseissa 
tarvittavat tärkeimmät tulkkaustekniikat. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Turvapaikkamenettelyjen ja niiden yleisten 
puitteiden kuvaaminen ja selittäminen. 

2. Tulkin roolin ymmärtäminen yleisesti ja erityisesti 
turvapaikkamenettelyssä. 

3. Tulkkaukseen tarvittavien taitojen ja tulkkauksen 
periaatteiden soveltaminen yleisesti ja 
turvapaikka-asioiden yhteydessä. 

 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka-asioissa 
työskentelevät tulkit 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20 tuntia verkko-
oppimista 

 

KIELET 
Englanti, ranska, 
kroatia, hollanti, 
sloveeni, italia, venäjä 
ja saksa 

 

VERSIO 
Versio 1 (2018) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Kansainvälisen suojelun perustiedot 

Moduulin tavoitteena on antaa turvapaikka- ja 
vastaanottoalan toimijoille perustiedot kansainvälisen 
suojelun alalta. 

Moduulissa luodaan yleiskatsaus kansainväliseen 
suojeluun, turvapaikka-asioihin liittyviin keskeisiin 
instrumentteihin ja keskeisiin käsitteisiin. Siinä 
selvitetään oikeus turvapaikkaan, palauttamiskiellon 
periaate, kansainvälisen suojelun käsite ja 
turvapaikkamenettelyn päävaiheet. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Ymmärrys siitä, mitä oikeus turvapaikkaan ja 
palauttamiskiellon periaate merkitsevät 

2. EU:n säännöstöön perustuva kansainvälisen 
suojelun käsitteen selvittäminen 

3. Turvapaikkamenettelyn tärkeimpien vaiheiden ja 
turvapaikkavirkailijan roolin selvittäminen 
turvapaikkamenettelyssä 

4. Perustietojen hallitsemisen osoittaminen 
kelpoisuusvaatimuksista ja näytön arvioinnista 

 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottoalan 
toimijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
8–10 tuntia verkko-
oppimista ja 1 päivä 
henkilökohtaista 
läsnäoloa 

 

KIELET 
Englanti, puola, 
kreikka, saksa ja 
espanja 

 

VERSIO 
Versio 1.1 (2016) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Työhyvinvointi 

Tämän moduulin tavoitteena on auttaa oppijoita 
tunnistamaan tärkeimmät mahdolliset psykososiaaliset 
vaarat ammatillisissa ympäristöissä ja tunnistamaan 
strategioita ammatillisen hyvinvoinnin suojelemiseksi. 

Moduuli keskittyy ammatillisen hyvinvoinnin 
peruselementteihin, itsehoitostrategioihin ja 
toimenpiteiden toteuttamiseen yleisten ammatillisen 
hyvinvoinnin huolenaiheiden käsittelemiseksi 
turvapaikka- ja vastaanottotilanteissa. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Työhyvinvoinnin perustekijöiden sekä stressin ja 
työuupumuksen aiheuttajien tunnistaminen 

2. Hyvinvoinnin heikentymisen tunnistaminen ja sen 
vaikutusten ymmärtäminen turvapaikka-asioihin 
liittyvissä yhteyksissä 

3. Keskeisten strategioiden tunteminen 
työhyvinvoinnin suojelemiseksi 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

Arviointistrategia perustuu kahteen kirjalliseen 
verkkotehtävään moduulin lopussa. Kysymykset ovat 
avoimia ja skenaarioihin perustuvia, ja niissä arvioidaan 
kaikkien oppimistulosten osatekijöitä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottovirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 5 

 

KESTO 
5 tuntia verkko-
oppimista 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 4 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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Tulkkaus turvapaikka-asioissa 

Tämän moduulin tavoitteena on tarjota turvapaikka- ja 
vastaanottotyöntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot 
tulkin välityksellä tapahtuvan tehokkaan viestinnän 
varmistamiseksi. Sen tarkoituksena on myös tarjota 
vinkkejä ja jatkotoimia tulkin mahdollisiin rikkomuksiin 
puuttumiseksi. 

Tässä moduulissa keskitytään tulkin 
valintakriteereihin, tarvittaviin taitoihin kommunikoida 
tulkin kautta ja siihen, miten käsitellä haastavia 
tilanteita tulkin kautta tapahtuvassa viestinnässä. Siinä 
käsitellään myös tulkin käytännesääntöjä ja annetaan 
vinkkejä siitä, miten tulkin mahdollisiin rikkomuksiin 
voidaan puuttua. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Tavanomaisten viestintätaitojen käyttäminen 
tehokkaan tulkatun viestinnän varmistamiseksi 
turvapaikka-asioihin liittyvissä yhteyksissä 

2. Mahdollisten jatkotoimien tunteminen 
tapauksissa, joissa tulkki toimii sääntöjen 
vastaisesti 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

Arviointistrategia perustuu yhteen toimeksiantoon, 
joka koostuu kolmesta skenaariosta. Kukin skenaario 
on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 
käsitellään tulkin kautta tapahtuvaan viestintään 
tarvittavia taitoja, ja toisessa osassa keskitytään 
mahdollisiin jatkotoimiin, jotka liittyvät tulkin 
mahdollisiin rikkomuksiin. 

 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottovirkailijat, 
jotka kommunikoivat 
tulkin välityksellä 

 

ESQF-TASO 
Taso 5 

 

KESTO 
4 tuntia verkko-
oppimista, 4 tuntia 
webinaaria, 1 tunti 
itsenäistä oppimista 
(olennainen sisältö) ja 1 
tuntia arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Hyväksytysti suoritettu 
Johdanto turvapaikka- 
ja vastaanottoalan 
ammattilaisille 
suunnattuun 
viestintään JA 
Johdatus eettisiin ja 
ammatillisiin 
standardeihin tai 6 
kuukauden 
työkokemus 
turvapaikka- ja 
vastaanottoasioissa. 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 4 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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Perusmoduulit 
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Turvapaikkapuhuttelun menetelmät 

Moduulin tavoitteena on valmistaa toimijoita 
toteuttamaan henkilökohtainen turvapaikkapuhuttelu, 
jotta he pystyvät keräämään riittävästi asiaankuuluvaa 
ja luotettavaa tietoa hakemuksen tutkimiseksi. 

Tässä moduulissa keskitytään 
turvapaikkapuhuttelumenetelmään – EUAA:n 
esittämään jäsenneltyyn puhutteluprotokollaan, joka 
perustuu muiden alojen, kuten psykologian, lain ja 
yhteiskuntaopin, jäsenneltyihin haastatteluprotokolliin 
liittyvään tutkimukseen. Moduuli mukauttaa protokollia 
henkilökohtaisen puhuttelun ja turvapaikkamenettelyn 
erityisominaisuuksiin. Painopisteenä on EUAA:n 
turvapaikkapuhuttelumenetelmän viisi vaihetta 
(valmistelu, avaaminen, vapaa kerronta, tutkiminen ja 
päättäminen) sekä se, miten voidaan hallita 
psykologisia, kulttuurisia ja ympäristötekijöitä, jotka 
voivat vaikuttaa puhutteluprosessiin. Moduuli 
kuvastaa aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä 
asetettuja vaatimuksia, ja siinä keskitytään tapauksiin, 
joissa ei vaadita monimutkaisia puhuttelutaitoja. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Turvapaikkapuhutteluun mahdollisesti 
vaikuttavien henkilökohtaisten tekijöiden 
analysointi ja strategiat niihin puuttumiseksi. 

2. Turvapaikanhakijan tilanteen analysointi 
turvapaikkapuhutteluun valmistautumiseksi. 

3. Puhuttelutekniikoiden soveltaminen ja 
mukauttaminen sen varmistamiseksi, että 
kansainvälisen suojelun hakijalta saadaan kaikki 
tarpeellinen tieto. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko-opinnot, lähiopinnot ja itsenäinen oppiminen). 
Verkko-oppimisessa käytetään oppimistoimia, joilla 
arvioidaan edistymistä oppimistulosten 
saavuttamisessa, ja henkilökohtaisissa tapaamisissa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Arviointistrategia perustuu kahteen arviointiin 
moduulin lopussa. Ensimmäisessä arvioinnissa 
mitataan puhuttelun suorittamiseen tarvittavia 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkavirkailijat  

 

ESQF-TASO 
Taso 6 

 

KESTO 
20–30 tuntia verkko-
oppimista, 2 päivää 
lähioppimista, 7–8 
tuntia itsenäistä 
oppimista (olennainen 
sisältö) ja 3 tuntia 
arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti ja portugali 

 

VERSIO 
Versio 1 (2021) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Hyväksytysti suoritettu 
Kansainvälisen 
suojelun 
myöntämisperusteet, 
Tulkkaus turvapaikka-
asioissa ja 
Haavoittuvuuden 
perustiedot TAI 
vähintään 9 kuukauden 
työkokemus 
hakemuskäsittelijänä. 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 5 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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moninaisia tietoja ja taitoja, mukaan lukien 
psykologiset, kulttuuriset ja ympäristötekijät, jotka 
voivat vaikuttaa henkilökohtaiseen 
turvapaikkapuhutteluun. Toinen arviointi perustuu 
turvapaikkapuhuttelumenetelmän viiden vaiheen 
simulaatioon ja perustuu tapaustutkimukseen, jolla 
varmistetaan, että arviointi vastaa työtehtäviä. 
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Näytön arviointi 

Moduulin tavoitteena on esittää tiedot, taidot ja 
ominaisuudet, joita tarvitaan EUAA:n jäsennellyn 
näytön arviointimenetelmän soveltamiseen 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 
arvioinnissa, jotta voidaan vähentää subjektiivisuuden 
riskiä yksittäisissä tapauksissa. 

Moduulissa selvitetään, miten tapauksen olennaiset 
tosiseikat saadaan selville keräämällä, tutkimalla ja 
vertaamalla saatavilla olevaa näyttöä. Siinä esitetään 
pääpiirteittäin teoreettiset näkökohdat ja asiaa 
koskeva lainsäädäntö käytännön näkökulmasta ja 
sovelletaan näytönarviointimenetelmää, joka perustuu 
tiedonkeruun, uskottavuuden arvioinnin ja 
riskinarvioinnin kolmeen eri vaiheeseen. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Turvapaikkahakemuksen olennaisten 
tosiseikkojen ja merkityksellisten todisteiden 
tunnistaminen EUAA:n jäsennellyn 
näytönarviointimenetelmän mukaisesti. 

2. Uskottavuusarvioinnin tekeminen sen 
päättämiseksi, hyväksytäänkö vai hylätäänkö 
turvapaikkahakemuksen kukin olennainen 
tosiseikka EUAA:n jäsennellyn 
näytönarviointimenetelmän mukaisesti. 

3. Turvapaikkahakemusta koskevan riskinarvioinnin 
tekeminen EUAA:n jäsennellyn 
näytönarviointimenetelmän mukaisesti. 

f 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko-opinnot, lähiopinnot ja itsenäinen oppiminen). 
Verkko-oppimisessa käytetään oppimistoimia, joilla 
arvioidaan edistymistä oppimistulosten 
saavuttamisessa, ja henkilökohtaisissa tapaamisissa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin ja tarjotaan siten 
kattava yleiskuva näytön arvioinnin menetelmistä. 

Arviointistrategia perustuu yhteen arviointiin moduulin 
lopussa. Se koostuu tapausskenaariosta, jossa 
opiskelijan on suoritettava kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen näytön arviointi EUAA:n 
jäsennellyn näytönarviointimenetelmän mukaisesti. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkavirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 6 

 

KESTO 
21 tuntia verkko-
oppimista, 2 päivää 
lähioppimista, 10 tuntia 
itsenäistä oppimista 
(olennainen sisältö) ja 8 
tuntia arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti, saksa, 
kroaatti, slovakki ja 
portugali 

 

VERSIO 
Versio 6 (2021) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Hyväksytysti suoritettu 
Kansainvälisen 
suojelun 
myöntämisperusteet ja 
Haavoittuvuuden 
perustiedot TAI 
vähintään 1 vuoden 
työkokemus 
hakemuskäsittelijänä. 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 5 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteet 
(Inclusion) 

Tämän moduulin tarkoituksena on antaa 
turvapaikkavirkailijoille tarvittavat tiedot ja taidot 
pakolaissuojelua ja toissijaista suojelua koskevien 
kriteerien soveltamiseksi tavanomaisissa tapauksissa 
sen määrittämiseksi, tarvitseeko hakija kansainvälistä 
suojelua. 

Tässä moduulissa keskitytään turvapaikkavirkailijoiden 
tehtävien hoitamiseen tarvittavaan pätevyyteen 
analysoimalla kaikkia pakolaisasemaa koskevia 
vaatimuksia ja niiden soveltamista vuoden 1951 
pakolaisyleissopimuksen ja aseman määrittelyä 
koskevan direktiivin mukaisesti sekä kaikkia toissijaista 
suojelua koskevan aseman määrittelyä koskevan 
direktiivin vaatimuksia. Moduuli kuvastaa EU:n ja 
kansainvälistä oikeuskäytäntöä, ja siinä keskitytään 
tapauksiin, joissa ei vaadita molempien määritelmien 
osatekijöiden monimutkaista tulkintaa. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Kunkin pakolaisaseman edellytyksen analysointi 
tavanomaisen hakemuskäsittelyn yhteydessä 
sellaisina kuin ne ovat pakolaisyleissopimuksessa ja 
aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä. 

2. Kunkin toissijaisen suojelun edellytyksen analysointi 
tavanomaisen hakemuskäsittelyn yhteydessä 
sellaisina kuin ne ovat kansainvälisessä oikeudessa 
ja aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko-opinnot, lähiopinnot ja itsenäinen oppiminen). 
Verkko-opinnot sisältävät oppimistoimia ja 
vuorovaikutteista sisältöä, ja lähiopinnoissa keskitytään 
hankitun tiedon ja taitojen soveltamiseen erilaisten 
oppimistoimien ja tapaustutkimusten kautta. 

Arviointistrategia perustuu yhteen arviointiin moduulin 
lopussa. Kysymykset ovat skenaarioihin perustuvia, ja 
niissä arvioidaan molempien oppimistulosten 
osatekijöitä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkavirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 6 

 

KESTO 
15 tuntia verkko-
opintoja, 1,5 päivää 
lähiopintoja, 7–15 
tuntia itsenäistä 
opiskelua (olennainen 
sisältö) ja 2 tuntia 
arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti, portugali ja 
sloveeni 

 

VERSIO 
Versio 5 (2021) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Hyväksytysti 
suoritettu Johdanto 
perusoikeuksia ja 
kansainvälistä 
suojelua koskevaan 
EU:n oikeudelliseen 
kehykseen tai 
vähintään kolmen 
kuukauden 
työkokemus 
hakemuskäsittelijänä. 
Pääsyvaatimuksena 
on jokin 
eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 5 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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Kouluttajan polku 
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Turvapaikka-asioiden keskeiset moduulit 

Kurssin tarkoituksena on tarjota EUAA:n keskeisten 
moduulien kouluttajille parhaita käytäntöjä, 
lisätekniikoita ja didaktisia strategioita. 

Tällä kurssilla keskitytään keskeisiin monialaisiin 
haasteisiin, joita opiskelijat kohtaavat keskeisissä 
moduuleissa: Kansainvälisen suojelun 
myöntämisperusteet, Turvapaikanhakijoiden 
puhuttelumenetelmä ja Näytön arviointi. Kurssi 
kuvastaa EU:n turvapaikkasäännöstössä määriteltyjä 
periaatteita ja tarjoaa kouluttajille käytännön 
esimerkkejä ja strategioita monimutkaisten kysymysten 
käsittelemiseksi. Kurssi tarjoaa myös EUAA:n 
keskeisten moduulien kouluttajille mahdollisuuden 
harjoitella ja keskustella yhteisistä haasteista ja jakaa 
yhteisiä ratkaisuja. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Strategioiden kartoittaminen ja soveltaminen 
oppijoiden yleisimmin kohtaamien haasteiden 
ratkaisemiseksi ja korjaamiseksi EUAA:n 
keskeisissä moduuleissa. 

2. Kouluttajan erikoistumismoduulin esittely 
luonnollisena osana laajempaa 
päätöksentekoprosessia. 

3. Niiden periaatteiden ja taitojen soveltaminen, 
jotka kuuluvat keskeisten moduulien 
kouluttajan velvollisuuksiin ja tehtäviin. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Tätä moduulia ei arvioida. 

 

KOHDERYHMÄ 
EUAA:n ydinmoduulien 
kouluttajat  

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
8 tuntia verkko-
opintoja ja 1,5 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ydinmoduulien 
kouluttajana 
toimiminen tai kaikkien 
ydinmoduulien 
arviointien 
suorittaminen 
hyväksytysti 
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EUAA:n arvioijan tehtävän perusteet 

Tämän moduulin tarkoituksena on antaa tuleville 
arvioijille tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he voivat 
tehdä EUAA-koulutuksen yhteydessä 
oikeudenmukaisia ja luotettavia arviointeja. 

Tässä moduulissa keskitytään arvioinnin ja 
todentamisen eri osatekijöihin. Se koostuu 
oppimistoimista ja simulaatioista, jotka heijastavat osia 
arvioijan tehtävistä ja täydentävät opinpolkua. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Oppimistulosten arviointi ja varmentaminen 
arviointikriteerien perusteella. 

2. Arvosanojen perusteleminen antamalla rakentavaa 
palautetta. 

3. Arvioijan merkityksen hahmottaminen arviointien 
laadun varmistamisessa. 

 

Moduuli on saatavana verkossa, ja se on pakollinen 
osa EUAA-sertifioidun kouluttajan ohjelmaa. Moduuli 
on saatavana myös 1,5 päivän mittaisena 
lähiopetustyöpajana, johon sisältyy tunnin mittainen 
yhteenvetoarviointi. 

Arviointistrategia on jaettu kahteen osaan. 
Ensimmäinen osa monivalintakysymyksillä toteutettava 
koe, jossa lähteiden käyttö on sallittua, ja toinen osa 
on käytännön arviointi. Molemmissa osissa arvioidaan 
suoraan kolmen oppimistuloksen osatekijöitä. 

Moduuli toteutetaan pääsääntöisesti yhdessä EUAA:n 
arvioijan tehtävän perusteiden kanssa nimellä EUAA:n 
kouluttajan ja arvioijan tehtävien perusteet (Becoming 
an EUAA Trainer and Assessor, BETA) 

 

KOHDERYHMÄ 
EUAA:n sertifioitujen 
koulutusmoduulien 
arviointiin ja 
oppimistulosten 
varmentamiseen 
osallistuvat henkilöt 

 

ESQF-TASO 
Taso 6 

 

KESTO 
Verkkoversio: 7 tuntia 
verkko-oppimista, 30 
minuuttia itsenäistä 
oppimista (olennainen 
sisältö) ja 90 minuuttia 
arviointitehtäviä 
Lähiopetusversio: 1,5 
päivää, joihin sisältyy 1 
tunti arviointitehtäviä 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Suoritettu EUAA:n 
kouluttajan tehtävien 
perusteet. 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 5 
tai vastaavan tason 
tutkinto 



EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO 

30 

EUAA:n kouluttajan tehtävän perusteet 

Tämän moduulin tarkoituksena on valmistaa tulevia 
EUAA-kouluttajia soveltamaan oppijakeskeistä 
lähestymistapaa, tutkimaan koulutusmenetelmiä ja 
hallitsemaan yhteisiä haasteita, joita koulutuksen 
aikana ilmenee. 

Moduulissa keskitytään sovellettuun 
tarinankerrontaan, todellisiin 
haarautumisskenaarioihin ja pelipohjaisiin 
elementteihin (pisteiden kerääminen, 
oppimismerkit), jotka löytyvät useista Euroopan 
turvapaikka-alan koulutusohjelman moduuleista. 
Siinä käsitellään myös todenmukaisia skenaarioita, 
joita EUAA:n kouluttajat kohtaavat tehtävässään, 
käyttäen esimerkkeinä tapaustutkimuksia ja 
käytännön esimerkkejä onnistuneista hyvistä 
käytännöistä. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Oppijakeskeisen lähestymistavan kuvaus 
EUAA:n koulutusten yhteydessä. 

2. Koulutuksen valmisteleminen EUAA:n 
oppijakeskeisen lähestymistavan mukaisesti. 

3. Erilaisten tekniikoiden esitteleminen 
ammatillisen oppimisen edistämiseksi ja siihen 
motivoimiseksi erilaisissa oppimisympäristöissä. 

4. Haasteiden hallitseminen oppimisprosessin 
aikana. 

5. Kouluttajan tehtävien ja vastuiden 
hahmottaminen koulutuksen laadun 
varmistamisessa. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä 
oppimismenetelmillä (verkko- opinnot, lähiopinnot ja 
itsenäinen opiskelu). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimisen lähestymistapaa, jolla arvioidaan 
edistymistä oppimistulosten saavuttamisessa, ja 
lähiopiskelussa keskitytään monimutkaisiin 
tekijöihin, jotka edellyttävät keskustelua ja fyysistä 
harjoittelua. 

 

KOHDERYHMÄ 
Eurooppalaisen 
turvapaikka-alan 
koulutusohjelman tulevat 
kouluttajat 

 

ESQF-TASO 
Taso 6 

 

KESTO 
8 tuntia verkko-opintoja, 
1,5 päivää lähiopintoja, 1 
tunti itsenäistä opiskelua 
(olennainen sisältö) 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
EDELLYTYKSET 
Maahantulovaatimuksena 
kaikki EQF:n tason 5 tai 
vastaavan tason 
tutkinnot JA yhden 
vuoden ammattikokemus 
turvapaikka- ja/tai 
vastaanottoalalla 
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Tätä moduulia ei arvioida, ja se toteutetaan 
pääsääntöisesti yhdessä moduulin ”EUAA:n arvioijan 
tehtävien perusteet” kanssa nimellä ”EUAA:n 
kouluttajan ja arvioijan tehtävien perusteet” (BETA). 
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Johdatus valmennukseen 

Tämän kurssin tavoitteena on tarjota kouluttajille ja 
vanhemmille asiantuntijoille perustyökalupakki, jonka 
avulla he voivat tutustua valmennusaloitteisiin yksilö- ja 
ryhmäympäristössä. 

Kurssilla keskitytään valmennuksen luonteen 
ymmärtämiseen ja sen erottamiseen muista 
toimenpiteisiin liittyvistä tekniikoista, kuten 
koulutuksesta tai mentoroinnista. Kurssilla 
tarkastellaan myös valmennusta lähestymistapana 
tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen sekä 
valittujen perusvalmennustekniikoiden ja -työkalujen 
soveltamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen 
laajentamiseen. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Valmennuslähestymistavan ja -tekniikoiden 
suunnittelu ja toteuttaminen mielekkääseen ja 
toimintakeskeiseen lopputulokseen pääsemiseksi. 

2. Tekniikoiden käyttäminen valikoivasti jatkuvan 
parantamisen ja kehittymisen varmistamiseksi 
valmentajana pitkäaikaisessa prosessissa. 

 

Kurssi toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opiskelu sisältää 
oppimistoimia ja vuorovaikutteista sisältöä 
valmentamisesta, ja lähiopiskelussa keskitytään 
hankitun tiedon ja taitojen soveltamiseen erilaisten 
oppimistoimien kautta. 

Tätä moduulia ei arvioida. 

 

KOHDERYHMÄ 
Eurooppalaisen 
turvapaikka-alan 
koulutusohjelman 
kouluttajat ja johtavat 
asiantuntijat 

 

ESQF-TASO 
Taso 6 

 

KESTO 
10 tuntia verkko-
opintoja ja 3 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Pääsyvaatimuksena on 
jokin eurooppalaisen 
tutkintojen 
viitekehyksen tason 5 
tai vastaavan tason 
tutkinto 
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 Keskeiset jatkomoduulit 
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Kansainvälisen suojelun myöntämisperusteet – 
jatkomoduuli 

Moduulin tavoitteena on antaa turvapaikkavirkailijoille 
jäsennellyt ja yksityiskohtaiset ohjeet kansainvälisen 
suojelun myöntämisperusteiden määrittämiseen 
liittyvien monimutkaisten tulkintakysymysten 
ratkaisemiseksi. 

Moduulissa keskitytään kansainvälisen suojelun 
myöntämisperusteiden määrittelyn monimutkaisiin 
näkökohtiin, jotka koskevat vainoamista ja sen syitä, 
vakavaa haittaa (toissijainen suojelu) ja suojelua 
vainolta tai vakavalta haitalta. Siinä arvioidaan 
kriittisesti turvapaikkahakemusten käsittelijöiden työtä 
kansallisen käytännön ja Euroopan yhteiseen 
turvapaikkajärjestelmään liittyvän oikeuskäytännön 
yhteydessä ja sovelletaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen työhön perustuvia 
päätelmiä. Moduulissa opetetaan osallistujat 
tulkitsemaan EU:n lakia ja kansainvälistä suojelua 
koskevaa lakia, kun Euroopan unionin tuomioistuimen 
ohjeita ei ole ja kun kansainvälisen suojelun 
myöntämiseen liittyy monimutkaisia 
tulkintakysymyksiä. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Eri jäsenvaltioiden käytäntöjen ja Euroopan 
yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvän 
oikeuskäytännön yhteydessä tehtävän työn 
kriittinen arviointi. 

2. EU:n oikeuskäytäntöön – ensisijaisesti Euroopan 
unionin tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön – 
perustuvien päätelmien soveltaminen. 

3. Kansainvälisen suojelun myöntämiseen liittyvien 
tulkintakysymysten käsitteleminen Euroopan 
unionin tuomioistuimen EU:n lainsäädännöstä 
tekemän tulkinnan mukaisesti, jos Euroopan 
unionin tuomioistuimelta ei ole suoria ohjeita. 

4. Annetaan jäsenneltyjä ja yksityiskohtaisia ohjeita 
kansainvälisen suojelun myöntämisperusteiden 
määrittämiseen liittyvien monimutkaisten 
tulkintakysymysten ratkaisemiseksi. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkavirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
30 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, venäjä ja 
saksa 

 

VERSIO 
Version 1 (2017) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään vuonna 2023 eurooppalaisen 
turvapaikka-alan koulutusohjelman osana. 
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Lasten puhuttelu 

Tämän moduulin tavoitteena on antaa 
turvapaikkahakemusten käsittelijöille tiedot, taidot ja 
valmiudet, joita lapsen ammattimainen ja tehokas 
henkilökohtainen puhuttelu edellyttää. 

Moduulissa keskitytään lasten kehitysvaiheisiin, 
lasten oikeudellisiin ja menettelyllisiin takeisiin 
kansainvälistä suojelua koskevassa menettelyssä ja 
lapsille soveltuviin puhuttelutekniikoihin. Moduulissa 
keskitytään lapsen etuihin ja siinä selvitetään, miten 
lapsen kypsyyttä arvioidaan ennen puhuttelua ja sen 
aikana, jotta puhuttelu voitaisiin mukauttaa kunkin 
lapsen kypsyyden ja tilanteen mukaan. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Lapsen puhuttelu kansainvälisen 
suojeluhakemuksen yhteydessä tehokkaasti ja 
lapsen etu huomioon ottaen. 

2. Puhuttelun mukauttaminen lapsen kypsyyden ja 
tilanteen mukaan. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli korvataan vuonna 2023 uusilla moduuleilla 
Lapset turvapaikkamenettelyssä ja lapsitapausten 
hoitaminen. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkahakemusten 
käsittelijät, jotka 
puhuttelevat 
kansainvälistä suojelua 
hakevia lapsia 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
25–30 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, slovakki, 
puola, arabia, turkki, 
sloveeni, venäjä ja saksa 

 

VERSIO 
Versio 4 (2018) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 
puhuttelu 

Tämän moduulin tavoitteena on, että 
turvapaikkahakemusten käsittelijät saavat 
mahdollisimman paljon luotettavaa tietoa 
puhutellessaan haavoittuvassa asemassa olevia 
henkilöitä, toteuttavat ammattimaisesti puhuttelun 
jatkotoimet, huolehtivat erityistarpeisen hakijan 
suojelusta ja valmistelevat tapauksen prosessin 
seuraavia vaiheita varten. 

Moduulissa keskitytään haavoittuvuutta koskevaan 
lainsäädäntöön ja sen määritelmään kansainvälistä 
suojelua koskevassa menettelyssä. Siinä käsitellään 
hakijan normeja ja sitä, miten normatiivisen kehyksen 
avulla voidaan tunnistaa tavallisimmat 
haavoittuvuudet ja tekijät, jotka haittaavat kerrontaa 
kansainvälisen suojelun hakijoiden puhuttelussa. 
Moduulissa on esimerkkejä vaikeista 
puhuttelutilanteista, joissa on haavoittuvassa 
asemassa olevia hakijoita, sekä siitä, miten puhuttelija 
voi tällaisen puhuttelun jälkeen huolehtia itsestään. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Haavoittuvassa asemassa olevan henkilön 
puhuttelu siten, että otetaan huomioon hakijaan 
vaikuttavat oikeudelliset, sosiaaliset ja 
menettelyyn liittyvät olosuhteet. 

2. Erityisten menettelyyn liittyvien tarpeiden 
tunnistaminen sekä niiden mahdollisen 
vaikutuksen tunteminen kansainvälisen suojelun 
hakemisen kannalta. 

3. Asianmukaisen lähestymistavan soveltaminen 
suhteen luomiseksi haavoittuvassa asemassa 
olevaan hakijaan ja hänen kerrontansa 
helpottamiseksi. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkahakemusten 
käsittelijät 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
25–30 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, saksa, 
slovakki, turkki, kreikka, 
puola, arabia, espanja, 
romania, venäjä, 
makedonia ja portugali 

 

VERSIO 
Versio 4 (2018) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Moduuli päivitetään vuonna 2023 eurooppalaisen 
turvapaikka-alan koulutusohjelman osana. 
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Alkuperämaamoduulit 



EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO 

40 

Alkuperämaata koskevat tiedot 

Moduulin tavoitteena on parantaa 
alkuperämaatietojen tutkijoiden ja 
turvapaikkahakemusten käsittelijöiden 
mahdollisuuksia saavuttaa alkuperämaatietoja 
koskevat laatuvaatimukset. Se on ratkaisevan tärkeää 
alkuperämaita koskevien tietojen laadukkuuden 
varmistamisessa. 

Moduulissa esitetään alkuperämaatietojen rooli 
kansainvälistä suojelua koskevissa menettelyissä. 
Moduulissa tehdään yleiskatsaus siihen, miten 
tapauksesta laaditaan alkuperämaatietoja koskevia 
kysymyksiä ja miten lähteitä ja tietoja valitaan, 
arvioidaan ja hyväksytään. Siinä käsitellään myös 
alkuperämaatietoihin liittyviä aiheita koskevia 
käytännön tutkimustaitoja. Moduulissa käsitellään 
myös sitä, miten alkuperämaatietoja koskeva tutkimus 
voidaan parhaiten esittää, laaditaan 
alkuperämaatietoja koskevia kyselyjä ja tehdään 
vertaisarviointi alkuperämaatietoja koskevista 
tuotteista. 

OPPIMISTULOKSET 

1. Alkuperämaita koskevien asiaankuuluvien, 
tarkkojen ja tasapuolisten tietojen löytäminen 
luotettavista lähteistä. 

2. Tietojen esittäminen avoimesti ja jäljitettävästi. 

3. Vertaisarvioinnin tekeminen alkuperämaatietoihin 
liittyvästä tuotteesta. 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Alkuperämaatietojen 
tutkijat ja 
turvapaikkahakemusten 
käsittelijät 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti ja saksa 

 

VERSIO 
Versio 5 (2019) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Alkuperämaata koskevat lääkinnälliset tiedot 

Moduulin tavoitteena on auttaa MedCOI-tietokannan 
käyttäjiä ymmärtämään tietokannan laajuus ja 
lääketieteellisten alkuperämaatietojen asema 
kansainvälisen suojelun alalla. Oppijoiden olisi 
suoritettava MedCOI-perusmoduuli ennen MedCOI-
jatkokoulutuksen aloittamista. 

Moduulissa keskitytään lääketieteen 
alkuperämaatietojen (MedCOI) tietokantaan. Se 
koostuu kahdesta eri oppimispolusta: perusmoduulista, 
jossa keskitytään MedCOI-tietokannasta tehtävään 
hakuun ja kyselyvastauksista löytyvien tietojen 
tulkintaan, ja jatkomoduulista, jossa keskitytään 
kehittämään tapauskohtaisia kysymyksiä ja 
käynnistämään MedCOI-pyyntö. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Alkuperämaata koskevat lääkinnällisten tietojen 
(MedCOI) soveltamisalan ja merkityksen 
kuvaaminen eri menettelyissä. 

2. Oikeudellisten vaatimusten ja eri käytäntöjen 
hahmottaminen EU:n jäsenvaltioissa. 

3. Yleisten alkuperämaatietojen ja lääkinnällisten 
alkuperämaatietojen välisen eron selvittäminen. 

4. Kysymysten muotoileminen siten, että niihin 
saadaan luotettavia vastauksia, sekä tiedon 
etsiminen ja tulkinta MedCOI-tietokannan 
lääkinnällisistä alkuperämaatiedoista. 

5. Yksittäisen MedCOI-pyynnön tekeminen. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Alkuperämaatietojen 
tutkijat ja muut 
lääketieteellisten 
alkuperämaatietojen 
alalla työskentelevät 
virkailijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
10–12 tuntia MedCOI-
perusteiden verkko-
opintoja, 1,5 päivää 
lähiopintoja ja 15 tuntia 
itsenäisiä MedCOI-
jatko-opintoja verkossa 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 2 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Dublin III -asetus 

Moduulin tavoitteena on antaa Dublin-yksikössä 
työskenteleville virkailijoille taidot ja tiedot, joita 
tarvitaan Dublin III -asetuksen soveltamiseen EU:n 
turvapaikkasäännöstön ja kansainvälisten 
ihmisoikeussäädösten mukaisesti. 

Moduulissa keskitytään Dublin-järjestelmän 
perustehtävään ja soveltamisalaan sekä sen sääntöihin 
ja menettelyihin. Se auttaa oppijoita perehtymään 
Eurodac-järjestelmään (EU:n tietokanta 
turvapaikanhakijoiden sormenjäljistä) ja sähköiseen 
DubliNet-verkkoon. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen 
soveltamalla vastuukriteereitä ja 
menettelysääntöjä sekä käyttämällä Dublin-
asetuksessa ja sen täytäntöönpanoasetuksessa 
esitettyjä työkaluja. 

2. Sellaisten tilanteiden tunnistaminen, joissa on 
harkittava poikkeamista Dublin-asetuksen 
mekaanisesta soveltamisesta, sekä perustellun 
ratkaisun esittäminen. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Seuraava päivitys on suunnitteilla, jos turvapaikka- ja 
maahanmuuttoasioiden hallintaa koskeva asetus 
hyväksytään. 

 

KOHDERYHMÄ 
Dublin-yksikössä 
työskentelevät 
virkailijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20–25 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, romania, 
saksa, tšekki, ranska ja 
sloveeni 

 

VERSIO 
Version 2.1 (2016) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Mahdollisten Dublin-tapausten tunnistaminen 

Moduulin tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja 
taidot, joiden avulla he pystyvät tunnistamaan 
kansainvälisen suojelun hakijat, jotka voisivat kuulua 
Dublin-menettelyyn, ja välittämään heidän 
hakemuksensa toimivaltaiselle viranomaiselle eli 
Dublin-yksikölle. 

Moduulissa keskitytään siihen, että ymmärretään 
Dublin III -asetus ja laajemmassa 
turvapaikkamenettelyssä mukana olevat toimijat 
menemättä Dublin-järjestelmän tarkempiin 
yksityiskohtiin ja teknisiin ominaisuuksiin. Moduuli on 
kohdennettu Dublin-menettelyissä mukana oleville 
kansallisille viranomaisille, ja siinä käsitellään asioita eri 
toimijoiden näkökulmasta. Näitä toimijoita ovat muun 
muassa rekisteröintivirkailijat, hakemusten käsittelijät, 
vastaanottovirkailijat ja turvapaikkavirkailijat, jotka 
osallistuvat tietojen antamiseen (esim. 
maihinnousupisteissä), sekä paikallisviranomaiset, 
jotka voivat käsitellä kansainvälistä suojelua koskevia 
hakemuksia. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Dublin III -asetuksen mukaisten Dublin-menettelyn 
vastuukriteerien ja keskeisten vaiheiden sekä 
Eurodac-asetuksen ja viisumitietojärjestelmää 
koskevan asetuksen asiaankuuluvien säännösten 
esittäminen. 

2. Dublin III -asetuksen vastuukriteereihin 
perustuvien indikaattorien tunteminen. 

3. Tietojen keräämistä koskevien 
viestintätekniikoiden soveltaminen ja Dublin III -
asetukseen liittyvän tiedon antaminen EUAA:n 
ohjeiden mukaisesti. 

4. Sen määrittäminen, onko hakemus välitettävä 
Dublin-yksikölle ja, jos niin on, mitä tietoja siihen 
on sisällytettävä 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyillä oppimismenetelmillä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 

 

KOHDERYHMÄ 
Rekisteröintivirkailijat, 
hakemusten käsittelijät 
ja vastaanottovirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
10–15 tuntia verkko-
opiskelua ja 1 päivä 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, italia, espanja 
ja romania 

 

VERSIO 
Versio 1 (2020) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 
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Poissulkemislausekkeiden soveltaminen henkilöihin, 
jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun 

Moduulin tarkoituksena on antaa 
turvapaikkahakemusten käsittelijöille tarvittavat tiedot 
ja taidot, jotta he voivat arvioida 
poissulkemislausekkeiden mahdollista soveltamista 
kansainvälisen suojelun oikeutusta koskevien 
menettelyjen yhteydessä. 

Moduulissa keskitytään vuoden 1951 
pakolaisyleissopimuksen 1F artiklan sekä aseman 
määrittelyä koskevan direktiivin 12 artiklan 2 kohdan 
ja 17 artiklan soveltamiseen, ja siinä otetaan 
huomioon alan viimeisin kehitys. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Kansainvälisestä suojelusta poissulkemiseen 
sovellettavien oikeudellisten kehysten 
tunteminen. 

2. Niiden tekijöiden määrittäminen, jotka johtavat 
poissulkemislausekkeiden soveltamiseen 
pakolaisten ja toissijaisen suojelun yhteydessä. 

3. Olennaisten tosiseikkojen ja todisteiden 
määrittäminen mahdollisissa 
poissulkemistapauksissa niihin sovellettavien 
oikeudellisten säännösten yhteydessä. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkahakemusten 
käsittelijät 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20–25 tuntia verkko-
opintoja ja 1,5 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, slovakki, 
puola, sloveeni, espanja 
ja saksa 

 

VERSIO 
Versio 5 (2020) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Suojelun lakkaaminen 

Moduulin tavoitteena on hahmotella teoreettiset ja 
käytännön tiedot, joita tarvitaan suojelun lakkaamista 
koskevan päätöksen laatimiseen ja kirjoittamiseen. 

Moduulissa keskitytään suojelun lakkaamiseen 
liittyviin asiaa koskeviin säännöksiin ja menettelyllisiin 
takeisiin. Siinä käsitellään myös niiden seikkojen 
tulkintaa, jotka johtavat suojelun lakkaamiseen 
aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä 
säädetyllä tavalla. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Kansainvälisen suojelun epäämisen perusteiden 
määrittäminen yksilöllisissä arvioinneissa. 

2. Suojelun lakkaamiseen liittyvien asiaankuuluvien 
säännösten ja menettelyjen soveltaminen. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkahakemusten 
käsittelijät 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20–30 tuntia verkko-
opintoja ja 1,5 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, ranska, puola, 
saksa, romania ja 
espanja 

 

VERSIO 
Versio 5 (2018) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Mahdollisten poissulkemistapausten havaitseminen 

Moduulin tavoitteena on, että 
turvapaikkamenettelyissä työskentelevät virkailijat 
tuntevat erityyppisiä tapauksia eri maista. 

Moduulissa käsitellään mahdollisten 
poissulkemistapausten havaitsemista vuoden 1951 
pakolaissopimuksen 1F artiklan ja aseman määrittelyä 
koskevan direktiivin 12 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan 
nojalla. Siinä keskitytään erityisesti tapauksiin, joissa 
voitaisiin katsoa, että henkilö ei ansaitse 
kansainvälistä suojelua. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Poissulkemiseen johtavien syiden havaitseminen 
poissulkemisprosessissa sekä kansainvälisestä 
suojelusta poissulkemisen perustelut ja 
tavoitteet. 

2. Poissuljettavien toimien ja mahdollisten 
toimijoiden määrittäminen kansainvälistä 
suojelua koskevien menettelyjen yhteydessä. 

3. Niiden olennaisten tietojen määrittäminen, 
joiden vuoksi tutkimuksia on 
poissulkemislausekkeiden perusteella tehtävä 
lisää. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkahakemusten 
käsittelijät, 
vastaanottovirkailijat ja 
Dublin-tapausten 
käsittelijät 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
10 tuntia verkko-
opintoja ja 1 päivä 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, puola, kreikka, 
ja saksa 

 

VERSIO 
Versio 1 (2021) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Johtajille tarkoitetut 
moduulit 
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Johtaminen turvapaikka-asioissa 

Moduulilla pyritään antamaan johtajille mahdollisuudet 
kehittää valmiuksiaan turvapaikka-asioissa, jotta he 
pystyisivät varmistamaan, että heidän johdettavinaan 
olevat yksiköt täyttävät hyvän laadun vaatimukset ja 
saavuttavat tehokkuuden tason kansainvälisen 
oikeuden ja EU:n lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. 

Moduuli koskee kansainvälisen suojelun alalla 
johtajana toimivien henkilöiden päivittäisiin 
velvollisuuksiin liittyviä erilaisia teoreettisia ja 
käytännön näkökohtia. 

 

OPPIMISTULOS 

Johtamista ja hallintoa koskevien teorioiden, 
taitojen ja työkalujen soveltaminen turvapaikka-
asioiden yhteydessä 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Johtajat ja 
ryhmänjohtajat 
turvapaikka-asioissa 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 2 (2019) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Johtaminen vastaanottoasioissa 

Moduulilla pyritään antamaan johtajille mahdollisuudet 
kehittää valmiuksiaan vastaanottoasioissa, jotta he 
pystyisivät varmistamaan, että heidän johdettavinaan 
olevat yksiköt täyttävät hyvän laadun vaatimukset ja 
saavuttavat tehokkuuden tason kansainvälisen 
oikeuden ja EU:n lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. 

Moduuli koskee vastaanoton alalla johtajana toimivien 
henkilöiden päivittäisiin velvollisuuksiin liittyviä erilaisia 
näkökohtia. 

 

OPPIMISTULOS 

Johtamista ja hallintoa koskevien teorioiden, 
taitojen ja työkalujen soveltaminen 
vastaanottoasioiden yhteydessä 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Vastaanottoyksiköiden 
tai virastojen 
esimiehet, johtajat ja 
ryhmänjohtajat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, espanja ja 
kreikka 

 

VERSIO 
Versio 1 (2020) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Vastaanottoa koskeva 
moduuli 
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Vastaanotto 

Moduulin tavoitteena on käsitellä vastaanottoprosessin 
vaiheita ja siten valmistella vastaanottovirkailijoita 
havaitsemaan erityiset vastaanottotarpeet, 
työskentelemään haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien kanssa ja käsittelemään mielenterveyttä 
vastaanottoasioissa. 

Moduulissa annetaan vastaanottovirkailijoille 
vastaanotto-olosuhteita koskevassa direktiivissä 
tarkoitettu tarvittava peruskoulutus. Moduulissa 
kerrotaan kansainvälisestä historiallisesta kehityksestä 
sekä oikeudellisesta kehyksestä, johon nykyiset 
vastaanotto-olosuhteet perustuvat, ja siinä keskitytään 
vastaanottovirkailijan tehtävään ja hänen tarvitsemiinsa 
taitoihin. Näitä taitoja ovat muun muassa rajojen 
asettaminen työssä, viestintä kulttuurienvälisessä 
ympäristössä, sidosryhmien kanssa toimiminen ja 
ristiriitojen hallinta. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Kansainvälisen suojelun hakijoiden vastaanoton 
oikeudellisen ja organisatorisen kehyksen 
selvittäminen. 

2. Vastaanottoprosessin eri vaiheiden kuvaaminen. 

3. Sellaisten henkilöiden tunnistaminen, joilla on 
erityisiä vastaanottotarpeita, ja räätälöityjen 
toimien suunnitteleminen heitä varten. 

4. Vastaanottohenkilöstön tehtävän ja ammatillisen 
osaamisen selvittäminen. 

5. Eri sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön 
alojen selvittäminen näiden tehtävien ja vastuiden 
mukaan 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden 
kanssa tekemisissä 
olevat 
vastaanottovirkamiehet 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
15–20 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, saksa, 
kreikka, slovakki, 
kroatia, ranska, italia, 
hollanti, venäjä, 
romania, espanja, 
latvia ja liettua 

 

VERSIO 
Versio 1.1 (2015) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 
vastaanotto: haavoittuvuuden havaitseminen ja 
alustavan tuen antaminen (osio A) 

Moduulin tavoitteena on esittää, miten laaditaan 
puolueettomia raportteja, joissa kuvataan 
haavoittuvuutta koskevat havainnot, 
perusperiaatteet tilojen ja huoneiden osoittamisesta 
haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille sekä 
tiedon antaminen haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille. 

Moduulissa keskitytään haavoittuvuuden 
käsitteeseen vastaanottoasioissa. Siinä tarkastellaan 
haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden eri 
ryhmiä, haavoittuvuusindikaattoreita ja suojaavia 
tekijöitä. Moduulissa käsitellään myös 
haavoittuvuuden seurauksiin vastaanottotarpeille ja 
hakijoille, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita, 
tarkoitettuihin ensimmäisiin tuen vaiheisiin, 
psykologiseen ensiapuun sekä ennakkoasenteisiin 
ja niiden torjumiseen. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Haavoittuvuutta koskevien indikaattoreiden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 
luokkien tunteminen sekä haavoittuvuuksien 
seurauksien tunteminen niiden henkilöiden 
osalta, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita. 

2. Tekniikoiden ja menettelyjen soveltaminen 
sellaisten turvapaikanhakijoiden 
tunnistamiseksi, joilla on erityisiä 
vastaanottotarpeita, ja heidän käsittelystään 
päättäminen 

3. Tuen käynnistäminen hakijoille, joilla on 
erityisiä vastaanottotarpeita. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä 
oppimismenetelmällä (verkko- ja lähiopinnot). 
Verkko-opinnoissa käytetään oppimistoimia, joilla 
arvioidaan edistymistä oppimistulosten 
saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa keskitytään 
monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

 

KOHDERYHMÄ 
Vastaanottovirkamiehet, 
jotka ovat suorassa 
yhteydessä 
kansainvälisen suojelun 
hakijoihin 
vastaanottojärjestelmässä 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20–30 tuntia verkko-
opiskelua ja 1 päivä 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, kreikka, tšekki, 
saksa, slovakki, espanja, 
liettua ja latvia 

 

VERSIO 
Versio 1 (2020) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Moduuli päivitetään vuonna 2023 eurooppalaisen 
turvapaikka-alan koulutusohjelman osana. 
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Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 
vastaanotto: tarpeiden arviointi ja toimenpiteiden 
suunnittelu (osio B) 

Moduulin tavoitteena on saada vastaanottovirkailijat 
ymmärtämään, miten haavoittuvuudet vaikuttavat 
vastaanottotarpeisiin. 

Moduulissa keskitytään siihen, miten tärkeää on 
sisällyttää hakijoiden haavoittuvuudesta johtuvat 
tarpeet vastaanottopäätöksiin ja -toimiin. Siinä 
selitetään myös, miten kansainvälistä suojelua 
hakevan henkilön erityisiä vastaanottotarpeita 
arvioidaan ja miten henkilökohtaisia 
vastaanottosuunnitelmia laaditaan ja tarkistetaan 
nykyisten ja kehittyvien haavoittuvuuksien 
yhteydessä. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Tiettyjen haavoittuvuuksien 
vastaanottotarpeisiin kohdistuvan 
mahdollisen vaikutuksen kuvaus 

2. Hakijoiden erityisten vastaanottotarpeiden 
arvioiminen soveltamalla tarvearvioinnin 
kolmea päävaihetta. 

3. Turvapaikanhakijoiden henkilökohtaisten 
vastaanottosuunnitelmien suunnittelu ja 
arvioiminen nykyisten ja kehittyvien 
haavoittuvuuksien yhteydessä. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä 
oppimismenetelmällä (verkko- ja lähiopinnot). 
Verkko-opinnoissa käytetään oppimistoimia, joilla 
arvioidaan edistymistä oppimistulosten 
saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa keskitytään 
monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään vuonna 2023 eurooppalaisen 
turvapaikka-alan koulutusohjelman osana. 

 

KOHDERYHMÄ 
Vastaanottovirkamiehet, 
jotka ovat suorassa 
yhteydessä 
kansainvälisen suojelun 
hakijoihin 
vastaanottojärjestelmässä 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
15 tuntia verkko-opintoja 
ja 1,5 päivää lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, espanja, tšekki, 
saksa, slovakki ja liettua 

 

VERSIO 
Versio 1 (2020) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET JA 
EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Tulkkaus vastaanoton yhteydessä 

Tämän moduulin tavoitteena on auttaa 
vastaanottoasioissa työskenteleviä tulkkeja 
hankkimaan tarvittavat tiedot ja taidot tehtävien 
suorittamiseksi ammattimaisesti, tehokkaasti ja 
kansainvälisten standardien mukaisesti. 

Moduulissa annetaan yleiskuva vastaanottoasioista ja 
selitetään vastaanottoprosessin eri vaiheet ja 
vastaanotossa pääasiassa tarvittavasta tulkkauksesta. 
Siinä käsitellään erilaisia tilanteita, joissa tulkkien on 
työskenneltävä, kuten tulkkausta sosiaalitoimessa, 
tulkkausta terveyenhuollossa ja tulkkausta 
psykologisessa tuessa sekä ryhmätiedotusistunnon 
tulkkausta. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Eurooppaan saapuneiden 
turvapaikanhakijoiden taustan ja tavoitteiden 
kuvaaminen. 

2. Tulkin roolin kuvaileminen yleisesti ja erityisesti 
turvapaikanhakijoiden vastaanottotulkkina. 

3. Tulkkauksen periaatteiden ja tarvittavien 
taitojen soveltaminen yleisesti ja 
vastaanoton yhteydessä. 

 

Moduuli toteutetaan verkossa, mikä mahdollistaa 
omaan tahtiin tapahtuvan oppimisen. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka-asioissa 
työskentelevät tulkit 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
15 tuntia verkko-
oppimista  

 

KIELET 
Englanti 

 

VERSIO 
Versio 1 (2022) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Rekisteröintimoduuli 
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Kansainvälistä suojelua hakevien rekisteröinti 

Moduulin tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja 
taidot, joita tarvitaan kansainvälisen suojelun 
hakijoiden rekisteröinnin käsittelyssä. 

Tämä moduuli kattaa kansainvälistä suojelua koskevan 
oikeudellisen kehyksen, jossa keskitytään 
turvapaikkamenettelyyn pääsyyn ja 
rekisteröintiprosessin vaiheisiin. Siinä keskitytään myös 
sellaisia hakijoita koskeviin suojatoimiin, joilla on 
erityistarpeita, ja rekisteröinnin toteuttamisessa 
käytettäviin viestintätekniikoihin. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Kansainvälistä suojelua koskevien tärkeimpien, 
erityisesti rekisteröintiin liittyvien, EU:n säädösten 
kuvaaminen. 

2. Rekisteröintiprosessin eri vaiheiden tunteminen ja 
menettelytakeiden soveltaminen hakijoihin, joilla 
on erityistarpeita rekisteröinnin aikana. 

3. Asianmukaisen viestintätavan käyttäminen 
rekisteröinnin yhteydessä. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikka- ja 
vastaanottoalan 
virkailijat, jotka ovat 
yhteydessä 
kansainvälisen 
suojelun hakijoihin 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
15 tuntia verkko-
opintoja ja 1 päivä 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, kreikka, italia, 
saksa, albania ja 
bosnia 

 

VERSIO 
Versio 1 (2020) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Uudelleensijoittamista 
koskeva moduuli 
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Uudelleensijoittaminen 

Moduulin tavoitteena on parantaa 
turvapaikkahakemusten käsittelijöiden, 
uudelleensijoittamisvirkailijoiden ja muiden 
uudelleensijoittamisessa toimivien tietoisuutta 
uudelleensijoittamisesta, sen järjestämisestä ja 
uudelleensijoittamisprosessin eri vaiheiden 
hoitamisesta. 

Tässä moduulissa käsitellään 
uudelleensijoittamisprosessin keskeisiä näkökohtia 
eli sitä, miten YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun 
virasto tunnistaa uudelleensijoittamistarpeet ja 
toimittaa uudelleensijoittamista koskevat asiakirjat 
kyseiselle jäsenvaltiolle. Siinä tarkastellaan myös 
uudelleensijoitettujen pakolaisten valintamatkan 
valmistelua ja hallinnointia, asiakirjojen valintaa, 
lähtöä edeltävää perehdytystä, siirtoa ja 
asiaankuuluvien saapumisen jälkeisten palvelujen 
tarjoamista. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Onnistuneen uudelleensijoittamisprosessin 
toteuttamisen kuvaaminen. 

2. Uudelleensijoittamisprosessin haasteiden 
tunnistaminen. 

3. Asianmukaisesti toimivien 
uudelleensijoittamistoimien suunnittelu. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkahakemusten 
käsittelijät, 
uudelleensijoittamisesta 
vastaavat virkailijat ja 
muut 
uudelleensijoituksessa 
työskentelevät virkailijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20–30 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, saksa, espanja 
ja romania 

 

VERSIO 
Versio 1.1 (2019) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Haavoittuvuusmoduulit 
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Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen 
suuntautuminen 

Moduulin tavoitteena on tarjota käytännön 
toimintamalli siitä, miten toteutetaan parhaiten 
puhuttelutilanne, jossa kannustetaan hakijaa 
kertomaan sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyvistä asioista. 

Moduulissa tehdään yleiskatsaus sukupuoleen, 
sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyviin normeihin ja selvitetään, 
miten nämä normit vaikuttavat tapausten käsittelijöihin 
ja hakijoihin, kun kansainvälistä suojelua koskevia 
tapauksia arvioidaan. Siinä käsitellään sukupuoleen, 
sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyviä ihmisoikeusrikkomuksia ja 
lainsäädäntökehystä, jotta toimijat voivat tehdä näytön 
arvioinnin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 
sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen liittyvien hakemusten 
erityisominaisuudet. 

 

OPPIMISTULOKSET 

1. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja 
seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvin tekijöiden 
tunnistaminen kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelyssä. 

2. Sen selvittäminen, miten sukupuolta, sukupuoli-
identiteettiä ja seksuaalista suuntautumista 
koskevat kokemukset ja asenteet vaikuttavat 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelyyn. 

3. Asianmukaisen lähestymistavan soveltaminen 
sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja 
seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvissä asioissa 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelyssä. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 
keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka 
edellyttävät keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

 

KOHDERYHMÄ 
Turvapaikkavirkailijat 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
20–25 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, puola, 
slovakki, suomi, venäjä, 
ranska, sloveeni, turkki 
ja saksa 

 

VERSIO 
Versio 1.1 (2015) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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Moduuli päivitetään vuonna 2023 eurooppalaisen 
turvapaikka-alan koulutusohjelman osana. 
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Ihmiskauppa 

Moduulin tarkoituksena on antaa ihmiskaupan uhrien 
tai mahdollisten uhrien kanssa tekemisiin joutuville 
virkamiehille tiedot ja taidot ihmiskaupan merkkien 
havaitsemiseksi ja käsittelemiseksi sekä ihmiskaupan 
uhrin tai mahdollisen uhrin turvapaikkahaastattelun 
valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi. 

Moduulissa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa 
lisätään tietoisuutta ihmiskaupan uhreista tai 
mahdollisista uhreista ja tutkitaan tietoja ja taitoja, joita 
tarvitaan ihmiskaupan mahdollisten uhrien 
tunnistamiseen, sekä sitä, miten ensimmäisessä 
kohtaamisessa olisi meneteltävä. Toisessa osassa 
keskitytään ihmiskaupan uhreihin, jotka saattavat 
tarvita kansainvälistä suojelua. Siinä opastetaan 
valmistelemaan ihmiskaupan uhrin tai mahdollisen 
uhrin turvapaikkapuhuttelu ja toteuttamaan se. Lisäksi 
annetaan toimintamalleja tällaisten henkilöiden 
suojelua koskevien hakemusten ratkaisemiseen. 

 

OPPIMISTULOKSET 

Taso 1: 

1. Ihmiskaupan merkkien tunnistaminen. 

2. Toiminta ensimmäisessä kohtaamisessa 
ihmiskaupan uhrien tai mahdollisten uhrien 
kanssa. 

 

Osa 2: 

1. Ymmärrys siitä, miten ihmiskaupan uhrin tai 
mahdollisen uhrin turvapaikkapuhutteluun 
valmistaudutaan ja miten se toteutetaan. 

2. Ymmärrys siitä, miten ihmiskaupan uhriin tai 
mahdolliseen uhriin liittyvän 
suojeluhakemuksen päätöksentekoprosessissa 
edetään. 

 

Moduuli toteutetaan yhdistetyllä oppimismenetelmällä 
(verkko- ja lähiopinnot). Verkko-opinnoissa käytetään 
oppimistoimia, joilla arvioidaan edistymistä 
oppimistulosten saavuttamisessa, ja lähiopiskelussa 

 

KOHDERYHMÄ 
Virkamiehet, jotka ovat 
tekemisissä 
ihmiskaupan uhrien tai 
mahdollisten uhrien 
kanssa 

 

ESQF-TASO 
Ei sovelleta 

 

KESTO 
18–20 tuntia verkko-
opintoja ja 2 päivää 
lähiopintoja 

 

KIELET 
Englanti, slovakki, 
saksa, turkki, italia, 
arabia, espanja ja 
liettua (vain taso 1) 

 

VERSIO 
Versio 1.1 (2017) 

 

PÄÄSYVAATIMUKSET 
JA EDELLYTYKSET 
Ei sovelleta 
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keskitytään monimutkaisiin tekijöihin, jotka edellyttävät 
keskustelua ja fyysistä harjoittelua. 

Moduuli päivitetään eurooppalaisen turvapaikka-alan 
koulutusohjelman udelleenjärjestelyn yhteydessä. 
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