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Mikä Frontex on?
Frontex on Euroopan raja- ja merivartiovirasto. Se tukee EU:n 
jäsenvaltioita ja Schengenin rajasäännöstöön osallistuvia 
maita EU:n ulkorajojen valvonnassa ja rajat ylittävän rikolli-
suuden torjunnassa.

Virasto on EU:n ulkorajojen valvontaan liittyvien toimien 
asiantuntemuskeskus, ja se jakaa tiedustelutietoa ja asiantun-
temusta kaikille EU:n jäsenvaltioille ja EU:hun kuulumattomille 
naapurimaille, joihin muuttoliikkeen suuntaukset ja rajat 
ylittävä rikollisuus vaikuttavat.

Viraston tehtävänä on muun muassa koordinoida raja- ja 
rannikkovartijoiden sekä alusten, ilma-alusten, partioautojen 
ja muun kaluston lähettämistä EU:n jäsenvaltioihin, joiden 
ulkorajoihin kohdistuu poikkeuksellista painetta.

Päävastuut
Henkilöstön ja kaluston lähettäminen kentälle  
Virasto lähettää jäsenvaltioiden ja Schengenin rajasäännös-
töön osallistuvien maiden lainvalvontaviranomaisia sekä 
aluksia, ilma-aluksia ja rajavalvontalaitteita ulkoraja-alueille, 
joilla tarvitaan lisäapua. Rajavalvonnan lisäksi Frontexin 
operaatioissa toteutetaan meriturvallisuuteen, turvallisuustar-

kastuksiin, etsintään ja pelastukseen sekä ympäristönsuoje-
luun liittyviä tehtäviä.

Riskianalyysi Frontex arvioi EU:n rajaturvallisuudelle koituvia 
riskejä. Se laatii katsauksia malleista ja suuntauksista laitto-
massa maahanmuutossa ja rajat ylittävään rikollisuuteen 
liittyvässä toiminnassa ulkorajoilla. Virasto jakaa havaintonsa 
EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa ja tekee 
yhteistyötä niiden kanssa tulevien toimiensa suunnittelussa. 
Kaikkien Frontexin toimien perustana on riskianalyysi.

Tilanneseuranta Frontex seuraa jatkuvasti Euroopan 
unionin ulkorajoja, tekee päivityksiä ja antaa hälytyksiä EU:n 
jäsenvaltioille, Schengenin rajasäännöstöön osallistuville 
maille, Euroopan komissiolle ja muille virastoille.

Haavoittuvuuden arviointi Virasto tekee vuosittain 
arviointeja kunkin jäsenvaltion ja Schengenin rajasäännöstöön 
osallistuvan maan kapasiteetista ja valmiuksista vastata 
haasteisiin, myös muuttopaineeseen, niiden ulkorajoilla. 
Frontex sijoittaa EU:n jäsenvaltioihin yhteyshenkilöitä, jotka 
auttavat virastoa saamaan jatkuvasti kattavan kuvan 
rajavalvonnasta EU:n tasolla.

Rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen 
yhteistyö Virasto tukee lainvalvontaviranomaisten, EU:n 
virastojen ja tullin yhteistyötä merirajoilla. Sen operaatioihin 
sijoitetut alukset ja ilma-alukset myös keräävät ja jakavat 
tietoa, joka on olennaista kalastuksen valvonnan, pilaantumi-
sen havaitsemisen ja merisäännösten noudattamisen 
kannalta.

Rikollista toimintaa koskevan tiedustelutiedon jakaminen  
Virasto jakaa rajoilla kerättyä tiedustelutietoa asianomaisille 
kansallisille viranomaisille, Europolille ja muille EU:n virastoille. 
Tällaista tietoa ovat muun muassa tiedot ihmisistä, joiden 
epäillään osallistuvan rikollisiin toimiin, kuten maahantulijoi-
den salakuljetukseen, ihmiskauppaan ja terrorismiin.



Palautusoperaatiot Frontexilla on entistä merkittävämpi 
asema niiden henkilöiden palauttamisessa kotimaihinsa, joilla 
ei ole oikeutta jäädä Euroopan unioniin. Virasto auttaa 
jäsenvaltioita palautusoperaatioiden koordinoinnissa ja 
rahoittamisessa, mutta se voi käynnistää operaatioita myös 
omasta aloitteestaan.  Frontex voi tätä varten käyttää 
tilauslentoja ja reittilentoja. Virasto voi myös auttaa hankki-
maan tarvittavat matkustusasiakirjat palautettaville ja tarjota 
asiantuntijoita avuksi palautusoperaatioissa.

Ulkosuhteet Yhteistyö EU:n ja Schengenin alueen ulkopuolis-
ten maiden kanssa on olennainen osa Frontexin toimeksiantoa 
ja yksi viraston strategisista painopistealoista. Euroopan yhden-
netyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanon varmistamiseksi 
Frontex kehittää ja pitää yllä kumppanuusverkostoa EU:hun 
kuulumattomien valtioiden, erityisesti EU:n naapurimaiden ja 
maahanmuuttajien alkuperä- ja kauttakulkumaiden, rajaviran-
omaisten kanssa. Virasto myös sijoittaa yhteyshenkilöitä EU:n 
ulkopuolelle käsittelemään laitonta maahanmuuttoa.

Nopea toiminta Frontex pystyy lähettämään nopeasti 
raja- ja merivartijoita ja kalustoa EU:n jäsenvaltioihin ja 
Schengenin rajasäännöstöön osallistuviin maihin, joilla on 
ulkorajoillaan hätätilanne. Viraston pyynnöstä jäsenvaltioiden 
on toimitettava jopa 1 500 rajavartijaa nopean toiminnan 
reservistä.

Tutkimus ja innovointi Frontex luo yhteyksiä rajavalvonnan 
asiantuntijoiden sekä tutkimuksen ja teollisuuden välille 
varmistaakseen, että uusi teknologia täyttää rajavalvontavi-
ranomaisten tarpeet.

Koulutus Frontex laatii rajaviranomaisille yhteisiä koulutus-
vaatimuksia, jotta raja- ja merivartijakoulutus voitaisiin yhden-
mukaistaa EU:n jäsenvaltioissa ja Schengenin rajasäännöstöön 
osallistuvissa maissa. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että 
rajavalvonta on yhtenäistä aina, kun matkustajat ylittävät 
EU:n ulkorajan. Sen avulla myös eri maiden meri- ja rajavarti-
jat pystyvät tekemään tehokkaasti yhteistyötä, kun heidät on 
sijoitettu Frontexin operaatioihin.

Yhteiset operaatiot
Yhteiset operaatiot ovat viraston toimista näkyvimpiä. Frontex 
lähettää satoja raja- ja merivartijoita sekä aluksia, autoja, 
ilma-aluksia ja muuta kalustoa avuksi jäsenvaltioihin, joilla on 
haasteita EU:n ulkorajoilla. Näitä operaatioita toteutetaan 
Euroopan meri- ja maarajoilla sekä kansainvälisillä lentoase-
milla. Tällä hetkellä Frontex turvautuu operaatioissa pääasias-
sa EU:n jäsenvaltioiden ja Schengenin rajasäännöstöön 
osallistuvien maiden erikoistuneisiin toimihenkilöihin ja 
kalustoon mutta on siirtymässä kaluston vuokraukseen ja 
oman kaluston ostamiseen. Frontex pystyy myös hyödyntä-
mään enintään 1 500 toimihenkilön reserviä, joka voidaan 
lähettää viidessä päivässä hoitamaan hätätilanteita Euroopan 
rajoilla.

Viraston Välimerellä toteutettavissa merioperaatioissa tuetaan 
Italiaa, Kreikkaa ja Espanjaa siirtolaispaineen käsittelyssä, 
mutta kaikissa sen operaatioissa autetaan myös puuttumaan 
rajat ylittävän rikollisuuden eri muotoihin. Merioperaatioihin 
kuuluu myös muita tehtäviä, kuten pilaantumisen ja laittoman 
kalastuksen seurantaa. Niitä toteutetaan yhteistyössä muiden 
EU:n virastojen, erityisesti Euroopan unionin lainvalvontayh-
teistyöviraston (Europol), Euroopan meriturvallisuusviraston 
(EMSA) ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) 
kanssa.
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Lainvalvonta
Frontexilla on ratkaisevan tärkeä asema Schengenin alueen 
sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa, sillä se valvoo alueen 
ulkorajoja, tekee turvatarkastuksia, toteuttaa palautusoperaa-
tioita ja tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja 
Europolin kanssa.

Frontex edistää myös terrorismin torjuntaa auttamalla 
jäsenvaltioita tiukentamaan ulkorajavalvontaa ja tukemalla 
havaintojen tekemistä mahdollisista vierastaistelijoista. 
Frontexin kentälle lähettämiä toimihenkilöitä koulutetaan 
havaitsemaan henkilöt, jotka voisivat kytkeytyä terrorismiin.

Frontexin asema etsintä- ja 
pelastusoperaatioissa

Etsintä- ja pelastusoperaatioihin osallistuminen on aina ollut 
Frontexille keskeistä. Tämä tehtävä on myös vahvistettu 
Euroopan meri- ja rajavartioston perustamisesta annetussa 
EU:n asetuksessa. Frontexin on annettava merellä teknistä ja 
operatiivista apua tukemaan pelastusoperaatioita, joita 
rajavalvontaoperaatioiden yhteydessä voi ilmetä.

Etsintä- ja pelastustoimet ovat myös jokaisen Frontexin 
merioperaation toimintasuunnitelman erityistavoite.

Vuosina 2015–2018 Frontex auttoi pelastamaan 300 000 
ihmistä Välimerellä.
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Perusoikeudet
Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojelu ovat Frontexin 
kaikkien toimien ytimessä. Viraston henkilöstölle ja Frontexin 
operaatioihin osallistuville kansallisille toimihenkilöille 
annetaan koulutusta perusoikeuksista ja kansainvälisen 
suojelun saamisesta. Kaikissa toimintasuunnitelmissa on 
suojalausekkeet ja velvoitteet mahdollisista perusoikeuksien 
loukkauksista raportointia varten. Viraston rakenteisiin 
kuuluvat riippumaton perusoikeusvastaava ja perusoikeuksien 
neuvoa-antava ryhmä, johon kuuluu kansalaisjärjestöjä ja 
kansainvälisiä järjestöjä. Frontex on perustanut valitusmeka-
nismin, jotta henkilöt, joihin sen operaatiot vaikuttavat, voivat 
ilmoittaa mahdollisista oikeuksiensa loukkauksista.


