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Tutkielmassa identifioidaan Euroopan parlamentin täysistunnoissa käytettyjä argumentteja Turkin ja 

Euroopan unionin välisen pakolaissopimuksen puolustamiseksi ja vastustamiseksi vuosina 2015–

2017. Taustalla on ajatus vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin vauhdittamasta muutoksesta Euroopan 

unionin ja Turkin välisissä suhteissa. Tavoitteena on hahmottaa vähän tutkittua Euroopan parlamentin 

suhtautumista Turkkiin unionin kumppanina muuttoliikkeen kontekstissa. 

Aiemman kirjallisuuden avulla Turkin ja Euroopan unionin yhteiseen historiaan syvennytään 

tarkastelemalla Turkin matkaa EU:n jäsenkandidaatiksi. Lisäksi hahmotetaan Euroopan unionin 

aiempaa muuttoliikepolitiikkaa, pakolaissopimuksen ympärille muotoutunutta yhteistyötä Turkin 

kanssa sekä Euroopan parlamentin suhtautumista muuttoliikekysymyksiin. 

Aineistona on käytetty kahtatoista Euroopan parlamentin täysistuntoa, joista on teemoiteltu laadullisen 

sisällönanalyysin avulla kuusi yleisimpien argumenttien kategoriaa. Kategorioiksi on määritelty Turkin 

kaksoisrooli, eurooppalaiset arvot, vaihtokauppanarratiivi, laillisuuskysymys, muukalaisvihamielisyys 

sekä geopolitiikka.  

Tulokset toisintavat aiemman tutkimuksen näkökulmia, mutta tuovat lisäksi uutta tietoa Euroopan 

parlamentissa käydyistä keskusteluista. Euroopan parlamentissa nationalistiset ja 

muukalaisvihamieliset kannanotot korostuvat. Lisäksi sopimuksen virallisen aseman julkilausumana 

nähdään olevan vain keino kiertää vaatimus parlamentin hyväksynnälle. Argumenteista voidaan 

tunnistaa myös Turkin sisäiseen kehityskulkuun liittyviä ajallisia muutoksia. 

Huolimatta pakolaissopimusta vastustavien argumenttien määrästä, sopimus nautti laajaa kannatusta 

välttämättömänä keinona pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Tarkastelujakson loppua kohden Turkin 

sisäiseen kehitykseen alettiin kuitenkin suhtautua yhä kriittisemmin. Tutkielma osoittaa tarpeen 

laajemmalle ja systemaattisemmalle tutkimukselle Euroopan parlamentin asennoitumisesta Turkkia ja 

pakolaissopimusta kohtaan. 

 

 

 



 

 

Sisällysluettelo 
1. Johdanto ............................................................................................................................ 1 

1.1. Aiempi tutkimus .......................................................................................................... 3 

1.2. Tutkimuskysymykset ja rakenne ................................................................................. 5 

1.3. Aineisto ja menetelmät ................................................................................................ 6 

2. EU:n jäsenkandidaatista strategiseksi kumppaniksi .................................................. 11 

2.1. Turkin EU-jäsenyyskeskustelun historia ................................................................... 11 

2.2. Vuoden 2015 pakolaiskriisi ja EU:n muuttoliikepolitiikka....................................... 14 

2.3. Yhteistyö Turkin kanssa: vuoden 2016 pakolaissopimus ......................................... 18 

2.4. Euroopan parlamentti, muuttoliike ja pakolaissopimus ............................................ 23 

3. Sopimuksen sisäiset vaikutukset Euroopan unionille ................................................. 28 

3.1. Turkin tuplarooli – jäsenkandidaatti vai strateginen kumppani? .............................. 28 

3.2. Eurooppalaiset arvot vaakalaudalla ........................................................................... 33 

4. Pakolaissopimuksen käytännön haasteet ..................................................................... 38 

4.1. Sopimus vaihtokauppana ja riippuvuussuhteena....................................................... 38 

4.2. Laillisuuskysymys ..................................................................................................... 40 

5. Historia ja maantiede – onko Turkki Eurooppaa? ..................................................... 43 

5.1. Nationalismi ja muukalaisvihamielisyys ................................................................... 43 

5.2. Geopolitiikka ............................................................................................................. 46 

6. Johtopäätökset ................................................................................................................ 50 

6.1. Tulokset ..................................................................................................................... 50 

6.2. Tutkielman haasteet ja onnistuminen ........................................................................ 56 

6.3. Tulevaisuus................................................................................................................ 58 

Lähdeluettelo .......................................................................................................................... 60 

Julkaistu alkuperäisaineisto .................................................................................................. 60 

Kirjallisuus ........................................................................................................................... 62 



 

1 

 

1. Johdanto 
 

Vuonna 2015 Euroopan unioni ja Turkki löysivät itsensä yhteisen kriisin ääreltä, kun 

ennennäkemätön muuttoliike virtasi läpi Turkin kohti Eurooppaa. Pakolaiskriisinä 

tunnettu, uudet mittasuhteet saanut muuttoliike ei koskettanut vain Euroopan rajoilla 

sijaitsevia valtioita, vaan ulottui poikkeuksellisesti jopa pohjoisimpiin jäsenmaihin. 

Ennen kaikkea kriisi kuitenkin näkyi maailmaa järkyttävinä lukuina ja kuvina 

Välimereen hukkuneista ihmisistä, jotka olivat yrittäneet saavuttaa Euroopan. 

Eurooppaan saapuvien uusien pakolaisten määrä on vuosista 2015–2016 vähentynyt 

huomattavasti, mutta muuttoliike pysyy edelleen yhtenä Euroopan unionin 

merkittävimmistä haasteista. Maisterintutkielmassani tarkastelen pakolaiskriisin 

ympärille muotoutunutta, niin sanottuun pakolaissopimukseen tiivistynyttä yhteistyötä 

Turkin ja Euroopan unionin välillä. Aiemman tutkimuksen tulokulmista poiketen 

tutkin erityisesti pakolaissopimukseen liittyvää argumentaatiota Euroopan 

parlamentissa. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan vuoden 2019 lopulla maailmassa oli 79,5 

miljoonaa kodeistaan siirtymään joutunutta ihmistä, joista 26 miljoonaa järjestö 

luokittelee pakolaisiksi. Pakolaisia eniten vastaanottanut maa on Turkki noin 3,6 

miljoonalla pakolaisella ja suurin määrä pakolaisia, 6,6 miljoonaa, on paennut 

ulkomaille juuri Turkin naapurimaasta Syyriasta.12 Samalla kun lähialueen konfliktien 

vuoksi muuttoliikkeen mittakaava naapurimaassa on kasvanut, myös Euroopan unioni 

on joutunut reagoimaan yhä suurempaan määrään sen rajojen sisäpuolelle pyrkiviä 

pakolaisia ja muita siirtolaisia. Vuodesta 2011 asti jatkunut Syyrian sisällissota on 

kasvattanut EU:n painetta uudistaa naapurusto- ja muuttoliikepolitiikkaansa sekä 

löytää uusia tapoja reagoida pakolaisuuteen. Vaikka muuttoliikkeen luoma paine on 

pitkään kohdistunut erityisesti eteläiseen Eurooppaan, vuoden 2015 pakolaiskriisi 

kosketti uudella tavalla suoraan kaikkia EU:n jäsenvaltioita.  

Samaan aikaan, kun viime vuosina Turkin ja EU:n yhteistyö on merkittävästi kasvanut 

juuri pakolaiskysymyksen saralla, on Turkin mahdollinen EU-jäsenyys taas 

 
1 UNHCR: Figures at a Glance, 18.6.2020. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html Viitattu 

11.3.2021. 
2 UNHCR: Syria emergency, 15.3.2021. https://www.unhcr.org/syria-emergency.html Viitattu 

28.4.2021. 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/syria-emergency.html


 

2 

 

vaikuttanut lipuneen yhä kauemmaksi muun muassa maan sisäisen kehityksen ja EU:n 

jäsenvaltioiden mielipiteiden takia. Turkin alueellinen vaikutusvalta ja merkitys 

EU:lle ei ole kuitenkaan missään nimessä vähentynyt. Euroopan unionin muuttuva 

yhteistyö yhden sen vaikutusvaltaisimman naapurin kanssa sekä unionin 

kriisiytyminen muuttoliikepolitiikan äärellä ovat edelleen ajankohtaisia tutkimuksen 

aiheita.  

Aiempi tutkimus tunnistaa juuri pakolaiskriisin ympärille rakentuneen yhteistyön 

merkittävänä käännekohtana Euroopan unionin ja Turkin välisissä suhteissa. Tämän 

tutkielman kohteena on maaliskuussa 2016 solmittu, pakolaissopimuksena tunnettu 

julkilausuma3, joka perustui lokakuussa 2015 tehdylle Turkin ja EU:n yhteiselle 

toimintasuunnitelmalle4 pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Viimeistään nämä 

julkilausutut yhteistyön muodot ovat nostaneet Turkin avainasemaan Euroopan 

unionin muuttoliikestrategian toteuttamisessa.  

Euroopan unionin yhteistyö Turkin kanssa on vuodesta 2015 asti yhä selkeämmin 

muotoutunut juuri muuttoliikkeen hallinnan ympärille. Yhteistyötä muuttoliikkeen 

saralla on tehty jo aiemmin, mutta Turkin viime vuosien epädemokraattinen 

kehityskulku on heikentänyt sen aiempaa asemaa ensisijaisesti EU:n 

jäsenkandidaattina. Vuoden 2016 pakolaissopimuksessa EU tarjosi Turkille 6 

miljardin euron rahoituksen pakolaiskriisin hillitsemiseksi, minkä lisäksi 

jäsenyysneuvotteluihin ja viisumivapauteen liittyviä prosesseja luvattiin kiihdyttää. 

Mielipiteitä jakaa, onko EU:n ja Turkin suhde sittemmin palautunut pakolaiskriisiä 

edeltävään pattitilanteeseen vai onko fokus siirtynyt kokonaan jäsenyyden 

mahdollisuudesta strategiseksi kumppanuudeksi eri teemojen ympärille. On kuitenkin 

selvää, että EU:sta on tullut jossain määrin riippuvainen Turkin avusta 

pakolaistilanteen hallitsemiseksi. Pakolaissopimuksesta onkin muodostunut Turkille 

eräänlainen ulkopoliittinen lyömäase, jota presidentti Recep Tayyip Erdoğan ei ole 

pelännyt käyttää hyväkseen. 

Euroopan unionille muuttoliikkeen hallinta tulee olemaan tulevaisuudessakin yksi 

prioriteeteista. Kyselyt näyttävät, että vuoden 2015 jälkeen maahanmuutto ja 

 
3 Euroopan neuvosto: EU-Turkey Statement, 18.3.2016, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement Viitattu 

27.2.2021. 
4 Euroopan komissio: Joint Action Plan, 15.10.2015, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860 Viitattu 5.5.2021. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860
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terrorismi ovat olleet kasvavia huolenaiheita EU:n kansalaisille. Unionin oma arvio 

on, että vaikka muuttoliike on hieman hiipunut pakolaiskriisin huippuvuodesta, tulee 

sen taso jatkossakin pysymään vuotta 2013 edeltävää korkeammalla.5 

Pakolaissopimusta ja yhteistyötä yhä autoritaarisemmaksi muuttuvan Turkin kanssa 

on joka tapauksessa myös kritisoitu laajasti. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin 

tunnistaa, minkälaisin argumentein pakolaissopimusta on puolustettu ja vastustettu 

Euroopan parlamentin täysistunnoissa yhteistyön rakentamisen aikaan vuosina 2015–

2017. Käsitteellä pakolaiskriisi viittaan vuosien 2015–2016 kiihtyneeseen 

muuttoliikkeeseen sekä käsitteellä pakolaissopimus maaliskuun 2016 julkilausumaan 

näiden termien vakiintuneen luonteen vuoksi. 

 

1.1. Aiempi tutkimus 

Muuttoliikkeen jatkuvan ajankohtaisuuden lisäksi tutkimuksessa on selkeästi tilaa 

uudenlaisille näkökulmille. Kun pakolaiskriisistä on vain muutama vuosi aikaa ja sen 

vaikutukset näkyvät edelleen vahvasti päivänpolitiikassamme, siitä ei ole vielä 

juurikaan tehty kattavaa poliittishistoriallista tutkimusta. Vaikka Turkin 

jäsenyysneuvottelut eivät ole viime vuosina edenneet, kysymys potentiaalisesta 

jäsenyydestä dominoi EU:n ja Turkin välisiin suhteisiin keskittyvää kirjallisuutta. 

Pakolaiskriisin ja -sopimuksen osalta fokus on usein ollut median tutkimuksessa sekä 

lakiteknisissä seikoissa. 

Lyhyempiä, teoreettisia artikkeleita pakolaiskriisin vaikutuksista on kuitenkin 

julkaistu. Kun Euroopan unionin eri keinoja pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on 

tutkittu, usein huomio on ollut juuri pakolaissopimuksessa. Euroopan parlamentin 

moniäänistä näkökulmaa ei ole kuitenkaan hyödynnetty missään merkittävissä 

tutkimuksissa aiheesta. Tässäkin tutkielmassa paljon viitatut Beken Saatçioğlu ja 

Natalie Martin ovat osaltaan tutkineet EU:n ja Turkin suhdetta pakolaiskriisin 

aikakaudella erilaisista kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioista käsin. Näissä 

artikkeleissa ei ole kuitenkaan keskitytty Euroopan parlamentin suhtatutumiseen 

yhteistyöhön. 

 
5 Euroopan parlamentti: EU funds for migration, asylum and integration policies, huhtikuu 2018, 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf 

Noudettu 19.3.2021. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
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Euroopan unionin näkemyksiä ja odotuksia pakolaiskriisiin liittyvältä yhteistyöltä 

Turkin kanssa on kuitenkin arvioitu Ipek Demirsun ja Damla Cihangir-Tetikin 

artikkelissa ”Constructing the Partnership with Turkey on the Refugee Crisis: EU 

Perceptions and Expectations”. Demirsun ja Cihangir-Tetikin artikkeli antoikin 

merkittävän alkusysäyksen tälle maisterintutkielmalle. Aineistona he ovat käyttäneet 

haastatteluja, Turkin ja EU:n yhteisen parlamentaarisen komitean keskusteluja sekä 

Euroopan komission ja neuvoston virallisia asiakirjoja. Merkittävin tutkimustulos, 

jonka avulla myös tässä tutkielmassa on alustavasti hahmotettu Euroopan unionin 

yleistä näkökulmaa, on Demirsun ja Cihangir-Tetikin tunnistamat viisi lähtökohtaa 

yhteistyön pohjalla. Näitä ovat yhteinen lähestymistapa jaettuun ongelmaan, 

rajavalvonta ja turvallisuus, humanitaarinen apu, Turkin geopoliittinen rooli ja 

jäsenyysprosessin näkymät.6 Artikkeli esittää kiinnostavan analyysin pakolaiskriisin 

vaikutuksista EU:n ja Turkin suhteisiin muiden EU-instituutioiden perspektiivistä, 

mutta Euroopan parlamentin positiota artikkeli ei kuitenkaan tutki. Demirsun ja 

Cihangir-Tetikin käyttämä aineisto ei myöskään sisällä Euroopan parlamentin 

täysistuntojen väittelyitä. 

Kansallisten parlamenttien näkemyksistä pakolaiskriisiin on tehty jonkin verran 

tutkimusta, mutta suoraan Euroopan parlamentista löydettävissä oleva aiempi 

tutkimus on hyvin rajallista. Tämän maisterintutkielman kirjoittamisen ollessa jo 

pitkällä, huhtikuun alussa 2021 julkaistiin Jan Krotkýn ja Petr Kaniokin artikkeli 

”Who says what: members of the European Parliament and irregular migration in the 

parliamentary debates”. Artikkeli ei syvenny suoraan pakolaissopimukseen, vaan 

keskittyy muuttoliikkeeseen ja pakolaisuuden kysymyksiin laajemmin. Artikkelin 

suurin anti tälle tutkielmalle ovat arviot Euroopan parlamentin suhtautumisesta ja 

vaikutusvallasta unionin muuttoliikepolitiikkaan. Euroopan parlamentissa Krotkýa ja 

Kaniokia kiinnostavat ensisijaisesti kuitenkin EP:n turvallisuuspoliittiset näkemykset 

turvallisuuspuheaktien tutkimuksen kautta.7 Artikkelin tuloksista eri jäsenvaltioiden, 

ja oikeisto-vasemmisto-akselilla myös europarlamentaarikkojen, väliset asenne-erot 

Euroopan integraatiota kohtaan ovat kiinnostavia myös tämän tutkielman kannalta. 

 
6 Demirsu, Ipek & Cihangir-Tetik, Damla: Constructing the Partnership with Turkey on the Refugee 

Crisis: EU Perceptions and Expectations, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2019, Vol. 21, 

No. 6, pp. 625–642, DOI: 10.1080/19448953.2018.1506291, 626. 
7 Krotký, Jan & Kaniok, Petr: Who says what: members of the European Parliament and irregular 

migration in the parliamentary debates, European Security, 2021, 30:2, 178-196, DOI: 

10.1080/09662839.2020.1842362 
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Artikkelin painopiste on kuitenkin ennen kaikkea parlamentin keskustelujen ja 

äänestyskäyttäytymisen suhteessa toisiinsa. 

Tämän maisterintutkielman aineisto on rajattu aikaan, jolloin pakolaiskriisin ympärille 

alettiin muodostaa yhteistyötä Turkin kanssa. Parlamentin väittelyt tarjoavat 

konsensusnäkökulman sijaan mielestäni kiinnostavaa moniäänisyyttä tutkimukseen. 

Siinä missä muiden instituutioiden viralliset dokumentit maalailevat harmonista kuvaa 

ja edustavat tiettyä linjaa liittyen pakolaissopimukseen ja EU:n Turkki-suhteisiin, 

parlamentin täysistunnon puheenvuorot näyttävät mielipiteiden tosiallisen 

monimuotoisuuden. Kun strategista yhteistyötä muotoilevissa virallisissa 

dokumenteissa ei jäsenyyskysymystä ole haluttu kyseenalaistaa, niin parlamentin 

keskusteluissa aihetta ei ole samalla tavalla kaihdettu. Euroopan parlamentin 

näkökulma eroaa muista EU:n instituutioista siinä, että se edustaa erilaisia alueellisia 

ja ideologisia intressejä, kun taas esimerkiksi komission tai neuvoston näkökulma on 

enemmänkin yleiseurooppalainen. Euroopan parlamentin tehtävä on tarkastella 

unionin toimintaa kriittisesti juuri puoluepoliittisesti ja jäsenmaiden näkökulmasta. 

Kun parlamentin tehtävä ei ole esimerkiksi diplomaattisten suhteiden ylläpito, ovat 

siellä näkyvät mielipiteetkin huomattavasti kärkkäämpiä. Uskonkin, että jo valittu 

aineisto itsessään takaa uudenlaista näkökulmaa tutkimuskentälle. 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja rakenne 

Tärkein analyysia ohjaava tutkimuskysymykseni on: minkälaisilla argumenteilla 

pakolaissopimusta on yleisimmin puolustettu ja vastustettu Euroopan parlamentin 

täysistunnoissa? Pyrin siis identifioimaan ja tulkitsemaan pakolaissopimuksen 

yhteydessä käytettyjä argumentteja. Tarkoitus ei ole tunnistaa tai analysoida 

parlamentin poliittisten ryhmien kantoja, vaan arvioida täysistuntojen argumentaatiota 

yleisellä tasolla. 

Lisäksi uskon, että pakolaissopimukseen liittyy erottamattomasti myös Euroopan 

unionin ja Turkin välinen suhde laajemmin. Pääasiallisen tutkimuskysymykseni 

lisäksi pohdin siis tutkielmassani myös Euroopan parlamentin näkemyksiä Turkin 

asemaan jäsenkandidaattina ja toisaalta strategisena kumppanina. Oletukseni on, että 

muuttoliikkeeseen liittyvä yhteistyö on muuttanut tätä suhdetta ja avaankin asiaa 

erityisesti aiemman kirjallisuuden näkökulmasta.  
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Tarkoituksenani on tarkastella näitä parlamentin keskusteluja löytääkseni yleisimmät 

argumentit, joilla on joko puolustettu tai vastustettu EU:n yhteistyötä Turkin kanssa. 

Kappaleessa 2 lähestyn aihetta taustoittamalla Turkin matkaa Euroopan unionin 

jäsenkandidaatiksi ja sittemmin strategiseksi avainkumppaniksi 

muuttoliikekysymyksessä. Nähdäkseni yhteistyön kehittymiseen liittyy merkittävästi 

Turkin EU-jäsenyyskysymyksen historia. Lisäksi tärkeää perspektiiviä tuo EU:n 

muuttoliikepolitiikan kokonaisuus ja vuoden 2015 pakolaiskriisin vaikutukset siihen. 

Katson Turkin ja EU:n aiemman muuttoliikeyhteistyön vaikuttaneen myös vuoden 

2016 pakolaissopimuksen muotoutumiseen. Analyysin tueksi käyn läpi myös 

Euroopan parlamentin muuttunutta roolia ja suhtautumista unionin 

muuttoliikepolitiikkaan.  

Kappaleissa 3–5 tarkastelen Euroopan parlamentin täysistuntojen keskusteluita 

jaoteltuna kuuteen aineiston pohjalta esille nousseeseen kategoriaan: jäsenkysymys, 

eurooppalaiset arvot, vaihtokauppanarratiivi, laillisuus, muukalaisvihamielisyys sekä 

geopolitiikka. Erittelen esimerkkien kautta kunkin kategorian sisällä 

pakolaissopimusta puolustavia ja vastustavia argumentteja. Kolmas kappale syventyy 

EU:n sisäisiin seikkoihin liittyviin argumentteihin eli Turkin jäsenkysymykseen sekä 

sopimukseen uhkana eurooppalaisille arvoille. Neljännessä kappaleessa nostetaan 

esiin argumentteja sopimuksen tuomista käytännön haasteista EU:n ulkopolitiikan ja 

kansainvälisen lain näkökulmista. Viidennen kappaleen kategorioissa keskitytään 

muukalaisvihamielisyyteen, historiaan ja geopolitiikkaan liittyviin argumentteihin. 

Lopuksi suhteutan tutkielman tuloksia aiempaan kirjallisuuteen sekä pohdin Turkin ja 

EU:n välisten suhteiden näkymiä. 

 

1.3. Aineisto ja menetelmät 

Tutkielmassa tarkastelen siis Euroopan unionin ja Turkin välisiä suhteita 

pakolaissopimuksen kontekstissa Euroopan parlamentin näkökulmasta. Tutkin 

täysistuntojen keskusteluja löytääkseni vastauksia siihen, millä argumenteilla Turkin 

ja EU:n pakolaissopimuksen ympärille kehittynyttä yhteistyötä on puolustettu ja 

vastustettu. Erittelen keskustelujen sisältöä jakamalla löytämäni pääargumentit 

kategorioihin ja analysoimalla aineistoa käyttämällä laadullisen sisällönanalyysin 

menetelmää. Tutkielmassa käytetty sisällönanalyysi on aineistolähtöistä eli tehty 
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teemoittelu eri kategorioihin perustuu aineistosta tehdyille havainnoille eikä 

esimerkiksi tietyn teorian raameille.8 Aineiston läpikäymisen pohjalta olen jakanut 

löydetyt argumentit kuuteen aiemmin mainittuun pääkategoriaan: jäsenneuvottelujen 

edistäminen, eurooppalaiset arvot, sopimus vaihtokauppana ja riippuvuussuhteena, 

laillisuuskysymys, nationalismi ja muukalaisvihamielisyys sekä geopolitiikka. 

Analyysin yhteydessä esittelen kustakin kategoriasta joitakin esimerkkejä 

argumenteista, joiden perusteella teemoittelu on tehty. 

Tutkielman aineisto on haettu Euroopan parlamentin sivustolta täysistuntojen 

asiakohtien videotallenteet sisältävästä hakukoneesta aikaväliltä 1.1.2015–

31.12.2017. Istuntojen puheenvuorot on kirjattu puheen alkuperäiskielellä, mistä 

johtuen myös oikeiden hakusanojen löytäminen oli haastavaa. Oletuksenani oli, että 

Euroopan parlamentti keskusteli Turkista tällä aikavälillä suureksi osaksi juuri 

pakolaiskriisiin liittyen. Tästä syystä ja aiemmista epäonnistuneista hakuyrityksistä 

johtuen hakusanaksi valikoitui yksinkertaisesti ”Turkey”, jolloin hakutuloksia tuli 

yhteensä 268. Aineiston tarkempi rajaaminen on tehty manuaalisesti kriteerinä se, että 

keskustelun tulee liittyä vahvasti muuttoliikkeeseen, pakolaiskriisiin tai EU:n 

kumppanuuteen Turkin kanssa. Rajaus on siis tehty keskustelun varsinaisen sisällön, 

ei esimerkiksi kunkin asiakohdan agendan mukaisen nimikkeen perusteella. 

Ainoastaan istuntojen väittelyitä on otettu mukaan aineistoon ja täten esimerkiksi 

äänestykset sekä pöytäkirjat on jätetty huomiotta. Näin ollen analysoitavien 

keskustelujen määräksi jäi 12. Aineisto löytyy kaikille julkisena Euroopan 

parlamentin arkistoista. 

Joitakin aiheen kannalta relevantteja täysistuntoja saattoi haasteellisen hakutavan 

vuoksi jäädä huomaamatta, mutta lopullinen aineisto on mielestäni riittävä vastaamaan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tarpeeksi hyvin ajallisesti hajautunut 

tarkastelujakson mittaisesti. Laajempaa aineistoa ei olisi tämän tutkielman puitteissa 

pystynyt analysoimaan. Olennaista ei kuitenkaan ole jokaisen täysistunnon kaikkien 

mahdollisten argumenttien tunnistaminen, vaan kattavan yleiskuvan saaminen 

aineiston pohjalta. 

 
8 Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, 2018, Tammi, Helsinki, 

79–80 [e-kirja]. 
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Lisäksi olen päättänyt jättää ainoastaan täysistuntojen kirjallisista versioista löytyvät 

istuntojen jälkeen jätetyt kirjalliset vastaukset analyysin ulkopuolelle, sillä koen niiden 

olevan luonteeltaan erilaisia kuin täysistunnossa usein lyhyelläkin varoitusajalla 

pidetyt puheet ja muiden puheenvuorojen inspiroimana esiin nostetut kysymykset. 

Nämä kirjalliset kommentit eivät tietysti näy myöskään varsinaisilla 

istuntotallenteilla, ja valinta oli osittain myös aineiston rajaukseen liittyvä kysymys. 

Aineistona käytettyjen istuntojen keskustelujen pituudet vaihtelivat noin tunnista 

kolmeen tuntiin. Euroopan parlamentin istuntotallenteita voi katsella valitsemalleen 

kielelle simultaanitulkattuina ja jokainen istunnossa pidetty puhe on löydettävissä 

myös kirjallisena puheen alkuperäiskielellä. Oman kielitaitoni puitteissa suomeksi, 

englanniksi ja espanjaksi pidetyt puheet on käyty läpi kirjallisen version mukaan. 

Muiden puheenvuorojen kanssa apuna on käytetty istuntotallenteisiin kuuluvaa 

simultaanitulkkausta, mutta myös Google Translate -käännöstyökalua seuloessa 

puheenvuoron relevanttiutta tutkielman aiheelle. Täten pitkien istuntojen kaikkia 

puheita ei ole tarvinnut kuunnella tallenteelta sanasta sanaan. 

Simultaanitulkkausten ja käännöstyökalun käyttö yhdessä takaa, että vieraskielisiä 

puheenvuoroja tarkastellessa ei synny suurempia epäselvyyksiä, jotka vaarantaisivat 

analyysin. Kun tarkoitus on tarkastella puheenvuoroja toistuvien argumenttien 

tunnistamiseksi eikä analysoida esimerkiksi niiden sisältämiä yksittäisiä 

sanavalintoja, valitsemani hybridilähestymistapa on mielestäni perusteltu.  

Suoria lainauksia pyrin käyttämään ensisijaisesti englanninkielisten puheenvuorojen 

kirjallisista versioista, mutta jossain määrin olen joutunut turvautumaan myös 

käännöksiin antaakseni esimerkin juuri tietynlaisesta argumentista. Erityisesti 

nationalistisempia puolueita edustavat europarlamentaarikot pitävät puheensa usein 

äidinkielellään ja näiden edustajien näkökulmien esittelemiseksi olen turvautunut 

käännöksen ja tulkkauksen pohjalta koottuun mahdollisimman tarkkaan versioon. 

Ensisijaisesti englanninkielisten puheenvuorojen käyttö esimerkkeinä voi tuoda 

painotuksen brittiläisten edustajien näkökulmiin, mutta olen yrittänyt tasapainottaa 

tilannetta valitsemalla lainattavaksi toisen maan edustajan puheen, mikäli mahdollista.  

Analyysikappaleisiin valituissa esimerkeissä ei ole tehty painotusta esimerkiksi 

ryhmien valtasuhteiden mukaisesti, vaan pyrkimys on ollut esitellä asiakohtaan 

selkeimmin sopivin esimerkki. Puheenvuorot Euroopan parlamentin täysistunnoissa 
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jaetaan vastaamaan ryhmien kokoja. Kuitenkin istunnoissa on usein jätetty 

mahdollisuus puheenvuoroon myös niille edustajille, joille ei ole alun perin allokoitu 

puheaikaa. Eniten äänessä olleet ryhmät ovat usein pakolaissopimuksen vastustajia tai 

sopimuksen osien kritisoijia ja siksi näiden puheenvuorojen määrä voi vaikuttaa 

olevan suurempi kuin sopimuksen täysin hyväksyvien. 

Tutkielman tarkastelussa oleva seitsemäs Euroopan parlamentin kokoonpano valittiin 

keväällä 2014. Vaalienjälkeisestä ryhmäjaosta9 poiketen kesäkuussa 2015, tämän 

tutkielman tarkastelujakson sisään osuen, osa parlamenttiin valituista edustajista 

muodosti uuden äärioikeistolaisen ENF-ryhmittymän. Suomalaisista edustajista 

yksikään ei loikannut uuteen ENF-ryhmään.  

Euroopan parlamentin seitsemännen kokoonpanon ryhmäjako 2015–201910:  

Ryhmä11 Edustajia Suomalainen jäsenpuolue12 

EPP 217 Kokoomus 

S&D 187 SDP 

ECR 76 Perussuomalaiset 

ALDE 68 Keskusta ja RKP 

Greens/EFA 52 Vihreä liitto 

GUE/NGL 52 Vasemmistoliitto 

EFDD 41 - 

ENF 37 - 

Sitoutumattomat (NI) 21 - 

 

 
9 Europarlamenttivaalien tulos 2014: EPP 29,43 % (221); S&D 25,43 % (191); ECR 9,32 % (70 

edustajaa); ALDE 8,92 % (67), GUE/NGL 6,92 % (52); Greens/EFA 6,66 % (50); EFDD 6,39 % 

(48); NI/sitoutumattomat 6,92 (52). 
10 EPRS: European Parliament: Facts and Figures, 4/2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.p

df  Noudettu 28.4.2021. 
11 Ryhmien lyhenteet: Group of the European People’s Party (EPP); Group of the Progressive 

Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (S&D); European Conservatives and 

Reformists Group (ECR); Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE); 

Group of the Greens/European Free Alliance (Greens/EFA); Confederal Group of the European 

United Left – Nordic Green Left (GUE/NGL); Europe of Freedom and Direct Democracy Group 

(EFDD); Europe of Nations and Freedom (ENF); sitoutumattomat (Non-inscrits, NI). 
12 Euroopan parlamentti: Results by country: Finland https://www.europarl.europa.eu/elections2014-

results/en/country-results-fi-2014.html#table02 Viitattu 28.4.2021. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-fi-2014.html#table02
https://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-fi-2014.html#table02
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Näiden raamien mukaisesti analyysissa on pyritty identifioimaan nimenomaan 

yleisimpiä argumentteja pakolaissopimuksen puolesta ja sitä vastaan. Osassa 

kategorioissa on selkeä tasapaino vastustavien ja puolustavien argumenttien välillä, ja 

toiset kategoriat ovat ensisijaisesti sopimusta vastustavia. Kuten mainittu, eniten 

äänessä olleiden ryhmien edustajien perusteella voidaan todeta, että täysistunnon 

puheenvuoroissa tuodaan useammin esiin kritiikkiä kuin muiden EU-instituutioiden 

näkemysten myötäilyä. Tästä huolimatta aineisto kuitenkin vastaa niiltä osin 

tutkimuskysymyksiin, kun oli ajateltukin. 

Tarkastelemalla vain Euroopan parlamentissa käytyä keskustelua ei tietenkään voi 

sanoa, minkälaisia neuvotteluja ja todellisia aikomuksia pakolaissopimuksen takana 

on ollut. Siitä aiheesta löytyy jo muuta tutkimusta. Aineistoni sekä lähestymistapani 

kuitenkin antaa osviittaa siitä, miten moninaisia mielipiteitä Euroopassa on 

yhteistyöstä Turkin kanssa sekä siitä, miten yksi Euroopan unionin instituutioista 

näkee Turkin jäsenkysymyksen suhteessa muuttoliikkeeseen. 
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2. EU:n jäsenkandidaatista strategiseksi kumppaniksi 
 

Tämän maisterintutkielman kontekstissa on olennaista pohtia Turkin ja Euroopan 

unionin suhteita erityisesti EU-jäsenyyskeskustelun näkökulmasta, sillä tämä pitkä 

prosessi on määrittänyt Turkin ja EU:n suhteita jo vuosikymmenten ajan. Huolimatta 

kansalaisten skeptisyydestä jäsenyyden toteutumista kohtaan ovat viittaukset 

jäsenkysymykseen pysyneet yhä pinnalla, kun muistakin strategisen yhteistyön 

muodoista EU:n ja Turkin välillä on keskusteltu. Tässä kappaleessa pyrin lisäksi 

hahmottamaan Euroopan unionin muuttoliikepolitiikan kehitystä ja sen suhdetta 

vuoden 2015 pakolaiskriisiin. Taustoitan myös Euroopan unionin 

naapurustopolitiikkaa suhteessa unionin uudenlaiseen kumppanuuteen Turkin kanssa. 

Lisäksi tarkastelen aiemman tutkimuksen näkökulmaa siihen, miten yhteistyö 

Euroopan unionin ja Turkin välillä on muotoutunut juuri muuttoliikekysymysten 

ympärillä, ja miten merkittävä tämä muutos on eri arvioiden mukaan ollut. Lopuksi 

pohdin aiemman kirjallisuuden avulla Euroopan parlamentin roolia sekä 

vaikutusmahdollisuuksia muuttoliikepolitiikassa ja siirryn sen tukemana aineiston 

analyysiin. 

 

2.1. Turkin EU-jäsenyyskeskustelun historia 

Turkilla on ollut vahva suhde Eurooppaan tasavallan perustamisen ja maan 

modernisaatiopyrkimysten alusta alkaen. Turkki onkin tavoitellut Euroopan unionin 

jäsenyyttä pidempään kuin mikään muu kandidaattimaa. Petetyt lupaukset ovat 

koetelleet niin turkkilaisten kuin eurooppalaistenkin uskoa jäsenyyden todellisesta 

mahdollisuudesta, mutta jäsenkysymystä ei ole kuitenkaan vedetty täysin pois 

pöydältä.13 Tätä taustaa vasten kysymys EU:n ja Turkin välisestä jäsenyyskeskustelun 

ulkopuolisesta yhteistyöstä näyttäytyykin erityisen kiinnostavana kehityssuuntana. 

Turkin ja Euroopan suhde on pitkään ollut ennen kaikkea taloudellinen. Vuonna 1959 

Turkin viralliset pyrkimykset kohti eurooppalaista yhteisöä alkoivat, kun se haki 

Euroopan talousyhteisön jäseneksi. Ankaran sopimus vuodelta 1963 takasi 

liitännäisjäsenyyden, jonka taustalla oli pyrkimys integraatioon Turkin talouden tilaa 

 
13Akçay, Belgin & Yilmaz, Bahri: A General Outlook on Turkey-EU Relations, kirjassa Akçay, 

Belgin & Yilmaz, Bahri (toim.): Turkey’s Accession to the European Union: Political and Economic 

Challenges, 2012, Lexington Books [e-kirja], 27. 
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parantamalla. Ongelmia jäsenyydelle tuottivat muun muassa Turkin taloudellinen ja 

poliittinen epävakaus sekä ihmisoikeustilanne, esimerkiksi vuosien 1971 ja 1980 

vallankaappausten ja Kyproksen miehityksen 1974 myötä.  Vuonna 1980 Euroopan 

yhteisö ilmoitti assosiaatiosopimuksen uudelleenavauksen tapahtuvan ainoastaan 

maan ihmisoikeustilanteen parantuessa. Turkin virallinen jäsenyyshakemus hylättiin 

1987, sillä taustalla vaikutti huoli EY:n kyvystä integroida Turkin kokoinen maa 

osaksi yhteisöä sekä Turkin Euroopan keskiarvoa matalampi kehityksen taso.14  

Siinä missä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen entisiä itäblokin maita houkuteltiin 

Euroopan unionin täysivaltaisiksi jäseniksi, Turkin osalta yhteistyönäkymät koskivat 

lähinnä taloutta. EU:n ja Turkin välinen tulliunioni tuli voimaan vuonna 1996. 

Erityisesti kurdivähemmistön kohtelu ja kiistat Kreikan ja Kyproksen kanssa 

vakuuttivat EU:n siitä, että tiiviimpien välien luominen Turkin kanssa vaatisi tiettyä 

ehdollisuutta. Kreikka vastusti kiivaimmin Turkin hyväksymistä jäsenkandidaatiksi. 

Tästä huolimatta vuoden 1999 Eurooppa-neuvoston kokouksessa Helsingissä Turkki 

saavutti virallisen Euroopan unionin jäsenkandidaatin aseman. Kokouksessa 

alleviivattiin erityisesti muiden kandidaattimaiden kanssa yhtäläisiä mahdollisuuksia 

jäsenyyteen niin sanottujen Kööpenhaminan kriteerien täyttyessä. Myös Kreikka 

muutti tällöin mielensä jäsenyydestä, mihin vaikutti muun muassa vuoden 1999 

maanjäristyksen jälkeinen välien lämpeneminen Turkin kanssa.15 

Recep Tayyip Erdoğanin johtaman Oikeus- ja kehityspuolueen16 eli AKP:n noustua 

valtaan vuonna 2002 Kööpenhaminan kriteerien mukaiset niin sanotut lainsäädännön 

harmonisaatioon tähtäävät reformit kiihtyivät Turkissa. Vuonna 2004 Euroopan 

komissio arvioi, että poliittisia kriteerejä oli täytetty tarpeeksi kattavasti ja 

jäsenneuvottelut Turkin kanssa voitaisiin avata vuonna 2005. Komission suositus oli 

kuitenkin riippuvainen siitä, että EU:n kapasiteetti Turkin integroimiseen otettaisiin 

huomioon neuvotteluprosessissa. Täten komissio myönsi, että Turkin jäsenkysymys 

oli jossain määrin erityislaatuinen verrattuna muihin kandidaattimaihin. Jäsenmaiden 

huoliin kuuluivat Turkin koon, geopoliittisen sijainnin ja taloudellisen tilanteen lisäksi 

kulttuuriset piirteet sekä jäsenyyden vaikutus Euroopan työmarkkinoihin. Erityisesti 

Saksan Angela Merkel ajoi ajatusta ”etuoikeutetusta kumppanuudesta” (privileged 

 
14 Akçay & Yilmaz (2012), 11–12. 
15 Akçay & Yilmaz (2012), 13–16. 
16 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
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partnership) Turkin kanssa ”vähäosaisen jäsenyyden” (underprivileged membership) 

sijaan. Turkin jäsenyys sai kovaäänisen vastustajan Nicolas Sarkozyn noustessa 

Ranskan johtoon vuonna 2007. Lisäksi neuvotteluiden loppuunsaattamiselle ei ikinä 

asetettu minkäänlaista määräaikaa.17  

Isabel David ajoittaa Turkin luisumisen kohti autoritaarisempaa hallintoa vuoden 2007 

AKP:n uudelleenvalinnan jälkeiselle ajalle, vaikka tämä kehitys muuttui 

näkyvämmäksi vasta Gezi-puiston mielenosoitusten myötä vuonna 2013. Ennen 

protestien väkivaltaista tukahduttamista Turkki oli nähty pitkään niin sanotusti 

muslimidemokratian mallimaana. David kuitenkin uskoo, että AKP:n toimet 

demokratian edistämiseksi olivat todellisuudessa alun perinkin vain sisäpoliittinen 

työkalu, jota puolue käytti päästäkseen vallan kahvaan.18 Myös Beken Saatçioğlu 

näkee vuoden 2007 käännekohtana Turkin demokratisoimiseen tähtäävässä 

projektissa. Hänen mukaansa EU:n jäsenyyslupauksen uskottavuus laski melko pian 

neuvottelujen avaamisen jälkeen ja siitä johtuen AKP jatkoi lainsäädännön 

harmonisaatiota vain tarkkaan valituilla osa-alueilla.19 

Kuten David, myös Saatçioğlu väittää AKP:n tukeutuneen Euroopan unionin 

vaatimiin reformeihin vain vahvistaakseen kotimaan suosiotaan ja valta-asemaansa. 

AKP:n alkuvuosien reformit kehittivät Turkin poliittista areenaa uskontoon 

perustuville poliittisille liikkeille vapaammaksi ja auttoivat maata saavuttamaan 

asemansa EU:n jäsenkandidaattina. Euroopan unionin reformiagendan noudattaminen 

oli erityisen tärkeää sekulaarin armeijan ja oikeuslaitoksen vakuuttamiseksi puolueen 

aikeista kunnioittaa demokratiaa20. Kuitenkin vuoden 2007 jälkeen demokratisaatio 

jatkui ainoastaan niillä alueilla, jotka AKP katsoi itselleen sisäpoliittisesti 

hyödyllisiksi, sillä siinä vaiheessa puolue oli jo saavuttanut tarpeeksi vakaan valta-

aseman.21 Heinäkuun 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen Erdoğanin ote vallasta 

kiristyi ja sen varjolla julistettiin lopulta kaksi vuotta kestänyt poikkeustila, vangittiin 

 
17 Akçay & Yilmaz (2012), 20. 
18 David, Isabel: Strategic democratisation? A guide to understanding AKP in power, Journal of 

Contemporary European Studies, 2016, 24:4, 478–493, DOI: 10.1080/14782804.2016.1235555, 478–

479. 
19 Saatçioğlu, Beken: AKP's ‘Europeanization’ in Civilianization, Rule of Law and Fundamental 

Freedoms: The Primacy of Domestic Politics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2014, 

16:1, 86–101, DOI: 10.1080/19448953.2013.864185, 87. 
20 Saatçioğlu (2014), 98. 
21 Saatçioğlu (2014), 87–88. 
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Erdoğanin kritisoijia, rajoitettiin lehdistönvapautta sekä keskitettiin enemmän valtaa 

presidentille perustuslain reformeilla. 

Tähän mennessä neuvotteluissa 35 luvusta on avattu yhteensä 16, ja vain yksi luku on 

saatu päätökseen. Vielä vuonna 2012 EU julkaisi niin sanotun positiivisen agendan, 

jonka tarkoituksena oli vauhdittaa uusien lukujen avaamista ja neuvotteluiden 

jatkamista. Viimeisimmät luvut avattiin vuonna 2016 eli samana vuonna kuin 

pakolaissopimus solmittiin. Euroopan komission kanta on vuodesta 2018 asti ollut, 

että jäsenyysneuvotteluissa ei tällä hetkellä edetä eikä uusia lukuja voida avata Turkin 

kielteisen kehityksen takia22. Neuvotteluja ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti lopetettu, 

vaikka Turkin demokratia-, sananvapaus- ja ihmisoikeustilanne on viime vuosina 

mennyt huonompaan suuntaan ja täten kauemmas unionin jäsenyydestä. 

Arviot Turkin ja EU:n suhteen nykytilasta verrattuna aikaisempaan vaihtelevat. 

Natalie Martin ehdottaa, että pakolaiskriisin aktiivisimman vaiheen jälkeen on vain 

palattu aikaisempaan pattitilanteeseen, jossa neuvotteluja ei voida käydä, mutta niitä 

ei myöskään haluta virallisesti lopettaa23. Beken Saatçioğlun näkemyksen mukaan 

Turkin jäsenyys ei näytä kovin todennäköiseltä Euroopan parlamentin ja monen EU:n 

korkean viranomaisen lausuntojen pohjalta, erityisesti Turkissa vuonna 2017 tehtyjen 

epädemokraattisten perustuslakireformien jälkeisenä aikana. Koska jäsenmaat eivät 

ole kovin innokkaita päättämään neuvotteluja virallisesti, Turkin asemaa on sen sijaan 

alettu korostaa enenevissä määrin EU:n ”strategisena kumppanina” jäsenkandidaatin 

sijaan.24  

 

2.2. Vuoden 2015 pakolaiskriisi ja EU:n muuttoliikepolitiikka 

UNHCR:n raportin mukaan vuonna 2015 pakolaisten määrä kasvoi erityisesti Syyrian 

vuodesta 2011 kestäneen sisällissodan seurauksena. Vaikka kymmenen eniten 

pakolaisia vastaanottanutta maata sijaitsivat Euroopan ulkopuolella, lähinnä Saharan 

eteläpuolisessa Afrikassa ja Lähi-idässä, myös Eurooppaan kohdistui huomattavasti 

 
22 Euroopan komissio: Turkey 2020 Report, 6.10.2020 https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf Noudettu 17.2.2021. 
23 Martin, Natalie: From Containment to Realpolitik and Back Again: A Realist Constructivist 

Analysis of Turkey–EU Relations and the Migration Issue, Journal of Common Market Studies, 2019, 

Vol 57. No 6. pp. 1349–1365, DOI: 10.1111/jcms.12947, 1361. 
24 Saatçioğlu, Beken: The European Union’s refugee crisis and rising functionalism in EU-Turkey 

relations, Turkish Studies, 2020, Vol. 21, No. 2, pp. 169–187, DOI: 

10.1080/14683849.2019.1586542, 170. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
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aikaisempaa vilkkaampi muuttoliike. Turkki oli jo tuolloin listan kärjessä 2,54 

miljoonalla pakolaisella, suurimmaksi osaksi naapurimaansa Syyrian vaikutuksesta. 

Tämän tilanteen vaikutuksesta Eurooppaan saapui meriteitse noin miljoona pakolaista, 

kun aikaisempana vuonna määrä oli ollut 216 000. Noin puolet pakolaisista tuli 

Syyriasta ja muita merkittäviä lähtömaita olivat Irak ja Afganistan.25 Vuoden 2017 

lopulle tullessa sääntöjenvastainen maahanmuutto oli vähentynyt jo 70 % vuodesta 

2015.26 

Kun muuttoliikkeen volyymi oli kasvanut dramaattisesti, vuonna 2015 Euroopan 

komissio julkaisi uuden muuttoliikeagendan sekä suunnitelman kumppanuudesta 

kolmansien maiden kanssa27. Euroopan muuttoliikeagendan tarkoituksena oli 

reagoida kiihtyneeseen tilanteeseen ja kuolleisuuteen Välimerellä, puuttua 

salakuljetusverkostoihin ja uudistaa turvapaikanhakijoiden sijoittamista ja suojelua 

jäsenvaltioiden alueella. Keinoiksi tunnistettiin yhteistyö kolmansien maiden kanssa 

sekä ulkorajojen läheisyydessä sijaitsevien jäsenvaltioiden tukeminen.28 

Yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on kuitenkin rakennettu jo 

aikaisemmin. Euroopan unionin yksi tärkeimmistä ulkopolitiikan työkaluista, niin 

sanottu naapuristopolitiikka29 eli ENP aloitettiin vuonna 2004, jotta unionin 

rajanaapureihin pystyttäisiin luomaan läheisempiä suhteita politiikan ja talouden 

saralla ilman lupausta jäsenyydestä.30 Florian Traunerin ja Jean-Pierre Cassarinon 

mukaan EU:n muuttoliikkeen hallinnan mekanismien keskiössä on ollut kaksi 

suuntausta. Ensinnäkin ongelmia pyritään ”ulkoistamaan” painostamalla 

 
25 UNHCR: UNHCR Global Trends 2015 

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html, 5-7. Noudettu 

16.3.2021. 
26 Birchfield, Vicki L. & Harris, Geoffrey: The Expectations-Politics-Policy Conundrum: Assessing 

the Impact of the Migration and Refugee Crisis on the European Union kirjassa Dell’Orto, Giovanna 

& Wetzstein, Irmgard (toim.): Refugee News, Refugee Politics: Journalism, Public Opinion and 

Policymaking in Europe, 2019, Routledge, New York, 35. 
27 Gökalp Aras, Nefise Ela: A Game Changer in EU-Turkey Relations: The Opportunities and Pitfalls 

of Migration Policy, The International Spectator, 2019, 54:4, 47–61, DOI: 

10.1080/03932729.2019.1670481, 54–55. 
28 Euroopan komissio: Communication on the European Agenda on Migration, 13.5.2015 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf Noudettu 

15.3.2021. 
29 European Neighborhood Policy (ENP) 
30 Schumacher, Tobias: Introduction kirjassa Schumacher, Tobias; Marchetti, Andreas & 

Demmelhuber, Thomas (toim.) The Routledge Handbook on the European Neighborhood Policy, 

2017, Routledge, Lontoo, 3. 

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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läpikulkumaita kiristämään rajavalvontaa ja vastaanottamaan EU:n alueella 

säännösten vastaisesti oleskelevia siirtolaisia. Toiseksi kehitysyhteistyöllä pyritään 

vaikuttamaan lähtömaiden olosuhteisiin. Tutkijoiden mukaan näistä ensimmäisellä on 

kuitenkin ollut EU:n vakuutteluista huolimatta suurempi rooli muuttoliikekriisin 

ratkaisussa.31 

ENP:n alkuaikoina tavoitteena oli käytännössä hyvät naapurisuhteet ja itäisen 

laajentumisen myötä Schengen-alueeseen liittyvien uusien viisumisäännösten 

täytäntöönpano, sillä Eurooppaan ei haluttu luoda uusia jakolinjoja. Samalla kuitenkin 

pyrittiin yhä enenevissä määrin pitää EU-alue turvallisena rajoittamalla 

naapurivaltioiden läpi kulkevaa muuttoliikettä. Viisumikysymysten äärellä uudeksi 

normaaliksi muotoutui naapureiden kannustaminen sisäpoliittisiin reformeihin ja 

erilaisten takaisinottosopimusten solmiminen. Arabikevään myötä 2011 alettiin puhua 

yhä aktiivisemmin myös ”liikkuvuudesta”. Muuttoliikkeen ja liikkuvuuden varjolla 

avattiin keskusteluyhteyksiä myös niihin maihin, jotka eivät suostuneet 

allekirjoittamaan takaisinottosopimuksia.32 

Vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen noin puolet ENP:n rahoituksesta meni suoraan 

muuttoliikkeen hallintaan liittyviin projekteihin. EU:n lähestymistapa kriisiin oli 

kolmiosainen: haluttiin pelastaa henkiä Välimerellä, palauttaa useampia siirtolaisia 

takaisin sekä mahdollistaa siirtolaisten ja pakolaisten jääminen mahdollisimman 

lähelle lähtömaitaan. EU:n ja Turkin välistä pakolaissopimusta pidettiin tietynlaisena 

ennakkotapauksena, jonka perusteella lähdettiin kehittämään yhteistyötä muiden 

kolmansien maiden kanssa (ns. Partnership Framework). Kuitenkin esimerkiksi 

Jordanian tapauksessa painopiste on ollut huomattavasti enemmän kehitysyhteistyössä 

kuin rajavalvonnassa.33 Turkin asema on poikkeava siinä mielessä, että se ei EU:n 

virallisena jäsenkandidaattina kuitenkaan suoraan kuulu naapurustopolitiikan piiriin. 

Tästä huolimatta muuttoliikekriisiin on pyritty löytämään vastausta samankaltaisella 

yhteistyöllä, jota muihin maihin on jo pidempään sovellettu. 

Reha Atakan Çetіnin mukaan Euroopan unionin muuttoliikepolitiikka on kehittynyt jo 

pitkään osaksi turvallisuuspolitiikkaa, kun muuttoliikkeeseen liittyviä ongelmia on 

 
31 Trauner, Florian & Cassarino, Jean-Pierre: Migration: Moving to the centre of the European 

Neighbourhood Policy kirjassa The Routledge Handbook on the European Neighborhood Policy, 

2017, 394. 
32 Trauner & Cassarino (2017), 394–395. 
33 Trauner & Cassarino (2017), 396–397. 
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aktiivisesti pyritty ulkoistamaan kolmansille maille34. Muuttoliike on alettu näkemään 

jossain määrin jopa uhkana vapaudelle, turvallisuudelle ja oikeudenmukaisuudelle 

Euroopassa. Vastuun ulkoistaminen kolmansille maille onkin tarkoittanut sekä 

lähtömaita että Turkin kaltaisia läpikulkumaita ja kannustimena maille on tarjottu juuri 

viisumivapautta, EU-jäsenyyttä tai kehitysapuohjelmien kaltaisia muita poliittisia 

järjestelyjä. Tällä tavoin Euroopan unioni on edesauttanut myös näiden kolmansien 

maiden muuttoliikepolitiikan turvallistumista.35 

Euroopan unioni on pyrkinyt löytämään myös sisäisiä keinoja muuttoliikkeen 

hallintaan. Yhteistä turvapaikkapolitiikkaa on yritetty muodostaa vuodesta 1999 asti, 

mutta jäsenmaat ovat olleet lähtökohtaisesti melko vastahakoisia sitoutumaan 

sellaiseen. Vuonna 2003 julkistettiin EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä36, joka 

perustui Dublinin sopimuksen mukaisesti siihen, että turvapaikkaa tulisi hakea hakijan 

ensimmäiseksi saavuttamassa EU-maassa. Vuoden 2015 kasvaneen pakolaismäärän 

jälkeen alkoi pyrkimys tietynlaiseen taakanjakoon jäsenmaiden kesken, mutta 

erityisesti turvallisuuskysymykset ja yleinen mielipide unionin ulkopuolelta tulevaa 

muuttoliikettä kohtaan vaikeuttivat asian etenemistä. Loppuvuodesta 2017 EU oli 

allokoinut kokonaisuudessaan 10 miljardia euroa muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi, 

ja ennen kaikkea rajavalvontaa vahvistamalla sääntöjenvastainen maahanmuutto oli 

vähentynyt 70 % vuoden 2015 luvuista. Tässä muutoksessa myös Turkin ja EU:n 

pakolaissopimuksella oli merkittävä rooli. Birchfield ja Harris kritisoivat EU:ta siitä, 

että sen ratkaisut muuttoliikekriisiin eivät ole olleet pitkäaikaisia vaan ennen kaikkea 

reagointia akuutteihin ongelmiin.37 

Arne Niemann ja Natascha Zaun esittävät yhteisen järjestelmän olleen alusta alkaen 

ongelmallinen ja vuosien 2015 ja 2016 massiivinen turvapaikkahakemusten määrä 

(1,2 milj./vuosi) vain osoitti sen puutteet käytännössä. He korostavat, että 

pakolaiskriisi ei todellisuudessa johtunut pelkästään suuremmasta pakolaisten 

määrästä vaan järjestelmästä itsestään. Yhteiset standardit suojelulle ja selkeä 

vastuunjakomekanismi oli tuotu CEAS:iin jo 2013, mutta vuonna 2015 se ei vielä 

 
34 Çetіn, Reha Atakan: Externalization of the European Union Migration Regime: The Case of 

Turkey, New Political Science, 2020, VOL. 42, NO. 4, 538–557 DOI: 

10.1080/07393148.2020.1848341, 539. 
35 Çetіn (2020), 541–542. 
36 Common European Asylum System (CEAS) 
37 Birchfield & Harris (2019), 34–35. 
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näkynyt käytännön toimissa. Tämä johti siihen, että keväällä 2015 erityisesti Italia ja 

Kreikka, joihin muuttoliikkeen paine erityisesti kohdistui ja joiden 

turvapaikkajärjestelmät olivat heikkoja, päästivät lopulta tulijat jatkamaan melko 

vapaasti matkaansa muualle Schengen-alueelle. EU vastasi pakolaiskriisiin lisäämällä 

rajavalvontaa vilkkaimmilla ylityspaikoilla, erilaisilla vastuunjakoon liittyvillä 

toimilla ja niin sanotulla ulkoistamispolitiikalla, johon myös pakolaissopimus kuului. 

Lisäksi turvapaikkakriteereitä pyrittiin uudelleenmäärittelemään sekä pysäyttämään 

pakolaisten lähteminen lähtö- ja läpikulkumaista.38 

 

2.3. Yhteistyö Turkin kanssa: vuoden 2016 pakolaissopimus 

Nefise Ela Gökalp Aras näkee, että vuonna 2011 alkanut Syyrian sisällissota ja sen 

kiihdyttämä muuttoliike kokonaisuudessaan on ollut merkittävä käännekohta Turkin 

ja Euroopan unionin suhteissa. Erityisesti vuoden 2015 pakolaiskriisin myötä Turkki 

on käyttänyt tukalaa tilannetta ulkopoliittisena työkaluna.39 Aikaisempi tutkimus 

vaikuttaa olevan yhtä mieltä siitä, että pakolaiskriisi ja tarkemmin juuri 

pakolaissopimus ovat muokanneet Turkin ja EU:n suhteita. Kysymys on enemmänkin 

siitä, kuinka suuri muutos todellisuudessa on ollut ja mikä sen pääasiallinen vaikutin 

on ollut – pakolaiskriisi vai Turkin epädemokraattinen kehityssuunta? 

EU-jäsenyyden näkymät ovat vaikuttaneet Turkin maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikkaan 1990-luvulta asti, ja jo silloin merkittävin määrittävä piirre oli 

Turkin asema läpikulkumaana kohti Eurooppaa. Sen jälkeen, kun Turkki hyväksyttiin 

kandidaattimaaksi, Euroopan unioni asetti jäsenyydelle myös muuttoliikkeeseen 

perustuvia ehtoja. Sovittiin, että Turkki tukee EU:n ulkoista rajavalvontaa, omaksuu 

EU:n viisumipolitiikan pääpiirteet, allekirjoittaa pakolaisten palautussopimuksen ja 

lakkauttaa Geneven sopimuksen (1951) maantieteellisen rajoituksen eli tulkinnan 

muuttosuunnasta Euroopasta poispäin. EU taas lupasi vastineeksi taloudellista tukea, 

viisumivapauden ja tietysti muiden ehtojen täyttyessä myös täyden EU-jäsenyyden. 

 
38 Niemann, Arne & Zaun, Natascha: EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: Theoretical 

and Empirical Perspectives, Journal of Common Market Studies, 2018, Vol 56. No 1. pp. 3–22 DOI: 

10.1111/jcms.12650, 3–4. 
39 Gökalp Aras (2019), 48. 
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Turkki ei monista reformeista huolimatta kuitenkaan toteuttanut maantieteellisen 

rajoituksen poistoa tai kaikkia viisumivapauden vaatimia seikkoja.40 

Syyrian sisällissodan alkaessa Turkilla oli niin sanottu avoimien ovien linja 

syyrialaisten pakolaisten suhteen. Konfliktin pitkittyessä kävi kuitenkin selväksi, ettei 

Turkilla olisi yksin resursseja hallita tilannetta, ja alueellisen politiikan sijaan Turkin 

katse kääntyikin kansainväliseen yhteistyöhön kriisinhallinnan saralla. Sittemmin 

Turkki on kuitenkin alkanut taas eristäytymään kansainvälisestä yhteisöstä. Gökalp 

Aras argumentoi vuonna 2013 solmitun takaisinottosopimuksen Turkin ja EU:n välillä 

olleen käännekohta sille, että Turkki alkoi turvautumaan ehdollisuuteen suhteessaan 

Euroopan unioniin. Sopimus takasi mahdollisuuden palauttaa kansalaisia Turkkiin 

jäsenvaltioiden alueelta, ja käsitteli myös Turkin kautta saapuneiden kolmansien 

maiden kansalaisten ja valtiottomien kohtaloa.41 

Kun muuttoliikkeen volyymi kasvoi dramaattisesti vuonna 2015, EU pyrki 

muodostamaan kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa ympäri Välimeren alueen. 

EU:n osoittautuessa kyvyttömäksi löytämään sisäisiä ratkaisuja, Turkin merkitys 

kumppanimaana kasvoi yhä enemmän. Jaettu strateginen intressi kriisin 

ratkaisemiseksi kuitenkin tiivisti EU:n ja Turkin yhteistyötä, kun jäsenneuvotteluissa 

ei ollut päästy vuosiin etenemään.42 Turkki osoitti tietynlaista opportunismia, kun 

pakolaiskriisin luomat puitteet sulautuivat osaksi Turkin ja EU:n neuvotteluasemia 

antaen Turkin vaatimuksille lisää vipuvoimaa43.  

Lopulta maaliskuussa 2016, Turkin ja Kreikan välillä lisääntyneiden rajanylitysten 

vuoksi, Turkki ja EU julkaisivat pakolaissopimuksena tunnetun yhteisen EU-Turkki-

julkilausuman eli pakolaissopimuksen. Sopimuksen pyrkimyksenä oli vähentää 

Egeanmeren ylityksistä johtuvaa kuolleisuutta, puuttua pakolaisten 

salakuljetusverkostoihin ja korvata laiton muuttoliike laillisella. Turkki lupasi ottaa 

vastaan ne laittomasti Eurooppaan saapuneet siirtolaiset, jotka olivat ylittäneet Turkin 

ja Kreikan välisen rajan sopimuksen solmimisen jälkeen eivätkä täyttäneet 

kansainvälisen suojelun ehtoja. Lisäksi sopimus merkitsi kaikkien niiden siirtolaisten 

palauttamista Turkkiin, joiden matka pysäytettäisiin heidän ollessaan vielä Turkin 

 
40 Gökalp Aras (2019), 51. 
41 Gökalp Aras (2019), 54–55. 
42 Saatçioğlu (2020), 174. 
43 Gökalp Aras (2019), 54–55. 
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aluevesillä. Sopimuksen ajatuksena oli turvapaikanhakijoiden hallittu 

vastaanottaminen järjestelmän kautta: jokaista Kreikan saarilta Turkkiin palautettua 

syyrialaista vastaan toinen syyrialainen siirrettäisiin Turkista johonkin EU-maahan.44 

Muita pakolaisia sopimus takaisinotosta ei ottanut huomioon. Turkki lupasi myös 

vahvistaa rannikkovartiostoaan ja laittomien rajanylitysten vähentämiseksi sovittiin 

yhteistyöstä EU:n rajavalvontaviranomaisten kanssa45. 

Merkittävää sopimuksessa on, että pelkän muuttoliikettä koskevan yhteistyön lisäksi 

siihen sisältyi myös pykäliä jäsenneuvotteluprosessin edistämisestä pitkän hiljaiselon 

jälkeen sekä tulliunionin päivittämisestä. Kuitenkin esimerkiksi viisumivapauden 

toteuttamiseksi Turkilta vaadittiin edelleen tiettyjen ehtojen täyttämistä, vaikkakin 

Saatçioğlun mukaan EU on sopimuksen jälkeen usein priorisoinut käytännöllistä 

suhdetta Turkin kanssa ehdollisuuden ylitse.46 

Saatçioğlu pitää muuttoliikkeen ympärille muotoutunutta yhteistyösuhdetta 

epäsymmetrisenä, sillä Euroopan unioni on ollut huomattavasti riippuvaisempi 

Turkista kriisin ratkaisussa kuin Turkki siitä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että 

yhteistyötä muodostaessaan EU katsoi läpi sormien Turkin kehitystä yhtä kauemmaksi 

unionin asettamista poliittisista kriteereistä. Saatçioğlu näkee juuri näiden 

pakolaissopimukseen johtaneiden neuvotteluiden muokanneen EU:n ja Turkin välistä 

suhdetta huomattavasti, tuoden mukanaan muun muassa säännölliset kahdenväliset 

huippukokoukset aiemman jäsenyyskeskustelun ympärille muotoutuneen suhteen 

sijaan.47 

Uudenlaisen suhteen muodostumiselle oli merkittävää juuri EU:n omien 

demokraattisten periaatteidensa ohittaminen kriisin ratkaisemisen ja strategisen 

kumppanuuden vuoksi.48 Esimerkiksi Amnesty Internationalin arvion mukaan 

Euroopan unioni pyrki sopimuksen myötä kääntämään selkänsä pakolaiskriisille. 

Amnesty International näki, että sopimus on kansainvälisen lain vastainen muun 

 
44 Gökalp Aras (2019), 55. 
45 Çetіn (2020), 551. 
46 Saatçioğlu (2020), 174. 
47 Saatçioğlu (2020), 175–177. 
48 Saatçioğlu (2020), 177. 
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muassa pakolaisten Turkkiin palauttamiseen tähtäävän pykälän takia, sillä Turkkia ei 

voinut laskea turvalliseksi maaksi.49  

Sopimuksessa on nähty useita ongelmallisia kohtia. Ensinnäkin Turkin 

turvapaikkajärjestelmän ei ole katsottu täyttävän kansainvälisiä standardeja. 

Erityisesti muiden kuin syyrialaisten on ollut vaikeaa saada maassa pakolaisstatusta, 

ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Turkkia siitä, että se on myös lähettänyt 

pakolaisia takaisin Syyriaan. Lisäksi Turkin asema ”turvallisena kolmantena maana” 

ei ole välttämättä ollut paikkansapitävä ennen kaikkea vuoden 2016 

vallankaappausyrityksen jälkeisten toimien takia.50 

Myös Niemann ja Zaun näkevät ongelmalliseksi, että pakolaissopimuksen keskeinen 

asema kriisin ratkaisemisessa aiheutti EU:n riippuvaisuuden Turkista. Sopimus ei 

myöskään huomioinut niitä pakolaisia, jotka tulivat Kreikkaan ennen 20. maaliskuuta 

2016, ja joiden humanitaarinen tilanne oli huolestuttava. Lisäksi syyrialaisten 

uudelleensijoittaminen Turkista Eurooppaan eteni erittäin hitaasti. Sopimus ei ollut 

kumpaakaan osapuolta laillisesti sitova, vaan nimenomaan ainoastaan yhteinen 

julkilausuma EU:n ja Turkin välillä, eikä esimerkiksi EU-instituutioita voitaisi siis 

pitää vastuussa sopimuksen seurauksista.51 

Demirsu ja Cihangir-Tetik alleviivaavat tutkimuksessaan EU:n retoriikkaa ”yhteisen 

taakan jakamisesta” Turkin kanssa sekä Turkin toimien ylitsepursuavaa ylistämistä. 

Pakolaiskriisi nähtiin siis ainakin virallisissa yhteyksissä yhteisenä ongelmana ja 

Turkkia pyrittiin sitouttamaan sen ratkaisuun. Rajavalvonnan ja turvallisuuden 

näkökulmasta Turkista saapuvat pakolaiset nähtiin ennen kaikkea uhkana ja tämä 

huoli nostettiin esiin myös pakolaissopimukseen kuuluvan viisumivapauden 

edistämisen osalta. Rajavalvonnan korostaminen on osa myös EU:n aiempia 

terrorisminvastaisia toimia, joiden pohjalta turvallisuuspolitiikka on liitetty vahvasti 

muuttoliikkeen hallintaan.52  

Yhteistyötä Turkin kanssa on pidetty tärkeänä maan geopoliittisen sijainnin takia – 

EU näkee Turkin siltana idän ja lännen välillä, ja merkittävänä toimijana Lähi-idässä. 

 
49 Amnesty International: EU-Turkey Refugee Deal a Historic Blow to Rights, 18.3.2016. 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-a-historic-blow-to-rights/ 

Viitattu 23.4.2021. 
50 Niemann & Zaun (2018), 9. 
51 Niemann & Zaun (2018), 9. 
52 Demirsu & Cihangir-Tetik (2019), 630–634. 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-a-historic-blow-to-rights/


 

22 

 

Turkki oli siis EU:n näkökulmasta avainasemassa pakolaiskriisin hallinnassa. 

Toisaalta Turkin yhä aktiivisempi ulkopolitiikka ja viisumivapaussopimukset muiden 

alueen maiden kanssa näyttäytyvät EU:lle myös riskinä. Tämän tutkielman kannalta 

mielenkiintoinen huomio on, että yhteistyön pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on todella 

nähty energisoivan jäsenyyskeskustelua. Demirsun ja Cihangir-Tetikin mukaan 

aineistosta kävi hyvin selväksi, että EU:ssa uskottiin Turkin aseman 

jäsenkandidaattina olevan jatkossakin tärkein pohja yhteistyölle. Jäsenyyteen liittyvä 

ehdollisuus pysyi mukana EU:n virallisessa diskurssissa ja se oli vahvasti sidottuna 

pakolaiskriisin torjuntaan liittyviin seikkoihin.53 

Lisäksi viisumivapauden maininnan pakolaissopimuksen yhteydessä oli tarkoitus 

kannustaa Turkkia toimimaan pakolaiskysymyksessä EU:n edun mukaisesti. Demirsu 

ja Cihangir-Tetik toteavat lisäksi taloudellisen dialogin vauhdittuneen 

pakolaissopimuksen myötä.54 EU sitoutui sopimuksessa tukemaan Turkkia 

taloudellisesti 6 miljardin euron edestä ja näin suuren panostuksen voidaan katsoa 

antaneen Turkille lisää poliittista vipuvoimaa.  

Presidentti Erdoğan on uhannut useampaan otteeseen avata rajat Eurooppaan, 

esimerkiksi silloin kun Turkin vallankaappausyrityksen jälkeen marraskuussa 2016 

Euroopan parlamentti äänesti jäsenyysneuvotteluiden pysäyttämisen puolesta. Lisäksi 

Turkki keskeytti takaisinottosopimuksen toimeenpanon heinäkuussa 2019 

vastalauseena EU:n pakotteille liittyen Turkin kaasunporausoperaatioon Kyproksen 

aluevesillä. Samalla Turkki pääsi muistuttamaan EU:ta siitä, että viisumivapaus ei ole 

edennyt sovitun mukaisesti.55 Uhkaus pakolaissopimuksesta irtautumisesta on 

toistunut myös Turkin kahdenkeskisten diplomaattisten kriisien aikana eri valtioiden 

kanssa. Jos EU:n pyrkimys jäsenneuvotteluiden edistämisessä tosiaan oli Turkin 

sisäisen kehityssuunnan ohjaileminen, niin pakolaissopimuksen jälkeen 

mahdollisuudet tällaiseen ovat selkeästi kaventuneet. 

Toisin kuin Demirsun ja Cihangir-Tetikin artikkeli ehdottaa, Gökalp Arasin mukaan 

huolimatta siitä, että pakolaissopimuksessa mainittiinkin Turkin EU-jäsenyys, se ei 

ollut kummallekaan osapuolelle sopimuksen todellinen tavoite. Näin ollen 

muuttoliikepolitiikkaa voidaan katsoa myös jäsenyyskeskustelun ulkopuolisena 

 
53 Demirsu & Cihangir-Tetik (2019), 635–637; 639. 
54 Demirsu & Cihangir-Tetik (2019), 637. 
55 Gökalp Aras (2019), 55–57. 
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yhteistyön muotona.56 Martin taas huomauttaa, että Eurooppa-neuvoston vihdoin 

julkaistessa negatiivisen lausunnon Turkin jäsenyysnäkymistä vuonna 2018, tilanne 

muuttoliikkeen osalta oli jo huomattavasti helpottanut. UNHCR:n tilastojen mukaan 

vuoden 2016 tammikuusta kesäkuuhun 168 400 ihmistä ylitti Egeanmeren, kun saman 

aikavälin luku vuonna 2018 oli enää vain 13 700. EU kuitenkin maksoi Turkille toisen 

puoliskon sopimuksessa luvatusta 6 miljardista vielä vuonna 2018 ja yhteistyö 

muuttoliikkeen saralla jatkui. EU:lle ominaista onkin ollut kritisoida Turkin 

ihmisoikeustilannetta tai demokratian tilaa, mutta samalla hengenvedolla korostaa 

Turkin tärkeyttä strategisena kumppanina.57 Pidemmällä aikavälillä on haasteellista 

arvioida, missä määrin Turkin EU-jäsenyyttä on pidetty realistisena. Se on joka 

tapauksessa pysynyt mukana keskusteluissa läpi pakolaiskriisin. 

Joka tapauksessa muutos aikaisempaan on selkeä: Turkin ja EU:n yhteistyö sekä 

korkean tason dialogi vilkastuivat selvästi pakolaiskriisin myötä. Siinä missä Gökalp 

Aras ja Saatçioğlu näkevät pakolaissopimuksen tuoneen pitkäaikaisemman 

muutoksen EU:n ja Turkin suhteisiin kohti funktionaalisempaa lähestymistapaa, 

Martin analysoi muutoksen olleen jossain määrin lyhytaikaisempaa reaalipolitiikkaa 

ja näyttöä EU:n kyvystä joustaa liberaaleista arvoistaan tilanteen mukaan. Demirsu ja 

Cihangir-Tetik tunnistavat myös uudenlaisen kumppanuuden Turkin ja EU:n välillä: 

he näkevät jäsenyysoption pysyneen EU:n näkökulmasta ajankohtaisena kriisin 

aikana, mutta sittemmin tämä mahdollisuus on hiipunut58. Yhteistyö on siis Euroopan 

unionin näkökulmasta nojannut viime vuosina enemmänkin tiettyihin 

asiakysymyksiin varsinaisten jäsenneuvottelujen sijaan. 

 

2.4. Euroopan parlamentti, muuttoliike ja pakolaissopimus 

Esther Lopatinin mukaan Euroopan parlamentin asenteet muuttoliikettä kohtaan 

tiukentuivat vuosien 1999 ja 2009 välillä. Hänen mukaansa muutokseen liittyi 

vahvasti parlamentin auktoriteetin ja päätösvallan kasvu niin sanotun 

”yhteispäätösmenettelyn” myötä.59 Tänä päivänä menettely tunnetaan Euroopan 

 
56 Gökalp Aras (2019), 58. 
57 Martin (2019), 1360–1361. 
58 Demirsu & Cihangir-Tetik (2019), 639. 
59 Lopatin, Esther: The Changing Position of the European Parliament on Irregular Migration and 

Asylum under Co-decision, Journal of Common Market Studies, 2013, 51:4, 740–755, DOI: 

10.1111/jcms.12015, 739. 
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unionin tavallisena lainsäätämisjärjestyksenä ja käytännössä se tarkoittaa, että myös 

Euroopan parlamentin on hyväksyttävä EU:n lainsäädäntö yhdessä jäsenmaiden 

hallitusten muodostaman Euroopan unionin neuvoston kanssa60. Euroopan 

parlamentin katsottiin pitkään olleen poikkeuksellisen positiivisesti maahanmuuttoon 

suhtautunut instituutio, mutta vuoden 2005 muutosten jälkeen monet 

europarlamentaarikot muuttivat kantaansa61. Maahanmuutto alettiin myös nähdä yhä 

enemmän turvallisuuspoliittisena kysymyksenä 2000-luvun alun terrori-iskujen 

jälkeen ja myöhemmin myös pakolaiskriisin vaikutuksesta62.  

Lopatinin mukaan vuoden 2005 jälkeen monet niistä edustajista, jotka aiemmin olivat 

kannattaneet liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, siirtyivät äänestämään 

rajoittavamman politiikan puolesta. Lopatin arvioi parlamentin suhtautumisen olevan 

yhteydessä instituutioiden väliseen dynamiikkaan. Hän näkee, että myös laajemmassa 

mittakaavassa ne instituutiot, joilla on vähemmän päätösvaltaa, kannattavat 

liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa kuin ne instituutiot, joilla on enemmän 

vastuuta. Toisin sanoen, lainsäädännöllisissä kysymyksissä Euroopan parlamentin oli 

parempi hieman mukailla neuvoston kantoja, jotta edes joitakin ehdotettuja muutoksia 

saataisiin läpi.63  

Krotký ja Kaniok korostavat, että kyse on nimenomaan muutoksessa 

europarlamentaarikkojen äänestyskäyttäytymisessä. Parlamentin väittelyissä 

pidetyissä puheenvuoroissa liberaalimpi lähestymistapa maahanmuuttopolitiikkaan on 

ollut enemmän esillä, vaikka äänestyksessä otettaisiinkin rajoittavampi kanta. Mitä 

tulee yksittäisten europarlamentaarikkojen välisiin eroihin, Krotkýn ja Kaniokin 

tulosten mukaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden edustajat peräänkuuluttavat 

parlamentin väittelyissä turvallisuuspoliittisempaa suhtautumista maahanmuuttoon. 

Myös edustajan sijoittuminen oikeisto-vasemmisto-akselilla toimii selkeästi kantoja 

määrittävänä tekijänä: oikealle sijoittuvat edustajat kannattavat rajoittavaa politiikkaa, 

kun taas vasemmalle ja keskustavasemmalle sijoittuvat ottavat useammin liberaalin 

kannan puheissaan. Krotký ja Kaniok allekirjoittavat näkemyksen, että äärioikeisto on 

suhtautumisessaan kaikkein yhtenäisin ja laittaa näille kysymyksille enemmän 

 
60 Euroopan unioni: Päätöksenteon eteneminen EU:ssa, https://europa.eu/european-

union/law/decision-making/procedures_fi Viitattu 29.4.2021. 
61 Lopatin (2013), 739–740. 
62 Krotký & Kaniok (2021), 180. 
63 Lopatin (2013), 739–742. 

https://europa.eu/european-union/law/decision-making/procedures_fi
https://europa.eu/european-union/law/decision-making/procedures_fi
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painoarvoa verrattuna perinteisempiin puolueisiin. Lisäksi yhteys euroskeptismin ja 

maahanmuuttoon kohdistuvan kriittisen asenteen välillä on löydettävissä.64 

Lopatinin artikkelin tarkasteluaikana parlamentin ryhmäjako oli hieman erilainen kuin 

vuosina 2014–2019. Isoimmista ryhmistä hän kuitenkin tunnisti selkeimmän 

muutoksen liberaalista rajoitetumman politiikan tukemiseen ALDE:n, S&D:n ja 

GUE/NGL-ryhmien edustajilta. Greens/EFA-ryhmän linja pysyi tasaisemman 

liberaalina vuoden 2005 molemmin puolin, kun taas EPP edusti tuolloin 

konservatiivisempaa ja rajoitetumpaa maahanmuuttopolitiikkaa. Lopatin uskoo 

muutoksen johtuneen ennen kaikkea suuremmasta paineesta tehdä kompromisseja 

tulosten saavuttamiseksi. Muita syitä saattoivat olla Euroopan kasvanut työttömyys tai 

suurempi turvapaikkahakemusten määrä, mikä olisi vaikuttanut eurooppalaisten 

yleisiin asenteisiin maahanmuuttoa kohtaan.65 

Tärkeä pointti parlamentin väittelyitä tutkiessa on myös europarlamentaarikkojen 

kaksinainen rooli: toisaalta he ovat velvollisia noudattamaan edustamansa kansallisen 

puolueen linjauksia, mutta toisaalta myös toimimaan ryhmänsä yleisten linjauksien 

mukaisesti Euroopan parlamentissa. Kun nämä kaksi ovat konfliktissa keskenään, 

noudattavat edustajat tutkimusten mukaan useimmiten kansallisten puolueidensa 

linjoja. Poikkeuksena kansalliseen politiikkaan, voidaan katsoa parlamentin 

väittelyiden puheenvuorojen yleisön olevan äänestäjien sijaan enemmänkin 

kansalliset puolueet ja Euroopan unionin muut instituutiot.66 Kuten Lopatin korostaa, 

moninaiset seikat voivat siis vaikuttaa edustajien asennoitumiseen myös 

pakolaissopimukseen liittyvissä väittelyissä, mutta selkeä osa kokonaiskuvaa ovat 

lisäksi parlamentin rajalliset vaikutusmahdollisuudet unionin sisällä. 

Tämän tutkielman aineistossa Euroopan parlamentin edustajien puheenvuoroista on 

havaittavissa kolme erilaista suhtautumista pakolaissopimukseen, joista kaksi ovat 

selkeästi vallitsevia ja kolmas vähemmistössä. Ensimmäisessä suuntauksessa 

pakolaissopimus tai vähintään yhteistyö Turkin kanssa pakolaiskriisin osalta 

hyväksytään, mutta Turkin sisäinen kehitys, ihmisoikeusloukkaukset ja 

lehdistönvapaus nostetaan esiin ongelmana.  

 
64 Krotký & Kaniok (2021), 179–181. 
65 Lopatin (2013), 752–753. 
66 Krotký & Kaniok (2021), 182; 189. 
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Toisessa suuntauksessa priorisoidaan pakolaiskriisin ratkaisu paljon vahvemmin, eikä 

näitä epäkohtia yhtä nosteta vahvasti esiin. Vaikka molemmissa suuntauksissa pakkoa 

painotetaan ensisijaisena motivaattorina, niin toisessa kriisin hallinta menee selkeästi 

etusijalle suhteessa Turkin demokratian murentumiseen tai ihmisoikeusloukkauksiin. 

Turkin asemaa jäsenkandidaattina ei välttämättä kritisoida kovin vahvasti näissä 

kahdessa ensimmäisessä suuntauksessa, mutta mahdollisten neuvotteluiden suhteen 

peräänkuulutetaan rehellisyyttä ja realistisuutta. Vaikka ryhmien suhtautumisessa 

näkyy ajallisia muutoksia, ensimmäisestä suuntauksesta hyvä esimerkki on 

Greens/EFA-ryhmittymä ja toisesta EPP. 

Kolmas suuntaus taas poikkeaa näistä merkittävästi, sillä siinä vastustetaan yhteistyötä 

ja erityisesti ajatusta Turkin ja EU:n yhteisestä tulevaisuudesta. Kritiikin fokus on 

ennen kaikkea Turkin potentiaalisessa EU-jäsenyydessä ja tähän liittyvässä 

rahoituksessa. Turkki nähdään kokonaisuudessaan eurooppalaisiin arvoihin 

sopimattomana ja myös uskonnollisia sekä maantieteellisiä argumentteja käytetään 

vastustamaan yhteistyötä. Tässä ajatusmallissa Turkki hyväksikäyttää epätoivoista 

EU:ta saadakseen poliittisia ja taloudellisia myönnytyksiä. Varsinaisia vaihtoehtoisia 

ratkaisuja pakolaiskriisin hallintaan ei kolmannessa suuntauksessa tarjota. Tämä 

kolmas suuntaus vaikuttaa vastaavan hyvin myös Krotkýn ja Kaniokin mainitsemaa 

radikaalin oikeiston ilmiötä – erityisesti EFDD, ECR ja ENF vaikuttavat pitävän 

varsin yhtenäistä sekä äänekästä linjaa pakolaissopimuksen vastustamisessa. Sen 

sijaan isoimmat ryhmät usein jopa mainitsevat puheissaan, jos pakolaissopimuksesta 

on paljon erilaisia mielipiteitä ryhmän sisällä. 

Turkin sisäisen kehityksen ja kasvavien ihmis- ja perusoikeusloukkausten mukana 

myös kritiikki pakolaissopimusta kohtaan kasvaa läpi aineiston, tehden erityisesti 

kahdesta ensimmäisestä suuntauksesta pirstaleisempia. Aineiston loppupuolta kohden 

vahvistuu ajatus siitä, että pakolaissopimus on tullut tiensä päähän. Tästä huolimatta 

suurimmassa osassa puheenvuoroista sen katsotaan toimineen halutunlaisesti, 

vähentäen Eurooppaan tulijoiden määrää ja Välimeren kuolleisuutta. Komission ja 

Euroopan unionin neuvoston edustajien viestejä tulkitessa on muistettava, että näitä 

elimiä edustaessa toimitaan yhteisesti sovitun linjan mukaisesti ja puheenvuorojen 

tavoitteena on ollut nimenomaan saada Euroopan parlamentin tuki päätösten taakse. 

Näin ollen analyysissa näiden puheenvuorojen on myös tulkittu edustavan kyseessä 

olevan instituution yhteistä linjaa. 
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Argumenteista koottujen kuuden kategorian sisään mahtuu sopimukseen sekä 

positiivisesti että negatiivisesti suhtautuvien edustajien puheenvuoroja. Vaikka 

pakolaiskriisin haasteista ja Turkin sisäisestä kehityksestä oltaisiinkin samaa mieltä, 

näitä asioita on myös priorisoitu eri tavoin päätyen erilaiseen lopputulokseen. 

Seuraavissa kappaleissa pyrinkin selvittämään esimerkkien kautta tarkemmin, mitkä 

ovat Euroopan parlamentissa useimmin käytettyjä argumentteja pakolaissopimuksen 

liittyen. Lopuksi pohdin, miltä saamani tulokset vaikuttavat aiemman tutkimuksen 

valossa. 
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3. Sopimuksen sisäiset vaikutukset Euroopan unionille 
 

3.1. Turkin tuplarooli – jäsenkandidaatti vai strateginen kumppani? 

Yleisin, useimmiten pakolaissopimuksen vastustukseen käytetty argumentti liittyy 

Turkin tulevaisuuteen Euroopan unionin jäsenvaltiona. Jo muutama vuosi ennen 

pakolaiskriisiä jäsenneuvottelut olivat hidastuneet ja Turkin näkemys 

tulevaisuudestaan EU:n jäsenmaana muuttunut, vaikka Turkki olikin edelleen 

virallinen jäsenkandidaatti. Kun pakolaissopimukseen kirjattiin varsinaiseen 

pakolaiskriisiin liittyvien ratkaisujen lisäksi jäsenneuvotteluiden ja viisumivapauden 

edistäminen sekä tulliliiton uudistaminen, herätti se vastustusta monella rintamalla. 

Aineiston perusteella suurin pelko vaikutti olevan, että sopimuksen myötä Turkille 

myönnettäisiin jäsenyys, vaikka se ei täyttäisikään tarvittavia kriteerejä.  

Läpi aineiston erityisesti komission ja Euroopan unionin neuvoston edustajat 

korostivat, että Turkki on samanaikaisesti sekä jäsenkandidaatti että strateginen 

kumppani, ja näitä molempia yhteistyön muotoja tulisi tahollaan jatkaa ja kehittää. 

Yhteistyö pakolaiskriisin osalta nähtiin suorastaan välttämättömänä, ja vuoden 2015 

loppupuolella sopimusta perustellessa Turkin tuplaroolia ja yhteistyön 

monitasoisuutta alleviivattiin erityisen paljon: 

“Turkey is indeed a strategic partner for Europe. We need to work in partnership 

with Turkey if we want to tackle effectively all these crises, and in particular the 

Syrian one. This cooperation is not only possible, it is absolutely necessary. We 

share so many interests, the most important one being peace and stability in our 

common region. … A reinforced political dialogue between the EU and Turkey, in 

addition to the accession negotiations, would allow us jointly to address key issues 

of mutual interest. Turkey is an accession country, but it is also a strategic partner 

for us in the region. We need to make sure that our work with Turkey develops 

strongly and consistently on these two dimensions in parallel.”67 

– Nicolas Schmit, Euroopan unionin neuvosto (Luxemburg) 

Nicolas Schmit peräänkuuluttaa nimenomaan molempien yhteistyön muotojen 

samanaikaista kehittämistä. Hän näkee, että jäsenneuvotteluista irrallaan oleva dialogi 

on tärkeää juuri Turkille ja EU:lle yhtenäisten intressien kohdalla. Hän antaa tästä 

esimerkkinä rauhan ja vakauden yhteisessä naapurustossa. Schmit ei näe kuitenkaan 

 
67 Euroopan parlamentti: Situation in Turkey, 7.10.2015. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-10-07-ITM-008_EN.html Noudettu 

19.4.2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-10-07-ITM-008_EN.html
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vaihtoehtona, että Turkin kandidaattiasemasta luovuttaisiin. Nämä kumppanuuden 

muodot ikään kuin täydentävät toisiaan, mutta pysyvät kuitenkin toisistaan erillisinä. 

Euroopan unionille Turkin rooli on siis kaksinainen ja tämä näkemys pysyy vahvana 

koko tarkastelujakson ajan. Turkin ongelmallisuus EU:n kumppanimaana myönnetään 

kuitenkin selväsanaisemmin pahimman pakolaiskriisin jo laannuttua vuonna 2017: 

“We cannot, we do not, and we will continue not to ignore these current negative 

developments. In our dialogue we insist that Turkey respect the highest democratic 

standards it has committed to as a candidate country to the European Union and as a 

member of the Council of Europe. … Turkey is also our neighbour and a key player 

in a strategic region for the European Union. We are partners – difficult partners 

sometimes – but we work together on many different files that are fundamental both 

for the European Union and for Turkey, from counter-terrorism to migration to 

Syria, to name but a few.” 68 

– Johannes Hahn, komission jäsen (Itävalta) 

Kuten tässä Johannes Hahnin kommentissa, komission ja neuvoston parlamentille 

kohdistetuissa puheenvuoroissa usein vakuutellaan, että Turkin sisäistä negatiivista 

kehityssuuntaa ei sivuuteta eikä yhteistyön hetkittäistä vaikeutta kielletä. 

Kumppanuutta tulee silti jatkaa niin jäsenneuvotteluihin kuin 

muuttoliikekysymykseenkin liittyen mahdollisista haasteista huolimatta. 

Moni europarlamentaarikko kritisoi pakolaissopimuksen solmimista siitä 

näkökulmasta, että se vaikuttaa pikakaistalta jäsenyyteen. Heidän huolenaan on, että 

pakolaissopimuksesta johtuen jäsenyyteen vaadittujen Kööpenhaminan kriteerien 

täyttäminen ohitettaisiin. Osalle pakolaissopimuksen sitominen jäsenneuvottelujen 

edistämiseen on ongelmallista siksi, että he katsovat Turkin olevan Euroopan 

ulkopuolinen maa eikä sen siksi kuuluisi olla edes jäsenkandidaatti. 

“And, to answer Mr. Brok’s ludicrous point, we can cooperate fully with Turkey 

without admitting Turkey to the European Union. The fact is that Turkey is an Asian 

country and can never be an EU Member State.”69 

– William (The Earl of) Dartmouth (EFDD, Iso-Britannia)  

Esimerkiksi tässä englantilaisen William Dartmouthin puheenvuorossa kannatetaan 

yhteistyötä Turkin kanssa pakolaiskriisin saralla, mutta samalla alleviivataan Turkin 

 
68 Euroopan parlamentti: Turkey-EU relationship, 12.9.2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2017-09-12-ITM-017_EN.html Noudettu 

19.4.2021. 
69 Situation in Turkey, 10/2015. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2017-09-12-ITM-017_EN.html
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EU-jäsenyyden yksinkertaista mahdottomuutta vetoamalla sen maantieteelliseen 

sijaintiin suurimmaksi osaksi Aasian puolella. Siksi Dartmouthin mukaan näitä kahta 

yhteistyön muotoa ei tulisi yhdistää toisiinsa, niin kuin jo vuoden 2015 loppupuolella 

suunniteltiin tehtävän. 

Monet edustajat näkevät pakolaissopimuksen ongelmien ulkoistamisena sen 

lupauksen avulla, että Turkkia odottaisi tulevaisuudessa jäsenyys. Vaikka he eivät 

suoraan tyrmäisikään yhteistyötä Turkin kanssa, he peräänkuuluttavat ennen kaikkea 

rehellisyyttä ja realismia, mitä tulee jäsenkysymykseen: 

”Yes, Turkey is a major important NATO ally of ours, but as Turkey’s ally, let us be 

more honest with them. Let us not pretend that EU membership is on the horizon. 

There are far too many people in the EU who will never accept Turkey for reasons 

including: pure prejudice against Turks and their faith; concerns over human rights; 

concerns over freedom of movement; concerns over the number of votes that they 

would have in Council and in Parliament; and concerns over EU borders being 

extended to Iraq, Iran and Syria.”70 

– Syed Kamall (ECR, Iso-Britannia) 

Syed Kamall tuo puheenvuorossaan myös uuden näkökulman kumppanuuteen Turkin 

kanssa, joka tosin pätee vain osaan jäsenmaista: Turkki on myös Naton jäsen, eli 

tietynlainen kumppanuus ei lopu, vaikka jäsenneuvottelut eivät jatkuisikaan. Hän 

näkee jäsenkysymyksen ylipäätään mahdottomaksi EU:n omien ennakkoluulojen, 

Turkin koon ja maantieteellisen sijainnin sekä ihmisoikeusloukkauksien vuoksi. 

“Turkey has no place within a European Union but these guys, Mr. Timmermans et 

al., have agreed as part of this deal to quicken up Turkish accession.” 71 

– Paul Nuttall (EFDD, Iso-Britannia) 

Osa parlamentin edustajista katsoo, ettei heitä ole kuultu tarpeeksi yhteistyöhön 

liittyviä päätöksiä tehdessä. Esimerkiksi Paul Nuttall vihjaa puheenvuorossaan, että 

komissio on itsenäisesti sopinut jäsenyyden nopeuttamisesta, vaikka tosiasiallisesti 

Turkilla ei olisi paikkaa Euroopan unionissa. Sopimuksessa kynnyskysymyksenä 

 
70 Euroopan parlamentti: EU-Turkey Summit, 2.12.2015.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-12-02-ITM-009_EN.html Noudettu 

19.4.2021. 
71 Euroopan parlamentti: Legal aspects, democratic control and implementation of the EU-Turkey 

agreement, 28.4.2016. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-28-ITM-

002_EN.html Noudettu 19.4.2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-12-02-ITM-009_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-28-ITM-002_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-28-ITM-002_EN.html
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nähdäänkin, että sen myötä jäsenyyden kriteereistä saatettaisiin Turkin kohdalla 

joustaa. 

Kaikkein eniten kumppanuusajatus saa vastustusta Kreikan ja Kyproksen edustajilta, 

jotka eivät usein haluaisi hyväksyä minkäänlaista yhteistyötä ja vielä vähemmän 

jäsenneuvotteluja Turkin kanssa. Vastustuksen pääasiallisina syinä ovat Kyproksen 

kysymys sekä Turkin tekemät ilmatilan loukkaukset ja muut tulehtuneisiin 

kahdenvälisiin suhteisiin liittyvät selkkaukset.  

“A few months ago, here in this Parliament, we evaluated the accession of Turkey. 

We evaluated the accession of Turkey, both internally and externally, and it was 

disappointing for human rights, and of course for the continuing illegal occupation 

of Cyprus. Now, due to the influx of refugees, the Commission wants to open up 

new chapters.”72 

– Costas Mavrides (S&D, Kypros) 

Kuten Kyproksen Costas Mavrides näkee puheenvuorossaan, varsin yleinen ajatus on, 

että Turkin ja EU:n pitkään syystäkin hiljaiseloa viettäneet suhteet on nyt herätetty 

uudestaan ainoastaan pakolaiskriisin vuoksi. Hän nostaa esiin tarkempia esimerkkejä 

siitä, miten maan kehitys on ollut sovittujen kriteerien vastaista. Mavrideksen 

mainitsema Kyproksen kysymys onkin ongelmallinen juuri mahdollisen EU-

jäsenyyden näkökulmasta, sillä Turkin kohdalla nimenomaan Kyproksen 

tunnustaminen on yksi jäsenyyden ehto. Ehdollisuuden ohittamisen vaarana olisikin 

alueellinen pattitilanne toisen EU:n jäsenmaan kanssa. 

Kuitenkin myös Turkin kaksinaisesta kumppanuudesta keskustellessa osa 

europarlamentaarikoista hyväksyy ja puolustaa tätä yhteistyön monitasoisuutta. Osa 

näistä edustajista pyrkii sivuuttamaan koko tuplaroolin ajatuksen ja näkemään 

pakolaiskriisin ratkaisuun liittyvän yhteistyön luonnollisena osana muuta dialogia 

Turkin kanssa – onhan EU:n ja Turkin yhteinen tulevaisuus suorastaan väistämätöntä. 

“Madam President, Turkey – already receiving more than 2.2 million people – 

should be better recognised, and I welcome the EU—Turkey action plan in support 

of refugees. Turkey is part of the solution to this crisis, but we cannot only react to 

crises. Turkey is a strategic accession country and our goal must be a long—term 

and stable relationship.”73 

 
72 Euroopan parlamentti: Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 December 2015, 

16.12.2015. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-12-16-ITM-007_EN.html 

Noudettu 19.4.2021. 
73 Situation in Turkey, 10/2015. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-12-16-ITM-007_EN.html
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– Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Ruotsi) 

Tässä Anna Maria Corazza Bildtin puheenvuorossa yhteistyön Turkin kanssa ei haluta 

perustuvan vain kriiseihin reagoimiselle vaan se tulisi ottaa osaksi samaa pitkäaikaista 

suhdetta Turkkiin, johon myös jäsenneuvottelut kuuluvat. Sen sijaan hän haluaa nähdä 

Turkin enemmänkin strategisena jäsenkandidaattina eli jäsenkandidaatin ja 

strategisen kumppanin yhdistelmänä. Kyseisen puheenvuoron painoarvoa voidaan 

katsoa Euroopan parlamentin konservatiivien keskuudessa ja mahdollisesti jopa 

Turkissa lisänneen, että sen lausui Ruotsin entisen pääministerin Carl Bildtin vaimo. 

Olennainen osa tämänkaltaisia puheenvuoroja on selkeästi varsinaiseen 

pakolaissopimukseen päätyneiden jäsenneuvotteluja ja viisumivapautta edistävien 

lausekkeiden kannattaminen. 

Jo aineiston alun keskusteluissa Turkki usein henkilöityy puheenvuoroissa 

nimenomaan Erdoğaniin, ja tämä ilmiö kiihtyy loppua kohti. Turkin asemaa 

jäsenkandidaattina puolustavien yleinen argumentti onkin, että Turkki on muutakin 

kuin Erdoğan eikä EU voi kääntää selkäänsä Turkin kansalle. Ainut tapa vaikuttaa 

Turkin kehitykseen on jatkaa dialogia ja siinä jäsenneuvottelut sekä uusien lukujen 

avaaminen ovat korvaamattomia työkaluja. 

”At the same time, it is important to keep making a distinction between the Turkish 

Government and the Turkish population. In this respect, let me clearly state that the 

European Parliament never called for the withdrawal of the candidate status of 

Turkey nor for the shutting of all doors of communication. Taking away the 

European perspective from the Turkish people once and for all would be a grave 

mistake.” 74 

– Kati Piri (S&D, Hollanti) 

Viimeisenä aineistossa on löydettävissä yhteiseen haasteeseen vetoava argumentti, 

jossa kriisin ratkaisu priorisoidaan yli muun ja jonka sivutuotteena vahvistetaan kriisin 

jälkeenkin jatkuvaa yhteistyötä. Jopa Turkin vallankaappausyrityksen ja sitä 

seuranneen demokratiaa kaventaneen perustuslakimuutoksen jälkeen yhteistyö Turkin 

kanssa nähtiin geopolitiikan ja yhteisten haasteiden sanelemana pakkona. 

“Together with Turkey we are in a complex geopolitical situation, we are pressed by 

the same challenges and we have a set of common interests. The problems can be 
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handled by acting together. This inevitably means increasing all aspects of our 

cooperation.”75 

– Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgaria) 

Bulgarian turkkilaisen Nedzhmi Alin puheenvuorossa merkittävää on huomioida 

kyseisen täysistunnon konteksti, eli nimenomaan vallankaappausyrityksen 

vaikutukset Turkki-EU suhteille. Suuri osa istunnon puheenvuoroista sisältääkin 

huolta maan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti eri ammattikuntiin kohdistuneista 

poliittisista puhdistuksista. Alin näkökulma kuitenkin perustuu siihen, että 

kumppanuutta eri osa-alueilla on tästä huolimatta vain vahvistettava, sillä Euroopan 

uniolla ei yksinkertaisesti ole muita vaihtoehtoja.  

Tässä kontekstissa Ali suhtautuukin keskimääräistä suopeammin yhteistyöhön Turkin 

kanssa, sillä vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen erityisesti 

jäsenneuvotteluja, mutta myös pakolaissopimusta, alettiin laajemmin vastustaa. 

Euroopan parlamentti päätti kannattaa jäsenneuvottelujen jäädyttämistä ja yhä 

useampi edustaja peräänkuulutti pakolaissopimuksen uudelleentarkastelua. 

Tilanteeseen vaikutti Turkin sisäisen kehityksen lisäksi myös se, että 

pakolaissopimuksesta oli jo saatu haluttu vaikutus ja siksi monet edustajat katsoivat 

tarpeelliseksi tarkastella sisäisten ratkaisujen mahdollisuuksia, erityisesti EU:n 

turvapaikkajärjestelmää ja taakanjakoa jäsenvaltioiden kesken. 

 

3.2. Eurooppalaiset arvot vaakalaudalla 

Aineistossa viitataan usein pakolaissopimukseen tai johonkin sen osaan 

eurooppalaisten tai Euroopan unionin arvojen vastaisena. Virallisesti Euroopan 

unionin arvoja ovat ihmisarvon loukkaamattomuus, vapaus, demokratia, tasa-arvo, 

oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet. Unionin ja sen jäsenvaltioiden arvopohja 

perustuu osallisuuden, suvaitsevaisuuden, oikeusvaltion, solidaarisuuden ja 

syrjimättömyyden periaatteille.76 Voidaan olettaa, että eurooppalaisia arvoja ja 

Euroopan unionin arvoja käytetään aineistossa jossain määrin synonyymeina. Lisäksi 

 
75 Euroopan parlamentti: Situation in Turkey, 13.9.2016. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-09-13-ITM-009_EN.html Noudettu 

19.4.2021. 
76 Euroopan unioni: Perustietoa Euroopan unionista. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-

in-brief_fi Viitattu 22.4.2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-09-13-ITM-009_EN.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_fi
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on otettava huomioon, että puhujan henkilökohtaisesta arvomaailmasta riippuen 

eurooppalainen arvopohjan merkitykset voivat muuttua. 

Joka tapauksessa käsitellyissä täysistunnoissa arvoista luopumisen mekanismeja 

tunnistettiin pääosin kaksi: yhteistyö ihmisoikeuksia rikkovan, autoritaarisen Turkin 

kanssa sekä pakolaisten ihmisarvolla pelaaminen palauttamalla heidät Turkkiin 

Eurooppaan pääsyä odottamaan. Erityisesti aineiston alkupuolen puheenvuoroissa 

esiintyi vielä toivoa, että Turkin kehityssuunta muuttuisi parempaan ja avaisi 

mahdollisuuden EU:lle edistää arvojaan Turkissa. 

“The first of November represents a unique opportunity to promote a spirit of unity 

and to demonstrate a real and genuine commitment by the Turkish authorities to 

democracy and the shared values and principles which have always been at the very 

heart of the accession process for any candidate country. A lot has been achieved in 

Turkey in recent years and I hope this chance will not be missed.” 77 

– Andi Cristea (S&D, Romania) 

Turkin kehitys ei kuitenkaan mennyt Andi Cristean ehdottaman mukaisesti EU:lle 

mieluisaan suuntaan ja Euroopan parlamentissa asenteet yhteistyötä kohtaan 

kovenivat pakolaissopimukseen liittyvien suunnitelmien edetessä. Kreikkalaisen Sofía 

Sakoráfan käännetty puheenvuoro tiivistää yleisen näkökulman sopimuksesta 

nimenomaan uhkana eurooppalaiselle arvopohjalle: 

“Madam President, anyone who wants to understand the downfall of united Europe 

and its leaders just needs to read the conclusions of yesterday's Summit. The united 

Europe of principles and values in its tough negotiation with Turkey, the state that 

violates European borders, occupies European territory with an army, violates 

fundamental rights and freedoms, bombs Kurdish citizens inside and outside its 

borders and blackmails its president with the despair of thousands of refugees, the 

visa waiver, the opening of accession funds, the disbursement of three billion and 

additional funding and… on top of that, which is a shame even to be written: the 

exchange of refugees one by one!” 78 

– Sofia Sakoráfa (GUE/NGL, Kreikka) 

Sakoráfan puheenvuorosta voi käännöksen perusteellakin päätellä, että hän katsoo 

eurooppalaisiin arvoihin kuuluvan ainakin alueellisen koskemattomuuden sekä ihmis- 

 
77 Situation in Turkey, 10/2015. 
78 Euroopan parlamentti: Communication on implementing the European agenda on migration, 

8.3.2016. Käännös kreikka-englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-03-08-ITM-011_EN.html Noudettu 

19.4.2021. 
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ja perusoikeudet. Hän näkee ensinnäkin Turkin käyttävän sopimuksen avulla 

pakolaisia hyväkseen kiristääkseen Euroopan unionia ja katsoo EU:n myöntymisen 

Turkin ehtoihin ongelmalliseksi, sillä Turkin itsensä toiminta on näiden 

eurooppalaisten periaatteiden vastaista. Myös EU rikkoo Sakoráfan näkemyksen 

mukaan omia periaatteitaan sopimuksen mukaisen pakolaisten vaihdon myötä. 

Puheenvuorossa on toki myös kansallisia vivahteita, sillä Sakoráfa viittaa Kyproksen 

tilanteeseen ja näkee Turkin miehittävän laittomasti osaa Kyproksen saaresta. 

“This is despite the Erdoğan regime being accused of a catalogue of human rights 

abuses: air strikes against Kurds fighting Daesh, a clampdown on the freedom of the 

press, and a highly controversial anti-terror policy. But any EU opposition to these 

totalitarian measures has crumbled in its haste to ease the migrant crisis while still 

maintaining Schengen, despite these terrible acts being directly opposed to its own 

principles. The fact is, President Erdoğan has realised he is now in a position to hold 

the entire block to ransom and make demands of the EU that even two years ago 

would have been unthinkable. … This once again demonstrates how the EU’s 

principles have the same attributes as toilet tissue: strong to start with, but simply 

dissolves when the right conditions are met. It seems to me that, as long as the EU 

gets to keep its core principles of free movement, they do not care how many other 

principles are cast aside.”79  

– Mike Hookem (EFDD, Iso-Britannia) 

Mike Hookemin puhe valottaa arvokeskustelua konservatiivisemmasta näkökulmasta. 

Puheessa sanotaan Turkin toimineen Euroopan unionin arvojen vastaisesti 

useammalla eri rintamalla ja EU:n sivuuttaneen tämän ainoastaan pakolaiskriisin 

ratkaisemisen vuoksi. Hookem katsoo EU:n priorisoivan vapaan liikkuvuuden 

kaikkien arvojensa yli ja kritisoi vahvasti Schengen-alueen ylläpitoa kriisin aikanakin. 

Puheenvuoro yhdistyy vahvasti muuttoliikkeen turvallistamiseen liittyvään 

keskusteluun, jossa muuttoliike nähdään ensisijaisesti uhkana vapaudelle ja 

turvallisuudelle. 

Siinä missä Turkin epädemokraattisen kehityksen vuoksi demokratian voidaan katsoa 

olleen tärkeimpiä esiin nostettuja eurooppalaisia arvoja läpi keskustelun, vuoden 2016 

vallankaappausyrityksen jälkeen myös oikeuslaitoksen riippumattomuus nousi yhä 

vahvemmin esiin eurooppalaisena arvona. 

 
79 Euroopan parlamentti: Turkey's progress in fulfilling the requirements of the Visa liberalisation 

roadmap, 11.5.2016. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-05-11-ITM-

016_EN.html Noudettu 19.4.2021. 
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“Turkey needs to return to a democratic path and respect the rule of law. 

Furthermore, principles such as the presumption of innocence, freedom of 

expression, separation of powers and fair trial should have meaning. Frankly, the EU 

is already losing credibility when it comes to being a community of values, and that 

is unacceptable. The statement or deal or whatever it is called on migration with 

Turkey is a case in point. Our vote to freeze negotiations is intended to emphasise 

that the democratic principles that the EU cherishes are more than a dead letter.” 80 

– Marietje Schaake (ALDE, Hollanti) 

Schaake näkee, että pakolaissopimuksen ja Turkin epädemokraattisen kehityskulun 

edessä hiljenemisen myötä EU on menettämässä uskottavuuttaan arvoyhteisönä. Tässä 

parlamentin täysistunnossa aiheena oli nimenomaan Turkin EU-

jäsenyysneuvottelujen jäädyttäminen, vaikka keskustelu ajautuikin koskemaan 

vahvasti myös pakolaissopimusta. Neuvotteluiden jäädyttämisen kannattaminen ei 

välttämättä tarkoittanut aineistossa pakolaissopimuksen vastustamista, eikä myöskään 

Schaaken puheenvuorosta voi päätellä hänen kantaansa sopimukseen. Joka 

tapauksessa Schaake näkee, että pakolaissopimuksen myötä EU ei enää toimi omien 

arvojensa pohjalta. 

Pakolaissopimuksessa sovittua ”ongelmien ulkoistamista” Turkille kritisoitiinkin 

sillä, että vaihtokaupassa EU olisi antanut vastineeksi hiljaisuutensa eikä enää 

puuttuisi arvojensa vastaiseen toimintaan: 

“Instead of addressing the problems that Greece and other frontline States are facing 

with the inflows, we have outsourced the problem to Turkey. My real concern is the 

price we are paying not in euros, but in compromising our values for the sake of 

political expediency. What is worse is that we are turning a blind eye to the near-

total crackdown on freedom of expression and the media by the Turkish authorities; 

and we cannot ignore the fact that the Turkish army is engaging in collective 

punishment of the local population in south-east Turkey. 

A ceasefire between the PKK and the army needs to be put in place immediately. 

Offering visa-free travel and speeding up accession negotiations as bargaining chips 

will do irreparable damage to our credibility and clout on the world stage – the 

credibility that has allowed the EU to make huge strides in spreading stability and 

rule of law in our neighbourhood.”81  

– Neena Gill (S&D, Iso-Britannia) 

 
80 Euroopan parlamentti: EU-Turkey relations, 22.11.2016. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-11-22-ITM-010_EN.html Noudettu 

19.4.2016. 
81 Euroopan parlamentti: Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 March 2016 and 

outcome of the EU-Turkey summit, 9.3.2016. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2016-03-09-ITM-007_EN.html Noudettu 19.4.2021. 
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Neena Gillin ulkoistamisen problematiikkaan vetoavassa puheenvuorossa näkyy 

hyvin huoli siitä, että sopimuksen ja myönnytysten myötä EU on menettämässä 

uskottavuutensa ihmisoikeuksien puolustajana. Gillin ajatusmallissa sopimus nähdään 

vaihtokauppana, jossa ongelma ulkoistetaan Turkille vastineena siitä, että EU sulkee 

silmänsä sananvapauden murenemisen ja ihmisoikeusloukkausten edessä. 

Uskottavuuden menettämisellä vaihtokaupassa on painoarvoa, sillä sen avulla EU on 

pystynyt vaikuttamaan positiivisesti vakauteen niin maailmanlaajuisesti kuin 

lähialueillaan. Periaatteiden vastaisena nähdään EU:n kyvyttömyys solidaarisuuteen 

vaikeissa kysymyksissä, sillä koko sopimuksen katsotaan solmitun sen vuoksi, että 

unioni ei ole kyennyt löytämään sisäisiä ratkaisuja. 
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4. Pakolaissopimuksen käytännön haasteet 
 

4.1. Sopimus vaihtokauppana ja riippuvuussuhteena 

Pakolaissopimuksen solmimista vielä suunnitellessa erityisesti komission edustajat 

korostivat puheissaan Euroopan parlamentille taakanjaon merkitystä ja velvollisuutta 

auttaa Turkkia pakolaisten kanssa. Sen sijaan jo tässä vaiheessa parlamentin edustajat 

katsoivat sopimuksen enteilevän enemmänkin jonkinlaista EU:lle epäedullista 

vaihtokauppaa kuin Turkin pyyteetöntä auttamista. Aineiston perusteella jopa ne 

edustajat, jotka näkivät sopimuksen välttämättömänä kriisin ratkaisulle, pitivät sen 

mukanaan tuomaa riippuvaisuutta Turkista uhkana Euroopan unionille. 

Parlamentaarikoilla oli kuitenkin eri näkemyksiä siitä, mitä vaihtokaupassa tarkalleen 

sovittiin ja missä määrin sopimus oli epäedullinen Euroopan unionille. 

“Madam President, let us be clear: this is a deal in which Turkey is supposed to stop 

refugees in return for the European Union turning a blind eye on human rights – and 

this is bad for the refugees who will be detained and pushed back into Syria. But it is 

also bad for people in Turkey. Those people were really looking to and hoping for 

EU accession, for EU values, for the Kurds and for journalists.” 82 

– Ska Keller (Greens/EFA, Saksa) 

Esimerkiksi Ska Keller näkee vaihtokaupan hyvin yksinkertaisena: Turkki estää 

pakolaisten pääsyn Eurooppaan ja EU sulkee silmänsä ihmisoikeusloukkauksilta. 

Turkin ihmisoikeusloukkaukset koskettavat esimerkiksi pakolaisia, kurdeja ja 

journalisteja, mutta ne vahingoittavat myös paljon puhuttuja eurooppalaisia arvoja. 

Ainakaan vielä vuoden 2015 lopulla Keller ei kuitenkaan nähnyt uhkana, että 

sopimuksessa sovittaisiin nopeutetusta EU-jäsenyydestä Turkille. 

Puheenvuoroissa ilmenee usein ajatus siitä, että Turkki onnistui neuvottelemaan 

itselleen kohtuuttoman paljon etuja verrattuna Euroopan unioniin. Nigel Farage on sitä 

mieltä, että edes sopimuksen suoraan pakolaiskriisiin liittyvä sisältö ei ollut voitto 

EU:lle, sillä se ei oikeastaan tulisi edes vähentämään pakolaisten kokonaismäärää 

Euroopassa, minkä Farage itse näkee sen tavoitteena. 

”And now they have got us over a barrel, this new deal where for every one illegal 

migrant we send back, if our human rights laws allow it, they will send us another 

one from Syria. So the argument is that we paid them a fortune not to reduce 

numbers, and yet we have given in. And we have said yes to visa-free access for 75 
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million Turks from June of this year. In theory, they can stay for 90 days. In 

practice, many will disappear or, of course, claim family reunion. The numbers will 

go sharply up. And in return for all of this, we are now going to fast-track Turkey as 

a full member of the European Union. My goodness me, I wish that David Cameron 

was as good at negotiations as the Turks are!” 83 

– Nigel Farage (EFDD, Iso-Britannia) 

Nigel Faragen puheenvuorossa katsotaan siis saman verran pakolaisia tulevan 

Eurooppaan kuin ilman sopimustakin pakolaisten hallitun uudelleensijoituksen myötä. 

Toisaalta hän ei huomioi pakolaissopimuksen vaikutusta esimerkiksi Välimerellä 

hukkuvien ihmisten määrään sopimusta puolustavaksi seikaksi. Sen sijaan hän pelkää, 

että sopimuksessa luvattu viisumivapaus toteutuessaan johtaisi Euroopassa laittomasti 

oleskelevien turkkilaisten määrän nousuun. Myös Faragea huolestuttaa sopimuksen 

osalta myös jäsenneuvottelujen mahdollinen nopeuttaminen. 

Yksi yleisimmistä argumenteista sopimusta vastaan oli ajatus Turkista kiristämässä 

Euroopan unionia pakolaisilla sopimuksen synnyttämän riippuvuussuhteen avulla. 

Tämä onkin läpi aineiston toistuva argumentti. Usein tämänkaltaisissa 

puheenvuoroissa toivotaan mieluummin EU:n sisäistä ratkaisua, jotta unioni ei olisi 

niin altis Turkin kiristykselle. Sopimuksen nähdään jopa paljastaneen EU:n heikoksi 

ja kyvyttömäksi konsensukseen, altistaen sen vain enemmän muiden hyväksikäytölle.  

“Just today we hear that, through his office’s advisers, Mr. Erdoğan makes it known 

to the European Parliament that, if the European Parliament takes the wrong 

decision, he will let the refugees travel to Europe. That is blackmail in my book – 

and why is Europe open to blackmail? Because we are weak and divided. Why are 

we weak and divided? Because the national government leaders fail to agree on a 

common EU refugee policy. That is why they find it easier to make deals with a 

dictator like Mr. Erdoğan than to agree amongst themselves – leaders of EU 

countries on a proper EU common refugee policy.”84 

– Sophia in 't Veld (ALDE, Hollanti) 

Sophia in 't Veld syyttää Turkkia suoraan EU:n kiristämisestä pakolaisten avulla. 

Sisäistä ratkaisua peräänkuulutetaan juuri siksi, että EU ei olisi niin selkeästi 

riippuvainen Turkin hyvästä tahdosta. In 't Veld ei pidä myöskään yhteistyötä 

epädemokraattisten toimijoiden kanssa EU:lle lähtökohtaisesti sopivana ratkaisuna. 

Hyväksymällä huonon vaihtokaupan sopimuksen solmimisella Euroopan unioni siis 

 
83 Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 March 2016 and outcome of the EU-

Turkey summit (debate), 3/2016. 
84 Turkey's progress in fulfilling the requirements of the Visa liberalisation roadmap, 5/2016. 
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osoitti todeksi Turkin korvaamattoman roolin pakolaiskriisin ratkaisussa. Tätä Turkin 

uskotaan käyttävän häikäilemättä hyväkseen vaikuttaakseen EU:n päätöksentekoon. 

Ana Gomes tunnistaa saman kiristyksen, mutta näkee EU:n puolelta vaihdon kohteena 

olevan laillisten ja moraalisten velvollisuuksien ulkoistaminen Turkille: 

”The Council neglected all that and succumbed to unashamed blackmail by 

President Erdoğan under the foolhardy idea that it is possible to outsource European 

legal and moral obligation towards refugees to Turkey in exchange for facilitating 

accession and of visas and turning a blind eye to the violations of the Copenhagen 

criteria and to the brutal repression that President Erdoğan is directing against 

Turkish citizens and media, against Turkish Kurds in particular, and against Kurds 

in Syria who have been brave fighters against Daesh and other terrorist groups.” 85 

– Ana Gomes (S&D, Portugali) 

Gomesin näkökulmasta vaihdossa Turkki sai jäsenneuvottelujen ja viisumivapauden 

edistämisen kriteereistä välittämättä sekä EU:n hiljaisuuden Erdoğanin harjoittaman 

sorron edessä. Gomesin mukaan pelkkä velvollisuuksien ulkoistaminen oli jo 

eurooppalaisten periaatteiden vastaista, mutta sopimuksen solmimisesta toteutunut 

vaihtokauppa on vielä huonompi asia Euroopan unionille. Gomes uskookin 

pakolaisten auttamisen olleen EU:n laillinen ja moraalinen velvollisuus, joka on nyt 

sopimuksen myötä laiminlyöty. 

 

4.2. Laillisuuskysymys 

Pakolaissopimuksen mahdolliseen laittomuuteen liittyvät argumentit yleistyivät 

vuoteen 2016 mennessä. Juridinen kysymys on jossain määrin päällekkäinen 

eurooppalaisiin arvoihin vetoavan argumentoinnin kanssa, sillä näissä 

puheenvuoroissa usein katsotaan, että on eurooppalaisia arvoja vastaan toimia 

kansainvälisestä laista piittaamatta. Esimerkiksi Ska Keller viittaa sopimuksen 

mukaiseen turvapaikanhakijoiden lähettämiseen takaisin Turkkiin eurooppalaisten 

lakien ja arvojen vastaisena: 

“Mr. President, First Vice-President Timmermans said yesterday that the problem 

we have in Europe is the many irregular entries, and that these need to be stopped. 

But those people who are coming irregularly are refugees, and refugees are in need 

of protection. Refugees are not the problem we have in Europe. The problem we 

 
85 Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 March 2016 and outcome of the EU-
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have is the distribution of refugees and the lack of solidarity. We cannot turn 

refugees away if we are to follow our own laws and our own morals.”86 

– Ska Keller (Greens/EFA, Saksa) 

Keller alleviivaa puheenvuorossaan, että pakolaisten tulisi lain mukaan saada 

mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua. Sopimuksen laittomuuteen liitetäänkin 

yleisimmin juuri kriisin humanitaarinen aspekti ja siihen ovat vedonneet myös 

kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt. 

Komissiota myös syytetään siitä, että se on yrittänyt kiertää lainmukaisia käytäntöjä 

esimerkiksi muuttamalla pakolaissopimuksen virallisen nimityksen sopimuksesta 

(agreement) julkilausumaksi (statement). Komission katsotaan pyrkivän kierolla 

tavalla kiertämään demokraattiset käytännöt ja toimeenpanemaan sopimuksen 

ongelmallisena pidetyt kohdat huomioimatta parlamentin tahtoa. Näissä 

puheenvuoroissa vaaditaan usein demokraattista kontrollia takaisin päätöksentekoon. 

“If you check the website of the European Commission you will note that they have 

quietly replaced the term ‘agreement’ by ‘statement’ and this happened sometime 

between 19 April and 20 April, so the legal status of this whole thing has now been 

downgraded to basically not much more than a joint press release. In addition, key 

elements of the so-called ‘agreement’ or ‘statement’ or whatever it is, like visa 

liberalisation, require the formal approval of the European Parliament and the 

Member States in a normal legislative procedure.”87 

– Sophia in 't Veld (ALDE, Hollanti) 

Yksittäisisissä puheenvuoroissa kyseenalaistettiin myös sopimuksen legitimiteettiä 

vedoten siihen, että sopimuksella ei ollut kansan tukea. Sen myös katsottiin rikkovan 

jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta.  

“On the issue of migration, I am afraid we are not performing much better. The so-

called EU-Turkey statement was entered into bilaterally between Member States and 

Turkey, explicitly designed to circumvent this Parliament’s legal rights to consent, 

or not, to international agreements. Basically, the agreement is to hand over EUR 6 

billion of taxpayers’ money to the autocratic ruler Erdoğan, not on the basis of 

international law or any formal agreement, but on a joint press release.”88  

 
86 Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 December 2015, 12/2015. 
87 Legal aspects, democratic control and implementation of the EU-Turkey agreement, 4/2016. 
88 Euroopan parlamentti: European Commission Recommendation on the implementation of the EU-

Turkey Statement and the reinstatement of Dublin transfers (debate), 14.12.2016, 
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– Cecilia Wikström (ALDE, Ruotsi) 

Myöskään Cecilia Wikströmin puheessa sopimusta ei nähdä edes sopimuksena vaan 

lehdistötiedotteena, joka on julkaistu jäsenvaltioiden todellisesta tahdosta välittämättä. 

Wikström ehdottaa, että tämä on ollut jopa tarkoituksellista. Lisäksi puheenvuorossa 

viitataan sopimukseen kansainvälisten lakien vastaisena ja Erdoğaniin itsevaltaisena 

hallitsijana – kumpikin seikka tietysti vaikuttaa siihen, että sopimusta ei voi pitää 

korkeassa arvossa. Veronmaksajien rahoihin viittaaminen vain korostaa parlamentin 

asemaa nimenomaan kansaa edustavana instituutiona, sillä tulisihan veronmaksajilla 

itsellään olla sananvaltaa rahojen käytöstä. Toisin sanoen, vaikka sopimus ei olisikaan 

lakien vastainen, sillä ei ole tarvittavaa hyväksyntää kansalta. 

Yhden näkökulman sopimuksen laittomuuteen tuo kysymys Turkista EU:n 

määritelmän mukaisena turvallisena kolmantena maana: 

“Madam President, the Commissioners in their communication of 10 February 2016 

outline what their interpretation is of a safe third country. As I read that 

communication it says that pretty much all the safeguards and provisions that we 

have managed to put into EU law can be interpreted in a way that basically covers 

everyone. … So my question to the Commission is this: do you actually really think 

that Turkey – a country that is sending the military against its own people, a country 

that is sending refugees back to Syria, where we even hear reports that people have 

been killed, Syrian refugees have been shot at by border guards or other Turkish 

police – do you think that this country can be qualified as a safe third country, as 

provided for under the EU Procedures Directive? That would be very interesting to 

hear.”89  

– Ska Keller (Greens/EFA, Saksa) 

Puheenvuorossa Keller moittii komissiota siitä, että se luo tarkoituksella 

tulkinnanvaraisia sääntöjä kiertääkseen sopimuksen laittomuuden. Kuten 

kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, myös Keller kuvailee Turkin sisäistä kehitystä 

sellaiseksi, että maahan ei tulisi sopimuksessa sovitun mukaisesti lähettää pakolaisia 

takaisin ollenkaan, sillä sitä ei voi yksinkertaisesti pitää turvallisena määritelmästä 

huolimatta. 

 

 

 
89 Communication on implementing the European agenda on migration, 3/2016. 
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5. Historia ja maantiede – onko Turkki Eurooppaa? 
 

5.1. Nationalismi ja muukalaisvihamielisyys 

Avoimen nationalistiset puheenvuorot ovat monella tapaa kiinnostavia Euroopan 

parlamentin kaltaisessa monikansallisessa elimessä. Näissä puheenvuoroissa Turkki 

nähdään itsessään huonona yhteistyökumppanina, koska se eroaa liiaksi Euroopasta. 

Myös pakolaissopimusta vastustetaan tästä syystä. Tämän kategorian keskiössä ovat 

historiaan liittyvät argumentit, mutta niissä esiintyy myös huoli jäsenmaiden 

itsemääräämisoikeudesta ja käsitys eurooppalaisen eliitin itsevaltaisesta 

päätöksenteosta, jotka liittyvät ylipäätään vahvasti äärioikeistolaiseen retoriikkaan. 

Kategorian puheet ovat aineistossa lähes poikkeuksetta pidetty puhujan äidinkielellä, 

joten annetuissa esimerkeissä on jouduttu turvautumaan erityisen paljon tulkkaukseen 

ja käännöstyökaluihin. 

Turkki halutaan usein nähdä historiansa kautta Osmanien imperiumin jatkeena ja 

uhkana kristitylle Euroopalle. Presidentti Erdoğaniin viitataan näissä yhteyksissä 

pilkallisesti sulttaanina ja nähdään Turkin pyrkimykset jopa imperialistisina. 

Puheenvuoroissa pakolaissopimukseen suhtaudutaan poikkeuksetta negatiivisesti. 

Pakolaissopimusta vastaan argumentoidaan, että Turkki on Euroopan ulkopuolinen 

maa niin kulttuurisesti kuin maantieteellisesti. Euroopan ulkopuolisuus nähdään 

pakolaissopimuksen kontekstissa ongelmallisena, sillä sopimus on sidottu 

jäsenkysymykseen lupauksella viisumivapaudesta sekä uusien neuvottelulukujen 

avaamisesta. 

Osa puheenvuoroista on avoimen islamofobisia ja toisissa kuvaillaan Turkkia sekä 

turkkilaisia itsessään mahdottomiksi yhteistyökumppaneiksi esimerkiksi nimittämällä 

heitä barbaareiksi. Tässä kuviossa Euroopan unionin johto nähdään hyväuskoisena ja 

Turkin painostuksen alla taipuneena, todistetusti heikkona yhteisönä. Sopimuksen 

uhrina nähdään ennen kaikkea jäsenvaltiot. 

“Your acceptance of all Turkish demands clearly shows the impotence of your 

collapsing EUSSR. The europhile elite is in total panic. In panic, you allow the 

Turks to enter the EU visa-free, in panic, you pay the Sultan of Ankara 6 billion 

euros and in panic, Turkey may become an accelerated member of the European 

Union. In total panic you submit to Islam and you are aiming for an Islamist Europe, 

a historical mistake. And you call that ‘peace in our time’. Nonsense! This 
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unfortunate plan must now be dropped, now! Stop the billions towards Turkey. Stop 

the Islamist invasion, stop the betrayal of the European people.” 90 

– Marcel de Graaff (ENF, Hollanti) 

Tässä käännetyssä puheenvuorossa näkyy vahva epäluulo koko Euroopan unionia 

kohtaan. De Graaff syyttää nimenomaan eurooppalaista eliittiä kansallisten intressien 

vastaisesta toiminnasta, jollaisena hän näkee pakolaissopimuksen valmistelun. 

Sopimuksen solmimisen syyksi hän katsoo ainoastaan paniikin, jonka pakolaiskriisi 

on aiheuttanut EU:n johdossa. Sopimukseen sen tarkemmin menemättä, de Graaff 

uskoo sen nopeuttavan Turkin pääsyä Euroopan unionin jäseneksi ja tämän kehityksen 

johtavan Euroopan islamistiseen invaasioon. Hän myös kritisoi sitä, että Turkille on 

luvattu 6 miljardia euroa sopimuksen yhteydessä. Mitään vaihtoehtoja ei 

pakolaiskriisin ratkaisemiseksi tarjota, vaan pakolaissopimusta ja siihen lisättyjä 

jäsenneuvotteluihin liittyviä lausekkeita vastustetaan näiden uhkakuvien perusteella.  

Suosittuna argumenttina tietynlaista historiallista narratiivia käytetään perustelemaan 

sitä, että Turkki olisi nimenomaan uhka EU:lle. Osmanien valtakuntaan viitataan läpi 

aineiston ainoastaan negatiivisessa mielessä, herättämässä mielikuvaa 

imperialistisesta Turkista, jonka tarkoitus on valloittaa Eurooppa.  

“They do not remember, for example, what the Macedonia of Alexander the Great in 

ancient Greece [was]. They do not remember the past of Turkey and its 

transformation into a so-called Republic. The Ottoman Empire of the six centuries 

offered nothing to humanity, as did the empire of Alexander the Great, the Roman 

Empire and the Byzantine Empire. Only massacres, looting, appropriation of foreign 

cultures and genocides of thousands of [Pontic Greeks], Armenians and others. … 

Do not be deceived. Turkey is trying to use the Union and the US to its advantage to 

hit the Kurds, divide Cyprus, strengthen its position in the Middle East and change 

the status quo in the Aegean, with Merkel's blessings.”91  

– Eleftherios Synadinos (NI, Kreikka) 

Sitoutumattoman kreikkalaisen europarlamentaarikon, Eleftherios Synadinoksen 

kreikasta käännetyssä puheenvuorossa Turkki nähdään suorastaan historiallisena 

roistona. Synadinos tekee eroa Turkin ja Euroopan välille sanomalla, että siinä missä 

esimerkiksi antiikin Kreikka on ollut eduksi ihmiskunnalle, Osmanien imperiumi on 

aiheuttanut vain tuhoa. Tähän näkemykseen historiasta Synadinos perustaa 

 
90 Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 March 2016 and outcome of the EU-

Turkey summit, 3/2016. Käännös hollanti-englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 
91 Situation in Turkey 10/2015. Käännös kreikka-englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 

 



 

45 

 

mielipiteensä siitä, että yhteistyötä Turkin kanssa ei pitäisi tehdä, sillä Turkin 

aikomukset voivat olla ainoastaan huonot. 

Myös vuoden 1683 Wienin taistelu on suosittu viittauksen kohde puhuessa 

turkkilaisen invaasion uhkasta. Näissä puheenvuoroissa nähdään, että Turkki on 

edeltäjänsä Osmanien imperiumin tavoin ajanut Euroopan taas nurkkaan ja tällä kertaa 

se saattaa onnistua imperialistisessa tavoitteessaan. 

“Surprisingly, our government leaders surrendered themselves to Turkey two days 

later. What did not succeed in the siege of Vienna in 1683, the Turks now went off 

without a hitch!”92 

– Peter Van Dalen (ECR, Hollanti) 

Nationalistisen sävyn omaavissa puheenvuoroissa usein viitataan myös 

eurooppalaiseen eliittiin päätöksentekijänä ja korostetaan kansan mandaatin 

puuttumista. Sopimuksen katsotaan vaarantavan jäsenmaiden vapauden ja 

itsemääräämisoikeuden: 

“Yesterday, with Prime Minister Mark Rutte as the current president of the 

European Union in the lead, the European leaders threw the national interests of the 

sovereign states into the lap of the Turkish dictator Erdoğan. Turkey demands and 

the EU bows. That is the conclusion of yesterday's embarrassment. Turkey wants 6 

billion euros, the European Union bows. Turkey wants to lift the visa requirement, 

the European Union is bowing, Turkey wants accelerated accession to the European 

Union and the EU is bowing. The European Union has made itself dependent on the 

unreliable Turkey, playing a dangerous game with our freedom, all under the guise 

of resolving the asylum tsunami. These were not negotiations, and this is not a deal. 

This is a historical mistake.”93 

– Vicky Maeijer (ENF, Hollanti) 

Vicky Maeijerin puheenvuoro liittyy myös siihen argumenttiin, jonka mukaan Turkki 

nähdään kiristäjänä ja EU uhrina tai jopa panttivankina. Puheenvuorossa sopimus on 

johtanut EU:n riippuvaisuuteen diktaattorin hallitsemasta ja epäluotettavasta Turkista. 

Turkin katsotaan sanelleen sopimuksen ehdot, jotka ovat kansallisten intressien 

vastaisia ja nöyryyttäviä koko Euroopan unionille. 

 
92 Preparation of the European Council meeting of 17 and 18 March 2016 and outcome of the EU-

Turkey summit, 3/2016. Käännös hollanti-englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 
93 Communication on implementing the European agenda on migration, 3/2016. Käännös hollanti-

englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 
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Kansallisten intressien ajamiseen liittyen, Suomen kannalta mielenkiintoista on Jussi 

Halla-ahon Euroopan parlamentin keskusteluun nostama, lähinnä Suomessa 

kansallisella tasolla käytetty ajatus ”turvapaikkashoppailusta”: 

“The most urgent thing is to stop asylum shopping. People come to Greece and Italy 

because from there they have been able to travel unhindered to a handful of northern 

European welfare states. That flow has now slowed down a bit, not because of what 

the EU is doing, but thanks to the Member States that have re-established internal 

border controls.”94 

– Jussi Halla-aho (ECR, Suomi) 

Tämä argumentti on täysin päinvastainen niille puheenvuoroille, jossa 

peräänkuulutetaan solidaarisuutta ja yhteistyötä. Kiinnostavaa on, että tämä termi 

näyttää jääneen ainoastaan Halla-ahon käyttämäksi ainakin aineiston perusteella. Hän 

nostaa puheenvuorossaan Suomen kansalliset intressit esiin vaatimalla pakolaisten 

pääsyn estämistä ennen kaikkea Pohjois-Euroopan maihin. Hänelle 

turvapaikkashoppailu onkin kaikkein akuutein ongelma kriisissä, ei Välimereen 

hukkuvien pakolaisten tilanne tai EU:n rajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden korostunut 

taakka, mitä pakolaissopimuksella yritetään ratkaista. 

 

5.2. Geopolitiikka 

Turkin on ajateltu pitkään toimivan eräänlaisena siltana idän ja lännen välissä – 2000-

luvulla erityisesti muslimidemokratian mallimaana, jota tukemalla demokratia ja 

rauha voisi vahvistua muuallakin Lähi-idässä. 

”Some say that Turkey has to choose between the West and the East. Personally, I 

do not agree. Turkey can – and should – stay true to its nature as a bridge between 

worlds and cultures. But if Turkey moves further away from our European Union 

and from democracy, it would lose part of its own heritage, its own identity, its own 

culture and also its own power.”95 

– Federica Mogherini, komission jäsen (Italia) 

Turkin alueellinen vaikutusvalta nousi esiin ennen kaikkea komission edustajien 

alustus- ja lopetuspuheenvuoroissa, mutta myös jossain määrin sopimusta 

kannattavien sekä vastustavien europarlamentaarikkojen argumenteissa. 

Geopolitiikan pohjalta pakolaissopimusta puolustavissa argumenteissa yhteistyö ja 

 
94 Communication on implementing the European agenda on migration, 3/2016.  
95 EU-Turkey relations, 11/2016. 
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dialogi Turkin kanssa ei ole tärkeää pelkästään pakolaiskriisin hallintaan liittyen, vaan 

myös pidemmällä aikavälillä Euroopan unionin roolin vahvistamiseksi Lähi-idässä. 

”Minister, distinguished colleagues, the current crisis reconfirms the strategic 

dimension of relations between the European Union and Turkey. Refugees, Syria, 

energy, our access to the Muslim world in general can be greatly improved if we are 

aware of the importance of this relationship. I have been a supporter of 

strengthening this strategic relationship between Turkey and the European Union for 

many years, but today I am equally concerned. … And we must say one more thing, 

that the European Union and this Parliament have a duty to start negotiations, to 

support the opening of new chapters of negotiations with Turkey, in order to 

strengthen the strategic dimension of this relationship.” 96 

– Victor Boştinaru (S&D, Romania) 

Victor Boştinaru näkee pakolaiskriisin vain vahvistaneen sitä tosiasiaa, että Euroopan 

ja Turkin yhteistyö on ennen kaikkea strategista. Pakolaisten auttamisen lisäksi hän 

nostaa myös energiapolitiikan tärkeäksi syyksi säilyttää Turkki siltana Lähi-itään. 

Boştinaru ei sivuuta Turkin ongelmallista kehityssuuntaa, mutta näkee yhteistyön 

jatkamisen ja jopa vahvistamisen Euroopan unionin velvollisuutena strategisesta 

näkökulmasta. 

Toisaalta joissain puheenvuoroissa Turkin merkittävä geopoliittinen asema nähdään 

myös uhkana Euroopalle ja syynä olla tekemättä yhteistyötä tai edistämättä jäsenyyttä: 

“Madam President, first of all, I think we all agree that something has to be done 

about the migrant crisis. The scale of the numbers coming this year will no doubt 

reach biblical proportions. However, where I fundamentally disagree with you all, is 

in making such a multi—billion pound deal with a country like Turkey. Let’s look at 

Turkey. It is a country that is barely democratic and where free speech is 

increasingly attacked. It is a country that has a disgraceful human rights record, it is 

a country that is accused of aiding and abetting Islamic State, and it is a country that 

is going through the process of creeping Islamification. Turkey is also not 

geographically European. Only 3% of Turkey actually falls within Europe and it 

borders places that clearly want to harm us: Syria, Iraq and Iran.”97 

– Paul Nuttall (EFDD, Iso-Britannia) 

Nuttallin argumentti on, että Turkki ei ole maantieteellisesti Eurooppaa ja siksi 

yhteistyötä ei pitäisi tehdä. Turkin rajanaapurit Syyria, Irak ja Iran nähdään uhkina 

Euroopalle, koska niiden ajatellaan haluavan vahingoittaa Eurooppaa – ja juuri näihin 

maihin Turkki toimisi siltana. Geopoliittinen näkökulma onkin jonkin verran 

 
96 Situation in Turkey, 10/2015. Käännös romania-englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 
97 Legal aspects, democratic control and implementation of the EU-Turkey agreement, 4/2016. 
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päällekkäinen nationalististen ja muukalaisvihamielisten puheenvuorojen kanssa, 

mutta voi toisin käytettynä sopia myös näkemykseen Turkista tärkeänä strategisena 

kumppanina. 

”Mr Borghezio, the Turkish geostrategic space is part of the Euro-Atlantic space – 

part of south-eastern Europe somehow – and everything going on in Turkey seems 

to influence European security and defence to a great extent. Do you not think that 

we need Turkey for Europe’s security? – because, just like Italy, Turkey is a 

Mediterranean state, and the security of Europe is greatly influenced by Turkey. We 

have to cooperate with Turkey.” 98 

– Doru-Claudian Frunzulică (S&D, Romania) 

Doru-Claudian Frunzulică näkee Turkin merkityksen Euroopalle nimenomaan 

turvallispoliittisena kysymyksenä. Turkki pakolaisten läpikulkumaana Eurooppaan 

tuokin uuden merkityksen sillalle idän ja lännen välissä. Yhteistyö Turkin kanssa 

auttaisi siis sisäisen turvallisuuden ylläpidossa, sillä vakaa Turkki voisi paremmin 

ehkäistä myös muuttoliikkeen tuomia haittoja taaten vakauden myös Euroopassa. 

Historiaan vetoavista argumenteista kaikkein eniten aineistossa esiintyi vuoden 1974 

Kyproksen miehitys ja pitkään jatkunut konflikti kreikkalaisten ja turkkilaisten välillä. 

Monisyisenä ongelmana se kuitenkin hahmottuu parhaiten pitkäaikaisena 

geopoliittisena kiistana alueellisesta vaikutusvallasta, kuten tässä Kyproksen 

kreikkalaisen Lefteris Christoforoun käännetyssä puheenvuorossa: 

“Madam President, today all political groups rightly [denounce] Turkey's attitude 

and behavior towards human rights violations and contempt for principles and 

values. However, I must point out that this behavior of Turkey is not current. This is 

a timeless behavior that has been tolerated and unpunished, even by the European 

Union, with the result that Turkey is intimidated and provoked. We all know that 

Turkey, for 42 years, has been violating human rights in Cyprus on a daily basis, 

that it has invaded and is [occupying] a European Union country, that it continues to 

provoke and offend the feelings of all of us. I must emphasize that the President of 

the Republic of Cyprus, Nikos Anastasiadis, did his best to find a solution to the 

Cyprus problem. However, he encountered, during the talks in Switzerland, the 

unacceptable refusal of Turkey to disengage from offensive positions because it 

wants to remain a guarantor power in a country that is a member of the European 

Union … In conclusion, many here pointed out that Turkey is a strategic partner. I 

hope [they retire] because he is neither a strategic partner nor a reliable partner.”99  

– Lefteris Christoforou (EPP, Kypros) 

 
98 EU-Turkey Summit 12/2015. 
99 EU-Turkey relations, 11/2016. Käännös kreikka-englanti: EP:n tulkkauspalvelu / Google Translate. 
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Vaikka Kyprokseen liittyvissä puheenvuoroissa on usein nationalistisia kaikuja niin 

kyseiseen argumenttiin tiivistyvät lopulta muutkin tässä tutkielmassa esiin nostetut 

kategoriat. Ensinnäkin Turkin potentiaalinen EU-jäsenyys on sidottu Kyproksen 

kysymyksen ratkaisuun eikä siksikään jäsenyyden kriteereistä haluta joustaa. 

Christoforoun mukaan Turkki rikkoo lisäksi ihmisoikeuksia Kyproksella, mikä on 

tietenkin Euroopan unionien arvojen vastaista. Vaihtokauppanarratiiviin sopivasti 

EU:ta syytetään Turkin käyttäytymisen suvaitsemisesta ja laittomaksi tietysti 

katsotaan Turkin läsnäolo Kyproksen pohjoisosassa. Christoforoun puheenvuoron 

lopuksi koko kumppanuus Turkin kanssa kyseenalaistetaan: Turkki ei voi olla 

Euroopan unionin strateginen kumppani, sillä se ei ainakaan ole luotettava kumppani. 
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6. Johtopäätökset 
 

6.1. Tulokset 

Komission ja Euroopan neuvoston viesti parlamentille oli yhtenäinen läpi aineiston. 

Erityisesti alussa Turkkiin viitattiin sekä kandidaattimaana että strategisena 

kumppanina. Turkin vieraanvaraisuutta pakolaiskriisin aikana korostettiin ja puhuttiin 

taakanjaosta Turkin ja Euroopan unionin välillä. Yhteistyön Turkin kanssa 

alleviivattiin olevan vain osa pakolaiskriisin ratkaisua ja hyödyn katsottiin olevan yhtä 

suuri molemmille osapuolille. Turkin negatiivisen kehityskulun huomioiminen kasvoi 

läpi aineiston, mutta perusviesti pysyi samana: yhteistyö olisi aivan välttämätöntä 

kriisin ratkaisemiseksi.  

Aiemmin läpikäydyt kuusi kategoriaa osoittavat hyvin, että samaan aiheeseen 

perustuvia argumentteja ei välttämättä pysty jaottelemaan yksiselitteisesti 

pakolaissopimusta puolustaviin tai vastustaviin. Loppujen lopuksi 

pakolaissopimuksen puolustajat ja vastustajat voivat käyttää puheissaan samoja 

argumentteja, mutta arvottaa tai priorisoida ne eri tavalla täten tullen eri 

johtopäätökseen. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin katsoa, että pakolaiskriisin 

ratkaisu yhdessä Turkin kanssa nähtiin yli puoluerajojen välttämättömänä, joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Pakolaissopimusta ja kriisiin liittyvää yhteistyötä 

puolustettiin muun muassa humanitaarisesta näkökulmasta, pakon ja velvollisuuden 

perusteella, yhteisen haasteen ratkaisemisena ja geostrategisiin seikkoihin vedoten. 

Vastustukseen liittyi vahvasti EU:n arvojen korostaminen erityisesti ihmisoikeuksien 

ja demokratian näkökulmasta, riippuvaisuus Turkista tai maan näkeminen uhkana 

historiallisista tai geopoliittisista syistä. 

Tutkielman tulokset pääosin mukailevat aiempia EU:n ja Turkin suhteista esitettyjä 

näkemyksiä. Esimerkiksi Gökalp Aras näkee, että pakolaissopimukseen liitetty Turkin 

EU-jäsenyyden edistäminen ei ollut kummallekaan osapuolelle todellinen tavoite. 

Euroopan unionin puolelta sen oli tarkoitus vain toimia kannustimena Turkille, jotta 

se pitäytyisi EU:n intressien mukaisesti sovitussa. Aineistossa ajatukseen Turkin 

kaksoisroolista suhtauduttiin kahdella tavalla: joko hyväksymällä sen luonnollisena 

osana aiempaa dialogia tai vastustamalla Turkin asemaa jäsenkandidaattina alun 

perinkin ongelmallisena.  
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Pakolaissopimusta siis puolustettiin sanoen sen olevan vain luonnollinen osa 

jäsenneuvotteluihin liittyvää tai vähintäänkin täydentävää yhteistyötä. Näin 

argumentoivat edustajat pääosin hyväksyivät komission ja neuvoston kannat. Ne 

edustajat, jotka katsoivat Turkin jäsenyyden olevan mahdoton ajatus, eivät 

kannattaneet pakolaissopimusta ainakaan sen lopulta toteutetussa muodossa eli 

sidottuna jäsenneuvotteluiden edistämiseen. Jäsenyys nähtiin mahdottomana 

esimerkiksi siksi, että Turkin ei katsottu olevan osa Eurooppaa tai sen uskottiin 

lipuvan vain kauemmaksi jäsenyyden kriteereistä. Tässä argumentissa olennaista oli, 

että näiden kahden kumppanuuden muodon tulisi olla toisistaan riippumattomia ja 

erillisiä. Aineiston loppua kohden molempia näkökantoja edustavat tahot katsoivat 

yhteistyön Turkin kanssa olevan vaikeaa maan sisäisen kehityksen vuoksi. 

Näkemyseroja oli siinä, oliko yhteistyö liian tärkeää, että siitä voisi luopua tai 

päinvastoin, oliko Turkin kehityssuunta niin huono, että maa ei enää täyttäisi 

yhteistyön kriteerejä eurooppalaisia arvoja vastaavalla tavalla.  

Argumenteissa pakolaissopimuksesta Euroopan unionin arvojen vastaisena katsottiin 

koko sopimuksen, sen tiettyjen osien tai yhteistyön Turkin kanssa yleisellä tasolla 

olevan ongelmallisia seikkoja. Erityisesti ihmisoikeuksiin ja demokratiaan vedottiin 

tärkeimpinä arvoina. Näissä argumenteissa katsottiin joko pakolaisten Turkkiin 

palauttamisen olevan heidän ihmisarvoaan ja oikeuksiaan loukkaavaa tai yhteistyön 

ihmisoikeuksia rikkovan ja epädemokraattisen Turkin kanssa näyttäytyvän itsessään 

EU:n arvojen vastaisena. 

Aineistossa esiintyi varsinkin alussa toivoa siitä, että Turkin epädemokraattinen 

kehitys olisi vain hetken hairahdus ja pian maa palaisi toteuttamaan EU:n 

jäsenkandidaatilta vaadittuja reformeja. Tätä argumenttia käytettiin 

pakolaissopimuksen puolustamiseen. S&D-ryhmän puheenvuorot nousivat eniten 

esille tämän suunnan edustajina – heidän yleinen linjauksensa vaikuttikin alussa 

olevan yhteistyön kehittäminen Turkin kanssa mahdollisimman monella eri alueella. 

Tämä näkemys kuitenkin hiipui tarkastelujakson loppua kohti. Toisaalta 

argumenteissa korostettiin, että Turkin kansalaisyhteiskunnalle ei haluta kääntää 

selkää, vaikka usko maan johtoon loppuisi. 

Arvoihin vetoavaan vastustukseen liittyi pakolaisten ihmisarvon vaarantuminen 

takaisinottosopimuksen myötä ja siksi, että Turkki kiristäisi pakolaisiin vedoten 
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erilaisia poliittisia myönnytyksiä unionilta. Oikeistoleiristä Euroopan unionin 

katsottiin priorisoivan vapaa liikkuvuus kaikkien arvojensa yli, sillä pakolaissopimus 

vahvisti vain EU:n ulkorajojen valvontaa eikä tuonut ratkaisua sisärajoilla tapahtuviin 

laittomiin ylityksiin. Vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen täysistunnoissa 

alkoi taas vahvemmin nousta huoli Turkin oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. 

EU:n uskottavuuden arvoyhteisönä uskottiin olevan vaakalaudalla. Pakolaissopimus 

nähtiin myös Euroopan parlamentissa ongelmien ulkoistamisena ja täten periaatteiden 

vastaisena.  

Aiempi kirjallisuus kertoo, että muuttoliikkeeseen liittyvä rajavalvonnan 

ulkoistaminen ja pakolaisten lähettäminen takaisin läpikulkumaihin on ollut osa 

Euroopan unionin naapurustopolitiikkaa jo pitkään ennen pakolaiskriisiä. Tähän on 

kuulunut kannustimena myös lupauksia jäsenyyden edistämisestä ja 

viisumivapaudesta, kuten myös pakolaissopimuksen tapauksessa. Esimerkiksi Beken 

Saatçioğlun mukaan EU onkin jossain määrin priorisoinut käytännöllistä suhdetta 

Turkin kanssa ehdollisuuden sijaan. Myös Martin näkee, että EU on osoittanut 

pakolaissopimuksen myötä kykynsä joustaa tarvittaessa liberaaleista arvoistaan. 

Vaihtokauppa- ja riippuvuussuhdeargumentit olivat poikkeuksetta negatiivisia, vaikka 

osa niitä käyttäneistä edustajista katsoi pakolaissopimuksen siitä huolimatta EU:n 

parhaaksi vaihtoehdoksi pakolaiskriisin ratkaisussa. Eroja oli kuitenkin siinä, mitä 

edustajat näkivät olevan vaihtokaupan kohteena. Osa edustajista näki, että 

vaihtokaupassa Turkki estää pakolaisten pääsyn Eurooppaan ja vastineeksi EU sulkee 

silmänsä Turkin ihmisoikeusloukkauksilta ja sananvapaustilanteelta. Toiset taas 

kokivat, että Turkki sai neuvoteltua itselleen paljon enemmän hyötyä sopimuksessa: 

kun Turkki saa viisumivapauden ja jäsenyyden, niin EU ei edes oikeastaan hyödy 

sopimuksesta ollenkaan.  

Lisäksi argumenteissa uskottiin, että Turkki sai sopimuksen myötä etulyöntiaseman 

myös tuleviin neuvotteluihin, sillä EU näytti liian selkeästi heikkoutensa ja kuinka 

paljon se tarvitsee Turkkia. Tässä argumentissa sopimuksen myötä syntyi 

riippuvuussuhde, jossa EU oli häviäjä. Sopimuksen myötä tapahtunut vaihtokauppa 

näyttikin edustajien mukaan myös huonolta EU:n moraalisten velvollisuuksien 

kannalta, sillä sopimus sitoi sen yhteistyöhön valtion kanssa, joka rikkoo jatkuvasti 

ihmisoikeuksia. Tässä argumentissa ongelmana nähtiin oikeastaan se, että EU oli 
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riippuvainen juuri Turkin kaltaisesta maasta. Riippuvuusargumenteissa yksi 

tärkeimmistä seikoista oli ennen kaikkea pakolaissopimuksessa luvattu valtava 

rahallinen panostus, mutta myös Turkin jäsenkandidaatin asemaan perustuva rahoitus. 

Aiemman tutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, että vaihtokauppanarratiivin mukainen 

Turkin sopimuksen myötä saavuttama kiristysasema ei ole kuitenkaan aivan uusi 

ilmiö. Esimerkiksi Gökalp Aras ehdottaa, että Turkki alkoi turvautumaan tietynlaiseen 

ehdollisuuteen EU-suhteessaan jo vuoden 2013 takaisinottosopimuksen myötä. 

Tutkijat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että pakolaissopimus paransi entisestään 

Turkin neuvotteluasemia. Myös Saatçioğlu pitää sopimuksen ympärille 

muodostunutta suhdetta epäsymmetrisenä. Hän tunnistaa europarlamentaarikkojen 

ehdottaman riippuvuussuhteen sekä ajatuksen siitä, että Euroopan unioni katsoi 

sormien läpi Turkin luisumista kauemmaksi asetetuista poliittisista kriteereistä. 

Demirsun ja Cihangir-Tetikin mukaan myös geopoliittiset seikat vaikuttivat EU:n 

riippuvaisuuteen Turkista, sillä unionin sisällä Turkki nähdään edelleen tärkeänä 

siltana Lähi-itään. 

Myös juridiset argumentit olivat lähtökohtaisesti sopimukseen negatiivisesti 

suhtautuvia. Ihmisoikeusjärjestöjen ulostulot sopimuksen suunnittelun edetessä 

nostivat myös Euroopan parlamentissa enemmän kysymyksiä toimien laillisuudesta. 

Argumenteissa usein vedottiin siihen, että pakolaisten tulisi kansainvälisen lain 

mukaan saada hakea turvapaikkaa Euroopassa ja sopimuksen kohta pakolaisten 

Turkkiin palauttamisesta rikkoo tätä. Argumenteissa tartuttiin myös Turkin 

määritelmään turvallisena maana, sillä se ei joidenkin edustajien mukaan sitä ollut. 

Turkin uskottiin muun muassa lähettävän pakolaisia takaisin Syyriaan. Lisäksi 

europarlamentaarikot katsoivat komission ja Euroopan neuvoston kiertävän lakia 

kutsumalla pakolaissopimusta julkilausumaksi sopimuksen sijaan. Täten sopimuksella 

ei nähty olevan parlamentin ja näin ollen myöskään kansan hyväksyntää. Euroopan 

unionin sisäisten käytäntöjen kiertämistä korostavat argumentit voidaan katsoa 

edustavan yksinomaa Euroopan parlamentin näkökulmaa. 

Toisaalta Euroopan unioni oli tehnyt erilaisia takaisinottosopimuksia kolmansien 

maiden kanssa osana muuttoliikepolitiikkaansa jo ennen vuotta 2015. Aiempi 

kirjallisuus tunnistaa yllä mainitun sopimuksen sisältöön kohdistuvan kritiikin. 

Lisäksi sopimus sai osakseen kritiikkiä Turkin turvapaikkajärjestelmän puutteista ja 
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pakolaisstatuksen saamisen ongelmista. Aiemmassa tutkimuksessa ongelmana nähtiin 

myös, että ainoastaan Syyriasta tulleet pakolaiset aiottiin uudelleen sijoittaa 

Eurooppaan. Tämä näkökulma ei aineistossa tullut juurikaan esille.  

Pakolaissopimuksen vastustuksessa käytettiin myös puhtaasti muukalaisvihaan 

perustuvia argumentteja. Argumenteissa nykypäivän Turkista maalailtiin kuvaa 

imperialistisena Osmanien valtakunnan jatkumona, jonka tavoitteena oli valloittaa 

Eurooppa. Turkkia ei nähty maantieteellisesti osana Eurooppaa ja erityisesti 

jäsenyyteen liittyviä kohtia sopimuksessa kritisoitiin. Äärioikeistolaisen retoriikan 

mukaisesti useissa argumenteissa esiintyi yleistä epäluuloa Euroopan unionia kohtaan 

sekä katsottiin jonkinlaisen eurooppalaisen eliitin suhmuroineen päätökset 

yhteistyöstä.  

Jos aiemmissa argumenteissa sopimuksen uhreina nähtiin pakolaiset tai Euroopan 

unioni kokonaisuudessaan, niin tämän kategorian argumenteissa uhreina olivat 

yksittäiset jäsenvaltiot ja niiden vapaus. Turkki nähtiinkin nimenomaan uhkana 

Euroopalle ja yhteistyötä vastustettiin kaikissa sen muodoissa. Kategoriassa esiintyi 

myös suoraan oman valtion etuja edustavia argumentteja. Siinä missä Kreikan ja 

Kyproksen edustajat vastustivat sopimusta kotimaidensa ongelmallisen Turkki-

suhteen vuoksi, niin esimerkiksi suomalainen näkemys sopimuksen 

sopimattomuudesta kriisin ratkaisuun oli sen keskittyminen ulkorajoihin unionin 

sisäisten rajanylitysten sijaan.  

Tutkielmaa varten luettu kirjallisuus ei juuri ota huomioon nationalistisia tai 

muukalaisvihamielisiä kannanottoja pakolaissopimukseen, mahdollisesti koska niitä 

ei muissa EU-instituutioissa ole samalla tavoin julkisesti esiintynyt. Tämä 

alleviivaakin juuri Euroopan parlamentin näkökulman tutkimisen tärkeyttä. Toisaalta 

tulos on jossain määrin linjassa Euroopan parlamentissa havaitun muuttoliikekantojen 

tiukentumisen kanssa, minkä esimerkiksi Krotký ja Kaniok havaitsivat 

tutkimuksessaan. Jo aiemmassa tutkimuksessa on todettu euroskeptismin ja 

maahanmuuttovastaisuuden yhteys Euroopan parlamentissa. Tämän tutkielman 

perusteella sen voidaan katsoa ulottuneen myös pakolaissopimukseen. 

Geopolitiikka nousi vahvasti esiin komission puheissa, mutta myös jonkin verran 

parlamentin edustajien puheenvuoroissa. Sitä käytettiin pääosin pakolaissopimuksen 

puolustamiseen, mutta yksittäisissä puheenvuoroissa se nähtiin negatiivisena asiana. 
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Aineistossa EU:n aseman Lähi-idässä katsottiin olevan jossain määrin riippuvainen 

suhteista Turkkiin. Jos Lähi-idässä haluttaisiin edistää rauhaa ja vakautta, tai yhteyttä 

haluttaisiin vaalia energiapoliittisista syistä, olisi yhteistyö Turkin kanssa nähtävä 

ennen kaikkea strategisena. Pakolaissopimusta vastustavasta näkökulmasta Turkki 

taas oli vaarallinen kumppani Euroopan unionille, koska se toimisi siltana maihin, 

jotka haluavat EU:lle pahaa. Tässä argumentissa yhteistyö oli nimenomaan 

turvallisuuspoliittinen kysymys. Myös aiempi kirjallisuus tunnistaa Turkin strategisen 

hyödyn ja avainaseman jopa pidemmän aikavälin muuttoliikepolitiikassa. Turkin 

aggressiivinen ulkopolitiikka ja EU:n lupaus viisumivapaudesta nähdään kuitenkin 

myös riskitekijöinä.  

Kyproksen miehitys oli yksi aineistossa eniten viitatuista haasteista Turkin ja 

Euroopan unionin kumppanuudelle. Siihen liittyi niin arvoristiriitoja, Euroopan 

unionin hiljaisuutta, laittomuusnäkökulmaa ja paljon nationalismia sekä historiallisia 

viittauksia. Kyproksen tilannetta pakolaissopimusta ja jäsenneuvotteluja vastustavana 

argumenttina käytettiin läpi puoluekentän ja kansallisuudesta riippumatta. Erityisesti 

kreikkalaiset ja kyproslaiset edustajat jokaisesta ryhmästä vetosivat tasaisin väliajoin 

tähän kiistaan EU:n ja Turkin yhteistyön esteenä. Muiden jäsenmaiden edustajista 

erityisesti oikeistolaiset puolueet mainitsivat usein Kyproksen argumenteissaan 

todisteena Turkista kansainvälisen lain rikkojana tai imperialistisena valtiona. 

Aineiston valossa Turkkia ei pidetty Euroopan parlamentissa kovin luotettavana tai 

haluttuna yhteistyökumppanina. Sopimuksen hyväksyneet edustajat näkivät 

pakolaissopimuksen olevan välttämätön keino pakolaiskriisin ratkaisuksi. Usein 

yhteistyötä kritisoitiin jollain yllä mainituista argumenteista, mutta puheenvuoro 

päätettiin kuitenkin siihen lopputulokseen, että yhteistyötä on tehtävä siitä huolimatta. 

Aineiston lähentyessä loppuaan Turkin sisäinen tilanne oli huonontunut ja 

pakolaiskriisi sen sijaan hiljentynyt. Vuoteen 2017 mennessä sopimuksen nähtiin 

selvästi tehneen tehtävänsä ja toisaalta Turkki koettiin yhä hankalammaksi 

yhteistyökumppaniksi. Tästä syystä myös asenteet sopimusta vastaan vahvistuivat ja 

Euroopan unionin sisäisiä ratkaisuja alettiin vahvemmin peräänkuuluttaa. 
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6.2.  Tutkielman haasteet ja onnistuminen 

Tämä maisterintutkielma antaa osviittaa siitä, minkälaista keskustelua 

pakolaissopimuksesta unionin sisällä on käyty, ja jopa alustavia päätelmiä siitä, mitä 

alueellisia ja ryhmien välisiä eroja sopimukseen suhtautumisessa on ollut. 

Tutkielmassa identifioitiin onnistuneesti pakolaissopimuksen vastustamiseen ja 

puolustamiseen pääasiallisesti käytettyjä argumentteja ja teemoiteltiin ne kuuteen 

kategoriaan. Asetettuun tutkimuskysymykseen saatiin vastauksia, mutta tulokset 

jäivät kuitenkin odotetusti varsin yleiselle tasolle. Aineisto osittain kirjallisena ja 

osittain audiovisuaalisena materiaalina asetti tiettyjä rajoituksia eikä tämän tutkielman 

puitteissa mahdollisuutta syvemmälle analyysille ollut. 

Vaikka tutkielman tavoitteena olikin taata lainauksissa tasainen edustus eri ryhmistä 

ja jäsenvaltioista, pyrkimys valita ensisijaisesti englanniksi jo valmiiksi löydettävissä 

olevia esimerkkipuheenvuoroja kuhunkin kategoriaan, johti oletetun mukaisesti Ison-

Britannian, mutta yllättäen myös Hollannin pieneen yliedustukseen. Aineiston 

kokonaiskuvan perusteella voidaan kuitenkin katsoa, että erityisesti Ison-Britannian 

konservatiivit olivatkin äänekkäimpien puhujien joukossa. Tämän selittänee 

kesäkuussa 2016 toteutettu kansanäänestys Britannian EU-erosta ja tähän liittyvä 

kampanjointi, joka sisälsi yhtä lailla kiivasta keskustelua maahanmuutosta. Lisäksi 

esimerkiksi EPP:n edustajien puheenvuoroja on suhteessa ryhmän kokoon muita 

vähemmän esimerkkien joukossa, mutta se johtuu siitä, että usein erityisesti 

ryhmäpuheenvuoroissa EPP lähtökohtaisesti hyväksyi komission linjan. 

Esimerkkeihin onkin varmasti valikoitunut jossain määrin enemmän räväkäksi 

katsottuja puheenvuoroja, joista on selkeämmin tulkittavissa tiettyjä kategoriaan 

sopivia piirteitä. Aineistoa ei olisi kuitenkaan ollut mielekästä analysoida pelkästään 

valikoituneiden esimerkkien varassa, vaan yleisiä linjauksia haravoidessa on kaikki 

täysistuntojen materiaali otettu huomioon. 

Tulokset toistivat pitkälti aiemman tutkimuksen näkemyksiä pakolaissopimuksen 

vaikutuksista EU:n ja Turkin suhteeseen, mutta myös nimenomaan vahvistivat näiden 

näkökulmien koskevan ainakin jossain määrin myös Euroopan parlamenttia. Toisaalta 

tutkielma selkeästi osoitti eroavaisuuksia komission ja parlamentin suhtautumisessa 

pakolaissopimukseen sekä käytettyjen argumenttien painotuksissa. Tärkeänä 

huomiona tulokset osoittivat nationalististen ja muukalaisvihamielisten näkemysten 

suuren määrän Euroopan parlamentissa. Myös syytökset parlamentin vaikutusvallan 
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kiertämisestä kutsumalla sopimusta julkilausumaksi vaikuttaa olevan vahvasti juuri 

parlamentin sisäinen piirre. 

Mitä tulee Euroopan parlamentin ryhmien välisiin näkemyseroihin 

pakolaissopimuksesta yleisesti, voidaan aineiston perusteella sanoa oikeistoryhmien 

kuten ECR:n, EFDD:n, ja ENF:n vastustaneen sopimusta kiivaimmin, kun taas EPP ja 

S&D olivat useammin samoilla linjoilla komission ja neuvoston edustajien kanssa. 

Tosin EPP korosti usein ryhmäpuheenvuoroissaan, että ryhmän sisällä ei ole 

yhtenäistä kantaa pakolaissopimukseen. S&D näki pakolaiskriisiin liittyvän 

yhteistyön varsinkin tarkkailujakson alussa selkeämmin osana Turkin asemaa 

jäsenkandidaattina. Vihreiden ja GUE/NGL-ryhmän puheenvuoroissa toistui usein 

humanitaarisiin seikkoihin vetoaminen. ALDE kritisoi pakolaissopimusta hyvin laaja-

alaisesti, myös taloudellisesta näkökulmasta, mutta hyväksyi sopimuksen yhtä lailla 

vihreiden ja vasemmiston kanssa ainoana mahdollisuutena. Selkeää aiemman 

tutkimuksen määrittelemää liberaaliin tai rajoittuvaan asennoitumiseen perustuvaa 

jakoa ei tutkielman pohjalta ole mahdollista tehdä. 

Erityisesti tarkastelujakson loppupuolella vuonna 2017 monen parlamentaarikon 

johtopäätös oli selkeä: tilastot todistivat, että pakolaissopimus toimi tavoitteessa 

vähentää laittomia rajanylityksiä. Toisin sanoen edustajat antoivat usein sopimukselle 

tukensa, vaikka he halusivatkin korostaa tiettyjä negatiivisia argumentteja 

puheenvuorossaan vaatiakseen komissiolta toimia. Tämä ilmiö näyttää menevän yksi 

yhteen Krotkýn ja Kaniokin näkemysten kanssa siitä, että puheenvuorot eivät aina 

vastaa esimerkiksi äänestyskäyttäytymistä Euroopan parlamentissa. Jossain määrin 

europarlamentaarikoilla onkin voinut olla tarve vain sanoa ääneen, ettei esimerkiksi 

ihmisoikeusloukkauksia hyväksytä, mutta samalla kannattaa tehokasta käytännön 

politiikkaa. Tähän toisaalta liittyy myös ajatus parlamentin täysistuntojen 

kohdeyleisöstä enemmänkin Europan unionin virkamieskoneiston sisäisenä kuin 

varsinaisesti äänestäjiä tavoittavana. Kuten oletettiinkin, vaikka äänekkäimmät 

edustajat ja eniten esiintyvät argumentit olivat nimenomaan pakolaissopimusta 

vastustavia, voidaan aineiston perusteella sopimuksen katsoa saaneen paljon 

kannatusta. 
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6.3. Tulevaisuus 

Arviot EU:n ja Turkin välisten suhteiden muutoksesta vaihtelivat aiemmassa 

kirjallisuudessa. Natalie Martinin teorian mukaan Euroopan unionin ja Turkin 

suhteissa ei voida sanoa olleen merkittävää muutosta aiempaan, sillä pakolaiskriisin 

rauhoituttua neuvottelut ja dialogi vähenivät sitä edeltävälle tasolle. Beken Saatçioğlu 

taas näki selkeän muutoksen sanavalinnoissa, niin että pakolaiskriisin jälkeen Turkin 

asemaa strategisena kumppanina olisi korostettu aiempaa enemmän jäsenkandidaatin 

sijaan. Demirsun ja Cihangir-Tetikin haastattelemat tahot taas arvioivat, että 

jäsenkysymys tulisi jatkossakin olemaan tärkein pohja EU:n ja Turkin väliselle 

yhteistyölle ja pakolaissopimus toi EU:n näkökulmasta vain uutta energiaa 

neuvotteluille.  

Tässä tutkielmassa analysoitujen täysistuntojen pohjalta Turkin epädemokraattinen 

kehityskulku vaikutti todella olevan vakavasti otettava uhka Euroopan unionin ja 

Turkin väliselle yhteistyölle jo pakolaiskriisin aikaan. Tämänhetkisen tilanteen 

valossa ei vaikuta siltä, että jäsenkeskustelu olisi saanut merkittävästi uutta puhtia 

pakolaiskriisin jälkeen. Turkki on edelleen luisunut yhä kauemmas eurooppalaisista 

arvoista, viimeisimpänä eroamalla Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa ehkäisevästä Istanbulin sopimuksesta.  

Toisaalta kuten moni europarlamentaarikko vuosina 2015–2017 argumentoi, 

jäsenneuvottelut saattavat olla Euroopan unionille helpoin tapa jatkaa dialogia Turkin 

kanssa sille tärkeistä aiheista. Arvioni on, että yhteistyön lopettamisella olisi liian 

suuri negatiivinen vaikutus Euroopan unionin pyrkimyksiin niin sisä- kuin 

ulkopoliittisestikin. Muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet eivät myöskään ole 

kadonneet minnekään. On myös selvää, että pelkkä Euroopan parlamentin tahto ei riitä 

virallisesti lopettamaan jäsenneuvotteluja, joten mitä todennäköisemmin neuvottelut 

jäävät odottamaan avonaisena parempia aikoja. Parlamentin vaatimus on kuitenkin 

selvä: vastineena yhteistyöstä ei voida antaa hiljaisuutta ihmisoikeusloukkausten 

edessä. 

Uskon tutkielman toimineen hyvänä avauksena tämän kaltaisen tutkimuksen 

tarpeesta. Jatkossa tutkielman tunnistamien argumenttikategorioiden perusteella olisi 

mahdollista tehdä kvantitatiivista tutkimusta eri argumenttien yleisyydestä ja niiden 

ajallisesta ilmenemisestä. Esimerkiksi vielä tarkempi analyysi parlamentin eri 
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ryhmien ja maiden edustajien suhtautumisesta pakolaissopimukseen voisi olla 

paikallaan. Tarkastelematta äänestystuloksia, ei tutkielmaa kuitenkaan voi suoraan 

verrata esimerkiksi Krotkýn ja Kaniokin päätelmiin. Tämä voisikin olla yksi tapa 

laajentaa tutkimusta. Poliittishistoriallisesta näkökulmasta olisi kiinnostavaa tutkia 

myös Euroopan parlamentin suhtautumista Turkkiin ja tähän liittyvää ajallista 

muutosta myös yleisemmällä tasolla. Joka tapauksessa tutkimuskentällä on selkeästi 

vielä tilaa Turkin, Euroopan parlamentin ja pakolaissopimuksen yhdistävälle 

tutkimukselle. 
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