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TIIVISTELMÄ	

EU-oikeudellinen	 Dublin-järjestelmä	 määrittää,	 mikä	 Dublin-jäsenvaltio	 on	 vas-
tuussa	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä.	 Turvapaikanhakija	 voidaan	 siirtää	
Dublin-järjestelmän	 puitteissa	 hakemuksen	 käsittelystä	 vastuussa	 olevaan	 jäsen-
valtioon.	 Usein	 vastuussa	 on	 se	 jäsenvaltio,	 johon	 henkilö	 on	 ensimmäisenä	 Eu-
rooppaan	 tullessaan	 luvattomasti	 saapunut.	 Kaikki	 turvapaikanhakijat	 eivät	 kui-
tenkaan	ole	yhdenvertaisessa	asemassa,	sillä	eri	jäsenvaltioissa	tulkitaan	Geneven	
pakolaissopimusta	 ja	 relevantteja	 EU-normeja	 eri	 tavoin.	 Turvapaikanhakijoita	
suojelee	erityisesti	palautuskiellon	periaate	eli	kielto	palauttaa	pakolainen	tai	tur-
vapaikanhakija	maahan,	jossa	häntä	uhkaa	vaino	tai	kidutus.		

Tutkielmassa	esitellään	ensin	 lainopillista	metodia	käyttäen	palautuskiellon	peri-
aatteen	 sisältö	 vertailemalla	 Geneven	 pakolaissopimuksen	 ja	 Euroopan	 ihmisoi-
keussopimuksen	 (EIS)	 mukaisia	 palautuskieltoja	 keskenään.	 Toiseksi	 esitellään	
Dublin-järjestelmän	 perusteet.	 Näin	 luodaan	 pohja	 tutkielman	 pääluvulle,	 jossa	
tarkastellaan	ongelmalähtöisesti	Euroopan	ihmisoikeustuomioistuimen	oikeuskäy-
täntöä	 EIS	 3	 artiklan	 soveltamisesta	Dublin-palautuksissa.	 Tutkielman	 tarkoituk-
sena	 on	 selvittää,	 kuinka	 laaja	 on	 palauttavan	 valtion	 selvitysvastuu	 sekä	 mitä	
merkitystä	on	vakuuksilla	ja	turvapaikanhakijan	henkilökohtaisilla	oloilla.	Lopuksi	
pohditaan	Dublin-järjestelmän	vaihtoehtoja	oikeuspoliittisesti.	

Oikeuskäytännön	perusteella	huomataan,	että	palauttava	valtio	ei	voi	automaatti-
sesti	luottaa	vastaanottavan	valtion	noudattavan	kansainvälisiä	velvoitteitaan.	Pa-
lauttavan	valtion	täytyy	tarvittaessa	hankkia	lisäselvitystä	tai	yksilölliset	vakuudet,	
jos	 vastaanottavan	 valtion	 turvapaikkajärjestelmään	 liittyy	 ongelmia.	 Turvapai-
kanhakijan	 terveydentilalla	 ei	 ole	 ollut	 EIT:n	 oikeuskäytännössä	merkitystä.	 Per-
hestatuksella	sen	sijaan	on	ollut	keskeinen	merkitys,	varsinkin	jos	on	kyse	pienistä	
lapsista.	 Turvapaikanhakijan	 statukselle	 turvapaikanhakijana	 on	 myös	 annettu	
jossain	määrin	merkitystä.	

Avainsanat:	Dublin-järjestelmä,	Euroopan	ihmisoikeussopimus,	kidutuksenkielto,	
non-refoulement,	pakolaisoikeus,	palautuskielto,	turvapaikanhakija	
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1.	Johdanto	

1.1.	Pakolaisuus	osana	kansainvälistä	oikeutta	
	
Pakolainen	on	henkilö,	joka	joutuu	ihmisoikeusloukkauksen	tai	-loukkausten	koh-

teeksi	kotimaassaan	tai	jossain	muussa	maassa.	Hän	voi	esimerkiksi	joutua	vainon	

kohteeksi,	 tulla	 kidutetuksi	 tai	 hänen	 henkeään	 voidaan	 uhata.	 Jotta	 hän	 pääsisi	

turvaan,	 hänen	 täytyy	kulkea	pitkä	matka.	Matka	 voi	 olla	pitkä	 eri	 tavoin.	 Se	 voi	

ensinnäkin	olla	pitkä	maantieteellisesti	 ja	ajallisesti.	Hän	saattaa	matkallaan	koh-

data	 erilaisia	 vaaroja	 ja	mahdollisesti	 joutua	 uusien	 ihmisoikeusloukkausten	 uh-

riksi.	Vaarat	saattavat	kuitenkin	olla	vielä	suuremmat,	jos	hän	ei	lähde	tuolle	mat-

kalle.	Turvallisemman	elämän	toivo	pakottaa	hänet	lähtemään.	Matka	voi	olla	pitkä	

myös	siinä	mielessä,	että	hän	aloittaa	matkansa	mahdollisesti	paperittomana	siir-

tolaisena,	muuttuu	turvapaikanhakijaksi	 ja	saa	 lopulta	pakolaisstatuksen.	Hän	to-

dennäköisesti	 huokaisee	 helpotuksesta,	 kun	 hän	 lopulta	 pääsee	 kohdemaahansa.	

Hän	saattaa	kuitenkin	pian	löytää	itsensä	jälleen	tilanteesta,	jossa	hän	pelkää	jou-

tuvansa	 uusien	 ihmisoikeusloukkausten	 kohteeksi,	 mutta	 tällä	 kertaa	 vieraassa	

maassa.	

	

Pakolaisoikeus	on	pakolaisten	oikeuksia	ja	suojelua	koskeva	kansainvälisen	oikeu-

den	osa.	Pakolaisoikeudesta	on	tullut	keskeinen	osa	kansainvälistä	oikeutta	vasta	

1900-luvulla,	vaikka	pakolaisuutta	on	ollut	olemassa	 jo	vuosisatojen	ajan.1	Ihmis-

oikeuksien	 yleismaailmallisen	 julistuksen2	14	 artiklan	 1	 kohdassa	 lausuttiin,	 että	

”jokaisella	 vainon	 kohteeksi	 joutuneella	 on	 oikeus	 hakea	 ja	 nauttia	 turvapaikkaa	

muissa	maissa”.	Vuoden	1951	Geneven	pakolaissopimus3	(jatkossa	Geneven	pako-

laissopimus	 tai	 pakolaissopimus)	 muutti	 tämän	 ideaalin	 oikeudellisesti	 sitovaksi	

velvoitteeksi.4	Geneven	pakolaissopimuksessa	määritellään	pakolaisuuden	edelly-

																																																								
1	Joly	et	al.	1992,	s.	5.	
2	Ihmisoikeuksien	 yleismaailmallinen	 julistus	 on	 YK:n	 10.12.1948	 hyväksymä	 julistus.	 Vaikka	 ky-
seessä	ei	ole	sopimus,	monet	sen	artikloista	heijastavat	yleisiä	oikeusperiaatteita.	 Julistus	sisältää	
monia	 oikeuksia,	 jotka	 on	 suojattu	 myöhemmissä	 asiakirjoissa.	 Crawfordin	 mukaan	 julistuksen	
välillistä	 oikeudellista	 vaikutusta	 ei	 tulisikaan	 aliarvioida.	 Crawford	 2012,	 s.	 636.	 Goodwin-Gillin	
mukaan	 julistuksen	hyväksyminen	oli	käännekohta	valtioiden	 ja	yksilöiden	välisissä	 suhteissa.	Se	
vaikutti	 nopeasti	 sopimuksiin,	 joissa	 suojellaan	 erilaisia	 ryhmiä,	 kuten	 pakolaisia.	 Goodwin-Gill	
2013,	s.	653.	
3	Pakolaisten	oikeusasemaa	koskeva	yleissopimus.	
4	Robinson	1998,	kappale	4.	Geneven	pakolaissopimus	ei	tosin	sisällä	nimenomaista	oikeutta	hakea	
turvapaikkaa.	Pakolaissopimus	ei	myöskään	nimenomaisesti	velvoita	valtioita	myöntämään	turva-
paikkaa.	
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tykset,	pakolaisille	kuuluvat	oikeudet	ja	jäsenvaltioille	asetetut	velvollisuudet.	Pa-

kolaissopimus	 syntyi	 ennen	 kaikkea	 tarpeesta	 ratkaista	 toisen	 maailmansodan	

aiheuttama	 pakolaisongelma.5	Pakolaissopimus	 on	 kansainvälisoikeudellisesti	 ar-

vioituna	 keskeisin	 pakolaisoikeudellinen	 sopimus	 maailmassa,6	vaikkakin	 viime	

vuosikymmeninä	erityisesti	kansainvälisen	ihmisoikeusjärjestelmän	kehittyminen	

on	muokannut	turvapaikanhakijoiden	 ja	pakolaisten	suojelua.7	On	kuitenkin	hyvä	

huomata,	että	pakolaisoikeuden	katsotaan	yleisesti	olevan	ihmisoikeuksista	erilli-

nen	 oikeudenalansa,	 vaikka	 ihmisoikeuksilla	 onkin	 kiinteä	 yhteys	 pakolaisoikeu-

teen.8	

	

Pakolaissopimuksessa	pakolaisia	koskeva	suoja	rajattiin	ajallisesti	 ja	maantieteel-

lisesti.	 Maantieteellisen	 rajauksen	mukaisesti	 sopimus	 koskee	 pääasiassa	 Euroo-

passa	 oleskelevia	 pakolaisia.	 Valtioiden	 on	 tullut	 sopimuksen	 allekirjoittaessaan,	

ratifioidessaan	 tai	 siihen	 liittyessään	 ilmoittaa,	 tarkoittaako	 se	 ”ennen	 1	 päivää	

tammikuutta	1951	sattuneilla	tapauksilla”:	

	
a)	”ennen	1	päivää	tammikuuta	1951	Euroopassa	sattuneita	tapauksia”,	

vai		

b)	”ennen	1	päivää	tammikuuta	1951	Euroopassa	tai	muualla	sattuneita	

tapauksia”.9	

	

Ajallisen	rajauksen	mukaisesti	sopimus	koskee	pakolaisia,	joiden	pakolaisstatus	on	

seurausta	 ennen	 1.1.1951	 sattuneita	 tapauksia.10	Pakolaissopimusta	 täydentää	

vuoden	 1967	 pakolaisten	 oikeusasemaa	 koskeva	 pöytäkirja11	(jatkossa	 vuoden	

1967	pöytäkirja).	 Vuoden	 1967	 pöytäkirja	 on	 pakolaissopimuksesta	 erillinen	 so-

pimus,12	joten	sopimuksiin	liittyneet	valtiot	eivät	välttämättä	ole	samoja.13	Vuoden	

																																																								
5	Achiron	2001,	s.	6;	Hathaway	2005,	s.	91;	Juvonen	2012,	s.	18;	Sidorenko	2007,	s.	2.	
6	Hathaway	2005,	s.	91;	Kälin	1982,	s.	47;	Mole	&	Meredith	2010,	s.	9.	
7	Lavrysen	2012,	s.	199.	
8	Crawford	2012,	s.	641.	
9	Pakolaissopimus,	artikla	1,	kohta	B.	Vain	neljä	valtiota	on	valinnut	ensiksi	mainitun	vaihtoehdon:	
Kongon	tasavalta,	Madagaskar,	Monaco	ja	Turkki.	
10	Pakolaissopimus,	artikla	1,	kohta	A.	
11	Pakolaisten	oikeusasemaa	koskeva	pöytäkirja.	
12	Hathaway	2005,	s.	111;	Kälin	1982,	s.	50.	
13	Valtioita,	 jotka	 ovat	 liittyneet	 vain	 toiseen	 sopimukseen,	 ei	 ole	 tosin	montaa.	Madagaskar	 sekä	
Saint	Kitts	ja	Nevis	ovat	ainoat	valtiot,	jotka	ovat	liittyneet	pakolaissopimukseen,	mutta	eivät	vuo-
den	1967	pöytäkirjaan.	Kap	Verde,	Venezuela	 ja	Yhdysvallat	 puolestaan	ovat	 ainoat	 valtiot,	 jotka	
ovat	liittyneet	vuoden	1967	pöytäkirjaan,	mutta	eivät	pakolaissopimukseen.	
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1967	 pöytäkirjassa	 ajalliset	 ja	maantieteelliset	 rajoitukset	 poistettiin,14	kun	 huo-

mattiin,	että	pakolaisongelma	on	huomattavasti	vakavampi	kuin	alun	perin	osattiin	

ajatella.15	Muutoin	vuoden	1967	pöytäkirja	perustuu	pitkälti	Geneven	pakolaisso-

pimukseen,	sillä	pöytäkirjan	jäsenvaltiot	sitoutuvat	soveltamaan	pakolaissopimuk-

sen	2–34	artikloita.16	Geneven	pakolaissopimus	soveltuu	nykyisiin	pakolaisiin	vain	

yhdessä	vuoden	1967	pöytäkirjan	kanssa.	

	

Pakolaisella	tarkoitetaan	henkilöä,	jolle	on	myönnetty	turvapaikka	eli	pakolaissta-

tus	 pakolaissopimuksen	mukaisesti.	 Pakolainen	 on	 paennut	 kotimaastaan,	 koska	

hänellä	on	perusteltu	syy	”pelätä	joutuvansa	vainotuksi	rodun,	uskonnon,	kansalli-

suuden,	 yhteiskuntaluokkaan	 kuulumisen	 tai	 poliittisen	 mielipiteen	 johdosta”.17	

Pakolaisella	on	neljä	ominaispiirrettä:	1)	hän	oleskelee	kotimaansa	ulkopuolella,	2)	

hän	on	kykenemätön	 tai	 haluton	 turvautumaan	 sanotun	maan	 suojaan	 tai	 palaa-

maan	 sinne,	 3)	mainittu	 kykenemättömyys	 tai	 haluttomuus	 johtuu	 perustellusta	

aiheesta	 pelätä	 joutuvansa	 vainotuksi,	 ja	 4)	 vainon	 pelko	 johtuu	 rodusta,	 uskon-

nosta,	kansallisuudesta,	tiettyyn	yhteiskuntaluokkaan	kuulumisesta	tai	poliittises-

ta	mielipiteestä.18		

	

Kiintiöpakolaisella	tarkoitetaan	henkilöä,	 jolle	YK:n	pakolaisasiain	päävaltuutetun	

toimisto	 (United	Nations	High	Commissioner	 for	Refugees,	UNHCR,	 jatkossa	YK:n	

pakolaisjärjestö)	on	jo	myöntänyt	pakolaisstatuksen	ja	joka	saapuu	maahan	valtion	

määrittämän	pakolaiskiintiön	puitteissa.19	Turvapaikanhakijalla	puolestaan	tarkoi-

tetaan	henkilöä,	joka	väittää	olevansa	pakolainen,	mutta	jonka	väitettä	ei	ole	vielä	

tutkittu.20	Tehdäkseen	 vakuuttavan	 turvapaikkahakemuksen	 turvapaikanhakijan	

täytyy	todistaa,	miksi	häntä	kidutettaisiin,	kuka	häntä	kiduttaisi,	miksei	hän	voisi	

muuttaa	muualle	ja	miksei	hän	voisi	hakea	suojelua	valtiosta,	josta	hän	on	tullut.21		

	

																																																								
14	Vuoden	1967	pöytäkirja,	artikla	1,	kohdat	2,	3.	
15	Achiron	2001,	s.	12.	
16	Vuoden	1967	pöytäkirja,	artikla	1,	kohta	1.	
17	Pakolaissopimus,	artikla	1.	
18	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	37.	
19	Maahanmuuttovirasto:	Kiintiöpakolaiset.	
20	UNHCR:	 Asylum-Seekers.	 Käytän	 tässä	 tutkielmassa	 rinnakkain	 termejä	 ”turvapaikanhakija”	 ja	
”hakija”.	EIT:n	oikeuskäytäntöä	käsitellessäni	käytän	tapauksessa	asianosaisena	olevasta	turvapai-
kanhakijasta	termiä	”valittaja”,	jotta	turvapaikanhakijan	rooli	oikeusprosessissa	kävisi	selväksi.	
21	Kelly	2011,	s.	190.	
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1.2.	Pakolaisuus	ilmiönä	
	

Yli	60	vuotta	Geneven	pakolaissopimuksen	solmimisen	jälkeen	pakolaisuus	on	yhä	

merkittävämpi	 ongelma	maailmassa.	 Viime	 vuosina	 pakolaisuutta	 ovat	 aiheutta-

neet	 erityisesti	 kriisit	 Syyriassa,	 Afganistanissa,	 Somaliassa,	 Sudanissa	 ja	 Etelä-

Sudanissa.22	YK:n	 pakolaisjärjestön	 arvion	 mukaan	 vuonna	 2013	 maailmassa	 oli	

noin	 16,7	 miljoonaa	 pakolaista,23	vuonna	 2014	 noin	 19,5	 miljoonaa24	ja	 vuonna	

2015	noin	21,3	miljoonaa.25	Pakolaisten	määrä	on	siten	kasvanut	 tasaisesti	viime	

vuosien	aikana.	Noin	86	%	maailman	pakolaisista	elää	kehitysmaissa.26	Useimmat	

maasta	poistuvat	pakolaiset	siirtyvät	naapurivaltioihin,	ei	kauemmas.27	Maansisäi-

siä	pakolaisia	(Internally	Displaced	Person,	IDP)	oli	YK:n	pakolaisjärjestön	arvion	

mukaan	vuonna	2013	noin	33,3	miljoonaa,28	vuonna	2014	noin	38,2	miljoonaa29	ja	

vuonna	 2015	 noin	 40,8	 miljoonaa.30	Maansisäiset	 pakolaiset	 ovat	 siinä	 mielessä	

pakolaisia	 huonommassa	 asemassa,	 että	 he	 eivät	 täytä	 pakolaissopimuksen	mu-

kaista	pakolaisen	määritelmää	eivätkä	siten	nauti	samanlaista	oikeussuojaa.31	

	

Euroopassa	olevien	pakolaisten	määrä	on	kasvanut	viime	vuosina	selvästi,	vaikka	

se	onkin	pieni	suhteessa	maailman	kaikkiin	pakolaisiin.	Vuonna	2013	Euroopassa	

oli	 noin	 1,8	 miljoonaa	 pakolaista,	 vuonna	 2014	 noin	 3,1	 miljoonaa32	ja	 vuonna	

2015	noin	4,4	miljoonaa.	On	kuitenkin	hyvä	huomata,	että	vuoden	2015	määrästä	

noin	2,5	miljoonaa	pakolaista	elää	Turkissa.33	Osa	pakolaisista	ja	turvapaikanhaki-

joista	 saapuu	 Eurooppaan	 laillisesti,	 esimerkiksi	 suoraan	 pakolaisleireiltä	 kiin-

tiöpakolaisina,	osalle	on	saatettu	myöntää	viisumi	tai	oleskelulupa	ja	he	ovat	myö-

hemmin	 hakeneet	 turvapaikkaa	 ja	 saaneet	 pakolaisstatuksen.34	Osalle	 turvapai-

kanhakijoista	on	myönnetty	viisumi	ja	he	ovat	siten	tulleet	luvallisesti	EU:n	alueel-

																																																								
22	UNHCR	2015,	s.	3,	8–9.	
23	UNHCR	2014a,	s.	2.		
24	UNHCR	2015,	s.	2.	
25	UNHCR	2016,	s.	2.	
26	UNHCR	2015,	s.	2.		
27	Ibid.,	s.	8.	
28	UNHCR	2014a,	s.	2.	
29	UNHCR	2015,	s.	2.	
30	UNHCR	2016,	s.	2.	
31	Achiron	2001,	s.	20.	
32	UNHCR	2015,	s.	10.	
33	UNHCR	2016,	s.	14.	
34	Juvonen	2012,	s.	13–17,	21–22.	
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le,	 mutta	 ovat	 viipyneet	 kauemmin	 kuin	 viisumi	 sallii.35	Viisumin	 voimassaolon	

päätyttyä	he	ovat	luvatta	valtion	alueella	ja	ovat	siten	paperittomia	siirtolaisia.		

	

Suuri	osa	 turvapaikanhakijoista	 saapuu	alun	perinkin	 laittomasti	 eli	 ilman	asian-

mukaisia	dokumentteja	Eurooppaan.36	Laittomasti	Eurooppaan	saapuvat	saattavat	

tulla	joko	väärennetyin	paperein	tai	kokonaan	ilman	papereita.	Ihmissalakuljetta-

jat	saattavat	varastaa	tai	tuhota	henkilöllisyyden	osoittavat	asiakirjat.37	Ihmissala-

kuljettavat	saattavat	myös	neuvoa	siirtolaisia	tuhoamaan	asiakirjat	itse.38	Osa	saat-

taa	jopa	silpoa	sormenpäänsä	hävittääkseen	sormenjälkensä,	jotta	heitä	ei	pystytä	

tunnistamaan.39	Monet	 paperittomista	 siirtolaisista	 ovat	 toisaalta	 pakotettuja	 tu-

lemaan	 laittomasti,	 sillä	he	eivät	välttämättä	ole	ylipäätään	oikeutettuja	saamaan	

viisumia	 tai	 oleskelulupaa.40	Laittomasti	 saapuvat	 siirtolaiset	 saattavat	 toki	myö-

hemmin	olla	turvapaikanhakijoita	ja	saada	pakolaisstatuksen.		

	

Geneven	pakolaissopimuksen	31	 artiklan	1	 kohdan	mukaan	 sopimusvaltiot	 eivät	

saa	ryhtyä	rankaisutoimenpiteisiin	 laittoman	maahan	saapumisen	 johdosta	pako-

laisia	kohtaan.41	Sama	koskee	luonnollisesti	myös	turvapaikanhakijoita,	sillä	muu-

toin	kyseinen	lauseke	olisi	vailla	merkitystä.42	On	hyvä	lisäksi	huomata,	että	muun	

muassa	YK:n	yleiskokous	on	jo	jonkin	aikaa	suositellut	käyttämään	englanninkieli-

siä	 termejä	 ”non-documented”	 tai	 ”irregular”	 termin	 ”illegal”	 sijaan	 puhuttaessa	

laittomasti	saapuvista	siirtolaisista.43	Termin	”laiton”	käyttö	puhuttaessa	siirtolai-

sista	vahvistaa	stereotypiaa	heidän	rikollisuudestaan	ja	vaikuttaa	muutenkin	nega-

tiivisesti	maahanmuutosta	käytävään	keskusteluun.44	Onkin	suositeltavampaa	pu-

hua	 laittomien	 siirtolaisten	 sijaan	 esimerkiksi	 paperittomista	 tai	 ei-

dokumentoiduista	siirtolaisista,45	sillä	vain	teko	voi	olla	laiton,	ei	henkilö.46		

																																																								
35	Ks.	UN	General	Assembly	2012,	s.	6.	
36	Guild	et	al.	2015b,	s.	7;	Juvonen	2012,	s.	24–26.	
37	Grant	2011,	s.	60.	
38	Guild	 et	 al.	 2015b,	 s.	 7.	 Asiakirjojen	 puuttumisen	 surullisena	 seurauksena	 kuolemantapauksen	
sattuessa	saattaa	olla,	että	kuolleen	siirtolaisen	perheenjäsenet	ja	läheiset	eivät	koskaan	saa	tietoa	
hänen	kuolemastaan.	
39	Grant	2011,	s.	60.	
40	Ibid.;	FRA	2014,	s.	35.	
41	Ainoastaan	Botswana	 ja	Papua-Uusi-Guinea	ovat	 tehneet	varauman	kyseiseen	 sopimuskohtaan.	
UN:	Multilateral	Treaties	Deposited	with	the	Secretary-General.	
42	Goodwin-Gill	 2003,	 s.	 193.	 Artiklasta	 huolimatta	 turvapaikanhakijoita	 otetaan	 säilöön	 ympäri	
maailmaa.	Goodwin-Gill	2003,	s.	187.	
43	UNGA	1975,	kappale	2.	
44	UN	General	Assembly	2012,	s.	10.	
45	Pakolaisneuvonta:	Paperittomat-hanke.	
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Laittomasti	Eurooppaan	saapuvien	siirtolaisten47	määrä	vaihtelee	vuosittain,	mut-

ta	 siirtolaisten	 määränpäävaltiot	 ovat	 viime	 vuosina	 pysyneet	 pitkälti	 samoina.	

Laittomasti	Eurooppaan	saapuvista	suuri	osa	tulee	Eurooppaan	varsin	paikallisesti	

vain	muutamia	 reittejä	pitkin.	Kuten	käy	 ilmi	alla	olevasta	kaaviosta,	Frontexin48		

(Euroopan	 raja-	 ja	 merivartiovirasto)	 arvioiden	 mukaan	 vuonna	 2016	 keskistä	

Välimeren	 reittiä	 (Central	Mediterranean	 route)	pitkin	 Italiaan	 ja	Maltalle	 saapui	

meriteitse	noin	181	000	paperitonta	siirtolaista,	kun	vastaava	 luku	vuonna	2015	

oli	noin	154	000,	vuonna	2014	noin	170	000	ja	vuonna	2013	noin	40	000.	Itäistä	

Välimeren	 reittiä	 (Eastern	Mediterranean	 route)	 pitkin	 Kreikkaan,	 Bulgariaan	 ja	

Kyprokselle	 puolestaan	 saapui	 joko	meriteitse	 tai	maitse	 vuonna	 2016	 noin	 182	

000	 paperitonta	 siirtolaista,	 kun	 vastaava	 luku	 vuonna	 2015	 oli	 noin	 885	 000,	

vuonna	 2014	noin	 50	 000	 ja	 vuonna	 2013	noin	 25	 000.	 Laittomia	 rajanylityksiä	

näillä	reiteillä	oli	vuonna	2014	yli	150	000	enemmän	kuin	vuonna	2013	ja	vuonna	

2015	noin	818	000	 enemmän	kuin	 vuonna	2014.	Vuonna	2016	määrä	 kuitenkin	

laski	merkittävästi	edellisvuoteen	verrattuna.49	

	
Kaavio	 1.	 Luvattomasti	 keskistä	 Välimeren	 reittiä	 (vasemmalla	 olevat	 pylväät)	 ja	 itäistä	

Välimeren	reittiä	(oikealla	olevat	pylväät)	Eurooppaan	saapuneet	siirtolaiset	vuosina	2013–

2016.	

	
	
																																																																																																																																																																		
46	Ktistakis	2013,	s.	9.	
47	Käytän	 tässä	 tutkielmassa	käytännön	syistä	 rinnakkain,	mutta	samaa	asiaa	 tarkoittaen,	 termejä	
”paperiton”,	 ”paperiton	siirtolainen”	 ja	”laittomasti	saapuva	siirtolainen”.	Asiayhteydestä	käy	 ilmi,	
milloin	tarkoitan	paperittomalla	siirtolaisella	myös	sellaista	henkilöä,	joka	on	tullut	laillisesti	maa-
han,	mutta	hänen	maassaolonsa	on	sittemmin	muuttunut	laittomaksi.	
48	Frontex	on	EU:n	jäsenvaltioiden	operatiivisesta	ulkorajayhteistyöstä	huolehtiva	virasto.	
49	Frontex:	Migratory	Routes	Map.	
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Laittomasti	 saapuvien	 siirtolaisten	 määrä	 itäisen	 Välimeren	 reitillä	 on	 kasvanut	

huomattavasti	 vuodesta	 2013.	 Kasvun	 taustalla	 ovat	 erityisesti	 kriisit	 Syyriassa,	

Afganistanissa	 ja	Somaliassa.	Reitin	suosiota	selittää	Kreikan	saariston	sijainti	 lä-

hellä	 Turkkia.	 Suurin	 osa	 Eurooppaan	 vuonna	 2015	 saapuneista	 paperittomista	

siirtolaisista	tuli	useille	Kreikan	saarille,	erityisesti	Lesboksen	saarelle,	joka	sijait-

see	alle	kymmenen	kilometrin	päässä	Turkin	rannikosta.	Turkin	viisumivaatimus-

ten	lievennykset	vetävät	osaltaan	paperittomia	siirtolaisia	Turkkiin,	josta	he	voivat	

jatkaa	matkaansa	kohti	Eurooppaa.50	Vuonna	2016	määrä	kuitenkin	 laski	merkit-

tävästi	edellisvuoteen	verrattuna	johtuen	lähinnä	EU:n	ja	Turkin	vuonna	2016	te-

kemästä	 sopimuksesta51,	 jonka	 tavoitteena	 on	 estää	 paperittomien	 siirtolaisten	

tulo	Turkin	kautta	EU:n	alueelle.52	Tilastojen	perusteella	voidaan	sanoa,	että	tässä	

tavoitteessa	on	myös	onnistuttu.53	Frontexin	pääjohtajan	Fabrice	Leggerin	mukaan	

keskisen	Välimeren	reitti	tulee	olemaan	vuoden	2017	pääreitti.54	

	

Jos	verrataan	vuosia	2014–2016,	huomataan,	että	keskisen	Välimeren	reitin	osalta	

määrä	 on	pysynyt	 suhteellisen	 samanlaisena.	Osa	 aiemmasta	 kasvusta	 reitillä	 on	

voinut	 aiheutua	 Italian	 Välimerellä	 suorittamasta	 Mare	 Nostrum	 -

pelastusoperaatiosta55	(18.10.2013–31.10.2014),	mutta	sen	loputtuakin	laittomas-

																																																								
50	Ibid.	
51	Ks.	den	Heijer	&	Spijkerboer	2016.	Vaikka	asiakirjan	englanninkielinen	nimi	ei	ole	sopimus,	vaan	
pikemminkin	 tiedonanto	 (statement),	 den	Heijer	 ja	 Spijkerboer	ovat	 sitä	mieltä,	 että	kyseessä	on	
juridisesti	sitova	sopimus.	Vrt.	toisin	Peers	2016.		
52	Ks.	EU:	European	Commission:	EU-Turkey	Agreement:	Questions	and	Answers.	Sopimuksen	mu-
kaan	kaikki	Turkista	Kreikan	saarille	20.3.2016	alkaen	luvattomasti	tulevat	siirtolaiset	palautetaan	
takaisin	Turkkiin,	 jos	he	eivät	hae	Kreikasta	turvapaikkaa	tai	heille	ei	myönnetä	turvapaikkaa.	 Jo-
kaista	 Kreikan	 saarilta	 Turkkiin	 palautettavaa	 syyrialaista	 kohti	 siirretään	 yksi	 syyrialainen	
EU:hun.	Turkki	sitoutuu	sopimuksessa	pyrkimään	kaikin	tarvittavin	keinoin	estämään	uusien	maa-	
tai	merireittien	avautumista.	EU	lupasi	sopimuksessa	maksaa	Turkille	3	miljardia	euroa	pakolaisten	
kustannuksiin.	Vuonna	2018	on	tarkoitus	maksaa	toinen	saman	suuruinen	summa.	
53	Sopimus	on	Turkille	tosin	myös	poliittinen	työkalu,	jolla	se	voi	kiristää	EU:ta.	Turkki	onkin	uhan-
nut	jo	useaan	otteeseen	sopimuksen	purkamisella.	On	täysin	mahdollista,	että	Turkki	irtautuu	jos-
sain	vaiheessa	sopimuksesta	ja	paperittomien	siirtolaisten	tulo	Kreikan	saarille	jatkuu.	Ks.	aiheesta	
lisää	Pärssinen	2017.	
54	Stenroos	2017.	Frontexin	tilastoista	ei	voida	vielä	vetää	pitkälle	meneviä	johtopäätöksiä	vuoden	
2017	osalta,	sillä	Frontexin	verkkosivuilla	on	nähtävissä	vasta	tammi-	ja	helmikuun	tilastot.	Itäistä	
Välimeren	 reittiä	 pitkin	 on	 saapunut	noin	3	000	paperitonta	 siirtolaista,	 kun	keskisen	Välimeren	
reitillä	luku	on	yli	13	000.	Frontex:	Migratory	Routes	Map.	Nämä	tilastot	kuitenkin	tukevat	Leggerin	
näkemystä.	
55	Ks.	lisätietoa	Ministerio	Della	Difesa:	Mare	Nostrum	Operation.	Frontexin	vuonna	2016	julkaise-
massa	 raportissa	väitetään,	 että	keskisen	Välimeren	reitin	pelastusoperaatiot	ovat	osaltaan	 lisän-
neet	 siirtolaisuutta.	 Salakuljettajat	käyttävät	 tyypillisesti	heiveröisiä	 ja	 liian	 täyteen	ahdettuja	ve-
neitä,	 joissa	 on	 rajallisesti	 polttoainetta.	 Näin	 salakuljettajat	 voivat	maksimoida	 voitot,	mutta	 sa-
malla	he	asettavat	siirtolaisten	elämät	vaaraan.	Pelastusoperaatioilla	onkin	ollut	tärkeä	rooli	luke-
mattomien	 siirtolaisten	pelastamisessa.	Tämä	on	 toisaalta	mahdollistanut	 sen,	 että	 salakuljettajat	
ovat	 voineet	 vähentää	 menojaan.	 He	 ovat	 mainostaneet	 siirtolaisille,	 että	 pelastusoperaatioiden	
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ti	saapuvien	siirtolaisten	määrä	on	pysynyt	samalla	tasolla	ja	jopa	kasvanut.	Italian	

suosiota	 paperittomien	 siirtolaisten	määränpäänä	 selittää	muun	muassa	 Italiaan	

kuuluvan	Lampedusan	saaren	sijainti	noin	113	kilometrin	päässä	Tunisian	ranni-

kosta	 ja	noin	300	kilometrin	päässä	Libyan	 rannikosta.	Frontexin	mukaan	 reittiä	

käyttäneiden	määrän	pienoinen	lasku	vuonna	2015	verrattuna	vuoteen	2014	selit-

tyy	 salakuljettajien	 käyttämien	 laivojen	 puutteella	 loppuvuodesta	 2015	 ja	 erityi-

sesti	syyrialaisten	paperittomien	siirtolaisten	siirtymisellä	itäiselle	Välimeren	rei-

tille.56	Itäisen	 Välimeren	 reitti	 onkin	 turvallisempi,	 sillä	 vaarallisen	 merimatkan	

pituus	 voidaan	 siellä	 minimoida.	 Mikään	 reitti	 ei	 tosin	 ole	 vaaroja	 vailla,	 eivät	

myöskään	maareitit.	Merireittien	vaarallisuutta	kuitenkin	 lisää	merikelvottomien	

alusten	käyttäminen.		

	

Merimatkan	vaarallisuutta	kuvaa	viime	vuosina	Välimerellä	hukkuneiden	määrät.	

YK:n	pakolaisjärjestön	arvioiden	mukaan	Välimerellä	katosi	tai	kuoli	vuonna	2012	

noin	500	ja	vuonna	2013	noin	600	siirtolaista.	Vuonna	2014	määrä	oli	jo	3	500	ja	

vuonna	2015	lähes	3	800.57	Vuoden	2013	jälkeen	tapahtunut	kuolleiden	tai	kadon-

neiden	määrän	dramaattinen	nousu	on	 verrannollinen	keskisen	Välimeren	 reitin	

lisääntyneeseen	 suosioon.	 Itäisen	 Välimeren	 reitillä	 vuonna	 2015	 nähty	 paperit-

tomien	siirtolaisten	määrän	dramaattinen	nousu	ei	kuitenkaan	näytä	vaikuttaneen	

Välimerellä	kuolleiden	tai	kadonneiden	määrään,	mikä	korostaa	nimenomaan	kes-

kisen	 Välimeren	 reitin	 vaarallisuutta.	 Leggerin	 mukaan	 Välimerellä	 oli	 vuonna	

2016	enemmän	pelastus-	 ja	partioaluksia	kuin	koskaan	ennen,	mutta	 tästä	huoli-

matta	myös	hukkumisia	tapahtui	enemmän	kuin	koskaan.58	

	

Eurooppaan	 päästyään	 monien	 paperittomien	 siirtolaisten	 matka	 jatkuu	 pohjoi-

seen.	 Kreikkaan	 saapuneiden	 siirtolaisten	 ennätysmäärä	 on	 näkynyt	muuallakin,	

erityisesti	läntisellä	Balkanin	reitillä	(Western	Balkan	route)	kohti	Kroatiaa	ja	eri-

tyisesti	Unkaria.	Vuonna	2013	 läntistä	Balkanin	reittiä	pitkin	saapui	noin	20	000	

paperitonta	 siirtolaista.	 Vuonna	 2014	määrä	 kaksinkertaistui	 ja	 oli	 noin	 43	 000.	

Vuonna	2015	paperittomia	siirtolaisia	saapui	jopa	764	000,	eli	edellisvuoden	luku	

17-kertaistui.	Vuonna	2016	määrä	 laski	merkittävästi	 itäisen	Välimeren	reitin	 ta-

																																																																																																																																																																		
myötä	matka	on	turvallisempi.	Merimatkojen	kysyntä	onkin	lisääntynyt	ja	salakuljettajat	ovat	rikas-
tuneet	entisestään.	Frontex	2016,	s.	20.	
56	Frontex:	Migratory	Routes	Map.	
57	UNHCR:	Data	on	Sea	Arrivals.		
58	Stenroos	2017.	 	
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voin.	Osa	 läntistä	Balkanin	 reittiä	pitkin	 laittomasti	 saapuvista	 siirtolaisista	 tulee	

Länsi-Balkanin	maista,	kuten	Serbiasta	ja	Kosovosta,	mutta	suurin	osa	tulee	Aasian	

ja	Afrikan	valtioista	Kreikan,	Makedonian	 ja	Bulgarian	kautta.	Huomattavasti	pie-

nempi	 osa	 laittomasti	 saapuvista	 siirtolaisista	 tulee	 läntistä	 Välimeren	 reittiä	

(Western	 Mediterranean	 route)	 pitkin	 Espanjan	 kautta	 Eurooppaan.	 Vuosien	

2012–2016	aikana	määrä	on	ollut	vuositasolla	vain	noin	6500–8000.59		

	

Turvapaikanhakijoiden	 kohdemaa	 Euroopassa	 on	 ollut	 erityisesti	 Saksa.	 Vuonna	

2014	EU-valtioissa	tehtiin	Eurostatin	tilastojen	mukaan	562	680	uutta	turvapaik-

kahakemusta,	 joista	 Saksassa	 172	 945.	 Ruotsi	 (74	 980)	 ja	 Italia	 (63	 655)	 olivat	

seuraavaksi	suosituimmat.	Vuonna	2015	Euroopassa	tehtiin	jopa	yli	1,2	miljoonaa	

uutta	 turvapaikkahakemusta,	 joista	 Saksassa	441	800.	 Saksan	 jälkeen	 suosituim-

mat	olivat	Unkari	(174	435)	 ja	Ruotsi	(156	110).	Näistä	 luvuista	huomataan,	että	

molempina	vuosina	yli	puolet	EU:ssa	tehdyistä	turvapaikkahakemuksista	on	tehty	

kolmessa	suosituimmassa	valtiossa.	Tilastoissa	on	myös	silmiinpistävää,	että	Krei-

kassa	on	tehty	suhteellisen	vähän	turvapaikkahakemuksia:	7	585	vuonna	2014	ja	

11	 370	 vuonna	 2015.60	Nämä	 tilastot	 korostavatkin	 Kreikan	 asemaa	 läpikulku-

maana.	

	

1.3.	Dublin-järjestelmä	vastuussa	olevan	valtion	määrittäjänä	
	
Maahanmuuton	yleisperiaatteena	on,	että	valtio	voi	 itsenäisesti	päättää,	kuka	saa	

tulla	ja	pysyä	valtion	alueella.	Turvapaikkaoikeus	muodostaa	kuitenkin	tästä	poik-

keuksen,	 sillä	 valtion	 kansainväliset	 sopimusvelvoitteet	 rajoittavat	 valtion	 itse-

määräämisoikeutta.61	Jokaisella	on	oltava	oikeus	hakea	turvapaikkaa.	Jos	laillisesti	

tai	 laittomasti	 Eurooppaan	 saapunut	 henkilö	 haluaa	 tehdä	 turvapaikkahakemuk-

sen,	 EU-oikeudellinen	 Dublin-järjestelmä	 määrittää,	 mikä	 Dublin-jäsenvaltio	 on	

vastuussa	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä.	 Dublin-järjestelmään	 kuuluvat	

kaikki	 EU-maat	 sekä	 Sveitsi,	 Norja,	 Islanti	 ja	 Liechtenstein.	 Dublin-järjestelmän	

tarkoituksena	on,	 että	 turvapaikanhakija	 tekisi	 vain	 yhden	 turvapaikkahakemuk-

sen,	joka	käsiteltäisiin	vain	yhdessä	jäsenvaltiossa.	Turvapaikanhakija	ei	voi	täysin	
																																																								
59	Frontex:	Migratory	Routes	Map.	
60	Eurostat	2016,	s.	2.	
61	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	1.	Myös	EIT:n	vakiintuneen	oikeuskäytännön	mukaan	sopimuksen	
jäsenvaltioilla	 on	 oikeus	 valvoa	 ulkomaalaisten	maahantuloa,	maassa	 oleskelua	 ja	 karkottamista,	
mutta	 niiden	 täytyy	 huomioida	 sopimusvelvoitteensa.	 Ks.	 esimerkiksi	 EIT:	Abubeker	v.	Itävalta	ja	
Italia	(73874/11),	kappale	46.	
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vapaasti	 valita,	 mikä	 maa	 käsittelee	 hänen	 turvapaikkahakemuksensa.	 Dublin-

järjestelmän	mukaan	vastuussa	oleva	 jäsenvaltio	määräytyy	hierarkkisten	perus-

teiden	mukaan.	 Perusteiden	 etusijajärjestys	 perustuu	 Dublin-järjestelmän	 perus-

periaatteeseen:	turvapaikkahakemuksen	käsittelystä	vastaa	se	jäsenvaltio,	jolla	on	

ollut	 suurin	 rooli	 turvapaikanhakijan	 maahantulossa	 tai	 oleskelussa	 Dublin-

alueella.	Poikkeukset	tästä	perusperiaatteesta	liittyvät	lähinnä	perhesyihin.62		

	

Dublin-järjestelmän	mukaan	vastuussa	on	yleensä	se	jäsenvaltio,	joka	on	myöntä-

nyt	 turvapaikanhakijalle	 oleskeluluvan	 tai	 viisumin	 tai	 jäsenvaltio,	 johon	henkilö	

on	ensimmäisenä	Eurooppaan	tullessaan	luvattomasti	saapunut.	Turvapaikanhaki-

ja	voidaan	Dublin-järjestelmän	puitteissa	palauttaa	turvapaikkahakemuksen	käsit-

telystä	vastuussa	olevaan	Dublin-jäsenvaltioon.	Dublin-järjestelmä	sisältää	oletuk-

sen,	että	muita	Dublin-valtioita	pidetään	kolmansien	maiden	kansalaisille	turvalli-

sina.63	Täten	 palauttaminen	 toiseen	 Dublin-valtioon	 on	 oletusarvoisesti	 sallittua,	

eikä	palauttavan	valtion	tarvitse	varmistua,	mikä	tilanne	vastaanottavassa	valtios-

sa	todellisuudessa	on.		

	

Turvapaikanhakijan	kannalta	hakemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevan	jäsenval-

tion	määräytyminen	on	merkittävä	kysymys,	sillä	eri	jäsenvaltiot	tulkitsevat	Gene-

ven	 pakolaissopimusta	 eri	 tavoin.	 Yksittäisen	 turvapaikanhakijan	 kannalta	 hake-

muksen	lopputulos	voi	olla	hyvinkin	erilainen	riippuen	siitä,	missä	 jäsenvaltiossa	

hakemus	käsitellään.64	Kuten	Pirjola	on	todennut,	 ”kansainväliseen	suojeluun	 liit-

tyvien	 käsitteiden	 merkitysten	 ja	 niiden	 käyttötapojen	 välillä	 on	 aina	 olemassa	

kuilu”.65	Lain	 tekstin	 ja	 sen	käytännön	 tulkinnan	välillä	onkin	 suuria	 eroja.	Tämä	

on	 näkynyt	myös	 tilastoissa,	 sillä	Maahanmuuttoviraston	 tekemän	 vertailun	mu-

kaan	 vuosien	 2014	 ja	 2015	 aikana	 eri	 Euroopan	maiden	 turvapaikkapäätöksissä	

on	 ollut	 suurta	 vaihtelua.	 Esimerkiksi	 afganistanilaisten	 turvapaikanhakijoiden	

myönteisten	 päätösten	 määrä	 on	 vaihdellut	 maittain	 30–95	 prosentin	 välillä	 ja	

irakilaisten	20–100	prosentin	välillä.	Syyrialaisten	ja	eritrealaisten	turvapaikanha-

																																																								
62	EU:	European	Commission	2007,	s.	9;	EU:	Euroopan	komissio	2014,	s.	7.	
63	Asetus	604/	2013,	johdanto-osan	kohta	3.		
64	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	3–4.	
65	Pirjola	2012,	s.	258.	
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kijoiden	kohdalla	linja	on	sen	sijaan	ollut	yhtenäisempi.66	Tilanteesta	on	syystäkin	

käytetty	englanninkielistä	termiä	”asylym	lottery”.67		

	

Dublin-järjestelmää	 luotaessa	 ei	 todennäköisesti	 osattu	 odottaa	 nyt	 nähdyn	 kal-

taista	 pakolaistulvaa.	 Dublin-järjestelmään	 liittyykin	 vakavia	 ongelmia.	 Dublin-

järjestelmä	aiheuttaa	erityisen	suurta	painetta	niille	jäsenvaltioille,	jotka	sijaitsevat	

EU:n	ulkorajoilla,	 tällä	 hetkellä	 erityisesti	Kreikalle	 ja	 Italialle.	Kreikan	 tilannetta	

heikentää	 lisäksi	 valtion	 talouskriisi.	Dublin-järjestelmä	 ei	 sisällä	 todellisuudessa	

minkäänlaista	taakanjakoa	jäsenvaltioiden	kesken	eikä	huomioi	rajavaltioiden	ky-

kyä	ottaa	 turvapaikanhakijoita	 ja	pakolaisia	vastaan	 ja	 turvata	heille	kuuluvat	oi-

keudet.68	Euroopan	 komissio	 onkin	 myöntänyt,	 että	 ”Dublin	 III	 -asetusta	 ei	 ole	

suunniteltu	toimimaan	tilanteissa,	joissa	johonkin	jäsenvaltioon	kohdistuu	kohtuu-

ton	paine”.69	Kreikan	ja	Italian	turvapaikkajärjestelmät	ovat	niin	ylikuormittuneita,	

etteivät	ne	pysty	huolehtimaan	kaikista	turvapaikanhakijoista	ja	pakolaisista.	Tur-

vapaikanhakijoiden	ympärille	 saattaakin	muodostua	noidankehä.	He	 lähtevät	 ko-

kemiaan	 ihmisoikeusloukkauksia	 pakoon	 vain	 joutuakseen	 uusien	 ihmisoikeus-

loukkausten	kohteeksi	Euroopassa.		

	

1.4.	Palautuskielto	pakolaisten	viimeisenä	turvana	
	

Pakolaisia	 ja	 turvapaikanhakijoita	 suojelee	 erityisesti	 palautuskiellon	 periaate.70	

Palautuskielto	 eli	non-refoulement	 on	 yksi	 tärkeimmistä	 kansainvälisen	 pakolais-

oikeuden	 periaatteista.71	Se	 muodostaa	 pakolaisten	 suojelun	 kulmakiven.72	Peri-

aatteen	keskeisenä	sisältönä	on	kielto	palauttaa	pakolaista	tai	turvapaikanhakijaa	

maahan,	 jossa	häntä	uhkaa	vaino	 tai	kidutus.73	Kiellettyä	on	niin	maastakarkotus	

kuin	 veneellä	 tulleiden	 paperittomien	 siirtolaisten	 maahanpääsyn	 estäminen	 ja	

palauttaminen	 takaisin	 merelle.74	Palautuskielto	 ei	 sen	 sijaan	 velvoita	 valtiota	

myöntämään	 turvapaikanhakijalle	 turvapaikkaa.75	On	 hyvä	 lisäksi	 huomata,	 että	

																																																								
66	Sundqvist	2016.	
67	ECRE	2008,	s.	5,	14–15.	Ks.	myös	Costello	2012,	s.	84;	Lavrysen	2011,	s.	220.	
68	Lieven	2012,	s.	228;	Pro	Asyl	2013,	s.	4.	Ks.	myös	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	3,	9.	
69	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	9.	
70	Pirjola	2002,	s.	745.	
71	Ibid.,	s.	741;	Duffy	2008,	s.	373;	Mink	2012,	s.	119–120;	Wouters	2009,	s.	1,	23.	
72	FRA	2014,	s.	64.	
73	Duffy	2008,	s.	373;	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	215,	225.	
74	UNHCR	1997,	kappale	D.	
75	Kälin	et	al.	2011,	s.	1335.	
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Geneven	 pakolaissopimus	 ei	 sisällä	 nimenomaista	 artiklaa,	 jonka	mukaan	 turva-

paikanhakija	 tulisi	 päästää	 valtion	 alueelle.	 Turvapaikanhakijaa	 suojelee	 nimen-

omaan	 palautuskiellon	 periaate.76	Palautuskielto	 velvoittaa	 tavallaan	 välillisesti	

käsittelemään	 turvapaikanhakijan	 hakemuksen,	 jotta	 voidaan	 selvittää,	 uhkaako	

häntä	vaino	kotimaassaan	tai	muussa	maassa,	jonne	häntä	ollaan	karkottamassa.		

	

Jotta	palautuskielto	voisi	toteutua	käytännössä,	päätöstä	palautuksesta	ei	voi	tehdä	

pelkästään	muodollisin	perustein.	Palautus	ei	esimerkiksi	automaattisesti	ole	pa-

kolaissopimuksen	 mukainen,	 vaikka	 vastaanottava	 valtio	 olisikin	 pakolaissopi-

muksen	jäsenvaltio.77	Yksittäistilanteessa	pitäisi	aina	varmistua	siitä,	että	henkilöä	

ei	 uhkaa	 kidutus	 valtiossa,	 jonne	 häntä	 ollaan	 palauttamassa.78	Tätä	 vastuuta	 ei	

poista	 esimerkiksi	 Dublin-järjestelmään	 sisältyvä	 oletus	 siitä,	 että	muita	 Dublin-

valtioita	pidetään	kolmansien	maiden	kansalaisille	turvallisina.	

	

Palautuskiellon	 sisältöä	 määriteltäessä	 oikeuskirjallisuudessa	 viitataan	 useimmi-

ten	Geneven	pakolaissopimuksen	33	artiklaan.79	Palautuskiellon	periaate	 sisältyy	

useisiin	 muihinkin	 kansainvälisiin	 sopimuksiin.80	Pakolaisuuden	 pitkästä	 histori-

asta	 huolimatta	 palautuskiellon	 periaate	 on	 suhteellisen	 nuori.	 Palautuskiellon	

periaatetta	on	noudatettu	rajoitetussa	muodossa	1800-	 ja	1900-lukujen	vaihtees-

sa,	mutta	 Kansainliiton	 vuoden	 1933	 pakolaisten	 suojelua	 koskeva	 sopimus81	oli	

ensimmäinen	kansainvälinen	asiakirja,	jossa	periaate	esiintyi.82	Sopimus	ei	kuiten-

kaan	 vielä	 tuolloin	 onnistunut	 vakiinnuttamaan	 palautuskiellon	 asemaa.83	Palau-

tuskiellon	 periaate	 on	 sittemmin	 vakiintunut	 ja	 siitä	 on	 tullut	 osa	 kansainvälistä	

tapaoikeutta84	eli	 yleistä	 käytäntöä,	 joka	 hyväksytään	 oikeudellisesti	 sitovaksi.85		

																																																								
76	Grant	2011,	s.	57.	
77	UNHCR	2001,	s.	4.		
78	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	122;	UNHCR	2001,	s.	4.	
79	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	90;	Wouters	2009,	s.	1,	525.	
80	Palautuskiellosta	on	säädetty	muun	muassa	YK:n	kidutuksen	ja	muun	julman,	epäinhimillisen	tai	
halventavan	kohtelun	tai	rangaistuksen	vastaisessa	yleissopimuksessa	(3	artikla),	Kansalaisoikeuk-
sia	 ja	 poliittisia	 oikeuksia	 koskevassa	 kansainvälisessä	 yleissopimuksessa	 (7	 artikla)	 sekä	 EU:n	
perusoikeuskirjassa	(19	artikla).	
81	Pakolaisten	 suojelua	 koskeva	 sopimus.	 Palautuskielto	 on	 sopimuksen	3	 artiklassa.	 Sopimuksen	
ratifioi	vain	kahdeksan	valtiota.	Ks.	sopimuksen	sivut	7–8.		
82	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	201–202;	Hathaway	2005,	s.	302.	
83	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	202;	Kälin	1982,	s.	40–41.	Vuoden	1933	sopimus	toimi	kuiten-
kin	myöhemmin	pohjana	Geneven	pakolaissopimukselle.	Skran	2011,	s.	14.	
84	Allain	2001,	s.	538;	Chan	2006,	s.	234–236;	Duffy	2008,	s.	387;	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	
354;	Kälin	1982,	s.	59;	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	149;	UNHCR	1997,	kappale	B.		
85	Hakapää	2010,	s.	56.	Ks.	myös	Crawford	2012,	s.	23–30.	
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Palautuskieltoa	 on	 pidetty	 jopa	 jus	 cogens	 -normina86	eli	 yleisen	 kansainvälisen	

oikeuden	ehdottoman	sitovana	normina.87	Siten	myös	sellaiset	valtiot,	 jotka	eivät	

ole	 liittyneet	 pakolaissopimukseen	 tai	 vuoden	1967	pöytäkirjaan,	 olisivat	 velvoi-

tettuja	noudattamaan	palautuskiellon	periaatetta.88	Oikeuskirjallisuudessa	ei	tosin	

ole	 selkeää	konsensusta	palautuskiellon	 jus	cogens	 -normin	asemasta.89	Palautus-

kiellon	mahdollisesta	jus	cogens	-statuksesta	riippumatta	valtiot	ovat	palauttaneet	

turvapaikanhakijoita	vainon	kohteeksi.90	

	

Palautuskiellolle	on	ominaista	tietyt	piirteet,	jotka	toistuvat	eri	sopimuksissa.	Täl-

laisia	piirteitä	ovat	muun	muassa	henkilön	 suojelu	 joltain	uhalta,	palautuskiellon	

ehdoton	 tai	 ei-ehdoton	 luonne	 sekä	 valtion	 velvollisuudet	 palautuskiellon	perus-

teella.91	Dublin-jäsenvaltioiden	 kannalta	 merkittävä	 ilmentymä	 palautuskiellosta	

sisältyy	Euroopan	 ihmisoikeussopimuksen92	(jatkossa	EIS)	3	artiklaan,	 joka	 sisäl-

tää	kidutuksen	kiellon	periaatteen.	Kidutuksen	kielto	on	palautuskiellon	tavoin	osa	
																																																								
86	Jus	cogens	on	määritelty	valtiosopimusoikeutta	koskevan	Wienin	yleissopimuksen	53	artiklassa:	
”Valtiosopimus	on	mitätön,	 jos	se	sen	tekemisen	aikana	on	ristiriidassa	yleisen	kansainvälisen	oi-
keuden	 ehdottoman	normin	 kanssa.	 Tässä	 yleissopimuksessa	 tarkoitetaan	 yleisen	 kansainvälisen	
oikeuden	ehdottomalla	normilla	kansainvälisen	valtioyhteisön	kokonaisuudessaan	hyväksymää	 ja	
tunnustamaa	normia,	josta	poikkeaminen	ei	ole	sallittu	ja	jota	voidaan	muuttaa	vain	myöhemmällä	
samanluonteisella	yleisen	kansainvälisen	oikeuden	normilla.”	Wienin	yleissopimuksen	64	artiklan	
mukaan	”yleisen	kansainvälisen	oikeuden	uuden	ehdottoman	normin	syntyessä	jokainen	olemassa	
oleva	valtiosopimus,	joka	on	ristiriidassa	tämän	normin	kanssa,	tulee	mitättömäksi	ja	päättyy”.	
87	Allain	2001,	s.	533–534,	538–547,	557–558;	Farmer	2008,	s.	1–38;	UNHCR	ExCom	1982,	kohta	B.	
Lisäksi	Latinalaista	Amerikkaa	koskevan	Cartagena	Declaration	on	Refugees	-nimisen	julistuksen	5	
kohdan	mukaan	 palautuskiellon	 periaate	 on	 elintärkeä	 pakolaisille	 ja	 se	 pitäisikin	 tunnustaa	 jus	
cogens	-normiksi.	
88	Allain	2001,	s.	541.	
89	Lauterpacht	 ja	 Bethlehem	 pitävät	 mahdollisena,	 että	 palautuskiellon	 periaate	 on	 jus	 cogens	 -
normi,	mutta	eivät	ota	kysymykseen	yksiselitteisesti	kantaa.	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	141.	
Goodwin-Gill	 ja	 McAdam	 eivät	 myöskään	 ota	 kysymykseen	 kantaa,	 vaan	 toteavat,	 että	 valti-
okäytännössä	palautuskieltoa	on	pidetty	 jopa	 jus	cogens	 -normina:	 ”Other	 comments	 in	 the	years	
since	1987	have	ranged	 from	support	 for	 the	 idea	 that	non-refoulement	 is	a	 long-standing	rule	of	
customary	international	law	and	even	a	rule	of	jus	cogens	––.”	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	218.	
Zimmermann	 ja	 Wennholz	 puolestaan	 mainitsevat	 ohimennen,	 että	 aiheesta	 on	 käyty	 paljon	
keskustelua:	”––	the	frequently	contended	jus	cogens	nature	of	non-refoulement	––.”	Zimmermann	&	
Wennholz	2011b,	s.	1413.	Chan	toteaa,	että	on	olemassa	yleinen	konsensus	sen	suhteen,	että	palau-
tuskielto	 on	 osa	 kansainvälistä	 tapaoikeutta	 ja	 se	 voi	mahdollisesti	 olla	myös	 jus	cogens	 -normi:	
”Moreover,	 there	 is	 general	 consensus	 amongst	 legal	 scholars	 that	non-refoulement	 has	 now	 ’be-
come	binding	as	a	matter	of	both	 treaty	and	customary	 law	 if	not	also	as	a	so-called	peremptory	
norm	or	jus	cogens.’”	Chan	2006,	s.	235.	Duffy	sen	sijaan	on	vakuuttunut,	että	palautuskiellon	peri-
aate	ei	ole	vielä	 saavuttanut	 jus	cogens	 -normin	asemaa.	Hän	perustelee	 tätä	muun	muassa	pako-
laissopimuksen	33	artiklan	2	kohdan	poikkeussäännöksellä	 ja	1	F	artiklan	rajauksella,	 joiden	mu-
kaan	kaikki	pakolaiset	 ja	turvapaikanhakijat	eivät	nauti	palautuskiellon	suojasta.	 Jos	palautuskiel-
lolla	olisi	jus	cogens	-normin	asema,	siitä	ei	voisi	poiketa	millään	tavalla.	Duffy	kysyy	vielä	lopuksi,	
mitätöisikö	 palautuskiellon	 periaate	 jus	 cogens	 -normin	 asemassa	 Geneven	 pakolaissopimuksen	
Wienin	yleissopimuksen	53	artiklan	mukaisesti.	Duffy	2008,	s.	373–377,	387–390.	Ks.	myös	Bruin	
&	Wouters	2003,	s.	24–26.	
90	Allain	2001,	s.	534.	
91	Wouters	2009,	s.	25–29.	
92	Yleissopimus	ihmisoikeuksien	ja	perusvapauksien	suojaamiseksi.	
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kansainvälistä	 tapaoikeutta.93	Kidutuksen	 kiellon	 asemasta	 myös	 jus	 cogens	 -

normina	vallitsee	laaja	konsensus.94	Myös	Euroopan	ihmisoikeustuomioistuin	(jat-

kossa	EIT)	 katsoi	Al-Adsani-ratkaisussa	 vuodelta	 2001,	 että	 kidutuksen	 kielto	 on	

saavuttanut	jus	cogens	-normin	aseman.95	Kidutuksen	kiellon	voidaan	katsoa	välil-

lisesti	antavan	palautuskiellon	periaatteelle	jus	cogens	-statuksen,	sillä	kidutuksen	

kiellon	periaatteeseen	kuuluu	olennaisena	ja	erottamattomana	osana	kielto	palaut-

taa	ketään	maahan,	jossa	häntä	odottaa	kidutus.96	

	

Euroopan	ihmisoikeustuomioistuimella	on	tärkeä	rooli	valvoa	EIS:n	noudattamis-

ta.	 Samalla	 tapaa	 kuin	 Geneven	 pakolaissopimus,	 EIS	 oli	 seurausta	 toisen	maail-

mansodan	aikana	koetuista	ihmisoikeusloukkauksista.97	EIS	ei	sinänsä	koske	pako-

laisia	 tai	 turvapaikanhakijoita,	 vaan	 se	 on	 kansainvälinen	 ihmisoikeussopimus,	

joka	koskee	kaikkia	ihmisiä.	Dembourin	mukaan	EIS:n	alkuperäisenä	tarkoitukse-

na	tosin	oli	suojella	kansalaisia,	ei	ketä	tahansa	ihmisiä.98	EIT	on	useaan	otteeseen	

korostanut,	 että	 EIS	 tai	 sen	 lisäpöytäkirjat	 eivät	 sisällä	 oikeutta	 turvapaikkaan.99	

On	hyvä	huomata,	että	EIT:n	tehtävänä	ei	ole	Dublin-järjestelmän	tulkinta.	Se	teh-

tävä	kuuluu	Euroopan	unionin	elimille.100	

	

EIS	 eroaa	Geneven	pakolaissopimuksesta	oleellisesti	 siinä,	 että	pakolaissopimuk-

seen	ei	liity	samanlaista	valvontamekanismia	kuin	Euroopan	ihmisoikeussopimuk-

seen,	jonka	noudattamista	Euroopan	ihmisoikeustuomioistuin	valvoo.101	EIS:n	tar-

																																																								
93	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	151.	
94	Duffy	2008,	s.	379;	den	Heijer	&	van	der	Wilt	2016,	s.	9;	ILC	2006,	s.	188–189;	Kolb	2016,	s.	106;	
Reidy	2003,	s.	8.	Ks.	myös	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	151–152.	
95	EIT:	Al-Adsani	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(35763/97),	kappaleet	60–61.	
96	UNHCR	2007,	s.	11:	”The	prohibition	of	torture	is	also	part	of	customary	international	law,	which	
has	attained	the	rank	of	a	peremptory	norm	of	international	law,	or	jus	cogens.	It	includes,	as	a	fun-
damental	and	inherent	component,	the	prohibition	of	refoulement	to	a	risk	of	torture,	and	thus	im-
poses	an	absolute	ban	on	any	form	of	forcible	return	to	a	danger	of	torture	which	is	binding	on	all	
States,	including	those	which	have	not	become	party	to	the	relevant	instruments.”	Ks.	myös	Lauter-
pacht	&	Bethlehem	2003,	s.	150–158.	
97	Rainey	et	al.	2014,	s.	3.	Kellyn	mukaan	erityisesti	EIS	3	artikla	oli	ennen	kaikkea	moraalinen	reak-
tio	natsi-Saksan	toteuttamaan	kansanmurhaan.	Kelly	2011,	s.	187.	
98	Dembour	2015,	s.	1–3.	Dembourin	mukaan	EIS:n	voimaantulon	 jälkeen	maahanmuuttajien	vali-
tusten	katsottiin	rutiininomaisesti	olleen	perusteettomia	(without	merit).	Valitukset	myös	hylättiin	
tavallisesti	 jo	 prosessin	 varhaisessa	 vaiheessa.	 Dembour	 jatkaa,	 että	 EIS:n	 ei	 ollut	 tarkoituskaan	
tukea	 maahanmuuttajien	 vaatimuksia.	 EIT	 lausuikin	 maahanmuuttajia	 koskevasta	 tapauksesta	
ensimmäistä	 kertaa	 vasta	 vuonna	1985	 tapauksessa	Abdulaziz,	Cabales	ja	Balkandali	v.	Yhdistynyt	
kuningaskunta	(9214/80;	9473/81;	9474/81).	
99	EIT:	 Salah	 Sheekh	 v.	 Alankomaat	 (1948/04),	 kappale	 135;	 Vilvarajah	 ynnä	muut	 v.	 Yhdistynyt	
kuningaskunta	(13163/87;	13164/87;	13447/87;	13448/87),	kappale	102.	
100	FRA	2014,	s.	108.	
101	Mole	&	Meredith	2010,	 s.	17;	Wouters	2009,	 s.	528.	Goodwin-Gillin	mukaan	valvontamekanis-
min	puuttumista	on	luonnehdittu	epänormaaliksi	(anomalous)	ja	jopa	ongelmalliseksi.	Kumpikaan	
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kempi	sisältö	onkin	kehittynyt	erityisesti	EIT:n	oikeuskäytännön	myötä.102	EIT	on	

EIS	3	artiklaa	koskevassa	Tyrer-ratkaisussaan	 todennut,	 että	EIS	on	elävä	 instru-

mentti,	jota	täytyy	tulkita	kulloinkin	vallitsevien	olosuhteiden	valossa.103	EIS:n	so-

veltamiskäytäntö	 onkin	muodostunut	 vahvemmaksi	 kuin	 pakolaissopimuksen,104	

jota	 tulkitaan	 ja	 sovelletaan	 eri	 tavoin	 eri	 jäsenvaltioissa.105	Kaikki	 47	 Euroopan	

neuvoston	 jäsenvaltiota	 ovat	 osapuolina	 Euroopan	 ihmisoikeussopimuksessa.	

Myös	kaikki	Dublin-jäsenvaltiot	ovat	liittyneet	sopimukseen.106	EU	ei	ole	vielä	tällä	

hetkellä	EIS:n	jäsen,	mutta	sen	liittyminen	sopimukseen	tulevaisuudessa	on	mah-

dollista.	Liittyminen	asetettiin	Lissabonin	sopimuksessa107	EU:n	tavoitteeksi.108	

	

1.5.	Tutkimuksen	sisältö,	rajaus	ja	tutkimusmenetelmät	
	

Tarkastelen	 tutkielmassani	 EIT:n	 oikeuskäytäntöä	 EIS	 3	 artiklan	 soveltamisesta	

palautuksissa	 Dublin-järjestelmän	 puitteissa.	 Tutkielman	 keskiössä	 on	 nimen-

omaan	EIS	3	 artiklan	mukainen	palautuskiellon	periaate.	 Euroopassa	EIS	 on	 tär-

kein	 palautuskieltoa	 määrittelevä	 lähde,109	mikä	 puoltaa	 muiden	 palautuskiellon	

sisältävien	 kansainvälisten	 sopimusten	 rajaamisen	 tutkielman	 ulkopuolelle.	 Eu-

roopan	 ihmisoikeustuomioistuimen	 Dublin-palautuksia	 koskevissa	 ratkaisuissa	

vedotaan	pääasiassa	EIS:een,	kun	muihin	sopimuksiin	saatetaan	viitata	vain	lyhy-

esti.	Tämä	ei	kuitenkaan	tarkoita,	etteivätkö	muut	palautuskiellon	sisältävät	sopi-

mukset	olisi	vaikuttaneet	EIS:n	tulkintaan	EIT:n	oikeuskäytännön	kautta.	Tarkaste-

len	tutkielmassani	myös	Geneven	pakolaissopimusta,	sillä	Dublin-järjestelmä	pyr-

kii	Geneven	pakolaissopimuksen	täysimääräiseen	soveltamiseen	ja	palautuskiellon	

noudattamiseen.110	Käsitellessäni	 Geneven	 pakolaissopimusta	 tässä	 tutkielmassa	

tarkoitan	sitä	yhdessä	vuoden	1967	pöytäkirjan	kanssa.	Kaikki	Dublin-valtiot	ovat	

																																																																																																																																																																		
näistä	kuvauksista	ei	pidä	hänen	mukaansa	kuitenkaan	paikkaansa.	Multilateraaliset	 ihmisoikeus-
sopimukset	 olivat	 vasta	 kehittymässä	 pakolaissopimuksen	 laatimisen	 aikaan.	 Tuona	 aikana	 ei	 ol-
lutkaan	presumtiota	tai	käytäntöä,	jonka	mukaan	valvontaa	tarvittaisiin.	Goodwin-Gill	2013,	s.	655.	
102	Reidy	2003,	s.	6–7.	
103	EIT:	Tyrer	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(5856/72),	kappale	31.	
104	Mink	2012,	s.	120;	Wouters	2009,	s.	528.	
105	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	1–2.	
106	Council	of	Europe:	Treaty	Office.	
107	Lissabonin	sopimus	Euroopan	unionista	tehdyn	sopimuksen	ja	Euroopan	yhteisön	perustamis-
sopimuksen	muuttamisesta.	
108	ECtHR:	Accession	of	the	European	Union.	
109	Mink	2012,	s.	129.	
110	Asetus	604/	2013,	 johdanto-osan	kohta	3.	Vastaavan	 sisältöinen	kohta	 löytyy	myös	asetuksen	
343/	2003	eli	niin	sanotun	Dublin	II	-asetuksen	johdanto-osan	kohdasta	2.	
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allekirjoittaneet	ja	ratifioineet	sekä	vuoden	1951	pakolaissopimuksen	että	vuoden	

1967	pöytäkirjan.111	EU	sen	sijaan	ei	ole	kummankaan	sopimuksen	osapuoli.	

	

Rakenteellisesti	tutkielmani	etenee	niin,	että	johdannon	jälkeisessä	toisessa	luvus-

sa	 vertailen,	miten	 palautuskiellon	 periaate	 on	määritelty	 Geneven	 pakolaissopi-

muksessa	ja	Euroopan	ihmisoikeussopimuksessa	sekä	miten	palautuskieltoja	tulki-

taan.	Vertailemalla	sopimusten	mukaisia	palautuskieltoja	keskenään	hahmotetaan	

samalla	paremmin	EIS:n	mukaisen	palautuskiellon	laajuus.	Toisen	luvun	pääpaino	

on	Euroopan	 ihmisoikeussopimuksen	mukaisessa	palautuskiellossa	 ja	 sitä	koske-

vassa	 oikeuskäytännössä.	 Toisen	 luvun	 jäsentelyssä	 olen	 hyödyntänyt	 erityisesti	

Jari	Pirjolan	esitystä	palauttamiskiellosta.112	Toisessa	luvussa	selvitetään:	

	

1) Keitä	palautuskielto	suojaa?	

2) Mihin	valtioihin	palauttamiselta	palautuskielto	suojaa?	

3) Minkälaista	kohtelua	vastaan	palautuskielto	suojaa?	

4) Kenen	aiheuttamia	tekoja	vastaan	palautuskielto	suojaa?	

5) Kuinka	todennäköistä	kielletyn	kohtelun	tulee	olla?	

	

Keskityn	 tutkielmassani	 nimenomaan	 palautuskieltoa	 käsitteleviin	 artikloihin.	

Muita	artikloita	käsittelen	vain	siltä	osin	kuin	ne	 liittyvät	palautuskieltoon.	Nämä	

muut	 käsittelemäni	 artiklat	 liittyvät	 lähinnä	 sellaisiin	 kysymyksiin	 kuten,	 keitä	

palautuskielto	 koskee	 ja	 voiko	 palautuskieltoa	 koskevaan	 artiklaan	 tehdä	 va-

raumia.	Olen	pitkälti	rajannut	muiden	artikloiden	käsittelyn	tämän	tutkielman	ul-

kopuolelle.	 Vaikka	 muitakin	 artikloita	 saatetaan	 käsitellä	 tutkimissani	 EIT:n	 oi-

keustapauksissa,	ne	eivät	suoranaisesti	liity	palautuskieltoon.	Tällaisia	kysymyksiä	

ovat	muun	muassa	oikeus	elämään	(EIS	2	artikla),	oikeus	vapauteen	ja	turvallisuu-

teen	 (EIS	 5	 artikla),	 oikeus	nauttia	 yksityis-	 ja	 perhe-elämän	kunnioitusta	 (EIS	 8	

artikla),	oikeus	tehokkaaseen	oikeussuojakeinoon	(EIS	13	artikla),	ulkomaalaisten	

karkottamista	 koskevat	 oikeussuojakeinot	 (EIS:n	 seitsemännen	pöytäkirjan	 1	 ar-

tikla)	 ja	ulkomaalaisten	 joukkokarkotuksen	kielto	 (EIS:n	neljännen	pöytäkirjan	4	

artikla).	Näistä	kolme	ensin	mainittua	heijastavat	mielestäni	palautuskiellon	taus-

talla	 olevia	 arvoja,	 joita	 palautuskielto	 pyrkii	 eri	 tavoin	 ja	 eri	 suhteissa	 suojaa-

maan.	 Neljänneksi	 ja	 viidenneksi	 mainitut	 ovat	 prosessuaalisia	 artikloita,	 jotka	
																																																								
111	UN:	Multilateral	Treaties	Deposited	with	the	Secretary-General.	
112	Ks.	Pirjola	2002,	s.	741–756.	
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osaltaan	 turvaavat	 palautuskiellon	 toteutumista.	 Viimeiseksi	 mainittu	 täydentää	

palautuskieltoa.	 Sen	 tarkoituksena	 on	 estää	 ryhmän	 poistaminen	 maasta	 ilman	

ryhmän	jäsenten	tapauskohtaisten	tilanteiden	tarkistamista.113	

	

Kolmannessa	 luvussa	 tarkastelen	 Dublin-järjestelmän	 historiaa,	 oikeudellista	 pe-

rustaa,	tarkoitusta	ja	järjestelmään	liittyviä	ongelmia.	Tutkin	myös,	miten	Dublin-

järjestelmä	on	uudistunut	ja	mahdollisesti	uudistumassa.	Selvitän	erityisesti,	miten	

palautuskiellon	 periaate	 on	 huomioitu	 Dublin-järjestelmässä.	 Nämä	 luvut	 luovat	

pohjan	neljännelle	luvulle,	jossa	on	tutkielman	pääpaino.	Tarkastelen	siinä	Euroo-

pan	 ihmisoikeustuomioistuimen	oikeuskäytäntöä	Dublin-palautuksissa.	 Tarkaste-

len	myös	muita	kuin	Dublin-tapauksia,	jos	ne	antavat	lisäselvitystä	tutkimuskysy-

myksiini.	Tutkimuskysymykseni	jakautuu	seuraaviin	osakysymyksiin:	

	

1) Kuinka	laaja	palauttavan	Dublin-jäsenvaltion	selvitysvastuu	vastaanottavan	

jäsenvaltion	oloista	on?	

2) Mikä	 merkitys	 vastaanottavan	 jäsenvaltion	 maahanmuuttoviranomaisten	

vakuuksilla	on	palautuksen	suhteen?	

3) Mitä	merkitystä	 turvapaikanhakijan	henkilökohtaisilla	oloilla	on	palautuk-

sen	suhteen?		

	

Ensimmäinen	kysymys	liittyy	valtion	selvitysvastuun	laajuuteen.	Tarkoitus	on	sel-

vittää,	voiko	palauttava	valtio	 luottaa	yleisiin	raportteihin	vastaanottavan	valtion	

turvapaikkajärjestelmästä	 ja	 vastaanotto-oloista.	 Jos	 raportteja	 ei	 ole	 saatavilla,	

tarvitseeko	palauttavan	valtion	tällöin	hankkia	tapauskohtaista	selvitystä	suoraan	

vastaanottavalta	 valtiolta.	Mitä	merkitystä	 puolestaan	on	 annettava	 ristiriitaisille	

tiedoille.	Toinen	kysymys	liittyy	vastaanottavan	valtion	antamiin	vakuuksiin.	Tar-

koitus	 on	 selvittää,	 ovatko	 vakuudet	 riittävät,	 jos	 vastaanottavan	 valtion	 turva-

paikkajärjestelmässä	 on	 muita	 puutteita.	 Toisaalta	 on	 tarkoitus	 selvittää,	 minkä	

tyyppiset	 vakuudet	 tulevat	 ylipäätään	 kyseeseen	 eri	 tilanteissa.	 Kolmas	 kysymys	

liittyy	 turvapaikanhakijan	 henkilökohtaiseen	 tilanteeseen.	 Tarkoituksena	 on	 sel-

vittää,	 vaikuttavatko	 henkilökohtaiset	 olot	 palautukseen	 ja	 jos	 vaikuttavat,	 niin	

miten.	Henkilökohtaisiin	oloihin	kuuluvat	erityisesti	turvapaikanhakijan	perhesta-

tus	ja	hänen	terveydentilansa.	Yllä	mainitut	kysymykset	liittyvät	kiinteästi	toisiinsa	

																																																								
113	Pölönen	2012c,	s.	899.	
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ja	vaikuttavat	samanaikaisesti	EIT:n	harkinnassa,	mikä	puoltaa	kysymysten	käsit-

telyä	 yhdessä.	 Tutkielman	 viimeisessä	 luvussa	 teen	 omat	 johtopäätökseni	 EIT:n	

oikeuskäytännöstä	ja	pohdin,	millä	tavoin	Dublin-järjestelmää	voisi	kehittää.	

	

Tutkielmani	 sijoittuu	 oikeudenalaltaan	 pakolaisoikeuden	 alueelle.	 Tutkielma	 on	

lainopillinen	siinä	mielessä,	että	selvitän,	mikä	on	palautuskiellon	sisältö	voimas-

saolevissa	 kansainvälisissä	 sopimuksissa	 ja	 miten	 sen	 tulkinta	 on	 kehittynyt	 oi-

keuskirjallisuudessa	 ja	 erityisesti	 oikeuskäytännössä.	 Toisaalta	 tutkielma	 on	 on-

gelmalähtöinen,	sillä	 tarkastelen	puutteita	Dublin-palautuksissa.	Tutkielma	on	ai-

heensa	puolesta	myös	luonnostaan	oikeuspoliittinen.	

	

Palautuskieltoa	 Dublin-palautuksissa	 ei	 ole	 juurikaan	 tutkittu	 suomenkielisessä	

kontekstissa.	 Englanninkielistä	 oikeuskirjallisuutta	 ja	 artikkeleita	 löytyy	 sekä	pa-

lautuskiellosta	että	Dublin-palautuksista.	Oikeuskirjallisuudessa	on	käsitelty	EIT:n	

EIS	3	artiklaa	koskevaa	oikeuskäytäntöä	 ja	 tapaukset	ovat	 liittyneet	palautuskiel-

toon,	mutta	niissä	ei	ole	kuitenkaan	juuri	käsitelty	palautuksia	EIS:n	jäsenvaltiosta	

toiseen	 ja	 nimenomaan	 Dublin-järjestelmän	 puitteissa.114	Oikeudellisissa	 artikke-

leissa	 Dublin-palautuksia	 on	 sen	 sijaan	 käsitelty	 monestakin	 eri	 näkökulmasta,	

mutta	 niissä	 keskitytään	 yleensä	 muutamiin	 keskeisiin	 oikeustapauksiin.115	Lav-

rysenin	 vuonna	 2012	 kirjoittama	 artikkeli	 aiheesta	 on	 erityisesti	 syytä	 mainita.	

Hän	 käsittelee	 artikkelissaan	 turvapaikkaan	 liittyvien	 EU-normien	 suhdetta	

EIS:een.	 Artikkelissa	 keskitytään	 paitsi	 Dublin-järjestelmään	 myös	 vastaanotto-

olosuhteisiin	 ja	 turvapaikanhakijoiden	 säilöönottoon.116	Artikkelin	 kirjoittamisen	

jälkeen	 Dublin-järjestelmää	 on	 kuitenkin	 uudistettu	 ja	 kyseisessä	 artikkelissakin	

käsitellään	vain	muutamia	oikeustapauksia.		

	

Tässä	tutkielmassa	käsitellään	sekä	vanhempaa	että	tuoreempaa	EIT:n	oikeuskäy-

täntöä.	Oikeuskäytännöstä	otetaan	laaja	otos,	jotta	on	ylipäätään	mahdollista	tehdä	

johtopäätöksiä.	Tapausten	valinnan	pohjana	olen	käyttänyt	Euroopan	ihmisoikeus-

																																																								
114	Esimerkiksi	 Grabenwarterin	 Euroopan	 ihmisoikeussopimusta	 koskevassa	 kommentaarissa	
(Grabenwarter	2014)	käsitellään	EIS	3	artiklaa	noin	20	sivun	verran,	josta	Dublin-palautuksia	käsi-
tellään	14	rivin	verran.	
115	Moreno-Laxin	artikkelissa	(Moreno-Lax	2012)	keskitytään	kolmeen	Dublin-tapaukseen.	Costel-
lon	(Costello	2012)	artikkelissa	keskitytään	yhteen	Dublin-tapaukseen,	vaikkakin	myös	muutamiin	
muihin	 tapauksiin	 viitataan.	 Samoin	 Costellon	 ja	 Mouzourakisin	 (Costello	 &	 Mouzourakis	 2014)	
artikkelissa	keskitytään	yhteen	Dublin-tapaukseen	ja	useisiin	muihin	tapauksiin	viitataan.	
116	Lavrysen	2012.	
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tuomioistuimen	 heinäkuussa	 2015	 julkaisemaa	 listaa	 Dublin-tapauksista.117	Lis-

tassa	on	yhteensä	11	keskeistä	Dublin-tapausta.	Tapaukset	ovat	sellaisia,	 joita	on	

Dublin-järjestelmään	liittyvässä	englanninkielisessä	oikeuskirjallisuudessa	tutkittu	

paljon	 eri	 näkökulmista.	 Näiden	 tapausten	 lisäksi	 olen	 käsitellyt	 muita	 Dublin-

tapauksia,	jotka	liittyvät	tutkimuskysymyksiini.	Kaikkien	aiheeseen	liittyvien	Dub-

lin-tapausten	käsittely	tämän	tutkielman	puitteissa	ei	kuitenkaan	ole	mahdollista,	

sillä	 tapauksia	on	 liian	paljon.	Kattavamman	oikeustapausmateriaalin	 analysointi	

voisikin	olla	jatkotutkimuksen	aiheena.			

	

Aihe	on	 tällä	hetkellä	 erittäin	 ajankohtainen,	 eikä	ole	näköpiirissä,	 että	 aihe	olisi	

menettämässä	 ajankohtaisuuttaan.	 Tämän	 tyyppistä	 tutkimusta	 tarvitaan,	 koska	

sen	avulla	voidaan	selvittää,	miten	Euroopan	 ihmisoikeustuomioistuimen	oikeus-

käytäntö	 on	 kehittynyt	 tiettyjen	 spesifisten	 kysymysten	 osalta.	 EIT:n	 oikeuskäy-

täntö	sitoo	tosiasiallisesti	jäsenvaltioita	ja	vaikuttaa	niiden	omaan	ratkaisukäytän-

töön.		

	

1.6.	Tutkimuksen	lähdeaineistosta	
	

Palautuskiellon	osalta	olen	käyttänyt	lähteenä	erityisesti	oikeuskirjallisuutta,	sillä	

palautuskiellon	periaatteen	ydinsisältö	on	vakiintunut	suhteellisen	stabiiliksi	vuo-

sien	saatossa.	Dublin-palautusten	kohdalla	olen	sen	sijaan	hyödyntänyt	enemmän	

oikeudellisia	 artikkeleita,	 sillä	 niissä	 voidaan	 nopeammin	 reagoida	 Euroopan	 ih-

misoikeustuomioistuimen	alati	kehittyvään	oikeuskäytäntöön.	Eurooppaan	 laitto-

masti	 saapuvien	 siirtolaisten	 tilastojen	 osalta	 olen	 hyödyntänyt	 tutkielmassani	

Frontexin	 ja	 Eurostatin	 tarjoamia	 ajantasaisia	 tilastotietoja.	Maailman	pakolaisti-

lanteen	selvittämiseksi	olen	tukeutunut	YK:n	pakolaisjärjestön	julkaisuihin.	Yhdes-

sä	nämä	tilastot	luovat	kuvan	siitä,	mistä	valtioista	pakolaiset	ja	turvapaikanhaki-

jat	tulevat,	mitä	reittiä	pitkin	he	tulevat	ja	mihin	Euroopan	maihin	he	päätyvät.		

	

YK:n	pakolaisjärjestön	julkaisuilla	on	muutoinkin	merkittävä	rooli	lähdemateriaa-

lissani.	YK:n	pakolaisjärjestö	on	antanut	tapauskohtaisia	suosituksia	sekä	laatinut	

maakohtaisesta	turvapaikkatilanteesta	raportteja,	joita	EIT	puolestaan	on	hyödyn-

tänyt	omassa	oikeuskäytännössään.	YK:n	pakolaisjärjestön	tehtävänä	on	pakolais-

																																																								
117	Council	of	Europe:	European	Court	of	Human	Rights	2015.	
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sopimuksen	mukaan	”valvoa	pakolaisten	suojelua	koskevien	kansainvälisten	yleis-

sopimusten	 soveltamista”.118	Pakolaissopimuksen	 35	 artiklassa	 ja	 vuoden	 1967	

pöytäkirjassa	 on	 lisäksi	 asetettu	 jäsenvaltioille	 erityinen	 yhteistoimintavelvoite	

YK:n	 pakolaisjärjestön	 kanssa.119	YK:n	 pakolaisjärjestö	 voi	 antaa	 jäsenvaltioille	

erilaisia	 ohjeistuksia	 ja	 suosituksia.	 Vaikka	 ne	 eivät	muodollisesti	 sidokaan	 sopi-

musten	jäsenvaltioita,	niillä	voi	kuitenkin	olla	tosiasiallista	merkitystä.120	YK:n	pa-

kolaisjärjestön	 rooli	 riippuu	 pitkälti	 pakolaissopimukseen	 liittyneiden	 valtioiden	

halukkuudesta	toimia	yhteistyössä	YK:n	pakolaisjärjestön	kanssa.121	 	

																																																								
118	Pakolaissopimus,	johdanto-osan	kohta	6.	
119	Pakolaissopimuksen	35	artiklan	1	kohdan	mukaan	sopimusvaltiot	”sitoutuvat	yhteistoimintaan	
Yhdistyneiden	Kansakuntien	pakolaisasiain	pääkomissaarin	toimiston	tai	muun	sen	tilalle	mahdol-
lisesti	tulevan	Yhdistyneiden	Kansakuntien	elimen	kanssa	sille	kuuluvien	tehtävien	suorittamisessa	
ja	 erityisesti	 helpottamaan	 sen	 valvontatyötä	 tämän	 sopimuksen	 määräysten	 noudattamiseksi”.	
Vuoden	1967	pöytäkirjan	2	artiklan	1	kohta	on	sisällöltään	lähes	identtinen.	
120	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	217;	Wouters	2009,	s.	40–41.	Ks.	myös	Goodwin-Gill	2013,	s.	
657.	
121	Mink	2012,	s.	134.	
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2.	Palautuskielto	
	
Pakolaissopimuksen	33	artikla	sisältää	palautuskiellon	periaatteen.	

	
”1)	Sopimusvaltio	ei	tavalla	tai	toisella	saa	karkoittaa	tai	palauttaa	pako-

laista	 sellaisten	 alueiden	 rajoille,	 jossa	 hänen	 henkeään	 tai	 vapauttaan	

uhataan	rodun,	uskonnon,	kansalaisuuden	ja	tiettyyn	yhteiskunnalliseen	

ryhmään	kuulumisen	tai	poliittisen	mielipiteen	vuoksi.			

	

2)	Ensimmäisessä	kohdassa	olevaan	määräykseen	ei	kuitenkaan	voi	ve-

dota	pakolainen,	 johon	nähden	on	perusteltua	aihetta	olettaa,	 että	hän	

on	vaaraksi	oleskelumaansa	turvallisuudelle	tai	joka	on	lainvoiman	saa-

neella	 tuomiolla	 tuomittu	 erityisen	 törkeästä	 rikoksesta	 ja	 on	 yhteis-

kunnalle	vaarallinen	sanotussa	maassa.”	

	

EIS	3	artikla	sisältää	puolestaan	kidutuksen	kiellon	periaatteen.	

	
”Ketään	ei	saa	kiduttaa,	eikä	kohdella	 tai	rangaista	epäinhimillisellä	 tai	

halventavalla	tavalla.”	

	

Kidutuksen	 kiellon	 esikuvana	 voidaan	 pitää	 Ihmisoikeuksien	 yleismaailmallista	

julistusta,	 jonka	5	 artiklan	mukaan	 ”ketään	 ei	 saa	kiduttaa	 eikä	kohdella	 tai	 ran-

gaista	 julmasti,	 epäinhimillisesti	 tai	 alentavasti”.122	Toisin	 kuin	 pakolaissopimuk-

sen	33	artikla,	EIS	3	artikla	on	lyhyt	ja	varsin	yleisellä	tasolla	muotoiltu.	EIS	3	artik-

lan	tekstin	perusteella	on	mahdotonta	sanoa	tarkasti,	minkälainen	käytös	on	kiel-

lettyä.	Ääripäät	on	toki	helpompi	tunnistaa,	mutta	niiden	välissä	tilanne	on	ongel-

mallisempi.	Raja	hyväksytyn	ja	kielletyn	välillä	saattaakin	olla	häilyvä.	Avoin	muo-

toilu	 toisaalta	mahdollistaa	 sen,	 että	myös	muuttuvat	 kansainvälisen	 suojelun	 ti-

lanteet	eivät	ainakaan	sulkeudu	artiklan	soveltamisalan	ulkopuolelle.123		

	

EIS:n	määräykset	ovat	muiltakin	osin	kuin	vain	3	artiklan	osalta	varsin	yleisluon-

teisia.	 Määräyksien	 tarkemman	 sisällön	 selvittäminen	 edellyttää	 siten	 tulkintaa.	

Pellonpään	mukaan	määräyksiä	”tulkittaessa	on	 lähtökohtana,	että	kysymyksessä	

on	kansainvälinen	yleissopimus,	jonka	tulkinnassa	on	otettava	huomioon	kansain-
																																																								
122	Kelly	2011,	s.	186.	
123	Pirjola	2012,	s.	259.	
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välisoikeudellisten	sopimusten	tulkinnassa	yleisesti	noudatettavat	periaatteet”.124	

Valtiosopimusten	tulkintaa	ohjaavat	periaatteet	löytyvät	erityisesti	valtiosopimus-

oikeutta	koskevasta	Wienin	yleissopimuksesta.125	EIT	katsoi	 jo	Golder-ratkaisussa	

vuodelta	1975126,	että	valtiosopimusoikeutta	koskevan	Wienin	sopimuksen	31–33	

artiklat127	ilmaisevat	kansainvälisen	oikeuden	yleisesti	hyväksyttyjä	periaatteita	ja	

niitä	tulisi	käyttää	EIS:n	tulkinnan	apuna.128	Wienin	sopimuksen	31	artiklan	1	koh-

ta	 sisältää	 yleisen	 tulkintasäännön,	 jonka	mukaan	 ”valtiosopimusta	 on	 tulkittava	

vilpittömässä	 mielessä	 ja	 antamalla	 valtiosopimuksessa	 käytetyille	 sanonnoille	

niille	 kuuluvassa	 yhteydessä	 niiden	 tavallinen	 merkitys,	 sekä	 valtiosopimuksen	

tarkoituksen	 ja	 päämäärän	 valossa”.	 Tulkinnan	 lähtökohtana	 on	 siten	 sopimus-

määräyksen	sanamuoto.	Sanamuotoa	analysoitaessa	tulee	kuitenkin	ottaa	huomi-

oon	 ihmisoikeussopimuksen	 tarkoitus	 ja	 päämäärä.129	EIT	 lausui	 aiheesta	 kokoa-

vasti	Soering-ratkaisussa.130	Alla	on	Pellonpään	käännös	yhdestä	ratkaisun	keskei-

sestä	kohdasta.	

	
”Sopimusta	 tulkittaessa	 on	 kiinnitettävä	 huomiota	 sen	 erityisluontee-

seen	ihmisoikeuksien	ja	perusvapauksien	kollektiivista	turvaamista	(en-

forcement)	 silmällä	 pitäen	 solmittuna	 sopimuksena…	 Siten	 yleissopi-

muksen	tarkoitus	ja	päämäärä	yksityisiä	ihmisiä	suojaavana	asiakirjana	

vaatii,	että	sen	määräyksiä	 tulkitaan	 ja	sovelletaan	sillä	 tavoin,	että	so-

pimuksen	 tarjoamat	 suojakeinot	 ovat	 käytännöllisiä	 ja	 tehokkaita…	Li-

säksi	 turvattujen	 oikeuksien	 ja	 vapauksien	 tulkinnan	 tulee	 olla	 yhden-

mukainen	’yleissopimuksen,	demokraattisen	yhteiskunnan	ihanteiden	ja	

																																																								
124	Pellonpää	2012b,	s.	284.	
125	Aust	2013,	s.	207.	
126	Wienin	sopimus	ei	vielä	kyseisenä	ajankohtana	ollut	voimassa.	
127	Sopimuksen	 31	 artiklassa	 esitetään	 yleinen	 tulkintasääntö,	 32	 artiklassa	 täydentäviä	 tulkinta-
keinoja	 ja	 33	 artiklassa	 kahdella	 tai	 useammalla	 kielellä	 todistusvoimaisen	 valtiosopimuksen	 tul-
kinta.	
128	EIT:	Golder	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (4451/70),	kappale	29:	 ”The	Court	 is	prepared	 to	con-
sider	––	that	it	should	be	guided	by	Articles	31	to	33	of	the	Vienna	Convention	of	23	May	1969	on	
the	Law	of	Treaties.	––	 its	Articles	31	 to	33	enunciate	 in	essence	generally	accepted	principles	of	
international	law	to	which	the	Court	has	already	referred	on	occasion.”	
129	Pellonpää	2012b,	s.	285.	
130	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (14038/88),	 kappale	87:	 ”In	 interpreting	 the	Conven-
tion	regard	must	be	had	to	its	special	character	as	a	treaty	for	the	collective	enforcement	of	human	
rights	and	fundamental	freedoms	––.	Thus,	the	object	and	purpose	of	the	Convention	as	an	instru-
ment	for	the	protection	of	 individual	human	beings	require	that	 its	provisions	be	interpreted	and	
applied	so	as	to	make	its	safeguards	practical	and	effective	––.	In	addition,	any	interpretation	of	the	
rights	and	freedoms	guaranteed	has	to	be	consistent	with	‘the	general	spirit	of	the	Convention,	an	
instrument	designed	to	maintain	and	promote	the	ideals	and	values	of	a	democratic	society’	––.”	
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arvojen	 ylläpitämiseksi	 ja	 edistämiseksi	 tarkoitetun	 asiakirjan,	 yleisen	

hengen	kanssa’…”131	

	

EIT	on	lisäksi	omassa	oikeuskäytännössään	kehittänyt	omia	tulkintaperiaatteitaan.	

Yllä	 olevasta	 Soering-ratkaisun	 katkelmasta	 käy	 ilmi	 tehokkuusperiaate.	 Periaat-

teen	mukaan	EIS:n	ei	ole	tarkoitus	turvata	oikeuksia,	jotka	ovat	teoreettisia	tai	illu-

sorisia,	 vaan	 oikeuksia,	 jotka	 ovat	 käytännöllisiä	 ja	 tehokkaita.132	Autonomisen	

tulkinnan	periaate	liittyy	läheisesti	tehokkuusperiaatteeseen.	Periaatteen	mukaan	

sopimustekstissä	käytetyillä	käsitteillä	on	oma	itsenäinen,	autonominen	merkityk-

sensä,	 joka	 saattaa	 siten	 poiketa	 kansallisen	 oikeuden	 mukaisesta	 merkitykses-

tä.133	EIT	 totesi	Cossey-ratkaisussaan	 vuodelta	 1990,	 että	 vaikka	 se	 ei	 ole	 sidottu	

aikaisempiin	tuomioihinsa,	se	tavallisesti	seuraa	ja	soveltaa	omia	ennakkopäätök-

siään	oikeusvarmuuden	ja	sen	oman	oikeuskäytännön	järjestelmällisen	kehittymi-

sen	vuoksi.	Tämä	ei	kuitenkaan	estä	tuomioistuinta	poikkeamasta	aiemmasta	pää-

töksestään,	jos	se	olisi	vakuuttunut,	että	tälle	on	painavia	syitä.134	Tulkinnan	muu-

toksia	myös	tapahtuu,	koska	EIS	on	ennen	kaikkea	elävä	instrumentti,	 jota	täytyy	

tulkita	kulloinkin	vallitsevien	olosuhteiden	valossa.	Kohtelu,	joka	on	aiemmin	ollut	

hyväksyttyä,	saatetaan	myöhemmin	tulkita	EIS	3	artiklan	vastaiseksi.135	EIS:n	tul-

kinta	onkin	korostetun	dynaamista	ja	evolutiivista.136	

	

EIS	 3	 artiklan	 tarkempi	 sisältö	 on	 kehittynyt	 erityisesti	 EIT:n	 oikeuskäytännös-

sä.137	Vaikka	EIS	3	artiklassa	ei	 erikseen	mainita	palauttamista,	palautuskielto	 si-

sältyy	välillisesti	kidutuksen	kiellon	periaatteeseen.138	Tämä	näkemys	vahvistettiin	

ensimmäisen	kerran	juurikin	Soering-tapauksessa,	joka	ei	tosin	liittynyt	pakolaisen	

tai	 turvapaikanhakijan	palauttamiseen,	 vaan	 rikoksesta	 epäillyn	 karkurin	 luovut-

tamiseen.	Tapauksessa	oli	kyse	saksalaismiehestä,	 jota	oltiin	 lähettämässä	Yhdis-

tyneestä	 kuningaskunnasta	 murhasta	 syytettäväksi	 Yhdysvaltoihin,	 missä	 häntä	
																																																								
131	Pellonpää	2012b,	s.	285.	
132	EIT:	Airey	v.	Irlanti	(6289/73),	kappale	24.	
133	Pellonpää	2012b,	s.	286–287.	
134	EIT:	Cossey	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (10843/84),	kappale	35:	”It	 is	 true	that,	as	she	submit-
ted,	the	Court	is	not	bound	by	its	previous	judgments	––.	However,	it	usually	follows	and	applies	its	
own	precedents,	such	a	course	being	in	the	interests	of	legal	certainty	and	the	orderly	development	
of	the	Convention	case-law.	Nevertheless,	this	would	not	prevent	the	Court	from	departing	from	an	
earlier	decision	if	it	was	persuaded	that	there	were	cogent	reasons	for	doing	so.”	
135	Reidy	2003,	s.	6–7.	 	
136	Pellonpää	2012b,	s.	289.	
137	Reidy	2003,	s.	6–7.	
138	Battjes	2006,	s.	10–11;	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	210;	Kälin	1982,	s.	54;	Pirjola	2002,	s.	
741;	Wouters	2009,	s.	187.	
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odotti	mahdollinen	kuolemantuomio.	Palauttaminen	valtioon,	jossa	henkilöä	odot-

taa	kuolemanrangaistus	ei	sinänsä	ollut	tuolloin	EIS	3	artiklan	vastaista.139	EIT	piti	

sen	sijaan	todennäköistä	joutumista	6–8	vuodeksi	”kuolemanjonoon”	(death	row)	

EIS	3	artiklan	vastaisena.	EIT:n	mukaan	valtio	rikkoo	EIS:n	mukaisia	sopimusvel-

voitteitaan,	 jos	 se	 luovuttaa	 karkurin	 toiseen	 valtioon	 ja	 tällä	 on	 todellinen	 riski	

joutua	EIS	3	artiklan	vastaisesti	kidutuksen	tai	epäinhimillisen	kohtelun	kohteeksi	

vastaanottavassa	valtiossa.	EIT:n	mukaan	luovutus	tällaisessa	tilanteessa	olisi	vas-

toin	 EIS	 3	 artiklan	 henkeä	 ja	 tarkoitusta.140	Soering-ratkaisu	 oli	 käänteentekevä	

maahanmuuttajien	oikeuksien	kannalta.141	

	

Pian	Soering-ratkaisun	jälkeen	Cruz	Varas	-tapaus	tuli	EIT:n	käsiteltäväksi.	Kysees-

sä	oli	EIT:n	ensimmäinen	tapaus,	joka	koski	kielteisen	turvapaikkapäätöksen	saa-

nutta	 turvapaikanhakijaa.142	Valittajaa	 oltiin	 karkottamassa	 perheineen	Ruotsista	

kotimaahansa	 Chileen.	 EIT:n	mukaan	 Soering-ratkaisussa	 ilmaistu	 periaate	 koski	

luovuttamisen	lisäksi	maasta	karkottamista.143	Tämä	näkemys	vahvistettiin	uudel-

leen	Vilvarajah-tapauksessa.144	EIT	 tosin	 katsoi	 sekä	 Cruz	Varas-	 että	Vilvarajah-

tapauksessa,	että	EIS	3	artiklaa	ei	ole	rikottu.145	

	

2.1.	Yleisiä	havaintoja	
	
Pakolaissopimuksen	42	artiklan	ja	vuoden	1967	pöytäkirjan	7	artiklan	mukaisesti	

sopimuksen	 jäsenvaltiot	 voivat	 tehdä	 varaumia146	kaikkiin	 muihin	 sopimuksen	

																																																								
139	Tilanne	on	sittemmin	muuttunut,	sillä	Pölösen	mukaan	EIT:n	vuonna	2010	antaman	Al-Saadoon	
ja	Mufdhi	-ratkaisun	myötä	”kuolemanrangaistusta	on	nyt	pidettävä	Euroopassa	kiellettynä	kaikissa	
olosuhteissa”.	 Pölönen	 2012b,	 s.	 326.	 Ks.	 EIT:	 Al-Saadoon	 ja	Mufdhi	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	
(61498/08),	kappaleet	116–120.	Kappale	120:	”These	figures,	together	with	consistent	State	prac-
tice	in	observing	the	moratorium	on	capital	punishment,	are	strongly	indicative	that	Article	2	has	
been	amended	so	as	to	prohibit	the	death	penalty	in	all	circumstances.”	
140	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(14038/88),	kappaleet	11,	20,	88,	101–103,	111.		
141	Dembour	2015,	s.	196.	
142	Mole	&	Meredith	2010,	s.	21.	
143	EIT:	Cruz	Varas	ynnä	muut	v.	Ruotsi	(15576/89),	kappaleet	16,	69–70.	
144	EIT:	 Vilvarajah	 ynnä	 muut	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (13163/87;	 13164/87;	 13447/87;	
13448/87),	kappale	103.	
145	Vuoteen	2001	mennessä	EIT	oli	katsonut	vain	kolmessa	turvapaikanhakijaa	tai	pakolaista	kos-
kevassa	tapauksessa,	että	EIS	3	artiklaa	olisi	rikottu,	jos	karkotus	olisi	suoritettu:	Ahmed	v.	Itävalta	
(25964/94);	Chahal	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(22414/93);	Jabari	v.	Turkki	(40035/98).	Ks.	myös	
Dembour	2015,	s.	197–198,	235.	Dembour	korostaa,	että	EIT	ei	ole	ollut	kovin	kiinnostunut	vahvis-
tamaan	 EIS	 3	 artiklan	 rikkomista	maahanmuuttajien	 karkotustapauksissa,	 vaikka	 poikkeuksiakin	
toki	löytyy.	
146	Varauma	on	määritelty	valtiosopimusoikeutta	koskevan	Wienin	yleissopimuksen	2	artiklan	1	D	
kohdassa.	Varaumalla	tarkoitetaan	”miten	tahansa	muotoiltua	tai	nimitettyä	yksipuolista	selitystä,	
jonka	valtio	antaa	allekirjoittaessaan,	ratifioidessaan	tai	hyväksyessään	valtiosopimuksen	tai	siihen	
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suojaamiin	 perusoikeuksiin	 paitsi	 syrjimiskieltoon,	 uskonnon	 vapauteen,	 oikeu-

teen	ajaa	kannetta	 tuomioistuimessa	 ja	palautuskieltoon.	Vaikka	 jäsenvaltioilla	ei	

olekaan	mahdollisuutta	 tehdä	varaumaa	palautuskiellon	 sisältävään	33	artiklaan,	

pakolaissopimuksen	mukainen	 palautuskielto	 ei	 ole	 silti	 luonteeltaan	 absoluutti-

nen.147	Artiklan	33	ensimmäinen	kohta	sisältää	pääsäännön	 ja	 toinen	kohta	poik-

keuksen.	Poikkeusta	käsitellään	tarkemmin	seuraavassa	alaluvussa.	

	

EIS	3	artiklan	tarjoama	suoja	on	siinä	suhteessa	laajempi	kuin	pakolaissopimuksen	

33	 artiklan,	 että	 se	 sisältää	 absoluuttisen	palautuskiellon.148	EIT	 totesi	 jo	 vuonna	

1978,	että	EIS	kieltää	absoluuttisesti	kidutuksen	ja	epäinhimillisen	tai	halventavan	

kohtelun	 tai	 rangaistuksen,	 riippumatta	 uhrin	 käytöksestä.149	Artikla	 ei	 sisällä	

poikkeusmahdollisuutta	 ja	se	on	muotoiltu	ehdottomaan	muotoon:	ketään	ei	 saa.	

On	 kuitenkin	 hyvä	 huomata,	 että	 EIS	 ei	 sisällä	 lauseketta,	 jossa	 kiellettäisiin	 va-

rauman	 tekeminen	 EIS	 3	 artiklan	 osalta.150	Varauman	 tekeminen	 3	 artiklasta	 on	

kuitenkin	käytännössä	kielletty,	sillä	EIT	on	omassa	oikeuskäytännössään	useaan	

otteeseen	 korostanut	 artiklan	 absoluuttista	 luonnetta.151	EIT:n	mukaan	 EIS	 3	 ar-

tikla	 edustaa	yhtä	demokraattisen	yhteiskunnan	perustavimmista	 arvoista.152	EIS	

3	artiklasta	ei	voi	poiketa	edes	sodan	tai	muun	hätätilan	aikana,	joka	uhkaa	kansa-

																																																																																																																																																																		
liittyessään	ja	jonka	tarkoituksena	on	valtiosopimuksen	tiettyjen	määräysten	oikeudellisten	vaiku-
tusten	 poistaminen	 tai	 muuttaminen	 sovellettaessa	 niitä	 tähän	 valtioon”.	 Selitys	 puolestaan	 on	
varaumaa	 jossain	 määrin	 muistuttava,	 mutta	 kuitenkin	 siitä	 erillinen	 oikeudellinen	 konstruktio.	
Selityksellä	ei	pyritä	vapautumaan	sopimusvelvoitteista,	vaan	selittämään	tai	 tulkitsemaan	tiettyä	
sopimuskohtaa.	Kolb	2016,	s.	68.	Hakapää	kuitenkin	toteaa,	että	”käytännössä	selityksellä	on	voitu	
pyrkiä	samoihin	oikeusvaikutuksiin	kuin	varaumalla”.	Hakapää	2010,	s.	40.	Sopimusvaltiot	eivät	ole	
antaneet	selityksiä	Geneven	pakolaissopimuksen	33	artiklan	sisältämän	palautuskiellon	suhteen.		
147	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	234;	Nykänen	2012,	s.	42.	
148	Duffy	 2008,	 s.	 377;	 Kälin	 1982,	 s.	 342–343;	 Pirjola	 2002,	 s.	 746,	 756;	 Pölönen	 2012a,	 s.	 372;	
Wouters	2009,	s.	221,	307,	563.		
149	EIT:	 Irlanti	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (5310/71),	 kappale	 162:	 ”The	 Convention	 prohibits	 in	
absolute	 terms	 torture	 and	 inhuman	 or	 degrading	 treatment	 or	 punishment,	 irrespective	 of	 the	
victim’s	conduct.”	
150	EIS	57	artiklan	1	kohdan	mukaan	”valtiot	voivat	allekirjoittaessaan	 tämän	yleissopimuksen	 tai	
tallettaessaan	ratifioimiskirjansa	tehdä	varauman	yleissopimuksen	 jonkin	tietyn	määräyksen	suh-
teen	sikäli	kuin	jokin	sen	alueella	voimassa	oleva	laki	ei	vastaa	tätä	määräystä.	Tämän	artiklan	no-
jalla	 ei	 hyväksytä	 yleisluontoisia	 varaumia.”	 Euroopan	 ihmisoikeussopimuksen	 jäsenvaltiot	 eivät	
ole	tehneet	varaumia	tai	antaneet	selityksiä	EIS	3	artiklan	suhteen.	
151	Valtiosopimusoikeutta	 koskevan	Wienin	 yleissopimuksen	 19	 artiklan	mukaan	 valtio	 voi	 tehdä	
varauman,	jollei	”a)	varaumaa	ole	kielletty	valtiosopimuksessa;	b)	valtiosopimus	määrää,	että	vain	
tiettyjä	varaumia,	joihin	kyseinen	varauma	ei	kuulu,	voidaan	tehdä;	tai	c)	varauma	a	tai	b	kohtaan	
kuulumattomissa	 tapauksissa	ole	 ristiriidassa	valtiosopimuksen	 tarkoituksen	 ja	päämäärän	kans-
sa”.	Koska	a	ja	b	eivät	sovellu	EIS:n	osalta,	sovelletaan	kohtaa	c.	Jos	jokin	valtio	siten	haluaisi	tehdä	
varauman	EIS	3	 artiklan	osalta,	 tällainen	varauma	olisi	 todennäköisesti	 ristiriidassa	EIS:n	 tarkoi-
tuksen	ja	päämäärän	kanssa.	
152 	EIT:	 Chahal	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (22414/93),	 kappaleet	 79–81;	 Saadi	 v.	 Italia	
(37201/06),	kappale	127;	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(14038/88),	kappale	88.	
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kunnan	elämää,	 toisin	kuin	useimmista	muista	EIS:n	artikloista.153	Tämäkin	puol-

taa	 näkemystä,	 jonka	mukaan	 varauman	 tekeminen	 EIS	 3	 artiklasta	 on	 kielletty.	

EIS	 3	 artiklan	 absoluuttisesta	 luonteesta	 huolimatta	 suurin	 osa	 siihen	 vetoavista	

valittajista	häviää	juttunsa	ja	karkotetaan.154	Addo	ja	Grief	ovat	tosin	kriittisiä	EIS	

3	artiklan	absoluuttisesta	luonteesta,	sillä	artiklassa	itsessään	ei	mainita	sen	abso-

luuttisuudesta,	eikä	EIS	käytä	ylipäätään	termejä	kuten	”absoluuttinen	oikeus”	tai	

”absoluuttinen	kielto”.	Addon	ja	Griefin	mukaan	EIS	3	artiklan	luonnehdinta	abso-

luuttisena	 on	 syntynyt	 lähinnä	 yleisessä	 ihmisoikeuskeskustelussa	 ja	 oikeuskäy-

tännössä.155		

	

2.2.	Keitä	palautuskielto	suojaa?	
	
Pakolaissopimuksen	 33	 artiklan	 mukainen	 palautuskielto	 suojaa	 sanamuotonsa	

mukaisesti	 pakolaisia.	 Pakolainen-käsite	 puolestaan	 on	määritelty	 1	A	 artiklassa.	

Jotta	pakolaissopimuksen	määritelmää	voisi	soveltaa	nykyisiin	pakolaisiin,	se	tulee	

lukea	 yhdessä	 vuoden	 1967	 pöytäkirjan	 2	 artiklan	 kanssa.	 Pakolaisella	 tarkoite-

taan	henkilöä:	

	
”jolla	on	perusteltua	aihetta	pelätä	joutuvansa	vainotuksi	rodun,	uskon-

non,	 kansallisuuden,	 tiettyyn	 yhteiskuntaluokkaan	 kuulumisen	 tai	 po-

liittisen	 mielipiteen	 johdosta,	 oleskelee	 kotimaansa	 ulkopuolella	 ja	 on	

kykenemätön	 tai	 sellaisen	pelon	 johdosta	haluton	 turvautumaan	 sano-

tun	maan	suojaan;	tai	joka	olematta	minkään	maan	kansalainen	oleske-

lee	 entisen	 pysyvän	 asuinmaansa	 ulkopuolella	 ja	 edellä	 mainittujen	

seikkojen	tähden	on	kykenemätön	tai	sanotun	pelon	vuoksi	haluton	pa-

laamaan	sinne”.	

	

Pakolaisstatuksen	 määrittämistä	 koskevassa	 YK:n	 pakolaisjärjestön	 käsikirjassa	

todetaan,	että	henkilö	on	pakolaissopimuksen	mukainen	pakolainen	heti,	kun	hän	

täyttää	pakolaismääritelmän	kriteerit.	Tämä	hetki	on	väistämättä	ennen	kuin	pa-

kolaisstatus	 on	 muodollisesti	 myönnetty.	 Pakolaisstatuksen	 myöntäminen	 ei	 tee	

henkilöstä	pakolaista,	vaan	ainoastaan	tunnustaa	hänen	olevan	pakolainen.156	Täs-

																																																								
153	EIS,	artikla	15.	
154	Dembour	2015,	s.	197.	
155	Addo	&	Grief	1998,	s.	512–513.	
156	UNHCR	2011,	s.	9:	”A	person	is	a	refugee	within	the	meaning	of	the	1951	Convention	as	soon	as	
he	fulfils	the	criteria	contained	in	the	definition.	This	would	necessarily	occur	prior	to	the	time	at	
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tä	 syystä	 pakolaissopimuksen	 33	 artikla	 suojaa	 muodollisen	 pakolaisstatuksen	

saaneiden	lisäksi	 turvapaikanhakijoita.157	Tästä	näkemyksestä	vallitsee	oikeuskir-

jallisuudessa	laaja	konsensus.158	Henkilöllä	ei	siten	tarvitse	olla	valmiiksi	muodol-

lista	 pakolaisstatusta,	 jotta	 hän	 voisi	 nauttia	 palautuskiellon	 tarjoamasta	 suojas-

ta.159	YK:n	pakolaisjärjestön	mukaan	jokainen	pakolainen	on	alun	perin	myös	tur-

vapaikanhakija.	Niinpä	palautuskiellon	tulee	suojata	turvapaikanhakijoita,	kunnes	

heidän	mahdollinen	pakolaisstatuksensa	on	ratkaistu.160	Jos	näin	ei	olisi,	palautus-

kiellon	periaate	ei	suojaisi	tehokkaasti	kaikkia	pakolaisia,	sillä	turvapaikanhakijat	

saatettaisiin	palauttaa	takaisin	vainon	kohteeksi	jo	rajalla.161	Sillä,	onko	pakolainen	

tai	turvapaikanhakija	tullut	maahan	laillisesti	tai	laittomasti,	ei	ole	palautuskiellon	

soveltamisen	kannalta	merkitystä.162		

	

Pakolaissopimus	 sisältää	 joitakin	 henkilöryhmiä,	 joihin	 pakolaissopimusta	 ei	 so-

velleta.	 Pakolaissopimuksen	 1	 A	 artikla	 sisältää	 maantieteellisen	 rajauksen,	 sillä	

pakolaisella	 tarkoitetaan	 henkilöä,	 joka	 oleskelee	 kotimaansa	 ulkopuolella.	 Tällä	

perusteella	maansisäiset	pakolaiset	eivät	ole	pakolaissopimuksen	mukaisia	pako-

laisia,	eivätkä	he	siten	nauti	palautuskiellon	suojaa.	Pakolaissopimuksen	1	C	artik-

lassa	 määritellään	 pakolaiset,	 joihin	 nähden	 pakolaissopimuksen	 soveltaminen	

tiettyjen	ehtojen	täytyttyä	lakkaa.	Pakolaissopimuksen	soveltaminen	lakkaa	muun	

muassa	 suhteessa	 pakolaisiin,	 jotka	 ovat	 vedonneet	 vapaaehtoisesti	 uudelleen	

kansalaisuusmaansa	 suojelukseen	 tai	 saaneet	 toisen	 maan	 kansalaisoikeudet	 ja	

nauttivat	uuden	kansalaisuusmaan	suojaa.		

	

Pakolaissopimuksen	artikloissa	1	D,	1	E	ja	1	F	puolestaan	määritellään	henkilöta-

hot,	joihin	pakolaissopimusta	ei	sovelleta	lainkaan	ja	jotka	eivät	täten	pääse	naut-

timaan	 palautuskiellon	 tarjoamaa	 suojaa.	 Artikla	 1	D	 sulkee	 pakolaissopimuksen	

soveltamisen	 ulkopuolelle	 henkilötahot,	 jotka	 jo	 saavat	 suojelua	 joltain	 muulta	

YK:n	elimeltä	kuin	YK:n	pakolaisjärjestöltä.	Artiklan	 tarkoitus	on	 selkeyttää	YK:n	

																																																																																																																																																																		
which	his	refugee	status	is	formally	determined.	Recognition	of	his	refugee	status	does	not	there-
fore	make	 him	 a	 refugee	 but	 declares	 him	 to	 be	 one.	 He	 does	 not	 become	 a	 refugee	 because	 of	
recognition,	but	is	recognized	because	he	is	a	refugee.”	
157	Kälin	et	al.	2011,	s.	1370.	
158	Goodwin-Gill	 &	 McAdam	 2007,	 s.	 232–233;	 Lauterpacht	 &	 Bethlehem	 2001,	 s.	 116;	 Nykänen	
2012,	s.	41.	
159	Hathaway	2005,	s.	303;	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	116.	
160	UNHCR	ExCom	1993,	s.	5.	
161	UNHCR	1997,	kappale	C.	
162	Kälin	1982,	s.	90.	
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elimien	 toimivaltasuhteita	 ja	 turvata	 tiettyjen	 pakolaisryhmien	 suojelun	 jatku-

vuus.163	Artikla	1	E	koskee	henkilötahoja,	joilla	on	sen	maan,	johon	he	ovat	asettu-

neet	 asumaan,	 kansalaisuuteen	 liittyvät	 oikeudet	 ja	 velvollisuudet.	 Artikla	 liittyy	

sellaisiin	henkilöihin,	jotka	saattavat	muutoin	täyttää	pakolaismääritelmän,	mutta	

ovat	 poikkeuksellisesti	 saaneet	 lähes	 kaikki	 samat	 oikeudet	 kuin	 asuinmaansa	

kansalaiset,	 paitsi	 kansalaisuutta.164	Artiklassa	 1	 F	 rajataan	 pakolaissopimuksen	

piiristä	pois	tietyllä	tavalla	käyttäytyneet	henkilöt:	

	
”Tämän	 yleissopimuksen	määräyksiä	 ei	 ole	 sovellettava	 henkilöön,	 jo-

hon	nähden	on	perusteltua	aihetta	epäillä,	että:		

a)	 hän	 on	 tehnyt	 rikoksen	 rauhaa	 vastaan,	 sotarikoksen,	 tai	 rikoksen	

ihmiskuntaa	 vastaan,	 sellaisia	 rikoksia	 koskevien	kansainvälisten	 sopi-

musten	määritelmien	mukaisesti;	

b)	hän	on	 tehnyt	 törkeän	ei-poliittisen	 rikoksen	pakomaansa	ulkopuo-

lella	ennen	kuin	hänet	on	otettu	tähän	maahan	pakolaisena;	

c)	 hän	 on	 syyllistynyt	 Yhdistyneiden	 Kansakuntien	 tarkoitusperien	 ja	

periaatteiden	vastaisiin	tekoihin.”	

	

Tällä	tavalla	käyttäytyneiden	henkilöiden	ei	katsota	ansaitsevan	pakolaissopimuk-

sen	pakolaisille	tarjoamaa	suojaa.	Samalla	suojataan	kansallista	turvallisuutta	vaa-

rallisten	rikollisten	mahdollisilta	 tulevilta	rikoksilta.165	Kyseistä	artiklaa	 tulee	 tul-

kita	rajatusti.166	Pakolaissopimuksen	1	F	artikla	liittyy	läheisesti	33	artiklan	2	koh-

dan	sisältämään	poikkeukseen,167	jonka	tarkoituksena	on	pääasiassa	estää	sellaisia	

pakolaisia,	 jotka	omalla	käyttäytymisellään	aiheuttavat	perustavanlaatuisen	uhan	

oleskelumaalleen,	 nauttimasta	 palautuskiellon	 tarjoamaa	 suojaa.168	Pakolaissopi-

muksen	33	artiklan	2	kohdan	tarkoituksena	on	suojella	oleskelumaan	turvallisuut-

ta,	 kun	 taas	 1	 F	 artiklan	 tehtävä	 on	määritellä	 henkilöt,	 joille	 ei	 tulisi	 ylipäätään	

myöntää	pakolaisstatusta.169	Pakolaissopimuksen	33	artiklan	2	kohta	sisältää	kak-

si	 poikkeusperustetta	 33	 artiklan	 1	 kohdan	pääsääntöön.	 Palautuskieltoon	 ei	 voi	

sen	mukaan	vedota	pakolainen:	

	
																																																								
163	Qafisheh	&	Azarov	2011,	s.	542.	
164	Marx	2011,	s.	572.	
165	Zimmermann	&	Wennholz	2011a,	s.	583.	
166	Gilbert	2003,	s.	428.	
167	Zimmermann	&	Wennholz	2011a,	s.	589–590.	
168	Zimmermann	&	Wennholz	2011b,	s.	1399.	
169	Bruin	&	Wouters	2003,	s.	16.	
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1)	 ”johon	 nähden	 on	 perusteltua	 aihetta	 olettaa,	 että	 hän	 on	 vaaraksi	

oleskelumaansa	turvallisuudelle”,	tai	

2)	”joka	on	lainvoiman	saaneella	tuomiolla	tuomittu	erityisen	törkeästä	

rikoksesta	ja	on	yhteiskunnalle	vaarallinen	sanotussa	maassa”.	

	

Pakolaissopimuksen	1	F	artiklan	mukaiseen	henkilöön	ei	sovelleta	lainkaan	pako-

laissopimusta,	 eikä	 hän	 nauti	 myöskään	 palautuskiellon	 suojasta.	 Pakolaissopi-

muksen	33	artiklan	2	kohdan	mukainen	henkilö	taas	on	sinänsä	pakolainen	ja	pa-

kolaissopimusta	 sovelletaan	häneen,	mutta	 hän	 ei	 voi	 vedota	palautuskieltoon	 ja	

hänet	 voidaan	 siten	palauttaa.	 Ajallisesti	 on	 huomioitava,	 että	 1	 F	 artikla	 koskee	

henkilöä,	 jota	epäillään	menneisyydessä	tehdystä	rikoksesta,170	kun	taas	33	artik-

lan	2	kohta	koskee	henkilön	aiheuttamaa	vaaraa	oleskelumaan	turvallisuudelle	tai	

yhteiskunnalle	 tulevaisuudessa.	On	hyvä	huomata,	 että	 vaara	 jonkin	muun	maan	

kuin	oleskelumaan	turvallisuudelle	 jää	sen	sijaan	artiklan	soveltamisalueen	ulko-

puolelle.171	Pakolaissopimuksen	 33	 artiklan	 2	 kohdan	 sisältämät	 poikkeusperus-

teet	muodostavat	sopimuksen	ainoat	sallitut	poikkeukset	palautuskieltoon.		

	

Lauterpachtin	 ja	 Bethlehemin	mukaan	 palautuskiellon	 erityisen	 tärkeän	 periaat-

teellisen	merkityksen	 ja	 palautuksesta	 yksittäiselle	 pakolaiselle	 aiheutuvien	 seu-

rausten	 takia	33	 artiklan	2	 kohdan	poikkeussäännöstä	 tulee	 tulkita	 erittäin	 raja-

tusti	 ja	 soveltaa	 varovaisesti.172	Bruin	 ja	 Wouters	 toteavat,	 että	 kynnys	 artiklan	

soveltamisella	on	korkea.173	Vain	poikkeuksellisen	suuri	vaara	kansalliselle	turval-

lisuudelle	voi	oikeuttaa	palautuskiellon	pääsäännöstä	poikkeamisen.174	Tällöinkin	

on	ensisijaisesti	pohdittava	muita	vaihtoehtoja	kuin	henkilön	palauttamista	valti-

oon,	jossa	häntä	uhkaa	vaino.175	Tällöin	tulisi	vähintäänkin	pyrkiä	siihen,	että	hen-

kilö	pääsisi	johonkin	turvalliseen	kolmanteen	valtioon.176	Jos	muita	vaihtoehtoja	ei	

kuitenkaan	ole,	yksittäisen	pakolaisen	tai	turvapaikanhakijan	suojan	tarve	väistyy	

yhteisön	edun	tieltä.	Tällöin	hänet	voidaan	palauttaa	jopa	vainon	kohteeksi.177		

																																																								
170	Bruin	 ja	 Wouters	 ovat	 sitä	 mieltä,	 että	 kyseessä	 on	 nimenomaan	 oleskelumaan	 ulkopuolella	
tehdyt	 rikokset.	 Bruin	&	Wouters	 2003,	 s.	 16.	 Artiklan	 sanamuoto	 vahvistaa	 tämän	 näkemyksen	
tosin	vain	b	kohdan	osalta.		
171	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	135.	
172	Ibid.,	s.	133–134.	Ks.	myös	UNHCR	1997,	kappale	F.	
173	Bruin	&	Wouters	2003,	s.	16.	
174	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	136.	
175	Nykänen	2012,	s.	42.	
176	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	134.	
177	Nykänen	2012,	s.	42.	
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Pakolaissopimuksessa	ei	määritellä	yksiselitteisiä	kriteereitä,	milloin	33	artiklan	2	

kohdan	tilanne	voisi	tulla	ajankohtaiseksi.	Käsitteiden	”vaara	oleskelumaan	turval-

lisuudelle”,	 ”erityisen	 törkeä	 rikos”	 ja	 ”yhteiskunnalle	 vaarallinen”	 tulkinta	onkin	

kansallisten	viranomaisten	harkinnassa.178	Grahl-Madsenin	mukaan	oleskelumaan	

turvallisuuteen	 eli	 kansalliseen	 turvallisuuteen	 kohdistuvat	 vaarat	 liittyvät	 suh-

teellisen	vakaviin	 tekoihin,	 jotka	vaarantavat	 suoraan	 tai	epäsuoraan	hallituksen,	

valtion	alueellisen	koskemattomuuden,	valtion	itsenäisyyden	tai	valtion	rauhanti-

lan	 suhteessa	 muihin	 valtioihin.	 Tällaisiin	 tekoihin	 luetaan	 perinteisesti	 ainakin	

vakoilu,	sotilastukikohtien	sabotaasi	ja	terroristiset	teot.179	

	

Toisen	poikkeusperusteen	mukainen	lainvoiman	saanut	tuomio	tarkoittaa	tuomio-

ta,	 johon	ei	 voi	 enää	hakea	muutosta	 joko	 sen	 takia,	 että	muutoksenhakuaika	on	

umpeutunut	eikä	asiassa	ole	haettu	muutosta	 tai	koska	asia	on	 jo	ratkaistu	ylim-

mässä	 oikeusasteessa.	 Rikoksen	 vakavuudelta	 edellytetään	 erityistä	 törkeyttä.	

Tulkittiinpa	 rikoksen	 törkeysastetta	kansallisesti	miten	vain,	henkilö	voidaan	pa-

lauttaa	valtioon,	jossa	hän	mahdollisesti	kohtaa	vainoa	vain,	jos	hän	on	lisäksi	yh-

teiskunnalle	 vaarallinen.180	Sekä	 Grahl-Madsen	 että	 Hathaway	 ovat	 yksimielisiä	

siitä,	että	tehdyn	rikoksen	tulee	osoittaa,	että	henkilö	tosiasiallisesti	aiheuttaa	vaa-

ran	yhteiskunnalle.	Rikoksen	ja	vaaran	välillä	on	siten	oltava	seuraussuhde.181	

	

Kun	pakolaissopimuksen	33	artikla	suojaa	ainoastaan	pakolaisia	ja	turvapaikanha-

kijoita,	 suojaa	EIS	3	artikla	kaikkia	 ihmisiä,	 joten	 sen	henkilöllinen	 soveltamisala	

on	huomattavasti	laajempi.	Se	suojaa	paitsi	sopimukseen	liittyneiden	maiden	kan-

salaisia	myös	laillisesti	tai	laittomasti	kyseisten	valtioiden	alueella	oleskelevia	siir-

tolaisia.182	Se	suojaa	niin	kielteisen	 turvapaikkapäätöksen	saaneita	kuin	pakolais-

statuksen	menettäneitäkin.183	Jaottelulla	 pakolaisiin,	 turvapaikanhakijoihin	 ja	 pa-

perittomiin	 siirtolaisiin	 ei	 siten	 ole	 EIS:n	 kannalta	 välitöntä	 relevanssia.	 Esimer-

kiksi	Hirsi	Jamaa	 -tapauksessa	Välimerellä	pysäytetyt	paperittomat	siirtolaiset	ei-

vät	olleet	väitetysti	ilmoittaneet	halustaan	hakea	turvapaikkaa	ja	heidät	oli	palau-

																																																								
178	Goodwin-Gill	 &	 McAdam	 2007,	 s.	 235;	 Lauterpacht	 &	 Bethlehem	 2003,	 s.	 135;	 UNHCR	 1997,	
kappale	F.	
179	Grahl-Madsen	1997,	s.	140.	
180	Ibid.,	s.	140,	142.	
181	Ibid.,	s.	142;	Hathaway	2005,	s.	351.	
182	Dembour	&	Kelly	2011,	s.	2.	
183	Mole	&	Meredith	2010,	s.	25.	
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tettu	välittömästi	Libyaan.	EIT	kuitenkin	totesi,	että	vaikka	he	eivät	olisikaan	sel-

västi	hakeneet	 turvapaikkaa,	 tämä	ei	vapauttanut	 Italiaa	noudattamasta	EIS	3	ar-

tiklan	 mukaisia	 velvoitteitaan.184	Euroopan	 ihmisoikeussopimus	 ei	 ylipäätään	 si-

sällä	 poikkeuksia	 sen	 henkilölliseen	 soveltamispiiriin.	 Toisin	 kuin	 pakolaissopi-

muksen	 kohdalla,	 EIS:n	 turvaamat	 oikeudet	 eivät	 lakkaa	 mihinkään	 henkilöryh-

miin	nähden	eikä	mikään	henkilöryhmä	ole	sen	soveltamisen	ulkopuolella.	

	

EIS	1	artiklan	mukaan	EIS:ssa	määritellyt	oikeudet	 ja	vapaudet	 taataan	 jokaiselle	

valtion	 lainkäyttövaltaan	 kuuluvalle.	 Tähän	 ryhmään	 kuuluvat	 luonnollisesti	 niin	

ulkomaalaiset	 kansallisuudesta	 riippumatta	 kuin	 myös	 maansisäiset	 pakolaiset.	

Lainkäyttövalta	kattaa	ennen	kaikkea	valtion	alueen.185	EIT	on	todennut,	että	valti-

on	toimet,	 jotka	on	tehty	tai	joilla	on	vaikutuksia	valtion	alueen	ulkopuolella,	voi-

vat	vain	poikkeuksellisissa	tilanteissa	merkitä	EIS	1	artiklan	mukaista	 lainkäyttö-

valtaa.186	Joissain	tilanteissa	valtion	lainkäyttövallan	voidaan	kuitenkin	nähdä	ulot-

tuvan	valtion	rajojen	ulkopuolellekin.187	EIT:n	oikeuskäytännössä	on	usein	katsot-

tu	yksilöiden	kuuluvan	valtion	lainkäyttövaltaan,	kun	valtio	on	käyttänyt	kansain-

välisillä	vesillä	valtaa	näihin	yksilöihin	nähden.188	Valtion	lainkäyttövalta	kansain-

välisillä	vesillä	perustuu	merioikeusyleissopimuksen189	92	artiklan	1	kohtaan,	jon-

ka	mukaan	”alukset	saavat	käyttää	vain	yhden	valtion	 lippua	 ja	 lukuun	ottamatta	

kansainvälisissä	 sopimuksissa	 tai	 tässä	yleissopimuksessa	mainittuja	poikkeusta-

pauksia	 kuuluvat	 aavalla	 merellä	 sen	 yksinomaiseen	 lainkäyttövaltaan”.	 Merioi-

keusyleissopimuksen	94	artiklan	1	kohdassa	jatketaan,	että	”jokaisen	valtion	tulee	

tehokkaasti	 käyttää	 lainkäyttö-	 ja	 valvontavaltaansa	 hallinnollisissa,	 teknisissä	 ja	

sosiaalisissa	kysymyksissä	sellaisiin	aluksiin	nähden,	jotka	käyttävät	sen	lippua”.	

	

Toisin	 kuin	 pakolaissopimuksessa,	 henkilöä	 ei	 voida	 EIS:n	 puitteissa	 palauttaa,	

vaikka	hän	olisi	tehnyt	terroristisen	tai	muun	vakavan	rikoksen	tai	hänen	toimin-

																																																								
184	EIT:	Hirsi	Jamaa	ynnä	muut	v.	Italia	(27765/09,	kappale	133.	
185	Pellonpää	2012a,	s.	16.	
186	EIT:	Bankovic	ynnä	muut	v.	Belgia	ynnä	muut	(52207/99),	kappale	67:	”In	keeping	with	the	 	es-
sentially	territorial	notion	of	jurisdiction,	the	Court	has	accepted	only	in	exceptional	cases	that	acts	
of	the	Contracting	States	performed,	or	producing	effects,	outside	their	territories	can	constitute	an	
exercise	of	jurisdiction	by	them	within	the	meaning	of	Article	1	of	the	Convention.”	
187	FRA	2014,	s.	16.	Ks.	aiheesta	tarkemmin	Pellonpää	2012a,	s.	15-27.	
188	EIT:	Hirsi	Jamaa	ynnä	muut	v.	Italia	(27765/09,	kappaleet	76–82;	Medvedyev	ynnä	muut	v.	Rans-
ka	(3394/03),	kappaleet	62–67.	
189	Yhdistyneiden	Kansakuntien	merioikeusyleissopimus.	
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tansa	olisi	vaarallista	yhteiskunnalle.190	EIT	totesi	jo	Soering-ratkaisussa,	että	olisi	

Euroopan	 ihmisoikeussopimuksen	 taustalla	 olevien	 arvojen	 vastaista	 luovuttaa	

karkuri	valtioon,	jossa	hänellä	on	todellinen	riski	joutua	kidutuksen	kohteeksi,	oli-

pa	hänen	tekemäksi	väitetty	rikos	kuinka	vakava	tahansa.191		

	

EIT	 vahvisti	 uudelleen	 palautuskiellon	 ehdottoman	 luonteen	 Chahal-ratkaisussa.	

Tapauksessa	oli	kyse	intialaisesta	miehestä,	jota	oltiin	karkottamassa	Yhdistynees-

tä	kuningaskunnasta	 Intiaan,	koska	hänen	epäiltiin	 tukevan	terroristitoimintaa	 ja	

hänen	oleskelunsa	maassa	katsottiin	olevan	vaaraksi	yhteiskunnalle.	Yhdistyneen	

kuningaskunnan	 viranomaiset	 perustelivat	 päätöstä	 kansallisella	 turvallisuudella	

ja	 terrorismin	vastaisella	 taistelulla.192	Karkotuspäätöksen	saatuaan	valittaja	haki	

turvapaikkaa.	 EIT	 totesi,	 että	 vaikka	 se	 onkin	 tietoinen	 valtioiden	 kohtaamista	

haasteista	näiden	suojellessa	yhteiskuntaansa	terrorismilta,	niin	EIS	kieltää	abso-

luuttisesti	 kidutuksen,	 epäinhimillisen	 tai	 halventavan	 kohtelun	 tai	 rangaistuk-

sen.193	EIT	jatkoi,	että	henkilön	toimintaa,	olipa	se	kuinka	epämieluisaa	tai	vaaral-

lista	tahansa,	ei	voida	ottaa	ratkaisussa	huomioon.	EIT:n	mukaan	kaltoinkohtelun	

uhkaa	ei	voidakaan	punnita	suhteessa	valtion	esittämiin	karkotuksen	syihin.194	EIT	

vahvisti,	 että	EIS	3	artiklan	 tarjoama	suoja	on	 laajempi	kuin	pakolaissopimuksen	

32195	ja	33	artiklojen	tarjoama	suoja.196	

	

Chahal-ratkaisun	periaatteet	vahvistettiin	uudelleen	Ahmed-tapauksessa,	 jossa	oli	

kyse	 pakolaisstatuksen	 saaneesta	 somalialaismiehestä,	 joka	 syyllistyi	 rikokseen	

Itävallassa	ja	jota	oltiin	karkottamassa	takaisin	Somaliaan	muun	muassa	pakolais-

sopimuksen	 33	 artiklan	 2	 kohdan	 sisältämän	 poikkeussäännöksen	 perusteella.	

Itävallan	 viranomaiset	 perustelivat	 karkotuspäätöstä	 miehen	 tekemän	 rikoksen	

vakavuudella	 (ryöstön	 yritys)	 sekä	 sillä,	 että	miehen	mahdollista	 tulevaa	 rikolli-

																																																								
190	Pölönen	2012a,	s.	344;	Reidy	2003,	s.	19–21.	
191	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (14038/88),	kappale	88:	”It	would	hardly	be	compati-
ble	with	the	underlying	values	of	the	Convention	…	were	a	Contracting	State	knowingly	to	surren-
der	a	fugitive	to	another	State	where	there	were	substantial	grounds	for	believing	that	he	would	be	
in	danger	of	being	subjected	to	torture,	however	heinous	the	crime	allegedly	committed.”	
192	EIT:	Chahal	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(22414/93),	kappale	25.	
193	Ibid.,	kappale	79:	”The	Court	is	well	aware	of	the	immense	difficulties	faced	by	States	in	modern	
times	in	protecting	their	communities	from	terrorist	violence.	However,	even	in	these	circumstanc-
es,	the	Convention	prohibits	in	absolute	terms	torture	or	inhuman	or	degrading	treatment	or	pun-
ishment,	irrespective	of	the	victim’s	conduct.”	
194	Ibid.,	kappaleet	80–81.	
195	Pakolaissopimuksen	32	artikla	liittyy	sopimusvaltion	alueella	laillisesti	oleskelevien	pakolaisten	
maastakarkoitukseen	kansalliseen	turvallisuuteen	tai	yleiseen	järjestykseen	perustuvista	syistä.		
196	EIT:	Chahal	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(22414/93),	kappale	80.	
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suutta	ei	voitu	sulkea	pois,	minkä	takia	hän	oli	vaaraksi	yhteiskunnalle.	EIT	toisti	

näkemyksensä	EIS	3	 artiklan	ehdottomasta	 luonteesta	 ja	 siitä,	 ettei	henkilön	 toi-

mintaa	voida	ottaa	asiassa	huomioon.197		

	

Tuoreemmassa	Saadi-tapauksessa	puolestaan	oli	kyse	Tunisian	kansalaisesta,	jota		

oltiin	 karkottamassa	 Italiasta	Tunisiaan.	Hänet	 oltiin	 tuomittu	Tunisiassa	poissa-

olevana	 20	 vuoden	 vankeusrangaistukseen	 osallisuudesta	 terroristiryhmään	 ja	

Italiassa	 vankeusrangaistukseen	 salaliitosta.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta,	 joka	 oli	

tapauksessa	 sivuväliintulijan	 roolissa,	 yritti	 saada	 tuomioistuinta	 muuttamaan	

Chahal-ratkaisun	mukaista	linjaansa.	Yhdistyneen	kuningaskunnan	mukaan	tuskin	

yksikään	valtio,	paitsi	kansalaisen	kansallisuusvaltio,	olisi	valmis	vastaanottamaan	

omalle	alueelleen	terrorismista	epäiltyä	henkilöä.	Mahdollisuus	turvautua	rikosoi-

keudellisiin	seuraamuksiin	ei	tarjoaisi	riittävää	turvaa	yhteiskunnalle.	Yhdistyneen	

kuningaskunnan	mukaan	Chahal-ratkaisussa	omaksuttu	linja	ei	edustanut	univer-

saaleja	moraalisia	 imperatiiveja	 ja	 oli	 EIS:n	 alkuperäisten	 allekirjoittajien	 tarkoi-

tuksen	vastainen,	ja	siksi	linjausta	pitäisikin	muuttaa	ja	selkeyttää.	Karkotettavaksi	

aiotun	henkilön	aiheuttamaa	uhkaa	tulisi	arvioida	suhteessa	mahdollisen	kaltoin-

kohtelun	todennäköisyyteen	ja	luonteeseen.198	EIT:n	mielestä	argumentti	asioiden	

punninnasta	keskenään	oli	 täysin	virheellinen.	EIT	 totesikin,	 ettei	 henkilön	mah-

dollisesti	aiheuttama	uhka	yhteiskunnalle	siinä	tapauksessa,	että	häntä	ei	palaute-

ta,	vähennä	millään	tavalla	kaltoinkohtelun	uhkaa,	jos	hänet	palautetaan.199	

	

EIT	 totesi	 Saadi-ratkaisussa,	 että	 vaikka	 terrorismin	 uhka	 olisikin	 kasvanut	Cha-

hal-tapauksen	 jälkeen,	 tuo	 asianhaara	 ei	 antaisi	 aihetta	 kyseenalaistaa	 Chahal-

ratkaisun	johtopäätöksiä	EIS	3	artiklan	absoluuttisuudesta.200	Tämä	näkemys	saat-

taa	 tulla	 kuitenkin	 vielä	 tulevaisuudessa	 useampaankin	 otteeseen	 kyseenalaiste-

tuksi,	varsinkin	jos	terroristiset	iskut	alkavat	yleistyä	Euroopassa.	Kansalaisten	voi	

olla	 vaikea	 hyväksyä,	 että	 samalla	 kun	 valtiot	 taistelevat	 terrorismia	 vastaan,	 ne	

joutuvat	sallimaan	terroristien	oleskelun	maassaan.	Dembour	toteaakin,	että	suuri	

																																																								
197	EIT:	Ahmed	v.	Itävalta	(25964/94),	kappaleet	15,	17,	40–41.	
198	EIT:	Saadi	v.	Italia	(37201/06),	kappaleet	117,	122.	
199	Ibid.,	kappale	139:	”The	Court	considers	that	the	argument	based	on	the	balancing	of	the	risk	of	
harm	if	the	person	is	sent	back	against	the	dangerousness	he	or	she	represents	to	the	community	if	
not	sent	back	is	misconceived.	––	The	prospect	that	he	may	pose	a	serious	threat	to	the	community	
if	not	returned	does	not	reduce	in	any	way	the	degree	of	risk	of	ill-treatment	that	the	person	may	
be	subject	to	on	return.”	
200	Ibid.,	kappale	141.	
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yleisö	 ei	 ole	 koskaan	 erityisen	 myötämielinen	 ihmisoikeusrikkomusten	 uhreille,	

jotka	ovat	rikollisia.	Dembour	kuitenkin	jatkaa,	että	ihmisoikeuksien	ydin	on	juuri	

siinä,	että	ne	koskevat	kaikkia	ihmisiä.	Hän	kiitteleekin	Euroopan	ihmisoikeustuo-

mioistuinta	 siitä,	 että	 se	 on	 päättäväisesti	 vahvistanut,	 että	 henkilöä	 ei	 missään	

tapauksessa	voida	palauttaa	vakavan	kaltoinkohtelun	kohteeksi.201	Aiemmin	mai-

nittu	 Addon	 ja	 Griefin	 kritiikki	 EIS	 3	 artiklan	 absoluuttisuutta	 kohtaan	 on	 tästä	

huolimatta	 syytä	ottaa	huomioon.	Periaate,	 jonka	mukaan	 tehdyn	 rikoksen	vaka-

vuudella	ei	ole	merkitystä	lopputuloksen	kannalta,	onkin	kritiikille	altis.	

	

2.3.	Mihin	valtioihin	palauttamiselta	palautuskielto	suojaa?	
	
Pakolaissopimuksen	mukainen	palautuskielto	koskee	palauttamista	kaikille	sellai-

sille	alueille	 (”sellaisten	alueiden	rajoille”),	 joissa	pakolaisen	 tai	 turvapaikanhaki-

jan	henki	tai	vapaus	on	uhattuna.	Kyseessä	ei	siten	tarvitse	olla	pakolaisen	tai	tur-

vapaikanhakijan	 palauttaminen	 kotimaahansa.202	Pakolaissopimuksen	 mukainen	

palautuskiellon	periaate	kieltää	palauttamisen	suoraan	siihen	valtioon,	 jossa	hen-

kilöä	uhkaa	kidutus	tai	muu	vaino.	Palautuskielto	suojaa	kuitenkin	myös	tilantees-

sa,	 jossa	 palautettavaa	 henkilöä	 ei	 välittömästi	 uhkaa	 vaino	 ensimmäisessä	 vas-

taanottavassa	valtiossa,	vaan	on	olemassa	uhka,	että	hänet	palautetaan	sieltä	edel-

leen	kolmanteen	valtioon,	jossa	häntä	uhkaa	kidutus	tai	muu	vaino.203	Valtio,	joka	

tosiasiassa	 palauttaa	 henkilön	 kidutuksen	 tai	 vainon	 kohteeksi,	 on	 ensisijaisesti	

vastuussa,	mutta	myös	ensimmäinen	palauttava	valtio	voi	olla	yhteisvastuussa.204	

Palautuskielto	ei	estä	palauttamasta	pakolaista	tai	turvapaikanhakijaa	kolmanteen	

valtioon,	 jossa	hän	ei	ole	vaarassa.	Palauttavan	valtion	 täytyy	kuitenkin	arvioida,	

onko	vastaanottava	valtio	todellakin	turvallinen.205		

	

Aiemmin	 jo	muutamaan	otteeseen	mainittu	Soering-ratkaisu	 oli	 EIT:n	 ensimmäi-

nen	 ratkaisu,	 jossa	 maasta	 poistamisen	 katsottiin	 johtavan	 EIS	 3	 artiklan	 louk-

kaukseen.206	EIT:n	mukaan	henkilön	 luovuttaminen	 siihen	 valtioon,	 jossa	hänellä	

on	todellinen	riski	joutua	kidutuksen	tai	epäinhimillisen	tai	halventavan	kohtelun	

																																																								
201	Dembour	2015,	s.	161,	199,	249.	
202	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	122.	
203	Ibid.;	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	252;	Pirjola	2002,	s.	745.	
204	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	252–253.	
205	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	122.	
206	Pölönen	2012a,	s.	367.	
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kohteeksi	 on	 EIS	 3	 artiklan	 vastaista.207	EIS:n	 mukainen	 palautuskielto	 käsittää	

myös	niin	sanotun	epäsuoran	palautuksen	eli	palautuksen	sellaiseen	valtioon,	jon-

ka	kohdalla	on	olemassa	riski,	että	henkilö	 lähetetään	sieltä	edelleen	kolmanteen	

valtioon,	 jossa	 häntä	 uhkaa	 kidutus	 tai	 muu	 vaino.208	Vastaanottavassa	 valtiossa	

tapahtuvan	kaltoinkohtelun	arviointi	on	kuitenkin	aina	spekulatiivista.209		

	

Epäsuoraa	 palautusta	 on	 käsitelty	 muun	 muassa	 EIT:n	 T.I.-ratkaisussa	 vuodelta	

2000.	 Tapauksessa	 oli	 kyse	 srilankalaisesta	 henkilöstä,	 jota	 oltiin	 palauttamassa	

Dublin-järjestelmän	puitteissa	Yhdistyneestä	kuningaskunnasta	Saksaan.	Hän	oli	jo	

aiemmin	tehnyt	turvapaikkahakemuksen	Saksassa,	mutta	se	oli	hylätty,	koska	hän	

pelkäsi	vainoa	muun	tahon	kuin	valtion	 taholta,	eikä	hänen	hakemustaan	pidetty	

myöskään	uskottavana.	Hän	oli	saanut	Saksassa	karkotuspäätöksen.210	Tapauksen	

kaikki	osapuolet	olivat	yhtä	mieltä	siitä,	että	henkilöä	ei	uhkaa	EIS	3	artiklan	vas-

tainen	kohtelu	Saksassa.	Valittaja	pelkäsi	sen	sijaan,	että	hänet	palautetaan	Saksas-

ta	summaarisessa	menettelyssä	takaisin	Sri	Lankaan.	EIT	totesi,	että	henkilön	epä-

suora	 palauttaminen	 kolmanteen	maahan	 voi	 johtaa	 palauttavan	 valtion	 vastuu-

seen,	 jos	 on	 olemassa	 todellinen	 riski,	 että	 henkilö	 palautetaan	 sieltä	 edelleen	

maahan,	missä	hän	voi	 joutua	EIS	3	artiklassa	kuvatun	kohtelun	kohteeksi.211	EIT	

ei	kuitenkaan	katsonut	Yhdistyneen	kuningaskunnan	rikkoneen	EIS	3	artiklan	mu-

kaisia	velvoitteitaan,	sillä	EIT:n	mukaan	kyseisessä	tapauksessa	ei	ollut	syytä	epäil-

lä,	että	Saksa	jättäisi	noudattamatta	EIS	3	artiklan	mukaisia	velvoitteitaan.212		

	

EIT	vahvisti	myöhemmässä	K.R.S.-ratkaisussa	näkemyksensä	ensimmäisen	palaut-

tavan	 valtion	 vastuusta,	mutta	 tässäkään	 tapauksessa	 se	 ei	 katsonut	 palauttavan	

valtion	 rikkovan	EIS	3	 artiklan	mukaisia	 velvoitteitaan.213	M.S.S.-tapauksessa	 lop-

putulos	oli	sen	sijaan	erilainen.	Tapauksessa	oli	kyse	afganistanilaisesta	turvapai-

kanhakijasta,	 joka	palautettiin	Belgiasta	Kreikkaan	Dublin-järjestelmän	puitteissa.	

EIT	katsoi,	että	sekä	Kreikka	että	Belgia	olivat	rikkoneet	EIS:n	mukaisia	velvoittei-

																																																								
207	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(14038/88),	kappale	88.	
208	Pirjola	2002,	s.	746;	Wouters	2009,	s.	320.	
209	Addo	&	Grief	1998,	s.	520.	
210	EIT:	T.I.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(43844/98),	s.	3.	
211	Ibid.,	 s.	15:	 ”The	Court	 finds	 that	 the	 indirect	 removal	 in	 this	case	 to	an	 intermediary	country,	
which	is	also	a	Contracting	State,	does	not	affect	the	responsibility	of	the	United	Kingdom	to	ensure	
that	the	applicant	is	not,	as	a	result	of	its	decision	to	expel,	exposed	to	treatment	contrary	to	Article	
3	of	the	Convention.”	
212	Ibid.,	s.	18.	
213	EIT:	K.R.S.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(32733/08),	s.	16.	
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taan.	 Belgia	 rikkoi	 EIS	 3	 artiklaa,	 sillä	 Belgian	maahanmuuttoviranomaisten	 olisi	

pitänyt	 olla	 tietoisia,	 että	 turvapaikanhakijalla	 ei	 ollut	 mitään	 takeita	 siitä,	 että	

Kreikan	 maahanmuuttoviranomaiset	 käsittelisivät	 hänen	 turvapaikkahakemuk-

sensa	kunnolla.214	Turvapaikanhakijaa	uhkasikin	epäsuora	palauttaminen	Kreikas-

ta	Afganistaniin.	EIT	 jatkoi,	 että	Dublin	 II	 -asetusta	 soveltaessaan	 jäsenvaltioiden	

tulee	varmistua	siitä,	että	vastaanottavan	 jäsenvaltion	turvapaikkajärjestelmä	an-

taa	riittävät	takeet,	ettei	turvapaikanhakijaa	palauteta	suoraan	tai	epäsuoraan	ko-

timaahansa	 ilman,	että	hänen	tilannettaan	arvioidaan	EIS	3	artiklan	näkökulmas-

ta.215	

	

2.4.	Minkälaista	kohtelua	vastaan	palautuskielto	suojaa?	
	
Pakolaissopimuksen	 33	 artikla	 suojaa	 pakolaista	 ja	 turvapaikanhakijaa	 vainolta	

tietyistä	syistä	eli	”rodun,	uskonnon,	kansalaisuuden	ja	tiettyyn	yhteiskunnalliseen	

ryhmään	kuulumisen	 tai	 poliittisen	mielipiteen	vuoksi”.	 Tämä	osa	33	 artiklaa	on	

samalla	 tavalla	muotoiltu	kuin	1	A	artiklassa.216	Goodwin-Gill	 ja	McAdam	ovatkin	

todenneet,	että	kansainvälisessä	valtiokäytännössä	ei	ole	eroa,	kuka	on	oikeutettu	

saamaan	pakolaisstatuksen	ja	kuka	on	oikeutettu	nauttimaan	palautuskiellon	tar-

joamaa	suojaa.217	Jotta	henkilö	voisi	siis	saada	pakolaisstatuksen	ja	nauttia	palau-

tuskiellon	 tarjoamaa	 suojaa,	 hänellä	 on	 oltava	 perusteltu	 aihe	 joutua	 vainotuksi	

jonkun	näistä	viidestä	syystä	perusteella.	Lauterpacht	ja	Bethlehem	ovat	tosin	sitä	

mieltä,	että	pakolaissopimuksen	33	artiklan	1	kohtaa	ei	tulisi	tulkita	sananmukai-

sesti.	Heidän	mukaansa	myös	jokin	muu	syy,	jota	ei	ole	mainittu	artiklassa,	saattaa	

aiheuttaa	 uhan	hengelle	 ja	 vapaudelle,	 ja	 täten	 estää	 palauttamisen.	 Tällainen	 ti-

lanne	voisi	erityisesti	olla	maassa	yleisesti	vallitseva	väkivaltainen	tilanne.218	

	

Pakolaissopimuksen	 33	 artikla	 suojaa	 kaikenlaiselta	 henkeen	 tai	 vapauteen	 koh-

distuvalta	uhalta.	Tällä	uhalla	on	läheinen	suhde	pakolaissopimuksen	1	A	artiklan	

pakolaismääritelmään,	 jossa	 viitataan	 pakolaisen	 perusteltuun	 aiheeseen	 pelätä	
																																																								
214	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappale	358.	
215	Ibid.,	kappale	342.	
216	Tosin	suomenkielisessä	versiossa	33	artiklassa	puhutaan	kansalaisuudesta,	kun	taas	1	A	artik-
lassa	puhutaan	kansallisuudesta.	Englanninkielisessä	versiossa	kohdat	ovat	kuitenkin	täysin	ident-
tiset.	
217	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	234.	
218	Lauterpacht	 &	 Bethlehem	 2003,	 s.	 126–127.	 Lauterpachtin	 ja	 Bethlehemin	mukaan	 tällaisissa	
tilanteissa	tulisi	tarkastella	asiaa	laajemmin.	Merkitystä	tulisi	antaa	sille,	että	tiettyä	henkilöä	uhkaa	
objektiivisesti	 havaittava	 vainon	 uhka	 tai	 uhka	 hänen	 elämälleen	 tai	 vapaudelleen.	 Syyn	 täsmä-
llisellä	identifioinnilla	ei	pitäisi	olla	merkitystä.	
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joutuvansa	 vainotuksi.	 Lauterpachtin	 ja	 Bethlehemin	 mukaan	 33	 artiklan	 sanat	

”sellaisten	alueiden	rajoille,	jossa	hänen	henkeään	tai	vapauttaan	uhataan”	sisältää	

1	A	artiklan	tarkoittamat	alueet,	joilla	pakolaisella	tai	turvapaikanhakijalla	on	”pe-

rusteltua	aihetta	pelätä	joutuvansa	vainotuksi”.219	Grahl-Madsen	päätyi	eri	sanoin	

samaan	 lopputulokseen.220	Muunlainen	 näkemys	 johtaisikin	 pakolaissopimuksen	

soveltamisen	 sisäiseen	 ristiriitaan.221	Jotta	voidaan	 selvittää	minkälaista	kohtelua	

vastaan	palautuskielto	antaa	suojaa,	tulisikin	ensin	selvittää,	mitä	tarkoitetaan	1	A	

artiklan	perustellulla	aiheella	pelätä	joutuvansa	vainotuksi.	

	

Pakolaissopimuksen	 1	 A	 artiklassa	 tarkoitetun	 vainon	 käsitettä	 ei	 ole	määritelty	

pakolaissopimuksessa	 eikä	 missään	 muuallakaan.222	Hathawayn	 ja	 Fosterin	 mu-

kaan	 pakolaissopimuksen	 laatijat	 olisivatkin	 tarkoituksellisesti	 jättäneet	 vainon	

käsitteen	 määrittelemättä,	 koska	 olisi	 ollut	 mahdotonta	 määritellä	 tyhjentävästi	

etukäteen	kaikki	vainon	muodot,	jotka	oikeuttaisivat	henkilöt	nauttimaan	kansain-

välistä	suojelua.223	Vainon	käsitettä	on	ylipäätään	vaikea	määritellä.	Siihen	kuulu-

vat	ainakin	hengenvaara	ja	vapauteen	kohdistuva	uhka	sekä	vakavimmat	ihmisoi-

keuksien	 loukkaukset,	 kuten	kansanmurha	eli	 joukkotuhonta	 sekä	 rikokset	 ihmi-

syyttä	 vastaan.224	Yksittäistapauksessa	 on	 käytännössä	 vaikea	 arvioida,	 milloin	

turvapaikanhakijalla	on	perusteltua	aihetta	joutua	vainotuksi.225	

	

EIS	 3	 artikla	 sen	 sijaan	 suojelee	 nimenomaan	 kidutukselta,	 epäinhimilliseltä	 tai	

halventavalta	kohtelulta	ja	rangaistukselta.226	Kaikenlainen	kaltoinkohtelu	ei	kuulu	

EIS	3	 artiklan	 soveltamisalaan.227	Kaltoinkohtelun	vakavuudelta	vaaditaan	 tiettyä	

vähimmäistasoa,	jotta	se	kuuluisi	EIS	3	artiklan	soveltamisalaan.228	Tämä	todettiin	

jo	 vuonna	 1978	 EIT:n	 ratkaisussa	 Irlanti	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta.	 EIT	 totesi	

																																																								
219	Ibid.,	s.	123.	
220	Grahl-Madsen	1997,	s.	138:	”It	may	therefore	be	held	that	the	reference	to	’territories	where	his	
life	or	freedom	would	be	threatened’	does	not	lend	itself	to	a	more	restrictive	interpretation	than	
the	concept	of	 ’well-founded	 fear	of	being	persecuted’;	 that	 is	 to	say	 that	any	kind	of	persecution	
which	entitles	a	person	to	the	status	of	a	Convention	refugee	must	be	considered	a	threat	to	life	or	
freedom	as	envisaged	in	Article	33.”	
221	Lauterpacht	&	Bethlehem	2003,	s.	123.	
222	Zimmermann	&	Mahler	2011,	s.	345.	
223	Hathaway	&	Foster	2014,	s.	182.	
224	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	93–94.	
225	Pirjola	2012,	s.	260.	
226	Wouters	 2009,	 s.	 534.	 Käsitteiden	 ”kidutus”,	 ”epäinhimillinen	 kohtelu”,	 ”halventava	 kohtelu”	
eroista	ks.	tarkemmin	esimerkiksi	Pölönen	2012a,	s.	347–366.	
227	EIT:	Paposhvili	v.	Belgia	(41738/10),	kappale	174.	
228	Reidy	2003,	s.	10.	Dembourin	mukaan	EIT	ei	tosin	yleensä	perustele,	miksi	kohtelu	ei	ole	yltänyt	
vaaditulle	vähimmäistasolle.	Dembour	2015,	s.	227.	
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lisäksi,	 että	 vakavuuden	 vähimmäistason	 arviointi	 on	 suhteellista:	 se	 riippuu	 ta-

pauksen	kaikista	olosuhteista,	kuten	kohtelun	kestosta,	sen	fyysisistä	tai	psyykki-

sistä	vaikutuksista	sekä	joissain	tapauksissa	myös	uhrin	sukupuolesta,	iästä	ja	ter-

veydentilasta.229	Soering-ratkaisussa	EIT	 jatkoi,	 että	 yllä	mainittujen	 lisäksi	 vaka-

vuuden	vähimmäistasoon	vaikuttavat	kohtelun	tai	rangaistuksen	luonto	ja	asiayh-

teys	sekä	sen	toteutustapa.230	

	

EIS	3	artikla	sisältää	viisi	elementtiä:	1)	kidutus,	2)	epäinhimillinen,	3)	halventava,	

4)	kohtelu	ja	5)	rangaistus.231	Aivan	kuten	vainon	käsitettä	pakolaissopimuksessa,	

myöskään	EIS:ssa	ei	ole	määritelty	näitä	käsitteitä.	EIT	 totesi	 Irlanti	v.	Yhdistynyt	

kuningaskunta	-ratkaisussa,	että	epäinhimillinen	kohtelu	ja	kidutus	eroavat	aiheu-

tetun	 kärsimyksen	 intensiteetin	 suhteen.	 Tapauksessa	 oli	 kyse	 Pohjois-Irlannin	

käyttämistä	 viidestä	 kuulustelutekniikasta	 (pakottaminen	 seisomaan	 seinää	 vas-

ten	erittäin	epämukavissa	asennoissa,	pään	peittäminen	hupulla,	altistaminen	me-

lulle,	nukkumisen	estäminen,	ravinnotta	 jättäminen),	 joita	EIT	ei	pitänyt	kidutuk-

sena	vaan	epäinhimillisenä	ja	halventavana	kohteluna.	Teot	eivät	aiheuttaneet	niin	

intensiivistä	ja	julmaa	kärsimystä,	että	niitä	olisi	EIT:n	mukaan	pidettävä	kidutuk-

sena.	Kidutus	 liittyy	 tarkoituksellisen	epäinhimillisen	kohtelun	aiheuttamaan	eri-

tyisen	vakavaan	ja	julmaan	kärsimykseen.232	Kidutus	on	siis	epäinhimillisen	kohte-

lun	törkeä	muoto.233	Dembourin	mukaan	epäinhimillisen	tai	halventavan	kohtelun	

käsitteellä	tarkoitettiin	alun	perin	jotakin,	joka	ei	ihan	yllä	fyysisen	tai	psyykkisen	

kidutuksen	vähimmäistasolle.234	

	

Aksoy	v.	Turkki	 oli	 ensimmäinen	 tapaus,	 jossa	 sopimusvaltion	katsottiin	 syyllisty-

neen	 kidutukseen. 235 	Valittaja	 joutui	 niin	 sanotun	 ”Palestinian	 hanging”	 -

menettelyn	kohteeksi,	eli	hänet	riisuttiin	alasti,	kädet	sidottiin	selän	taakse	ja	hän-

tä	roikotettiin	käsistä.	EIT:n	mielestä	tällainen	toiminta	saattoi	olla	vain	tahallaan	

aiheutettua	ja	sen	suorittaminen	on	edellyttänyt	tietyn	määrän	valmistelua	ja	pon-

nistelua.	 Menettelyn	 tarkoituksena	 on	 ilmeisesti	 ollut	 tunnustuksen	 tai	 tietojen	

saaminen	uhrilta.	Menettely	on	lääketieteellisen	todistusaineiston	perusteella	joh-

																																																								
229	EIT:	Irlanti	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(5310/71),	kappale	162.	
230	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(14038/88),	kappale	100.	
231	Reidy	2003,	s.	11.	
232	EIT:	Irlanti	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(5310/71),	kappale	167.	
233	Pölönen	2012a,	s.	347.	
234	Dembour	2015,	s.	225.	
235	Pölönen	2012a,	s.	348.	
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tanut	 molempien	 käsien	 jonkin	 aikaa	 kestäneeseen	 halvaantumiseen.	 EIT:n	 mu-

kaan	 menettely	 oli	 luonteeltaan	 niin	 vakavaa	 ja	 julmaa,	 että	 sitä	 ei	 voida	 pitää	

muuna	 kuin	 kidutuksena.236	Reidy	 on	 määritellyt	 EIT:n	 oikeuskäytännön	 perus-

teella	kolme	oleellista	 elementtiä,	 jotka	kuuluvat	kidutukseen:	1)	 vakavan	henki-

sen	 tai	 fyysisen	 kivun	 tai	 kärsimyksen	 aiheuttaminen,	 2)	 kivun	 tarkoituksellinen	

tai	 harkittu	 aiheuttaminen,	 3)	 tiettyyn	 tavoitteeseen	 pyrkiminen,	 kuten	 tiedon-

saanti,	rangaistus	tai	pelottelu.237		

	

Jos	kaltoinkohtelu	ei	yllä	kidutuksen	tasolle,	koska	se	ei	ole	riittävän	intensiivistä	

tai	siltä	puuttuu	tarkoitus,	se	voidaan	luokitella	epäinhimilliseksi	tai	halventavak-

si.238	Pölönen	 on	 kuitenkin	 todennut,	 ettei	 kidutuksen	 ja	 muun	 epäinhimillisen	

kohtelun	välisellä	rajanvedolla	ole	suurta	merkitystä,	koska	rajatapauksetkin	kat-

sotaan	EIS	3	artiklan	vastaisiksi	epäinhimillisenä	kohteluna.239	EIT	toisti	Selmouni-

ratkaisussa	näkemyksensä,	että	EIS	on	elävä	 instrumentti,	 jota	 täytyy	 tulkita	kul-

loinkin	vallitsevien	olosuhteiden	valossa.	Niinpä	tietyt	teot,	jotka	aiemmin	luokitel-

tiin	epäinhimilliseksi	tai	halventavaksi	kohteluksi	kidutuksen	sijaan,	saatetaan	tu-

levaisuudessa	luokitella	eri	tavoin.240	

	

Kohtelu	 on	 epäinhimillistä,	 jos	 sillä	 aiheutetaan	 tahallisesti	 vakavaa	 fyysistä	 tai	

psyykkistä	 kärsimystä.241	Epäinhimillinen	 kohtelu	 liittyy	 muun	 muassa	 vankila-

oloihin,	 joissa	uhrit	ovat	kokeneet	vakavaa	kaltoinkohtelua,	mutta	kaltoinkohtelu	

ei	 ole	 kuitenkaan	niin	 intensiivistä,	 että	 kyse	 olisi	 kidutuksesta.242	Halventavassa	

kohtelussa	puolestaan	ei	ole	kyse	fyysisen	tai	psyykkisen	kärsimyksen	aiheuttami-

sesta,	toisin	kuin	kidutuksessa	ja	epäinhimillisessä	kohtelussa.243	Halventava	koh-

telu	on	sellaista,	joka	nöyryyttää	ja	halventaa	yksilöä,	osoittaa	kunnioituksen	puu-

tetta	 tai	 väheksyy	 hänen	 ihmisarvoaan,	 tai	 herättää	 pelon,	 ahdistuksen	 tai	 alem-

muuden	 tunteita,	 jotka	 voivat	 murtaa	 yksilön	 moraalisen	 ja	 fyysisen	 vastarin-

nan.244		

																																																								
236	EIT:	Aksoy	v.	Turkki	(21987/93),	kappale	64.	
237	Reidy	2003,	s.	11–14.	
238	Ibid.,	s.	16.	
239	Pölönen	2012a,	s.	351.	
240	EIT:	Selmouni	v.	Ranska	(25803/	94),	kappale	101	
241	Grabenwarter	2014,	s.	34.	
242	Reidy	2003,	s.	16.	
243	Grabenwarter	2014,	s.	36.	
244	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappale	220:	”Treatment	is	considered	to	be	’degrad-
ing’	when	it	humiliates	or	debases	an	individual,	showing	a	lack	of	respect	for,	or	diminishing,	his	or	
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Grabenwarterin	 mukaan	 EIT	 viittaakin	 halventavuuden	 kohdalla	 usein	 juuri	 ih-

misarvon	käsitteeseen	 (human	dignity).	Kohtelu	on	halventavaa,	 jos	 se	 väheksyy	

henkilön	 ihmisarvoa.245	Suhteellisilla	 tekijöillä,	 kuten	 uhrin	 iällä	 ja	 sukupuolella,	

voi	olla	 suurempi	merkitys	sitä	arvioitaessa,	onko	kyse	halventavasta	kohtelusta,	

kuin	 jos	kyse	olisi	epäinhimillisestä	kohtelusta	 tai	kidutuksesta,	 sillä	halventavan	

kohtelun	arviointi	on	subjektiivisempaa.246	Halventavalta	kohtelulta	ei	välttämättä	

vaadita,	 että	 uhria	 nöyryytetään	 muiden	 silmissä.	 Riittävää	 saattaakin	 olla,	 että	

häntä	 nöyryytetään	hänen	omissa	 silmissään.247	Grabenwarterin	mukaan	halven-

tava	kohtelu	tai	rangaistus	on	vähäisin	muoto	EIS	3	artiklan	rikkomisesta.248	Kaik-

ki	EIS	3	artiklan	soveltamisalaan	kuuluvat	kaltoinkohtelun	muodot	ovat	kuitenkin	

samalla	tavoin	kiellettyjä,	kuuluivatpa	ne	kumpaan	ääripäähän	tahansa.249	

	

Reidyn	mukaan	useimpia	EIS	3	artiklaa	loukkaavia	tekoja	voidaan	pitää	”kohtelu-

na”,	mutta	 joissain	tilanteissa	kyse	on	nimenomaan	uhriin	kohdistuvasta	rangais-

tuksesta,	jolta	osin	täytyykin	ottaa	kantaa,	onko	rangaistus	epäinhimillinen	tai	hal-

ventava.250	EIT	käsitteli	asiaa	Tyrer-tapauksessa,	jossa	oli	kyse	15-vuotiaalle	pojal-

le	annetusta	rangaistuksesta.	Hänelle	annettiin	poliisiasemalla	kolme	raipaniskua	

koivunoksalla	paljaille	pakaroille.	EIT	katsoi,	että	rangaistus	ei	yltänyt	kidutuksen	

tai	epäinhimillisen	rangaistuksen	asteelle,	vaan	katsoi	kyseessä	olevan	halventava	

rangaistus.	EIT	totesi,	että	jo	pelkkä	rangaistus	saattaa	nöyryyttää	henkilöä.	EIS	3	

artiklan	 kannalta	 oleellista	 kuitenkin	 on,	 ettei	 pelkkä	 rangaistus	 nöyryytä	 häntä,	

vaan	 rangaistuksen	 toteutustapa.	Koska	 rangaistukseen	 sisältyy	 jokseenkin	 luon-

taisena	 osana	 nöyryyttäminen,	 vaaditaan	 rangaistukselta	 jotain	 muutakin,	 jotta	

sitä	voisi	 luonnehtia	epäinhimilliseksi	tai	halventavaksi.	Nöyryytyksen	tai	halven-

tamisen	tulee	saavuttaa	tietty	vähimmäistaso,	jotta	rangaistus	voidaan	katsoa	hal-

ventavaksi.	Tämän	vähimmäistason	arviointi	on	suhteellista.251	

	

																																																																																																																																																																		
her	human	dignity,	or	arouses	feelings	of	fear,	anguish	or	inferiority	capable	of	breaking	an	individ-
ual’s	moral	and	physical	resistance.”	
245	Grabenwarter	2014,	s.	36.	Ks.	myös	EIT:	Valasinas	v.	Liettua	(44558/98),	kappale	102.	
246	Reidy	2003,	s.	17.	
247	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappale	220.	
248	Grabenwarter	2014,	s.	36.	
249	Addo	&	Grief	1998,	s.	512.	
250	Reidy	2003,	s.	17.	
251	EIT:	Tyrer	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(5856/72),	kappaleet	29–30.	
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EIS	 3	 artiklan	 soveltamisala	 on	 siinä	 mielessä	 pakolaissopimusta	 laajempi,	 että	

siinä	ei	aseteta	ehtoja	(kuten	rotu	tai	uskonto),	millä	perusteilla	henkilön	tulee	al-

tistua	kidutukselle	tai	muulle	vainolle,	jotta	hän	olisi	oikeutettu	EIS	3	artiklan	tar-

joamaan	 suojaan.	 Pirjola	 onkin	 todennut,	 että	 ”Geneven	 pakolaissopimus	 liittää	

palauttamiskiellon	siihen,	kuka	ihminen	on	tai	mihin	hän	uskoo”.252	Jos	sen	sijaan	

on	olemassa	EIS	3	artiklan	mukainen	todellinen	uhka	joutua	vainon	kohteeksi,	syil-

lä	ei	ole	merkitystä.253	Merkitystä	on	vain	sillä,	minkälainen	kohtelu	henkilöä	odot-

taa	maassa,	jonne	häntä	ollaan	palauttamassa.254	

	

2.5.	Kenen	aiheuttamia	tekoja	vastaan	palautuskielto	suojaa?	
	
Vainossa	yksi	tai	useampi	henkilö	aiheuttaa	vahinkoa	toiselle	henkilölle	tai	henki-

löryhmälle.	Vainoajat	voivat	olla	joko	henkilöitä,	jotka	toimivat	valtion	puolesta	tai	

valtiosta	 riippumattomia	 henkilöitä.	 Jos	 vainoajat	 ovat	 valtiosta	 riippumattomia	

tahoja,	merkitystä	on	valtion	 reagoinnilla	 tällaiseen	vainoon.255	Pakolaissopimuk-

sen	osalta	ollaan	yleisesti	sitä	mieltä,	että	pakolaisen	tulee	pelätä	vainoa	joko	suo-

raan	valtion	toimesta	tai	koska	valtio	on	kykenemätön	tai	haluton	tarjoamaan	pa-

kolaiselle	suojaa.256	Pakolaissopimuksen	1	A	artiklan	2	kohdassa	ei	edellytetä,	että	

vainon	 pitäisi	 tulla	 nimenomaan	 valtion	 taholta.	 YK:n	 pakolaisjärjestö	 on	 lisäksi	

todennut,	 että	 se	 olisi	 ristiriidassa	 pakolaissopimuksen	 hengen	 ja	 tarkoituksen	

kanssa	ja	tekisi	koko	kansainvälisen	pakolaisten	suojelun	tehottomaksi,	jos	turva-

paikanhakijoilta	evättäisiin	suoja,	ellei	valtiota	voitaisi	pitää	vastuussa	myös	muun	

tahon	kuin	valtion	aiheuttamista	ihmisoikeuksien	rikkomisesta257	

	

Myös	EIS	3	artiklan	kohdalla	luonnollisena	lähtökohtana	on	suojelu	valtion	taholta	

tulevien	ihmisoikeusloukkausten	uhkaa	vastaan.	EIT	on	omassa	oikeuskäytännös-

sään	ottanut	kantaa	muulta	 taholta	 tulevaan	uhkaan.258	Ahmed-tapauksessa	valit-

tajaa	 oltiin	 palauttamassa	 Somaliaan,	 jossa	 vallitsi	 tapauksen	 aikaan	 sisällissota	

																																																								
252	Pirjola	2002,	s.	749.	
253	Mole	&	Meredith	2010,	s.	25.	
254	Pirjola	2002,	s.	749.	
255	Zimmermann	&	Mahler	2011,	s.	358.	
256	Mole	&	Meredith	2010,	s.	26–27;	Pirjola	2002,	s.	752.	
257	UNHCR	1995,	kappale	3:	 ”Clearly,	 the	 spirit	 and	purposes	of	 the	Convention	would	be	contra-
vened	and	the	system	for	the	international	protection	of	refugees	would	be	rendered	ineffective	if	it	
were	to	be	held	that	an	asylum	seeker	should	be	denied	needed	protection	unless	a	State	could	be	
held	 accountable	 for	 the	 violation	 of	 his/her	 fundamental	 human	 rights	 by	 a	 non-governmental	
actor.”	
258	Pirjola	2002,	s.	752.	
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klaanien	taistellessa	vallasta	ja	maassa	ei	ollut	toimivaa	valtiovaltaa.	EIT:n	mukaan	

valtiovallan	puuttumisella	ei	ollut	merkitystä	arvioitaessa	sitä,	altistuuko	valittaja	

EIS	 3	 artiklan	 vastaiselle	 kohtelulle,	 jos	 hänet	 palautetaan	 Somaliaan.259	Vuotta	

myöhemmässä	H.L.R.-ratkaisussa	oli	kyse	huumerikoksesta	Ranskassa	tuomitusta	

kolumbialaisesta	valittajasta,	joka	tarjosi	poliisille	tietoja	huumekaupasta.	Valittaja	

pelkäsi	 joutuvansa	kotimaassaan	huumekartellin	kostotoimien	kohteeksi	 ja	 täten	

EIS	3	artiklan	vastaisen	kohtelun	kohteeksi.	EIT	totesi,	että	ei	voida	sulkea	pois	sitä	

mahdollisuutta,	että	EIS	3	artiklan	vastaista	saattaa	olla	myös	muualta	kuin	julki-

sen	vallan	taholta	tuleva	uhka.	Tällöin	tulee	kuitenkin	osoittaa,	että	uhka	on	todel-

linen	 ja	että	vastaanottavan	valtion	viranomaiset	eivät	kykene	poistamaan	uhkaa	

tarjoamalla	riittävää	suojaa.260		

	

EIT	toisti	H.L.R.-ratkaisussa	omaksumansa	näkemyksen	vuonna	2007	Salah	Sheekh	

-ratkaisussa,	mutta	myös	tarkensi	sitä.261	EIT	totesi	nyt	suoraan,	että	EIS	3	artikla	

voi	tulla	kyseeseen	myös	tilanteissa,	joissa	uhka	tulee	muualta	kuin	julkisen	vallan	

taholta.262	Tuoreemmassa	N.	v.	Ruotsi	-ratkaisussa	vuodelta	2010	afganistanilaisen	

naisen	 palauttaminen	 kotimaahansa	 katsottiin	 EIS	 3	 artiklan	 vastaiseksi,	 koska	

hänen	katsottiin	joutuvan	siellä	puolisonsa,	hänen	oman	ja	puolisonsa	perheen	ja	

ylipäätään	Afganistanin	yhteiskunnan	kaltoinkohtelemaksi.263	

	

2.6.	Kuinka	todennäköistä	kielletyn	kohtelun	tulee	olla?	
	

Pakolaissopimuksen	1	A	artiklan	2	kohdan	mukaan	pakolaisella	on	oltava	perustel-

tu	 aihe	 pelätä	 vainoa.	 Koska	 pelko	 on	 subjektiivista,	 pakolaismääritelmä	 sisältää	

subjektiivisen	elementin.	Pelkoon	on	kuitenkin	oltava	perusteltu	aihe,	eli	objektii-

visen	tilanteen	tulee	tukea	tätä	pelkoa.264	Pirjolan	mukaan	”perusteltu	vainon	pel-

ko	tarkoittaa	sitä,	että	ei	riitä,	että	henkilö	subjektiivisesti	pelkää	vainoa,	vaan	vai-

																																																								
259	EIT:	Ahmed	v.	Itävalta	(25964/94),	kappaleet	44,	46–47.	
260	EIT:	H.L.R.	v.	Ranska	(24573/94),	kappale	40:	”Owing	to	the	absolute	character	of	the	right	guar-
anteed,	the	Court	does	not	rule	out	the	possibility	that	Article	3	of	the	Convention	(art.	3)	may	also	
apply	where	the	danger	emanates	from	persons	or	groups	of	persons	who	are	not	public	officials.”	
261	EIT:	Salah	Sheekh	v.	Alankomaat	(1948/04),	kappale	137.	
262	Ibid.,	kappale	147:	”––	the	existence	of	the	obligation	not	to	expel	is	not	dependent	on	whether	
the	risk	of	 the	 treatment	stem	from	factors	which	 involve	 the	responsibility,	direct	or	 indirect,	of	
the	authorities	of	the	receiving	country,	and	Article	3	may	thus	also	apply	in	situations	where	the	
danger	emanates	from	persons	or	groups	of	persons	who	are	not	public	officials.”	
263	EIT:	N.	v.	Ruotsi	(23505/09),	kappale	62.	
264	UNHCR	2011,	s.	11.	
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non	pelolle	 on	oltava	 lisäksi	 todellisia,	 objektiivisia	perusteita”.265	Perusteltu	 vai-

non	 pelko	 sisältää	 siten	 sekä	 subjektiivisen	 että	 objektiivisen	 elementin	 ja	 mo-

lemmat	elementit	 tulee	ottaa	huomioon	sitä	selvitettäessä,	onko	kyseessä	 todella	

perusteltu	vainon	pelko.266	

	

Subjektiivista	 elementtiä	 arvioitaessa	 tulee	 huomioida	 turvapaikanhakijan	 per-

soonallisuus,	koska	eri	yksilöiden	reaktiot	eivät	välttämättä	ole	samanlaisia	ident-

tisissä	tilanteissa.	Koska	subjektiiviselle	elementille	annetaan	niin	paljon	merkitys-

tä,	 väitteen	 uskottavuuden	 arviointi	 on	 välttämätöntä,	 jos	 tapaus	 ei	 ole	 riittävän	

selvä	todisteiden	perusteella.	Subjektiivista	pelkoa	arvioitaessa	tulee	ottaa	huomi-

oon	 turvapaikanhakijan	 perhe-	 ja	 henkilökohtainen	 tausta,	 hänen	 jäsenyytensä	

tietyssä	 rodullisessa,	 uskonnollisessa,	 kansallisessa,	 sosiaalisessa	 tai	 poliittisessa	

ryhmässä,	hänen	oma	tulkintansa	omasta	tilanteestaan	sekä	hänen	henkilökohtai-

set	 kokemuksensa.	 Objektiivisen	 elementin	 osalta	 viranomaisten	 täytyy	 arvioida	

turvapaikanhakijan	lausuntoja	ja	verrata	niitä	tietoihin	kyseisen	maan	olosuhteis-

ta.267	

	

EIT:n	 oikeuskäytännön	mukaan	EIS	3	 artiklan	mukainen	palautuskielto	 tulee	 so-

vellettavaksi,	 kun	 kidutuksen	 tai	 muun	 vainon	 uhka	 on	 todellinen.	 EIT	 totesi	 jo	

Soering-ratkaisussa,	että	henkilön	luovuttaminen	toiseen	maahan	voi	rikkoa	EIS	3	

artiklaa,	jos	on	vahvoja	perusteita	uskoa,	että	hänellä	on	riski	joutua	EIS	3	artiklas-

sa	 kielletyn	 kohtelun	 kohteeksi.268	Turvapaikanhakijan	 on	 käytännössä	 kuitenkin	

vaikea	 todistaa,	 että	 hänellä	 on	 todellinen	 riski	 joutua	 kaltoinkohdelluksi.	 Todis-

teet	ovat	usein	vaillinaisia,	pirstaleisia	ja	niiden	todistusarvo	vaihtelee.	Silminnäki-

jälausuntoja	ei	tavallisesti	ole	käytettävissä	ja	tarkkaan	forensiseen	tutkimukseen	

ei	 ole	 juuri	 mahdollisuuksia.	 Todisteiden	 saatavuus	 vaihtelee	 myös	 maittain.269	

Todistustaakka	jakautuu	lähtökohtaisesti	niin,	että	on	valittajana	olevan	turvapai-

kanhakijan	 tehtävä	 esittää	 todisteita,	 jotka	 osoittavat,	 että	 hänellä	 on	 olemassa	

todellinen	riski	joutua	EIS	3	artiklan	vastaisen	kohtelun	kohteeksi,	jos	hänet	palau-

tetaan.	Jos	hän	pystyy	esittämään	tällaisia	todisteita,	todistustaakka	kääntyy	ja	vas-

																																																								
265	Pirjola	2002,	s.	753.	
266	UNHCR	2011,	s.	11.	
267	Ibid.,	s.	11–12.	
268	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(14038/88),	kappale	91.	
269	Kelly	 2011,	 s.	 185,	 190–191.	 Kelly	 toteaa	 esimerkinomaisesti,	 että	 toisin	 kuin	 Kongon	 demo-
kraattisessa	tasavallassa	tai	Somaliassa,	Iranin	tapahtumat	on	dokumentoitu	suhteellisen	hyvin.	
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taajana	olevan	valtion	vastuulla	on	pyrkiä	 todistamaan,	että	 tällaista	 riskiä	ei	ole	

olemassa.270	Dembour	 kuitenkin	 toteaa,	 että	 todellisuudessa	 valtioilla	 on	 proses-

sissa	vahva	asema,	koska	EIT	olettaa	valtioiden	olevan	lähtökohtaisesti	luotettavia,	

toisin	kuin	valittajien.271	

	

EIT	 on	 katsonut,	 että	 aiemmin	 tapahtunut	 kaltoinkohtelu	 on	 vahva	 osoitus	 sen	

suhteen,	 että	 on	 olemassa	 todellinen	 uhka,	 että	 henkilö	 tulevaisuudessa	 altistuu	

EIS	3	artiklan	vastaiselle	kohtelulle.	Edellytyksenä	tällöin	on,	että	henkilö	on	teh-

nyt	 yhdenmukaisesti	 ja	 uskottavasti	 selkoa	 tapahtuneesta	 kaltoinkohtelusta.	 Ku-

vauksen	pitää	 lisäksi	olla	 yhdenmukainen	maatiedon	kanssa.272	EIT	antaa	ylipää-

tään	 merkitystä	 erilaisille	 raporteille,	 jotka	 koskevat	 tietyssä	 maassa	 vallitsevaa	

tilannetta.273	Koska	 todistusaineistoa	 on	 vaikea	 hankkia,	 tärkein	 todiste	 on	 usein	

turvapaikanhakijan	 oma	 kertomus	 tapahtuneesta.	 Myös	 oikeuslääketieteellisiä	

lausuntoja	käytetään	todisteina.274	YK:n	pakolaisjärjestön	mukaan	turvapaikanha-

kijan	 kertomus	 on	 uskottava,	 kun	 hänen	 antama	 kuvaus	 on	 johdonmukainen	 ja	

vakuuttava,	se	ei	ole	ristiriidassa	yleisesti	 tunnettujen	faktojen	kanssa	 ja	on	siten	

tasapainoinen	ja	uskottavissa.275	

	

EIT	lausui	Othman-ratkaisussa	vuodelta	2012,	että	tutkiessaan,	onko	kaltoinkohte-

lun	uhka	todellinen	vastaanottavassa	valtiossa,	EIT	huomioi	sekä	kyseisen	valtion	

yleisen	ihmisoikeustilanteen	että	valittajan	erityispiirteet.	Jos	vastaanottava	valtio	

																																																								
270	EIT:	Saadi	v.	Italia	 (37201/06),	kappale	129:	 ”It	 is	 in	principle	 for	 the	applicant	 to	adduce	evi-
dence	capable	of	proving	that	there	are	substantial	grounds	for	believing	that,	if	the	measure	com-
plained	of	were	to	be	implemented,	he	would	be	exposed	to	a	real	risk	of	being	subjected	to	treat-
ment	contrary	to	Article	3	––.	Where	such	evidence	is	adduced,	 it	 is	 for	the	Government	to	dispel	
any	doubts	about	it.”	Ks.	myös	Dembour	2015,	s.	213–214.	
271	Dembour	2015,	s.	245.	Siirtolaiset	kohtaavat	muutoinkin	suuria	haasteita	oikeudellisten	ongel-
mien	selvittämisessä.	Tilanne	on	erityisen	hankala,	jos	siirtolainen	on	luvattomasti	maassa,	pidätet-
tynä	tai	säilössä	tai	jo	maasta	poistettu.	Dembour	2015,	s.	506–507.	
272	EIT:	J.K.	ynnä	muut	v.	Ruotsi	(59166/12),	kappale	102:	”The	Court	considers	that	the	fact	of	past	
ill-treatment	provides	a	strong	indication	of	a	future,	real	risk	of	treatment	contrary	to	Article	3,	in	
cases	 in	which	an	applicant	has	made	a	generally	coherent	and	credible	account	of	events	 that	 is	
consistent	with	information	from	reliable	and	objective	sources	about	the	general	situation	in	the	
country	at	issue.”	Maatiedon	kanssa	on	tosin	se	ongelma,	että	se	voi	osoittaa,	että	kidutusta	ja	kal-
toinkohtelua	esiintyy,	mutta	se	voi	vain	harvoin	vahvistaa,	että	juuri	tiettyä	henkilöä	kidutettiin	tai	
kohdeltiin	kaltoin.	Kelly	2011,	s.	199.	
273	EIT:	Saadi	v.	Italia	(37201/06),	kappale	131:	“––	as	regards	the	general	situation	in	a	particular	
country,	the	Court	has	often	attached	importance	to	the	information	contained	in	recent	reports	––
.”	
274	Kelly	2011,	s.	191.	
275	UNHCR	1998,	s.	3:	”Credibility	is	established	where	the	applicant	has	presented	a	claim	which	is	
coherent	and	plausible,	not	contradicting	generally	known	facts,	and	therefore	is,	on	balance,	capa-
ble	of	being	believed.”	
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on	antanut	vakuudet	sen	suhteen,	että	valittajaa	kohdellaan	asianmukaisesti,	nämä	

vakuudet	 muodostavat	 lisäperusteen,	 jonka	 tuomioistuin	 ottaa	 kokonaisarvioin-

nissaan	huomioon.	Vakuuksien	painoarvo	vaihtelee	 tapauksittain.	Vakuudet	eivät	

kuitenkaan	itsessään	riitä	takaamaan	riittävää	suojaa	kaltoinkohtelua	vastaan.	Ta-

pauksittain	onkin	tutkittava,	turvaavatko	vakuudet	valittajaa	riittävällä	tavalla	kal-

toinkohtelun	 uhalta.	 Vakuuksille	 annettava	 painoarvo	 riippuu	 jokaisessa	 tapauk-

sessa	kyseisenä	ajankohtana	vallitsevista	olosuhteista.276	

	

EIT	on	korostanut,	 että	EIS	3	artiklan	absoluuttisesta	 luonteesta	 johtuen	kaltoin-

kohtelun	uhan	olemassaolo	on	tutkittava	perusteellisesti.277	EIT	totesi	Vilvarajah-

ratkaisussa,	 että	 kaltoinkohtelun	 uhan	 tutkinnan	 on	 keskityttävä	 nimenomaan	

mahdollisen	palautuksen	ennakoitavissa	oleviin	seurauksiin.	Tapauksessa	oli	kyse	

viiden	tamili-nuorukaisen	jo	suoritetusta	palauttamisesta	Yhdistyneestä	kuningas-

kunnasta	 Sri	 Lankaan.	 EIT:n	mukaan	 palautuksen	 aikaan	 oli	mahdollista,	 että	 he	

joutuisivat	pidätetyiksi	 ja	pahoinpidellyiksi	Sri	Lankassa,	mutta	pelkästään	 tällai-

nen	mahdollisuus	ei	ole	riittävä,	jotta	palautuksen	katsottaisiin	rikkovan	EIS	3	ar-

tiklaa.278		

	

EIT	on	katsonut	lisäksi,	että	valittajaan	kohdistuvan	uhan	tulee	olla	yksilöllinen.279	

Useimmissa	 tapauksissa	 maassa	 yleisesti	 vallitseva	 väkivaltainen	 tilanne	 ei	 riko	

EIS	3	artiklaa.280	Pölönen	onkin	todennut,	että	”3	artiklan	loukkauksen	toteaminen	

tietyssä	maassa	vallitsevien	yleisten	olosuhteiden	perusteella	on	hyvin	epätoden-

näköistä”.281	Dembour	kritisoikin	tätä	EIT:n	omaksumaa	kohtuuttoman	rajoittavaa	

tulkintaa	epäinhimillisen	tai	halventavan	kohtelun	sisällöstä	ja	sitä,	että	EIT	pitää	

tiukasti	kiinni	näkemyksestään,	että	henkilöön	kohdistuvan	uhan	tulee	olla	yksilöl-

linen.282	Vilvarajah-ratkaisussa	 EIT	 totesi,	 että	 tilanne	 Sri	 Lankassa	 oli	 sinänsä	

epävakaa,	mutta	 valittajien	 henkilökohtainen	 tilanne	 ei	 ollut	 sen	 huonompi	 kuin	

																																																								
276	EIT:	Othman	(Abu	Qatada)	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(8139/09),	kappale	187.	
277	EIT:	 Vilvarajah	 ynnä	 muut	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (13163/87;	 13164/87;	 13165/87;	
13447/87;	 13448/87),	 kappale	 108:	 ”The	 Court’s	 examination	 of	 the	 existence	 of	 a	 risk	 of	 ill-
treatment	in	breach	of	Article	3	(art.	3)	at	the	relevant	time	must	necessarily	be	a	rigorous	one	in	
view	of	the	absolute	character	of	this	provision	and	the	fact	that	it	enshrines	one	of	the	fundamen-
tal	values	of	the	democratic	societies	making	up	the	Council	of	Europe.”	
278	Ibid.,	kappaleet	108,	111.		
279	Pirjola	2002,	s.	754;	Pölönen	2012a,	s.	369.	
280	FRA	2014,	s.	71.	
281	Pölönen	2012a,	s.	369.	EIT	onkin	katsonut	omassa	oikeuskäytännössään	vain	harvoin,	että	ylei-
sesti	vallitseva	väkivaltainen	tilanne	estää	palautuksen.	Dembour	2015,	s.	231.	
282	Dembour	2015,	s.	199.		
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muillakaan	tamileilla.	Valittajat	oltiin	siis	palautettu	Sri	Lankaan	 ja	heistä	kolmea	

oltiin	kertomansa	mukaan	pahoinpidelty.	EIT	kuitenkin	totesi,	että	heidän	tapauk-

sissaan	ei	ollut	mitään	erityispiirteitä	(special	distinguishing	 features),	 joiden	pe-

rusteella	Yhdistyneen	kuningaskunnan	valtiosihteeri	olisi	voinut	ennakoida	tällai-

sen	kohtelun.283		

	

EIT	 totesi	NA.-ratkaisussa,	 ettei	 se	 ole	 omassa	 oikeuskäytännössään	 kertaakaan	

sulkenut	pois	sellaista	mahdollisuutta,	että	 jossakin	maassa	vallitsisi	niin	väkival-

tainen	 yleistilanne,	 että	 jokainen	 palautus	 kyseiseen	maahan	 olisi	 EIS	 3	 artiklan	

vastaista.	 EIT	 kuitenkin	 jatkoi,	 että	 se	 voisi	 omaksua	 mainitun	 lähestymistavan	

vain	äärimmäisen	vakavissa	yleisen	väkivallan	 tilanteissa.284	Sufi	ja	Elmi	 -ratkaisu	

on	toistaiseksi	ainoa	tapaus,	 jossa	EIT	on	katsonut	tilanteen	ylittävän	tämän	kyn-

nyksen.	EIT	totesi,	että	objektiivisen	informaation	valtava	määrä	osoittaa	vakuut-

tavasti,	 että	Mogadishussa	vallitseva	väkivaltainen	 tilanne	on	niin	vakava,	että	se	

aiheuttaisi	kenelle	tahansa	todellisen	riskin	altistua	EIS	3	artiklan	vastaiselle	koh-

telulle.285	

	

Molen	 ja	Meredithin	mukaan	on	vaikea	 sovittaa	EIS	3	 artiklan	 tarjoama	ehdoton	

suoja	 näkemykseen,	 jonka	 mukaan	 yksilön	 ei	 tule	 vain	 todistaa,	 että	 hänellä	 on	

todellinen	 uhka	 joutua	 vainotuksi,	 vaan	 että	 hänellä	 on	 suhteellisesti	 suurempi	

uhka	kuin	muilla	vastaavassa	haavoittuvassa	asemassa	olevilla.286	Pirjola	totesi	 jo	

vuonna	2002,	että	EIT:n	 linja	olisi	kuitenkin	muuttunut	eikä	 tuomioistuin	antaisi	

enää	niin	paljon	painoa	”yksilön	erottautumiselle	sopimusloukkauksen	uhriksi”.287	

Tätä	näkemystä	tukee	myös	tuoreempi	oikeuskäytäntö.	Salah	Sheekh	-tapauksessa	

valittaja	kuului	niin	sanottuun	Ashraf-vähemmistöön,	ja	valittajan	mukaan	häntä	ja	

hänen	 perhettään	 kaltoinkohdeltiin	 juuri	 vähemmistöön	 kuulumisen	 takia.	 EIT	

																																																								
283	EIT:	 Vilvarajah	 ynnä	 muut	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (13163/87;	 13164/87;	 13165/87;	
13447/87;	13448/87),	kappaleet	111–112.	Dembour	spekuloi	EIT:n	ratkaisun	taustalla	mahdolli-
sesti	vaikuttavia	näkökohtia,	 joiden	takia	EIT	ei	halunnut	vahvistaa	EIS	3	artiklan	rikkomista.	EIT	
mahdollisesti	 pelkäsi,	 että	 jos	päätös	olisi	 valittajille	myönteinen,	Vilvarajah-ratkaisusta	 tulisi	 en-
nakkotapaus,	johon	monet	tulisivat	vetoamaan.	Tämä	puolestaan	”murtaisi	padot”	aina,	kun	maail-
malla	ilmenisi	akuutteja	kriisitilanteita.	Dembour	2015,	s.	231.	
284	EIT:	NA.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(25904/07),	kappale	115.	Ks.	myös	EIT:	Mohammed	v.	Itä-
valta	(2283/12),	kappale	109.	
285	EIT:	 Sufi	 ja	 Elmi	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (8319/07;	 11449/07),	 kappale	 248:	 ”The	 Court	
considers	that	the	large	quantity	of	objective	information	overwhelmingly	indicates	that	the	level	of	
violence	in	Mogadishu	is	of	sufficient	intensity	to	pose	a	real	risk	of	treatment	reaching	the	Article	3	
threshold	to	anyone	in	the	capital.”	
286	Mole	&	Meredith	2010,	s.	43.	
287	Pirjola	2002,	s.	754.	
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totesi,	 että	 valittajalta	 ei	 voida	 vaatia	minkään	 erityispiirteiden	olemassaolon	 to-

distamista	sen	näyttämiseksi,	että	hän	on	henkilökohtaisesti	vaarassa.	 Jos	valitta-

jalta	 edellytettäisiin	 Ashraf-vähemmistöön	 kuulumisen	 lisäksi	 erityispiirteiden	

olemassaoloa,	EIS	3	artiklan	tarjoama	suoja	voisi	EIT:n	mukaan	muuttua	vain	nä-

ennäiseksi.288	EIT	on	 toistanut	 tämän	näkemyksen	useissa	 tapauksissa.289	Valitta-

jan	 täytyy	 kuitenkin	 pystyä	 todistamaan	 jäsenyytensä	 ryhmässä,	 ja	 että	 kaltoin-

kohtelu	johtuu	nimenomaan	jäsenyydestä.290	

	

Turvapaikanhakija	voidaan	kaikesta	huolimatta	palauttaa	kotimaahansa,	jos	hän	ei	

pysty	 vakuuttamaan	 viranomaisille	 olevansa	 todellisessa	 vaarassa	 joutua	 vainon	

kohteeksi	kotimaassaan.	Dembourin	mukaan	tämä	voi	johtua	useistakin	eri	syistä.	

Turvapaikanhakija	ei	välttämättä	pysty	hankkimaan	 tarpeeksi	vakuuttavaa	 todis-

tusaineistoa,	 joka	 todistaisi	 aiemman	 kaltoinkohtelun.	 Hänen	 kertomuksensa	 ei	

välttämättä	muutoinkaan	ole	täysin	uskottava.	Ehkä	hän	ei	erotu	muista	ihmisistä	

tilanteessa,	 jossa	 maassa	 vallitsee	 yleisesti	 väkivaltainen	 tilanne,	 eikä	 ole	 syytä	

uskoa,	että	hän	olisi	henkilökohtaisesti	vaarassa.	Tilanne	vastaanottavassa	valtios-

sa	 saattaa	myös	näyttää	 varsin	 lupaavalta	 sinä	 hetkenä,	 kun	 asiaa	 arvioidaan	 vi-

ranomaisessa	tai	tuomioistuimessa.	Voi	olla	myös	niin,	että	hänen	kotimaassaan	on	

tietty	alue,	jonne	hänet	voitaisiin	palauttaa	ilman	riskiä	kaltoinkohtelusta,	olipa	tuo	

paikka	hänelle	kuinka	vieras	tahansa.291	Syitä	voi	olla	useita	muitakin.	 	

																																																								
288	EIT:	Salah	Sheekh	v.	Alankomaat	(1948/04),	kappale	148.	
289	EIT:	Muminov	v.	Venäjä	 (42502/06),	 kappale	 95;	NA.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(25904/07),	
kappale	116;	Ryabikin	v.	Venäjä	(8320/04),	kappale	114.	
290	Mole	&	Meredith	2010,	s.	44.	
291	Dembour	2015,	s.	244.	
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3.	Dublin-järjestelmä	

3.1.	Järjestelmän	perusta	

	
Kolmannen	maan	 kansalaisen	 tekemän	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	 vas-

tuussa	olevan	jäsenvaltion	määrittäminen	on	jo	pitkään	ollut	EU:n	prioriteetteja.292	

Turvapaikkahakemusten	vastuunmäärittelystä	säädettiin	alun	perin	vuoden	1990	

Schengenin	 yleissopimuksella293 	ja	 Dublinin	 yleissopimuksella294.	 Schengenin	

yleissopimus	 tuli	 voimaan	 26.3.1995.	 Sen	 28–38	 artikloissa	 määritellään,	 mikä	

Schengen-valtio	 on	 vastuussa	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä.	 Sopimuksen	

mukaan	 vain	 yksi	 sopimusvaltio	 on	 vastuussa	 hakemuksen	 käsittelystä.295	More-

no-Laxin	mukaan	sopimuksen	tarkoituksena	oli	muun	muassa	estää	turvapaikka-

hakemusten	keskittyminen	sellaisiin	valtioihin,	joiden	katsottiin	kohtelevan	turva-

paikanhakijoita	parhaiten.	Vastuunmäärittelyn	toivottiin	jakavan	turvapaikanhaki-

joita	tasaisemmin	jäsenvaltioiden	kesken	estämällä	hakijoilta	vapaus	valita	valtio,	

joka	käsittelee	hakemuksen.296		

	

Schengenin	yleissopimuksen	turvapaikkaa	koskevat	artiklat	korvautuivat	Dublinin	

yleissopimuksella	sen	tullessa	voimaan	1.9.1997.	Sopimusten	artiklat	ovat	oleelli-

silta	osiltaan	 samankaltaisia.	Dublinin	yleissopimuksessa	korostettiin	 entisestään	

jo	Schengenin	yleissopimuksessa	noudatettua	periaatetta,	että	vain	yksi	jäsenvaltio	

on	 vastuussa	 hakemuksen	 käsittelystä.297	Sopimuksen	 johdanto-osan	mukaan	 jä-

senvaltiot	pyrkivät	 takaamaan	 turvapaikanhakijoille,	että	 ”jokin	 jäsenvaltio	käsit-

telee	 heidän	 hakemuksensa	 ja	 ettei	 turvapaikanhakijoita	 lähetetä	 jäsenvaltiosta	

toiseen,	ilman	että	mikään	näistä	valtioista	myöntää	olevansa	toimivaltainen	käsit-

telemään	turvapaikkahakemuksen”.298		

	

Peersin	mukaan	valtiot	allekirjoittivat	Dublinin	yleissopimuksen,	koska	ne	pelkä-

sivät	 EU:n	 sisäisten	 rajatarkastusten	 poistamisen	 johtavan	 rinnakkaisten	 turva-

																																																								
292	Moreno-Lax	2012,	s.	1.	
293	Tarkastusten	asteittaisesta	lakkauttamisesta	yhteisillä	rajoilla	14	päivänä	kesäkuuta	1985	Bene-
lux-talousliiton	 valtioiden,	 Saksan	 liittotasavallan	 ja	 Ranskan	 tasavallan	 hallitusten	 välillä	 tehdyn	
Schengenin	sopimuksen	soveltamisesta	tehty	yleissopimus.	
294	Yleissopimus	 Euroopan	 yhteisöjen	 jäsenvaltioon	 jätetyn	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	
vastuussa	olevan	valtion	ratkaisemisesta.	
295	Schengenin	yleissopimus,	artikla	29,	kohta	3.	
296	Moreno-Lax	2012,	s.	2.	
297	Ibid.,	s.	2–3.	
298	Dublinin	yleissopimus,	johdanto-osan	kohta	4.	
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paikkahakemusten	(eli	saman	hakijan	useammassa	jäsenvaltiossa	tekemien	turva-

paikkahakemusten)	 lisääntymiseen.	 Ilman	 yhteisiä	 vastuunmäärittämissääntöjä	

jäsenvaltiot	 tulkitsisivat	eri	 tavoin,	mikä	tai	mitkä	 jäsenvaltiot	ovat	vastuussa	ha-

kemuksen	 käsittelystä.	 Tämän	 ongelman	 ratkaisemiseksi	 Dublinin	 yleissopimuk-

seen	 sisällytettiin	 hierarkkiset	 kriteerit299,	 jotka	 määräävät	 mikä	 jäsenvaltio	 on	

vastuussa	turvapaikkahakemuksen	käsittelystä.300		

	

Dublinin	 yleissopimuksen	 korvasi	 1.9.2003	 vastuunmäärittämisasetus301	eli	 niin	

sanottu	Dublin	II	-asetus.	Dublin	II	-asetuksessa	vahvistettiin	Dublinin	ja	Schenge-

nin	 yleissopimusten	 pääperiaatteet.302	Asetuksen	 myötä	 koko	 Dublin-järjestelmä	

tuotiin	 EU:n	 hallinnon	 alaisuuteen.	 Dublinin	 yleissopimuksen	mukaiset	 vastuun-

määrittämiskriteerit	pitkälti	säilytettiin,	mutta	niitä	selvennettiin.303	Edelleen	yksi	

ainoa	 jäsenvaltio	 käsitteli	 turvapaikkahakemuksen.	 Asetuksessa	 korostettiin	 tur-

vapaikkahakemusten	käsittelystä	vastuussa	olevan	 jäsenvaltion	nopeaa	määritte-

lyä	 ja	myös	 itse	 turvapaikkahakemusten	käsittelyn	nopeutta.304	Asetuksen	 tavoit-

teena	 oli	 osaltaan	 rationalisoida	 ja	 tehostaa	 turvapaikkahakemusten	 käsittelyä	

verrattuna	aiempaan.305	Dublin	II	 -asetus	sisältää	lisäyksiä	 ja	muutoksia	perustei-

den	 etusijajärjestykseen.306	Lisäksi	 asetus	 paransi	 perheiden	 asemaa	 ja	 nopeutti	

turvapaikanhakijoiden	siirtoprosessia	jäsenvaltioiden	välillä.307		

	

Dublin	II	-asetus	on	osa	Euroopan	yhteistä	turvapaikkajärjestelmää	(Common	Eu-

ropean	 Asylum	 System,	 CEAS),	 jonka	 luomisen	 Eurooppa-neuvosto	 oli	 asettanut	

																																																								
299	Ibid.,	 artiklat	 4–8.	Yksinkertaistetusti	 hierarkia	on	 seuraava:	1)	 Jäsenvaltio,	 jossa	 turvapaikan-
hakijalla	on	perheenjäsen,	jolle	on	myönnetty	pakolaisstatus,	2)	Jäsenvaltio,	jossa	turvapaikanhaki-
jalla	on	voimassa	oleva	oleskelulupa	tai	viisumi,	3)	 Jäsenvaltio,	 johon	turvapaikanhakija	on	 jäsen-
valtioiden	alueelle	saapuessaan	ensimmäisenä	 luvattomasti	 tullut,	4)	 Jäsenvaltio,	 joka	on	velvolli-
nen	suorittamaan	ulkomaalaisen	maahantulotarkastuksen	jäsenvaltioiden	alueelle	saavuttaessa,	5)	
Jollei	muut	perusteet	sovellu,	vastuussa	on	ensimmäinen	jäsenvaltio,	jossa	turvapaikkahakemus	on	
jätetty.	Tämä	hierarkia	ei	ole	muuttunut	perusteiltaan	myöhemmissä	Dublin-asetuksissa.	
300	Peers	2011,	s.	357–366.	Ks.	myös	Raitio	2011,	s.	113–115.		
301	Asetus	343/	2003.	
302	Ibid.,	johdanto-osan	kohta	5.	
303	Fratzke	2015,	s.	3.	
304	Asetus	343/	2003,	johdanto-osan	kohta	4.	
305	EUT:	N.S.	vastaan	Secretary	of	State	for	the	Home	Department	ja	M.E.	ynnä	muut	vastaan	Refugee	
Applications	 Commissioner	 ja	Minister	 for	 Justice,	 Equality	 and	 Law	 Reform	 (C411/10;	 C493/10),	
kappale	79	(jatkossa	N.S.	ja	M.E.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta).	Ks.	myös	Ni	2014,	s.	75.	
306	Erityisesti	on	syytä	mainita,	että	hierarkian	ylimmälle	portaalle	nostettiin	ilman	huoltajaa	tule-
vat	 alaikäiset.	 Tällöin	 vastuussa	 6	 artiklan	 mukaan	 on	 jäsenvaltio,	 jossa	 ”joku	 hänen	 perheen-
jäsenensä	 laillisesti	oleskelee,	mikäli	 tämä	on	alaikäisen	edun	mukaista.	 Jollei	alaikäisellä	ole	per-
heenjäsentä,	 turvapaikkahakemuksen	käsittelystä	on	vastuussa	se	 jäsenvaltio,	 jossa	alaikäinen	on	
tehnyt	turvapaikkahakemuksensa.”	
307	Asetus	343/	2003,	artikla	17.	Vrt.	Dublinin	yleissopimus,	artikla	11.	
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vuoden	1999	Tampereen	 kokouksessaan	 tavoitteekseen.	 Euroopan	 yhteinen	 tur-

vapaikkajärjestelmä	 perustuu	 ”Geneven	 yleissopimuksen	 täysimääräiseen	 ja	 ko-

konaisvaltaiseen	 soveltamiseen,	 jolloin	 varmistetaan,	 että	 ketään	 ei	 palauteta	 ta-

kaisin	vainottavaksi,	eli	noudatetaan	edelleen	palauttamiskiellon	periaatetta”.	Eu-

rooppa-neuvosto	asetti	järjestelmän	tavoitteeksi	oikeudenmukaisen,	tehokkaan	ja	

yhdenmukaisen	 turvapaikkajärjestelmän	 luomisen.308	Dublin-järjestelmä	 perus-

tuukin	epäsuoraan	oletukseen	siitä,	että	turvapaikanhakijat	saavat	nauttia	saman-

laisista	elinoloista	ja	oikeuksista	kaikissa	jäsenvaltioissa.309	

	

Dublin	II	-asetuksen	korvasi	puolestaan	vuonna	2013	uusi	vastuunmäärittämisase-

tus310	eli	niin	sanottu	Dublin	III	-asetus.	Dublin	III	-asetusta	sovelletaan	turvapaik-

kahakemuksiin,	jotka	on	jätetty	1.1.2014	tai	sen	jälkeen.311	Uusi	Dublin-järjestelmä	

ei	ole	oleellisilta	osiltaan	muuttunut	aiempaan	verrattuna,	mutta	turvapaikanhaki-

joiden	asema	on	parantunut	jonkin	verran	uudistuneen	Dublin	III	-asetuksen	myö-

tä.	Dublin	 II	 -asetukseen	verrattuna	uuden	Dublin	 III	 -asetuksen	myötä	 turvapai-

kanhakijoiden	 tiedonsaantioikeudet	 ovat	 lisääntyneet,	 hakijoiden	 henkilökohtai-

nen	 puhuttelu	 on	 nykyään	 lähtökohtaisesti	 pakollista,	 alaikäisten	 asemaa	 on	 pa-

rannettu,312	perheenjäsenten	ja	sukulaisten	määritelmiä	on	laajennettu,	siirtopää-

töksiin	 liittyvät	 oikeussuojakeinot	 ovat	 monipuolistuneet,	 takaisinottopyyntöjen	

aikarajoja	 on	 pidennetty	 ja	 säilöönotto	 siirtämistä	 varten	 on	 tehty	 poikkeuksel-

liseksi	menettelyksi.313		

	

Euroopan	yhteinen	turvapaikkajärjestelmä	muodostuu	nykyään	Dublin	III	-asetus	

mukaan	 luettuna	viiden	EU-normin	muodostamasta	kokonaisuudesta.	Turvapaik-

kamenettelyjä	koskevalla	direktiivillä314	pyritään	luomaan	yhdenmukainen	järjes-

telmä	 turvapaikkahakemusten	käsittelyyn.	Vastaanotto-olosuhteita	koskevalla	di-

rektiivillä315	pyritään	varmistamaan	riittävän	hyvät	ja	yhdenmukaiset	vastaanotto-

																																																								
308	Eurooppa-neuvosto	1999,	kappaleet	13–15.	 	
309	Guild	et	al.	2015b,	s.	58.	
310	Asetus	604/	2013.	 	
311	Ibid.,	artikla	49.	
312	Asetuksen	 johdanto-osan	 13	 kohdan	mukaisesti	 asetusta	 sovellettaessa	 tulisi	 ylipäätään	 ottaa	
ensisijaisesti	huomioon	lapsen	etu.	Lapsen	etua	arvioitaessa	tulisi	huomioida	”erityisesti	alaikäisen	
hyvinvointi	ja	sosiaalinen	kehitys,	turvallisuusnäkökohdat	sekä	alaikäisen	näkemykset	hänen	ikän-
sä	ja	kehitystasonsa	mukaisesti,	mukaan	lukien	hänen	taustansa”.		
313	Asetus	604/	2013,	artiklat	2,	4–6,	23,	27–28.	
314	Direktiivi	2013/	32.	
315	Direktiivi	2013/	33.	
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olot	kaikkialla	unionissa.	Aseman	määrittelyä	koskevassa	direktiivissä316	määritel-

lään	 perusteet	 kansainvälisen	 suojelun	myöntämiselle.	 Eurodac-asetuksella317	on	

perustettu	EU:n	sormenjälkitietokanta.318	

	

Euroopan	komissio	jätti	toukokuussa	2016	ehdotuksensa	niin	sanotuksi	Dublin	IV	

-asetukseksi,	joka	korvaisi	Dublin	III	-asetuksen.	Komission	mukaan	tavoitteena	on	

tehdä	Euroopan	yhteiseen	turvapaikkajärjestelmään	mittava	uudistus,	 johon	kuu-

luu	myös	Eurodac-asetuksen	korvaaminen	uudella	ja	Euroopan	turvapaikkaviras-

ton	perustaminen.	Ehdotuksen	tavoitteina	on	erityisesti:	1)	”parantaa	järjestelmän	

kykyä	tehokkaasti	määrittää	yksi	ainoa	jäsenvaltio,	joka	vastaa	tietyn	kansainvälis-

tä	suojelua	koskevan	hakemuksen	käsittelystä”,	2)	”varmistaa	oikeudenmukainen	

vastuunjako	jäsenvaltioiden	välillä	täydentämällä	nykyistä	järjestelmää	korjaavalla	

jakomekanismilla,	 joka	käynnistyisi	 automaattisesti	 tilanteissa,	 joissa	 jäsenvaltiot	

joutuisivat	käsittelemään	suhteettoman	suurta	turvapaikanhakijoiden	määrää”,	 ja	

3)	 ”ehkäistä	 väärinkäytöksiä	 ja	 hakijoiden	 edelleen	 liikkumista	 EU:ssa	 erityisesti	

asettamalla	 hakijoille	 selkeästi	 velvollisuus	 tehdä	 hakemuksensa	 jäsenvaltiossa,	

johon	 he	 ovat	 ensiksi	 tulleet,	 ja	 jäädä	 jäsenvaltioon,	 jonka	 on	määritetty	 olevan	

vastuussa	hakemuksen	käsittelystä”.319	

	

Ehdotetun	asetuksen	merkittävimmät	muutokset	suhteessa	Dublin	III	-asetukseen	

ovat	 korjaavan	 jakomekanismin	 perustaminen,320	perheenjäsenten	 määritelmän	

laajentaminen	 sisällyttämällä	 käsitteeseen	myös	 hakijan	 sisarukset,	 velvollisuuk-

sien	 asettaminen	 hakijalle	 ja	 seuraukset	 velvollisuuksien	 noudattamatta	 jättämi-

sestä,321 	nopeutettu	 menettely	 tietyissä	 tilanteissa,322	esiprosessin	 perustami-

																																																								
316	Direktiivi	2011/	95.	
317	Asetus	603/	2013.	
318	EU:	Euroopan	komissio	2014,	s.	2–3.	
319	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	2–3.	
320	Korjaava	 jakomekanismi	 liittyy	 tilanteeseen,	 jossa	 jokin	 jäsenvaltio	on	vastaanottanut	suhteet-
toman	suuren	määrän	 turvapaikkahakemuksia,	 joiden	käsittelystä	 se	on	 itse	vastuussa.	 Jokaisella	
jäsenvaltiolla	on	oma	viiteluku,	joka	perustuu	puoliksi	valtion	väkilukuun	ja	puoliksi	bruttokansan-
tuotteeseen.	 Korjaava	 jakomekanismi	 aktivoituu,	 jos	 turvapaikkahakemusten	 määrä	 ylittää	 150	
prosenttia	valtion	viiteluvusta.	Kaikki	jakomekanismin	aktivoitumisen	jälkeiset	uudet	turvapaikka-
hakemukset	jaetaan	Dublin-valtioiden	kesken.	Ibid.,	s.	70–72.	
321	Ehdotuksen	 mukaan	 luvattomasti	 jäsenvaltioiden	 alueelle	 tulleen	 tai	 jäsenvaltiossa	 laillisesti	
oleskelevan	henkilön	on	tehtävä	hakemus	jäsenvaltiossa,	johon	hän	tuli	ensin,	jos	hän	haluaa	hakea	
kansainvälistä	suojelua.	Turvapaikanhakijalla	olisi	myös	velvoite	esittää	”puhuttelun	aikana	kaikki	
hakemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevan	jäsenvaltion	määrittämisen	kannalta	olennaiset	seikat	ja	
tiedot	ja	tehtävä	yhteistyötä”.	Jos	hakija	ei	noudata	ensin	mainittua	velvollisuutta,	hakemus	käsitel-
lään	nopeutetussa	menettelyssä.	Ibid.,	s.	42–43.	
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nen323	ja	menettelyn	 eri	 vaiheiden	määräaikojen	 lyhentäminen.	 Perusteiden	 hie-

rarkkisuus	sen	sijaan	säilyy	samanlaisena.	Osaan	perusteista	tulee	pieniä	muutok-

sia.324	Ehdotuksessa	korostetaan	sitä,	että	”oikeus	hakea	kansainvälistä	suojelua	ei	

sisällä	hakijan	oikeutta	valita	kansainvälistä	suojelua	koskevan	hakemuksen	käsit-

telystä	vastuussa	olevan	valtio”.325	

	 	

3.2.	Järjestelmän	tarkoitus	

3.2.1.	Järjestelmän	tavoitteet	ja	perusteiden	hierarkia	
	

Dublin	 III	 -asetus	 muodostaa	 Dublin-järjestelmän	 kulmakiven.	 Dublin	 III	 -

asetuksen	tarkoituksena	on	määritellä	mahdollisimman	nopeasti	ja	yksiselitteises-

ti	 turvapaikkahakemuksen	käsittelystä	 vastuussa	oleva	Dublin-jäsenvaltio	 ja	 var-

mistaa	hakijoille	tehokas	pääsy	turvapaikkamenettelyyn.326	Näin	estetään	se,	ettei	

turvapaikanhakijoita	 vain	 siirrellä	 jäsenvaltiosta	 toiseen,	 ilman	 että	 yksikään	 jä-

senvaltio	 ottaisi	 vastuuta	 hakemuksen	 käsittelystä	 (refugees	 in	 orbit	 -ilmiö).327		

Toisena	 tavoitteena	on	estää	 turvapaikkamenettelyjen	väärinkäyttöä	 eli	 sitä,	 että	

turvapaikanhakija	 jättää	 useita	 turvapaikkahakemuksia	 eri	 jäsenvaltioissa.	 Muu-

toin	 turvapaikanhakija	 voisi	 paitsi	 pidentää	 oleskeluaan	 jäsenvaltioiden	 alueella	

myös	parantaa	mahdollisuuksiaan	saada	turvapaikka	edes	jostain	jäsenvaltiosta.328		

	

																																																																																																																																																																		
322	Esimerkiksi	jos	hakijan	katsotaan	”olevan	vaaraksi	jäsenvaltion	kansalliselle	turvallisuudelle	tai	
yleiselle	 järjestykselle”,	 hänen	 katsotaan	 tulevan	 turvallisesta	 kolmannesta	maasta	 tai	 jos	 hän	 ei	
noudata	 edellisessä	 alaviitteessä	 mainittua	 velvollisuuttaan	 tehdä	 turvapaikkahakemus	 tietyssä	
valtiossa.	Ibid.	
323	Kyseinen	prosessi	 tapahtuu	ennen	hakemuksesta	vastuussa	olevan	 jäsenvaltion	määrittämistä.	
Siinä	 tarkistetaan,	 puuttuvatko	 turvapaikkahakemukselta	 ”käsiteltäväksi	 ottamisen	 edellytykset	
sillä	 perusteella,	 että	 hakija	 on	 tullut	maahan	 ensimmäisestä	 turvapaikkamaasta	 tai	 turvallisesta	
kolmannesta	maasta”.	Ibid.,	s.	15,	42.	
324	Ibid.,	s.	15–20,	39,	42–43,	47–51,	70–72.		
325	Ibid.,	 s.	 44.	 Hruschkan	mukaan	 ylipäätään	 useimmat	 ehdotetuista	 muutoksista	 pyrkivät	 teke-
mään	turvapaikanhakijalla	selväksi	sen,	että	hänellä	ei	ole	oikeutta	valita	hakemuksen	käsittelystä	
vastuussa	olevaa	valtiota.	Hruschka	2016,	kappale	11.	Ehdotus	on	saanut	paljon	kritiikkiä	osakseen.	
Progin-Theuerkaufin	mielestä	 ehdotuksen	mukainen	 asetus	 asettaisi	 suurimman	 taakan	 edelleen	
EU:n	 ulkorajoille.	 Hän	 ei	 usko,	 että	 jakomekanismia	 sovellettaisiin	 lainkaan,	 koska	 viitelukuja	 ei	
saavutettaisi.	Tätä	hän	perustelee	sillä,	että	Turkki	katsottaisiin	turvalliseksi	valtioksi,	joten	Turkin	
kautta	tulleet	turvapaikanhakijat	palautettaisiin	heti	esiprosessin	jälkeen	sinne.	Esiprosessin	takia	
turvapaikkahakemuksen	 saaminen	 käsiteltäväksi	 vaikeutuisi	 muutenkin	 entisestään.	 Progin-
Theuerkauf	 2016,	 kappaleet	 15–16.	 ECREn	 kritiikki	 kohdistuu	muun	muassa	 esiprosessiin	 ja	 no-
peutettuun	prosessiin.	ECREn	mielestä	ne	tulisi	poistaa,	koska	ne	sivuuttavat	perhesiteiden	merki-
tyksen,	luovat	uuden	työlään	prosessivaiheen	ja	lisäävät	ulkorajavaltioiden	taakkaa.	ECRE	2016,	s.	
2.	Ks.	myös	Pro	Asyl	2016.	
326	Asetus	604/	2013,	johdanto-osan	kohta	5.	
327	Brekke	&	Brochmann	2015,	s.	147.	
328	Battjes	2006,	s.	387–388;	EU:	Euroopan	komissio	2008,	s.	3.	
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Dublin-järjestelmässä	pyritään	yllä	mainittuihin	tavoitteisiin	siten,	että	yksi	ainoa	

jäsenvaltio	 vastaa	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä.	 Turvapaikanhakijan	 nä-

kökulmasta	 katsottuna	 voidaan	 sanoa,	 että	 joku	 jäsenvaltio	 on	 aina	 velvollinen	

käsittelemään	 turvapaikkahakemuksen.329	Jos	 turvapaikkahakemuksen	käsittelys-

tä	vastuussa	oleva	jäsenvaltio	antaa	kielteisen	turvapaikkapäätöksen,	muut	jäsen-

valtiot	tunnustavat	tämän	päätöksen.	Myönteistä	turvapaikkapäätöstä	muut	jäsen-

valtiot	eivät	sen	sijaan	tunnusta.330	

	

Dublin	 III	 -asetuksessa	määritellään	hierarkkiset	 kriteerit,	 joiden	mukaan	 arvioi-

daan,	mikä	 jäsenvaltio	on	vastuussa	 turvapaikkahakemuksen	käsittelystä.331	Käy-

tännössä	 yleisin	 kriteeri	 on	 ensimmäinen	 Dublin-jäsenvaltio,	 johon	 turvapaikan-

hakija	 on	 saapunut,	 vaikka	 tämä	 kriteeri	 onkin	 hierarkiassa	 vasta	 neljäntenä.332	

Toinen	yleisesti	käytetty	kriteeri	on	oleskeluluvan	tai	viisumin	myöntäminen.	Eu-

roopan	parlamentin	ja	neuvoston	vuonna	2016	julkaisemassa	asetusehdotuksessa	

Dublin	 IV	 -asetukseksi	 todetaan,	 että	 ”Eurodac-tiedot	 ja	 viisumitietojärjestelmän	

(VIS)	tiedot	hyväksytään	todisteina	melkein	kaikissa	jäsenvaltioissa,	ja	ne	ovatkin	

vastuun	 määrittämisessä	 yleisimmin	 käytetyt	 todisteet”.	 Perhesiteisiin	 liittyviä	

perusteita	sen	sijaan	”käytettiin	harvoin	 lähinnä	sen	vuoksi,	että	perheen	 jäljittä-

minen	tai	todisteiden	hankkiminen	perhesiteistä	on	vaikeaa”.	Turvapaikanhakijoi-

den	onkin	usein	vaikea	tarjota	asiakirjatodisteita,	kuten	syntymä-	tai	vihkitodistus-

ta,	vaikka	juuri	nämä	olisivat	keskeisiä	todisteita	perhesiteistä.333	

	

																																																								
329	Asetus	604/	2013,	artikla	3,	kohta	1.	
330	Guild	et	al.	2015a,	s.	43.	Guild	et	al.	toteavat,	että	jos	turvapaikanhakijan	hakemusta	ei	hyväksytä	
yhdessä	 jäsenvaltiossa	 ja	 hän	 hakee	 tämän	 jälkeen	 turvapaikkaa	 toisessa	 jäsenvaltiossa,	 toinen	
jäsenvaltio	 voi	 kieltäytyä	 tutkimasta	 hakemusta,	 koska	 se	 tunnustaa	 ensimmäisen	 jäsenvaltion	
tekemän	 kielteisen	 päätöksen	 oikeudellisen	 pätevyyden.	 Toisen	 jäsenvaltion	 tulee	 tämän	 jälkeen	
pyytää	ensimmäistä	valtiota	ottamaan	 turvapaikanhakija	Dublin-järjestelmän	mukaisesti	 takaisin.	
Jos	 turvapaikanhakijalle	 puolestaan	myönnetään	 turvapaikka	 ja	 hän	 siirtyy	 luvatta	 toiseen	 jäsen-
valtioon	tämän	jälkeen	ja	hakee	siellä	turvapaikkaa,	toinen	jäsenvaltio	voi	katsoa	hakemuksen	pe-
rusteettomaksi	ja	hylätä	sen	tutkimatta	hakemusta.	Guild	et	al.	2015a,	s.	43.	Guild	et	al.	toteavatkin	
toisessa	julkaisussa,	että	tämä	jättää	turvapaikanhakijalle	rajatut	vaihtoehdot:	ensimmäisen	jäsen-
valtion	 tekemän	 kielteisen	 turvapaikkapäätöksen	 myötä	 hänet	 voidaan	 joko	 evätä	 koko	 unionin	
alueella	 tai	 hänet	 voidaan	eristää	myönteisen	 turvapaikkapäätöksen	 tehneen	 jäsenvaltion	 rajojen	
sisään.	Tämä	saattaakin	motivoida	turvapaikanhakijoita	siirtymään	toiseen	jäsenvaltioon	tekemään	
siellä	 turvapaikkahakemus,	 jos	 pakolaisstatuksen	 saaneiden	 olot	 ensimmäisessä	 valtiossa	 ovat	
selvästi	puutteelliset.	Guild	et	al.	2015b,	s.	30.	Osa	turvapaikanhakijoista	myös	tiedostaa,	että	tietys-
sä	 jäsenvaltiossa	 turvapaikkahakemuksen	 menestymisen	 mahdollisuudet	 ovat	 paremmat	 kuin	
jossakin	muussa	jäsenvaltiossa.	
331	Asetus	604/	2013,	artikla	7,	kohta	1.	
332	Guild	et	al.	2015b,	s.	17.	
333	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	9–10.	
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Yksinkertaistetusti	hierarkia	on	seuraava:334	

	
1.	Alaikäiset:	 Jos	 hakija	 on	 ilman	huoltajaa	 oleva	 alaikäinen,	 hakemuk-

sen	 käsittelystä	 on	 vastuussa	 se	 jäsenvaltio,	 jossa	 hänen	 asetuksessa	

määritelty	perheenjäsen	tai	sukulainen	laillisesti	oleskelee,	mikäli	tämä	

on	alaikäisen	edun	mukaista.	

	

2.	Kansainvälistä	suojelua	saavat	tai	hakevat	perheenjäsenet:	Jos	hakijal-

la	on	perheenjäsen,	jonka	on	sallittu	oleskella	jäsenvaltiossa	kansainvä-

listä	 suojelua	 saavana	henkilönä	 tai	 perheenjäsenen	 turvapaikkaa	 kos-

kevaa	hakemusta	ei	ole	vielä	ratkaistu,	kyseinen	jäsenvaltio	on	vastuus-

sa	hakemuksesta.	

	

3.	Oleskelulupien	tai	viisumien	myöntäminen:	Jos	hakijalla	on	voimassa	

oleva	 oleskelulupa	 tai	 viisumi,	 hakemuksen	 käsittelystä	 on	 vastuussa	

luvan	 tai	 viisumin	 myöntänyt	 jäsenvaltio.	 Oleskeluluvan	 tai	 viisumin	

myöntänyt	 jäsenvaltio	on	vastuussa	hakemuksen	käsittelystä	määrätyn	

ajan	myös	siitä	hetkestä,	kun	oleskeluluvan	tai	viisumin	voimassaolo	on	

päättynyt.	

	

4.	Maahantulo	ja/	tai	oleskelu:	Jos	todisteiden	perusteella	voidaan	tode-

ta,	että	hakija	on	ylittänyt	jäsenvaltion	rajan	luvattomasti	maitse,	merit-

se	 tai	 lentoteitse	 kolmannesta	 maasta	 käsin,	 turvapaikkahakemuksen	

käsittelystä	 vastaa	 se	 jäsenvaltio,	 johon	 henkilö	 on	 tällä	 tavoin	 tullut.	

Tämä	 vastuu	 päättyy	 vuoden	 kuluttua	 luvattomasta	 rajan	 ylittämises-

tä.335	

	

5.	Viisumivapaa	maahantulo:	Jos	kolmannen	maan	kansalainen	tai	kan-

salaisuudeton	henkilö	saapuu	sellaisen	jäsenvaltion	alueelle,	jossa	häntä	

koskeva	 viisumipakko	 on	 poistettu,	 kyseinen	 jäsenvaltio	 on	 vastuussa	

turvapaikkahakemuksen	käsittelystä.	

	

																																																								
334	Ks.	tarkemmin	asetus	604/	2013,	artiklat	7–15.	
335	Ehdotuksessa	Dublin	 IV	 -asetukseksi	 tämä	 vuoden	määräaika	 on	poistunut.	 EU:	 Euroopan	 ko-
missio	2016,	s.	50–51.	Tämä	tarkoittaisi	sitä,	että	EU:n	rajavaltioiden	vastuu	tällaisten	siirtolaisten	
mahdollisten	 turvapaikkahakemusten	 käsittelystä	 ei	 loppuisi	 koskaan,	 ellei	 luonnollisesti	 jokin	
toinen	peruste	siirtäisi	vastuuta	 toiselle	 jäsenvaltiolle	 tai	 toinen	 jäsenvaltio	ottaisi	vastuuta	hake-
muksesta	vapaaehtoisesti.	
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6.	 Hakemuksen	 tekeminen	 lentokentän	 kansainvälisellä	 kauttakulku-

alueella:	Jos	kolmannen	maan	kansalainen	tai	kansalaisuudeton	henkilö	

tekee	turvapaikkahakemuksen	 jäsenvaltion	 lentokentän	kansainvälisel-

lä	 kauttakulkualueella,	 kyseinen	 jäsenvaltio	 on	 vastuussa	 hakemuksen	

käsittelystä.	

	

7.	 Jos	mikään	 yllä	mainituista	 kriteereistä	 ei	 sovellu,	 turvapaikkahake-

muksen	käsittelystä	on	vastuussa	ensimmäinen	jäsenvaltio,	jossa	turva-

paikkahakemus	on	jätetty.336		

	

Jos	 turvapaikanhakija	 hakee	 turvapaikkaa	 valtiossa,	 joka	 ei	 ole	 Dublin	 III	 -

asetuksen	mukaisesti	vastuussa	hakemuksen	käsittelystä,	kyseinen	valtio	voi	pyy-

tää	 hakemuksesta	 vastuussa	 olevaa	 jäsenvaltiota	 ottamaan	 hakijan	 vastaan.	 Vas-

taanottopyynnön	esittävän	jäsenvaltion	on	aloitettava	siirtoprosessi	säädetyn	ajan	

kuluessa,	muutoin	vastuu	siirtyy	sille	itselleen.337	Vastaanottopyyntöä	esittäessään	

valtion	tulee	esittää	asetuksessa	säädetyt	 todisteet,	 jotka	osoittavat,	että	vastaan-

ottava	valtio	 todellisuudessa	on	vastuussa	hakemuksen	käsittelystä.338	Todisteina	

toimivat	muun	muassa	yllä	mainitut	perhesiteet,	oleskelulupa,	viisumi	ja	maahan-

tulo.	Jos	vastaanottopyyntöön	ei	vastata	säädetyssä	ajassa,	vastaanottopyyntö	kat-

sotaan	 hyväksytyksi	 ja	 vastuu	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	 siirtyy	 vas-

taanottavalle	 valtiolle.339	Siirrettävällä	 turvapaikanhakijalla	 on	 mahdollisuus	 ha-

kea	muutosta	siirtopäätökseen	tai	sen	uudelleen	käsittelyä	tuomioistuimessa.340	

	

Jotta	 Dublin-järjestelmä	 voisi	 toimia	 optimaalisesti,	 palauttavan	 jäsenvaltion	 vi-

ranomaisten	 on	 pystyttävä	 luottamaan	 siihen,	 että	 vastaanottavan	 jäsenvaltion	

viranomaiset	 käsittelevät	 turvapaikkahakemuksen	 asianmukaisesti.341	Tätä	 vaati-

musta	ei	poista	edes	mahdollisuus	hyödyntää	Dublin	 III	 -asetuksen	niin	sanottua	

suvereenisuuslauseketta.	 Suvereenisuuslausekkeen	mukaan	kukin	 jäsenvaltio	 voi	

																																																								
336	Asetus	604/	2013,	artikla	3,	kohta	2.	
337	Ibid.,	 artikla	21,	kohta	1.	Yleissääntönä	on,	 että	 jäsenvaltion	on	 tehtävä	vastaanottopyyntö	vii-
meistään	kolmen	kuukauden	kuluessa	turvapaikkahakemuksen	jättämispäivästä.	 Jos	hakijasta	sen	
sijaan	saadaan	Eurodac-osuma,	pyyntö	on	lähetettävä	jo	kahden	kuukauden	kuluessa	osuman	saa-
misesta.	
338	Ibid.,	artikla	21,	kohta	3.	
339	Ibid.,	artikla	22,	kohdat	1,	7.	Pyyntöön	on	vastattava	pääsääntöisesti	kahden	kuukauden	kulues-
sa	pyynnön	vastaanottamisesta.	
340	Ibid.,	artikla	27.	
341	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	4.	
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päättää	käsitellä	turvapaikkahakemuksen	itse,	vaikka	se	ei	olisi	siitä	vastuussa.342	

Jäsenvaltioilla	on	tämä	mahdollisuus	aina,	eikä	se	ole	riippuvainen	turvapaikanha-

kijan	tai	toisen	jäsenvaltion	suostumuksesta.	Jäsenvaltioilla	on	täten	myös	itsenäis-

tä	 harkintavaltaa.	 Dublin-järjestelmään	 ei	 ole	 missään	 vaiheessa	 kuulunutkaan	

ehdotonta	 velvollisuutta	 palauttaa	 turvapaikanhakija	 hakemuksen	 käsittelystä	

vastuussa	olevaan	Dublin-valtioon.		

	

3.2.2.	Eurodac-järjestelmä	
	

Dublin	III	-asetusta	tukee	erityisesti	Eurodac-järjestelmä,	jonka	mukaisesti	kaikilta	

vähintään	 14-vuotiailta	 laittomasti	 maahan	 tulleilta	 sekä	 turvapaikkaa	 hakevilta	

henkilöiltä	otetaan	 sormenjäljet,	 jotka	 siirretään	Eurodac-tietojärjestelmään.	 Sor-

menjälkitietoja	 vertaamalla	 voidaan	 varmistua	 turvapaikanhakijan	 henkilöllisyy-

destä	ja	tarkistaa	turvapaikkahakemuksen	käsittelystä	vastuussa	oleva	jäsenvaltio	

ja	 onko	 henkilö	 mahdollisesti	 jo	 tehnyt	 turvapaikkahakemuksen	 jossain	 Dublin-

jäsenvaltiossa.343	Jos	 turvapaikanhakija	on	saapunut	 laittomasti	Eurooppaan,	eikä	

hänellä	ole	perhesiteitä	kansainvälistä	suojelua	saaviin,	Eurodac-rekisteröinti	saat-

taa	lopulta	määrittää	hakemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevan	jäsenvaltion.		

	

Turvapaikanhakijat	ovat	monesti	tietoisia	siitä,	että	he	voivat	lähtökohtaisesti	ha-

kea	 turvapaikkaa	 vain	 siinä	 valtiossa,	 johon	 he	 ensimmäisenä	 Euroopassa	 tule-

vat.344	Tämä	 saattaakin	 motivoida	 turvapaikanhakijoita	 välttelemään	 Eurodac-

rekisteröintiä	tietyissä	jäsenvaltioissa,	jos	he	haluavat	tehdä	turvapaikkahakemuk-

sensa	 jossain	 muussa	 jäsenvaltiossa.	 Walkila	 onkin	 todennut	 kärjistetysti,	 että	

”turvapaikanhakijat	 pyrkivät	 tunnetusti	 salaamaan	matkareittinsä,	 viimeisimmän	

oleskelupaikkansa	tai	yhdestä	jäsenvaltiosta	toiseen	tapahtuneen	siirtonsa”.345	

	

Walkila	toteaa	lisäksi,	että	”tarpeellisten	asiakirjojen	puuttuessa	ja	hakijan	henki-

löllisyyden		sekä	matkareitin	jäädessä	näin	epäselväksi,	toisen	jäsenvaltion	saami-

																																																								
342	Asetus	604/	2013,	artikla	17.	
343	Asetus	603/	2013,	artiklat	1,	9,	14,	17.	
344	UN	General	Assembly	2012,	s.	17.	
345	Walkila	2011,	s.	354.		
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nen	 vakuuttuneeksi	 sille	 kuuluvasta	 vastuusta	 on	 usein	 vaivalloista”.346	Dublin-

järjestelmä	 saattaa	 toisaalta	myös	motivoida	 sellaisia	 turvapaikanhakijoita,	 joista	

on	jo	olemassa	Eurodac-rekisteröinti	ja	joita	ollaan	palauttamassa	turvapaikkaha-

kemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevaan	jäsenvaltioon,	olemaan	ilmoittautumatta	

viranomaisille	ja	elämään	paperittomina	yhteiskunnan	ulkopuolella.	

	

3.3.	Palautuskielto	Dublin-järjestelmässä		

3.3.1.	Oletus	muiden	Dublin-valtioiden	turvallisuudesta	
	

Dublin	 III	 -asetuksen	 johdanto-osassa	 todetaan,	 että	 EU	pyrkii	 kohti	 yhteistä	 eu-

rooppalaista	turvapaikkajärjestelmää,	 joka	perustuu	vuoden	1951	Geneven	pako-

laissopimuksen,	 sellaisena	 kuin	 se	 on	 täydennettynä	 vuoden	 1967	 pöytäkirjalla,	

täysimääräiseen	soveltamiseen	ja	palautuskiellon	noudattamiseen.	Asetuksen	joh-

danto-osassa	todetaan	lisäksi,	että	”jäsenvaltioita,	jotka	kaikki	noudattavat	palaut-

tamiskiellon	 periaatetta,	 pidetään	 kolmansien	 maiden	 kansalaisille	 turvallisina	

maina”.347	Koko	 Dublin-järjestelmä	 perustuu	 oletukseen	 muiden	 jäsenvaltioiden	

turvallisuudesta.348	Turvallisuus	 perustetaan	 siihen	 muodolliseen	 seikkaan,	 että	

Dublin-valtiot	 ovat	 osapuolina	 sekä	 Euroopan	 ihmisoikeussopimuksessa	 että	 Ge-

neven	 pakolaissopimuksessa,	 joissa	 määrätään	 muun	 muassa	 palautuskiellosta.	

Kyse	on	keskinäisestä	luottamuksesta,	joka	on	ylipäätään	EU-valtioiden	yhteistyön	

perusta.	 Jäsenvaltiot	 luottavat	 siihen,	 että	muut	 jäsenvaltiot	 kunnioittavat	 turva-

paikanhakijoiden	ihmisoikeuksia.349		

	

Tämän	tyyppisten	oletusten	(turvallisuudesta)	käytön	tarkoituksena	on	muun	mu-

assa	 turvapaikkamenettelyjen	 nopeuttaminen.350	Samalla	 käytännössä	 oletetaan,	

etteivät	palautukset	Dublin-järjestelmän	puitteissa	johda	palautuskiellon	rikkomi-

seen.351	Tällainen	oletus	on	kuitenkin	vaarallinen,	 sillä	Dublin-järjestelmää	 luota-

essa	ei	huomioitu	tai	haluttu	huomioida,	että	jäsenvaltiot	eivät	välttämättä	noudata	

																																																								
346	Ibid.	Walkila	kuitenkin	korostaa,	että	”käytännön	viranomaistoimintaan	liittyvistä	hankaluuksis-
ta	 huolimatta	 turvapaikanhakijoita	 tulee	 kohdella	 mahdollisen	 kansainvälisen	 suojelun	 tarpeen	
omaavina	henkilöinä,	eikä	rikoksentekijöinä”.	
347	Asetus	604/	2013,	johdanto-osan	kohta	3.	
348	Moreno-Lax	2012,	s.	4–5.		
349	Brouwer	2013,	s.	135,	138.	
350	Hathaway	2011,	s.	1–2;	UNHCR	2001,	s.	9.		
351	Moreno-Lax	2012,	s.	4.	
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kansainvälisiä	sopimuksia,	 joiden	 jäseniä	ne	 itse	ovat.352	Nollin	mukaan	oletusten	

tarkoituksena	on	vähentää	monimutkaisuutta,	mutta	Dublin-järjestelmään	kuulu-

vat	 oletukset	 toimivat	 päinvastoin.353	Kuten	Goodwin-Gill	mainiosti	 toteaa,	 ei	 ole	

mahdollista	olla	täysin	varma,	ettei	kaikkein	hyvämaineisinkaan	valtio	olisi	voinut	

edes	yhden	kerran	tuottaa	pakolaista.354	Pelkkä	kansainvälisiin	sopimuksiin	liitty-

minen	 ei	 takaa	 riittävää	 suojaa	 ihmisoikeusloukkauksia	 vastaan. 355 	Dublin-

järjestelmä	 itsessään	 tavallaan	mahdollistaa	palautuskiellon	periaatteen	 rikkomi-

sen.356	Dublin-valtioiden	 käytännössä	 palautuskieltoa	 ei	 olekaan	 noudatettu	 täy-

simääräisesti.357		

	

Sen	arviointi,	onko	Dublin-järjestelmän	mukainen	palautus	laillinen	kansainvälisen	

oikeuden	mukaan,	 on	Nollin	mukaan	monimutkainen	 operaatio.	Hän	näkee	 siinä	

kolme	vaihetta.	Ensin	tulee	arvioida,	onko	turvapaikanhakijalla	suora	riski	(direct	

risk)	 joutua	 kidutuksen	 tai	 muun	 epäinhimillisen	 kohtelun	 kohteeksi	 kotimaas-

saan.	Tämä	edellyttää	kattavaa	aineellista	tutkimusta.	Jos	hakijalla	voidaan	katsoa	

olevan	suora	riski,	edetään	toiseen	vaiheeseen.	Toisessa	vaiheessa	arvioidaan,	on-

ko	hakijalla	epäsuora	riski	 (indirect	 risk)	vastaanottavassa	Dublin-valtiossa.	Epä-

suoralla	riskillä	tarkoitetaan	riskiä	siitä,	että	vastaanottava	valtio	lähettää	hakijan	

edelleen	 hänen	 kotimaahansa.	 Toisessa	 vaiheessa	 valtion	 tulee	 analysoida	 vas-

taanottavan	Dublin-valtion	 lainsäädäntö	 ja	 käytäntö	 suhteessa	hakijan	kaltaiseen	

henkilöön.	 Jos	 on	 olemassa	 epäsuora	 riski,	 että	 hakija	 lähetetään	 edelleen	 koti-

maahansa,	 edetään	 kolmanteen	 vaiheeseen.	 Kolmannessa	 vaiheessa	 arvioidaan,	

onko	henkilöä	kotimaassa	odottava	kohtelu	palautuskiellon	kansainvälisen	merki-

tyksen	vastaista.	Jos	palautus	ei	riko	palautuskieltoa,	Dublin-siirto	on	laillinen.	Jos	

se	puolestaan	 rikkoo	palautuskieltoa,	palauttava	valtio	 rikkoisi	 kansainvälistä	oi-

keutta.	 Siinä	 tapauksessa	 palauttavan	 valtion	 tulee	 soveltaa	 suvereenisuuslause-

ketta.358	

	

																																																								
352	Atak	&	Crépeau	2013,	s.	246;	Lieven	2012,	s.	227.	Esimerkiksi	pelkästään	se,	että	palauttaminen	
tapahtuu	toiseen	EIS-sopimusvaltioon	ei	 tarkoita	sitä,	etteikö	EIS	3	artiklaa	voisi	 tuolloin	 loukata.	
Pölönen	2012a,	s.	374.		
353	Noll	2001,	s.	182.	
354	Goodwin-Gill	1992,	s.	248:	”How	can	we	be	sufficiently	sure	that	even	the	most	respectable	and	
reputable	of	regimes	has	not,	just	this	once,	produced	a	refugee?”	
355	Pakolaisneuvonta	2011.	
356	Mink	2012,	s.	123.	
357	Battjes	2006,	s.	420;	Mink	2012,	s.	120.	Ks.	myös	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	2.	
358	Noll	2001,	s.	181–182.	Ks.	myös	Moreno-Lax	2012,	s.	28–29.	
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Aiemmin	mainitussa	T.I.-ratkaisussa	 EIT	 totesi,	 että	 Dublin-jäsenvaltio	 ei	 voi	 au-

tomaattisesti	 nojata	 Dublin-järjestelmän	 sisältämiin	 vastuunmäärittämissääntöi-

hin.359	M.S.S.-ratkaisussa	 EIT	 tarkensi	 tätä	 näkemystä	 toteamalla,	 että	 Dublin-

asetusta	 sovellettaessa	 jäsenvaltioiden	 tulee	 varmistua	 siitä,	 että	 vastaanottavan	

jäsenvaltion	 turvapaikkaprosessi	 tarjoaa	riittävät	 takeet,	ettei	 turvapaikanhakijaa	

palauteta	suoraan	tai	välillisesti	maahan,	jossa	hän	voi	joutua	EIS	3	artiklan	vastai-

sen	kohtelun	kohteeksi.	EIT	jatkoi,	että	kotimaisten	lakien	olemassaolo	ja	liittymi-

nen	 kansainvälisiin	 sopimuksiin	 eivät	 takaa	 riittävää	 suojaa	 kaltoinkohtelua	 vas-

taan,	 kun	 luotettavien	 lähteiden	mukaan	valtion	viranomaiset	ovat	 joko	 itse	har-

joittaneet	tai	sietäneet	toimintaa,	joka	on	täysin	EIS:n	periaatteiden	vastaista.360	

	

Dublin	II	-asetuksessa	ei	mainittu,	onko	oletus	muiden	Dublin-jäsenvaltioiden	tur-

vallisuudesta	ehdoton	vai	onko	se	kumottavissa.361	Euroopan	unionin	tuomioistuin	

(jatkossa	EUT)	 otti	 kuitenkin	 tähän	 kantaa.	 EUT:n	N.S.	 ja	M.E.	 -ratkaisussa	 tode-

taan,	että	pelkkä	kansainvälisten	sopimusten	ratifiointi	ei	takaa	kyseisten	sopimus-

ten	 noudattamista.	 Niinpä	 oletus	muiden	 jäsenvaltioiden	 turvallisuudesta	 on	 ku-

mottavissa.362	Lähtökohtana	on	kuitenkin	oletus	muiden	Dublin-valtioiden	turval-

lisuudesta	kolmansien	maiden	kansalaisille.	

	

3.3.2.	Dublin	III	-asetuksen	uudistus	
	

Uuden	Dublin	III	-asetuksen	3	artiklan	2	kohdan	2	alakohta	merkitsee	uudistusta	

suhteessa	Dublin	II	-asetukseen	nimenomaan	palautusten	osalta:		

	
”Jos	 hakija	 on	mahdotonta	 siirtää	 jäsenvaltioon,	 joka	 on	 alun	perin	ni-

metty	hakemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevaksi	jäsenvaltioksi,	koska	

on	 perusteltuja	 syitä	 katsoa,	 että	 kyseisessä	 jäsenvaltiossa	 on	 turva-

paikkamenettelyssä	 ja	 hakijoiden	 vastaanotto-olosuhteissa	 systeemisiä	

puutteita,	 jotka	saattavat	 johtaa	Euroopan	unionin	perusoikeuskirjan	4	

artiklassa	 tarkoitettuun	 epäinhimilliseen	 tai	 halventavaan	 kohteluun,	

määrittämisestä	vastaavan	jäsenvaltion	on	jatkettava	III	luvussa	vahvis-

tettujen	 perusteiden	 tarkastelua	 sen	määrittämiseksi,	 voidaanko	 jokin	

																																																								
359	EIT:	T.I.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(43844/98),	s.	15.	
360	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappaleet	342,	353.	
361	Moreno-Lax	2012,	s.	5.	
362	EUT:	N.S.	ja	M.E.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(C411/10;	C493/10),	kappaleet	80,	103–104.	
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toinen	 jäsenvaltio	 nimetä	 hakemuksen	 käsittelystä	 vastuussa	 olevaksi	

jäsenvaltioksi.”	

	

Mainittu	 artikla	 asettaa	 palauttavalle	 valtiolle	 vastuun	 varmistua	 vähintään	 siitä,	

onko	 vastaanottavan	 Dublin-valtion	 turvapaikkamenettelyssä	 ja	 vastaanotto-

olosuhteissa	 systeemisiä	 puutteita.	 Jos	 henkilöä	 ei	 tämän	 artiklan	 soveltumisen	

myötä	voida	siirtää	mihinkään	muuhun	Dublin-valtioon,	tulee	palauttavasta	valti-

osta	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	 vastuussa	 oleva	 valtio.363	Ippolito	 kui-

tenkin	harmittelee,	että	lainsäätäjä	ei	ole	selventänyt,	millaisissa	oloissa	voisi	olla	

kyse	 systeemisistä	 puutteista.364	Dublin	 II	 -asetuksessa,	 puhumattakaan	Dublinin	

yleissopimuksesta,	ei	saman	sisältöistä	artiklaa	ollut.	Vastaava	periaate	on	kuiten-

kin	muotoutunut	jo	aiemmin	EIT:n	M.S.S.-ratkaisua	seuranneessa	EUT:n	N.S.	ja	M.E.	

-ratkaisussa.	 N.S.	 ja	M.E.	 -ratkaisu	 onkin	 yllä	 mainitun	 artiklakohdan	 esikuva.365	

N.S.	ja	M.E.	 -ratkaisun	mukaan	Dublin-valtio	ei	voi	 siirtää	 turvapaikanhakijaa	 tur-

vapaikkahakemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevaan	Dublin-valtioon,	 jos	se	ei	voi	

olla	 tietämätön	siitä,	 että	vastaanottavan	valtion	 ”turvapaikkamenettelyyn	 ja	 tur-

vapaikanhakijoiden	 vastaanotto-olosuhteisiin	 liittyvät	 systeemiset	 puutteet	 ovat	

uskottavia	 perusteita	 uskoa,	 että	 turvapaikanhakija	 altistuisi	 todelliselle	 vaaralle	

joutua	perusoikeuskirjan	4	 artiklassa	 tarkoitetun	epäinhimillisen	 tai	halventavan	

kohtelun	kohteeksi”.366		

	

N.S.	 ja	M.E.	 -ratkaisun	 ongelmana	 on	 pidetty	 sen	 sanamuotoa.	 Yhden	 tulkinnan	

mukaan	 EUT	 loi	 uuden	 vaatimuksen	 verrattuna	M.S.S.-ratkaisuun.	 Tämän	 tulkin-

nan	 mukaan	 vain	 todisteet	 systeemisistä	 puutteista	 voisivat	 kumota	 oletuksen,	

jonka	mukaan	 jäsenvaltiot	noudattavat	kansainvälisiä	velvoitteitaan	pakolaisia	 ja	

turvapaikanhakijoita	kohtaan.	Monet	 jäsenvaltiot	ovatkin	toimineet	tämän	tulkin-

nan	mukaisesti.367	Costello	kuitenkin	tyrmää	tämän	tulkinnan,	koska	EUT:lla	ei	ole	

valtuuksia	tulkita	perusoikeuskirjan	4	artiklaa	tavalla,	joka	heikentää	EIT:n	tulkin-

taa	EIS	3	artiklan	suhteen.	M.S.S.-ratkaisussa	EIT	toki	vahvisti	systeemisten	puut-

teiden	olemassaolon,	mutta	niiden	olemassaolo	ei	ollut	EIS	3	artiklan	rikkomisen	

edellytyksenä.	 Lisäksi,	 Costellon	mukaan	EUT	painotti	N.S.	ja	M.E.	 -ratkaisussaan,	

																																																								
363	Asetus	604/	2013,	artikla	3,	kohta	2,	alakohta	3.	 	
364	Ippolito	2013,	s.	270.	
365	Ibid.	
366	EUT:	N.S.	ja	M.E.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(C411/10;	C493/10),	kappaleet	86,	94.	
367	ELENA	2015,	s.	3.	
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että	se	nimenomaisesti	noudatti	M.S.S.-ratkaisua.	Costellon	mukaan	olisikin	suosi-

teltavampaa	tulkita	N.S.	ja	M.E.	-ratkaisua	siten,	että	systeemisten	puutteiden	mah-

dollinen	olemassaolo	on	vain	osa	tapauksen	arviointia.	Hänen	mukaansa	EIS	3	ar-

tiklan	vastaisen	kohtelun	uhka	ei	ole	sen	suurempi	tai	pienempi	liittyipä	se	sitten	

systeemisiin	tai	epäsysteemisiin	tekijöihin.368	

	

Euroopan	komissio	ehdotti,	että	Dublin	III	-asetukseen	sisällytettäisiin	artikla,	joka	

koskee	 siirtojen	 väliaikaista	 keskeyttämistä.	 Ehdotuksen	 mukaan	 komissio	 voisi	

joko	omasta	tai	jäsenvaltion	aloitteesta	keskeyttää	kaikki	Dublin-siirrot	jäsenvalti-

oon,	jossa	”vallitsevat	olosuhteet	saattavat	johtaa	siihen,	että	kansainvälistä	suoje-

lua	hakevien	henkilöiden	suojelun	taso	ei	vastaa	yhteisön	 lainsäädännössä	 ja	eri-

tyisesti	turvapaikanhakijoiden	vastaanottoa	jäsenvaltioissa	koskevista	vähimmäis-

vaatimuksista	 annetussa	 direktiivissä	 ––	 ja	 direktiivissä	 2005/85/EY	 asetettuja	

vaatimuksia”.	Euroopan	komissio	ehdotti	lisäksi,	että	jäsenvaltio,	jonka	vastaanot-

tokapasiteettiin,	 turvapaikkajärjestelmään	 tai	 infrastruktuuriin	 kohdistuu	 poik-

keuksellisen	suuri	rasitus,	voisi	pyytää	Dublin-siirtojen	keskeyttämistä	komissiol-

ta.369	Ehdotetut	 kohdat	 eivät	 kuitenkaan	 päätyneet	 lopulliseen	 versioon.	 Osa	 jä-

senvaltioista	oli	sitä	mieltä,	että	artikla	heikentäisi	Dublin-järjestelmän	toimivuut-

ta.370	Alkuperäiseen	ehdotukseen	ei	sen	sijaan	sisältynyt	yllä	mainittua	3	artiklan	2	

kohdan	2	alakohtaa.	Kyseinen	kohta	on	säilytetty	identtisenä	ehdotuksessa	Dublin	

IV	-asetukseksi.371	

	

3.4.	Dublin-järjestelmän	aiheuttama	Euroopan	sulkeutuminen	
	

Siirtolaisten	ihmisoikeuskysymyksiin	erikoistunut	YK-asiantuntija	François	Crépe-

au	on	todennut,	että	rajavalvontaa	ja	paperitonta	siirtolaisuutta	koskevat	haasteet	

eivät	ole	EU:lle	uusi	tai	ainutlaatuinen	ilmiö.	Vainoa	pakenevat	tai	parempia	tule-

vaisuuden	 näkymiä	 etsivät	 siirtolaiset	 ovat	 aina	 ylittäneet	 rajoja	 ympäri	 maail-

maa.372	EU:ssa	kansalaisten	sisäistä	vapaata	liikkuvuutta	ovat	kuitenkin	täydentä-

neet	 tiukat	 turvatoimet	EU:n	ulkorajoilla.	Eurooppaa	 saatetaankin	kutsua	 linnak-

																																																								
368	Costello	2012,	s.	89.	
369	EU:	Euroopan	komissio	2008,	s.	53–54.	
370	O’Nions	2014,	s.	93–94.	
371	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	41–42.	
372	UN	General	Assembly	2012,	s.	3.	



	 62	

keeksi	tai	linnoitukseksi	(Fortress	Europe).373	Tiukan	rajavalvonnan	tarkoituksena	

on	 osaltaan	 estää	 paperittomien	 siirtolaisten	 tulo	 maahan	 ja	 siten	 pääsy	 turva-

paikkaprosessiin.374	Valtioiden	rajavalvontaan	laittamat	resurssit	tarkoittavat	kui-

tenkin	 samalla,	 että	 paperittomat	 siirtolaiset	 ottavat	 yhä	 enemmän	 riskejä	 pääs-

täkseen	 rajan	 yli.375	He	 valitsevat	 yhä	 vaarallisempia	 meri-	 ja	 maareittejä,	 mikä	

puolestaan	hyödyttää	erityisesti	ihmissalakuljettajia.376	

	

Valtioilla	saattaa	välillä	olla	haastava	tehtävä	noudattaa	kansainvälisiä	sopimuksia	

ja	 toisaalta	 turvata	 samanaikaisesti	 omia	 rajojaan.	 EIT	 totesi	M.S.S.-ratkaisussa,	

että	valtiot	voivat	estää	laitonta	maahantuloa,	mutta	niiden	pitää	samalla	noudat-

taa	 kansainvälisiä	 velvoitteita,	 jotka	 johtuvat	 erityisesti	 pakolaissopimuksesta	 ja	

Euroopan	 ihmisoikeussopimuksesta.	 EIT	myönsi,	 että	 valtioilla	 on	 oikeutettu	 in-

tressi	 estää	 yhä	 lukuisammat	 yritykset	 kiertää	 maahanmuuttorajoituksia,	 mutta	

tämä	 ei	 saa	 riistää	 turvapaikanhakijoilta	 yllä	 mainittujen	 sopimusten	 tarjoamaa	

suojaa.377	Kuten	 Goodwin-Gill	 toteaa,	 tarkoitus	 ei	 pyhitä	minkä	 tahansa	 keinojen	

käyttöä.378	EIT	onkin	 todennut	 toistuvasti,	 että	 se	 tiedostaa	Euroopan	 rajavaltioi-

den	kantaman	taakan	ja	niiden	kohtaaman	maahanmuuttopaineen.	Se	on	kuitenkin	

samalla	korostanut,	että	siirtolaisten	tulva	ei	vapauta	valtioita	noudattamasta	EIS	3	

artiklaa,	joka	on	luonteeltaan	ehdoton.379	

	

Euroopan	 komissio	 on	 todennut,	 että	 ”hallitsematon	 joukoittainen	 maahantulo	

rasittaa	 jäsenvaltioiden	 turvapaikkajärjestelmiä	 liikaa”,380	ja	 tämä	 pitää	 varmasti	

paikkansa.	Dublin-järjestelmään	kuuluva	ajatus,	 että	 turvapaikkahakemuksen	kä-

sittelystä	 vastaa	 se	 jäsenvaltio,	 jolla	 on	ollut	 suurin	 rooli	 hakijan	maahantulossa,	

kannustaa	 jäsenvaltioita	 suojaamaan	 mahdollisimman	 tehokkaasti	 omia	 rajo-

																																																								
373	Dembour	2015,	s.	16;	Grant	2011,	s.	51;	Lavrysen	2012,	s.	241.	
374	Atak	&	Crépeau	2013,	s.	228–229,	240.	
375	Dembour	&	Kelly	2011,	s.	5.	
376	Grant	2011,	s.	48.	
377	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappale	216:	”The	Court	reiterates	that	the	confine-
ment	of	aliens,	accompanied	by	suitable	safeguards	for	the	persons	concerned,	is	acceptable	only	in	
order	 to	 enable	 States	 to	prevent	unlawful	 immigration	while	 complying	with	 their	 international	
obligations,	in	particular	under	the	1951	Geneva	Convention	relating	to	the	Status	of	Refugees	and	
the	European	Convention	on	Human	Rights.	States’	 legitimate	concern	to	 foil	 the	 increasingly	 fre-
quent	 attempts	 to	 circumvent	 immigration	 restrictions	 must	 not	 deprive	 asylum-seekers	 of	 the	
protection	afforded	by	these	conventions	––.”	
378	Goodwin-Gill	2013,	s.	654.	
379	EIT:	Hirsi	Jamaa	ynnä	muut	v.	Italia	(27765/09),	kappaleet	122,	176;	Khlaifia	ynnä	muut	v.	Italia	
(16483/12),	kappale	184;	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappale	223.	
380	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	2.	
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jaan.381	Dublin-valtioiden	 välisen	 todellisen	 taakanjaon	 puuttuminen	 onkin	 osal-

taan	vaikuttanut	EU:n	rajavaltioiden	 jo	ennestään	tiukan	rajavalvonnan	tiukentu-

miseen.	 Tiukentuneen	 rajavalvonnan	 seurauksena	 on	 kuitenkin	 ollut	 pakolaisso-

pimuksessa	 ja	 Euroopan	 ihmisoikeussopimuksessa	 olevan	 palautuskiellon	 rikko-

minen.382	Muun	muassa	meritse	 laittomasti	 saapuvia	 siirtolaisia	 on	 pysäytetty	 ja	

käännytetty	 takaisin	 jo	 ennen	 kuin	 he	 ovat	 ehtineet	 saapua	 valtion	 alueelle.383	

Esimerkiksi	 Libyasta	 Italiaan	 laittomasti	 saapuneita	 siirtolaisia	 on	 palautettu	

summaarisesti	takaisin	lähtömaahan.384		

	

EIT:n	 Hirsi	 Jamaa	 -tapauksessa	 Italian	 rajavalvontaviranomaiset	 pysäyttivät	

6.5.2009	Välimerellä	Libyasta	tulleita	Somalian	ja	Eritrean	kansalaisia	 ja	palautti-

vat	heidät	takaisin	Libyaan	tutkimatta	lainkaan,	ovatko	he	kansainvälisen	suojelun	

tarpeessa.	 Italian	 hallituksen	mukaan	 Libya	 oli	 turvallinen	maa.	 Italian	 silloinen	

sisäministeri	 Roberto	Maroni	 perusteli	 kyseisenlaista	 toimintaa	 Italian	 ja	 Libyan	

välisellä	sopimuksella,	joka	oli	tullut	voimaan	4.2.2009.	Maronin	mukaan	toiminta	

oli	erittäin	tehokas	keino	paperittoman	siirtolaisuuden	estämiseen.	Italian	rajaval-

vontaviranomaiset	 suorittivat	 yhteensä	 yhdeksän	 vastaavanlaista	 operaatiota	

vuonna	 2009.385	EIT	 totesi,	 että	 asianosaiset	 olivat	 olleet	 Italian	 lainkäyttövallan	

alaisia	 ollessaan	 Italian	 rajavalvontaviranomaisten	 aluksessa.	 EIT	 vahvisti	 Italian	

rikkoneen	sekä	EIS	3	artiklaa	että	EIS:n	neljännen	pöytäkirjan	4	artiklaa,	joka	kiel-

tää	 ulkomaalaisten	 joukkokarkotuksen.386	Tämä	 oli	 vasta	 toinen	 kerta,	 kun	 EIT	

katsoi	jäsenvaltion	rikkoneen	EIS:n	neljännen	pöytäkirjan	4	artiklaa.387		

	

Erityisen	ongelmallista	palautuksissa	Libyaan	on	se,	että	Libya	ei	ole	Geneven	pa-

kolaissopimuksen	 eikä	 vuoden	 1967	 pöytäkirjan	 jäsenvaltio.388	Goudappelin	 ja	

Rauluksen	mielestä	Libyalla	ei	täten	ole	myöskään	kansainvälistä	velvoitetta	tarjo-

ta	 suojaa	 turvapaikanhakijoille	 tai	 noudattaa	 palautuskiellon	 periaatetta.389	Jos	

palautuskiellon	periaatetta	pidetään	jus	cogens	-normina,	niin	Libyan	tulee	noudat-

																																																								
381	Mouzourakis	2014,	s.	11.	
382	Mink	2012,	s.	120–121;	Pro	Asyl	2013,	s.	4,	11,	14–15.	
383	Grant	2011,	s.	54;	Mink	2012,	s.	120–121.	
384	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	12.	
385	EIT:	Hirsi	Jamaa	ynnä	muut	v.	Italia	(27765/09),	kappaleet	9,	11–14,	97.	
386	Ibid.,	kappaleet	76–82,	136–138,	186.	
387	Ensimmäinen	oli	Čonka	v.	Belgia	(51564/99).	
388	UN:	Multilateral	Treaties	Deposited	with	the	Secretary-General.	
389	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	12.	
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taa	palautuskiellon	periaatetta,	vaikka	se	ei	ole	liittynyt	kumpaankaan	yllä	maini-

tuista	sopimuksista.	Eri	asia	kuitenkin	on,	noudattaako	Libya	sitä	käytännössä.	

	

Samoin	Turkista	Kreikkaan	laittomasti	saapuvia	siirtolaisia	on	pysäytetty	Kreikan	

rajalla	 tai	 estetty	 tulemasta	 veneellä	 maihin.390	Vaikka	 paperittomat	 siirtolaiset	

olisivat	onnistuneet	pääsemään	Kreikkaan,	heidät	on	silti	saatettu	palauttaa	takai-

sin	Turkkiin	tutkimatta	lainkaan,	tarvitsevatko	he	kansainvälistä	suojelua.391	Jotta	

palautuskielto	voisi	toteutua	käytännön	tasolla,	rajavalvontaviranomaisten	on	sel-

vitettävä,	ovatko	merellä	pysäytetyt	tai	pelastetut	henkilöt	kansainvälisen	suojelun	

tarpeessa	 ja	 suojaako	 heitä	 siten	 palautuskiellon	 periaate.	 Tämän	 selvittäminen	

edellyttää	kunnollista	turvapaikkamenettelyä,	jota	ei	ole	mahdollista	tehdä	merel-

lä.392		

	

Vuonna	2015	Euroopassa	nähtiin	turvapaikanhakijoiden	määrän	raju	kasvu,	mutta	

samalla	 myös	 erinäisiä	 keinoja	 estää	 tai	 rajoittaa	 laitonta	 maahantuloa.	 Vuoden	

2015	 syksyllä	 eri	 puolilla	 Eurooppaa	 otettiin	 käyttöön	 rajatarkastukset.	 Unkari,	

Slovenia	ja	Itävalta	alkoivat	samana	syksynä	aidata	rajojaan.	Makedonia,	Serbia	ja	

Slovenia	 ilmoittivat	marraskuussa	2015	päästävänsä	 läpi	 ainoastaan	 sellaisia	pa-

kolaisia,	 jotka	 tulevat	maista,	 joissa	on	sota.	Vuoden	2016	maaliskuussa	Makedo-

nia,	Serbia	ja	Slovenia	ilmoittivat	sulkevansa	rajansa	kokonaan.393	Itävalta	puoles-

taan	ilmoitti	helmikuussa	2016,	että	se	vastaanottaisi	 jatkossa	vain	80	turvapaik-

kahakemusta	päivittäin	ja	päästäisi	päivittäin	3	200	ihmistä	kulkemaan	maan	läpi	

Saksaan.394	Käytännössä	 tällaiset	 kiintiöt	 ja	 rajojen	 sulkemiset	 tarkoittavat,	 että	

kaikki	eivät	voi	hakea	turvapaikkaa.	Moni	EU-jäsenvaltio	rikkookin	avoimesti	Ge-

neven	pakolaissopimusta.	Saksa	toisaalta	päätti	olla	käännyttämättä	maahan	tule-

via	 syyrialaisturvapaikanhakijoita	 ja	 hyödynsi	 Dublin-järjestelmään	 kuuluvaa	

mahdollisuutta	käsitellä	 turvapaikkahakemus,	 vaikka	valtio	ei	olisikaan	 siitä	vas-

tuussa.395	

	

																																																								
390	UNHCR	2014b,	s.	6–8.	
391	Ibid.,	s.	7.	
392	Bruin	2011,	s.	29.	
393	Ks.	aiheesta	kootusti	Pärssinen	2016.		
394	Stenroos	2016.	
395	Pärssinen	2016.	
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Yllä	 olevat	 esimerkit	 kuvastavat	 Dublin-järjestelmään	 liittyviä	 ongelmia.	 Vaikka	

jokaisella	pitäisi	olla	oikeus	anoa	turvapaikkaa,	näin	ei	kuitenkaan	aina	käytännös-

sä	tapahdu.	Crépeau	totesi	vuonna	2013,	että	EU	pyrkii	monimutkaisten	politiikko-

jen	ja	ohjelmien	avulla	varmistamaan,	että	rajavalvontaa	ei	toteutettaisi	EU:n	fyy-

sisillä	ulkorajoilla.	EU	pyrkii	sen	sijaan	siirtämään	vastuuta	paperittoman	siirtolai-

suuden	 estämisestä	 lähtö-	 tai	 kauttakulkumaihin.396	Crépeaun	 kommentti	 oli	

vuonna	2016	erityisen	ajankohtainen,	kun	EU	neuvotteli	Turkin	kanssa	sopimuk-

sen,	 jonka	myötä	paperittomien	siirtolaisten	tulo	Turkin	kautta	EU:n	alueelle	vai-

keutui	merkittävästi.	 Goodwin-Gillin	 ja	McAdamin	mukaan	 aikana,	 jolloin	 valtiot	

pyrkivät	 estämään	 turvapaikanhakijoiden	 tulon	 omalle	 alueelleen	 laatimalla	 luo-

via,	joskin	kyseenalaisia,	maahantulon	estäviä	politiikkoja,	kansainvälisen	suojelu-

järjestelmän	 rakenteella	 ja	 sisällöllä	 on	 erityisen	 suuri	merkitys.	Valtioiden	 tulee	

muistaa	oikeudelliset	velvoitteet,	 joihin	ne	ovat	vapaaehtoisesti	 sitoutuneet	 sopi-

muksien	ja	omien	käytäntöjensä	kautta.397	

	 	

																																																								
396	UN	General	Assembly	2012,	s.	14.	
397	Goodwin-Gill	&	McAdam	2007,	s.	V.	
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4.	Palauttavan	Dublin-valtion	vastuun	 laajuus	Euroopan	 ihmisoi-
keustuomioistuimen	oikeuskäytännössä	

4.1.	Palauttavan	Dublin-valtion	selvitysvastuu	vastaanottavan	Dublin-valtion	
oloista	
	
Palauttavalla	 Dublin-valtiolla	 on	 tietty	 selvitysvastuu	 vastaanottavan	 valtion	 tur-

vapaikkaoloista.	 Vastuun	 laajuus	 kuitenkin	 vaihtelee	 riippuen	 vastaanottavasta	

valtiosta.	Selvitysvastuuseen	saattaa	kuulua	maakohtaisten	raporttien	huomioimi-

nen	 tai	mahdollisesti	 lisäselvityksen	 pyytäminen	 suoraan	 vastaanottavan	 valtion	

viranomaisilta.	Tilannetta	hankaloittavat	ristiriitaiset	tiedot	vastaanottavan	valtion	

tilanteesta.	 Tilanne	 vastaanottavassa	 valtiossa	 saattaa	muuttua	 prosessin	 aikana.	

Myös	 YK:n	 pakolaisjärjestön	 kannanotolle	 vastaanottavan	 valtion	 turvapaikkati-

lanteesta	 tulee	 antaa	 jotain	merkitystä.	 EIT	 on	 ottanut	 omassa	 oikeuskäytännös-

sään	kantaa	erityisesti	Kreikan,	Italian	ja	Unkarin	turvapaikkajärjestelmien	toimi-

vuuteen	ja	puutteisiin.	

	

4.1.1.	EIT:n	oikeuskäytännön	kehittyminen	

4.1.1.1.	Lähtökohtana	K.R.S.-ratkaisu	
	

EIT	antoi	ratkaisunsa	K.R.S.-tapauksessa	2.12.2008.	Tapauksessa	oli	kyse	 iranilai-

sesta	 turvapaikanhakijasta,	 joka	oli	 tullut	Kreikan	kautta	11.11.2006	Yhdistynee-

seen	 kuningaskuntaan,	 josta	 hän	 haki	 turvapaikkaa.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	

katsoi,	 että	 Kreikka	 oli	 vastuussa	 hakemuksen	 käsittelystä	 ja	 pyysi	 Dublin	 II	 -

asetuksen	 mukaisesti	 Kreikkaa	 ottamaan	 turvapaikkahakemuksen	 käsiteltäväk-

seen.	Kreikka	suostui	vastaanottopyyntöön	ja	siirto	oli	tarkoitus	erinäisten	vaihei-

den	jälkeen	suorittaa	lopulta	14.8.2008.398	YK:n	pakolaisjärjestö	oli	15.4.2008	jul-

kaistussa	 kannanotossaan	 suositellut	 kaikkia	 EU:n	 jäsenvaltioita	 pidättäytymään	

toistaiseksi	 turvapaikanhakijoiden	 palautuksista	 Kreikkaan.	 Samalla	 se	 suositteli	

jäsenvaltioita	hyödyntämään	Dublin	II	-asetuksen	suvereenisuuslauseketta399,	jon-

ka	mukaan	jäsenvaltio	voi	ottaa	turvapaikkahakemuksen	käsiteltäväkseen,	vaikka	

kyseinen	valtio	ei	olisikaan	siitä	vastuussa.	YK:n	pakolaisjärjestö	oli	erityisesti	huo-

lissaan	 sellaisten	 turvapaikanhakijoiden	 pääsystä	 turvapaikkaprosessiin,	 joiden	

aiemmat	 turvapaikkahakemukset	 olivat	 keskeytyneet,	 koska	 he	 olivat	 lähteneet	

																																																								
398	EIT:	K.R.S.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(32733/08),	s.	1–3.	
399	Asetus	343/	2003,	artikla	3,	kohta	2.	
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Kreikasta	kesken	turvapaikkaprosessin.	YK:n	pakolaisjärjestö	otti	esiin	myös	Krei-

kan	 turvapaikkahakemusten	 alhaiset	 hyväksymisprosentit	 ja	 turvapaikkapäätös-

ten	heikon	laadun.400		

	

Samoihin	aikoihin	YK:n	pakolaisjärjestön	kannanoton	kanssa	kolme	kansalaisjär-

jestöä,	 Norwegian	 Organisation	 for	 Asylum	 Seekers	 (NOAS),	 the	 Norwegian	Hel-

sinki	Committee	(NHC)	ja	Greek	Helsinki	Monitor	(GHM),	 julkaisivat	9.4.2008	yh-

teisen	raportin,	 jossa	käsitellään	turvapaikanhakijoiden	oloja	Kreikassa.	Raportis-

sa	todettiin	muun	muassa,	että	turvapaikanhakijoiden	pitäminen	poliisin	huostas-

sa	on	yleinen	käytäntö,	turvapaikkahakemusten	käsittelyyn	on	käytetty	vain	vähän	

resursseja,	vain	harvat	saavat	oikeudellista	neuvontaa	ja	vain	harvat	saavat	turva-

paikan.	 Raportin	mukaan	 Kreikan	 turvapaikkajärjestelmä	 ei	 taannut	 edes	 turva-

paikanhakijoiden	vähimmäissuojelua.	Kansalaisjärjestöt	olivatkin	sitä	mieltä,	ettei	

turvapaikanhakijoiden	siirtäminen	Dublin-järjestelmän	mukaisesti	Kreikkaan	ollut	

toistaiseksi	 turvallista.	YK:n	pakolaisjärjestön	tapaan	kansalaisjärjestöt	suositteli-

vat	kaikkia	jäsenvaltioita	soveltamaan	Dublin	II	-asetuksen	suvereenisuuslauseket-

ta.401	Samaa	suositteli	myös	Amnesty	International	omassa	lehdistötiedotteessaan	

27.2.2008.402	

	

EIT	 huomioi	 yllä	mainitut	 raportit	 ja	 jopa	 korosti	 YK:n	 pakolaisjärjestön	 riippu-

mattomuutta,	luotettavuutta	ja	objektiivisuutta.	EIT	kuitenkin	totesi,	että	palautus	

Kreikkaan	 ei	 esty	 raporttien	 esittämistä	 huolenaiheista	 huolimatta.	 EIT	 perusteli	

ratkaisuaan	muun	muassa	siten,	ettei	Kreikka	kyseisellä	hetkellä	palauttanut	ihmi-

siä	 Iraniin,	 ja	 jos	 se	 aloittaisikin	palautukset	 sinne,	 Yhdistyneen	kuningaskunnan	

viranomaiset	 voisivat	 soveltaa	Dublin	 II	 -asetuksen	 suvereenisuuslauseketta.	 EIT	

totesi	lisäksi,	että	turvapaikanhakijoilla	Kreikassa	on	oikeus	valittaa	karkotuspää-

töksistä	 ja	 pyytää	 EIT:ta	 antamaan	 tuomioistuimen	 työjärjestyksen	 39	 säännön	

(jatkossa	39	sääntö)	mukaisen	 valtiota	 sitovan403	väliaikaismääräyksen,	 jolla	 voi-

daan	esimerkiksi	keskeyttää	suunniteltu	siirto.	EIT:n	mielestä	Kreikan	säilöönotto-

olot	olivat	 jokseenkin	huolestuttavia,	mutta	 tapauksen	 lopputulemana	oli	 kuiten-

																																																								
400	UNHCR	2008,	kappaleet	4,	9,	11,	14,	26.	
401	NOAS	et	al.	2008,	s.	5–6.	
402	Amnesty	International	2008.		 	
403	Väliaikaismääräyksen	on	katsottu	sitovan	valtioita	vuodesta	2005	 lähtien	EIT:n	Mamatkulov	ja	
Askarov	v.	Turkki	-ratkaisun	(46827/99;	46951/99)	myötä.	Dembour	2015,	s.	413.	
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kin,	että	valitus	on	ilmeisen	perusteeton	eikä	sitä	voida	ottaa	tutkittavaksi.404	EIT	

ei	pohtinut	ratkaisussa	lainkaan	sitä	peruuttamatonta	vahinkoa,	jota	valittaja	tulisi	

Kreikassa	mahdollisesti	kohtaamaan.405		

	

Costello	kritisoi	erityisesti	kolmea	piirrettä	ratkaisussa.	EIT	ensinnäkin	 tarkasteli	

ratkaisussa	liiaksi	itse	siirtoa,	vaikka	sen	olisi	tullut	tarkastella	Kreikan	turvapaik-

kajärjestelmää	 yleisemmin.	 Toiseksi,	 oletus	 siitä,	 että	 EIS	 3	 artiklan	 rikkomista-

paukset	käsiteltäisiin	riittävällä	tavalla	Kreikan	kansallisessa	oikeusjärjestelmässä,	

oli	kyseenalainen.	Kolmas	piirre	oli	Costellon	mielestä	erityisen	ongelmallinen.	Sen	

mukaan	ratkaisu	perustui	oletukselle,	että	koko	EU:n	turvapaikkajärjestelmä	suo-

jelisi	 turvapaikanhakijoiden	 perustavanlaatuisia	 oikeuksia.	 Costellon	mukaan	 ta-

pauksessa	 ei	 käytännössä	 tehty	 yksilöllistä	 arviointia	 valittajalle	 aiheutuvasta	

uhasta.406	Moreno-Laxin	mukaan	EIT	katsoi,	etteivät	raporteissa	esitetyt	huolenai-

heet	 voineet	 kumota	 oletusta	 muiden	 jäsenvaltioiden	 turvallisuudesta.	 EIT	 teki	

hänen	mukaansa	kehäpäätelmän	eli	listasi	muodolliset	syyt,	joiden	perusteella	ole-

tus	turvallisuudesta	oli	oikeutettu.	EIT:n	olisi	pitänyt	sen	sijaan	esittää	todistusai-

neistoa,	jolla	oltaisiin	kiistetty	valittajan	väitteet,	joita	puolestaan	tukivat	useat	eri	

raportit.407	Brouwerin	mukaan	ratkaisu	sallii	jäsenvaltioiden	soveltavan	Dublin	II	-

asetusta	ilman,	että	ne	huomioivat	EU:n	turvapaikkajärjestelmän	käytännön	puut-

teet	 ja	vastaanottavien	valtioiden	erityiset	olosuhteet.	Brouwer	kuitenkin	korosti	

EIT:n	 tehneen	 ratkaisussa	 selväksi,	 ettei	 se	 pitänyt	 oletusta	 muiden	 Dublin-

valtioiden	turvallisuudesta	ehdottomana.408	

	

YK:n	pakolaisjärjestön	kesäkuussa	2010	antaman	raportin	mukaan	valtioiden	Dub-

lin-politiikka	 suhteessa	 Kreikkaan	 vaihteli	 K.R.S.-ratkaisun	 jälkeen	 merkittävästi.	

Tuomioistuimet	viittasivat	useissa	tapauksissa	kyseiseen	ratkaisuun.	Jotkin	kansal-

liset	tuomioistuimet409	hyväksyivät	siirrot,	koska	Kreikan	voitiin	olettaa	kunnioit-

tavan	kansainvälisiä	velvoitteitaan	ja	asiaankuuluvat	direktiivit	oli	saatettu	osaksi	

Kreikan	kansallista	 lainsäädäntöä.	Tuomioistuimet	katsoivat	 lisäksi,	 että	olisi	Eu-

																																																								
404	EIT:	K.R.S.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(32733/08),	s.	16–18.	
405	Moreno-Lax	2012,	s.	16.	
406	Costello	2012,	s.	85.	
407	Moreno-Lax	2012,	s.	15.	
408	Brouwer	2013,	s.	140.	Ks.	myös	EIT:	K.R.S.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(32733/08),	s.	18:	”In	the	
absence	of	any	proof	to	the	contrary,	it	must	be	presumed	that	Greece	will	comply	with	that	obliga-
tion	in	respect	of	returnees	including	the	applicant.”	
409	Erityisesti	Alankomaiden,	Belgian,	Norjan,	Ruotsin	ja	Suomen	kansalliset	tuomioistuimet.	



	 69	

roopan	 komission	 tehtävä	 puuttua	 Dublin	 II	 -asetuksen	mahdolliseen	 puutteelli-

seen	 implementointiin.	 Jotkin	 kansalliset	 tuomioistuimet410	sen	 sijaan	 katsoivat,	

että	 siirtoja	 Kreikkaan	 ei	 tulisi	 suorittaa,	 koska	 siirrot	 rikkoivat	 kansainvälisen	

oikeuden	ja	EIS:n	mukaisia	velvoitteita.	Tätä	perusteltiin	sillä,	että	siirrot	mahdol-

listivat	epäsuoran	palautuskiellon	rikkomisen	 ja	 turvapaikanhakijoiden	olot	Krei-

kassa	olivat	muutoinkin	puutteelliset,	eikä	turvapaikanhakijoilla	ollut	pääsyä	tasa-

puoliseen	ja	tehokkaaseen	turvapaikkaprosessiin.	Turvapaikanhakijat	olivat	myös	

enenevässä	 määrin	 alkaneet	 pyytää	 EIT:lta	 39	 säännön	 mukaisia	 väliaikaismää-

räyksiä.411	YK:n	pakolaisjärjestö	katsoi,	että	asiaan	liittyvä	oikeuskäytäntö	oli	epä-

selvä.	Tästä	syystä	EIT:lta	ja	EUT:lta	tarvittaisiin	uusia	tuomioita,	jotta	sekä	Dublin	

II	 -asetuksen	 että	 kansainvälisen	 pakolaisoikeuden	 asettamien	 velvoitteiden	 tul-

kinta	 selkeytyisi.412	Käänteentekevä	 tuomio	 julkaistiin	 lopulta	 noin	 puoli	 vuotta	

raportin	jälkeen.	

	

4.1.1.2.	M.S.S.-ratkaisun	muuttunut	linja	
	

EIT:n	 kanta	 muuttui	 huomattavasti	 K.R.S.-ratkaisua	 seuranneessa	 M.S.S.-

ratkaisussa,	 jonka	 EIT	 antoi	 21.1.2011.	 Tapauksessa	 oli	 kyse	 afganistanilaisesta	

turvapaikanhakijasta,	 joka	 kertomansa	 mukaan	 oli	 paennut	 Afganistanista	 alku-

vuodesta	2008,	koska	Taliban	oli	yrittänyt	murhata	hänet.	Kostoisku	oli	seurausta	

siitä,	 että	 hän	 oli	 toiminut	 tulkkina	 Kabulissa	 toimiville	 kansainvälisille	 ilmavoi-

mien	joukoille.	Valittaja	tuli	Iranin	ja	Turkin	kautta	Kreikkaan,	missä	häneltä	otet-

tiin	 sormenjäljet	 7.12.2008.	 Hän	 ei	 hakenut	 Kreikassa	 turvapaikkaa,	 vaan	 jatkoi	

sen	sijaan	Ranskan	kautta	Belgiaan,	minne	hän	saapui	10.2.2009	ja	haki	turvapaik-

kaa.	Belgian	maahanmuuttoviranomaiset	pyysivät	18.3.2009	Kreikan	viranomaisia	

ottamaan	 turvapaikkahakemus	 käsiteltäväkseen.413	YK:n	 pakolaisjärjestö	 lähetti	

2.4.2009	Belgian	maahanmuuttoasioista	vastaavalle	ministerille	kirjeen,	 jossa	ar-

vosteltiin	 turvapaikkamenettelyä	 ja	 ylipäätään	 vastaanotto-olosuhteita	 Kreikassa	

sekä	suositeltiin	keskeyttämään	Dublin-siirrot	Kreikkaan.	Kirjeestä	lähetettiin	ko-

pio	 maahanmuuttoasioista	 vastaavalle	 yksikölle.	 Belgian	 viranomaiset	 kuitenkin	

katsoivat,	 ettei	 ollut	 syytä	 epäillä	 Kreikan	 rikkovan	 kansainvälisiä	 velvoitteitaan.	

																																																								
410	Erityisesti	Italian,	Itävallan,	Ranskan,	Romanian	ja	Unkarin	kansalliset	tuomioistuimet.	
411	Vuonna	2009	pyyntöjä	oli	noin	500	ja	1.1.–30.4.2010	pyyntöjä	oli	noin	265.	
412	UNHCR	2010,	s.	2,	4–12,	16,	19.	
413	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappaleet	1,	9–12,	14,	31.	
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Valittaja	 haki	 vielä	 11.6.2009	 EIT:lta	 39	 säännön	 mukaista	 väliaikaismääräystä,	

jolla	 suunniteltu	 Dublin-siirto	 oltaisiin	 keskeytetty,	 mutta	K.R.S.-ratkaisua	 seura-

ten414	EIT	ei	suostunut	tähän.		Siirto	suoritettiinkin	15.6.2009.415	

	

Saavuttuaan	Kreikkaan	M.S.S.	otettiin	välittömästi	säilöön	pieneen	tilaan,	jossa	oli	

hänen	lisäkseen	20	muuta	säilöön	otettua	henkilöä.	Wc:hen	pääsi	vain	vartijoiden	

luvalla,	ulkoilmaan	ei	ollut	pääsyä	lainkaan,	ruokaa	oli	vain	vähän	ja	valittajan	oli	

nukuttava	joko	likaisella	patjalla	tai	 lattialla.	Säilöstä	vapauttamisen	jälkeen	valit-

taja	asui	Ateenan	keskustassa	puistossa,	koska	hänellä	ei	ollut	mitään	toimeentu-

loa.	Myöhemmin	hän	yritti	poistua	Kreikasta	väärennetyllä	henkilöllisyystodistuk-

sella,	 mutta	 hänet	 pidätettiin	 ja	 hänen	 mukaansa	 poliisit	 pahoinpitelivät	 häntä.	

Noin	puoli	vuotta	Kreikkaan	saapumisen	jälkeen	26.1.2010	valittajalle	oli	löytynyt	

majoituspaikka,	mutta	häntä	ei	voitu	informoida	asiasta,	koska	hänellä	ei	ollut	yh-

teysosoitetta.	 Häntä	 ei	 informoitu	 asiasta	 myöhemminkään	 hänen	 asioidessaan	

poliisiasemalla	 uudistamassa	 turvapaikanhakuun	 liittyvää	 asiakirjaa	 (pink	 card).	

Valittaja	yritti	jälleen	syksyllä	2010	lähteä	Kreikasta	Italiaan,	mutta	poliisi	pysäytti	

hänet	 ja	 aikoi	 valittajan	mukaan	karkottaa	hänet	 välittömästi	Turkkiin.	Karkotus	

jäi	kuitenkin	toteuttamatta	Turkin	poliisiviranomaisten	läsnäolon	takia.416	

	

EIT	viittaa	ratkaisussaan	yhteensä	23	raporttiin,	jotka	on	julkaistu	vuosien	2006–

2010	aikana.	Raportteja	ovat	 julkaisseet	niin	kansalliset,	kansainväliset	kuin	kan-

salaisjärjestötkin.	 Raportit	 käsittelevät	 erityisesti	 turvapaikanhakijoiden	 säi-

löönotto-	ja	vastaanotto-oloja	sekä	turvapaikkaprosessia	Kreikassa.	EIT:n	mukaan	

raportit	 osoittavat,	 että	 turvapaikanhakijoita	 pidetään	 systemaattisesti	 säilössä	

muutamasta	 päivästä	 muutamaan	 kuukauteen	 heidän	 saavuttuaan	 maahan.	 Säi-

löönottotilat	ovat	ylikansoitettuja,	likaisia	ja	ilmastoimattomia.	Patjoja	on	liian	vä-

hän	eikä	turvapaikanhakijoilla	ole	yksityisyyttä	tai	vapaata	pääsyä	wc:hen.	Raport-

tien	mukaan	säilöstä	vapautetuille	turvapaikanhakijoille	ei	annettu	mitään	tietoja	

majoittumismahdollisuuksista.	 Ongelmia	 oli	 ylipäätään	 turvapaikanhakijoiden	

pääsyssä	 turvapaikkaprosessiin.	 Tämä	 koski	 sekä	 sellaisia	 turvapaikanhakijoita,	

jotka	tulivat	Kreikkaan	ensimmäistä	kertaa	että	sellaisia,	 jotka	palautettiin	Kreik-

kaan	Dublin-järjestelmän	puitteissa.	Vain	harvat	turvapaikkahakemuksista	hyväk-

																																																								
414	Ks.	Dembour	2015,	s.	413,	416–418.	
415	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappaleet	16–17,	28,	31–32.	
416	Ibid.,	kappaleet	34,	37,	43–44,	49–50,	53.	
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syttiin.417	EIT	 veti	 raporteista	 myös	 johtopäätöksen,	 että	 turvapaikanhakijoiden	

teoreettinen	pääsy	tuomioistuimeen	ei	käytännössä	toteudu,	eivätkä	turvapaikan-

hakijat	pysty	myöskään	hakemaan	39	säännön	mukaisia	väliaikaistoimia.	EIT	tote-

si	 lisäksi,	 että	 palautuskiellon	 suora	 tai	 epäsuora	 rikkominen	 on	 jatkuvasti	 ajan-

kohtainen	uhka.418	

	

EIT	perusteli	 vielä	 jälkikäteisesti	K.R.S.-ratkaisuaan	M.S.S.-ratkaisun	perusteluissa	

todeten,	että	 tuomioistuimen	mielestä	K.R.S.-tapauksen	aikaan	sekä	Yhdistyneellä	

kuningaskunnalla	 että	 EIT:lla	 oli	 silloin	 saatavilla	 olleen	 tiedon	 perusteella	mah-

dollista	olettaa	Kreikan	noudattavan	velvoitteitaan	eikä	lähettävän	ketään	takaisin	

Iraniin.419	M.S.S.-tapauksessahan	 Belgia	 luotti	 K.R.S.-ratkaisun	 linjaukseen,	 että	

Kreikka	 noudattaa	 kansainvälisiä	 velvoitteitaan.	 Sitä	 paitsi,	 EIT	 ei	 ollut	 itsekään	

katsonut	 aiheelliseksi	 antaa	 väliaikaismääräystä,	 jolla	M.S.S.:n	 siirto	 olisi	 keskey-

tetty,	vaikka	hän	tällaista	haki.420	EIT	kuitenkin	perusteli	uutta	linjaustaan	kolmel-

la	perusteella.	Ensinnäkin,	K.R.S.-ratkaisun	jälkeen	oli	julkaistu	useita	uusia	raport-

teja,	jotka	osoittivat,	millaisia	käytännön	ongelmia	Dublin-järjestelmän	soveltami-

seen	Kreikassa	liittyi.	Raportit	osoittivat	myös	puutteita	itse	turvapaikkaprosessis-

sa.	Raporttien	perusteella	voitiin	myös	havaita	käytäntö,	jossa	turvapaikanhakijoi-

ta	palautettiin	suorasti	 tai	epäsuorasti,	sekä	yksittäin	että	kollektiivisesti.	EIT	 jat-

koi,	että	kyseisiä	raportteja	oli	julkaistu	tasaisin	väliajoin	vuodesta	2006	lähtien	ja	

vielä	useammin	vuosina	2008–2009.	Suurin	osa	mainituista	raporteista	oli	julkais-

tu	 ennen	 kuin	 Belgia	 teki	 valittajaa	 koskeneen	 karkotuspäätöksen.421	EIT	 antoi	

toiseksi	erityisen	suurta	merkitystä	yllä	mainitulle	YK:n	pakolaisjärjestön	lähettä-

mälle	kirjeelle.	Kolmanneksi,	EIT	totesi,	että	EU:ssa	oli	alkanut	turvapaikkajärjes-

telmän	uudistamisprojekti,	jonka	tavoitteena	oli	turvapaikanhakijoiden	oikeuksien	

vahvistaminen.	 EIT	 totesi,	 että	 tällaisessa	 tilanteessa	 Kreikan	 yleinen	 tilanne	 oli	

Belgian	 tiedossa.	 Belgian	 viranomaiset	 olivat	 soveltaneet	Dublin	 II	 -asetusta	 sys-

																																																								
417	YK:n	pakolaisjärjestön	raportin	mukaan	vuonna	2008	Kreikassa	tehtiin	19	880	turvapaikkaha-
kemusta.	Ensimmäisessä	käsittelyasteessa	Geneven	pakolaissopimuksen	mukaisen	pakolaisstatuk-
sen	 sai	 11	 turvapaikanhakijaa	 eli	 0,04	%.	 Oleskeluluvan	 humanitaarisen	 tai	 toissijaisen	 suojelun	
perusteella	sai	18	turvapaikanhakijaa	eli	0,06	%.	Muutoksenhaun	kautta	yhteensä	36	turvapaikan-
hakijaa	sai	joko	pakolaisstatuksen	tai	oleskeluluvan	humanitaarisen	tai	toissijaisen	suojelun	perus-
teella.	Ibid.,	kappaleet	125–126.	
418	Ibid.,	kappaleet	159–162,	168,	173,	182–184,	192.	
419	Ibid.,	kappale	343:	”In	the	Court’s	opinion,	in	view	of	the	information	available	at	the	time	to	the	
United	Kingdom	Government	and	the	Court,	it	was	possible	to	assume	that	Greece	was	complying	
with	its	obligations	and	not	sending	anybody	back	to	Iran,	the	applicant’s	country	of	origin.”	
420	Ibid.,	kappaleet	150,	327,	329,	345.	
421	Ibid.,	kappaleet	347–348.	
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temaattisesti	sen	sijaan,	että	olisivat	pohtineet	mahdollisuutta	poiketa	siitä.	Belgi-

an	 viranomaisten	 olisi	 kyseisenlaisessa	 tapauksessa	 tullut	 selvittää,	 kuinka	 Krei-

kan	 viranomaiset	 käytännössä	 soveltavat	 turvapaikkalainsäädäntöään,	 eikä	 vain	

olettaa,	että	valittajaa	kohdellaan	EIS:n	standardien	mukaisesti.	Belgian	katsottiin-

kin	rikkoneen	tapauksessa	EIS	3	artiklaa,	koska	se	oli	 lähettänyt	valittajan	Kreik-

kaan,	 vaikka	 Belgia	 oli	 ollut	 tietoinen	 Kreikan	 turvapaikkajärjestelmän	 puutteis-

ta.422	

	

Mitä	 puolestaan	 tulee	 valittajan	 säilöönotto-	 ja	 elinoloihin	 Kreikassa,	 EIT	 katsoi	

ensinnäkin	Kreikan	rikkoneen	tapauksessa	EIS	3	artiklaa.	Belgian	osalta	EIT	toisti	

näkemyksensä,	 että	 tietoa	 turvapaikanhakijoiden	 säilöönotto-	 ja	 elinoloista	 Krei-

kassa	oli	ollut	ennen	siirtoa	vapaasti	saatavilla	useista	eri	lähteistä.	EIT	viittasi	sa-

moihin	 yllä	 käsiteltyihin	 raportteihin.	 EIT	 katsoikin,	 että	 siirtämällä	 valittajan	

Kreikkaan	Belgia	altisti	hänet	tietoisesti	sellaisille	säilöönotto-	 ja	elinoloille,	 jotka	

täyttivät	 halventavan	 kohtelun	 kriteerit.	 Belgian	 katsottiin	 rikkoneen	myös	 tällä	

perusteella	EIS	3	artiklaa.423	

	

M.S.S.-ratkaisussa	käsiteltyjen	raporttien	joukossa	oli	myös	K.R.S.-ratkaisussa	viita-

tut	kolme	raporttia.	Merkillepantavaa	on,	että	EIT:lla	oli	ollut	käytettävissä	K.R.S.-

tapauksen	 ratkaisuhetkellä	 mainitut	 kolme	 raporttia	 mukaan	 luettuna	 yhteensä	

yhdeksän	samaa	raporttia,	joita	se	käsitteli	M.S.S.-ratkaisussa.424	Toisin	kuin	K.R.S.-

ratkaisussa,	M.S.S.-ratkaisussa	EIT	ei	kuitenkaan	kyseenalaistanut	raporttien	todis-

tusvoimaa.425	EIT	 lausui	K.R.S.-ratkaisun	perusteluissa,	 että	muuta	osoittavien	 to-

disteiden	puuttuessa	on	oletettava,	että	Kreikka	noudattaa	EIS	3	artiklan	mukaisia	

velvoitteitaan.426	M.S.S.-ratkaisussa	EIT	omaksui	toisenlaisen	kannan.		

	

Tuomari	Bratza	esitti	M.S.S.-ratkaisusta	osittain	eriävän	mielipiteen.	Hän	ei	voinut	

hyväksyä	enemmistön	johtopäätöstä,	että	tilanne	Kreikassa	ja	turvapaikanhakijoi-

hin	kohdistuvat	uhat	olisivat	palautushetkellä	olleet	niin	selkeitä,	että	Belgian	voi-

tiin	katsoa	rikkoneen	EIS	3	artiklaa.	Hänen	mielestään	tuomioistuimen	enemmistö	

ei	ottanut	riittävällä	tavalla	huomioon	K.R.S.-tapauksen	yksimielistä	päätöstä	valit-

																																																								
422	Ibid.,	kappaleet	349–350,	352,	359–360.	
423	Ibid.,	kappaleet	233–234,	263–264,	366–368.	
424	Ibid.,	kappaleet	159–160.	
425	Moreno-Lax	2012,	s.	22.	
426	EIT:	K.R.S.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(32733/08),	s.	18.	Ks.	myös	Lavrysen	2012,	s.	223.	
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tajan	palauttamisesta	Kreikkaan.	Kyseinen	ratkaisu	annettiin	vain	noin	kuusi	kuu-

kautta	ennen	M.S.S.:n	siirtoa	Kreikkaan	ja	siihen	olivat	nojanneet	sen	jälkeen	niin	

kansalliset	 viranomaiset	 kuin	myös	 EIT	 torjuessaan	 useita	 pyyntöjä	 39	 säännön	

mukaisista	väliaikaistoimista.	Bratzan	mielestä	 jäsenvaltiot	olivat	K.R.S.-ratkaisun	

mahdollisesti	 virheellisestä	 lopputuloksesta	 riippumatta	 oikeutettuja	 noudatta-

maan	ja	soveltamaan	omaksuttua	linjaa,	koska	ei	ollut	ilmennyt	uusia,	selkeitä	to-

disteita,	että	tilanne	Kreikassa	olisi	muuttunut	ratkaisun	jälkeen.	Vaikka	uusia	ra-

portteja	 olikin	 tullut	 kiihtyvään	 tahtiin	 K.R.S.-ratkaisun	 jälkeen,	 niiden	 sisältö	 ei	

Bratzan	mielestä	ollut	muuttunut	oleellisesti.427		

	

Dembourin	mukaan	tuomari	Bratzan	pohdinta	on	moitteettoman	looginen,428	mis-

tä	 olen	 itse	 täysin	 samaa	 mieltä.	 Ratkaisujen	 erilainen	 lopputulos	 onkin	 jossain	

määrin	 kyseenalainen.	 Tilanne	 Kreikassa	 oli	 muuttunut	 vain	 marginaalisesti	 ta-

pauksien	välillä.429	Kuten	Moreno-Lax	toteaa,	EIT	päätyi	eri	lopputuloksiin,	vaikka	

kyseessä	 oli	 analogiset	 faktat.	 EIT	 ei	 myöntänyt	 vain	 korjanneensa	 K.R.S.-

ratkaisussa	 tekemänsä	virheen.430	Dembourin	mukaan	EIT:n	oma	oikeuskäytäntö	

esti	 sitä	 jo	 aiemmin	 puuttumasta	 Kreikkaan	 suoritettuihin	 Dublin-siirtoihin.	 Jos	

EIT	olisi	ollut	 tarpeeksi	 tiukka	palautusten	suhteen	 jo	aiemmin,	kun	tilanne	Krei-

kassa	jo	oli	kauhea	(abysmal),	nähdyn	kaltaista	ongelmaa	ei	olisi	syntynyt.	Noidan-

kehälle	ei	näyttänytkään	tulevan	loppua.	Dembourin	mukaan	joillekin	tuomareille	

tuli	varmasti	pakottava	tarve	rikkoa	tuo	 itse	 itseään	ylläpitävä	noidankehä.	EIT:n	

aiemman	oikeuskäytännön	perusteella	 ylipäätään	olisi	 voinut	 olettaa,	 että	M.S.S.-

tapaus	olisi	vain	summaarisesti	hylätty,	mutta	nyt	siitä	tulikin	suuren	jaoston	rat-

kaisu	ja	vieläpä	lähes	yksimielinen	sellainen.431	

	

Lavrysenin	mukaan	 EIT:n	 antama	 tuomio	M.S.S.-tapauksessa	 tarkoittaa	 keskinäi-

sen	luottamuksen	loppua	eurooppalaisessa	turvapaikkaoikeudessa.432	Moreno-Lax	

on	 samoilla	 linjoilla,	 mutta	 hän	 on	 maltillisempi.	 Moreno-Laxin	 mielestä	M.S.S.-

ratkaisu	 ei	 hylkää	 oletusta	 muiden	 jäsenvaltioiden	 turvallisuudesta	 täydellisesti,	

mutta	se	muuttaa	kuitenkin	oletuksen	merkitystä.	Oletus	itsessään	ei	voi	enää	tar-

																																																								
427	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	s.	110–117.	
428	Dembour	2015,	s.	416.	
429	Ibid.	
430	Moreno-Lax	2012,	s.	20.	
431	Dembour	2015,	s.	403,	416.	
432	Lavrysen	2012,	s.	224.	
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jota	 oikeutusta	 Dublin-siirroille,	 vaan	 jäsenvaltioiden	 tulee	 ensin	 varmistua,	 että	

vastaanottava	 valtio	 täyttää	 käytännössä	 kansainväliset	 suojeluvelvoitteensa.433	

Brouwerin	mukaan	EIT	päätti	ratkaisun	myötä	vihdoin	olla	hyväksymättä	oletusta	

luottamuksesta,	mitä	tulee	turvapaikanhakijoiden	kohteluun	Kreikassa.434		Samoin	

Lievenin	mukaan	 keskinäinen	 luottamus	 ei	 riitä	 turvaamaan	 ihmisoikeuksien	 te-

hokasta	suojelua.435		

	

Palauttavan	Dublin-valtion	täytyykin	arvioida	objektiivisin	perustein	vastaanotta-

van	Dublin-valtion	 turvapaikkatilannetta.	Palauttava	valtio	ei	voi	 sokeasti	 luottaa	

siihen,	että	vastaanottava	valtio	noudattaa	kansainvälisiä	velvoitteitaan,	jotka	kos-

kevat	pakolaisten	ja	turvapaikanhakijoiden	oikeussuojaa.	Palauttavan	valtion	tulee	

huomioida	sellaiset	todisteet,	jotka	osoittavat,	että	turvapaikanhakija	ei	ole	turvas-

sa	vastaanottavassa	valtiossa	ja	olla	palauttamatta	henkilöä	tällaisessa	tapaukses-

sa.436	Lavrysenin	 mukaan	 valtioilla	 on	 velvollisuus	 soveltaa	 suvereenisuuslause-

ketta,	jos	tilanne	niin	vaatii.437	Kuten	oikeuskirjallisuudesta	voi	huomata,	ratkaisul-

la	on	ollut	merkittäviä	vaikutuksia	paitsi	Dublin-järjestelmään	myös	turvapaikan-

hakijoiden	asemaan.	Ratkaisu	onkin	monella	tapaa	yksi	merkittävimmistä	Dublin-

tapauksista.438	

	

4.1.1.3.	K.R.S.-	ja	M.S.S.-tapausten	välitila	
	

EIT:n	 Sharifi-ratkaisu	 noudattelee	K.R.S.-ratkaisun	 linjausta.	 Kyseessä	 on	 tapaus,	

josta	EIT	antoi	ratkaisunsa	noin	kolme	vuotta	M.S.S.-ratkaisun	antamisen	 jälkeen.	

Tapauksen	tapahtumat	sijoittuvat	kuitenkin	K.R.S.-tapauksen	aikaan.	Tapauksessa	

oli	kyse	afganistanilaisesta	turvapaikanhakijasta,	joka	oli	tullut	Kreikan	kautta	Eu-

rooppaan,	mutta	hän	ei	ollut	tehnyt	turvapaikkahakemusta	Kreikassa,	vaan	oli	jat-

kanut	 Itävaltaan,	 jossa	 teki	 hakemuksen	5.7.2008.	 Itävallan	maahanmuuttoviran-

omaiset	 tekivät	 kielteisen	 turvapaikkapäätöksen,	 koska	 Kreikka	 oli	 Dublin-

																																																								
433	Moreno-Lax	2012,	s.	29.	
434	Brouwer	2013,	s.	140.	
435	Lieven	2012,	s.	231.	
436	Goudappel	&	Raulus	2011,	s.	13.	
437	Lavrysen	2012,	s.	224.	
438	Ks.	ratkaisun	laaja-alaisempi	analyysi	Dembour	2015,	s.	402–441.	Dembourin	mukaan	ratkaisu	
ensinnäkin	 haavoitti	 merkittävällä	 tavalla	 Dublin-järjestelmää	 ylipäätään.	 Toisekseen,	 Dembour	
kärjistää,	että	EIT	ei	normaaliin	tapaansa	ollut	prosessissa	valtion	puolella,	vaan	se	kevensi	valitta-
jan	 todistustaakkaa	eikä	uskonut	kaikkea,	mitä	vastaajavaltiot	kertoivat.	Kolmanneksi,	EIT:n	oma	
oikeuskäytäntö	seisoi	M.S.S.-ratkaisun	tiellä.	Dembour	2015,	s.	408–410,	412.	
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järjestelmän	 mukaan	 vastuussa	 hakemuksen	 käsittelystä.	 Valittaja	 siirrettiin	

Kreikkaan	20.10.2008.	Materiaalin	osalta	EIT	viittasi	 tapauksessa	 suoraan	M.S.S.-

ratkaisussa	 käytettyihin	 materiaaleihin.	 Lisäksi	 viitattiin	 toukokuussa	 2008	 jul-

kaistuun	 Ruotsin	maahanmuuttoviranomaisten	 raporttiin	 delegaation	 vierailusta	

Kreikkaan.	Valittaja	 tiedosti,	 että	EIT:n	olisi	 hankala	määritellä	 tarkka	ajankohta,	

jolloin	Kreikan	ei	enää	katsottu	noudattavan	turvapaikkaprosessilta	 ja	vastaanot-

to-oloilta	 vaadittavaa	 vähimmäistasoa.439	Sen	 ajankohdan	 olisi	 oltava	 jossain	

K.R.S.-	ja	M.S.S.-tapausten	välissä.		

	

EIT:n	mukaan	itse	siirtohetkellä	saatavilla	olleiden	materiaalien	perusteella	turva-

paikanhakijoiden	 yleistilanne	 Kreikassa	 on	 ollut	 epävakaa	 ja	 nopeasti	 kehittyvä	

(volatile	and	rapidly	developing).	Raporttien	perusteella	tilanne	on	ollut	huolestut-

tava,	 mitä	 tulee	 turvapaikkaprosessiin	 pääsyyn	 sekä	 säilöönotto-	 ja	 elinoloihin.	

Toisaalta	 samaan	 aikaan	 on	 tullut	 myös	 ristiriitaista	 tietoa,	 kuten	 yllä	 mainittu	

Ruotsin	 maahanmuuttoviranomaisten	 raportti.	 YK:n	 pakolaisjärjestön	 jo	 K.R.S.-

ratkaisussa	käsitellystä	kannanotosta	EIT	puolestaan	totesi,	että	vaikka	siinä	yksi-

selitteisesti	 suositellaan	 lopettamaan	 siirrot	Kreikkaan,	 YK:n	 pakolaisjärjestö	 piti	

samanaikaisesti	 Kreikan	 turvapaikkajärjestelmän	 uudistamistoimia	 tervetulleina.	

EIT	piti	merkityksellisenä	myös	sitä,	ettei	valittajan	turvapaikanhaku-	ja	siirtopro-

sessin	aikaan	yksikään	EU:n	jäsenvaltio	ollut	systemaattisesti	 lopettanut	kaikkien	

turvapaikanhakijoiden	siirtoja	Kreikkaan.	EIT	huomautti	vielä,	että	YK:n	pakolais-

järjestö	ei	ollut	tapauksen	aikaan	osoittanut	Itävallan	viranomaisille	kirjettä,	jossa	

se	olisi	yksiselitteisesti	pyytänyt	lopettamaan	turvapaikanhakijoiden	siirrot	Kreik-

kaan,	 kuten	 se	 oli	 lähettänyt	 Belgialle	M.S.S.-tapauksen	 aikaan.	 EIT	 katsoi,	 että	

vaikka	Itävallan	viranomaiset	olisivat	olleetkin	tietoisia	vakavista	puutteista	Krei-

kan	turvapaikkaprosessissa	ja	säilöönotto-	ja	elinoloissa,	kaikki	olosuhteet	huomi-

oiden	 Itävallan	 viranomaisten	 ei	 olisi	 pitänyt	 tietää	 kyseisten	 puutteiden	 olevan	

EIS	3	artiklan	vastaisia.440	

	

Tässä	yhteydessä	on	syytä	mainita	myös	Safaii-ratkaisu,	vaikka	tapaus	sijoittuukin	

osittain	myöhempään	ajankohtaan	kuin	M.S.S.-tapaus.	EIT	antoi	asiassa	ratkaisun-

sa	lähes	neljä	vuotta	M.S.S.-ratkaisun	antamisen	jälkeen.	Afganistanilainen	Safaii	oli	

tullut	vaimonsa	kanssa	Afganistanista	Iranin	kautta	Kreikkaan,	josta	he	olivat	jon-
																																																								
439	EIT:	Sharifi	v.	Itävalta	(60104/08),	kappaleet	1,	6–8,	10,	15,	21,	26.	
440	Ibid.,	kappaleet	34,	36,	38.	
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kin	ajan	kuluttua	jatkaneet	matkaansa	Itävaltaan.	He	hakivat	Itävallassa	turvapaik-

kaa	 19.8.2008.	 Itävallan	 maahanmuuttoviranomaiset	 katsoivat	 kuitenkin,	 että	

Kreikka	 oli	 vastuussa	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä.	 Valittaja	 siirrettiin	

25.11.2008	Kreikkaan.	Hänen	vaimonsa	oli	siirretty	jo	aiemmin.	Valittajan	mielestä	

Itävallan	 maahanmuuttoviranomaisten	 olisi	 pitänyt	 huolestua	 raporteista,	 jotka	

käsittelivät	 turvapaikanhakijoiden	 tilannetta	 Kreikassa.	 Hänen	 mukaansa	 viran-

omaiset	 olivat	 tienneet	 Kreikan	 epäinhimillisistä	 oloista,	 mutta	 olivat	 siirtäneet	

hänet	siitä	huolimatta.441	

	

Materiaalin	 osalta	 EIT	 viittasi	 yllä	 käsitellyn	 Sharifi-ratkaisun	 tavoin	 suoraan	

M.S.S.-ratkaisussa	 käytettyihin	 materiaaleihin.	 EIT:n	 mukaan	 Safaii-tapauksen	

pääkysymys	oli	se,	tiesivätkö	Itävallan	viranomaiset	tai	olisiko	heidän	pitänyt	tie-

tää,	että	valittajan	siirto	Kreikkaan	rikkoisi	EIS	3	artiklaa.	EIT	tunnusti,	että	siirto-

hetkellä	on	ollut	saatavilla	runsaasti	raportteja	useista	eri	lähteistä.	Tosin	saman-

aikaisesti	on	tullut	ilmi	myös	ristiriitaista	tietoa,	kuten	Sharifi-ratkaisussa	mainit-

tiin.	Myös	K.R.S.-ratkaisu	on	osaltaan	ollut	 ristiriidassa	 raporttien	kanssa.	EIT	 jat-

koi,	että	Itävallassa	käydyn	turvapaikkaprosessin	ja	valittajan	siirron	aikaan	yksi-

kään	EU:n	jäsenvaltio	ei	ollut	systemaattisesti	lopettanut	kaikkien	turvapaikanha-

kijoiden	siirtoja	Kreikkaan.	EIT	lisäsi	Sharifi-ratkaisun	tapaan,	että	YK:n	pakolais-

järjestö	ei	ollut	tapauksen	aikaan	osoittanut	Itävallan	viranomaisille	kirjettä,	jossa	

pyydetään	 lopettamaan	turvapaikanhakijoiden	siirrot	Kreikkaan.	Vaikka	YK:n	pa-

kolaisjärjestö	 oli	 lähettänyt	 kyseisenlaisen	 kirjeen	 Belgialle,	 ei	 ollut	 olemassa	

merkkejä	 siitä,	 että	 Itävallan	 viranomaiset	 olisivat	 olleet	 tietoisia	 tästä	 kirjeestä.	

EIT	katsoi	Sharifi-ratkaisun	 tapaan,	 että	vaikka	 Itävallan	viranomaiset	olisivatkin	

olleet	 tietoisia	 vakavista	 puutteista	 Kreikan	 turvapaikkajärjestelmässä,	 heidän	 ei	

voida	olettaa	olleen	tietoisia,	että	kyseiset	puutteet	olisivat	EIS	3	artiklan	vastaisia.	

Niinpä	 valittajan	 siirto	 Kreikkaan	 ei	 rikkonut	 EIS	 3	 artiklaa.442	Sharifi-	 ja	 Safaii-

ratkaisujen	perusteluista	voi	päätellä,	että	YK:n	pakolaisjärjestön	kirjeellä	on	ollut	

keskeinen	merkitys	 sen	 suhteen,	 että	EIT	on	M.S.S.-ratkaisussa	vahvistanut	EIS	3	

artiklan	loukkauksen	Belgian	osalta.	

	

																																																								
441	EIT:	Safaii	v.	Itävalta	(44689/09),	kappaleet	1,	6,	8,	13–14,	37.	
442	Ibid.,	kappaleet	18,	45–48,	50–51.	
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4.1.1.4.	M.S.S.-ratkaisun	jälkeinen	oikeuskäytäntö	
	

EIT	 noudatti	 M.S.S.-ratkaisussa	 omaksumaansa	 linjausta	 Sharifi	 ynnä	 muut	 -

ratkaisussa,	jossa	oli	kyse	32	afganistanilaisen,	kahden	sudanilaisen	ja	yhden	erit-

realaisen	 siirtolaisen	 joukkokarkotuksesta	 Italiasta	 Kreikkaan.	 He	 olivat	 tulleet	

Barin,	Anconan	ja	Venetsian	satama-alueille	eri	aikoina	tammikuun	2008	ja	helmi-

kuun	 2009	 välisenä	 aikana.	 Italian	 hallituksen	 mukaan	 vain	 yksi	 valittajista	 oli	

päässyt	Italian	maa-alueelle,	kun	muut	oli	pysäytetty	satama-alueella	ja	karkotettu	

välittömästi	 takaisin	 Kreikkaan,	 josta	 he	 olivat	 tulleet.	 Heillä	 ei	 ollut	 tehokasta	

mahdollisuutta	 tehdä	 turvapaikkahakemusta	 Italiassa	 ja	 heidät	 oli	 palautettu	 ta-

kaisin	 Kreikkaan	 tutkimatta	 lainkaan,	 olisivatko	 he	 mahdollisesti	 kansainvälisen	

suojelun	tarpeessa.443	

	

Italian	hallitus	perusteli	toimintaansa	siten,	että	Dublin-järjestelmän	mukaan	vain	

Kreikalla	oli	 toimivalta	päättää	kyseisten	valittajien	mahdollisista	 turvapaikkaha-

kemuksista.	Tämä	argumentti	on	kuitenkin	 täysin	kestämätön,	 sillä	kuten	Euroo-

pan	 ihmisoikeustuomioistuinkin	 totesi,	 Italian	 viranomaisten	 olisi	 pitänyt	 tutkia	

yksilöllisesti	jokaisen	valittajan	tilanne	sen	selvittämiseksi,	onko	Kreikalla	todelli-

suudessa	toimivalta	asiassa.444	Italia	rikkoi	tapauksessa	tällä	perusteella	EIS:n	nel-

jännen	pöytäkirjan	4	artiklaa,	joka	kieltää	ulkomaalaisten	joukkokarkotuksen.	

	

Käsitellessään	Kreikassa	 olevien	 turvapaikanhakijoiden	oloja	 ja	 itse	 turvapaikka-

prosessia,	 EIT	 viittasi	 M.S.S.-ratkaisussa	 käytettyihin	 asiakirjoihin	 ja	 raporttei-

hin.445	EIT	korosti,	että	palauttavan	valtion,	 jopa	Dublin-järjestelmässä,	 tulee	var-

mistua	 siitä,	 että	 vastaanottavan	 valtion	 turvapaikkajärjestelmä	 tarjoaa	 riittävät	

takeet	 sen	 suhteen,	 ettei	 henkilöä	 karkoteta	 takaisin	 kotimaahansa	 tutkimatta	

lainkaan	niitä	uhkia,	joita	hän	siellä	kohtaa.446	Mitä	tulee	Italian	vastuuseen	valitta-

jien	karkottamisesta	Kreikkaan,	EIT	ei	nähnyt	perusteita	poiketa	M.S.S.-ratkaisun	

																																																								
443	EIT:	Sharifi	ynnä	muut	v.	Italia	ja	Kreikka	(16643/09),	kappaleet	6,	8–11.	
444	Ibid.,	kappaleet	195,	215–217,	223.	
445	Ibid.,	kappale	97.	
446	Ibid.,	kappale	232:	”––	il	appartient	à	l’État	qui	procède	au	refoulement	de	s’assurer,	même	dans	
le	cadre	du	système	de	Dublin,	que	le	pays	de	destination	offre	des	garanties	suffisantes	permettant	
d’éviter	que	la	personne	concernée	ne	soit	expulsée	vers	son	pays	d’origine	sans	une	évaluation	des	
risques	qu’elle	court.”	
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päätelmistään.447	EIT	 katsoikin	 Italian	 rikkoneen	 EIS	 3	 artiklaa	 sillä	 perusteella,	

että	valittajista	neljää	uhkasi	välillinen	palautus	Kreikasta	Afganistaniin.448	Peersin	

mukaan	Sharifi	ynnä	muut	 -ratkaisu	vahvisti	näkemyksen,	että	 jäsenvaltiot	 rikko-

vat	 EIS:ta,	 jos	 ne	 estävät	 turvattomasta	 maasta	 pakenevia	 turvapaikanhakijoita	

tulemasta	ylipäätään	maahan.449	

	

Mohammed	Hussein	 -tapauksessa	oli	kyse	somalinaisen	 ja	hänen	kahden	lapsensa	

Dublin-siirrosta	 Alankomaista	 Italiaan.	 EIT	 totesi,	 että	 vastaanotto-oloja	 Italiassa	

kuvaavat	 raportit	 osoittavat	 joitakin	 puutteita	 turvapaikanhakijoiden	 yleistilan-

teessa	ja	elinolosuhteissa	Italiassa.	Puutteet	eivät	kuitenkaan	EIT:n	mielestä	osoita	

systemaattista	epäonnistumista	tarjota	tukea	ja	tiloja	turvapaikanhakijoille,	kuten	

oli	käynyt	M.S.S.-tapauksessa.450	EIT	on	toistanut	tämän	näkemyksen	useissa	muis-

sakin	ratkaisuissaan.451	

	

4.1.2.	Turvapaikkatilanteen	muuttuminen	vastaanottavassa	valtiossa	
	

Yllä	käsitellyissä	tapauksissa	siirto	oli	 jo	tapahtunut,	kun	asia	tuli	vireille	EIT:ssa.	

Tapauksissa	arvioitiinkin	 sitä,	oliko	 toteutettu	 siirto	 tosiasiallisesti	EIS	3	artiklan	

vastainen.	 Usein	 siirtoa	 ei	 kuitenkaan	 ehditä	 suorittaa,	 vaan	 siirto	 keskeytetään	

EIT:n	 toimesta	 39	 säännön	mukaisella	 väliaikaismääräyksellä	 ja	 vasta	 tämän	 jäl-

keen	otetaan	kantaa,	onko	mahdollinen	siirto	EIS	3	artiklan	vastainen.	Näissä	 ta-

pauksissa	keskeistä	on	arvioida	sitä,	onko	olemassa	todellinen	riski,	että	valittaja	

joutuu	EIS	3	 artiklan	 vastaisen	kohtelun	kohteeksi,	 jos	hänet	 karkotetaan.	Koska	

valittajaa	ei	ole	vielä	karkotettu,	uhan	 todennäköisyyttä	arvioidaan	sinä	ajankoh-

tana,	 kun	 EIT	 käsittelee	 asiaa.	 Tilanteella	 itse	 ratkaisuhetkellä	 on	 siis	 ratkaiseva	

merkitys.452	Tilanne	on	kuitenkin	voinut	muuttua	hyvinkin	paljon	siitä,	kun	siirto	

																																																								
447	Ibid.,	kappale	234:	”Quant	à	la	responsabilité	de	l’Italie	découlant	du	refoulement	des	requérants	
vers	la	Grèce,	la	Cour	ne	voit	pas	de	raisons	valables	de	s’écarter	des	conclusions	auxquelles	elle	est	
parvenue	dans	l’arrêt	M.S.S.	c.	Belgique	et	Grèce	––	à	l’égard	de	la	Belgique.”	
448	Ibid.,	kappale	235.	
449	Peers	2014,	kappale	7.	
450	EIT:	Mohammed	Hussein	ynnä	muut	v.	Alankomaat	ja	Italia	(27725/10),	kappale	78.		
451	EIT:	Abubeker	v.	Itävalta	ja	Italia	(73874/11),	kappale	72;	Daytbegova	ja	Magomedova	v.	Itävalta	
(6198/12),	kappale	66;	Halimi	v.	Itävalta	ja	Italia	(53852/11),	kappale	68.	
452	EIT:	 Chahal	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (22414/93),	 kappale	 86;	 Saadi	 v.	 Italia	 (37201/06),	
kappale	 133.	 Ks.	 myös	 EIT:	 Vilvarajah	 ynnä	 muut	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 (13163/87;	
13164/87;	13447/87;	13448/87),	kappale	107.	
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oli	alun	perin	tarkoitus	suorittaa,	koska	aikaa	on	saattanut	kulua	useitakin	vuosia	

ennen	ratkaisun	antamista.	

	

Mohammed-tapauksessa	 oli	 kyse	 sudanilaisen	 turvapaikanhakijan	 siirtämisestä	

Itävallasta	 Unkariin	 Dublin-järjestelmän	 puitteissa.	 Siirto	 oli	 tarkoitus	 suorittaa	

12.1.2012.	YK:n	pakolaisjärjestön	Itävallan	toimisto	oli	ottanut	toiseen	tapaukseen	

liittyen	 Itävallan	 turvapaikka-asioita	 käsittelevän	 tuomioistuimen	 pyynnöstä	 kir-

jeessään	 17.10.2011	 kantaa	 Unkarin	 turvapaikanhakijoiden	 tilanteeseen.	 Kirjeen	

mukaan	 Unkarin	 turvapaikkajärjestelmässä	 ilmeni	 seuraavia	 ongelmia:	 yleinen	

käytäntö	 ottaa	 turvapaikanhakijoita	 säilöön,	 säilöönoton	 pitkittynyt	 kesto,	 puut-

teet	 itse	säilöönottotiloissa,	poliisiväkivalta	säilöönottotiloissa	 ja	Serbiaan	palaut-

tamisen	uhka.	Lisäksi	Dublin-järjestelmän	puitteissa	siirrettyjä	turvapaikanhakijoi-

ta	 pidettiin	 Unkarissa	 toisen	 turvapaikkahakemuksen	 tehneinä,	mikä	 puolestaan	

johti	 siihen,	 että	 hakemusten	 tullessa	 hylätyiksi	 valitukset	 eivät	 lykänneetkään	

täytäntöönpanoa.	 Hungarian	Helsinki	 Committee	 raportoi	 kolmessa	 raportissaan	

vuodelta	2011	samankaltaisista	ongelmista.453		

	

Mohammed-ratkaisussa	käsiteltiin	myös	 tuoreempia	raportteja,	 jotka	oli	 julkaistu	

sen	jälkeen,	kun	asia	oli	tullut	EIT:n	käsiteltäväksi.	Niistä	viimeisin	oli	YK:n	pako-

laisjärjestön	vuoden	2012	 joulukuussa	 julkaisema	raportti.	Raportin	mukaan	Un-

karin	hallitus	oli	 tehnyt	useita	 lakimuutoksia	 ja	aloitteita,	 jotka	paransivat	 turva-

paikanhakijoiden	asemaa.454	EIT	esitti	huolensa	raporttien	sisällöstä	 ja	piti	erityi-

sesti	 säilöönottokäytäntöjä	 ja	 vastaanotto-oloja	 vähintäänkin	 kyseenalaisina	 (ar-

guable).	EIT	antoi	merkitystä	myös	sille,	ettei	YK:n	pakolaisjärjestö	ollut	missään	

vaiheessa	suositellut	keskeyttämään	Dublin-siirtoja	Unkariin.	EIT	katsoi,	että	valit-

tajan	mahdollinen	palauttaminen	Unkariin	ei	olisi	EIS	3	artiklan	vastaista.	EIT	ko-

rosti,	 että	 arvioidessaan,	 onko	 palauttaminen	 EIS	 3	 artiklan	 vastaista,	 se	 suoritti	

arvioinnin	nimenomaan	kyseisen	EIT:ssa	käynnissä	olevan	oikeusprosessin	 aika-

na.	EIT	ei	 toisin	sanoen	arvioinut	sitä,	olisiko	palautus	ollut	EIS	3	artiklan	vastai-

nen	 suunnitellulla	 palautushetkellä	 12.1.2012.455	EIT	 antoikin	 erityisen	 suurta	

merkitystä	tuoreimmalle	raportille,	jonka	perusteella	valittaja	ei	enää	olisi	todelli-

																																																								
453	EIT:	Mohammed	v.	Itävalta	(2283/12),	kappaleet	1,	17,	28,	32–36,	43–46.		
454	Ibid.,	kappaleet	48–50.	
455	Ibid.,	kappaleet	102–103,	105.	
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sessa	 vaarassa	 joutua	 kohdelluksi	 EIS	 3	 artiklan	 vastaisesti.456	Rivien	 välistä	 voi	

lukea,	 että	 jos	 palautus	 olisi	 suoritettu	 alun	 perin	 suunnitellusti,	 se	 olisi	 tuolloin	

Unkarista	saatavilla	olleiden	tietojen	perusteella	voinut	hyvinkin	olla	EIS	3	artiklan	

vastaista.		

	

Noin	 vuosi	 Mohammed-ratkaisun	 antamisen	 jälkeen	 EIT	 antoi	 ratkaisunsa	 Mo-

hammadi-tapauksessa.	 Myös	 tässä	 tapauksessa	 oli	 kyse	 turvapaikanhakijan	 siir-

rosta	 Itävallasta	Unkariin.	Afganistanilainen	alaikäinen	valittaja	oli	 tullut	Kreikan	

ja	Unkarin	kautta	Itävaltaan	20.10.2011	ja	tehnyt	samana	päivänä	turvapaikkaha-

kemuksen.	Hänet	oltiin	pidätetty	aiemmin	Kreikassa,	mutta	hän	ei	ollut	tehnyt	siel-

lä	turvapaikkahakemusta.	Jatkettuaan	Unkariin	hänet	oli	jälleen	pidätetty	ja	kuvai-

lemansa	mukaan	pakotettu	tekemään	turvapaikkahakemus	siellä.	Siirto	oli	tarkoi-

tus	 suorittaa	 22.11.2012,	mutta	 EIT:n	 pyynnöstä	 siirto	 keskeytettiin	 toistaiseksi.	

EIT:n	 tuli	ottaa	kantaa	samoihin	kysymyksiin	kuin	Mohammed-ratkaisussa	 ja	 tut-

kia	erityisesti,	onko	tuon	ratkaisun	jälkeen	tapahtunut	merkittäviä	muutoksia	tur-

vapaikanhakijoiden,	erityisesti	Dublin-siirrettyjen,	tilanteessa	Unkarissa.457	

	

Materiaalin	osalta	Mohammadi-ratkaisussa	viitattiin	samoihin	aineistoihin,	joita	oli	

käytetty	Mohammed-ratkaisun	perusteluissa.	Lisäksi	viitattiin	YK:n	alaisen	elimen	

(UN	Working	Group	on	Arbitrary	Detention)	vierailuun	Unkarissa	23.9.–2.10.2013	

sekä	Hungarian	Helsinki	Committeen	neljään	uuteen	 asiakirjaan,	 joista	 kolme	oli	

julkaistu	2013	 ja	yksi	2014.	Vertailemalla	erityisesti	Hungarian	Helsinki	Commit-

teen	asiakirjojen	tiivistelmiä	Mohammed-	 ja	Mohammadi-ratkaisuissa	huomataan,	

että	 turvapaikanhakijoiden	 säilöönottaminen	 oli	 edelleen	 yleistä	 Unkarissa.	 EIT	

piti	Mohammadi-ratkaisussa	samoin	kuin	Mohammed-ratkaisussa	säilöönottokäy-

täntöjä	ja	vastaanotto-oloja	vähintään	kyseenalaisina.	EIT	totesi	lisäksi,	että	vaikka	

turvapaikanhakijoiden	 säilöönottaminen	oli	 edelleen	 yleistä,	 se	 ei	 ollut	 enää	niin	

systemaattista	 kuin	 aiemmin.	 Sittemmin	 lainsäädäntö	 tarjosi	 myös	 vaihtoehtoja	

säilöönottamiselle,	ja	säilöönoton	enimmäiskestoa	oltiin	lyhennetty	kahdestatoista	

kuuteen	kuukauteen.	Säilöönotto-olojen	puutteista	huolimatta	niissä	oli	nähtävissä	

parannuksia.	EIT	antoi	merkitystä	samalla	tavoin	kuin	Mohammed-ratkaisussa	sil-

																																																								
456	Ibid.,	kappale	106:	”––	in	view	of	the	recent	report	made	by	the	UNHCR,	the	applicant	would	no	
longer	be	at	a	real	and	individual	risk	of	being	subjected	to	treatment	in	violation	of	Article	3	of	the	
Convention	upon	a	transfer	to	Hungary	under	the	Dublin	Regulation.”	
457	EIT:	Mohammadi	v.	Itävalta	(71932/12),	kappaleet	1,	7–9,	16–17,	65.	
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le,	että	YK:n	pakolaisjärjestö	ei	ollut	suositellut	keskeyttämään	Dublin-siirtoja	Un-

kariin.	EIT	katsoi,	ettei	valittajan	siirtäminen	Unkariin	olisi	EIS	3	artiklan	vastais-

ta.458	

	

Ratkaisujen	perusteluista	ei	valitettavasti	voi	päätellä	 sitä,	miten	EIT	 tulkitsee	 ti-

lanteen	muuttumista	vastaanottavassa	valtiossa.	On	ylipäätään	mahdotonta	sanoa,	

pohtiiko	EIT	 ylipäätään	 tilanteen	muuttumista	 vai	 keskittyykö	 se	 ainoastaan	 rat-

kaisuhetken	mukaiseen	 tilanteeseen,	 koska	 vain	 ratkaisuhetken	mukaisella	 tilan-

teella	on	oikeudellista	relevanssia	ratkaisun	kannalta.	

	

4.1.3.	YK:n	pakolaisjärjestön	kannanoton	merkitys	
	

EIT:n	 suhtautuminen	 YK:n	 pakolaisjärjestön	 kannanottoon	 tietyn	 maan	 turvalli-

suudesta	 tai	 turvattomuudesta	 on	 saanut	 hyvin	 erilaisia	 merkityksiä	 tapausten	

lopputuloksen	kannalta.	K.R.S.-tapauksessa	YK:n	pakolaisjärjestö	oli	nimenomaan	

suositellut	omassa	 julkaisussaan	keskeyttämään	palautukset	Kreikkaan,	mutta	 se	

ei	 silti	 vaikuttanut	 lopputulokseen.	M.S.S.-ratkaisussa	 EIT	 antoi	 YK:n	 pakolaisjär-

jestön	vastaavalle	suositukselle	puolestaan	erityisen	merkityksen.	Kyseisen	suosi-

tuksen	painoarvoa	tosin	lisäsi	se,	että	suositus	oli	annettu	suoraan	Belgialle.	Tämä	

käy	ilmi	sekä	Sharifi-ratkaisun	että	erityisesti	Safaii-ratkaisun	perusteluista,	joissa	

EIT	toteaa,	että	YK:n	pakolaisjärjestö	ei	ollut	tapausten	aikoihin	lähettänyt	kirjettä	

Itävallan	viranomaisille	pyytääkseen	heitä	lopettamaan	siirrot	Kreikkaan,	kuten	se	

oli	 toiminut	M.S.S.-tapauksessa.	 EIT	 jatkoi	Safaii-ratkaisussa,	 että	 Itävallan	 viran-

omaisilla	ei	myöskään	ollut	tietoa	Belgialle	lähetetystä	kirjeestä.459	Mohammed-	ja	

Mohammadi-ratkaisujen	 perusteluissa	 EIT	 huomautti,	 ettei	 YK:n	 pakolaisjärjestö	

ollut	suositellut	Dublin-siirtojen	keskeyttämistä	Unkariin.460		

	

Mohammed-	ja	Mohammadi-ratkaisuissa	EIT	huomautti	nimenomaisesti,	että	YK:n	

pakolaisjärjestö	ei	ollut	antanut	yleistä	kannanottoa	(position	paper),	jossa	se	olisi	

suositellut	kaikkien	Dublin-siirtojen	keskeyttämistä	Unkariin.	 Jos	 se	olisi	 antanut	

																																																								
458	Ibid.,	kappaleet	28–45,	68–70.	
459	EIT:	Safaii	v.	Itävalta	(44689/09),	kappale	48;	Sharifi	v.	Itävalta	(60104/08),	kappale	36.	
460	EIT:	Mohammed	v.	Itävalta	(2283/12),	kappale	105:	”However,	the	Court	notes	that	the	UNHCR	
never	issued	a	position	paper	requesting	European	Union	Member	States	to	refrain	from	transfer-
ring	 asylum-seekers	 to	 Hungary	 under	 the	 Dublin	 Regulation.”	Mohammadi	v.	Itävalta	 -ratkaisun	
(71932/12)	sanamuoto	on	lähes	identtinen.	Ks.	kappale	69.	
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kannanoton,	tapausten	lopputulemat	olisivat	voineet	olla	erilaiset.	K.R.S.-	ja	Sharifi-

tapausten	yhteydessä	se	sen	sijaan	oli	tehnyt	tällaisen	kannanoton	Kreikan	osalta,	

mutta	 ratkaisu	 oli	 siitä	 huolimatta	 valittajille	 kielteinen.	Sharifi-tapauksessa	 ylei-

nen	kannanotto	itsessään	ei	ollut	riittävä,	vaan	EIT	edellytti	nimenomaista	kirjettä	

M.S.S.-tapauksen	 tapaan.	 Näiden	 esimerkkien	 perusteella	 YK:n	 pakolaisjärjestön	

kannanoton	merkitys	tapausten	lopputuloksiin	jää	jokseenkin	epäselväksi,	lukuun	

ottamatta	M.S.S.-ratkaisua,	jossa	sen	merkitys	oli	kiistatta	suuri.	Tuntuisi	siltä,	että	

EIT	tulkitsee,	 tai	on	ainakin	tulkinnut,	kannanoton	merkitystä	sillä	 tavoin,	että	se	

tukee	EIT:n	ratkaisua.	

	

4.2.	Palautuksen	toteuttamiseen	vaikuttavat	tekijät	

4.2.1.	Vakuudet	

4.2.1.1.	Vakuuksista	yleisesti	
	

Dublin-palautusten,	 kuten	 muidenkin	 palautusten	 kohdalla,	 vakuudet	 saattavat	

muista	 puutteista	 huolimatta	 mahdollistaa	 palautuksen.	 Valtiot	 eivät	 voi	 kuiten-

kaan	automaattisesti	luottaa	vakuuksiin.	Niiden	painoarvo	vaihtelee	tilanteittain	ja	

maittain.	Vakuudet	myös	liittyvät	hyvinkin	erilaisiin	tilanteisiin	ja	ovat	sisällöltään	

erilaisia.	 Joissain	 tilanteissa	 vakuuksilla	 pyritään	 esimerkiksi	 varmistamaan,	 että	

siirrettävälle	turvapaikanhakijalle	turvataan	oikeudenmukainen	prosessi	vastaan-

ottavassa	 valtiossa,	 kun	 taas	 toisissa	 tilanteissa	 pyritään	 varmistamaan,	 että	 tur-

vapaikanhakijaa	kohdellaan	muutoin	 tasapuolisesti.	 Vakuudet	 voivat	 liittyä	myös	

tilanteeseen,	jossa	vakavasti	sairasta	turvapaikanhakijaa	ollaan	siirtämässä	toiseen	

valtioon.	 Tällöin	 voidaan	 edellyttää	 vakuuksia,	 joilla	 varmistetaan,	 että	 riittävää	

hoitoa	on	 saatavilla.461	Vakuuksien	 sisältöön	 ja	 tarpeeseen	vaikuttavat	 ylipäätään	

turvapaikanhakijan	henkilökohtainen	tilanne	ja	tarpeet.		

	

EIT	on	käsitellyt	vakuuksien	merkitystä	 laajasti	Othman-ratkaisussa,	 joka	ei	 tosin	

ole	niin	sanottu	Dublin-tapaus.	Arvioidessaan,	onko	valittaja	vaarassa	joutua	EIS	3	

artiklan	vastaisen	kaltoinkohtelun	kohteeksi,	EIT	tarkastelee	vastaanottavan	valti-

on	 yleistä	 ihmisoikeustilannetta	 ja	 valittajan	 erityispiirteitä.	 Jos	 tapauksessa	 on	

tarjottu	vakuuksia,	nämä	vakuudet	muodostavat	 lisätekijän,	 jonka	EIT	ottaa	huo-

																																																								
461	Ks.	EIT:	Paposhvili	v.	Belgia	(41738/10),	kappale	191.	
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mioon.	EIT	korosti,	että	vakuudet	eivät	ole	itsessään	riittävä	suoja	kaltoinkohtelua	

vastaan.	Yksittäistapauksittain	tulee	arvioida,	suojaavatko	vakuudet	riittävällä	 ta-

valla	valittajaa	kaltoinkohtelulta.	EIT	pohtii	ensin,	estääkö	vastaanottavan	valtion	

yleinen	ihmisoikeustilanne	hyväksymästä	minkäänlaisia	vakuuksia.	Vain	harvoissa	

tapauksissa	ihmisoikeustilanne	on	niin	huono,	että	vakuuksille	ei	annettaisi	mitään	

merkitystä.	Yleensä	EIT	arvioi	ensin	annettujen	vakuuksien	laadun	ja	pohtii	tämän	

jälkeen,	ovatko	vakuudet	luotettavat	valtion	käytännön	perusteella.	Vakuuksia	ar-

vioidessaan	 tuomioistuin	 huomioi	 muun	 muassa	 seuraavia	 kysymyksiä:	 ovatko	

vakuudet	yksityiskohtaisia	vai	yleisiä	ja	epämääräisiä,	kuka	vakuudet	on	antanut	ja	

sitovatko	tämän	henkilön	antamat	vakuudet	valtiota,	lähettävän	ja	vastaanottavan	

valtion	 välisen	 diplomaattisen	 yhteistyön	 kesto	 ja	 vakaus,	 miten	 vastaanottava	

valtio	on	aiemmin	noudattanut	samanlaisia	vakuuksia,	ja	onko	valittajaa	kohdeltu	

aiemmin	kaltoin	vastaanottavassa	valtiossa.462	

	

Vakuuksilla	 oli	 merkitystä	myös	 Soering-tapauksessa.	 Yhdistyneen	 kuningaskun-

nan	viranomaiset	pyysivät	Yhdysvaltain	viranomaisilta	vakuutta,	 ettei	kuoleman-

rangaistusta	pantaisi	 täytäntöön,	 jos	Soering	tuomitaan	murhasta	 ja	hänelle	mää-

rätään	 kuolemanrangaistus.	 Yhdysvaltain	 syyttäjäviranomainen	 antoi	 kuitenkin	

vain	sellaisen	vakuuden,	että	 jos	Soering	tuomitaan	kuolemanrangaistukseen,	Yh-

distyneen	 kuningaskunnan	 nimissä	 tehdään	 esitys,	 ettei	 kuolemanrangaistusta	

tulisi	panna	täytäntöön.	EIT:n	mukaan	Yhdysvaltain	antaman	vakuuden	olisi	tullut	

ainakin	 vähentää	 merkittävästi	 kuolemanrangaistuksen	 täytäntöönpanon	 riskiä,	

jotta	sillä	olisi	ollut	merkitystä.	Yhdistyneen	kuningaskunnan	viranomaiset	myön-

sivät,	 että	 tapauksessa	 oli	 olemassa	 jonkinlainen	 riski	 (some	 risk)	 kuolemanran-

gaistuksen	 täytäntöönpanosta.463	Bruin	 ja	Wouters	 toteavat,	 että	 vakuuksilla	 (tai	

oikeastaan	niiden	puutteella)	oli	keskeinen	merkitys	ratkaisussa.	Jos	Yhdysvaltain	

viranomaiset	olisivat	antaneet	riittävät	vakuudet,	ettei	kuolemanrangaistusta	pan-

na	 täytäntöön,	 ei	 olisi	 ollut	myöskään	 riskiä	 joutua	 ”kuolemanjonoon”,	 eikä	 siten	

olisi	 ollut	 riskiä	 EIS	 3	 artiklan	 rikkomisesta.	 Bruin	 ja	Wouters	 jatkavat,	 että	 va-

kuuksilla	on	yksinkertaisempi	puuttua	 tuomion	 täytäntöönpanoon	kuin	vaikkapa	

kidutukseen	tai	epäinhimilliseen	tai	halventavaan	kohteluun	tai	rangaistukseen.464		

	

																																																								
462	EIT:	Othman	(Abu	Qatada)	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(8139/09),	kappaleet	187–189.	
463	EIT:	Soering	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(14038/88),	kappaleet	15,	20,	93.	
464	Bruin	&	Wouters	2003,	s.	27.	
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Mole	 ja	Meredith	 edellyttäisivät	 lisäksi,	 että	 vastaanottavan	 valtion	 sanaan	 tulee	

voida	 luottaa,	vakuuksien	pitää	olla	sitovia	sen	oman	oikeusjärjestelmän	mukaan	

ja	 valtion	 aiemman	 toiminnan	 tulee	 osoittaa,	 että	 se	myös	 noudattaa	 antamiaan	

vakuuksia.	 Molen	 ja	 Meredithin	 mukaan	 vakuuksia	 tosin	 pyydetään	 enenevässä	

määrin	 myös	 sellaisissa	 tapauksissa,	 joissa	 vastaanottava	 valtio	 ei	 täytä	 yhtään	

näistä	kriteereistä.465	Voitaneen	kuitenkin	ajatella,	että	Dublin-valtiot	lähtökohtai-

sesti	täyttävät	nämä	kriteerit.	

	

T.I.-tapaus	oli	ylipäätään	EIT:n	ensimmäinen	Dublin-tapaus.	Se	oli	samalla	ensim-

mäinen	Dublin-tapaus,	jossa	käsiteltiin	vakuuksien	merkitystä.	Saksan	hallitus	an-

toi	 tapauksessa	vakuudet,	 että	Yhdistyneestä	kuningaskunnasta	Dublinin	yleisso-

pimuksen	 mukaisesti	 Saksaan	 palautettavaa	 turvapaikanhakijaa	 ei	 palautettaisi	

Saksasta	 välittömästi	 tai	 summaarisesti	 Sri	 Lankaan,	 vaan	hän	 saisi	 tehdä	uuden	

turvapaikkahakemuksen.	 EIT	 jatkoi,	 että	 valittajaa	 ei	 voitaisi	 palauttaa	 enää	 yli	

kaksi	 vuotta	 vanhan	 karkotuspäätöksen	 perusteella,	 vaan	 karkotus	 edellyttäisi	

uutta	karkotuspäätöstä.	EIT:n	mielestä	vakuudet	olivat	riittävät.466	Vakuuksilla	oli	

kyseisessä	tapauksessa	merkittävä	rooli,467	vaikkakin	niitä	käsiteltiin	tapauksessa	

varsin	lyhyesti.	Vasta	myöhemmissä	Dublin-tapauksissa	vakuuksien	merkitystä	on	

käsitelty	tarkemmin.	

	

4.2.1.2.	Yleiset	ja	yksityiskohtaiset	vakuudet		
	

K.R.S.-tapauksessa	 ei	 annettu	 suoraan	 kyseiseen	 tapaukseen	 liittyviä	 vakuuksia,	

vaan	 vakuudet	 olivat	 sisällöltään	 yleisemmät.	 Kreikan	 ja	 Yhdistyneen	 kuningas-

kunnan	 maahanmuuttoviranomaisten	 keskinäisessä	 kirjeenvaihdossa	 Kreikan	

maahanmuuttoyksikön	johtaja	kirjoitti,	ettei	yhtäkään	turvapaikanhakijaa	karkote-

ta	maasta,	elleivät	kaikki	Geneven	pakolaissopimuksen	ja	palautuskiellon	mukaiset	

turvapaikkaprosessin	 vaiheet	 ole	 päättyneet	 ja	 kaikki	 oikeuskeinot	 käytetty.	 Kir-

jeessä	 jatkettiin,	 että	 kaikilla	 turvapaikanhakijoilla	 on	 sitä	 paitsi	 oikeus	 valittaa	

karkotuspäätöksestä	ja	hakea	EIT:lta	39	säännön	mukaisia	väliaikaistoimia.468	EIT	

antoi	 vakuuksille	 jonkin	 verran	painoarvoa,	mutta	 ratkaisutekstin	perusteella	 on	
																																																								
465	Mole	&	Meredith	2010,	s.	62–63.	
466	EIT:	T.I.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (43844/98),	 s.	 16:	 ”It	 is	 satisfied	 by	 the	 German	 Govern-
ment’s	assurances	that	the	applicant	would	not	risk	immediate	or	summary	removal	to	Sri	Lanka.”	
467	Mole	&	Meredith	2010,	s.	78–79.	
468	EIT:	K.R.S.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(32733/08),	s.	4,	17.	
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vaikea	päätellä,	millainen	painoarvo	vakuuksille	on	tarkalleen	annettu.469	Vakuuk-

sia	 on	 käsitelty	 ratkaisussa	 varsin	 lyhyesti,	 mikä	 ei	 kuitenkaan	 tarkoita,	 etteikö	

niillä	olisi	ollut	oleellista	merkitystä.	Moreno-Lax	tulkitsi,	että	vakuuksille	annettiin	

ratkaisussa	suuri	merkitys.470	

	

M.S.S.-tapauksen	mahdollista	epäsuoraa	palautusta	Afganistaniin	pohtiessaan	Bel-

gian	hallitus	perusteli	 karkotuspäätöstään	muun	muassa	 viitaten	 yllä	mainittuun	

K.R.S.-tapaukseen,	jossa	Kreikan	hallitus	oli	vakuuttanut,	ettei	turvapaikanhakijoita	

palauteta	maihin	 kuten	 Afganistan,	 Irak,	 Iran,	 Somalia,	 Sudan	 tai	 Eritrea,	 vaikka	

heidän	turvapaikkahakemuksensa	hylättäisiinkin.471	Lisäksi	Belgian	hallitus	kertoi	

hankkineensa	 riittävät	 vakuudet	Kreikan	viranomaisilta,	 että	 valittajaa	 ei	 odotta-

nut	EIS:n	vastainen	kohtelu	Kreikassa.	EIT	kuitenkin	totesi,	että	pelkkä	kansallis-

ten	lakien	olemassaolo	ja	kansainvälisiin	sopimuksiin	liittyminen	eivät	turvaa	riit-

tävällä	 tavalla	 kaltoinkohtelun	 uhalta,	 varsinkin	 kun	 luotettavien	 lähteiden	 mu-

kaan	 Kreikan	 viranomaiset	 ovat	 joko	 itse	 harjoittaneet	 tai	 sietäneet	 käytäntöjä,	

jotka	 ovat	 selvästi	 EIS:n	 periaatteiden	 vastaisia.	 EIT	 oli	 sitä	mieltä,	 että	 Kreikan	

antamat	diplomaattiset	vakuudet	eivät	olleet	riittävät.472	

	

EIT	perusteli	 tätä	näkemystään	ensinnäkin	siten,	että	Kreikan	viranomaiset	suos-

tuivat	 ottamaan	 vastuun	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	 vasta	 sen	 jälkeen,	

kun	 valittaja	 oli	 jo	 saanut	 karkotuspäätöksen	 Belgiassa.	 Dublin-siirto	 Belgiasta	

Kreikkaan	perustui	siten	Kreikan	hiljaiseen	hyväksyntään.	Toisekseen,	päätös	tur-

vapaikkahakemuksen	vastuun	ottamisesta	on	muotoiltu	kaavamaisesti	 eikä	sisäl-

tänyt	mitään	takuuta,	 joka	olisi	koskenut	valittajaa	henkilökohtaisesti.	EIT	totesi-

kin	 lopuksi,	 että	 valittajan	karkotushetkellä	Belgian	viranomaiset	 tiesivät	 tai	hei-

dän	olisi	pitänyt	tietää,	ettei	valittajalla	ollut	mitään	takeita,	että	hänen	turvapaik-

kahakemuksensa	 käsiteltäisiin	 Kreikassa	 kunnolla.	 Belgialla	 olisi	 ollut	 mahdolli-

suus	olla	siirtämättä	häntä	Kreikkaan.473	Tuomari	Bratza	kritisoi	osittain	eriävässä	

mielipiteessään	tuomarien	enemmistön	mielipidettä,	että	vakuudet	olivat	luonteel-

																																																								
469	Ibid.,	s.	17:	”However,	the	Court	notes	in	this	regard	that	assurances	were	obtained	––.”	
470	Moreno-Lax	2012,	s.	15–16.	
471	EIT:	 M.S.S.	 v.	 Belgia	 ja	 Kreikka	 (30696/09),	 kappale	 329;	 K.R.S.	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	
(32733/08),	s.	4.	
472	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappaleet	353–354.	
473	Ibid.,	kappaleet	354,	358.	
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taan	 liian	yleiset.	Bratzan	mukaan	myös	K.R.S.-tapauksessa	vakuudet	olivat	olleet	

yleisluontoiset,	mutta	niille	annettiin	silti	jotain	painoarvoa.474	

	

Suurin	merkitys	 vakuuksilla	 on	 ollut	 Tarakhel-ratkaisussa,	 jossa	 EIT	 katsoi,	 että	

turvapaikanhakijan	siirto	Italiaan	olisi	EIS	3	artiklan	vastainen,	jos	Sveitsi	ei	hank-

kisi	 Italian	 viranomaisilta	 yksilöllisiä	 vakuuksia.	 Tapaus	 koski	 afganistanilaisia	

puolisoita	 ja	 heidän	kuutta	 alaikäistä	 lastaan,	 jotka	olivat	 saapuneet	Eurooppaan	

Italian	kautta	 ja	 jatkaneet	 Italiasta	 Itävallan	kautta	Sveitsiin.	Valittajat	pelkäsivät,	

että	jos	heidät	palautettaisiin	Sveitsistä	Italiaan,	he	altistuisivat	epäinhimilliselle	ja	

halventavalle	kohtelulle,	sillä	he	olivat	vaarassa	jäädä	kokonaan	asunnotta	tai	että	

asumisolot	 olisivat	 vähintään	 epäinhimilliset	 tai	 halventavat.	 Valittajien	 mukaan	

riski	 johtui	 siitä,	 että	 heiltä	 puuttuivat	 yksilölliset	 vakuudet	 sen	 suhteen,	 miten	

heistä	pidettäisiin	huolta.	Taustalla	oli	 turvapaikanhakijoiden	yleisesti	kohtaamat	

järjestelmälliset	puutteet	vastaanotto-oloissa.475	

	

EIT	totesi,	että	turvapaikanhakijoiden	vastaanottokapasiteetti	Italiassa	oli	selvästi	

liian	 alhainen	 ja	 vastaanotto-oloissa	oli	muutenkin	puutteita.	 Italiassa	 vallitsevaa	

tilannetta	ei	EIT:n	mukaan	kuitenkaan	voinut	mitenkään	verrata	Kreikassa	M.S.S.-

tapauksen	aikana	vallinneeseen	tilanteeseen.	EIT	totesi,	että	puutteet	vastaanotto-

oloissa	sinänsä	eivät	voi	estää	kaikkia	palautuksia	Italiaan,	mutta	aiheuttavat	kui-

tenkin	huolta	 järjestelmän	kapasiteetista.	 Valittajien	 väitettä	 siitä,	 että	 useat	 tur-

vapaikanhakijat	 jäävät	asunnotta	 tai	 joutuvat	asumaan	yliasutuissa	 tiloissa	 ilman	

yksityisyyttä	tai	jopa	väkivaltaisissa	olosuhteissa,	ei	voida	kuitenkaan	pitää	perus-

teettomana.	EIT	totesi,	että	turvapaikanhakijan	tilanne	vastaanottavassa	valtiossa	

on	arvioitava	perusteellisesti	 ja	yksilöllisesti,	 jotta	 lähettävän	valtion	siirtopäätös	

olisi	laillinen.	Sveitsin	viranomaisten	velvollisuutena	olisikin	ollut	hankkia	vakuu-

det	 Italian	 viranomaisilta,	 että	 valittajien	 saapuessa	 Italiaan	 he	 pääsevät	 tiloihin,	

jotka	ovat	sopivia	lasten	kehitykselle	ja	että	perhe	pidetään	yhdessä.	Italian	viran-

omaiset	 olivat	 informoineet	 Sveitsin	 viranomaisia,	 että	 jos	 valittajat	 palautetaan	

Italiaan,	 heidät	 majoitetaan	 tiettyyn	 keskukseen	 Bolognassa.	 EIT	 ei	 kuitenkaan	

pitänyt	tätä	riittävänä	vakuutena,	koska	keskuksesta,	fyysisistä	vastaanotto-oloista	

eikä	perheen	yhdessä	pitämisestä	ollut	annettu	tarkkaa	ja	luotettavaa	informaatio-

																																																								
474	Ibid.,	s.	115.	
475	EIT:	Tarakhel	v.	Sveitsi	(29217/12),	kappaleet	1,	3,	10,	12–13,	15–16.	
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ta.	Niinpä	siirto	 Italiaan	 ilman	yksilöllisiä	vakuuksia	olisi	ollut	EIS	3	artiklan	vas-

taista.476		

	

Kolme	 tuomaria	 esitti	Tarakhel-ratkaisussa	 yhdessä	 osittain	 eriävän	mielipiteen.	

Tuomarit	pohtivat	sitä,	aiheuttivatko	valittajien	kuvailemat	vastaanotto-olot	konk-

reettisen	riskin	EIS	3	artiklan	vastaiselle	kohtelulle.	Heidän	mielestään	oleellista	ei	

ollut,	että	monet	turvapaikanhakijat	olivat	jääneet	asunnotta.	Oleellisempaa	oli	sen	

sijaan	 se,	miten	 Sveitsin	maahanmuuttoviranomaiset	 olisivat	 pystyneet	 päättele-

mään	valittajien	henkilökohtaisten	olojen	perusteella,	 että	heillä	 oli	 olemassa	 to-

dellinen	riski	 joutua	kaltoinkohdelluiksi	 Italiassa.	Perhe	oli	kuitenkin	päässyt	no-

peasti	 vastaanottokeskukseen	 Italiassa,	 kun	 he	 olivat	 alun	 perin	 saapuneet	 Itali-

aan.	Valittajat	eivät	myöskään	missään	vaiheessa	väittäneet,	että	heitä	itseään	olisi	

Italiassa	ollessaan	kohdeltu	kaltoin	 tai	 erotettu	 toisistaan.	Eriävää	mieltä	olevien	

tuomareiden	mielestä	pelkästään	puutteet	 itse	elinoloissa	eivät	voi	saavuttaa	sitä	

vähimmäistasoa,	joka	EIS	3	artiklan	rikkomiselta	vaaditaan.	Sitä	paitsi	YK:n	pako-

laisjärjestö	ei	ollut	suositellut	Dublin-jäsenvaltioita	keskeyttämään	siirtoja	Italiaan,	

toisin	kuin	M.S.S.-tapauksessa	Kreikan	osalta.477	

	

Eriävää	mieltä	olevien	tuomareiden	mielestä	Sveitsiä	ei	voi	pitää	tapauksessa	vas-

tuussa	EIS	3	artiklan	rikkomisesta,	sillä	riski	joutua	EIS	3	artiklan	vastaisesti	koh-

delluksi	 ei	 ollut	 tarpeeksi	 konkreettinen.	He	myönsivät,	 että	 lasten	pitkäaikainen	

oleskelu	 puutteellisissa	 vastaanottotiloissa	 saattaa	 olla	 EIS	 3	 artiklan	 vastaista,	

mutta	siitä	olisi	vastuussa	Italia	eikä	Sveitsi.	EIT:n	linjaus	oli	eriävää	mieltä	olevien	

tuomareiden	mielestä	myös	sen	oman	 tuoreen	oikeuskäytännön	vastaista.	 Italian	

viranomaiset	 olivat	 sitä	 paitsi	 informoineet	 Sveitsin	 viranomaisia,	 että	 valittajat	

majoitettaisiin	tiettyyn	vastaanottokeskukseen.	Enemmistö	tuomareista	ei	kuiten-

kaan	pitänyt	 tätä	riittävänä	vakuutena.	Ongelmana	eriävää	mieltä	olevien	tuoma-

reiden	mielestä	onkin	se,	pitääkö	ratkaisun	myötä	kaikkien	Italiaan	palautettavien	

turvapaikanhakijoiden	–	jotka	M.S.S.-ratkaisun	mukaan	ovat	erityisen	suojelun	tar-

peessa	 ja	haavoittuvassa	asemassa	–	kohdalla	vaatia	yksilöllisiä	vakuuksia	vai	ai-

noastaan	 lapsiperheiden	 kohdalla.478	Costellon	 ja	Mouzourakisin	mukaan	mikään	

Tarakhel-ratkaisun	perusteluissa	ei	viittaa	siihen,	että	vaatimus	koskisi	vain	lapsi-

																																																								
476	Ibid.,	kappaleet	104,	110–112,	114–115,	120–122.	
477	Ibid.,	s.	53–57.	 	
478	Ibid.	
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perheitä.479	Tarakhel-ratkaisun	 seurauksena	Sveitsi	 keskeytti	 kaikki	 lapsiperheitä	

koskevat	Dublin-siirrot	Italiaan	ja	alkoi	systemaattisesti	edellyttää	yksityiskohtai-

sempia	yksilöllisiä	vakuuksia.480	

	

EIT	ei	sen	sijaan	vaatinut	vakuuksia,	kun	se	antoi	noin	kolme	kuukautta	Tarakhel-

ratkaisunsa	 jälkeen	 ratkaisun	 asiassa	 A.M.E.	 Tapauksessa	 oli	 kyse	 somalialaisen	

turvapaikanhakijan	Dublin-siirrosta	Alankomaista	 Italiaan.	Valittaja	katsoi	siirron	

olevan	EIS	3	artiklan	vastainen	sillä	perusteella,	että	hänellä	oli	Italiassa	uhka	altis-

tua	huonoille	elinoloille.	Hän	pelkäsi	myös,	että	hänet	karkotetaan	suoraan	Soma-

liaan	tutkimatta	hänen	turvapaikkahakemustaan	kunnolla.	Vaikka	EIT	totesi	valit-

tajan	kuuluvan	turvapaikanhakijana	erityisen	suojelun	tarpeessa	ja	haavoittuvassa	

asemassa	olevaan	ihmisryhmään,	se	katsoi	valituksen	olevan	perusteeton.	EIT	tois-

ti	Tarakhel-ratkaisun	näkemyksensä,	jonka	mukaan	Italiassa	vallitsevaa	tilannetta	

ei	voinut	mitenkään	verrata	Kreikassa	M.S.S.-tapauksen	aikana	vallinneeseen	tilan-

teeseen.	 EIT	 totesi	A.M.E.-tapauksen	 eroavan	Tarakhel-tapauksesta	 erityisesti	 si-

ten,	että	nyt	kyseessä	oli	kykenevä	nuori,	suunnitellulla	siirtohetkellä	mahdollises-

ti	25-vuotias	mies,	jolla	ei	ollut	huollettavia.481		

	

On	hyvä	huomata,	 että	EIT	ei	 katsonut	Tarakhel-	 eikä	A.M.E.-ratkaisuissa,	 että	 ti-

lanne	 Italiassa	 olisi	 verrattavissa	 tilanteeseen	 Kreikassa	M.S.S.-tapauksen	 aikaan.	

EIT	katsoi	sen	sijaan	Tarakhel-tapauksessa,	että	juuri	valittajilla	on	olemassa	todel-

linen	 riski	 joutua	 EIS	 3	 artiklan	 vastaisen	 kohtelun	 kohteeksi	 Italiassa.	 A.M.E.-

tapauksessa	tätä	riskiä	ei	nähty	olevan.482	Aiemmin	mainittu	Dublin-järjestelmään	

kuuluva	oletus	 turvallisuudesta	onkin	oikeuskäytännön	perusteella	 kumottavissa	

kahdella	perusteella.	Ensimmäinen	peruste	on	rakenteelliset	puutteet	vastaanotta-

van	 Dublin-valtion	 turvapaikkamenettelyssä,	 kuten	 tapahtui	 M.S.S.-tapauksessa.	

Toinen	peruste	on,	että	valittajalla	on	todellinen	riski	joutua	EIS	3	artiklan	vastai-

sen	 kohtelun	 kohteeksi	 vastaanottavassa	 Dublin-valtiossa,	 kuten	 tapahtui	 Ta-

rakhel-tapauksessa.483	

	

																																																								
479	Costello	&	Mouzourakis	2014,	s.	410.	
480	ELENA	2015,	s.	4.	
481	EIT:	A.M.E.	v.	Alankomaat	(51428/10),	kappaleet	1,	11,	22–23,	32,	34–35.	
482	Nicolosi	2015,	kappale	15.	
483	Ibid.,	kappale	11.	
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Fratzke	 toteaa,	 että	Tarakhel-ratkaisun	myötä	 valtioilla	 on	haastava	 tehtävä	 tun-

nistaa	 tilanteet,	 joissa	 vakuuksia	 edellytetään.	 Kuten	 Tarakhel-ratkaisu	 osoittaa,	

vakuuksia	saatetaan	edellyttää	myös	tilanteessa,	jossa	vastaanottavan	valtion	tur-

vapaikkajärjestelmässä	 ei	 ole	 rakenteellisia	 puutteita.484	Costello	 ja	 Mouzourakis	

ovat	 sitä	mieltä,	 että	 jos	 vastaanottavan	valtion	 turvapaikkajärjestelmässä	on	 ra-

kenteellisia	 puutteita,	 yksityiskohtaisetkaan	 vakuudet	 eivät	 ole	 riittäviä.	 Heidän	

mukaansa	Tarakhel-ratkaisu	 estää	 automaattiset	Dublin-siirrot	 korostaessaan	 jo-

kaisen	tapauksen	perusteellista	ja	yksilöllistä	arviointia.	Tämä	puolestaan	olisi	jä-

senmaille	 uusi	 kannustin	 käsitellä	 turvapaikkahakemukset	 sen	 sijaan,	 että	 toi-

meenpannaan	 Dublin-siirtoja.485	Peers	 puolestaan	 totesi,	 että	 Tarakhel-ratkaisu	

antaa	 selkeän	 viestin,	 että	 oikeuskäytännöstä	 ei	 voida	 yksinkertaisesti	 päätellä,	

milloin	kaikki	Dublin-siirrot	pitäisi	keskeyttää	ja	milloin	kaikki	Dublin-siirrot	voi-

daan	suorittaa.	Peersin	mukaan	Tarakhel-ratkaisu	muodostaakin	oman	tapausten	

luokan,	 jonka	 suhteen	 jäsenvaltioiden	 on	 jatkossa	 edettävä	 varoen.	 Tämä	 väistä-

mättä	monimutkaistaa	Dublin-järjestelmää	 ja	 tekee	 siitä	myös	kalliimman,	mutta	

se	on	monesti	ainoa	keino	varmistaa,	että	ihmisoikeuksia	suojellaan	tehokkaasti.486		

	

EIT	on	selventänyt	Tarakhel-ratkaisussa	omaksumaansa	kantaa	erityisesti	S.M.H.-

ratkaisussa	vuodelta	2016.	Tapauksessa	oli	kyse	somalialaisen	yksinhuoltajaäidin	

ja	hänen	kolmen	pienen	lapsensa	Dublin-siirrosta	Alankomaista	Italiaan.	Valittajan	

mukaan	siirto	 Italiaan	olisi	EIS	3	artiklan	vastainen,	koska	 Italian	hallitus	ei	ollut	

tarjonnut	mitään	vakuuksia	sen	suhteen,	että	valittajalla	olisi	mahdollisuus	hakea	

turvapaikkaa	Italiassa,	tai	että	hänelle	ja	hänen	lapsilleen	tarjottaisiin	paikka	vas-

taanottokeskuksesta	 turvapaikkapäätöstä	 odottaessa.487	Alankomaiden	 hallitus	

viittasi	 vastineessaan	EIT:n	kahteen	 tuoreeseen	 ratkaisuun488	sekä	 Italian	uuteen	

käytäntöön,	joka	käy	ilmi	kahdesta	Italian	sisäministeriön	Dublin-yksikön	muiden	

jäsenvaltioiden	Dublin-yksiköille	lähettämästä	kirjeestä.489		

																																																								
484	Fratzke	2015,	s.	24.	Ks.	myös	ELENA	2015,	s.	19–20.	
485	Costello	&	Mouzourakis	2014,	s.	410–411.	
486	Peers	2014,	kappale	24:	”Yet	the	clear	message	from	the	Tarakhel	case	is	that	there	is	not	a	sim-
ple	binary	distinction	between	cases	when	all	Dublin	 transfers	should	stop,	on	the	one	hand,	and	
cases	when	all	Dublin	 transfers	 should	go	ahead	at	 full	 speed,	on	 the	other.	 Instead,	 like	a	 traffic	
light,	yesterday’s	judgment	creates	an	intermediate	category	of	cases	in	which	national	administra-
tions	must	proceed	with	caution.	This	will	undoubtedly	make	 the	Dublin	system	more	costly	and	
complex	 to	 administer,	 but	 that	 is	 often	 the	only	way	 to	 ensure	 that	 human	 rights	 are	protected	
effectively.”	
487	EIT:	S.M.H.	v.	Alankomaat	(5868/13),	kappaleet	1,	26,	38.	
488	EIT:	A.T.H.	v.	Alankomaat	(54000/11);	J.A.	ynnä	muut	v.	Alankomaat	(21459/14).	
489	EIT:	S.M.H.	v.	Alankomaat	(5868/13),	kappale	40.	
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Ensimmäisessä	 kirjeessä,	 joka	 on	 päivätty	 8.6.2015	 ja	 johon	 viitattiin	 kahdessa	

muussakin	 mainitussa	 tapauksessa,	 Italian	 Dublin-yksikkö	 vahvisti,	 että	 Italian	

viranomaisilla	on	uusi	käytäntö,	 joka	koskee	nimenomaan	pienten	 lasten	perhei-

den	siirtoa	Italiaan.	Kirjeen	mukaan	uusi	käytäntö	oli	tarpeen,	koska	Italiaan	siir-

rettäville	 lapsiperheille	 tarkoitetut	 vastaanottotilat	 pysyivät	 monesti	 käyttämät-

töminä,	koska	perheet	olivat	 lähteneet	tuntemattomaan	kohteeseen	ennen	siirtoa	

tai	tuomioistuin	oli	estänyt	siirron.	Niinpä	Italian	viranomaiset	varasivat	yhteensä	

161	paikkaa	eri	vastaanottokeskuksista,	jotta	perheet	voisivat	pysyä	yhdessä.	Kir-

jeessä	todettiin	lisäksi,	että	määrää	lisätään,	jos	on	tarvetta.490	N.A.-ratkaisusta	käy	

ilmi,	 että	 kyseisellä	 kirjeellä	 korvattiin	 vielä	 vanhempi	 kirje,	 joka	 oli	 päivätty	

27.3.2015.	Tuon	kirjeen	mukaan	Italia	toivoi	muiden	valtioiden	pyytävän	Italialta	

yksilöllisiä	vakuuksia	vähintään	15	vuorokautta	ennen	siirtoa.491	Tätä	vanhempaa	

kirjettä	ei	käsitelty	S.M.H.-ratkaisussa.	

	

Alankomaiden	hallituksen	mukaan	8.6.2015	päivätystä	kirjeestä	voidaan	päätellä,	

että	tämän	kattavan	vakuuden	on	tarkoitus	välttää	vakuuksien	tarve	yksittäisissä	

tapauksissa.	 Alankomaiden	 hallitus	 totesi	 lisäksi,	 että	 Alankomaiden	 Dublin-

yksikkö	aikoo	jatkossakin	informoida	Italian	Dublin-yksikköä	aikaisessa	vaiheessa	

ennen	 lapsiperheiden	 aiottua	 siirtoa.	 Alankomaiden	 hallitus	 oli	 sitä	 mieltä,	 että	

Italian	 uusi	 käytäntö	 tarjoaa	 riittävät	 takeet	 sen	 suhteen,	 että	 perheet,	 joissa	 on	

alaikäisiä	 lapsia,	 pidetään	 yhdessä	 sellaisissa	 majoitustiloissa,	 jotka	 ovat	 sopivia	

heidän	 tarpeilleen.492	Myöhempi	 Italian	 Dublin-yksikön	 muiden	 jäsenvaltioiden	

Dublin-yksiköille	 lähettämä	 kirje	 oli	 päivätty	 15.2.2016.	 Kirjeessä	 Italian	Dublin-

yksikkö	antoi	tiedoksi	päivitetyn	listan	projekteista,	joiden	puitteissa	lapsiperheet	

majoitetaan	 kunnioittaen	 heidän	 perusoikeuksiaan	 ja	 erityisiä	 haavoittuvuuksi-

aan.493	

	

EIT	hyväksyi	Italian	perustelut,	ettei	sen	voida	olettaa	pitävän	pitkiä	aikoja	tyhjil-

lään	 paikkoja	 tietyissä	 vastaanottokeskuksissa.	 Kun	 siirtävä	 valtio	 on	 saanut	 ta-

kuun	 turvapaikanhakijan	 sijoittamisesta	 keskukseen,	 siirron	 tulisi	 tapahtua	 niin	

																																																								
490	Ibid.,	kappale	34.	
491	EIT:	N.A.	ynnä	muut	v.	Tanska	(15636/16),	kappale	12.	
492	EIT:	S.M.H.	v.	Alankomaat	(5868/13),	kappale	34.	
493	Ibid.,	kappale	36.	
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nopeasti	kuin	mahdollista.	EIT	ymmärsi	valittajan	huolen	siitä,	että	 lapsiperheille	

varattujen	paikkojen	määrä	on	riittämätön,	mutta	 tästä	ei	kuitenkaan	ollut	konk-

reettisia	todisteita.	Valittaja	ei	ollut	osoittanut,	etteikö	hän	lapsineen	saisi	paikkaa	

saapuessaan	Italiaan.	EIT	katsoikin	valituksen	olevan	ilmeisen	perusteeton	ja	hyl-

käsi	valituksen.494		

	

EIT	oli	päätynyt	samaan	lopputulemaan	eli	valituksen	hylkäämiseen	myös	kahdes-

sa	Alankomaiden	viittaamassa	ratkaisussa.	Ratkaisut	oli	annettu	marraskuun	3.	ja	

17.	päivä	vuonna	2015.	Molemmissa	tapauksissa	oli	kyse	Dublin-siirrosta	nimen-

omaan	Alankomaista	Italiaan.	A.T.H.-tapauksessa	oli	kyse	etiopialaisen	äidin	ja	hä-

nen	 ratkaisuhetkellä	 viisivuotiaan	 tyttärensä	 Dublin-siirrosta.495	J.A.-tapauksessa	

oli	kyse	iranilaisen	äidin	ja	hänen	kahden	tyttärensä,	joista	toinen	oli	ratkaisuhet-

kellä	16	ja	toinen	18	vuotta	vanha,	Dublin-siirrosta.496		

	

EIT	 tiedusteli	 samanaikaisesti	molempien	oikeustapausten	puitteissa	Alankomai-

den	hallitukselta,	mitä	käytännön	vaikutuksia	Tarakhel-ratkaisulle	oli	annettu,	sillä	

Tarakhel-ratkaisu	 annettiin	 kesken	 mainittujen	 oikeusprosessien.	 Alankomaiden	

7.1.2015	 antaman	 vastauksen	mukaan	 lapsiperheiden	 kohdalla	 siirto	 suoritettiin	

vasta,	 kun	 oli	 saatu	 Italian	 viranomaisilta	 vakuudet,	 että	 perhe	 pysyy	 yhdessä.	

Alankomaat	vaati	 lisäksi	tiedon	nimenomaisesta	keskuksesta,	 jonne	perhe	oli	tar-

koitus	majoittaa,	jotta	voitiin	varmistua,	että	olot	siellä	olisivat	sopivat	lasten	ikään	

nähden.	Jotta	Italian	viranomaiset	voisivat	antaa	nämä	vakuudet	ja	tiedot,	itse	siir-

rosta	ilmoitettiin	Italialle	10–15	vuorokautta	etukäteen.	Jos	vakuuksia	ei	saatu	sii-

nä	 ajassa,	 joka	 Dublin-järjestelmässä	 on	määritelty	 siirron	 suorittamisen	 takara-

jaksi,	 kyseiset	 turvapaikanhakijat	 ohjattaisiin	 Alankomaiden	 turvapaikkaproses-

siin.497	Alankomaiden	 viranomaiset	 antoivat	 molemmissa	 tapauksissa	 Italian	 vi-

ranomaisille	 tiedon,	 että	 siirrettävien	 henkilöiden	 joukossa	 on	 alaikäisiä.	 A.T.H.-

tapauksessa	 Italian	 sisäministeriön	 maahanmuutosta	 vastaavan	 osaston	 kanslia-

päällikkö	 toimitti	 lisäksi	Alankomaiden	Dublin-yksikölle	 sähköpostitse	asiakirjan,	

jossa	vakuutettiin	 siirrettävän	perheen	pääsevän	 Italiassa	 sellaisiin	majoitustiloi-

																																																								
494	Ibid.,	kappaleet	51–52.	
495	EIT:	A.T.H.	v.	Alankomaat	(54000/11),	kappaleet	1,	22.	
496	EIT:	J.A.	ynnä	muut	v.	Alankomaat	(21459/14),	kappaleet	1,	20.	
497	EIT:	 A.T.H.	 v.	Alankomaat	 (54000/11),	 kappale	 19;	 J.A.	 ynnä	muut	 v.	Alankomaat	 (21459/14),	
kappale	14.	
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hin,	 jotka	ovat	sopivia	 lasten	 ikään	nähden	 ja	että	perhe	pidetään	yhdessä.498	EIT	

katsoi	molemmissa	 tapauksissa,	että	Alankomaiden	viranomaiset	olivat	 informoi-

neet	Italian	viranomaisia	asianmukaisesti	valittajien	perhetilanteesta	ja	suunnitel-

lusta	saapumisesta.499	

	

Molemmissa	mainituissa	 tapauksissa	valittajat	olivat	huolissaan	vastaanottopaik-

kojen	riittävyydestä	 ja	halusivat	nimenomaan	yksilöllisiä	vakuuksia.	Vastaanotto-

paikkojen	riittämättömyydestä	ei	ollut	kuitenkaan	konkreettista	näyttöä	kummas-

sakaan	tapauksessa.500	EIT	katsoi	molemmissa	tapauksissa,	että	siirto	ei	ole	EIS	3	

artiklan	vastainen.	Toisin	kuin	Tarakhel-ratkaisussa,	EIT	 ei	 edellyttänyt	 yhdessä-

kään	 näistä	 kolmesta	 tapauksesta	 Italian	 tarjoavan	 yksilöllisiä	 tai	muitakaan	 va-

kuuksia.	Toisin	sanoen	Italian	uudet	 järjestelyt	 ja	siirtävien	valtioiden	 informoin-

nin	 lisääminen	osoittautuivat	riittäviksi	 toimiksi.	Uudet	tapaukset	myös	selventä-

vät	 jossain	 määrin	 Tarakhel-ratkaisun	 jälkeen	 vallinnutta	 epäselvää	 oikeustilaa.	

Yksilöllisiä	vakuuksia	ei	 tarvitse	vaatia	kaikkien	 turvapaikanhakijaperheiden,	pu-

humattakaan	kaikkien	turvapaikanhakijoiden,	Dublin-siirroissa	Italiaan.	Riittäväk-

si	 on	 osoittautunut,	 että	 turvapaikanhakijaperheet	 pidetään	 yhdessä	 ja	 heille	 on	

tarjolla	 lasten	 ikään	nähden	sopivat	olot.	Lisäksi	 Italian	viranomaisille	on	pitänyt	

tarjota	tieto	siirrettävistä	henkilöistä	jo	hyvissä	ajoin.	

	

4.2.1.3.	Muuntyyppisiä	vakuuksia	
	

Aiemmin	lyhyesti	käsitellyssä	Mohammed-tapauksessa	YK:n	pakolaisjärjestön	Itä-

vallan	toimisto	oli	kirjeessään	17.10.2011	esittänyt	huolensa	Unkarin	turvapaikka-

järjestelmään	 liittyvistä	ongelmista.	 Itävallan	hallitus	korosti,	 että	 se	oli	 jo	ennen	

suunniteltua	palautusta	Unkariin	ollut	yhteistyössä	Unkarin	maahanmuuttoviran-

omaisten	kanssa.	Itävallan	maahanmuuttoviranomaiset	olivat	tutkineet,	rikkoivat-

ko	Dublin-siirrot	Unkariin	 ihmisoikeuksia.	 Itävallan	maahanmuuttoviranomaisten	

mukaan	Unkarin	maahanmuuttoviranomaiset	olivat	antaneet	uskottavat	vakuudet	

sen	suhteen,	että	YK:n	pakolaisjärjestön	Itävallan	toimiston	kirjeen	sisältämät	tie-

																																																								
498	EIT:	 A.T.H.	 v.	Alankomaat	 (54000/11),	 kappale	 22;	 J.A.	 ynnä	muut	 v.	Alankomaat	 (21459/14),	
kappale	20.	
499	EIT:	 A.T.H.	 v.	Alankomaat	 (54000/11),	 kappale	 38;	 J.A.	 ynnä	muut	 v.	Alankomaat	 (21459/14),	
kappale	30.	
500	EIT:	 A.T.H.	 v.	 Alankomaat	 (54000/11),	 kappaleet	 21,	 24,	 39;	 J.A.	 ynnä	 muut	 v.	 Alankomaat	
(21459/14),	kappaleet	17,	21,	31.	



	 93	

dot	perustuivat	osittain	virheelliseen	 tietoon.	 Itävallan	maahanmuuttoviranomai-

set	 luottivat	Unkarin	noudattavan	kansainvälisiä	 velvoitteitaan	 ja	 ihmisoikeuksia	

turvapaikkaprosessin	 kaikissa	 vaiheissa.	 Itävallan	 maahanmuuttoviranomaiset	

olivatkin	 perustaneet	 ratkaisunsa	 uusiin	 ja	 päivitettyihin	 tietoihin	 Unkarin	 säi-

löönotto-oloista	 ja	 turvapaikkaprosessista.	 EIT	 huomioi,	 että	 Itävallan	 maahan-

muuttoviranomaiset	 olivat	 ottaneet	 kirjeen	 sisältämät	 tiedot	 riittävän	 tosissaan,	

että	olivat	pyytäneet	Unkarin	maahanmuuttoviranomaisia	ottamaan	kantaa	esitet-

tyyn	kritiikkiin.501	Itävallan	viranomaiset	toimivat	tapauksessa	esimerkillisesti.	He	

eivät	vain	 luottaneet	rutiininomaisesti,	että	Unkari	 täyttää	kansainväliset	velvoit-

teensa,	vaan	hankkivat	lisäselvitystä.		

	

4.2.2.	Turvapaikanhakijan	henkilökohtaiset	olot	

	
Turvapaikanhakijan	 henkilökohtaisella	 tilanteella	 on	 merkitystä,	 kun	 pohditaan,	

onko	palautus	EIS	3	artiklan	mukainen.	Merkitystä	voidaan	EIT:n	oikeuskäytännön	

perusteella	 antaa	muun	muassa	 turvapaikanhakijan	 iälle,	 sukupuolelle	 ja	 tervey-

dentilalle.502	EIT	 on	 itse	 antanut	merkitystä	myös	 turvapaikanhakijan	 statukselle	

turvapaikanhakijana.	

	

4.2.2.1.	Turvapaikanhakijan	status	turvapaikanhakijana	
	

EIT	on	pitänyt	tuoreessa	oikeuskäytännössään	turvapaikanhakijoita	erityisen	haa-

voittuvan	 ryhmän	 jäseninä.	 Haavoittuvan	 ryhmän	 käsite	 ylipäätään	 esiintyi	 en-

simmäisen	 kerran	 EIT:n	 oikeuskäytännössä	 vuoden	 2001	 Chapman-ratkaisussa,	

jossa	viitattiin	romanivähemmistöön.503	Chapman-ratkaisun	jälkeen	EIT	on	laajen-

tanut	 ja	 tarkentanut	 haavoittuvan	 ryhmän	 käsitettä.	 Se	 on	 paitsi	 vahvistanut	 ro-

manien	 haavoittuvuuden	 erilaisissa	 konteksteissa	 myös	 lisännyt	 haavoittuvien	

ryhmien	listaan	uusia	henkilöryhmiä.	Haavoittuvia	ryhmiä	ovat	EIT:n	mukaan	ih-

miset,	joilla	on	mielenterveysongelmia,	HIViä	sairastavat	ja	turvapaikanhakijat.	EIT	

ei	käytä	kuitenkaan	enää	haavoittuvan	ryhmän	käsitettä	vaan	erityisen	haavoittu-

van	ryhmän	(particularly	vulnerable	group)	käsitettä.	Peronin	ja	Timmerin	mukaan	

tämä	 alleviivaa	 sitä,	 että	 näihin	 ryhmiin	 kuuluvat	 jäsenet	 ovat	 haavoittuvampia	

																																																								
501	EIT:	Mohammed	v.	Itävalta	(2283/12),	kappaleet	90,	101.	
502	EIT:	A.T.H.	v.	Alankomaat	(54000/11),	kappale	34.	
503	EIT:	Chapman	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(27238/95),	kappale	93.	
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kuin	muut	ihmiset.	Peronin	ja	Timmerin	mukaan	EIT	ei	ole	kuitenkaan	vielä	kehit-

tänyt	yhtenäistä	 indikaattorien	 joukkoa,	 joka	määrittäisi,	mikä	tekee	tietystä	ryh-

mästä	haavoittuvan.504	Venturin	mukaan	EIT:n	oikeuskäytäntö	osoittaa,	 että	haa-

voittuvuuden	käsite	on	niin	vivahteikas,	joustava	ja	monikerroksinen,	että	täsmäl-

lisen	määritelmän	luominen	on	mahdotonta.505	

	

Ottaessaan	M.S.S.-ratkaisussa	 kantaa	 siihen,	 olivatko	 turvapaikanhakijan	 elinolot	

Kreikassa	EIS	3	artiklan	vastaisia,	EIT	antoi	huomattavan	merkityksen	hänen	sta-

tukselleen	 turvapaikanhakijana	 ja	 siten	 erityisen	 huono-osaisen	 ja	 haavoittuvan	

ryhmän	jäsenenä,	joka	on	erityisen	suojelun	tarpeessa.506	Kaikkien	turvapaikanha-

kijoiden	katsotaan	siten	olevan	erityisen	suojelun	tarpeessa.	EIT	perusteli	M.S.S.:n	

haavoittuvaa	asemaa	kaikella	hänen	muuttojensa	aikana	kokemallaan	ja	traumaat-

tisilla	 kokemuksilla,	 joita	 hän	 oli	 todennäköisesti	 läpikäynyt	 aiemmin.507	Kuten	

Peroni	 ja	 Timmer	 toteavat,	 edeltävän	 virkkeen	 sanamuoto	 osoittaa	 äkkiseltään,	

että	 tässä	 viitattaisiin	 turvapaikanhakijan	 omiin	 spesifisiin	 kokemuksiin.	 Tästä	

syntyykin	helposti	käsitys,	että	yksilöllisillä	kokemuksilla	olisi	keskeisin	merkitys	

sen	 suhteen,	 onko	 turvapaikanhakija	 haavoittuva.508	M.S.S.-ratkaisun	 seuraavassa	

kappaleessa	 EIT	 kuitenkin	 totesi,	 että	 turvapaikanhakijan	 tilanteeseen	 turvapai-

kanhakijana	 luontaisesti	 liittyvä	 haavoittuvuus	 korosti	 valittajan	 ahdistusta.509	

Peroni	 ja	 Timmer	 toteavat,	 että	 tässä	 ratkaisun	 jälkimmäisessä	 kappaleessa	 EIT	

käsittelee	 turvapaikanhakijoiden	 erityistä	 haavoittuvuutta	 huomattavasti	 yleis-

luontoisemmin,	ikään	kuin	haavoittuvuus	olisikin	koko	turvapaikanhakijoiden	ka-

tegorian	luontainen	ominaisuus.510	

	

Tuomari	 Sajó	 esitti	 osittain	 yhtenevän	 ja	 osittain	 eriävän	 mielipiteensä	 M.S.S.-

ratkaisusta.	Hän	totesi,	että	vaikka	monet	turvapaikanhakijat	ovatkin	haavoittuvia	

ihmisiä,	heitä	ei	voi	ehdoitta	pitää	erityisen	haavoittuvana	ryhmänä	siinä	mielessä,	

																																																								
504	Peroni	&	Timmer	2013,	s.	1063–1064.	
505	Venturi	2016,	kappale	14.	
506	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	 (30696/09),	 kappale	251:	 ”The	Court	 attaches	 considerable	 im-
portance	to	the	applicant’s	status	as	an	asylum-seeker	and,	as	such,	a	member	of	a	particularly	un-
derprivileged	and	vulnerable	population	group	in	need	of	special	protection	––.”	
507	Ibid.,	kappale	232:	“In	the	present	case,	the	Court	must	take	into	account	that	the	applicant,	be-
ing	an	asylum-seeker,	was	particularly	vulnerable	because	of	everything	he	had	been	through	dur-
ing	his	migration	and	the	traumatic	experiences	he	was	likely	to	have	endured	previously.”	
508	Peroni	&	Timmer	2013,	s.	1068.	
509	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	kappale	233:	”––	the	applicant’s	distress	was	accen-
tuated	by	the	vulnerability	inherent	in	his	situation	as	an	asylum-seeker.”	
510	Peroni	&	Timmer	2013,	s.	1068.	
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että	kaikki	ryhmän	jäsenet	ansaitsisivat	erityissuojelua.511	Sajón	mielestä	erityisen	

haavoittuvalle	 ryhmälle	 on	 EIT:n	 oikeuskäytännössä	 kehittynyt	 tietty	 merkitys,	

johon	eivät	kuulu	kategorisesti	kaikki	turvapaikanhakijat.	Sajó	jatkoi,	että	on	mah-

dollista,	 että	 monetkin	 turvapaikanhakijat	 ovat	 haavoittuvia,	 mutta	 tästä	 ei	 voi	

tehdä	 oletusta	 kaikkiin	 turvapaikanhakijoihin	 nähden.	 Turvapaikanhakijat	 eivät	

ole	 homogeeninen	 ryhmä.512	Tuomari	 López	 Guerra	 yhtyi	 tähän	 tuomari	 Sajón	

mielipiteeseen	omassa	eriävässä	mielipiteessään	V.M.-ratkaisussa.	López	Guerran	

mukaan	 turvapaikanhakijoiden	 haavoittuvuuden	 aste	 vaihtelee	 riippuen	 heidän	

keinoistaan	hankkia	 toimeentulonsa,	minkälaiselle	 kohtelulle	 tai	 vainolle	 he	ovat	

altistuneet	tai	todennäköisesti	tulevat	altistumaan,	heidän	iästään,	perhetilantees-

taan,	terveydentilastaan	tai	vammaisuudestaan.513	

	

EIT	 on	 kuvannut	 turvapaikanhakijoita	 erityisen	 suojelun	 tarpeessa	 olevina	myös	

muun	muassa	 ratkaisuissa	Mohammed	Hussein	 ja	A.M.E.	A.S.-tapauksessa	 puoles-

taan	 valittaja	 totesi	 itse	 kuuluvansa	 erityisen	 suojelun	 tarpeessa	 olevaan	 ihmis-

ryhmään.	Sitä	on	kuitenkin	vaikea	arvioida,	mikä	merkitys	ryhmään	kuulumisella	

on	ollut	lopputuloksien	kannalta,	sillä	kahdessa	ensin	mainitussa	tapauksessa	vali-

tukset	 katsottiin	perusteettomiksi	 ja	 viimeksi	mainitussa	 tapauksessa	EIT	katsoi,	

että	Dublin-siirto	ei	ollut	EIS	3	artiklan	vastainen.514	

	

M.S.S.-ratkaisu	oli	EIT:n	ensimmäinen	ratkaisu,	jossa	se	katsoi	turvapaikanhakijoi-

den	ylipäätään	olevan	erityisen	 suojelun	 tarpeessa.	Tapaus	 laajensi	haavoittuvan	

ryhmän	käsitettä	merkittävästi.515	EIT	totesikin	V.M.-ratkaisun	yhteydessä,	että	se	

muutti	M.S.S.-ratkaisulla	 oikeuskäytäntöään.516	Turvapaikanhakijoiden	 haavoittu-

van	aseman	merkitys	on	kuitenkin	jäänyt	vielä	toistaiseksi	epäselväksi,	vaikka	EIT	

on	 toistanut	 näkemyksensä	 jo	 useassa	 tapauksessa.	 Erilaisten	 haavoittuvuuden	

																																																								
511	EIT:	M.S.S.	v.	Belgia	ja	Kreikka	(30696/09),	s.	101:	”To	my	mind,	although	many	asylum-seekers	
are	 vulnerable	 persons,	 they	 cannot	 be	 unconditionally	 considered	 as	 a	 particularly	 vulnerable	
group,	in	the	sense	in	which	the	jurisprudence	of	the	Court	uses	the	term	––	where	all	members	of	
the	group,	due	to	their	adverse	social	categorization,	deserve	special	protection.”	
512	Ibid.,	s.	102:	”Asylum-seekers	are	far	from	being	homogenous,	if	such	a	group	exists	at	all.”	
513	EIT:	V.M.	ynnä	muut	v.	Belgia	(60125/11),	(suuren	jaoston	ratkaisu),	s.	11:	”However,	the	fact	is	
that	asylum-seekers	may	vary	in	their	degree	of	vulnerability	according	to	their	means	of	subsist-
ence,	the	type	of	treatment	or	persecution	of	which	they	have	been	or	are	liable	to	be	victims,	their	
age,	their	family	situation	or	their	state	of	health	or	their	disability.”	
514	EIT:	A.M.E.	v.	Alankomaat	 (51428/10),	 kappale	 32;	A.S.	v.	Sveitsi	 (39350/13),	 kappale	 18;	Mo-
hammed	Hussein	ynnä	muut	v.	Alankomaat	ja	Italia	(27725/10),	kappale	76.	
515	Peroni	&	Timmer	2013,	s.	1068.	
516	EIT:	V.M.	ynnä	muut	v.	Belgia	(60125/11),	kappale	136:	”With	M.S.S.	v.	Belgium	and	Greece	––	the	
Court	initiated	a	change	in	its	case-law.”	
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asteiden	suhde	toisiinsa	 ja	niiden	merkitys	palautuksen	suhteen	on	vielä	selvittä-

mättä.517		

	

4.2.2.2.	Turvapaikanhakijan	terveydentila	
	

A.S.-tapauksessa	oli	kyse	syyrialaisen	turvapaikanhakijan	Dublin-siirrosta	Sveitsis-

tä	Italiaan.	Valittajalla	oli	vakava	traumaperäinen	stressihäiriö	ja	hän	kärsi	lisäksi	

selkäkivuista.	Kaksi	hänen	sisartaan	asui	Sveitsissä,	mutta	heitä	ei	katsottu	kuiten-

kaan	perheenjäseniksi	Dublin	 II	 -asetuksen	2	artiklan	mukaisesti.	Valittaja	 totesi,	

että	 Italian	 vastaanottojärjestelmän	 systemaattisten	puutteiden	 takia	hän	 ei	 saisi	

kunnollisia	asumisoloja	ja	riittävää	lääketieteellistä	hoitoa	Italiassa.	Siirto	Italiaan	

heikentäisi	 hänen	mielenterveyttään	 ja	 asettaisi	 hänet	 merkittävään	 itsemurhan	

riskiin.	Itsemurhariskin	osalta	EIT	totesi,	että	karkotuspäätöksen	saaneen	henkilön	

uhkaus	itsemurhasta	ei	edellytä	karkotuspäätöksen	toimeenpanon	keskeyttämistä,	

joten	se	ei	käsitellyt	tätä	kysymystä	sen	laajemmalti.518	

	

EIT	viittasi	asiassa	aiempaan	oikeuskäytäntöönsä,	jossa	on	käsitelty	vakavasti	sai-

raiden	henkilöiden	karkottamista.519	EIT	oli	koonnut	sovellettavia	periaatteita	eri-

tyisesti	N.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 -ratkaisussa,	 jossa	oli	kyse	AIDSia	sairasta-

van	turvapaikanhakijan	palauttamisesta	Ugandaan.	Valittajan	terveydentila	oli	ta-

pauksen	käsittelyn	aikaan	stabiili.	EIT:n	mukaan	karkotettavat	henkilöt	eivät	peri-

aatteessa	voi	vedota	oikeuteen	pysyä	jäsenvaltion	alueella,	jotta	voisivat	jatkossa-

kin	 hyötyä	 karkottavan	 jäsenvaltion	 tarjoamasta	 lääketieteellisestä,	 sosiaalisesta	

tai	muun	tyyppisestä	tuesta	ja	palveluista.	Vaikka	valittajan	olot,	mukaan	luettuna	

hänen	 eliniänodotteensa,	 heikentyisivät	 huomattavastikin	 karkotuksen	 seurauk-

sena,	tämä	ei	itsessään	ole	EIS	3	artiklan	vastaista.	Päätös	karkottaa	vakavasta	fyy-

sisestä	 tai	 psyykkisestä	 sairaudesta	kärsivä	ulkomaalainen	maahan,	 jossa	 sairau-

den	hoitomahdollisuudet	ovat	huonommat,	saattaa	osoittautua	EIS	3	artiklan	vas-

taiseksi	vain	erittäin	poikkeuksellisissa	tapauksissa	 (very	exceptional	cases),	 joissa	

																																																								
517	Zimmermann	2014,	kappale	15.	
518	EIT:	A.S.	v.	Sveitsi	(39350/13),	kappaleet	5–7,	19,	34.	 	
519	Ibid.,	kappale	31.	
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karkotusta	vastaan	puhuvat	humanitaariset	perusteet	ovat	pakottavat.520	N.	kuoli	

muutaman	kuukauden	kuluessa	Ugandaan	palauttamisen	jälkeen.521	

	

Toinen	 ratkaisu,	 johon	 EIT	 viittasi	 A.S.-ratkaisun	 yhteydessä	 oli	 D.	 v.	 Yhdistynyt	

kuningaskunta,	 jossa	 oli	 kyse	 AIDSia	 sairastavan	 henkilön	 palauttamisesta	 Saint	

Kittsin	saarelle.	Kyseisessä	tapauksessa	tilanteesta	teki	poikkeuksellisen	se,	että	D.	

oli	kriittisessä	tilassa	ja	vaikutti	olevan	lähellä	kuolemaa.	Hänelle	ei	voitu	taata	mi-

tään	hoitoa	kotimaassaan,	eikä	hänellä	ollut	siellä	perhettä,	joka	olisi	halunnut	tai	

voinut	hoitaa	häntä	tai	tarjota	hänelle	edes	perustasoista	ruokaa,	suojaa	tai	sosiaa-

lista	 tukea.	EIT	katsoikin,	että	karkotusta	vastaan	puhuvat	humanitaariset	perus-

teet	 ovat	 pakottavat	 ja	 karkotus	 olisi	 EIS	 3	 artiklan	 vastainen.522	EIT	 totesi	A.S.-

ratkaisun	perusteluissa,	samoin	kuin	se	oli	todennut	N.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	

-ratkaisun	 perusteluissa,	 että	 se	 ei	 poissulje	 mahdollisuutta,	 että	 olisi	 olemassa	

muita	erittäin	poikkeuksellisia	tapauksia,	joissa	humanitaariset	näkökohdat	olisivat	

yhtä	pakottavat.	EIT	oli	kuitenkin	sitä	mieltä,	että	sen	pitäisi	 jatkossakin	ylläpitää	

omaksumaansa	korkeaa	kynnystä.	523	EIT	linjaus	korkeasta	kynnyksestä	on	saanut	

kuitenkin	osakseen	myös	paljon	kritiikkiä,	koska	sen	on	nähty	olevan	vastoin	EIS	3	

artiklan	henkeä.524		

	

EIT	viittasi	A.S.-ratkaisussa	myös	Bensaid-ratkaisuun,	joka	liittyy	vakavista	mielen-

terveysongelmista	 kärsivien	 ihmisten	 karkottamiseen.	 Tapauksessa	 oli	 kyse	 skit-

sofreniaa	sairastavan	algerialaisen	miehen	karkotuksesta	Yhdistyneestä	kuningas-

kunnasta	Algeriaan.	Valittajan	mukaan	 lääkityksen	 saamisen	vaikeudet	 ja	 stressi,	

joka	 aiheutuu	palaamisesta	Algeriaan,	 alueelle	 jossa	on	väkivaltaa	 ja	 terrorismia,	

vaarantavat	hänen	henkensä.	Valittajan	mukaan	hänen	mielenterveytensä	heikke-

neminen	voi	aiheuttaa	hallusinaatioiden	ja	psykoottisten	harhojen	uusiutumisen	ja	

siten	itsetuhoisuutta	ja	kärsimystä	muille.	EIT:n	mukaan	tällaiseen	relapsiin	liitty-

vä	kärsimys	voisi	periaatteessa	kuulua	EIS	3	artiklan	alaan.	EIT:n	mukaan	relapsin	

uhka	on	kuitenkin	olemassa,	vaikka	häntä	ei	karkotettaisikaan,	sillä	valittajan	sai-

raus	on	pitkäaikainen	 ja	edellyttää	 jatkuvaa	hoitoa.	EIT	myönsi,	että	karkotus	 to-

																																																								
520	EIT:	N.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(26565/05),	kappaleet	1,	3,	11,	42.	
521	Dembour	2015,	s.	239.	
522	EIT:	D.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(146/1996/767/964),	kappaleet	6,	8,	51–54.	
523	EIT:	A.S.	v.	Sveitsi	 (39350/13),	 kappale	31;	N.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (26565/05),	 kappale	
43.	
524	Brems	2015,	kappale	1;	ELENA	2015,	s.	5.	
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dennäköisesti	 nostaisi	 relapsin	 riskiä.	 EIS	 3	 artiklan	 kannalta	 ratkaisevaa	 ei	 kui-

tenkaan	ole	 se,	 että	 valittajan	olosuhteet	Algeriassa	 olisivat	 vähemmän	 suotuisat	

kuin	Yhdistyneessä	kuningaskunnassa.	EIT:n	mukaan	valittajan	sairauden	huonon-

tuminen	Algeriaan	karkottamisen	johdosta,	tai	ettei	hän	saisi	siellä	riittävää	hoitoa,	

ovat	pitkälti	spekulatiivisia.	EIT	tunnusti	valittajan	sairauden	vakavuuden,	mutta	ei	

katsonut	tilanteen	ylittävän	EIS	3	artiklan	rikkomiselta	vaadittavaa	kynnystä.525	

	

EIT	 toisti	 A.S.-ratkaisun	 perusteluissa	 Tarakhel-ratkaisussa	 esittämänsä	 huolen	

Italian	vastaanottojärjestelmän	kapasiteetista,	mutta	totesi,	että	puutteet	vastaan-

ottojärjestelyjen	rakenteessa	ja	yleisessä	tilanteessa	eivät	voi	estää	kaikkia	palau-

tuksia	 Italiaan.	 EIT	 pohti	 valittajan	 henkilökohtaista	 tilannetta,	mutta	 totesi,	 että	

valittaja	 ei	 ollut	 ratkaisuhetkellä	 kriittisesti	 sairas.	 Ei	 ollut	 olemassa	 myöskään	

merkkejä	 siitä,	 etteikö	 valittaja	 saisi	 Italiassa	 riittävää	 psykologista	 hoitoa	 ja	 sa-

mankaltaisia	 masennuslääkkeitä	 kuin	 Sveitsissä.	 Tapaus	 ei	 EIT:n	 mielestä	 ollut-

kaan	 niin	 poikkeuksellinen	 kuin	 yllä	mainittu	D.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta.	 EIT	

katsoi,	että	valittajan	siirtäminen	Italiaan	ei	olisi	EIS	3	artiklan	vastaista.526	

	

Pian	 A.S.-ratkaisun	 jälkeen	 EIT	 antoi	 ratkaisunsa	 A.M.-tapauksessa.	 A.M.-tapaus	

muistutti	A.S.-tapausta	monella	 tapaa.	A.M.-tapauksessa	 oli	 kyse	 syyrialaisen	 tur-

vapaikanhakijan	siirrosta	Sveitsistä	Italiaan.	Hänellä	oli	sisko,	 joka	oleskeli	väliai-

kaisen	 oleskeluluvan	perusteella	 Sveitsissä.	 A.M.	 kärsi	 A.S.:n	 tavoin	 traumaperäi-

sestä	stressihäiriöstä	ja	selkäkivusta,	mutta	A.M.	kärsi	lisäksi	masennuksesta.	Valit-

tajan	mukaan	 Italian	 heikot	 vastaanotto-olot	 ja	 sopivan	hoidon	puute	 hänen	 sai-

rautensa	 osalta	 altistaisivat	 hänet	 EIS	 3	 artiklan	 vastaiselle	 kohtelulle,	 jos	 hänet	

siirrettäisiin	 Italiaan.	 EIT	 toisti	 muun	 muassa	 Bensaid-	 ja	 A.S.-ratkaisuissa	 teke-

mänsä	linjauksen.	EIT:n	mukaan	A.M.-tapaus	ei	eroa	A.S.-tapauksesta.	EIT	katsoikin	

valituksen	olevan	ilmeisen	perusteeton	ja	hylkäsi	valituksen.527	

	

A.T.H.-tapauksessa	oli	kyse	HIV-positiivisen	etiopialaisen	äidin	ja	hänen	alaikäisen	

lapsensa	siirrosta	Alankomaista	Italiaan.	Valittaja	ei	ollut	niinkään	huolissaan	siitä,	

etteikö	hän	saisi	riittävää	hoitoa	Italiassa,	vaan	ettei	hän	saisi	riittävää	hoitoa	tar-

peeksi	nopeasti	Italiaan	siirron	jälkeen.	Valittaja	ei	kuitenkaan	EIT:n	mukaan	ollut	

																																																								
525	EIT:	Bensaid	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(44599/98),	kappaleet	1,	7,	29,	37–40.	
526	EIT:	A.S.	v.	Sveitsi	(39350/13),	kappaleet	36–38.	
527	EIT:	A.M.	v.	Sveitsi	(37466/13),	kappaleet	1,	3–6,	16,	18–21.	
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tarjonnut	päivitettyä	tietoa	hänen	terveydentilastaan,	saamastaan	hoidosta	tai	siir-

ron	aiheuttamista	seurauksista	hänen	terveydentilaansa.	EIT:n	mukaan	Italian	vi-

ranomaisille	 oltiin	 ilmoitettu	 asianmukaisesti	 hänen	 tilanteestaan	 ja	 hänellä	 oli	

Italiassa	 lakisääteinen	oikeus	tulla	rekisteröidyksi	 julkiseen	terveydenhoitojärjes-

telmään.	Valittaja	ei	ollut	näyttänyt,	etteikö	hän	saisi	Italiassa	tarvitsemaansa	hoi-

toa.528	

	

EIT	 teki	 loppuvuodesta	2016	merkittävän	uudelleenlinjauksen	ottaessaan	kantaa	

Paposhvili-tapaukseen.529	Kyseessä	 ei	 ole	 suoranaisesti	 Dublin-tapaus,	 vaikka	 ta-

paukseen	 liittyykin	Dublin-prosessi,530	mutta	 ratkaisulla	 voi	 hyvinkin	 olla	merki-

tystä	tulevissa	Dublin-tapauksissa.	Tapauksessa	oli	kyse	vakavasti	sairaan	georgia-

laisen	 maahanmuuttajan	 karkotuksesta	 Belgiasta	 Georgiaan.	 Valittaja	 kuoli,	 kun	

tapaus	oli	vielä	vireillä	EIT:ssa,	mutta	valittajan	vaimo	ja	heidän	kolme	lastaan	toi-

voivat,	 että	 oikeusprosessia	 jatkettaisiin	 tästä	 huolimatta.	 EIT	 ei	 poistanutkaan	

valitusta	 asialistalta,	 vaan	 viittasi	 EIS	 37	 artiklan	1	 kohtaan,	 jonka	mukaan	 ”tuo-

mioistuin	kuitenkin	jatkaa	valituksen	tutkimista,	jos	yleissopimuksessa	ja	sen	pöy-

täkirjoissa	tunnustettujen	ihmisoikeuksien	kunnioittaminen	sitä	vaatii”.531		

	

Valittajalla	oli	perussairautena	krooninen	 lymfaattinen	 leukemia,	 joka	oltiin	diag-

nosoitu	2006.	Vuonna	2008	hänen	eliniänodotteensa	oli	noin	3–5	vuotta.	Lääkäri	

arvioi	lausunnossaan	toukokuussa	2015,	että	hoidon	keskeyttäminen	johtaisi	valit-

tajan	kuolemaan.	Hän	oli	 lisäksi	sairastunut	vuonna	2000	tuberkuloosiin,	 joka	oli	

uusiutunut	vuonna	2008.	Tuberkuloosin	seurauksena	valittajalle	kehittyi	keuhko-

ahtaumatauti.	 Hänellä	 oltiin	 lisäksi	 diagnosoitu	 vuonna	 2006	 C-hepatiitti,	 johon	

liittyi	maksakirroosi.	Valittajan	mukaan	hänen	terveydentilaansa	uhkaisi	vakava	ja	

nopea	heikkeneminen,	joka	johtaisi	nopeaan	ja	varmaan	kuolemaan,	jos	hänet	kar-

kotettaisiin	Georgiaan.	Valittaja	katsoi,	että	tästä	syystä	häntä	uhkasi	EIS	3	artiklan	

vastainen	epäinhimillinen	ja	halventava	kohtelu.532		

	
																																																								
528	EIT:	A.T.H.	v.	Alankomaat	(54000/11),	kappale	1,	5,	40.	
529	EIT:	Paposhvili	v.	Belgia	(41738/10).	
530	Valittaja	oli	tullut	Italian	kautta	Belgiaan	vuonna	1998	vaimonsa	ja	lapsensa	kanssa.	He	tekivät	
turvapaikkahakemuksen	Belgiassa,	mutta	Belgia	pyysi	Italian	viranomaisia	ottamaan	turvapaikka-
hakemukset	 käsiteltävikseen	 ja	 Italia	 suostuikin	 tähän.	Heidän	 siirtoaan	 jouduttiin	 kuitenkin	 lyk-
käämään,	sillä	valittajan	vaimo	oli	raskaana.	Siirtoa	lykättiin	erinäisistä	syistä	useampaan	kertaan,	
eikä	siirtoa	suoritettu	lopulta	lainkaan.	Ibid.,	kappaleet	11,	18,	20,	69–72.	
531	Ibid.,	kappaleet	1,	3,	124–133.	
532	Ibid.,	kappaleet	34–53,	134,	148.	
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EIT	totesi,	että	N.	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	-ratkaisun	jälkeisessä	oikeuskäytän-

nössä	ei	ollut	ollut	yhtään	erittäin	poikkeuksellista	tapausta.533	EIT	 jatkoi,	että	sen	

oma	oikeuskäytäntö,	jonka	mukaan	EIS	3	artikla	soveltuu	vain	sellaisiin	tapauksiin,	

joissa	karkotettava	henkilö	on	lähellä	kuolemaa,	on	riistänyt	EIS	3	artiklan	hyödyn	

sellaisilta	 henkilöiltä,	 jotka	 ovat	 vakavasti	 sairaita,	mutta	 joiden	 terveydentila	 ei	

ole	 yhtä	 kriittinen.534	EIT	 tunnisti,	 että	 sen	 N.	 v.	 Yhdistynyt	 kuningaskunta	 -

ratkaisun	jälkeinen	oikeuskäytäntö	ei	ole	tarjonnut	yksityiskohtaisempaa	ohjausta	

sen	suhteen,	mitä	tarkoitetaan	erittäin	poikkeuksellisilla	tapauksilla,	 joten	lähesty-

mistapaa	 tulisikin	selventää.535	EIT	 totesi,	että	erittäin	poikkeuksellisilla	tapauksil-

la,	 jotka	 saattavat	 tulla	 kyseeseen	 EIS	 3	 artiklaa	 sovellettaessa,	 tarkoitetaan	 ta-

pauksia,	 joissa	 karkotetaan	 vakavasti	 sairas	 henkilö,	 jonka	 kohdalla	 on	 painavia	

syitä	uskoa,	että	vaikka	kyseinen	henkilö	ei	olekaan	välittömässä	vaarassa	kuolla,	

hän	kohtaa	todellisen	riskin	altistua	vakavalle,	nopealle	ja	peruuttamattomalle	ter-

veydentilan	rappeutumiselle,	joka	johtaa	voimakkaaseen	kärsimykseen	tai	eliniän-

odotteen	 merkittävään	 vähentymiseen,	 koska	 vastaanottavassa	 valtiossa	 ei	 ole	

tarjolla	riittävää	hoitoa	tai	sellaiseen	hoitoon	ei	ole	pääsyä.536	EIT	katsoi,	että	EIS	3	

artiklaa	olisi	rikottu,	jos	valittaja	oltaisiin	palautettu	Georgiaan.537	

	

Peronin	mukaan	EIT:n	uusi	linjaus	pehmentää	aiempaa	kohtuuttoman	rajoittavaa	

lähestymistapaa,	 jota	 oltiin	 noudatettu	 vakavasti	 sairaiden	 karkottamista	 koske-

vassa	 oikeuskäytännössä.	 Uuden	 linjauksen	myötä	 tilanne	 voi	 olla	 poikkeukselli-

nen	myös	muissa	tapauksissa	kuin	vain	sellaisissa,	joissa	henkilöä	uhkaa	lähes	väli-

tön	 kuolema.	 Peronin	mielestä	 EIT	 ei	 kuitenkaan	 hylännyt	 korostamaansa	 EIS	 3	

artiklan	 korkeaa	 kynnystä,	 vaan	 pikemminkin	 sovelsi	 sitä	 rajoitetummin.	 Peroni	

otti	 silti	 ilolla	vastaan	EIT:n	pehmeämmän	 lähestymistavan,	 joka	sopii	paremmin	

																																																								
533	Ibid.,	kappale	178.	
534	Ibid.,	kappale	181:	”The	Court	concludes	from	this	recapitulation	of	the	case-law	that	the	appli-
cation	 of	 Article	 3	 of	 the	 Convention	 only	 in	 cases	where	 the	 person	 facing	 expulsion	 is	 close	 to	
death,	 which	 has	 been	 its	 practice	 since	 the	 judgment	 in	N.	v.	 the	United	Kingdom,	 has	 deprived	
aliens	who	are	seriously	ill,	but	whose	condition	is	less	critical,	of	the	benefit	of	that	provision.”	
535	Ibid.,	kappaleet	181–182.	
536	Ibid.,	kappale	183:	”The	Court	considers	that	the	’other	very	exceptional	cases’	within	the	mean-
ing	 of	 the	 judgment	 in	N.	v.	the	United	Kingdom	 (§	 43)	which	may	 raise	 an	 issue	 under	 Article	 3	
should	be	understood	to	refer	to	situations	involving	the	removal	of	a	seriously	ill	person	in	which	
substantial	grounds	have	been	shown	for	believing	that	he	or	she,	although	not	at	imminent	risk	of	
dying,	would	 face	a	real	risk,	on	account	of	 the	absence	of	appropriate	treatment	 in	the	receiving	
country	or	the	lack	of	access	to	such	treatment,	of	being	exposed	to	a	serious,	rapid	and	irreversible	
decline	in	his	or	her	state	of	health	resulting	in	intense	suffering	or	to	a	significant	reduction	in	life	
expectancy.”	
537	Ibid.,	kappale	206.	
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yhteen	EIS	3	artiklan	hengen	kanssa.	Peroni	kuvailee	 ratkaisua	mahdollisesti	yh-

deksi	 vuoden	 2016	 tärkeimmistä	 ratkaisuista.538	Lienee	 vain	 ajan	 kysymys,	 kun	

EIT	katsoo,	että	turvapaikanhakijan	terveydentila	estää	Dublin-siirron.	

	

4.2.2.3.	Perheellinen	turvapaikanhakija	
	

Aiemmin	 tarkemmin	 käsitellyssä	 Tarakhel-ratkaisussa	 perhestatus	 sai	 keskeisen	

merkityksen.	 EIT	 toisti	 ratkaisussa	 näkemyksensä,	 että	 turvapaikanhakijat	 ovat	

erityisen	suojelun	tarpeessa.	EIT:n	mukaan	vaatimus	erityisestä	suojelusta	on	eri-

tyisen	 tärkeä,	kun	kyse	on	 lapsista,	 sillä	heillä	on	erityisiä	 tarpeita	 ja	he	ovat	ää-

rimmäisen	haavoittuvia.	He	ovat	erityisen	suojelun	tarpeessa,	vaikka	he	olisivatkin	

vanhempiensa	 seurassa.	 Turvapaikanhakijalasten	 vastaanotto-oloissa	 onkin	 huo-

mioitava	 lasten	 ikä,	 jotta	 olot	 eivät	 aiheuta	 heille	 stressiä	 ja	 ahdistusta.	Muutoin	

vastaanotto-olot	ovat	EIS	3	artiklan	vastaisia.539	Myöhemmässä	A.M.E.-ratkaisussa	

EIT	perusteli	tapauksen	eroavuutta	Tarakhel-tapaukseen	sillä,	että	nyt	kyseessä	oli	

kykenevä	nuori	mies,	jolla	ei	ollut	huollettavia.540	Myös	tästä	voi	päätellä,	että	per-

hestatuksella	on	ollut	merkittävä	rooli	Tarakhel-ratkaisun	lopputulokseen.			

	

Noin	 puolitoista	 vuotta	 ennen	 Tarakhel-ratkaisua	 EIT	 otti	Mohammed	Hussein	 -

ratkaisussa	 kantaa	 somalinaisen	 ja	 hänen	 kahden	 lapsensa	Dublin-siirtoon	Alan-

komaista	Italiaan.	Valittajan	mukaan	hän	ja	hänen	lapsensa	altistuisivat	EIS	3	artik-

lan	 vastaiselle	 kohtelulle	 Italiassa,	 koska	 heille	 ei	 tarjottaisi	 valtion	 kustantamaa	

majoitusta,	 elatusta,	 lääketieteellistä	 tukea	 tai	 sairausvakuutusta,	 ja	 heidän	 olisi	

pakko	 asua	 kadulla.	 EIT	 ei	 kuitenkaan	 perusteluissaan	 juurikaan	 pohtinut	 lasten	

asemaa	 tai	merkitystä	 siirron	kannalta.	EIT	 totesi	 lähinnä,	 että	Alankomaiden	vi-

ranomaiset	antavat	 Italian	viranomaisille	ennakkoilmoituksen	valittajan	 ja	hänen	

lastensa	siirrosta,	 jotta	Italian	viranomaiset	voivat	varautua	heidän	saapumiseen-

sa.541	Lasten	 merkitystä	 onkin	 alettu	 pohtia	 enemmän	 vasta	 Tarakhel-ratkaisun	

jälkeen.	

																																																								
538	Peroni	2016,	kappaleet	1,	7.	
539	EIT:	Tarakhel	v.	Sveitsi	(29217/12),	kappaleet	118–119.	
540	EIT:	A.M.E.	v.	Alankomaat	(51428/10),	kappale	34.	
541	EIT:	Mohammed	Hussein	ynnä	muut	v.	Alankomaat	ja	Italia	 (27725/10),	kappaleet	1,	56,	77.	EIT	
on	katsonut	oikeuskäytännössään,	että	henkilön	palauttaminen	valtioon,	jossa	hänen	taloudellinen	
tilanteensa	on	huonompi	kuin	karkottavassa	valtiossa,	ei	saavuta	EIS	3	artiklan	mukaiselta	kaltoin-
kohtelulta	vaadittavaa	kynnystä.	EIS	3	artiklan	ei	voida	myöskään	tulkita	edellyttävän,	että	jokaisel-
le	järjestetään	oma	asunto.	EIS	3	artikla	ei	myöskään	sisällä	yleistä	velvoitetta	tarjota	turvapaikan-
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EIT:n	 jaoston	käsittelemässä	V.M.-tapauksessa	oli	kyse	 turvapaikanhakijaperheen	

Dublin-siirrosta	 Belgiasta	 Ranskaan	 ja	 palautusta	 edeltäneistä	 elinolosuhteista	

Belgiassa.	 Kyseessä	 oli	 romanitaustainen	 serbialaispariskunta	 ja	 heidän	 viisi	 las-

taan,	 joista	yksi	syntyi	turvapaikkaprosessin	aikana	ja	yksi	oli	vammainen.	Belgia	

pyysi	 Ranskaa	 ottamaan	 turvapaikkahakemukset	 käsiteltäväkseen	 Dublin-

järjestelmän	mukaisesti.	Ranska	ei	ensin	suostunut	tähän,	mutta	muutti	kantaansa	

Belgian	toisen	pyynnön	jälkeen.	Valittajat	määrättiin	poistumaan	Belgiasta	viikon	

kuluessa	 ja	 ilmoittautumaan	 Ranskan	 viranomaisille	 rajalla.	 Valittajat	 valittivat	

Belgiassa	 kielteisestä	 oleskelulupapäätöksestä	 ja	 hakivat	 karkotuspäätöksen	 lyk-

käämistä	 tuloksetta.	Muutama	päivä	myöhemmin	perhe	häädettiin	Belgiassa	vas-

taanottokeskuksesta,	koska	he	eivät	olleet	enää	oikeutettuja	turvapaikanhakijoille	

tarjottavaan	 materiaaliseen	 avustukseen.	 Häädön	 jälkeen	 he	 elivät	 noin	 viikon	

Brysselin	Schaerbeekissa	kaupunginaukiolla	ja	lähes	kolme	viikkoa	Brysselin	poh-

joisella	rautatieasemalla	ilman	mitään	toimeentuloa	ja	majoitusta,	ennen	kuin	hy-

väntekeväisyysjärjestö	 järjesti	heille	Belgian	maahanmuuttoviranomaisten	paluu-

ohjelman	mukaisen	 paluun	 Serbiaan.	 Noin	 kaksi	 kuukautta	 Serbiaan	 palaamisen	

jälkeen	perheen	vammainen	lapsi	kuoli.542	

	

EIT	 toi	perusteluissa	ensinnäkin	esiin	oman	oikeuskäytäntönsä,	 joka	koskee	van-

hempien	seurassa	tai	yksin	olevien	lasten	vastaanottoa.	EIT:n	mukaan	viranomais-

ten	tulee	huomioida,	että	henkilön	status	 lapsena	on	merkityksellisempi	kuin	hä-

nen	 statuksensa	 luvattomasti	 saapuneena	 siirtolaisena. 543 	EIT	 toisti	 V.M.-

ratkaisussa	Tarakhel-ratkaisussa	omaksumansa	näkemyksen,	että	 turvapaikanha-

kijoiden	haavoittuvuus	korostuu	lapsiperheiden	kohdalla	ja	erityisen	suojelun	vaa-

timus	 on	 lasten	 kohdalla	 erityisen	 tärkeä.	 EIT:n	mukaan	 vaatimus	 on	 kyseisessä	

tapauksessa	 vielä	 voimakkaampi,	 sillä	 kyseessä	 on	 erittäin	 nuoria	 lapsia,	 joihin	

kuuluu	tässä	tapauksessa	vauva	ja	vammainen	lapsi.	Lapset	ovat	jo	sinällään	hau-

																																																																																																																																																																		
hakijoille	 ja	 pakolaisille	 taloudellista	 avustusta,	 jotta	 he	 voisivat	 pitää	 yllä	 tiettyä	 elintasoa.	 EIT:	
Halimi	v.	Itävalta	ja	Italia	(53852/11),	kappale	58.	
542	EIT:	V.M.	ynnä	muut	v.	Belgia	(60125/11),	kappaleet	1–2,	14–19,	22,	24,	42–43,	50,	53.	
543	Ibid.,	 kappale	 138:	 ”In	 cases	 concerning	 the	 reception	 of	 accompanied	 or	 unaccompanied	mi-
nors,	the	Court	has	also	established	that	the	relevant	authorities	should	consider	that	the	status	of	
child	prevailed	over	that	of	illegal	immigrant	––.”	
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raita,	mutta	perustarpeiden	puuttuessa	he	ovat	vielä	haavoittuvampia	kuin	aikui-

set.544	EIT:n	jaosto	katsoi	Belgian	rikkoneen	EIS	3	artiklaa.545	

	

Belgia	pyysi	kuitenkin	tapauksen	siirtämistä	suurelle	jaostolle	EIS	43	artiklan	mu-

kaisesti	ja	suuren	jaoston	lautakunta	hyväksyi	tämän	pyynnön.	Valittajien	edustaja	

ilmoitti,	että	hän	ei	ollut	ollut	missään	yhteydessä	valittajiin	jaoston	prosessin	lop-

puvaiheen	 jälkeen,	 vaikka	 oli	 yrittänyt	 useaan	 otteeseen	 tavoittaa	 heitä.	 Hän	 ei	

myöskään	tiennyt	heidän	silloista	osoitettaan.	Hän	totesi,	että	suuren	jaoston	tulisi	

tästä	huolimatta	jatkaa	itse	valituksen	käsittelyä	ja	totesi,	että	hänet	oli	valtuutettu	

edustamaan	valittajia	läpi	koko	prosessin.	EIT	kuitenkin	tulkitsi,	että	valittajat	oli-

vat	menettäneet	mielenkiintonsa	prosessia	kohtaan,	eivätkä	37	artiklan	1	A	koh-

dan	mukaisesti	aikoneet	viedä	valitustaan	pidemmälle,	koska	he	eivät	olleet	pitä-

neet	yhteyttä	asianajajaansa	eivätkä	olleet	ilmoittaneet	tälle	osoitettaan	tai	muuta	

yhteydenpitotapaa.	EIT	katsoi	lisäksi,	ettei	ole	olemassa	perusteita	soveltaa	37	ar-

tiklan	1	kohdan	mukaista	mahdollisuutta	”jatkaa	valituksen	tutkimista,	jos	yleisso-

pimuksessa	ja	sen	pöytäkirjoissa	tunnustettujen	ihmisoikeuksien	kunnioittaminen	

sitä	vaatii”.	EIT	päätti	siten	poistaa	valituksen	asialistalta,	 joten	aiemmalla	ratkai-

sulla	ei	ollut	enää	oikeudellista	vaikutusta.546		

	

Tuomari	López	Guerra	esitti	asiassa	eriävän	mielipiteen,	johon	tuomarit	Sicilianos	

ja	Lemmens	yhtyivät.	López	Guerra	oli	muuten	tuomiosta	samaa	mieltä	enemmis-

tön	kanssa,	mutta	hänen	mielestään	 tuomioistuimen	olisi	 tullut	 jatkaa	valituksen	

tutkimista	 yllä	mainitun	 37	 artiklan	 1	 kohdan	mukaisesti,	 koska	 tapauksessa	 oli	

olemassa	 erityisiä	 olosuhteita,	 jotka	 liittyvät	 ihmisoikeuksien	 kunnioittamiseen.	

Hänen	mielestään	näillä	erityisillä	olosuhteilla	oli	merkitystä	laajemmalti	kuin	vain	

tapauksen	osapuolten	kohdalla.547	Hän	viittasi	erityisesti	suuren	jaoston	aiempaan	

ratkaisuun	 F.G.	 v.	Ruotsi	 -tapauksessa.	 Kyseisessä	 tapauksessa	 oli	 V.M.-ratkaisun	

tavoin	 mahdollista	 poistaa	 valitus	 asialistalta.	 EIT	 kuitenkin	 katsoi,	 että	 tapauk-

seen	 liittyi	 tärkeitä	 kysymyksiä,	 jotka	 koskivat	 erityisesti	 turvapaikkaprosessin	
																																																								
544	Ibid.,	 kappale	 153:	 ”––	 requirement	 of	 ’special	 protection’	 is	 particularly	 important	when	 the	
persons	 concerned	 are	 children.	 It	 is	 an	 even	 stronger	 requirement	 in	 the	 present	 case,	 in	 the	
Court’s	view,	given	the	presence	of	very	young	children,	including	a	baby	and	a	disabled	child,	who	
were	themselves	inherently	fragile	and	more	vulnerable	than	adults	when	faced	with	deprivation	of	
their	basic	needs.”	
545	Ibid.,	kappale	163.	
546	EIT:	V.M.	ynnä	muut	v.	Belgia	(60125/11),	(suuren	jaoston	ratkaisu),	kappaleet	5,	32,	34–36,	39–
41.	
547	Ibid.,	s.	10.	
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osapuolten	 velvoitteita.	 Niinpä	 tapauksen	 vaikutus	 ulottui	 laajemmalle	 kuin	 vain	

kyseiseen	tapaukseen.548	López	Guerran	mielestä	 tässä	tapauksessa	vallitsivat	sa-

manlaiset	näkökohdat.	Hänen	mielestään	EIT:lla	olisi	ollut	oiva	mahdollisuus	täs-

mentää	 tai	muuttaa	 aiemmin	 käsittelemääni	 haavoittuvuuden	 käsitettä.	 EIT	 olisi	

voinut	myös	 selventää	 valtioiden	 ja	 turvapaikanhakijoiden	 velvollisuuksia.549	Nyt	

tätä	mahdollisuutta	ei	kuitenkaan	käytetty,	vaan	valitus	poistettiin	asialistalta.550		

	

S.M.H.-tapauksessa	 oli	 kyse	 yksinhuoltajaäidin	 ja	 hänen	 kolmen	 pienen	 lapsensa	

Dublin-siirrosta	Alankomaista	Italiaan.	Kaikki	kolme	lasta	olivat	syntyneet	valitta-

jan	 Alankomaissa	 oleskelun	 aikana.	 EIT:n	mukaan	 valittajan	 tilanne	 kolmen	 ala-

ikäisen	lapsen	yksinhuoltajaäitinä	on	yksi	merkityksellinen	tekijä	sen	arvioimises-

sa,	olisiko	siirto	EIS	3	artiklan	vastainen.551	EIT	on	todennut	tämän	monissa	muis-

sakin	tapauksissa.552	S.M.H.-tapaus	muistutti	Tarakhel-tapausta	siinä	mielessä,	että	

kyse	oli	alaikäisistä	 lapsista.	EIT:n	mukaan	 tapaus	poikkesi	Tarakhel-tapauksesta	

kuitenkin	 siinä,	 että	 Alankomaiden	 viranomaiset	 päättävät	 yhteistyössä	 Italian	

viranomaisten	 kanssa,	 miten	 ja	 milloin	 Dublin-siirto	 suoritetaan.	 Varsinkin	 kun	

kyse	on	lapsiperheestä,	Italian	viranomaisille	annetaan	ennakkoilmoitus	siirrosta,	

jotta	vastaanottavan	valtion	viranomaiset	voivat	selvittää,	missä	on	tarjolla	riittä-

vät	 majoitustilat.	 Kyseisessä	 tapauksessa	 Alankomaiden	 viranomaiset	 olivat	 il-

moittaneet	 asianmukaisesti	 valittajan	 perhetilanteesta	 ja	 perheen	 suunnitellusta	

saapumisesta.	Heidät	oli	 tarkoitus	sijoittaa	 johonkin	 lapsiperheille	varattuun	vas-

taanottokeskukseen.553		 	

																																																								
548	EIT:	F.G.	v.	Ruotsi	(43611/11),	kappale	82:	”The	Court	notes	that	there	are	important	issues	in-
volved	in	the	present	case,	notably	concerning	the	duties	to	be	observed	by	the	parties	 in	asylum	
proceedings.	Thus,	the	impact	of	the	current	case	goes	beyond	the	particular	situation	of	the	appli-
cant,	unlike	most	of	the	similar	cases	on	expulsion	decided	by	a	Chamber.”	
549	EIT:	V.M.	ynnä	muut	v.	Belgia	(60125/11),	(suuren	jaoston	ratkaisu),	s.	10–11.	
550	Dembourin	 mukaan	 on	 olemassa	 laajempikin	 trendi	 poistaa	 asialistalta	 kaikkein	 lupaavimpia	
maahanmuuttoon	 liittyviä	 oikeustapauksia.	 Dembour	 2015,	 s.	 325.	 Ks.	 myös	 Baumgärtel	 2017,	
kappaleet	1,	8.	
551	EIT:	S.M.H.	v.	Alankomaat	(5868/13),	kappaleet	12,	19,	21,	43.	
552	EIT:	 A.T.H.	 v.	Alankomaat	 (54000/11),	 kappale	 35;	 J.A.	 ynnä	muut	 v.	Alankomaat	 (21459/14),	
kappale	26;	N.A.	ynnä	muut	v.	Tanska	(15636/16),	kappale	25.	
553	EIT:	S.M.H.	v.	Alankomaat	(5868/13),	kappaleet	48,	50–51.	
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5.		Lopuksi	
	
Ensimmäinen	tutkimuskysymykseni	oli,	kuinka	laaja	on	palauttavan	Dublin-valtion	

selvitysvastuu	vastaanottavan	jäsenvaltion	oloista.	Asian	selvittäminen	osoittautui	

varsin	haastavaksi	tehtäväksi.	EIT	ei	ole	tutkimani	materiaalin	perusteella	käsitel-

lyt	 asiaa	 selkeästi	 muutamaa	 oikeustapausta	 lukuun	 ottamatta.	 Selvitysvastuun	

laajuuden	analysointia	vaikeutti	myös	se,	oliko	palautus	jo	suoritettu,	kun	asia	tuli	

EIT:n	 käsiteltäväksi.	 Monessa	 tapauksessa	 EIT	 oli	 39	 säännön	mukaisella	 väliai-

kaismääräyksellä	 estänyt	 palautuksen.	 EIT:n	 pitikin	 ottaa	 kantaa,	 olisiko	 tuleva	

Dublin-siirto	EIS	3	artiklan	vastainen.	Näissä	tapauksissa	EIT	otti	huomioon	myös	

vastaanottavan	 valtion	 turvapaikkatilannetta	 koskevan	 tuoreemman	 materiaalin	

eli	 alun	perin	 suunniteltua	 siirtoa	myöhemmin	 julkaistun	materiaalin.	Uusien	 ra-

porttien	kuvaama	tilanne	olikin	saattanut	parantua	aiempaan	verrattuna	niin	pal-

jon,	 että	 siirron	 ei	 katsottu	 ratkaisuajankohtana	 olevan	 EIS	 3	 artiklan	 vastainen.	

EIT	ei	kuitenkaan	yksiselitteisesti	ottanut	kantaa,	olisiko	siirto	rikkonut	EIS	3	ar-

tiklaa,	 jos	 siirto	 olisi	 suoritettu	 alkuperäisen	 suunnitelman	 mukaisesti.	 Tällaiset	

kannanotot	olisivat	antaneet	 tällekin	 tutkielmalle	paljon	 tärkeää	 lisäaineistoa.	Ne	

antaisivat	toisaalta	myös	valtioille	tärkeää	lisätietoa.	

	

K.R.S.-	ja	M.S.S.-tapaukset	olivat	ajallisen	läheisyytensä	ja	ratkaisujen	erilaisen	lop-

putuloksen	takia	erityisen	mielenkiinnon	ja	analyysin	kohteina.	Vaikka	EIT	on	pi-

tänyt	kiinni	molemmista	ratkaisuistaan,	ratkaisujen	erilainen	lopputulos	on	herät-

tänyt	 paljon	 kritiikkiä	 oikeuskirjallisuudessa.	M.S.S.-ratkaisun	myötä	 valtiot	 eivät	

voi	automaattisesti	luottaa	vastaanottavan	Dublin-valtion	noudattavan	kansainvä-

lisiä	 velvoitteitaan.	Niiden	 tuleekin	 selvittää,	miten	 vastaanottavan	 valtion	 viran-

omaiset	soveltavat	turvapaikkalainsäädäntöään.	Ei	liene	realistista	edellyttää,	että	

palauttava	valtio	selvittäisi	kaikkien	vastaanottavien	Dublin-valtioiden	kohdalla	ja	

jokaisen	yksittäisen	siirron	kohdalla,	onko	turvapaikanhakijalla	riski	 joutua	EIS	3	

artiklan	vastaisen	kohtelun	kohteeksi	vastaanottavassa	valtiossa.	Eri	järjestöjen	ja	

erityisesti	YK:n	pakolaisjärjestön	kannanotot	ja	raportit	tietyn	Dublin-valtion	tur-

vapaikkatilanteesta	tulisi	kuitenkin	ottaa	tosissaan.	Jos	kannanotot	ja	raportit	tuo-

vat	 esiin	 ongelmia	 vastaanottavan	 valtion	 turvapaikkajärjestelmässä	 tai	 -

tilanteessa,	 palauttavan	 valtion	 tulisi	 vähintään	 hankkia	 lisäselvitystä.	 EIT:ta	 voi	

kritisoida	siitä,	että	se	ei	ole	riittävällä	 tavalla	huomioinut	YK:n	pakolaisjärjestön	
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kannanottoja	 ja	 raportteja,	 kuten	 huomataan	 erityisesti	 K.R.S.-	 ja	 Sharifi-

ratkaisuista.	

	

Vaikka	M.S.S.-ratkaisu	 oli	monella	 tapaa	merkittävä,	 Dembour	 kärjistää,	 että	 rat-

kaisua	 ei	 tule	 ymmärtää	 siten,	 että	 EIT	 olisi	 sen	myötä	 erityisen	myötämielinen	

Eurooppaan	saapuvien	turvapaikanhakijoiden	ahdinkoa	kohtaan.	Dembourin	mu-

kaan	M.S.S.-ratkaisun	ja	sen	jälkeisen	oikeuskäytännön	perusteella	voidaan	todeta,	

että	kynnys	EIS	3	artiklan	rikkomisen	vahvistamiselle	on	edelleen	korkea.554	M.S.S.-

ratkaisussa	merkillepantavaa	oli	erityisesti	tarjolla	olevan	materiaalin	laajuus.	Ra-

portteja	oli	peräti	23	ja	ne	olivat	useiden	järjestöjen	tekemiä.	Dembour	toteaakin,	

että	vaikka	tästä	oli	valittajalle	suuri	hyöty,	niin	kaikilla	turvapaikanhakijoilla	ei	ole	

mahdollisuutta	 esittää	 EIT:lle	 (tai	 ylipäätään	 kansallisille	 tuomioistuimille	 ja	 vi-

ranomaisille)	 yhtä	 laajaa	 dokumenttiaineistoa.	 Tästä	 herääkin	 kysymys,	 kuinka	

paljon	 materiaalia	 tarvitaan,	 jotta	 EIT	 katsoisi	 turvapaikanhakijoiden	 tilanteen	

ylipäätään	olevan	jossain	valtiossa	niin	huolestuttava,	että	palautus	sinne	olisi	EIS	

3	 artiklan	vastainen.	Dembourin	mukaan	oikeuskäytäntö	 ei	 paljasta,	millaisia	 ar-

vosteluperusteita	EIT	käyttää.555		

	

Tässä	 yhteydessä	 on	 syytä	mainita	 myös	 Sufi	 ja	Elmi	 -ratkaisu,	 joka	 ei	 tosin	 ole	

Dublin-tapaus.	Kyseisessä	 ratkaisussa	viitataan	20	raporttiin.556	Dembour	kuiten-

kin	 kysyy	 aiheellisesti,	 kuinka	 monella	 turvapaikanhakijalla	 on	 varaa	 sellaiseen	

oikeudelliseen	 edustukseen,	 joka	 pystyy	 esittämään	 tuomioistuimelle	 näin	 laajan	

materiaalin.	 Dembour	 viittaa	 toisaalta	 Singh	 ynnä	muut	 v.	 Belgia	 -ratkaisuun557,	

jossa	EIT	arvioi	 turvapaikanhakijoiden	 tilannetta	Afganistanissa	viittaamalla	kah-

teen	YK:n	pakolaisjärjestön	raporttiin,	joista	myöhempi	viittaa	itse	asiassa	useisiin	

muihin	raportteihin.	Dembour	toteaa,	että	tämä	riitti	 todistamaan,	että	valittajilla	

oli	 perusteltu	 vaara	 altistua	 EIS	 3	 artiklan	 vastaiselle	 kohtelulle,	 jos	 heidät	 olisi	

palautettu	Afganistaniin.558	Ei	 lienekään	mahdollista	antaa	yksiselitteistä	vastaus-

ta,	 kuinka	 paljon	 materiaalia	 tarvitaan	 sen	 todistamiseksi,	 että	 tilanne	 jossakin	

maassa	yltäisi	EIS	3	artiklan	rikkomiselta	vaadittavalle	tasolle.	

																																																								
554	Dembour	2015,	s.	424,	436.	
555	Ibid.,	s.	438.	
556	EIT:	Sufi	ja	Elmi	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	(8319/07;	11449/07),	kappaleet	80–195.	Raportte-
ja	olivat	tehneet	niin	Norjan,	Yhdistyneen	kuningaskunnan	ja	Yhdysvaltojen	hallinnot	kuin	myös	YK	
ja	kansainväliset	järjestöt.	
557	EIT:	Singh	ynnä	muut	v.	Belgia	(33210/11),	kappaleet	44–48.	
558	Dembour	2015,	s.	439.	Ks.	EIT:	Singh	ynnä	muut	v.	Belgia	(33210/11),	kappale	105.	
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Toinen	tutkimuskysymykseni	oli,	mikä	merkitys	vastaanottavan	jäsenvaltion	maa-

hanmuuttoviranomaisten	vakuuksilla	on	palautuksen	suhteen.	Tämän	kysymyksen	

selvittäminen	 oli	 siinä	mielessä	 helpompi	 tehtävä,	 että	materiaalia	 oli	 enemmän.	

Vakuuksien	kohdalla	merkillepantavaa	oli,	että	niiden	sisältö	ja	merkitys	vaihteli-

vat	 hyvinkin	 paljon	 tapauksittain.	 Valtion	maahanmuuttoviranomaiset	 saattoivat	

viitata	esimerkiksi	jonkin	muun	tapauksen	yhteydessä	annettuihin	vakuuksiin	pe-

rustellessaan	omaa	toimintaansa.	Vakuudet	saattoivat	olla	muotoiltu	hyvinkin	ylei-

sellä	tasolla.	EIT	ei	kaikissa	käsittelemissäni	ratkaisuissa	tuonut	selvästi	esille	va-

kuuksien	 merkitystä,	 mikä	 olisi	 ollut	 toivottavaa.	 Selvimmin	 se	 otti	 vakuuksien	

merkitykseen	kantaa	Tarakhel-ratkaisussa,	 jossa	yksilöllisten	vakuuksien	hankki-

minen	oli	 lapsiperheen	siirron	edellytyksenä.	M.S.S.-ratkaisussa	annetut	vakuudet	

olivat	 EIT:n	 mielestä	 sen	 sijaan	 liian	 yleisluontoiset	 ja	 kaavamaiset.	 Dembourin	

mukaan	 diplomaattisia	 vakuuksia	 ylipäätään	 ei	 kuitenkaan	 ole	 EIT:n	 oikeuskäy-

tännössä	 kovin	 herkästi	 sivuutettu.559	Tämä	 pitää	 paikkansa	myös	 tutkimieni	 oi-

keustapausten	kohdalla.	On	kuitenkin	hyvä	muistaa,	että	vakuudet	eivät	itsessään	

suojaa	riittävästi	kaltoinkohtelun	uhalta.560	

	

Kolmas	ja	viimeinen	tutkimuskysymykseni	oli,	mitä	merkitystä	turvapaikanhakijan	

henkilökohtaisilla	 oloilla	 on	 palautuksen	 suhteen.	 Turvapaikanhakijan	 statuksen	

turvapaikanhakijana	merkitys	jäi	aineiston	perusteella	jossain	määrin	epäselväksi.	

EIT	 korosti	M.S.S.-ratkaisussa	 statuksen	 merkitystä,	 mutta	 sen	 merkitys	 Dublin-

tapausten	lopputuloksiin	jäi	siitä	huolimatta	epäselväksi.	On	kuitenkin	ajateltavis-

sa,	että	 turvapaikanhakijan	tilannetta	arvioidaan	eri	 tavalla	kuin	sellaisen	valitta-

jan,	 joka	 ei	 ole	 yhtä	 haavoittuvassa	 asemassa.561	EIT:n	 kanta	 turvapaikanhakijan	

terveydentilan	vaikutuksesta	hänen	karkotukseensa	kävi	sen	sijaan	varsin	selvästi	

ilmi	 käsitellyistä	 oikeustapauksista.	 Turvapaikanhakijan	 terveydentilan	 merkitys	

Dublin-siirron	kannalta	osoittautui	käytännössä	merkityksettömäksi.	Terveydenti-

lalla	on	merkitystä	vain	erittäin	poikkeuksellisissa	tilanteissa,	jotka	ajankohtaistu-

vat	suhteellisen	harvoin.	Toistaiseksi	ei	ole	olemassa	yhtään	Dublin-tapausta,	jossa	

																																																								
559	Dembour	2015,	s.	245.	
560	EIT:	Othman	(Abu	Qatada)	v.	Yhdistynyt	kuningaskunta	 (8139/09),	 kappale	 187:	 ”However,	 as-
surances	 are	 not	 in	 themselves	 sufficient	 to	 ensure	 adequate	 protection	 against	 the	 risk	 of	 ill-
treatment.”		
561	Peroni	&	Timmer	2013,	s.	1079.	Ks.	myös	Dembour	2015,	s.	424–425.	
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EIT	 olisi	 katsonut	 valittajan	 terveydentilan	 estävän	 Dublin-siirron	 EIS	 3	 artiklan	

perusteella.562	

	

Turvapaikanhakijan	perhetilanne	sen	sijaan	sai	Tarakhel-ratkaisun	myötä	suuren	

merkityksen.	Tarakhel-ratkaisussa	 vakuuksien	 tarve	 liittyi	 nimenomaan	 perheen	

alaikäisten	 lasten	 suojelemiseen.	 Tarakhel-ratkaisun	 jälkeisellä	 oikeuskäytännöl-

lään,	 erityisesti	 S.M.H.-ratkaisun	 myötä,	 EIT	 on	 onnistunut	 selventämään	 omaa	

linjaustaan.	Kaikkien	 turvapaikanhakijaperheiden	Dublin-siirtojen	kohdalla	ei	ole	

tarvetta	 vaatia	 yksilöllisiä	 vakuuksia.	 Riittäväksi	 on	 sen	 sijaan	 osoittautunut	 se,	

että	siirrettävälle	perheelle	tarjotaan	lasten	ikään	nähden	sopivat	vastaanotto-olot,	

ja	että	perheet	pidetään	yhdessä.	Siirrettävistä	henkilöistä	on	tullut	myös	ilmoittaa	

hyvissä	ajoin	vastaanottavalle	valtiolle.	Tarakhel-ratkaisusta	ja	ilman	oikeudellista	

merkitystä	jääneestä	jaoston	tekemästä	V.M.-ratkaisusta	voidaan	havaita,	että	per-

hestatuksella	on	ollut	merkittävä	vaikutus	Dublin-siirtoihin.	

	

Käsittelemieni	 oikeustapausten	 perusteella	 voidaan	 päätellä,	 että	 useampi	 tekijä	

vaikuttaa	 samanaikaisesti	 EIT:n	 ratkaisuharkinnassa.	 Palautuksen	 voidaankin	

usein	 katsoa	 olevan	 EIS	 3	 artiklan	 vastainen	 usean	 tekijän	 yhteisvaikutuksesta.	

Yksittäisten	 tekijöiden	 painoarvo	 ei	 tällöin	 välttämättä	 selviä	 ratkaisun	 peruste-

luista.	Tietyillä	tekijöillä	voi	toisaalta	olla	lopputuloksen	kannalta	hyvinkin	keskei-

nen	merkitys,	kuten	perhestatuksella	tai	vakuuksilla.	Tietyillä	tekijöillä	on	puoles-

taan	 lähinnä	 suhteellista	merkitystä,	 kuten	 turvapaikanhakijan	 statuksella	 turva-

paikanhakijana.	Eri	tekijöiden	merkitys	ei	myöskään	ole	stabiili	siinä	mielessä,	ett-

eikö	merkitys	voisi	uuden	oikeuskäytännön	myötä	muuttua.	Tutkimieni	oikeusta-

pausten	perusteella	voidaan	kuitenkin	päätellä,	että	EIT:n	oikeuskäytäntö	on	var-

sin	 yhdenmukaista.	 Poikkeuksiakin	 toki	 löytyy,	 kuten	 K.R.S.-	 ja	 M.S.S.-ratkaisut	

osoittavat.	EIT:n	oikeuskäytäntö	ei	myöskään	muutu	lyhyellä	aikavälillä	kovin	her-

kästi.	EIT	on	silti	valmis	myös	muuttamaan	ja	muokkaamaan	vakiintunutta	oikeus-

käytäntöään,	kuten	Paposhvili-ratkaisu	osoittaa.	

	

Pohditaan	vielä	 lopuksi	Dublin-järjestelmän	toimivuutta	ylipäätään	 ja	sen	vaihto-

ehtoja.	Lavrysenin	mukaan	Dublin-järjestelmä	painottaa	liiaksi	tehokkuutta	ja	taa-

kanjakoa,	 ei	 niinkään	 ihmisoikeuksia.	 Dublin-järjestelmään	 sisältyvä	 oletus,	 että	
																																																								
562	Paposhvili-tapausta	 ei	 voida	 pitää	 Dublin-tapauksena,	 vaikka	 sillä	 onkin	 liityntä	 Dublin-
järjestelmään.	
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vastaanottavat	 jäsenvaltiot	 suojaavat	 turvapaikanhakijoiden	 ihmisoikeuksia,	 ei	

olekaan	 toteutunut.563	Itse	 olen	 tosin	 taakanjaosta	 samoilla	 linjoilla	 Claytonin	

kanssa.	Claytonin	mukaan	taakanjako	ei	todellisuudessa	toteudu,	sillä	etenkin	Poh-

jois-Euroopassa	 sijaitsevat	 valtiot	 eivät	 Dublin-järjestelmän	mukaan	monesti	 ole	

vastuussa	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelemisestä.564	Sekä	 Fratzke	 että	 Guild	 et	

al.	 menevät	 johtopäätöksissään	 jopa	 pidemmälle	 todetessaan,	 että	 Dublin-

järjestelmää	ei	ole	ylipäätään	suunniteltu	tasaamaan	tai	 jakamaan	taakkaa.565	Jär-

jestelmän	päätarkoitus	on	pikemminkin	luoda	mekanismi,	joka	määrittää	nopeasti	

turvapaikkahakemuksen	käsittelystä	vastuussa	olevan	jäsenvaltion.566	

	

Taakanjaon	 puuttuminen	 jäsenvaltioiden	 kesken	 onkin	 yksi	 Dublin-järjestelmän	

suurimpia	ongelmia.	Turvapaikanhakijat	kuormittavat	erityisesti	tiettyjä	jäsenval-

tioita,	ja	kuormitus	ylittää	näiden	valtioiden	turvapaikka-	ja	vastaanottokapasitee-

tit.	Euroopan	komissio	myös	tiedostaa	tämän,	sillä	se	on	todennut,	että	”EU:n	tur-

vapaikkasäännöissä	 on	 perustavammanlaatuisia	 rakenteellisia	 heikkouksia,	 jotka	

jäytävät	 sääntöjen	 toimivuutta	 ja	 estävät	 kestävän	 vastuunjaon”.567	Van	 Hövellin	

mukaan	kuormitus	ei	ole	yhtä	voimakas	kaikissa	valtioissa,	joten	ei	ole	myöskään	

olemassa	yksinkertaista	tai	vain	yhtä	ratkaisua.568	Asiantuntijat	ovat	vuosien	saa-

tossa	esitelleet	useita	erilaisia	ratkaisumalleja.569		

	

Yhden	 esitetyn	 ratkaisumallin	 mukaan	 turvapaikanhakijoille	 pitäisi	 tarjota	 täysi	

vapaus	 valita,	 missä	 jäsenvaltiossa	 he	 jättävät	 turvapaikkahakemuksensa.570	Täl-

laisen	vapaan	valinnan	mallin	etuna	olisi	yksinkertaisuus.571	Tätä	mallia	voisi	vielä	

täydentää	 järjestelyllä,	 joka	 tarjoaisi	 turvapaikanhakijoille	 turvallisen	pääsyn	Eu-

rooppaan.	 Tällöin	 turvapaikanhakijat	 voisivat	 mahdollisesti	 välttää	 vaarallisen	

merimatkan.572	Tämä	 malli	 ei	 kuitenkaan	 todennäköisesti	 tasaisi	 jäsenvaltioiden	

kuormaa,	 vaan	 päinvastoin	 kuormittaisi	 tiettyjä	 jäsenvaltioita	 entisestään.	 EU:n	

eteläisten	ja	itäisten	rajavaltioiden	kuormitus	toisaalta	mahdollisesti	vähenisi.	Eu-

																																																								
563	Lavrysen	2012,	s.	241.	 	
564	Clayton	2011,	s.	760.	 	
565	Fratzke	2015,	s.	1;	Guild	et	al.	2015b,	s.	23.	
566	Fratzke	2015,	s.	1.	
567	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	2.	
568	van	Hövell	2011,	s.	69.	
569	Ks.	esimerkiksi	Guild	et	al.	2015b,	s.	27–36.	
570	ECRE	2008,	s.	29–30;	Guild	et	al.	2015a,	s.	10.	
571	Guild	et	al.	2015a,	s.	10.	
572	Ibid.,	s.	53.	
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roopan	komissio	onkin	todennut,	että	pidemmällä	aikavälillä	tavoitteena	on	”lopet-

taa	 luvaton	 ja	 vaarallinen	 liikkuminen	 sekä	 ihmissalakuljettajien	 toimintamalli	 ja	

korvata	ne	turvallisilla	ja	laillisilla	keinoilla	päästä	EU:n	alueelle”	ja	lisäksi	kehittää	

suojelua	jo	ihmisten	kotiseudulla	ja	pakolaisten	”uudelleensijoittamista	sieltä	EU:n	

alueelle”.573	Tällainen	 kehitys	 olisi	 toivottavaa,	mutta	 ongelmana	 lienee	 tällä	 het-

kellä	poliittinen	tahto	ja	järjestelmän	kustannukset.	

	

Toisen	esitetyn	ratkaisumallin	mukaan	yksittäinen	kansainvälinen	elin,	kuten	Eu-

roopan	neuvosto	tai	 jokin	EU:n	virasto,	käsittelisi	kaikki	 turvapaikkahakemukset.	

Myönteisen	päätöksen	 saaneet	 turvapaikanhakijat	 jaettaisiin	 jäsenvaltioiden	kes-

ken	kiintiöiden	perusteella.574	Tämän	mallin	lähtökohtaisena	etuna	olisi	mielestäni	

turvapaikkapäätösten	(oletettu)	yhdenmukaisuus	ja	tasapuolisuus.	Malli	kuitenkin	

siirtäisi	päätöksenteon	pois	kansalliselta	 tasolta	 ja	 jäsenvaltioilla	ei	olisi	enää	yk-

sinomaista	valtaa	päättää,	ketkä	pääsevät	valtion	alueelle.575	Tämän	takia	kyseisen	

mallin	laaja	kannatus	vaikuttaakin	jokseenkin	epätodennäköiseltä.		

	

Jotta	 taakanjako	voisi	ylipäätään	 toteutua,	 taakanjaon	kriteerien	pitäisi	 saavuttaa	

laajaa	 kannatusta	 ja	 pakkoa	 tulisi	 välttää.576	Vaikka	 solidaarisuutta	 tarvittaisiin,	

pysyvästä	taakanjaosta	sopiminen	poliittisesti	vaikuttaa	erittäin	haastavalta	tehtä-

vältä.	 Jo	 Geneven	 pakolaissopimuksen	 johdanto-osan	 kohdassa	 4	 todettiin,	 että	

”turvapaikkaoikeuden	myöntäminen	saattaa	asettaa	kohtuuttoman	raskaan	taakan	

tietyille	maille”,	ja	että	”tyydyttävään	ratkaisuun	ei	voida	päästä	ilman	kansainvä-

listä	yhteistyötä”.	Tämä	pitää	yhä	tänä	päivänä	paikkansa.		

	

EU:ssa	onnistuttiin	syyskuussa	2015	sopimaan	yhteensä	160	000	turvapaikanhaki-

jan	 uudelleensijoittamisesta	 Italiasta	 ja	 Kreikasta	muihin	 EU-jäsenvaltioihin	 kah-

den	seuraavan	vuoden	aikana.	Unkarinkin	oli	tarkoitus	kuulua	järjestelyyn,	mutta	

se	jäi	lopulta	omasta	tahdostaan	järjestelyn	ulkopuolelle.	Tanska	ja	Yhdistynyt	ku-

ningaskunta	 päättivät	 puolestaan	 olla	 osallistumatta	 järjestelyyn	 vastaanottavina	

valtioina.577	Euroopan	 komission	mukaan	10.4.2017	mennessä	 kuitenkin	 vain	 16	

340	 turvapaikanhakijaa	 oli	 uudelleensijoitettu	 järjestelmän	 puitteissa.	 Itävalta,	

																																																								
573	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	2.	
574	Clarke	2011,	s.	18.	Ks.	myös	Guild	et	al.	2015a,	s.	10,	58–59.	
575	Mouzourakis	2014,	s.	24.	
576	Guild	et	al.	2015b,	s.	36.	
577	EU:	European	Parliament	2015,	s.	3–4.	
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Unkari	ja	Puola	eivät	olleet	vastaanottaneet	vielä	yhtään	turvapaikanhakijaa.	Kuusi	

valtiota578	oli	 kukin	 vastaanottanut	 alle	 neljäkymmentä	 turvapaikanhakijaa.579	

Nämä	tilastot	kuvastavat	järjestelyn	tehottomuutta.	Vaikka	EU:ssa	onnistuttiin	so-

pimaan	 järjestelystä,	 jäsenvaltioilla	 ei	 ole	 toistaiseksi	 ollut	 halua	 ottaa	 vastaan	

kiintiönsä	mukaista	määrää	 turvapaikanhakijoita.	Oikeudenmukaista	 taakanjakoa	

jäsenvaltioiden	kesken	ei	poliittisesti	välttämättä	saavuteta	koskaan,	mutta	maltil-

lisempi	muutos	olisi	varmasti	mahdollinen.	

	

Vaikka	Euroopassa	on	luotu	yhteinen	turvapaikkajärjestelmä,	jäsenvaltioiden	tur-

vapaikkaa	 koskeva	 lainsäädäntö	 on	 harmonisoitu	 vain	 rajatusti.580	Euroopan	 yh-

teinen	turvapaikkajärjestelmä	perustuu	ajatukseen,	että	lopputuloksen	pitäisi	olla	

aina	sama,	riippumatta	siitä,	missä	jäsenvaltiossa	turvapaikkahakemus	tehdään.581	

Eri	 jäsenvaltioissa	kuitenkin	 tulkitaan	Geneven	pakolaissopimusta	 ja	 relevantteja	

EU-normeja	 eri	 tavoin.	 Myös	 sääntöjen	 noudattamisessa	 ylipäätään	 on	 suuria	

puutteita.582	Seurauksena	onkin,	että	turvapaikanhakija	voi	saada	turvapaikan	to-

dennäköisemmin	tietyssä	valtiossa,	kun	taas	toisessa	valtiossa	hänen	mahdollisuu-

tensa	saattavat	olla	hyvinkin	heikot.	Nämä	erot	kumoavat	Dublin-järjestelmän	pe-

rusoletuksen	 siitä,	 ettei	 sillä	 ole	merkitystä	 lopputuloksen	kannalta,	missä	 jäsen-

valtiossa	turvapaikkahakemus	tehdään.583	Samalla	nämä	erot	motivoivat	turvapai-

kanhakijoita	 liikkumaan,	vaarallisiakin	reittejä	pitkin,	valtiosta	 toiseen	Euroopas-

sa,	kun	Euroopan	yhteisen	turvapaikkajärjestelmän	oli	tarkoitus	estää	juuri	tällais-

ta	 liikkumista.	Muita	 liikkumiseen	motivoivia	 tekijöitä	ovat	muun	muassa	valtion	

elintaso,	työllistymismahdollisuudet	sekä	sosiaalietuudet.584	Liikehdintää	tapahtuu	

sekä	 ennen	 turvapaikkahakemuksen	 jättämistä	 että	 sen	 jälkeen.585	Guild	 et	 al.	

ovatkin	 sitä	 mieltä,	 että	 Dublin-järjestelmän	 vastuunmäärittämismekanismi	 ei	

toimi,	koska	etenkin	Italia	ja	Kreikka	pitävät	sitä	pilkkanaan.586	

	

																																																								
578	Bulgaria,	Kroatia,	Liechtenstein,	Ruotsi,	Slovakia	ja	Tšekki.	
579	EU:	European	Commission	2017,	s.	1.	Eniten	turvapaikanhakijoita	ovat	vastaanottaneet	Saksa	(3	
511),	Ranska	(3	157)	ja	Alankomaat	(1	636).	Suomi	on	vastaanottanut	neljänneksi	eniten	(1	340).	
580	Brouwer	2013,	s.	145.	Ks.	myös	Ippolito	2013,	s.	262.	
581	EU:	Euroopan	komissio	2014,	s.	3.	
582	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	2.	
583	Fratzke	2015,	s.	2.	
584	Brekke	&	Brochmann	2015,	s.	146,	148.	
585	Fratzke	2015,	s.	1.	
586	Guild	et	al.	2015a,	s.	54.	
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Turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	 vastuussa	 olevan	 valtion	 määräytyminen	

saattaa	 olla	 turvapaikanhakijan	 kannalta	 erittäin	 tärkeä	 kysymys.	 Eurodac-

rekisteröinti	tai	sen	onnistunut	välttäminen	saattavat	osoittautua	hyvinkin	ratkai-

seviksi	 tekijöiksi	 turvapaikanhakijan	kannalta.	Turvapaikanhakijat	 eivät	 siten	ole	

yhdenvertaisessa	asemassa	keskenään.	Tämä	lisää	tiettyjen	valtioiden	vetovoimaa	

turvapaikanhakijoiden	määränpäänä.	Samalla	se	lisää	tiettyjen	valtioiden	kuormi-

tusta	suhteessa	muihin	valtioihin.	Optimaalisinta	olisi,	että	kaikissa	jäsenvaltioissa	

käytettäisiin	samoja	kriteereitä,	joita	myös	tulkittaisiin	samalla	tavoin.	Jäsenvaltiot	

saattavat	 tosin	 olla	 haluttomia	 yhdenmukaistamaan	 turvapaikkaa	 koskevan	 lain-

säädännön	 ja	 politiikan.587	Toinen	 vaihtoehto	 voisi	 olla	 jo	 yllä	mainittu	 ratkaisu-

malli	 yhdestä	 virastosta,	 joka	 käsittelisi	 kaikki	 turvapaikkahakemukset.	 Tällöin	

turvapaikkahakemusten	ratkaisukäytäntö	olisi	lähtökohtaisesti	yhdenmukaista.	

	

Pakolaisuus	 kosketti	 Eurooppaa	 vuonna	 2015	 ennennäkemättömällä	 tavalla.	 Sa-

manlaisia	vuosia	voi	olla	myös	tulevaisuudessa.	Vaikka	samanlaista	vuotta	ei	vält-

tämättä	 nähtäisikään	 ihan	 lähitulevaisuudessa,	 Eurooppaan	 saapuu	 jatkossakin	

paljon	paperittomia	siirtolaisia,	jotka	etsivät	täältä	turvaa.	Dublin-järjestelmällä	on	

keskeinen	 rooli	 sen	 suhteen,	missä	 ja	 kuinka	 nopeasti	 turvapaikanhakijat	 turvaa	

saavat.	Kaikesta	Dublin-järjestelmään	kohdistetusta	kritiikistä	huolimatta,	sillä	on	

tärkeä	 tehtävä	 määritellä	 turvapaikkahakemuksen	 käsittelystä	 vastuussa	 oleva	

jäsenvaltio	 ja	 jäsenvaltioille	 kuuluvat	 velvoitteet.588	Kuten	 Euroopan	 komission	

ehdotuksessa	uudeksi	Dublin	IV	-asetukseksi	todetaan,	ilman	sitä	”jäsenvaltiot	jou-

tuisivat	turvautumaan	erityissopimuksiin,	kuten	ennen	Dublin-asetuksen	antamis-

ta,	mikä	 tekisi	 jäsenvaltioiden	 välisen	 vastuunjaon	määrittämisestä	 äärimmäisen	

vaikeaa”.589	

	

Uuden,	paremman	 järjestelmän	 luominen	edellyttää	kuitenkin	 laaja-alaista	poliit-

tista	 tahtoa.	 Vaikka	 tahtoa	 olisikin,	 uuden	 järjestelmän	 vaikutukset	 saattaisivat	

osoittautua	 ennakoitua	 huonommiksi.	 Helpommin	 toteutettavissa	 olisi	 Dublin-

järjestelmän	kehittäminen.	Euroopan	komissio	ilmoitti	keväällä	2016	”pyrkivänsä	

uudistamaan	 unionin	 nykyistä	 turvapaikkakehystä,	 luomaan	 kestävän	 ja	 oikeu-

denmukaisen	 järjestelmän	 turvapaikkahakemusten	 käsittelystä	 vastuussa	 olevan	

																																																								
587	Walkila	2011,	s.	356.	
588	Fratzke	2015,	s.	6.	
589	EU:	Euroopan	komissio	2016,	s.	8.	



	 113	

jäsenvaltion	määrittämiseksi,	 tehostamaan	Eurodac-järjestelmää,	edistämään	tur-

vapaikkajärjestelmän	 sääntöjen	 lähentymistä	 ja	 ehkäisemään	 siten	 edelleen	 liik-

kumista	 ––”.590	Toisaalta	 Eurooppa-neuvosto	 asetti	 jo	 vuoden	 1999	 Tampereen	

kokouksessaan	 tavoitteekseen	 että	 ”pidemmällä	 aikavälillä	 yhteisön	 säännöillä	

olisi	 luotava	yhteinen	 turvapaikkamenettely	 ja	koko	unionissa	yhtenäinen	asema	

turvapaikan	 saaneille”.591	Toistaiseksi	 tässä	 tavoitteessa	 ei	 ole	 onnistuttu,	 mutta	

tilanne	 voi	 muuttua	 tulevaisuudessa.	 Turvapaikanhakijan	 kannalta	 ei	 pitäisi	 olla	

merkitystä	sillä,	missä	jäsenvaltiossa	hän	turvapaikkahakemuksensa	tekee.	

																																																								
590	Ibid.,	s.	2.	
591	Eurooppa-neuvosto	1999,	kappale	15.	 	


