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Erik Castrén –instituutti 
 
 

Selvitys edellytyksistä myöntää täysi-ikäisten Suomen 
kansalaisten vanhemmille oleskelulupa Suomessa 

 
 

I Johdanto 
 
Maaliskuun 8. päivänä 2010 Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä 
kahdessa iäkkään naishenkilön oleskelulupaa ja käännytystä koskeneessa asiassa.  
KHO hylkäsi venäläisen Irina Antonovan valituslupahakemuksen sekä egyptiläisen 
Eveline Fadayelin valituksen koskien oleskelulupaa ja käännytystä. 
 
Sekä Antonovan ja Fadayelin tapaukset on viety Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). EIT on väliaikaismääräyksellä estänyt Fadayelin 
käännyttämisen Suomesta. Antonovan tapaus on myös vireillä EIT:ssä, vaikka 
Antonova on vapaaehtoisesti jo poistunut Suomesta. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhempien 
oleskelulupia koskevaa lainsäädäntöä Suomessa, Korkeimman hallinto-oikeuden 
oikeuskäytäntöä sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta ja siihen liittyvää 
oikeuskäytäntöä etenkin suhteessa Antonovan ja Fadayelin tapaukseen. 
Tutkimuksessa kiinnitetään huomio erityisesti siihen, että kummassakin tapauksista 
Maahanmuuttovirasto (tai sen edeltäjä Ulkomaalaisvirasto) ja tuomioistuimet olivat 
arvioineet Antonovan ja Fadayelin oleskelulupahakemuksia paitsi ulkomaalaislain 50 
§:n (perhesiteen perusteella myönnettävä oleskelulupa), myös 52 §:n (yksilöllisen 
inhimillisen syyn perusteella myönnettävä oleskelulupa) kannalta. Vaikka näitä kahta 
pykälää sovellettaessa otetaan huomioon osin samoja seikkoja, on edellytyksissä 
myös eroja. Säännösten tarkastelu erikseen on olennaista erityisesti sen vuoksi, että 
50 §:n 2 momentin perusteella Suomen kansalaisen muulle kuin perheenjäsenelle 
myönnettävää oleskelulupaa tulisi hakea ulkomailta käsin, ja toisaalta 52 §:n 
mukainen oleskelulupa voidaan myöntää ainoastaan, jos hakija on jo Suomessa. Jos 
kuitenkin oleskeluluvan myöntäminen 52 §:n perusteella olisi mahdollista 
tapauksissa, joissa 50 §:n perusteella lupaa ei myönnettäisi, voi nähdäkseni olla 
inhimillisesti katsoen ymmärrettävää, vaikka ei lainsäätäjän tarkoituksen mukaista, 
että oleskelulupia on haettu Suomesta käsin. 
 
Kuten tutkimuksessa yksityiskohtaisemmin esitetään, perhesiteen perusteella 
ydinperheen ulkopuoliselle muulle omaiselle (ulkomaalaislain 50 § 2 momentti, ent. 
18 c § 3 momentti) myönnettävän oleskeluluvan edellytyksiä arvioitaessa keskeisiä 
arvioitavia tekijöitä ovat kiinteä perhe-elämä sekä hakijan täysi riippuvuus Suomen 
kansalaisesta tai tämän puolisosta, jonka omaisena oleskelulupaa haetaan.   
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Ulkomaalaislain 52 § puolestaan säätää oleskeluluvan myöntämisestä yksilöllisen 
inhimillisen syyn perusteella mahdollistaen oleskeluluvan myöntämisen esimerkiksi 
terveydentilaan tai Suomeen syntyneisiin siteisiin perustuvilla syillä hyvin monen 
tyyppisissä tapauksissa, joissa kaikissa ei ole välttämättä millään tavoin kysymys 
perhesiteistä. Tässä tutkimuksessa rajaan tarkastelun kuitenkin 52 §:n soveltamiseen 
tapauksissa, joissa on jollain tavoin kyse myös omaisen oleskeluluvasta.   
 
Oleskelulupaharkinnan jälkeen tulee vielä arvioida hakijan Suomesta käännyttämisen 
perusteet. Fadayelin tapauksessa Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka 
Hallberg katsoi äänestyslausunnossaan asian esittelijän kansliapäällikkö Päivi 
Pietarisen esityksen mukaisesti, että Fadayelille olisi tullut myöntää oleskelulupa 
ulkomaalaislain 52 §:n perusteella ottaen huomioon ulkomaalaislain 146 §:n 
kokonaisharkintavaatimuksen mukaisesti päätöksen perusteena olevat seikat sekä 
asiaan muutoin vaikuttavat seikat ja olot kokonaisuudessaan. Korkeimman oikeuden 
hallintoneuvos Pekka Vihervuori oli puolestaan oleskelulupien osalta samaa mieltä 
kuin enemmistö, mutta olisi kumonnut Maahanmuuttoviraston ja Helsingin hallinto-
oikeuden päätökset käännyttämisen osalta, ja palauttanut Fadayelin käännyttämistä 
koskevan asian Helsingin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi, sillä hallinto-
oikeus ei ollut päätöksessään lausunut suorittaneensa tapauksessa käännyttämistä 
koskevaa ulkomaalaislain 146 §:n mukaista kokonaisharkintaa. 
 
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Antonovalle. Helsingin hallinto-
oikeus katsoi Maahanmuuttoviraston tapaan, ettei Antonova ollut 50 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla täysin riippuvainen Suomessa asuvasta tyttärestään 
eikä pitänyt myöskään kohtuuttomana oleskeluluvan epäämistä. 
 
Suomen lainsäädännön osalta tutkimuksessa keskitytään täysi-ikäisen Suomen 
kansalaisen vanhemmille myönnettäviin oleskelulupiin. Ulkomaalaislaki sisältää 
erilliset säännökset Euroopan Unionin kansalaisen perheenjäsenten maahantulon ja 
oleskelun osalta, jotka eroavat näistä säännöksistä esimerkiksi perheen määritelmän 
ja toimeentulovaatimuksen osalta. Tutkimuksessa käydään läpi nämä vain 
pääpiirteissään. Tutkimuksessa keskitytään lisäksi lähinnä jatkuvaluonteisten 
oleskelulupien tarkastelemiseen eikä tilanteisiin, joissa hakijalle myönnetään 
tilapäinen oleskelupa sen vuoksi, että häntä ei tilapäisestä terveydellisestä syystä 
palauttaa kotimaahansa.  
 
 

II Suomen kansallinen lainsäädäntö 
 

1. Perhe Suomen oikeudessa 
 
Suomen perustuslain perusoikeussäännöksien muuttamisen yhteydessä 1993 
oikeuksiin ei otettu erityistä mainintaa perhe-elämän suojasta, sillä perhe-käsite 
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koettiin ongelmallisena ja sen määrittely vaikeana. Perhe-elämän suojan katsottiin 
kuitenkin sisältyvän jo perustuslain yksityiselämän suojan piiriin.1  
 
Suomen lainsäädäntö sisältää useita perheitä koskevia säännöksiä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön vuonna 1992 asettama toimikunta kävi läpi perheen käsitettä 
keskittyen lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeviin lakeihin, mutta 
tarkastellen samalla muitakin lakeja. Toimikunta päätyi tuolloin ehdottamaan 
sosiaalilainsäädännön puitelaiksi Perhelakia, jossa perheeseen kuuluvina henkilöinä 
olisi lähtökohtaisesti pidetty avioliitossa ja avoliitossa eläviä, yhteisessä taloudessa 
asuvia henkilöitä ja kaikkia heidän kanssaan asuvia alle 18-vuotiaita lapsia, joiden 
hoidosta ja toimeentulosta ainakin toinen avio- tai avopuoliso huolehtii.2 
Isovanhempien katsottiin toimikunnan lakiehdotuksessa voivan kuulua perheeseen, 
mikäli he asuvat samassa taloudessa ydinperheen kanssa.3 Toimikunta totesi myös 
silloisen ulkomaalaislain perhekäsitteen tulkinnan lähteneen ’suomalaisesta 
perhekäsitteestä’, jossa ’perheenä pidetään ydinperhettä, johon kuuluvat 
vanhemmat ja alaikäiset naimattomat lapset’. Toimikunta totesi kuitenkin, että 
käytännössä myös muille perheenjäsenille, kuten alkuperämaahan muuten yksin 
jääville, ikääntyville vanhemmille voitaisiin antaa oleskelupa Suomeen tulemista 
varten.4   
 

1.1. Perhe ulkomaalaislaissa 

 
Ulkomaalaislain 37 §:n mukaan ulkomaalaislaki sovellettaessa perheenjäseneksi 
katsotaan Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso sekä alle 18-vuotias naimaton 
lapsi, jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso. Jos Suomessa 
asuva henkilö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen huoltajansa. 
Perheenjäseneksi katsotaan myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos parisuhde on 
kansallisesti rekisteröity. Aviopuolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolesta huolimatta. 
Edellytyksenä on, että he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä, tai että heillä 
on yhteisessä huollossa oleva lapsi, tai että on muu painava syy. 
 
Ulkomaalaislain perhekäsite lähtee ’suomalaisesta ydinperheen käsitteestä’.5 
Perheenjäseniä koskevien säännösten lisäksi ulkomaalaislaki sisältää erilliset 
säännöksensä muiden omaisten osalta. Ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentin 
mukaisesti myös Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin 
perheenjäsenelle voidaan myöntää jatkuva oleskelulupa. ’Muulle omaiselle 
oleskelulupa voidaan myöntää, mikäli oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta 
sen vuoksi, että asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin 
viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai jos omainen on täysin riippuvainen 

                                                
1 HE 309/1993 
2 Perhekäsitetyöryhmän muistio, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 1993:26, ehdotusosa, 1 
3 Ibid., ehdotusosa, 16 
4Ibid.,  selvitysosa, 83 
5 HE 50/1998 
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Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Pykälän mukaan muun omaisen on 
odotettava lupahakemuksen käsittelyä ulkomailla.’ 
 
Ulkomaalaislain 115 § sisältää samantyyppisen säännöksen pakolaisen, toissijaisen 
suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneen taikka 
tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen muulle omaiselle myönnettävästä 
oleskeluluvasta. 
 
Nykyisiä muille omaisille myönnettäviä oleskelulupia koskevia säännöksiä 50 §:n 2 
momenttia ja 115 §:ää vastaavaa 18 c §:n 3 momenttia säädettäessä vuonna 1998 
katsottiin että Suomessa sovelletaan lähtökohtaisesti suomalaista perhekäsitettä. 
Tuolloin katsottiin kuitenkin myös, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 
mukaisen perhe-elämän suojan vaatimus edellytti tosiasiallisen kiinteän perhe-
elämän suojelemista ja näin suojan ulottamista ydinperheen ulkopuolisiin 
henkilöihin. Perustuslakivaliokunta totesi myös, että muulle omaiselle myönnettävää 
oleskelulupaa koskeva momentti oli tärkeä, sillä ihmissoikeussopimusten 
tarkoittamaa suojaa nauttivan perhe-käsitteen piriin voi toisissa kulttuureissa kuulua 
henkilöitä, jotka eivät ole lakiehdotuksen mukaisen määritelmän sisällä.6 
 
 

2. Oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella muulle omaiselle 
ulkomaalaislain 50 § 2 momentin mukaisesti 
 
Ulkomaalaislain 50 § 2 momentin mukaan jatkuva oleskelulupa myönnetään 
Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle, jos 
oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että asianomaisten on 
Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että 
omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Muun 
omaisen on odotettava lupahakemuksen käsittelyä ulkomailla. 
 
Sekä Antonovan että Fadayelin tapauksissa Maahanmuuttovirasto (eli 
Ulkomaalaisvirasto) sekä tuomioistuimet katsoivat yksimielisesti, etteivät 
ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentin edellytykset täyttyneet.  
 
Ulkomaalaislain 50 § 2 momentti vastaa muotoilultaan aikaisempaa ulkomaalaislain 
18 c § 3 momenttia (22.4.1999/537), joka tosin soveltui paitsi Suomen kansalaisiin 
myös määriteltyihin Suomessa asuviin toisen maan kansalaisiin. Pykälän 3 momentin 
mukaisesti oleskelulupa voitiin myöntää muulle omaiselle, jos oleskeluluvan 
epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että asianomaisten on tarkoitus Suomessa 
jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin 
riippuvainen Suomessa asuvasta henkilöstä. 
 
Hallituksen esityksessä (HE 50/1998) tarkennetaan, että säännöksessä tarkoitetuissa 
tilanteissa edellytetään lisäksi, että oleskeluluvan epääminen olisi kaikki asiaan 
vaikuttavat seikat ja olosuhteet huomioiden kohtuutonta. Esityksessä myös 

                                                
6 PeVL 23/1998 vp. 
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painotetaan, että säännöstä, jonka perusteella ydinperheen ulkopuolinen 
lähiomainen voisi ilman toimeentuloedellytystä muuttaa Suomeen, olisi tulkittava 
suppeasti. Esityksen mukaan tarkoitus on ollut edelleen soveltaa Suomessa 
suomalaista perhekäsitettä, ja vain poikkeuksellisesti myöntää harkinnan perusteella 
oleskelulupia kiinteään perhe-elämään perustuen. 
 
Lähtökohtana hallituksen esityksessä on yhdessä asuminen: ’Jotta henkilön 
katsottaisiin olevan täysin riippuvainen jo Suomessa asuvasta perheenjäsenestään 
edellytettäisiin yleensä, että he ovat aiemmin asuneet samassa taloudessa ja että 
pakottavat syyt ovat johtaneet erilleen muuttamiseen ja toiseksi, että heidän 
keskinäinen riippuvuutensa on jatkunut toisen osapuolen ollessa Suomessa’. 
 
Toisaalta kuitenkin myös, ’[j]os asianomaiset eivät ole aikaisemmin asuneet 
yhteistaloudessa, edellytetään, että olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos 
hakijan kohdalla, jonka vuoksi hänen ei voi enää kohtuudella edellyttää jatkavan 
elämistään yksin kotimaassaan’. 
 
Hallituksen esityksen mukaan riippuvuuden tulisi olla mahdollisen taloudellisen 
riippuvuuden lisäksi henkistä, sillä Suomessa jo asuva voi lähettää rahaa omaiselleen 
toiseen maahan. Muina täyteen riippuvuuteen mahdollisesti vaikuttavina seikkoina 
mainitaan esityksessä esimerkiksi painavat sosiaaliset tai kulttuurisidonnaiset syyt, 
vaikea sairaus tai vakava vamma, joka osoitetaan asianmukaisesti esimerkiksi 
lääkärintodistuksella.  
 
Esityksessä mahdollisina momentin tarkoittamina omaisina mainitaan esimerkiksi 
täysi-ikäisen henkilön iäkäs vanhempi tai hyvin poikkeuksellisesti täysi-ikäinen 
naimaton sisarus. Toisaalta oleskelulupa voidaan hallituksen esityksen mukaan 
myöntää myös mikäli Suomessa asuva henkilö on täysin riippuvainen hakijasta. 
 

2.1. Ulkomaalaislain 49 §:n 1 momentti 

 
Ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentin mukaan muun omaisen on odotettava 
oleskelulupahakemuksensa käsittelyä ulkomailla. Ulkomaalaislain 49 §:n 1 momentin 
5 kohdan mukaan on kuitenkin mahdollista, että ilman oleskelulupaa maahan 
saapuneelle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa 
Suomessa, jos edellytykset tällaisen oleskeluluvan myöntämiselle ulkomailla ovat 
olemassa ja oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta.  
 
 

3. Oleskeluluvan myöntäminen yksilöllisestä inhimillisestä syystä 
 
Ulkomaalaislain uudistamisen yhteydessä lakiin (301/2004) otettiin pykälä 52 § 
oleskeluluvan myöntämisestä yksilöllisestä inhimillisestä syystä.  Oleskeluluvan 
hakeminen ulkomaalaislain 52 §:n nojalla edellyttää, että ulkomaalainen on 
Suomessa oleskelulupaa hakiessaan.  
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Ulkomaalaislain 52 §:n mukaan Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään 
jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen 
terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen 
syyn vuoksi, kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, joihin hän joutuisi 
kotimaassaan, tai hänen haavoittuva asemansa. 
 
Hallituksen esityksessä 28/2003 viitattiin 52 §:n osalta ulkomaalaislain uudistusta 
1.5.1999 edeltäneeseen säännökseen painavien humanitaaristen syiden perusteella 
Suomessa myönnettävistä oleskeluluvista. Humanitaarisista syistä oleskelulupa oli 
tuohon asti saatettu ratkaisukäytännössä myöntää paitsi suojelunäkökohtiin 
perustuen myös esimerkiksi turvapaikkahakemuksen pitkän käsittelyajan ja sen 
aikana Suomeen syntyneiden siteiden tai hakijan sairauden perusteella.  
 
Hallituksen esityksen 28/2003 mukaan 52 pykälässä oli tarkoitus säätää ’tilanteesta, 
josta oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hakijan terveydentilan, 
Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi. 
Perusteet oleskeluluvan saamiseksi voisivat siten koskea vain Suomeen jo tullutta 
ulkomaalaista. Säännös koskisi usein turvapaikanhakijaa, jolle ei myönnettäisi 
oleskelulupaa kansainvälisen suojelun perusteella, mutta kuitenkin inhimillisesti 
ajatellen ei voitaisi edellyttää hänen palaavan kotimaahansa’. 
 
Hallituksen esityksessä on annettu seuraavan kaltaisia esimerkkejä yksilöllisen 
inhimillisen syyn tapauksista: 
 
Terveydentila 
 

Oleskeluluvan myöntämisen perusteena terveydentilan vuoksi tässä 
pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa voisi olla se, että ulkomaalaisen olisi 
mahdotonta saada välttämätöntä hoitoa kotimaassa.  Hoidon tason tai 
saatavuuden täytyisi haitata vakavasti terveyttä. Edellytyksenä olisi, että 
olosuhteet alkuperämaassa olisivat kokonaisuudessaan paluun jälkeen 
sellaiset, että palaaminen lyhentäisi elinaikaa tai aiheuttaisi huomattavaa 
ruumiillista tai henkistä kärsimystä. Se, että terveydenhoidon saamisen 
jossain maassa on kallista ja ulkomaalainen on varaton, ei riittäisi 
oleskeluluvan myöntämiseen. Yksittäisessä tapauksessa täytyisi lisäksi olla 
muita seikkoja, jotka tekevät kotimaahan palaamisen inhimillisesti katsoen 
poissuljetuksi vaihtoehdoksi. Kyseessä voisi olla esimerkiksi haavoittuvassa 
asemassa oleva lapsi, vanhus tai yksinhuoltaja ja kyseessä oleva maa olisi 
sellainen, että pitkähkön Suomessa oleskelun jälkeen ei voitaisi vaatia 
kotimaahan palaamista kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen. 

 
Suomeen syntyneet siteet 
 

Pykälän soveltaminen tapauksissa, joissa oleskeluluvan 
myöntämisperusteena ovat hakijan Suomeen syntyneet siteet, olisi 
poikkeuksellista. Jos oleskelulupa myönnetään Suomessa haettuna 
ulkomaalaiselle perhesiteen, työ- tai opiskelupaikan tai muun vastaavan 
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siteen perusteella, sovellettaisiin 49 §:n 1 momentin 4 kohdan säännöstä eikä 
ehdotettua pykälää. Kaikki ulkomaalaiset, myös turvapaikanhakijat 
asetettaisiin tältä osin samaan asemaan. Tarkoitus ei ole, että tämän pykälän 
soveltamisella voidaan ohittaa perhesiteen, opiskelun tai työnteon 
perusteella myönnettävien oleskelulupien säädetyt edellytykset. 

 
Perehtyneisyys suomen tai ruotsin kieleen, suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmuotoon 
 

Tämän pykälän perusteella oleskelulupa myönnettäisiin myös esimerkiksi 
sellaiselle ulkomaalaiselle, jolle ei ole Suomessa syntynyt 49 §:n 1 momentin 
4 kohdassa (voimassa olevassa laissa 5 kohdassa) tarkoitettuja siteitä, mutta 
joka siitä huolimatta on siinä määrin perehtynyt suomen tai ruotsin kieleen, 
suomalaiseen kulttuuriin ja elämänmuotoon, että hänen sopeutumisensa 
takaisin kotimaahan olisi kotimaan olosuhteet tai hänen haavoittuva 
asemansa huomioon ottaen ongelmallista, vaikka hän suuremman osan 
elämästään onkin viettänyt alkuperämaassa. Erityisesti lapset ja nuoret ovat 
usein tällaisessa tilanteessa, vaikka lasten kohdalla toisaalta voidaan 
olosuhteista riippuen katsoa myös, että he usein aikuisia helpommin 
sopeutuvat uusiin olosuhteisiin.  

 
Päätöksen pitkä odotusaika 
 

Pelkästään kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen pitkä odotusaika ei 
voi olla peruste saada oleskelulupa. Kuitenkin erityisesti lapsiperheiden usean 
vuoden maassa oleskelu ensimmäistä päätöstä odottaen voisi olla perusteena 
oleskeluluvan myöntämiselle. Tosin tällaisen tilanteen tulisi olla hyvin 
poikkeuksellinen, sillä kaikkien lapsiperheiden hakemukset tulisi kaikissa 
viranomaisissa asettaa etusijalle hakemusten käsittelyssä. Lapsiperheiden 
ohella on ajateltavissa, että muunlaisen haavoittuvassa asemassa olevan 
ulkomaalaisen kyseessä ollessa pitkä maassa odottaminen voisi hyvin 
poikkeuksellisesti johtaa oleskeluluvan myöntämiseen.  

 
 

4. Käännyttäminen 
 
Oleskelulupaharkinnan jälkeen harkittavaksi tulevat vielä käännytystä koskevat 
säännökset. 
 
Ulkomaalaislain 146 § 
Käännyttämistä ja maasta karkottamista sekä maahantulokiellon määräämistä ja 
pituutta harkittaessa on otettava huomioon päätöksen perusteena olevat seikat sekä 
asiaan muutoin vaikuttavat seikat ja olot kokonaisuudessaan. Harkinnassa on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja perhe-elämän suojaan. 
Harkinnassa muutoin huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin ulkomaalaisen 
maassa oleskelun pituus ja tarkoitus sekä ulkomaalaiselle myönnetyn oleskeluluvan 
luonne, hänen siteensä Suomeen sekä hänen perheeseensä liittyvät, kulttuuriset ja 
sosiaaliset siteensä kotimaahan. 
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Ulkomaalaislain 147 § 
Ketään ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla hän voi joutua 
kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan 
kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle. 
 
Ulkomaalaislain 148 §:n 2 momentti 
Käännyttää voidaan myös ilman oleskelulupaa maahan tullut ulkomaalainen, jonka 
oleskelu Suomessa edellyttäisi viisumia tai oleskelulupaa, mutta joka ei ole sitä 
hakenut tai jolle ei ole sitä myönnetty. 
 
 

III Euroopan unionin lainsäädäntö 
 
Euroopan unionin lainsäädäntö sisältää säännöksiä toisaalta EU-kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella ja toisaalta jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten perheenyhdistämisestä. 
 

1. Vapaan liikkuvuuden direktiivi 
 
Euroopan unionin kansalaisten perheenjäsenen oleskelua koskevat säännökset 
perustuvat niin sanottuun vapaan liikkuvuuden direktiiviin (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/38/EY). Direktiivin säännökset on Suomessa otettu 
ulkomaalaislain 10 lukuun. Säännökset soveltuvat Suomen kansalaisiin ja näiden 
perheenjäseniin ainoastaan, jos Suomen kansalainen on käyttänyt direktiivin 
mukaista liikkumisoikeuttaan asettumalla johonkin toiseen jäsenvaltioon ja palannut 
sitten Suomeen.   
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/38/EY ensimmäisen luvun 2 
artikla määrittelee unionin kansalaisen perheenjäseneksi aviopuolison, määrätyt 
ehdot täyttävän kumppanin ja jälkeläiset sekä kansalaisesta riippuvaiset sukulaiset 
suoraan takenevassa polvessa samoin kuin unionin kansalaisen aviopuolison tai 
artiklan mukaisen kumppanin vastaavanlaiset sukulaiset. 
 
Direktiivin 3 artikla velvoittaa lisäksi Unionin jäsenvaltioita helpottamaan myös 
erinäisten muiden edelliseen määritelmään kuulumattomien perheen jäsenten 
maahanpääsyä ja oleskelua, mikäli nämä ovat unionin kansallisesta riippuvaisia tai 
asuvat samassa taloudessa tämän kanssa tai jos vakavat terveydelliset syyt 
ehdottomasti edellyttävät, että kyseinen unionin kansalainen antaa henkilökohtaista 
hoitoa asianomaiselle perheen jäsenelle. Artiklan mukaan vastaanottavan 
jäsenvaltion on tutkittava laajasti kyseisten henkilöiden olosuhteet, ja sen on 
perusteltava heidän maahanpääsynsä tai oleskelunsa mahdollinen epääminen.  
 
Direktiivin mukaisesti ulkomaalaislain 154 §:n mukaan unionin kansalaisen 
perheenjäseniä ovat hänen aviopuolisonsa, alle 21-vuotiaat tai huollettavina olevat 
jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa vastaavat 
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jälkeläiset sekä unionin kansalaisen huollettavina olevat sukulaiset suoraan 
ylenevässä polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa vastaavat sukulaiset. 
Aviopuolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisesti 
elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat asuneet vähintään kaksi 
vuotta yhdessä. Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuitenkaan edellytetä, jos 
yhteisessä taloudessa asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos on muu painava 
syy. 
 
Unionin kansalaisen perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen hänen 
kansalaisuuteensa katsomatta, jos hän on lähtömaassaan sellaisen unionin 
kansalaisen huollettavana, joka on ensisijainen oleskeluoikeuden haltija, tai hän asui 
samassa taloudessa tämän kanssa; taikka vakavat terveydelliset syyt ehdottomasti 
edellyttävät, että unionin kansalainen hoitaa häntä henkilökohtaisesti. 
 
Ulkomaalaislain 10 luvussa käytetään direktiivin käännöksen ’riippuvainen’ sijaan 
termiä ’huollettava’.  Tämä ei tarkoita virallista holhoussuhdetta, mutta ei myöskään 
samaa kuin riippuvuus kansallisessa lainsäädännössä. Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä viitataan taloudelliseen riippuvuuteen ja aineelliseen tukemiseen. 
Huollettavana olevalla tarkoitetaan henkilöä, jonka elättämisestä unionin 
kansalainen taloudellisesti huolehtii. Kukin tapaus tulee arvioida yksilöllisesti eikä 
tarkempia yleisiä edellytyksiä tule asettaa. Myöskään taloudellisen tuen syillä tai 
sillä, kykenisikö huollettavana oleva huolehtimaan omasta elatuksestaan 
palkkatyöllä, ei saa olla merkitystä. Edellytyksenä ei myöskään ole, että unionin 
kansalaisen vanhempi olisi ollut hänestä taloudellisesti riippuvainen jo kotimaassa, 
vaan huoltosuhde on voinut syntyä vasta unionin kansalaisen jo asettauduttua 
toiseen jäsenvaltioon (316/85 Lebon ja C-1/05 Jia). Lain perusteluissa tähdennetään, 
että kukin asia on ratkaistava ottaen huomioon tukea tarvitsevan henkilön 
henkilökohtaiset olosuhteet ja tarpeet. Tämä on osoitettava asianmukaisella 
asiakirjaselvityksellä.7 
 
Ulkomaalaislain yleinen perheenmääritelmä (37 §) eroaa Unionin kansalaisen ja 
sellaiseksi rinnastettavan henkilön määritelmästä (154 §) sisältäen laajemman 
joukon henkilöitä. Perustuslakivaliokunta kiinnitti asiaan huomiota lain uudistuksen 
yhteydessä 2004, mutta katosi, että vaikka valtiokansalaisuuden perusteella eroava 
sääntely oli ongelmallista, oli se tuossa tapauksessa hyväksyttävää.8  
 
Huomattavaa on, että Euroopan unionin kansalaista koskevat säännökset poikkeavat 
muista ulkomaalaislain säännöksistä myös siten, että Unionin kansalaisen yli kolme 
kuukautta ylittävä oleskelu edellyttää, että hänellä on oltava riittävät varat itselleen 
ja perheelleen.  
 
 
 

                                                
7 Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta, 5.7.2010, 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/36005381ca748677c22577580025b8c2/$file/he-
luonnos_05072010.pdf 
8 PeVL 4/2004 vp. 
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2. Perheenyhdistämisdirektiivi  
 
Euroopan Unionin neuvoston direktiivi oikeudesta perheenyhdistämiseen 
(2003/86/EY, jäljempänä perheenyhdistämisdirektiivi) annettiin 22 päivänä syyskuuta 
2003. Direktiivi pantiin kansallisesti täytäntöön lailla ulkomaalaislain muuttamisesta 
(380/2006), joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.  
 
Perheenyhdistämisdirektiivin tavoitteena on suojata perhe-elämää ja määritellä 
EU:ssa ne vähimmäisedellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiossa laillisesti 
oleskelevalla kolmannen valtion kansalaisella on oikeus perheenyhdistämiseen. 
Direktiivissä on erityissäännöksiä pakolaisen oikeudesta perheenyhdistämiseen. 
Pakolaisella tarkoitetaan direktiivissä pakolaisen oikeusasemasta annetun Geneven 
yleissopimuksen mukaista henkilöä. Direktiivi ei koske lainkaan toissijaista suojelua 
saavia eikä tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita.  
 
Ulkomaalaislain perheenjäsenen määritelmä vastaa direktiivin määritelmää. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää oleskeluluvan myös 
perheenkokoajan tai tämän aviopuolison ylenevässä polvessa ensimmäisen asteen 
sukulaiselle (vanhemmalla), jos tämä on asianosaisten huollettavana eikä saa 
kotimaassaan riittävää tukea sukulaisiltaan. Samaten jäsenvaltiot voivat myöntää 
oleskeluluvan myös perheenkokoajan tai hänen aviopuolisonsa täysi-ikäiselle 
naimattomalle lapselle, joka ei voi terveydentilansa vuoksi huolehtia 
toimeentulostaan. Suomessa oleskelulupa voidaan myöntää myös muulle omaiselle 
mainituilla ehdoilla, jos perheenkokoaja on Suomen kansalainen tai jos hän on 
saanut oleskelulupansa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella. Direktiivi 
sallii suotuisammat kansalliset säännökset, mistä syystä ulkomaalaislakia ei katsottu 
aikanaan tarpeelliseksi muuttaa niiltä osin kuin kansallisesti säädettiin direktiiviä 
suotuisammin.  
 
Suomessa oikeus perheenyhdistämiseen syntyy lähtökohtaisesti heti oleskeluluvan 
saamisen jälkeen huolimatta siitä, minkä tyyppinen oleskelulupa perheenkokoajalle 
on myönnetty. Poikkeuksena ovat ulkomaalaiset, joille on myönnetty tilapäinen 
oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi ja ihmiskaupan uhrit, jotka ovat 
saaneet tilapäisen oleskeluluvan. Direktiivin mukaan oikeus perheenyhdistämiseen 
syntyy, kun perheenkokoajalla on jäsenvaltion vähintään yhdeksi vuodeksi 
myöntämä oleskelulupa ja perustellut mahdollisuudesta saada oleskeluoikeus silloin, 
kun perheenkokoajan perheenjäsenet ovat kolmannen maan kansalaisia. 
Jäsenvaltiot voivat myös edellyttää, että perheenkokoaja on asunut laillisesti sen 
alueella tietyn ajan ennen kuin hän voi hakea perheensä yhdistämistä. Vaadittu 
asumisaika voi olla korkeintaan kaksi vuotta. Jäsenvaltiot ovat voineet säätää 
poikkeuksellisesti myös kolmen vuoden asumisajasta, jos kyseisen jäsenvaltion 
direktiivin antamispäivänä voimassa olleessa lainsäädännössä on otettu huomioon 
jäsenvaltion vastaanottokapasiteetti. Komission näkemyksen mukaan jäsenvaltion 
tulisi kuitenkin sallia perheenyhdistämisen hakeminen jo ennen määräajan 
kulumista, mutta jäsenvaltio voi viivyttää perheenyhdistämistä ja luvan myöntämistä 
kunnes määräaika on kulunut (Komission kertomus KOM (2008) 610 lopullinen 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun 
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neuvoston direktiivin 2003/86/EY soveltamisesta). Toimeentulon lisäksi jäsenvaltiot 
voivat edellyttää myös asuntoa, sairausvakuutusta ja kotouttamistoimenpiteiden 
noudattamista oleskeluluvan myöntämiseksi.  
 
Edellä kuvattuja edellytyksiä ei sovelleta perheenyhdistämisdirektiivin mukaan 
lainkaan pakolaisen perheenjäseniin. Pakolaisen perheenjäseneltä ei voi täten 
edellyttää toimeentuloa, asuntoa, sairausvakuutusta tai kotouttamistoimenpiteiden 
noudattamista. Edellytyksenä kuitenkin on, että pakolainen hakee 
perheenyhdistämistä kolmen kuukauden kuluessa pakolaisaseman myöntämisestä. 
Perheenkokoajalta ei voi myöskään edellyttää asumisaikaa, vaan pakolaisen oikeus 
perheenyhdistämiseen syntyy heti. Jäsenvaltiot voivat myöntää myös pakolaisen 
muulle omaiselle oleskeluluvan, jos hän on pakolaisen huollettavana. Toisin kuin 
ulkomaalaislaissa, erityissäännökset koskevat vain pakolaisen perheenjäseniä, ei 
muulla kansainvälisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan 
saaneiden perheenjäseniä, koska nämä eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat rajoittaa erityissäännösten soveltamisen 
pakolaisiin, joiden perhesuhteet ovat olleet olemassa jo ennen heidän 
maahantuloaan.9 
 
 

IV Ihmisoikeudet 
 
Kansainvälisen oikeuden suvereniteetin periaatteen mukaisesti valtiot voivat 
noudattaa valitsemaansa maahanmuuttopolitiikkaa eikä ulkomaalaisilla ole 
lähtökohtaisesti oikeutta saapua valtioon ja oleskella ja työskennellä siellä. Valtiot 
voivat kuitenkin olla sitoutuneita kansainvälisiin sopimuksiin tai kansainvälinen 
tapaoikeus sisältää säännöksiä, jotka asettavat valtiolle maahantuloon ja oleskeluun 
liittyviä velvoitteita.    
 
Tarkastelen alla Suomea sitovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen10 muiden 
omaisten oleskelulupien ja sairaan henkilön käännyttämisen kannalta keskeisiä 
artikloita ja niihin liittyvää oikeuskäytäntöä.    
 

1. Euroopan ihmisoikeussopimus 
 
Sekä Antonovan ja Fadayelin tapauksista on valitettu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on väliaikaismääräyksellä kieltänyt Fadayelin ja 
Antonovan käännytyksen Suomesta. 
 
Tapausten on esitetty loukkaavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen epäinhimillisen 
kohtelun kieltoa (artikla 3) sekä oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioitusta (artikla 8). Vaikka Euroopan ihmisoikeussopimus ei suoranaisesti 
oikeuta maahantulo- tai maassaolo-oikeuteenkaan erillisenä ihmisoikeutena, on 

                                                
9 HE 240/2009 
10 SopS 63/1999 



 15

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsonut käytännössään vuodesta 1991 lähtien, 
että henkilön karkottaminen tai käännytys maasta voi rikkoa näitä säännöksiä.11 
Tuomioistuin on myös katsonut vuodesta 2001 lähtien sopimuksen voivan velvoittaa 
valtioita myöntämään ulkomailla asuvalle perheen jäsenelle oleskeluluvan 
perheenyhdistämistarkoituksessa.12    
 

1.1. Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta (8 artikla)  

 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaisesti: 
 

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja 
kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi 
silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa 
välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen 
hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, 
terveyden ja moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien 
ja vapauksien turvaamiseksi. 

 
Artiklan suojaamia kohteita kuten toisaalta yksityiselämän ja toisaalta perhe-elämän 
suojaa voidaan tarkastella erikseen tai yhdessä toistensa kanssa.13 Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on viimeaikaisessa käytännössään tarkastellut 
pitkäaikaisesti maassa oleskelleiden henkilöiden karkottamista sekä yksityiselämän 
että perhe-elämän suojan kannalta ottaen jossain määrin huomioon henkilön 
sosiaalisen integraation asteen.14 Ydinperhettä laajemmille perhesiteille on annettu 
painoarvoa viimeaikaisessa käytännössä usein ennemminkin yksityis- kuin perhe-
elämän osana.15  
 
Maahanmuuttotapauksissa huomioitavaa on, ettei Euroopan ihmisoikeussopimus 
lähtökohtaisesti takaa oikeutta perhe-elämään tietyssä valtiossa. Esimerkiksi 
Rodrigues da Silva & Hoogkamer v. the Netherlands –tapauksessa16 Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin totesi, ettei valtioilla ollut lähtökohtaisesti yleistä 
velvollisuutta sallia maahanmuuttajan valitsevan asuinpaikkaansa, jossa 
perheenyhdistäminen tapahtuisi. Tuomioistuin on todennut kuitenkin myös, että 
perhe-elämää maahanmuuton lisäksi koskevissa tapauksessa valtioiden 
velvollisuudet päästää alueelleen siellä oleskelevien henkilöiden sukulaisia riippuu 
kyseessä olevien henkilöiden olosuhteista sekä yleisistä intresseistä (tapaus Gül v. 

                                                
11 Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus. Talentum, 4.painos, Helsinki 2005, 462; Daniel 
Thym, Respect for Private and Family Life Under Article 8 ECHR in Immigration Cases: A Human 
Right to Regularize Illegal Stay?, ICLQ Vol. 57, 2008,  87-112, 87 
12 Thym 87-88 
13 Pellonpää 444 
14 Ks esim. Slivenko v. Latvia, 9.10.2003, kohta 95; Thym 87-112 
15 Robin White & Clare Ovey: Jacobs, White & Ovey; The European Convention on Human Rights, 
Oxford University Press, 4.painos, 2006, 248 
16 Ks. Rodrigues da Silva & Hoogkamer v. the Netherlands 31.1.2006 
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Switzerland17). Huomioon otettavina seikkoina tuomioistuin on maininnut perhe-
elämän rikkoutumisen laajuuden, siteet sopimusvaltioon, lähtömaassa asumisen 
mahdottomuuden, maahanmuuttolainsäädäntöön tai yleisen järjestyksen liittyvät 
syyt jotka tukisivat maasta poistamista (Solomon v. the Netherlands18). 
 
Yhdessä asuvat avioituneet vanhemmat ja heidän lapsensa muodostavat 
malliesimerkin 8 artiklan mukaisesta perheestä,19 mutta myös esimerkiksi de facto – 
perheyhteys on suojattu.20 Perhe-elämää on tarkasteltava tapauskohtaisesti, sillä 
Euroopan ihmisoikeussopimus suojaa tosiasiallista ja riittävän läheistä perhe-elämää. 
Artiklan mukaisen perhe-elämän suojan on katsottu ulottuvan joissain tapauksissa 
myös lasten ja isovanhempien21 tai aikuisen henkilön ja tämän 
vanhempien/sisarusten välisiin suhteisiin.22 
 
Perhe-elämän suojan laajuus on vaihdellut jonkin verran tuomioistuimen 
käytännössä vuosien aikana.23 Vuonna 1979 tuomioistuin totesi Marckz v. Belgia -
tapauksessa perhe-elämän sisältävän ainakin lähisukulaisten kuten lasten ja 
isovanhempien väliset suhteet katsoen että tällaiset sukulaissuhteet muodostavat 
merkittävän osan perhe-elämää.24 Myöhemmässä Bronda v. Italy -tapauksessa 
tuomioistuin rinnasti lapsen ja tämän isovanhempien mahdollisuuden nauttia 
toistensa seurasta lapsen ja tämän vanhempien mahdollisuuteen nauttia toistensa 
seurasta, kun lapsi oli elänyt yhdessä isovanhempiensa kanssa. 
 
Nasri v. France -tapauksessa vuonna 1995 tuomioistuin sovelsi laajaa perhekäsitettä 
ensi kertaa maahanmuuttoasioissa todeten täysi-ikäisen algerialaisen karkottamisen 
Ranskasta loukkaavan hänen oikeuttaan perhe-elämään, sillä karkottaminen oli 
suhteetonta ottaen huomioon tapauksen poikkeukselliset olosuhteet. Nasria oltiin 
karkottamassa, sillä hänet oli tuomittu joukkoraiskauksesta. Hän oli kuitenkin 
syntymästään lähtien kuuromykkä ja oli elänyt lähes koko elämänsä Ranskassa 
vanhempiensa kahdeksan sisaruksensa kanssa. Hän oli lukutaidoton eikä hallinnut 
viittomakieltä.  
 
Tuomioistuimen suuri jaosto sovelsi Slivenko  v.  Latvia  -tapauksessa suppeampaa 
perhekäsitystä ja katsoi, ettei varsinaisen perhe-elämän suoja ulottunut tässä 
tapauksessa suhteessa iäkkäisiin vanhempiin, joiden ei tapauksessa katsottu olevan 
riippuvaisia hakijan perheestä. 
   

’Furthermore, the existence of ”family life” could not be relied on by the 
applicants in relation to the first applicant’s elderly parents, adults who did 
not belong to the core family and who have not been shown to have been 
dependent members of the applicants’ family, the applicant’s arguments in 

                                                
17Ks. Gül v. Switzerland, 19.2.1996,  kohta 38 
18 Ks. Solomon v. the Netherlands, 5.9.2000 
19 Pellonpää, 455 
20 Pellonpää, 456 
21 Ks. edellinen sekä Bronda v. Italy 9.6.1998,  kohta 51 
22 Ks. edellinen sekä Nasri v. France 13.7.1995 
23 Yleiskatsaus asiasta: Thym (2008) 
24 Ks. Marckx v. Belgium 13.6.1979,  kohta 45 
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this respect not having been sufficiently substantiated… The Court will also 
take into account the applicants’ link with the first applicant’s parents (the 
second applicant’s grandparents) under the head of the applicants’ ”private 
life” within the meaning of Article 8 § 1 of the Convention’.25  

 
Tässä tapauksessa tuomioistuin katsoi karkotettavan perheen nauttivan kuitenkin 
varsinaisesta perhe-elämän suojasta erillistä yksityiselämän suojaa. Tuomioistuin 
totesi, että vaikka maasta karkotettavan perheen perhe-elämään ei kajottu, voitiin 
karkotusta pitää puuttumisena 8 artiklaan ottaen huomioon: 
 

’the network of personal, social and economic relations that make up the 
private life of every human being.’26 

 
Myös Kwakye-Nti & Duvie v. the Netherlands -tapauksessa painotettiin riippuvuuden 
merkitystä. Tapauksessa oli kyse Alankomaissa asuvista ghanalaisista vanhemmista, 
jotka olivat hakeneet oleskelulupaa Alankomaihin Ghanassa oleskeleville lapsilleen, 
joista osa oli täysi-ikäisiä. Tuomioistuin totesi, ettei 8 artikla välttämättä suojaa täysi-
ikäisten henkilöiden suhteita, ellei tapauksessa ole muita huomioon otettavia 
osatekijöitä, kuten riippuvuussuhdetta tavanomaisten kiintymykseen perustuvien 
suhteiden lisäksi.  
  

’La Cour rappelle que ”les rapports entre adultes”, comme ici entre les 
requérants et leurs enfants…, “ne bénéficieront pas nécessairement de la 
protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments 
supplémentaires de dependence, autres que les liens affectifs normaux’27 

 
Sijakova-tapauksessa tuomioistuin katsoi, että täysi-ikäisten lasten ja näiden 
vanhempien välisen yhteyden ylläpitäminen on yksityinen asia, jonka puuttumisen ei 
katsottu synnyttävän valtiolle positiivisia velvollisuuksia.28  
 

’The Court considers that the issue of maintaining contacts and 
communication between parents and children who are not minors, and the 
respect and affection they extend to each other, is a private matter, which 
concerns and depends on the individuals bound in a family relationship, the 
lack of which, and the reasons for and origins of such lack, do not call for 
positive undertaking by the State and cannot be imputable to it’. 

 
Tuomioistuin jatkoi kuitenkin seuraavasti jättäen ennenaikaisena avoimeksi 8 
artiklan mahdollisen ulottumisen ikääntyvien vanhempien oikeuteen saada lapsiltaan 
tukea sairauksiin tai vanhuudenheikkouksiin. 
 
                                                
25 Ks. Slivenko v. Latvia, kohta 97 
26 Ks. Slivenko, kohta 95, myös White & Ovey s. 267 
27 Ks. Kwakye-Nti & Dufie v. the Netherlands, 7.11.2000. Vapaa käännös (tekijän): ”Oikeus toteaa, että 
“aikuisten väliset suhteet”, kuten tässä tapauksessa hakijan ja hänen lastensa suhde, eivät välttämättä 
saa suojaa 8 artiklan nojalla, ellei tule näytetyksi toteen normaalin tunnesidoksen aiheuttaman 
riippuvuuden ohella muu riippuvuussuhde”. 
28 Ks. Sijakova v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 6.3.2003, myös White & Ovey s. 249 
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“Even assuming that Article 8 of the Convention may be understood to 
guarantee the right of the applicants to receive support and care from their 
children as they grow old and in the event of sickness and infirmity, the 
applicants’ complaint in this connection is premature. 

 
Vaikka tuomioistuin katsoisi valtion toimenpiteen (kuten oleskeluluvan epäämisen) 
tarkoittavan 8(1) artiklan mukaista puuttumista yksityis- tai perhe-elämään, ei tämä 
tarkoita, että toimenpide olisi välttämättä sopimusrikkomus. Sopimus jättää valtioille 
harkintamarginaalin ja toimenpide saattaa olla oikeutettu 8 artiklan toisessa 
kohdassa mainituilla perusteilla. Tällöin toimenpiteen tulee olla lain sallima ja 
välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa joko kansallisen ja yleisen 
turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja 
rikollisuuden estämiseksi, terveyden ja moraalin suojaamiseksi, tai muiden 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.   
 
Valtioiden harkintamarginaalia rajoittaa kuitenkin vielä suhteellisuusperiaate. 
Valtioiden toimenpiteiden tulee olla suhteellisia oikeuden rajoitukseen nähden. Kyse 
on yhteisön ja yksilön intressien punninnasta, jossa suojeltavia yhteisön hyviä 
verrataan yksilön oikeussuojaan kyseisessä tapauksessa. Esimerkiksi Slivenko v. 
Latvia -tapauksessa valtion turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvaa vaaraa 
punnittiin suhteessa entisen sotilasvirkamiehen perhe-elämän suojaan.  
 
Rodrigues da Silva & Hoogkamer –tapauksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
totesi, ettei perhe-elämää kuin poikkeuksellisesti suojata tapauksissa, joissa perhe-
elämä oli perustettu sellaisena aikana, jolloin perheenjäsenen asema 
maahanmuuttajana oli ollut sellainen, että perhe-elämän jatkuvuutta ei voida 
tietyssä maassa taata.  Tässä tapauksessa tuomioistuin punnitsi keskenään erityisesti 
hakijan laitonta oleskelua Alankomaissa ja valtion taloudellista hyvinvointia 
suhteessa hakijan perhesiteisiin tämän Alankomaissa kasvaneeseen alaikäiseen 
lapseen. Tuomioistuin katsoi, että laittoman maahanmuuton painottaminen oli 
Alankomaiden taholta liiallista formalismia ja totesi Alankomaiden loukanneen 
Ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa. 
 

1.2. Epäinhimillisen kohtelun kielto Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaan 

 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaan:  

’Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai 
halventavalla tavalla.’ 

 
Kuten perhe-elämän suojaa koskeva 8 artikla myös kidutuksen ja epäinhimillisen 
kohtelun kieltävä 3 artikla saattaa rajoittaa valtiolle kuuluvaa harkintavaltaa 
maahanmuuttoasioissa. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisintä on, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että joissain olosuhteissa vakavasti sairaan 
henkilön karkottaminen voi rikkoa sopimuksen 3 artiklaa riippumatta siitä, joutuisiko 
henkilö toisessa maassa esimerkiksi kidutuksen kohteeksi.29   
                                                
29 Pellonpää, 265-266 
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Maria Ranta-Muotio on keväällä 2010 valmistuneessa Pro gradu –tutkielmassaan 
Valittajan terveydentilan vaikutus käännyttämispäätöksen täytäntöönpanosta 
määräämiseen30 tarkastellut muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
käytäntöä maasta poistettavan henkilön terveydentilan kannalta.  
 
Tarkastelluista tapauksista kaksi koski HIV/AIDS –sairasta henkilöä31. Näistä 
ensimmäisessä D v. United Kingdom Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi 
sopimuksen 3 artiklaa rikotun.  
 

Vuonna 1997 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi D v. United Kingdom -
tapauksessa32, että artiklan 3 rikkomisena pidettäisiin AIDS:ia sairastavan 
henkilön karkottamista maahan, jonka terveydenhuoltojärjestelmän 
puutteiden ja sosiaalisten olojen vuoksi hänen odotettavissa oleva 
elinaikansa lyhenisi ja hänen tilansa muutoinkin pahentuisi huomattavasti. 
Tuomioistuin huomioi lisäksi taudin olevan pitkälle kehittynyt ja hakijan tilan 
huonontuneen merkittävästi asian käsittelyn aikana. Tuomioistuin huomioi 
lisäksi, että Englannissa tarjolla olleiden lääketieteellisten menetelmien ja 
lääkkeiden sekä hoidon laadun katkaiseminen olisi aiheuttanut dramaattisia 
seurauksia. Tämän lisäksi vastaajavaltion katsottiin ottaneen vastuun D:n 
hoitamisesta ja D:n tulleen siitä riippuvaiseksi, ja olevan lisäksi 
valmistautunut kuolemaan tuossa ympäristössä. Tuomioistuin ei katsonut 
vastaanottavan maan olojen rikkovan ihmisoikeussopimuksen standardeja, 
mutta totesi, että tapauksen poikkeuksellisissa olosuhteissa, pakottavat 
humanitäärisen näkökohdat huomioon ottaen sopimuksen 3 artiklaa oli 
rikottu. 

 
Toisessa AIDS-potilaan karkottamista koskeneessa tapauksessa N v. United Kingdom 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei puolestaan katsonut 3 artiklaa rikotun.   
 

Tapauksessa N v. United Kingdom33 Euroopan ihmisoikeusoikeustuomioistuin 
katsoi, että N:n tila oli vakaa hänen saamansa hoidon jälkeen. N kykeni 
matkustamaan ja säilytti kuntonsa, jos saisi tarvitsemansa perushoidon. 
WHO:n selvitysten mukaan hoitoa oli saatavilla N:n alkuperämaassa, vaikka 
resurssien puutteen vuoksi vain puolet tarvitsijoista sai hoitoa. Tuomioistuin 
katsoi kuitenkin, että vastaajavaltiolla ei ollut velvollisuutta jatkaa 
lääkärinhoidon ja sosiaalituen tarjoamista N:lle.  Tuomioistuin totesi, että 
valittajan karkottaminen alkuperämaahansa vaikuttaisi hänen 
elämänlaatuunsa ja elinaikaansa. N:n tila ei kuitenkaan ollut kriittinen. 
Tuomioistuin katsoi N:n tilan pahentumisen, lääkärin- ja sairaanhoidon 
määrän ja tuen mukaan lukien sukulaisten apu, jäävän jossain määrin 
spekuloinnin varaan ottaen huomioon HIV/AIDS-hoidossa tapahtuvan 

                                                
30 Maria Ranta-Muotio, Valittajan terveydentilan vaikutus käännyttämispäätöksen täytäntöönpanosta 
määräämiseen, Pro gradu-tutkielma, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto, 2010 
31 Ks. Ranta-Muotio, 43-45 
32 Ks. D. v. United Kingdom 2.5.1997 
33 Ks. N. v. United Kingdom 27.5.2008 
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jatkuvan kehityksen. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, ettei tapauksessa ollut 
tapaukseen D v. United Kingdom verrattavia poikkeuksellisia asianhaaroja, ja 
katsoi, ettei N:n karkottaminen rikkonut ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa. 
 

Tapauksessa N v. United Kingdom ihmisoikeustuomioistuin mainitsi mahdollisina 
huomioon otettavina tekijöinä epäinhimillisen ja halventavan kohtelun arvioinnissa 
kohtelun keston, fyysiset ja henkiset vaikutukset, sekä joissain tapauksissa uhrin 
sukupuolen, iän ja terveydentilan. Jos viranomaisten vastuun piiriin kuuluvat 
toimenpiteet saattoivat pahentaa henkilön sairauksista johtuvia kärsimyksiä, saattoi 
tämäkin tulla arvioiduksi epäinhimillisenä tai halventavana kohteluna. 
 
Ihmisoikeustuomioistuin painotti lisäksi D v. United Kingdom –tapauksen 
poikkeuksellisuutta mainiten, ettei ollut tuon tapauksen jälkeen katsonut 
yhdessäkään tapauksessa sairaan henkilön karkotuksen olevan 
ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaista. Tuomioistuin totesi lisäksi, että artiklan 
vastaista ei ollut, että valittajan olot pahentuisivat olennaisesti tai hänen elinikänsä 
lyhenisi, jos hänet karkotettaisiin sopimusvaltiosta. Päätös karkottaa vakavasti sairas 
maahan, jossa hoitomahdollisuudet olivat sopimusvaltion tarjoamia huonompia, 
saattoi tuoda esille artiklan mukaisen kysymyksen vain hyvin poikkeuksellisissa 
oloissa, jolloin karkotusta vastaan oli pakottavia humanitaarisia syitä. Tällaisten 
näkökohtien olemassaoloa arvioitaessa oli kuitenkin noudatettava korkeaa 
kynnysvaatimusta, koska kaltoin kohtelu ei johtunut viranomaisten tai valtioon 
kuulumattomien elinten tahallisista toimista tai laiminlyönneistä vaan sairaudesta ja 
sen hoidon vaatimien resurssien puutteesta vastaajavaltiossa. Hoidon taso 
sopimusvaltiossa ja alkuperämaassa saattoi erota merkittävästi toisistaan. 
Sopimuksen 3 artikla ei perustanut sopimusvaltiolle velvollisuutta vähentää sellaisia 
eroja tarjoamalla maksutonta ja kaiken kattavaa terveydenhuoltoa kaikille 
ulkomaalaisille, joilla ei ollut oikeutta jäädä sen alueelle.  
 

2. Yhteenveto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön pohjalta 
 
Sekä Antonovan että Fadayelin tapaukset ovat parhaillaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltävinä ja tuomioistuimen ratkaisuja on 
mahdotonta ennustaa ottaen huomioon erityisesti Euroopan ihmistuomioistuimen 
kehittyvä käytäntö sekä sopimuksen valtioille jättämä harkintamarginaali. 
Tuomioistuimen aikaisemman käytännön tarkastelusta nousee kuitenkin esiin 
seikkoja, joihin näissäkin tapauksissa hyvin mahdollisesti kiinnitetään huomiota. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä perhe-elämän suoja kattaa 
ensisijaisesti ydinperheen ja isovanhempien ja näiden lasten suhteiden on katsottu 
kuuluvan lähtökohtaisesti ennemmin yksityiselämän kuin perhe-elämän piiriin. 
Kuitenkin, esimerkiksi yhdessä asuminen tai riippuvuussuhde saattaa vaikuttaa 
arviointiin. Ihmisoikeustuomioistuin ei ole määritellyt riippuvuutta (dependency) 
käytännössään, mutta todennut, että kyse on jostain enemmästä kuin 
tavanomaisista kiintymykseen perustuvista siteistä. Perhe-elämää suojataan lisäksi 
ainoastaan poikkeuksellisesti tapauksissa, joissa perhe-elämä on perustettu 
sellaisena aikana, jolloin perheenjäsenen asema maahanmuuttajana oli ollut 
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sellainen, että perhe-elämän jatkuvuutta ei voida tietyssä maassa taata. Myös 
yksityiselämän suoja saattaa rajoittaa valtion maahanmuuttoon liittyviä toimia. 
 
Ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä sairaan ihmisen maasta karkottamisen on 
katsottu ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa tarkoittavan 
ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan rikkomista. Arvioinnissa on kuitenkin joissain 
tapauksissa otettava huomioon esimerkiksi henkilön sukupuoli ja ikä. 
 
 

V Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä 
 
Tarkastelen seuraavassa kappaleessa Fadayelin ja Antonovan tapausten lisäksi 
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä vuosilta 2002-200834 tapauksissa, 
joissa on ollut kyse täysi-ikäisen Suomen kansalaisen vanhemman oleskeluluvasta. 
Omassa kappaleessaan käsittelen myös kahta alun perin turvapaikkaa ja/tai 
kansainvälistä suojelua koskenutta tapausta, joissa on ollut kyse myös 
perhesideliitännästä.  
 

1. Perhesiteen perusteella haetut oleskeluluvat 
 
KHO 9.10.2002/2464 
 
A oli hakenut oleskelulupaa kotimaastaan Virosta käsin tarkoituksenaan muuttaa 
pysyvästi  Suomeen  asuakseen  yhdessä  täysi-ikäisen  tyttärensä  B:n  kanssa,  joka  oli  
Suomen kansalainen ja A:n ainoa lapsi ja lähisukulainen. A:n aviopuoliso oli kuollut.  
B oli Suomessa asuessaan pitänyt kiinteää yhteyttä äitiinsä ja monin tavoin 
huolehtinut tämän elämästä. Hakemukseen liitetyn lääkärinlausuntojen mukaan A 
sairasti vaikeaa sydänsairautta ja verenpainetautia. Hänellä oli ollut sydäninfarkti. 
Lausunnon mukaan A tarvitsi ulkopuolista apua ja sukulaisten tukea. Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle esitetyn Jorvin sairaalan sisätautien sairaalalääkärin 8.1.2002 
allekirjoittaman lääkärinlausunnon mukaan A:lla on aikaisempina sairauksina 
sepelvaltimotauti ja krooninen eteisvärinä. Hänellä oli ollut sydäninfarkteja. 
Sairauksien johdosta A:lla oli katsottu olevan päivittäisistä askareista selviytymistä 
rajoittavia hengenahdistus- ja rintakipuoireita, jotka voitiin katsoa kohtalaisen 
vaikea-asteisiksi. Sairaudet olivat kroonisia eikä niiden suhteen ollut ennakoitavissa 
tilanteen huomattavaa parantumista. Lääkäri katsoi läheisten omaisten päivittäisen 
tuen parantavan merkittävästi A:n kykyä suoriutua päivittäisaskareistaan. Tämän 
lisäksi Viherlaakson terveyskeskuslääkärin 28.2.2002 allekirjoittaman 
lääkärinlausunnon mukaan A:lla oli useita kertoja päivässä lyhyitä 
tajunnanmenetyskohtauksia, joiden yhteydessä oli oksentelua. Lääkäri katsoi tuolloin 
A:n tarvitsevan päivittäin toisen henkilön apua/läsnäoloa. A oli noin 78-vuotias 
Korkeimman hallinto-oikeuden käsitellessä asiaa. 
 

                                                
34 Vuosien 2009-2010 päätöksiä ei ole ollut käytettävissä johtuen Korkeimman hallinto-oikeuden 
tiedonhaun teknisistä ongelmista tutkimusajankohtana kesällä 2010. 
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Korkein hallinto-oikeus viittasi riippuvuuden arvioinnissa Hallituksen esitykseen 
Eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 50/1998 vp) todeten, että 18 c §:n 
tavoitteena oli perhe-elämän suojaaminen. KHO totesi myös, ettei kokonaisarvion 
perusteella päädyttävän kokonaisarvio saisi olla kohtuuton. KHO totesi, että ottaen 
huomioon sen, etteivät A ja B olleet asuneet yhteistaloudessa edellytettiin, että A:n 
olosuhteissa oli tapahtunut olennainen muutos, jonka vuoksi hänen ei voitaisi enää 
kohtuudella edellyttävän jatkamista elämistään yksin kotimaassa. Riippuvuuden tuli 
olla taloudellisen riippuvuuden lisäksi henkistä. KHO totesi esimerkiksi vaikean 
sairauden voivan vaikuttaa täyteen riippuvuuteen.   
  
Korkein hallinto-oikeus kumosi Ulkomaalaisviraston ja hallinto-oikeuden päätökset ja 
totesi  

’Kun otetaan huomioon A:n ikä ja sairaudet, hänen on katsottava olevan 
täysin riippuvainen Suomessa asuvasta tyttärestään. Tässä suhteessa A:n 
osalta on tapahtunut olennainen muutos eikä hänen voida enää kohtuudella 
edellyttää jatkavan elämistään yksin kotimaassaan’.  

  
 
KHO 3.3.2006/426 
 
Tässä tapauksessa Korkein hallinto-oikeus painotti Hallituksen esityksessä 
ulkomaalaislain muuttamiseksi (HE 50/1998 vp) esitettyä ydinperheen ulkopuoliselle 
omaiselle myönnettävää oleskelulupaa koskevan säännöksen suppeutta. Korkein 
hallinto-oikeus luetteloi hakijan sairaudet ja totesi hakijan tarvitsevan hoitoa 
sairauksiinsa ja apua jokapäiväisessä elämässään, muttei katsonut hakijan olevan 
selvityksen perusteella täysin riippuvainen Suomessa asuvasta tyttärestään.     
 
Suomessa asuva, täysi-ikäinen Suomen ja Venäjän kansalainen A oli hakenut 
perhesiteen perusteella oleskelulupaa vuonna 1935 syntyneelle äidilleen B:lle. A oli 
väestötietoilmoituksensa mukaan B:n ainoa lapsi. B:llä ei ollut Venäjällä lähiomaisia, 
jotka voisivat pitää hänestä huolta. B:n tarkoitus oli muuttaa asumaan tyttärensä 
kanssa. B:n aviopuoliso oli kuollut vuonna 2001. B oli diagnosoitu 13.11.2001 
näkönsä perusteella ensimmäiseen vammaisluokkaan. Silmälääkärin 18.10,2004 
päiväämän todistuksen mukaan B:n todettiin tarvitsevan pysyvää ulkopuolista 
hoitoa. Saman todistuksen mukaan hänen todettiin sairastavan avoinkulmaista 
silmänpainetautia, verkkokalvon erotusta, postoperatiivista afakiaa (mykiön 
punotusta) sekä molempien silmien vahvaa vaikeutettua myopiaa (likinäköisyyttä). 
Vuonna 2004 annettujen lääkärintodistusten mukaan hänellä oli todettu 
masennusta, astmaa, matala verenpaine ja hajuaistin menetys.  
 
Korkein hallinto-oikeus luetteli päätöksensä oikeudellisen arvioinnin osassa 
ainoastaan hakijan näköön liittyvät sairaudet ja viittasi hallituksen esitykseen (HE 
50/1998 vp), jossa on painotettu ydinperheen ulkopuoliselle lähiomaiselle ilman 
toimeentulovaatimusta myönnettävää oleskelulupaa koskevan säännöksen 
suppeutta: 
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’Säännöstä, jonka perusteella ydinperheen ulkopuolinen voisi ilman 
toimeentuloedellytystä muuttaa Suomeen, olisi tulkittava suppeasti. 
Tarkoitus on edelleen soveltaa Suomessa suomalaista perhekäsitettä ja vain 
poikkeuksellisesti myöntää harkinnan perusteella oleskelulupia kiinteään 
perhe-elämään perustuen. Jotta henkilön katsottaisiin olevan täysin 
riippuvainen jo Suomessa asuvasta perheenjäsenestään edellytettäisiin 
yleensä, että he ovat aiemmin asuneet samassa taloudessa ja että pakottavat 
syyt ovat johtaneet erilleen muuttamiseen ja toiseksi, että heidän 
keskinäinen riippuvuutensa on jatkunut toisen osapuolen ollessa suomessa. 
Jos asianomaiset eivät ole aikaisemmin asuneet yhteistaloudessa 
edellytetään, että olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos hakijan 
kohdalla, jonka vuoksi hänen ei voi enää kohtuudella edellyttää jatkavan 
elämistään yksin kotimaassaan. Riippuvuuden tulisi olla mahdollisen 
taloudellisen riippuvuuden lisäksi henkistä, sillä Suomessa jo asuva voi 
lähettää rahaa omaiselleen toiseen maahan. Täyteen riippuvuuteen voivat 
vaikuttaa esimerkiksi painavat sosiaaliset tai kulttuurisidonnaiset syyt, vaikea 
sairaus tai vakava vamma, joka osoitetaan asianmukaisesti esimerkiksi 
lääkärintodistuksella. Tässä momentissa tarkoitettu omainen voisi olla 
esimerkiksi täysi-ikäisen henkilön iäkäs vanhempi tai hyvin poikkeuksellisesti 
täysi-ikäinen naimaton sisarus’. 

 
Korkein hallinto-oikeus katsoi kumoten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 
ja saattaen voimaan Ulkomaalaisviraston päätöksen, että: 
 

’[a]siakirjoista saatavan selvityksen perusteella B tarvitsee hoitoa 
sairauksiinsa ja apua jokapäiväisessä elämässään. Hänen ei kuitenkaan voida 
esitetyn selvityksen perusteella katsoa olevan ulkomaalaislain 18 c §:n 3 
momentissa edelletyllä tavalla täysin riippuvainen Suomessa asuvasta täysi-
ikäisestä tyttärestään.   

 
 
KHO 29.9.2006/2528 
 
Suomen kansalainen A oli hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella isälleen, 
vuonna 1924 syntyneelle Venäjän federaation kansalaiselle B:lle. B:n asui Pietarissa 
ja hänellä ei ollut sukulaisia Venäjällä. B:n puoliso oli kuollut 17.3.2006. 
 
Synnytysten ja naistentautien sekä yleislääketieteen erikoislääkärin antamien 
kahden todistuksen mukaan B oli sairastanut vuosia verenpainetautia. B oli 
viimeisten vuosien aikana sairastunut sepelvaltimotautiin, eturauhasen liikakasvuun 
ja lihasreumaan. Erikoislääkäri oli todennut, että hakija tarvitsi ikänsä ja 
perussairauksiensa vuoksi jatkuvaa huolenpito ja lääkärinhoitoa.   

 
Korkein hallinto-oikeus sovelsi tapauksessa ulkomaalaislain 18 c §:n 3 momentin 
tilalle tullutta 50 § 2 momenttia perustellen ratkaisunsa yllä esitellyn KHO:2006:8 
3.3.2006/426 päätöksen tavoin luetteloiden hakijan sairaudet ja todeten hakijan 
tarvitsevan hoitoa sairauksiinsa ja huolenpitoa, muttei katsoen hakijan olevan 
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selvityksen perusteella täysin riippuvainen juuri Suomessa asuvasta tyttärestään. 
KHO katsoi myös, ettei asiassa esitetyistä selvityksistä ollut ilmennyt, että B ei voisi 
saada tarvitsemaansa lääkärinhoitoa kotimaassaan eikä hakijan olosuhteissa ollut 
osoitettu tapahtuneen sellaista olennaista muutosta, jonka perusteella oleskeluluvan 
epääminen olisi ollut ilmeisen kohtuutonta.     
 
 
KHO 29.9.2006/2530 
 
Vuonna 1931 syntynyt Ukrainan kansalainen B oli hakenut oleskelulupaa asuakseen 
täysi-ikäisen tyttärensä A:n luona. A oli Suomen kansalainen ja B:n ainoa lapsi.  
16.6.2004 päivätty lääkärintodistuksen mukaan B oli neurologin valvonnassa ja kävi 
tämän tarkastuksessa säännöllisesti. Todistuksen mukaan B sairasti kroonista 
kolmannen asteen aivoverisuonten vajaatoimintaa, aivoverisuonten ateroskleroosia, 
dementiaa, kroonista munuaistautia, sydänverisuonten kalkkiutumistautia, 
kardioskleroosia, selkärangan osteoporoosia, minkä lisäksi hän kärsi selkeästi 
tasapainohäiriön syndroomasta, ja hänellä on taipumus aivoverisuonten 
supistumiskohtauksiin. Todistuksen mukaan B tarvitsi toisen apua.  
 
Korkein hallinto-oikeus totesi, että B tarvitsi asiakirjoista saatavan selvityksen 
perusteella hoitoa sairauksiinsa ja apua jokapäiväisessä elämässään. Tuomioistuin 
totesi kuitenkin myös, että asiassa esitetystä lääkärintodistuksesta ilmeni, että B oli 
neurologin valvonnassa ja käy tämän tarkastuksissa säännöllisesti. Asiassa esitetystä 
selvityksestä ilmeni myös, että B:n kotiseudulla oli vanhainkoteja, sairaaloita ja 
terveyskeskuksia, ja yksityisen hoitajan palkkaaminen olisi B:n kotimaan palkkataso 
huomioiden suhteellisen edullista. Näissä olosuhteissa tuomioistuin katsoi, ettei B:n 
voitu katsoa olevan ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla täysin 
riippuvainen juuri Suomessa asuvasta täysi-ikäisestä tyttärestään.35 Tuomioistuin 
katsoi lisäksi, ettei B:n olosuhteissa ollut osoitettu tapahtuneen sellaista olennaista 
muutosta, jonka perusteella oleskeluluvan epääminen olisi ollut ilmeisen 
kohtuutonta. 
  
 
KHO 25.1.2007/175 
 
Tässä tapauksessa hakija oli edellisistä tapauksista poiketen hakenut oleskelulupaa 
Suomesta käsin, jolloin myös ulkomaalaislain inhimillisiä syitä koskeva 52 § tuli 
sovellettavaksi. Olennaista tapauksessa oli myös, ettei Korkein hallinto-oikeus voinut 
arvioida perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan (ulkomaalaislain 50 
§:n 3 momentti) muita edellytyksiä, sillä hakijan Suomessa oleskelevat pojat eivät 
olleet Suomen kansalaisia.  

                                                
35 Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi on viitattu tähän tapaukseen 
esimerkkinä siitä, ettei terveydenhuollon tason hakijan kotimaassa ole tarvinnut vastata Suomessa 
saatavana olevan hoidon tasoa, 
http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/36005381ca748677c22577580025b8c2/$file/he-
luonnos_05072010.pdf 
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Venäjän federaation vuonna 1927 syntynyt kansalainen A oli saapunut Suomeen 
Suomen Pietarin edustuston myöntämällä viisumilla ilman etukäteen ulkomailla 
Suomen edustustossa hankittua oleskelulupaa. Hän haki Suomesta oleskelulupaa sen 
perusteella, että hänen molemmat poikansa perheineen asuivat pysyvällä 
oleskeluluvalla Suomessa. Perhesiteiden lisäksi hän vetosi terveydentilaansa ja 
olosuhteisiinsa Venäjällä. A oli jäänyt vuonna 1989 leskeksi.  
 
Venäjällä 5.7.2004 annetun lääkärinlausunnon mukaan A:lla on ollut 5.3.2004 
aivoinfarkti ja sen johdosta toispuolihalvaus. Hänellä on verenpainetauti ja 
aivoverisuonten ateroskleroosi sekä hypertensiivinen aivosairaus. Lisäksi hänellä on 
pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus, atroskleroottinen sydänsairaus, sydämen 
vajaatoimintaa ja tukkeava bronkioliitti. A on toisen asteen invalidi ja tarvitsee 
toimintakykynsä vuoksi jatkuvaa päivittäistä tukea ja apua omatoimiseen asumiseen.  
 
Asiassa oli esitetty Venäjällä 5.7.2004 annetun lääkärinlausunnon lisäksi lääketieteen 
lisensiaatin Suomessa 3.4.2006 antama lääkärintodistus, jonka mukaan A on 
toipunut hänellä vuonna 2004 olleesta toispuolihalvauksesta hyvin. Todistuksen 
mukaan A käveli ilman apuvälineitä, mutta hänen vasemmanpuoleisten lihastensa 
voima on heikko. Lääketieteen lisensiaatin käsityksen mukaan A selvisi päivittäisistä 
toiminnoista, mutta hänen oli vaikeampi selvitä kodin hoitotoimista ja asioinneista. 
 
Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut tapauksessa ulkomaalaislain 50 §:n 3 momentin 
mukaisen perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan edellytysten 
täyttymistä, sillä A:n pojat asuivat Suomessa pysyvällä oleskeluluvalla eivätkä olleet 
pykälässä tarkoitettuja Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. Jo tämän vuoksi A:lle ei 
voitu myöntää oleskelulupaa poikiensa muuna omaisena ulkomailla eikä näin ollen 
myöskään oleskelulupaa ulkomaalaislain 49 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella 
Suomessa. 
 
Korkein hallinto-oikeus tutki sen sijaan ulkomaalaislain 52 §:n mukaisten yksilöllisten 
inhimillisten syiden edellytysten täyttymisen, muttei katsonut, että A:lle voitaisiin 
myöntää oleskelulupaa tällä perusteella.  Tuomioistuin perusteli päätöksensä 
toteamalla, ettei asiassa ollut ilmennyt, että A ei voisi saada sairauksiinsa hoitoa 
kotimaassaan tai että hänen terveytensä olisi hänen kotimaansa olojen vuoksi 
vakavassa vaarassa. 
 
 
KHO 20.4.2007/1095 
 
Venäjän federation kansalainen A oli saapunut Suomeen 11.12.2005 suurlähetystön 
myöntämällä viisumilla ilman oleskelulupaa. A haki oleskelulupaa terveydellisten 
syiden vuoksi ja asuakseen tyttärensä Suomen kansalaisen B:n luona. B oli jäänyt 
leskeksi 17.10.2005. Venäjällä annetun todistuksen mukaan A:lla on diagnosoitu 
vuonna 1991 nivelreuma, jossa raajojen nivelet ovat vähitellen rappeutuneet. A oli 
ollut useaan otteeseen hoidettavana sairaalassa Venäjällä nivelreuman, silmien ja 
nenän tyvisolusyövän vuoksi. Suomessa 11.1.2006 annetun lääkärintodistus mukaan 
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A:lla oli muun ohella alaraajakipua liikkuessa, ranteissa lievää turvotusta ja 
jäykkyyttä, polvissa ja varpaissa epämuodostumia, ja vasemmassa sääressä ja 
reidessä arkuutta. Todistuksen mukaan ilmeisesti yksin pärjääminen ei olisi jatkossa 
onnistunut, ja A oli päivittäisen avun tarpeessa. A:lla oli kaksi lasta. Poika C oli 
kuitenkin tuomittu Moskovan alioikeudessa äitinsä pahoinpitelystä ehdolliseen 
vankeuteen vuonna 1994, ja myöhemmin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 
Suomessa asuva tytär B oli Suomen kansalainen ja hän oli auttanut äitiään 
taloudellisesti ja vieraillut äitinsä luona Venäjällä. B:llä oli 1- ja 10-vuotiaat lapset 
sekä työ Suomessa. B ja hänen aviomiehensä D olivat valmiit huolehtimaan 
Suomessa A:n tarpeista ja toimeentuloista. A:n oma eläke oli noin 70 euroa 
kuukaudessa. A:lla ei ollut Venäjällä lähiomaisia. A oli oman ilmoituksensa mukaan 
turhaan yrittänyt löytää hoitopaikkaa Venäjältä. 
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi erittelemättä päätöstään tarkemmin, että  
 

’[a]siakirjoista saatavan selvityksen perusteella A tarvitsee hoitoa 
sairauksiinsa ja huolenpitoa. Asiassa esitetyistä selvityksistä ei ole ilmennyt, 
että hän ei voisi saada tarvitsemaansa lääkärinhoitoa kotimaassaan. Asiassa 
ei myöskään ole ilmennyt, että A olisi ulkomaalaislain 50 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulla tavalla täysin riippuvainen juuri Suomessa asuvasta tyttärestään. 
Näin ollen A:lle ei voitaisi myöntää oleskelulupaa tyttärensä muuna omaisena 
ulkomailla. Näin ollen hänelle ei myöskään voida myöntää oleskelulupaa 
ulkomaalaislain 49 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella Suomessa’. 

 
Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi, ettei A:lle voitu myöntää oleskelulupaa 
ulkomaalaislain 52 §:n perusteella ja perusteli päätöksensä toteamalla, ettei asiassa 
ollut ilmennyt, että A ei voisi saada sairauksiinsa hoitoa kotimaassaan tai että hänen 
terveytensä olisi hänen kotimaansa olojen vuoksi vakavassa vaarassa. 
 
Tuomioistuin totesi lisäksi, ettei käännyttämistä koskevaa, ulkomaalaislain 146 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kokonaisharkintaa tullut suorittaa niin, että se estäisi A:n 
maasta poistamisen. 
 
 
KHO 24.10.2007/2719 
 
Vuonna 1923 syntynyt Georgian kansalainen B oli saapunut Suomeen Saksasta toisen 
tyttärensä luota Saksan myöntämällä viisumilla ilman etukäteen ulkomailla Suomeen 
hankittua oleskelulupaa. B haki Suomessa oleskelulupaa asuakseen Suomessa asuvan 
täysi-ikäisen tyttärensä A:n luona, joka oli Suomen kansalainen. B oli jäänyt leskeksi. 
A oli kertonut avustavansa äitiään taloudellisesti, käyvänsä katsomassa äitiään 
Tbilisissä ja pitävänsä yhteyttä puhelimitse. Saksassa oleva tytär oli hakenut B:n 
luokseen Saksaan vuoden 2005 lopulla, koska tämä ollut tullut yksin toimeen 
kotimaassaan eikä hänellä ollut siellä ketään hoitajaa. 
 
B:n Tbilisissä syyskuussa 2004 saaman lääkärintodistuksen mukaan hänellä oli 
todettu iskeeminen sydänsairaus, rasitusstenokardia, sydänvaltimon stenoosi, toisen 
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asteen verenpainetauti, jossa usein kriisejä, krooninen verenvuotohäiriö ja 
vertebrostaattisia kriisejä, makrosyyttianemia ja neuroosi. Tutkimusajankohtana 
hänellä oli periodisia vaivoja verenpaineen kohotessa, huimausta, näön menetystä, 
tuskaisuutta sairauksien vuoksi, periodisia sydänkipuja, väsymystä ja 
muistinmenetystä. Hänen oli todettu tarvitsevan jatkuvaa valvontaa. B oli toisen 
luokan invalidi. Tyttären mukaan hänelle oli tehty vuonna 2003 sydämen 
ohitusleikkaus. 
 
B oli kesäkuussa 2006 käynyt tyttärensä kanssa sisätautien ja geriatrian 
erikoislääkärin vastaanotolla, joka oli todennut B:n seisomatasapainon normaaliksi. 
Laskeutumistaipumusta tai selviä halvauksia ei ollut havaittavissa. B oli jonkin verran 
pelokas. Lääkärin mukaan B sairasti mahdollisesti dementiaa ja tarvitsi siten toisen 
henkilön apua. Lääkärin mukaan vaikutti siltä, että B ei tulisi yksin toimeen.  
 
Laillistetun lääkärin syyskuussa 2006 antaman lääkärinlausunnon mukaan B oli 
sairastanut vuosien ajan verenpainetautia ja kilpirauhasen vajaatoimintaa, ja vuonna 
2003 hän on sairastanut sydäninfarktin, johon sai hoitoa Saksassa. B:n 
muistivaikeudet olivat lisääntyneet nopeasti sydäninfarktin jälkeen ja hän tarvitsi 
ohjausta ja valvontaa päivittäin. Hänen liikkumisensa onnistui yhden avustamana 
hitaasti. Hänen sairauteensa ei ollut parantavaa hoitoa ja sairaus tuli etenemään ja 
tämän myötä avun ja valvonnan tarve lisääntymään. Saman lääkärin toukokuussa 
2007 antaman lausunnon mukaan B tarvitsi apua jatkuvasti, muun muassa 
syömiseen. Hänen kävelynsä oli vaikeutunut ja hän oli kaatuillut sisätiloissa. Ulkona 
liikkuminen  ei  onnistunut  ilman  saattajaa.  B:llä  oli  ilmeinen,  jo  pitkälle  edennyt  
Alzheimerin tauti, eikä hän ollut kykenevä matkustamaan lyhyitäkään matkoja 
saattajankaan kanssa, saati tekemään matkaa kotimaahansa Georgiaan.   
 
Korkein hallinto-oikeus totesi ulkomaalaislain 50 §:n 3 momentin ehtojen osalta, 
ettei B:n voitu katsoa olevan täysin riippuvainen A:sta, sillä hänellä oli toinenkin tytär 
Saksassa, eikä asiassa ollut osoitettu, että B ei voisi saada sairauksiinsa hoitoa ja 
tarvitsemaansa apua kotimaassaan.  
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että B:lle tuli myöntää oleskelulupa 
yksilöllisten inhimillisten syiden perusteella mainiten tämän sairaudesta ja korkeasta 
iästä johtuvan haavoittuvan aseman, sen ettei B:llä ollut kotimaassaan omaisia, 
terveydentilan merkittävän heikentymisen, sekä sen ettei B lääkärintodistusten 
perusteella voinut matkustaa edes saatettuna   

 
’Toisaalta B on 84-vuotiaana kuitenkin iäkäs, ja hänen terveydentilansa on 
osoitettu heikoksi ja jatkuvasti huononevaksi. Kun otetaan huomioon hänen 
sairaudesta ja korkeasta iästä johtuva haavoittuva asemansa, se seikka, että 
hänellä ei ole kotimaassaan omaisia, se seikka, että hänen ei esitetyn 
lääkärintodistuksen mukaan voida katsoa voivan matkustaa edes saatettuna, 
sekä että hänen terveydentilansa on hänen Suomessa oleskelunsa aikana 
esitettyjen lääkärintodistusten perusteella heikentynyt merkittävästi, korkein 
hallinto-oikeus katsoo, että hänen kotimaahansa palauttamisen 
edellyttäminen olisi inhimillisesti katsoen poissuljettava vaihtoehto. Näin 
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ollen hänelle tulee myöntää ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
jatkuva oleskelulupa yksilöllisten inhimillisten syiden perusteella’.  

 
KHO 8.3.2010/444 
 
Päätös 
 
Fadayel oli saapunut Suomeen maaliskuussa 2007 Suurlähetystön viisumilla ilman 
etukäteen hankittua oleskelulupaa. Hänen puolisonsa oli kuollut tammikuussa 2007. 
Hänen kaikki lapsensa olivat jo tuolloin asuneet vuosia Suomessa. Kaksi hänen 
lapsistaan oli Suomen kansalaisia ja yhdellä oli Suomeen pysyvä oleskelulupa. 
Fadayel oleskeli Suomessa poikiensa perheiden luona 12.3.2007 lähtien. Fadayelilla 
oli lisäksi kuusi lastenlasta Suomessa eikä kertomansa mukaan enää lähisukulaisia 
kotimaassaan. Hän oli pitänyt tiiviisti yhteyttä Suomessa asuviin lapsiinsa. Fadayel oli 
esittänyt selvitystä sairauksistaan.  
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Fadayel ollut viettänyt kiinteää perhe-elämää 
Egyptissä Suomessa asuvien lastensa kanssa välittömästi ennen Suomeen 
muuttoaan, vaikka olikin pitänyt heihin tiiviisti yhteyttä. Korkein hallinto-oikeus 
katsoi myös, ettei asiassa ollut osoitettu, ettei Fadayel voisi saada sairauksiinsa 
hoitoa kotimaassaan tai että hän olisi sairautensa tai muun syyn vuoksi 
ulkomaalaislain 50 §:n edellyttämällä tavalla täysin riippuvainen Suomessa asuvista 
omaisistaan.  
 
Korkein hallinto-oikeus viittasi ulkomaalaislain 52 §:n soveltamisen osalta hallituksen 
esitykseen ja totesi, että oleskeluluvan myöntäminen yksittäisestä inhimillisestä 
syystä voisi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisesta syystä. 
 
Korkein hallinto-oikeus totesi, että Fadayel oli saanut kotimaassaan hoitoa 
perussairauksiinsa ja voisi saada siellä myös jatkohoitoa Suomessa todettuihin 
(sairauksiin -IN). Tuomioistuin katsoi, että Fadayel voi saada taloudellista avustusta 
asumiseensa ja terveydenhoitoon Egyptissä ja että hoito on näin järjestettävissä 
myös Egyptissä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että Fadayel voi vierailla Suomessa ja 
Suomessa asuvat sukulaiset hänen luonaan Egyptissä. 
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei Fadayelille voitu katsoa syntyneen laissa 
tarkoitetuin tavoin siteitä Suomeen. Hänen kolmen vuoden Suomessa oleskelunsa oli 
johtunut kahden peräkkäisen oleskelulupahakemuksen vireillepanosta ja 
muutoksenhausta eri oikeusasteisiin. Tuomioistuin katsoi, että hänen toimintansa oli 
tänä aikana rajoittunut pääosin perhepiiriin, asumiseen ja yhteydenpitoon omaisten 
kanssa. 
 
Jatkuvan oleskeluluvan epääminen ei tuomioistuimen mukaan ollut Fadayelin 
terveydentilan, Suomeen syntyneiden siteiden tai muunkaan yksilöllisen inhimillisen 
syyn vuoksi ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin ilmeisen 
kohtuutonta, kun ottaa erityisesti huomioon, että hän on kotoisin suurkaupunki 
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Aleksandriasta, jossa on saatavilla tai jossa on mahdollista hankkia hänen 
tarvitsemiaan palveluita. 
 
Korkein hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan lisäksi ulkomaalaisten yhdenvertaisella 
kohtelulla ja katsoi, ettei asiaan verrattavissa ja olosuhteiltaan vaikeammissakaan 
tapauksissa ole katsottu voivat myöntää jatkuvaa oleskelulupaa yksilöllisestä 
inhimillisestä syystä.  
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ulkomaalaislain 146 §:n mukaisesti päätöksen 
perusteena olevat seikat ja olot kokonaisuudessaan huomioon ottaen Fadayel oli 
voitu määrätä käännytettäväksi eikä hänen voitu katsoa joutuvan kotimaassaan 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 3 artiklan 
tarkoittaman epäinhimillisen kohtelun tai ulkomaalaislain 147 §:n tarkoitetun 
kohtelun kohteeksi.    
 
Eriävä mielipide  
 
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg totesi 
äänestyslausunnossaan ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentin osalta viitaten Fadayelin 
terveydentilasta annettuun selvitykseen, ettei Fadayelia ollut pidettävä 
säännöksessä tarkoitetulla tavoin sairautensa tai muun vastaavan syyn vuoksi täysin 
riippuvaisena Suomessa asuvista lapistaan tai näiden perheistä, vaikka hänen 
käännyttämisensä olisikin omiaan vaikeuttamaan hänen asemaansa.  
 
Hallberg katsoi sen sijaan, että Fadayelille olisi tullut myöntää ulkomaalaislain 52 §:n 
nojalla oleskelulupa yksilöllisten inhimillisten syiden perusteella.   Hän perusteli 
näkemystään Fadayelin tilanteella mukaan lukien läheisillä suhteilla lapsiin ja 
lapsenlapsiin, terveyden tilalla ja sen heikkenemisellä (asiassa esitetyissä 
lääkärinlausunnoissa arvioitiin, että Fadayel tuskin pystyisi asumaan yksin), Suomeen 
syntyneillä siteillä sekä siteiden katkeamisella Egyptiin. Hallberg katsoi, ettei 
ulkomaalaislain 146 §:n edellyttämää kokonaisharkintaa voinut sivuuttaa asiaa 
ratkaistaessa.     
 
 
KHO 8.3.2010/436: päätös valituslupahakemukseen 
Helsingin hallinto-oikeus päätös 21.9.2009: 09/1269/3 
 
Vuonna 1928 syntynyt Venäjän kansalainen Antonova oli saapunut Suomeen 
26.2.2008 viisumilla ilman etukäteen hankittua oleskelulupaa. 
Oleskelulupahakemuksena perusteeksi hän ilmoitti asumisensa tyttärensä kanssa, 
joka oli Suomen kansalainen. Hän perusteli hakemustaan myös terveydentilallaan ja 
riippuvuudella tyttärestään. Antonovan mukaan hänellä ei ollut laitospaikkaa eikä 
ketään läheisiä Venäjällä. Antonova oli tavannut tytärtään usein tyttären Suomeen 
muuton jälkeen.   
 
Helsingin hallinto-oikeus katsoi, ettei esitetystä selvityksestä ollut pääteltävissä, ettei 
Antonova voisi saada tarvitsemaansa hoitoa kotimaassaan taikka olisi muustakaan 
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syystä tullut täysin riippuvaiseksi ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentissa edellytetyllä 
tavalla tyttärestään.  
 
Ulkomaalaislain 52 §:n osalta hallinto-oikeus totesi hakijan siteiden painottuvan 
Venäjälle. Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että valittaja oli ollut kotimaassaan ja hänen 
oli mahdollista saada hoitoa kotimaassaan. Hallinto-oikeus katsoi, ettei oleskeluluvan 
epäämistä voitu pitää ulkomaalaislain 52 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
ilmeisen kohtuuttomana ja että hänet voitiin käännyttää kotimaahansa.  
 
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Antonovalle valituslupaa. 
 

2.  Turvapaikkaa tai kansainvälistä suojelua, oleskelulupaa ja käännyttämistä 
koskeneet tapaukset 
 
 
KHO 4.7.2003: 1612 
 
Vuonna 1929 syntynyt A oli hakenut turvapaikkaa ja oleskelulupaa Suomesta. A oli 
asunut puolisonsa kanssa yhdessä poikansa perheen kanssa vuodesta 1980 lukien.  
Perheessä asui myös A:n miehen äiti eli hänen anoppinsa. A:n mies kuoli vuonna 
1985 ja hänen anoppinsa heti maanjäristyksen jälkeen. Perheen asuntona käyttämä 
talo tuhoutui maanjäristyksessä siten, että ainoastaan kaksi alinta kerrosta säilyi. 
Maanjäristyksen jälkeen A sekä hänen poikansa perhe asuivat kahdeksan kuukautta 
A:n miniän vanhempien, jotka kuolivat vuosina 1995 ja 1996, luona, kunnes A:n 
miniä sai hankittua perheelle junavaunun, jossa he asuivat yhdessä Suomeen 
tuloonsa saakka. A:n poika perheineen sai Suomesta oleskeluluvan 
kohtuusperusteella vuonna 2001. A menetti myöhemmin junavaunuasunnon, koska 
se sijaitsi maa-alueella, joka myytiin. A oli armenialaisen kulttuurin mukaisesti asunut 
perheenjäsenenä poikansa perheessä yli kaksikymmentä vuotta. A:n tytär asui 
Armenian pääkaupungissa, mutta A ei ollut ollut tyttärensä perheen kanssa 
tekemisissä 14 vuoteen. Tyttären mies ei olisi hyväksynyt, että A muuttaisi asumaan 
heidän luokseen. A oli saapunut Suomeen 27.2.2002 ja asunut siitä lähtien Suomessa 
poikansa ja tämän vaimon luona.   A sairasti nivelartroosia. Häntä hoitavan lääkärin 
2.6.2003 allekirjoittaman lääkärinlausunnon mukaan A tarvitsi kaikissa 
toiminnoissaan ulkopuolisen apua. Hänen muistinsa oli viimeaikoina heikentynyt ja 
masennus pahentunut. A:n ikä ja perussairaudet huomioiden hänen 
terveydentilansa katsottiin heikkenevän jatkuvasti.  
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:ta voinut käännyttää kotimaahansa Armeniaan 
ottaen huomioon hänen ikänsä, heikko terveydentilansa, perhesiteet sekä esitetty 
selvitys A:n mahdollisuuksista palata Armeniaan ja asettua elämään siellä. 
 
 
KHO 21.8.2007: 2051 
 
Vietnamin kansalainen A oli saapunut Suomeen 23.5.2002 puolisonsa ja aikuisen 
poikansa kanssa, sillä hänen puolisonsa oli pahoinpidelty kotimaassaan, minkä 
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seurauksena puoliso oli vammautunut vakavasti. Puoliso menehtyi lopulta kolme 
vuotta Suomeen saapumisen jälkeen. A:lla oli Suomessa entuudestaan täysi-ikäinen 
tytär, jonka perheessä A oli asunut hoitaen kolmea lapsenlastaan Suomeen 
saapumisestaan lähtien. A:n mukana Suomeen saapunut vuonna 1984 syntynyt 
poika oli myös saanut oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella. 
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi ottaen huomioon A:n Suomeen tulon taustan ja häntä 
kohdanneet tapahtumat kokonaisuudessaan, että tapauksessa oleskeluluvan 
myöntämiseksi oli sellaisia yksilöllisiä inhimillisiä syitä, joita ulkomaalaislain 52 §:n 1 
momentissa tarkoitetaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että käännyttämisen 
kokonaisharkinnassa käännyttämistä vastaan olevat seikat olivat käännyttämistä 
puoltavia seikkoja painavampia. 
 

3. Yhteenveto korkeimman hallinto-oikeuden käytännöstä 
 
Läpikäydyistä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ainoastaan yhdessä, 
vuodelta 2002 olevassa tapauksessa KHO katsoi (soveltaen ulkomaalaislain 18 c §:n 3 
momenttia) hakijana olleen iäkkään vanhemman olleen täysin riippuvainen täysi-
ikäisestä lapsestaan.  KHO perusteli ratkaisuaan hakijan iällä ja sairauksilla, jotka 
huomioon ottaen hakijan katsottiin olevan täysin riippuvainen Suomessa asuvasta 
tyttärestään. KHO katsoi myös, että tässä suhteessa A:n osalta oli tapahtunut 
olennainen muutos. KHO painotti lisäksi perusteluissaan perhe-elämän suojaamista 
sovellettavan säännöksen arvioinnissa viitaten hallituksen esitykseen Ulkomaalaislain 
muuttamiseksi (HE 50/1998 vp).  
 
Myöhemmissä tapauksissa Korkein hallinto-oikeus on painottanut samaan 
hallituksen esitykseen kirjoitettua ydinperheen ulkopuoliselle omaiselle 
myönnettävää oleskelulupaa koskevan säännöksen suppeutta. Päätöksessään 
vuodelta 2006, jossa sovellettiin yhä ulkomaalaislain 18 c § 3 momenttia, Korkein 
hallinto-oikeus luetteloi hakijan sairaudet ja totesi hakijan tarvitsevan hoitoa 
sairauksiinsa ja apua jokapäiväisessä elämässään, mutta katsoi silti, että hakija ollut 
täysin riippuvainen Suomessa asuvasta täysi-ikäisestä lapsestaan. 
 
Soveltaen vuonna 2006 kahdessa toisessa tapauksessa uudistettua ulkomaalaislakia 
ja näin ollen 50 §:n 2 momenttia, Korkein hallinto-oikeus perusteli ratkaisunsa yllä 
mainitun päätöksen tavoin luetteloiden hakijan sairaudet ja todeten hakijan 
tarvitsevan hoitoa sairauksiinsa ja huolenpitoa, sekä arvioiden lisäksi, että hakijoiden 
oli mahdollista saada hoitoa kotimaassaan.  Perustelut ovat myös myöhemmissä 
ratkaisuissa olleet samanlaiset. 
 
Yhteenvetona perhesiteen perusteella myönnettäviä oleskelulupia (ulkomaalaislain 
50  §  2  momentti,  ent.  18  c  §  3  momentti)  koskevan  oikeuskäytännön  osalta  voi  
todeta, että vuodesta 2006 lähtien Korkeimman hallinto-oikeuden käytännössä 
iäkkäiden vanhempien täyden riippuvuuden arvioinnissa ainakaan se, että henkilö 
tarvitsee hoitoa sairauksiinsa ja apua jokapäiväisessä elämässään ei ole riittänyt 
terveydentilan osalta henkilön katsomiseksi täysin riippuvaiseksi. Ulkomaalaislain 
uudistamisen jälkeen hakijan mahdollisuus saada hoitoa kotimaassaan näyttää lisäksi 
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nousseen kynnyskysymykseksi riippuvuuden arvioinnissa. Tämä poikkeaa selvästi 
vuonna 2002 annetun myönteisen päätöksen perusteluista, joissa ei lainkaan arvioitu 
hakijan mahdollisuuksia saada hoitoa kotimaassaan. Vaikka ulkomaalaislakia on 
muutettu vuoden 2002 jälkeen, ei muulle omaiselle myönnettävää oleskelulupaa 
koskeva säännös ole muuttunut sanamuodoltaan. Usean vuoden jatkunutta 
tiukennettua linjaa on perusteltu hallituksen esitykseen kirjoitetulla maininnalla 
säännöksen soveltamisen suppeudesta sekä terveydentilan perusteella 
myönnettävien oleskelulupien ongelmallisuudesta.  Hallituksen esityksessä täyden 
riippuvuuden mahdollisina elementteinä mainittujen painavien sosiaalisten tai 
kulttuurisidonnaisten syiden KHO ei ole katsonut olevan käsillä yhdessäkään 
tarkastelluista tapauksista. Mielenkiintoista on myös, että kun hallituksen esityksessä 
vuodelta 1998 painotettiin, että riippuvuuden tulisi olla mahdollisen taloudellisen 
riippuvuuden lisäksi henkistä, sillä Suomessa jo asuva voi lähettää rahaa omaiselleen 
toiseen maahan, nousee nykyisten ratkaisujen perusteluissa keskeiseksi 
kysymykseksi terveydenhuoltopalveluiden tarjottavuus hakijan kotimaassa. Hoitajan 
henkilöllä ja henkilöiden välisellä suhteella ei näin näytä olevan sijaa arvioinnissa. 
 
Ulkomaalaislain 52 §:n mukaisen yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella on 
myönnetty oleskelulupa yhdessä tarkastelluista perhesiteen perusteella haettua 
oleskelulupaa koskeneista Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksista.  Tässä 
tapauksessa hakijan terveydentila on ollut lääkärintodistusten mukaan niin heikko, 
ettei  hän  olisi  voinut  palata  kotimaahansa  edes  saatettuna.  Myös  tässä  
tutkimuksessa tarkastellut alun perin turvapaikkaa koskeneet tapaukset, joissa lupa 
on myönnetty, ovat olleet olosuhteiltaan äärimmäisiä.  
 
Tapauksessa, jossa Korkein hallinto-oikeus katsoi, että oleskelulupa olisi 
myönnettävä 84-vuotiaalle hakijalle, joka ei olisi voinut palata kotimaahansa edes 
saatettuna, KHO totesi päätöksensä perusteluissa hakijan olleen ikänsä ja 
sairauksiensa johdosta haavoittuvassa asemassa.  Kielteisten päätösten yhteydessä 
haavoittuvan aseman ei ole ilmeisesti katsottu olevan käsillä, tai ainakaan tätä ei ole 
käsitelty päätösten perusteluissa. Huomattavaa tapauksen KHO 24.10.2007/2719 
osalta on, ettei 50 §:n 2 momentin mukaisen perhesiteen perusteella myönnettävän 
oleskeluluvan edellytysten katsottu täyttyneen tuossa tapauksessa, sillä hakijalla oli 
toinenkin aikuinen lapsi ja katsottiin, että hän olisi voinut saada hoitoa myös 
kotimaassaan. Tälle hakijalle oleskelulupaa ei olisi siis ilmeisesti myönnetty, jos hän 
olisi jäänyt sitä hakemaan kotimaahansa. 
 
 

VI Yhteenveto 
 

1. Ulkomaalaislain tulkinta suhteessa täysi-ikäisten Suomen kansalaisen 
vanhempien oleskelulupiin 
 
Yhtenäisen tulkintakäytännön saavuttaminen liittyen lainsäädäntöön koskien 
ydinperheen ulkopuolisen lähiomaisen oleskelulupaa on vaikeaa, koska tilannetta 
sääntelee ulkomaalaislain kaksi erillistä pykälää (50 § ja 52 §).  Merkittäviksi tekijöiksi 
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nousee kaksi tekijää: 1) millä perusteilla täydellistä riippuvuutta arvioidaan 
(psyykkiset, sosiaaliset ja kulttuuriset syyt vs. terveyspalvelujen saatavuus hakijan 
kotivaltiossa) sekä se, kumpaan pykälään arviointiperusteet liitetään, ja 2) mikä 
vaikutus on sillä, onko henkilö jo saapunut Suomeen vai hakeeko hän oleskelulupaa 
ulkomailta käsin. Näitä seikkoja selvitetään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.  
 
Ulkomaalaislain 50 § 2 momentin mukaista oleskeluluvan myöntämistä tulisi 
pääasiassa hallituksen esityksen (HE 50/1998) mukaan tulkita suppeasti, kun 
kyseessä on ydinperheen ulkopuolinen lähiomainen. Esityksessä kuitenkin todetaan, 
että kyseeseen voi tulla täysi-ikäisen henkilön iäkäs vanhempi, jonka kanssa 
Suomessa asuva perheenjäsen on aikaisemmin asunut, tai jonka ei voida katsoa 
kohtuudella jatkavan elämistään yksin kotimaassaan. Tällöin tulee arvioida, onko 
henkilö riippuvainen, ei vain taloudellisesti, mutta myös henkisesti Suomessa 
asuvasta omaisestaan, painavatko arvioinnissa sosiaaliset ja kulttuurisidonnaiset syyt 
ja onko henkilöllä mahdollisesti vaikea sairaus, joka lisää mainittua riippuvuutta. 
Vaikka 50 § 2 momentin mukaista oleskelulupaa tulisi hakea ulkomailta käsin, on 
mahdollista 49 § 1 momenttia soveltamalla ulottaa oikeus saada oleskelulupa 
koskemaan myös Suomessa jo olevaa hakijaa, jos edellytykset luvan saamiselle 
ulkomailla ovat olemassa ja oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta. 
Hallituksen esitystä arvioitaessa ja 50 § 2 momenttia tulkittaessa yhdessä 49 § 1 
momentin kanssa, voisi siis vetää sen johtopäätöksen, että oleskelulupa voitaisiin 
myöntää jo Suomessa olevalle hakijalle, joka ei välttämättä kuulu ydinperheeseen, ja 
riippuvuuden arvioinnissa tulisi huomioida mahdolliset henkiset, sosiaaliset ja 
kulttuurisidonnaiset tekijät.  
 
On huomattava, ettei KHO ole katsonut yhdessäkään tarkastelluista tapauksista 
painavien sosiaalisten tai kulttuurisidonnaisten syiden olleen käsillä. Sen sijaan 
arvioinnissa on keskitytty etenkin terveyspalvelujen saatavuuden arviointiin henkilön 
kotimaassa, ja sivuutettu siten henkiset ja sosiaaliset riippuvuussiteet, tai ainakin 
pidetty niitä riittämättöminä täyden riippuvuuden aikaansaamiseksi. 
Terveyspalvelujen saatavuuden arviointi on mainittu hallituksen esityksessä 28/2003 
ulkomaalaislain  52  §:n  kohdalla,  mutta  ei  liittyen  50  §  2  momentin  soveltamiseen.  
Näin ollen luonnollinen johtopäätös on, että 50 § 2 momenttia sovellettaessa ei tulisi 
käyttää 52 §:n perusteluita hyväksi. Tuomioistuimen olisi mahdollista halutessaan 
painottaa 50 § 2 momentin takana vaikuttavan hallituksen esityksen perusteita 
arvioidessaan esimerkiksi Suomen kansalaisen vanhempien mahdollisuuksia saada 
oleskelulupa Suomessa. Näin KHO onkin tehnyt vuoden 2002 tapauksessa 
myöntäessään oleskeluluvan hakijan terveydentilaan, ikään ja riippuvuuteen 
Suomessa asuvan perheenjäsen suhteen vedoten. Mikään ei tunnu siis estävän sitä, 
että lainkäyttäjä voisi jatkossa korostaa hoitajan henkilön ja henkilöiden välistä 
suhdetta arvioinnissaan, joka perustuu 50 § 2 momenttiin, sekä käsittää myös täysi-
ikäisen henkilön iäkäs vanhempi kuuluvaksi ko. pykälän rajaamaan alueeseen. 
 
Ulkomaalaislain 52 §:n sääntelemässä tilanteessa hakija on jo Suomessa 
oleskelulupaa hakiessaan. Hallituksen esityksessä 28/2003 on mainittu 
terveyspalvelujen saatavuus yhtenä kriteerinä sille, tulisiko henkilölle myöntää 
yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella oleskelulupa. Kuitenkin KHO:n tapauksessa 
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vuodelta 2007, jossa oleskelulupa myönnettiin 52 §:n perusteella, hakijalla oli 
tosiasiassa mahdollisuus saada hoitoa kotimaassaan. KHO katsoi, että koska henkilö 
oli jo Suomessa ja hänen ei voitu terveydentilan ja ikänsä vuoksi katsoa palaavan 
kotimaahansa edes saatettuna, oli perusteltua, että hakija saa oleskeluluvan 
Suomessa. Tämänkaltainen sovellus saattaa johtaa tilanteeseen, jossa hakijan on 
edullisempaa tulla Suomeen ja hakea oleskelulupaa ulkomaalaislain 52 §:n 
perusteella, kuin jäädä kotimaahansa ja hakea oleskelulupaa ulkomaalaislain 50 § 2 
momentin perusteella, vaikkakin lainsäätäjä on tuskin näin tarkoittanut.  
 

2. Kansainvälisten velvoitteiden tulkinta suhteessa täysi-ikäisten Suomen 
kansalaisten vanhempien oleskelulupiin 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä on mahdotonta päätellä 
yksiselitteisesti sitä, onko jäsenvaltiolla velvoite myöntää oleskelulupa sellaisissa 
tapauksissa, kuin mitä esimerkiksi Fadayelin tapaus on. EIT on jättänyt paljon 
valtioiden harkintamarginaalin varaan, mutta harkintamarginaalia rajoittaa kuitenkin 
suhteellisuusperiaate. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen käytännön pohjalta voidaan tehdä seuraavat 
johtopäätökset : 
 
1. EIS suojaa tosiasiallista ja riittävän läheistä perhe-elämää. Suojan on kuitenkin 
katsottu joissain tapauksissa ulottuvan myös esimerkiksi isovanhempiin tai aikuisen 
henkilön vanhempiin. 
2. Vaikka karkotettava henkilö ei saisi suojaa perhe-elämän suojan kautta (jos 
esimerkiksi suhteen aikuisen henkilön vanhempiin ei voida katsoa olevan riittävän 
läheinen), voidaan kuitenkin katsoa karkottamisen puuttuvan yksityiselämän 
suojaan, jota EIS 8 artikla myös sääntelee. 
3. Suojan saamiseksi täysikäisten henkilöiden suhteissa voidaan edellyttää, että 
henkilöiden välillä on tavanomaista kiintymystä pitemmälle menevä 
riippuvuussuhde. EIT on katsonut ainakin yhdessä tapauksessa, että se ei voi 
ennenaikaisesti arvioida riippuvuuden mahdollista syntymistä tulevaisuudessa, 
mutta mahdollisesti jo olemassa oleva riippuvuussuhde voitaisiin siis huomioida. 
4. Jos EIS 8 artiklan perhe- ja yksityiselämän suojaa ei huomioida, toimenpide voi olla 
oikeutettu jos se on välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa mm. yleisen 
turvallisuuden tai rikollisuuden estämiseksi. Nämä tilanteet tuskin sopivat 
suurimpaan osaan tapauksista, jotka koskevat Suomen kansalaisten vanhempien 
oleskelulupia. 
5. EIT on katsonut, että joissain tapauksissa vakavasti sairaan henkilön 
karkottaminen voi rikkoa EIS 3 artiklaa.  
 

 


