EASOn käytännön oppaiden sarja
Kansainvälisen suojelun myöntäminen
1

Yleiset huomautukset:

Alustavat näkökohdat: henkilökohtainen ja alueellinen
soveltamisala

●
●

Onko hakija kolmannen
maan kansalainen?

Onko hakija EU:n
jäsenvaltion kansalainen?

ei

tai

●

Onko hakija kansalaisuudeton
henkilö?

●

kyllä
Voidaanko hakemus ottaa
käsiteltäväksi kansallisen
lain ja käytännön mukaan?

kyllä

kyllä

●
kyllä

3

ei
Ei tarvitse
tutkia
edellytyksiä
kansainvälisen
suojelun myöntä
miselle

Onko hakija
kansalaisuusmaansa
(-maidensa) ulkopuolella?

Pakolaisaseman myöntäminen on aina tutkittava ensin
Sovella säännöksiä hyväksyttyihin olennaisiin tosiseikkoihin ja riskinarvioinnin tuloksiin
Muista, että suojelun tarvetta voi ilmetä myös itse paikalla
Muista, että vainoa tai vakavaa haittaa voi harjoittaa esimerkiksi valtio, valtiota tai huomattavaa
osaa sen alueesta valvonnassaan pitävät puolueet tai organisaatiot sekä muut kuin valtiolliset
toimijat
Tutki jokainen tapaus yksilöllisesti, objektiivisesti ja puolueettomasti.

Toissijainen suojelu

Onko hakija pysyvän
asuinmaansa ulkopuolella?

kyllä

Ei
toissijaisen
suojelun tarpeita
aseman määrittelyä
koskevan direktiivin
15 artiklan
a alakohdan
perusteella

kyllä

Jatka vaiheeseen 2

2a

Ei
toissijaisen
suojelun tarpeita
aseman määrittelyä
koskevan direktiivin
15 artiklan
b alakohdan
perusteella

Vaino

kyllä

Vahvistetaan
toissijaisen suojelun
tarpeet (aseman
määrittelyä koskevan
direktiivin 15 artiklan
b alakohta) – jatka
vaiheeseen 4

kuolemanrangaistus
ei
teloitus
ja/tai
kidutus
ei

epäinhimillinen tai halventava kohtelu
epäinhimillinen tai halventava rangaistus

siviilihenkilön henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta
uhkaava vakava ja henkilökohtainen vaara, joka
johtuu mielivaltaisesta väkivallasta kansainvälisen tai
maan sisäisen aseellisen selkkauksen yhteydessä

kyllä

ei
Onko kohtelu ehdottoman ihmisoikeuden loukkaus tai jonkin
toisen perusihmisoikeuden riittävän vakava loukkaus?

Kohtelua
pidetään
vainona — jatka
vaiheeseen 2b

kyllä

ei

Kohtelua ei pidetä
vainona — jatka
vaiheeseen 3

Voidaanko kohtelu katsoa kertymäksi erilaisia toimenpiteitä,
joiden seuraukset vaikuttaisivat hakijaan vastaavalla tavalla?

Onko aseellinen selkkaus meneillään?
kyllä

ei
kyllä

ei

Katsotaanko hakija siviilihenkilöksi?

ei

kyllä

Ei
toissijaisen
suojelun tarpeita
aseman määrittelyä
koskevan direktiivin
15 artiklan
c alakohdan
perusteella

ei

Perusteltu pelko
Ilmaiseeko hakija pelkoa?

Onko kyseessä mielivaltainen väkivalta?

Voidaanko pelko johtaa aihetodisteista ja
hakijan henkilökohtaisista olosuhteista?

ei

Perusteltua
vainon pelkoa ei
voida vahvistaa –
jatka vaiheeseen 3

Onko uhka vakava ja henkilökohtainen?
Riittääkö pelkkä
läsnäolo alueella
aiheuttamaan
todellisen vaaran?

Onko hakijan
henkilökohtaisiin
olosuhteisiin liittyviä
riittäviä lisätekijöitä?
kyllä

Onko hakijan henki tai ruumiillinen
koskemattomuus uhattuna?

ei
Vahvistetaan
perusteltu vainon
pelko – jatka
vaiheeseen 2c

kyllä

Ei kansainvälisen
suojelun tarpeita

kyllä

Onko uhan ja mielivaltaisen väkivallan välillä
toteen näytettävissä oleva yhteys?

ei

ei

Onko hakijan pelko perusteltu?

Vahvistetaan
toissijaisen suojelun
tarpeet (aseman
määrittelyä koskevan
direktiivin 15 artiklan
c alakohta) – jatka
vaiheeseen 4

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

Vahvistetaan
toissijaisen suojelun
tarpeet (aseman
määrittelyä koskevan
direktiivin 15 artiklan
a alakohta) – jatka
vaiheeseen 4

ja/tai

Onko hakijan pelkäämä kohtelu riittävän
vakava ihmisoikeuksien loukkaus, joka voi olla
muun muassa aseman määrittelyä koskevan
direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa mainittu?

2b

Onko kohtuullisesti katsottuna todennäköistä, että hakija
kohtaisi jonkin seuraavista vakavista haitoista?

kyllä

kyllä

Vainon syy

Onko toimija valtio
vai
valtiota tai huomattavaa osaa sen alueesta valvonnassaan pitävä
puolue tai järjestö, kansainväliset järjestöt mukaan luettuina?

Joutuisiko hakija vainotuksi seuraavista
(tosiasiallisista tai oletetuista) syistä:

Vahvistetaan
pakolaisasemaan
liittyvät
suojelutarpeet –
jatka vaiheeseen 4

5

kyllä

rotu

ei

kyllä

uskonto

ei

kyllä

Suojelu alkuperämaassa

ei

kansallisuus

kyllä

tiettyyn yhteiskunnalliseen
ryhmään kuuluminen

ei

kyllä

poliittinen mielipide

ei

ei

kyllä
Onko suojelu, jonka ne kykenevät tarjoamaan, tehokasta?
kyllä

Ei yhteyttä
asiaankuuluvaan
vainon syyhyn – jatka
vaiheeseen 3

ei

Ei suojelua hakijan
kotialueella – jatka
vaiheeseen 5

Ei kansainvälisen
suojelun tarpeita

Onko suojelu, jonka ne kykenevät tarjoamaan, pysyvää?
kyllä
Onko hakijalla mahdollisuus saada suojelua,
jonka ne kykenevät tarjoamaan?

ei
kyllä

Sisäisen suojelun vaihtoehto
Onko alue turvallinen hakijalle?
Voidaanko osoittaa
perustellusti, että vainotuksi
tai vakavan haitan
kohteeksi joutuminen ei ole
kohtuullisesti todennäköistä
kuten kotialueella?
ei

kyllä

Pääseekö hakija turvallisesti ja laillisesti alueelle?

Voidaanko osoittaa
perustellusti, että vainotuksi
tai vakavan haitan kohteeksi
joutuminen ei ole kohtuullisesti
todennäköistä?

Pääseekö alueelle käytännössä?
kyllä

ei

kyllä
Pääseekö alueelle turvallisesti?

ei

Ei sisäisen suojelun
vaihtoehtoa – hakijalle
voidaan myöntää
kansainvälinen suojelu

kyllä
kyllä

ei

Onko suojelu hakijan
saatavissa?
(ks. vaihe 4).

Onko suojelu hakijan
saatavissa?
(ks. vaihe 4)

ei

ei

Pääseekö alueelle laillisesti?
kyllä

ei

ei

kyllä

Sisäinen suojelu on
mahdollista – hakijalle
ei voida myöntää
kansainvälistä suojelua

kyllä
Päästetäänkö hakija alueelle?

Voidaanko hakijan
kohtuudella odottaa
jäävän alueelle?

ei
kyllä
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2c

4

