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Asia: HE 183/2006 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI MAAHAN- 
MUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Ihmiskaupan uhrien auttaminen ehdotetaan hallituksen esityksessä toteutettavaksi 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin 
(493/1999) sisällytettävien muutosten avulla. Auttamiseen kuuluviin palveluihin ja tukitoimiin 
sisältyisi oikeudellista ja muuta neuvontaa, kriisiapua, sosiaali-ja terveyspalveluja, 
tulkkipalveluja sekä muita tukipalveluja, majoitus tai asuminen, toimeentulotuki ja muu 
tarpeellinen huolenpito sekä turvallisen paluun tukeminen. Palveluja ja tukitoimia annettaessa 
otettaisiin erityisesti huomioon sekä ihmiskaupan uhrin että palveluja ja tukitoimia järjestävän 
henkilöstön turvallisuus. 
 
Uhrien auttaminen tapahtuisi valtioneuvoston 25.8.2005 ihmiskaupan vastaisessa 
toimintasuunnitelmassa vahvistamalla tavalla turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja 
kotouttamisjärjestelmien yhteyteen perustettavan auttamisjärjestelmän kautta ja toteutuisi uhrin 
asemasta ja tilanteesta riippuen kolmella vaihtoehtoisella tavalla. 
 
Uhrit joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, saisivat avun Oulun ja Joutsenon 
vastaanottokeskuksien koordinoiman moniammatillisen auttamisjärjestelmän kautta valtion 
varoista. Oulu keskittyisi alaikäisiin uhreihin ja Joutseno aikuisiin ja perheisiin. Tarkoituksena 
ei ole että vastaanottokeskukset järjestäisivät palvelut itse tai että uhrit majoitettaisiin 
turvapaikanhakijoiden joukkoon. Palvelut on tarkoitus hankkia laadittavien puitesopimusten 
nojalla pääosin ulkopuolisilta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoilta, kuten järjestöiltä, ja 
uhrit on tarkoitus majoittaa pääosin vastaanottokeskusten ulkopuolelle. 



 

 

 
Ihmiskaupan uhreina edellä mainitut henkilöt voivat saada ulkomaalaislain (301/2004) 52 b §:n 
ja 52 a §:n 1 momentin nojalla harkinta-ajan ja tilapäisen oleskeluluvan. Ilmiön 
monitahoisuuden ja tutkinnan tarpeiden vuoksi tarkoitus on että ulkomaalaislain mukaisen 
harkinta-ajan tai oleskeluluvan saaneiden uhrien lisäksi auttamisen piiriin voitaisiin ottaa myös 
henkilö, jonka muutoin voidaan olosuhteiden perusteella arvioida olevan ihmiskaupan uhri tai 
erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta tutkittaessa. Suomen ensimmäisen 
ihmiskauppatuomion yhteydessä viime kesänä avun tarpeessa ollut henkilö oli nimenomaan 
todistaja. Sen sijaan muiden vakavien rikosten uhreiksi joutuneita ulkomaalaisia ei 
ihmiskaupan uhrien lisäksi sisällytettäisi auttamisen piiriin. 
 
Päätöksen auttamisen piiriin ottamisesta tekisi toimivaltaisen vastaanottokeskuksen johtaja. 
Poliisin, rajavartiolaitoksen tai Ulkomaalaisviraston kautta esitettävät uhrit otettaisiin 
auttamisen piiriin ilman erillistä perustelua, mutta muiden esittävien tahojen, kuten järjestöjen, 
pitäisi tehdä asiasta perusteltu kirjallinen esitys, johon on hankittu asianomaisen henkilön 
suostumus. Palvelujen tarpeen arvioinnissa vastaanottokeskuksen johtajan tukena toimisi TE-
keskuksen nimittämä moniammatillinen arviointiryhmä, johon kuuluisi vastaanottokeskuksen 
johtajan lisäksi poliisin ja rajavartiolaitoksen sekä sosiaalialan ja terveydenhuollon edustajat. 

 
Kaikki uhrit eivät saisi auttamisjärjestelmän palveluja ja tukitoimia kokonaisuudessaan, vaan niitä annettaisiin 
yksilöllisen tarveharkinnan mukaisesti. Palveluja ja tukitoimia annettaessa otettaisiin huomioon ihmiskaupan 
uhrin iästä, turvattomasta asemasta sekä fyysisestä ja psyykkisestä tilasta johtuvat erityistarpeet. 
 
Ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin tai 54 §:n 5 momentin nojalla välittömästi tai tilapäisen oleskeluluvan 
jälkeen jatkuvaluonteisen oleskeluluvan saavat uhrit 
rinnastettaisiin laissa pakolaisiin. Näille henkilöille järjestettävistä palveluista maksettaisiin kunnalle korvausta 
pakolaisista maksettavaa korvausta vastaavalla tavalla. 
 
Suomessa jo ennestään asuvat ja kotikunnan omaavat uhrit saisivat avun kotikuntansa kautta ja sen 
kustannuksella lukuun ottamatta ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia erityistarpeita (esim. traumaterapia), 
joihin kunta voisi saada korvausta valtion varoista. Korvaus haettaisiin TE-keskukselta, joka pyytäisi asiassa 
lausunnon koordinoivan vastaanottokeskuksen johtajalta. Johtaja kuulisi näissä tapauksissa aina 
moniammatillista arviointiryhmää. 
 
Ihmiskaupan uhrit olisivat oikeutettuja myös pakolaisia ja tilapäistä suojelua saavia henkilöitä vastaavaan 
paluumuuttoavustukseen. Lisäksi auttamisjärjestelmän piirissä kehitettäisiin menetelmiä turvallisten 
paluumahdollisuuksien tukemiseksi muun muassa riskiarvioinnin, seurannan, uudelleenintegroitumisen 
tukemisen sekä kansainvälisen viranomais-ja järjestöyhteistyön avulla. 
 
Kyseinen kotouttamislain muutos saattaisi voimaan Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2003/8 l/EY 
kotouttamislain piiriin kuuluvat vaatimukset ihmiskaupan uhrin auttamisen osalta. Euroopan maista 
esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Belgia ja Italia ovat jo sisällyttäneet lainsäädäntöönsä 
säädökset ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Direktiivin mukaiset uhrien oleskeluoikeutta koskevat 
ulkomaalaislain muutokset ovat astuneet voimaan 31.7.2006. 
 
Auttamisjärjestelmä on jo tässä vaiheessa osoittautunut tarpeelliseksi: viime kuukausien aikana on tullut esiin 
useita ihmiskauppaepäilyjä ja ihmiskaupaksi tunnistettuja tapauksia, joissa auttamisjärjestelmän mukaisia 
palveluja ja tukitoimia on tarvittu. Auttamisen piirissä on tälläkin hetkellä useita henkilöitä, ja lisäksi epäilyjä 
ja muihin rikoksiin liittyviä rajatapauksia on ollut tämän vuoden aikana lähemmäs parikymmentä. Tapaukset 
ovat paljastaneet, että todellisuus näyttää olevan toisenlainen kuin ihmiskaupan vastaisten toimien suunnittelua 
aloitettaessa ajateltiin: uhrit eivät ole pelkästään nuoria naisia tai kauttakulkutapauksia, eikä myöskään 
uhriutumisen pääsyy näytä olevan prostituutio. 



 

 

 
Uhreja tai uhreiksi epäiltyjä on ollut miehissä, naisissa ja lapsissa. Uhrit voivat olla perheellisiä tai 
perheettömiä, jopa kokonaisia perhekuntia. Myös lähisukulaisten 
verkosto voi olla altis ihmiskaupalle. Aikuinen ammattimies on yhtä hyvin voinut olla ihmiskaupan uhri kuin 
katteettomien lupausten houkuttelemana ulkomaille lähtenyt nuori. Selkeästi ihmiskaupan uhreiksi todettuja 
alaikäisiä ei ole vielä tavattu, mutta uhriepäilyjä ja laittoman maahantulon järjestämiseen liittyviä rajatapauksia 
on ollut jo useita. 
 
Ilmi tulleet tapaukset ja epäilyt ovat myös osoittaneet, että ihmiskauppa on Suomessakin laaja ja monitahoinen 
ilmiö. Ihmiskaupan taustalla näyttää olevan muun muassa prostituutiota ja seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta 
myös kauttakulusta Euroopan maihin ja lasten liittymisestä ihmiskaupan kaltaisiin olosuhteisiin on merkkejä. 
Moniin tapauksiin liittyy myös useampia rinnakkaisia elementtejä esimerkiksi palkattoman työn ja toistuvien 
raiskausten kietoutuessa toisiinsa. Merkittävin ihmiskaupan syy näyttää tähänastisten kokemusten mukaan 
olevan työvoiman hyväksikäyttö varsinkin ravintola- ja rakennusalalla. 
 
Poliisitutkinnan alkaessa on usein vaikea sanoa, onko kysymyksessä ihmiskauppa vai kiskonnan tapainen 
työsyrjintä ja liittyykö tapaukseen kenties myös talousrikollisuutta tai muita rikoksia. Tästä huolimatta apua 
annetaan ja sitä on pystyttävä antamaan kaikissa tapauksissa, joissa tutkintanimikkeiden joukossa esiintyy 
ihmiskaupan mahdollisuus taijoissa on muuten merkkejä ihmiskaupasta. Luottamusta herättävä ja tehokas 
auttamisjärjestelmä tukee tutkintaa ja rikoksen selvittämistä, koska vain turvalliseksi olonsa tunteva uhri 
uskaltaa puhua. 
 
Tietojen hankkiminen ja rikosten tutkinta on vaikeaa myös siksi, että uhrien on yleensä vaikea ymmärtää 
asemaansa hyväksikäytettynä tai hyväksikäytettäväksi matkalla olevaksi. Lisäksi uhkailluksi joutuminen sekä 
itsensä ja läheisten suojelemisen tarkoitus vaikeuttavat puhumista. Myös todistajien ja mahdollisesti 
muidenkin ihmiskaupparikoksen takia vaaraan tai uhkailluksi joutuneiden henkilöiden aseman turvaaminen on 
siis osoittautunut sekä inhimillisestä näkökulmasta että rikostutkinnan vuoksi tarpeelliseksi. 
 
Tähän mennessä ilmenneissä tapauksissa on toimittu työministeriön asettaman työryhmän ehdotuksen 
(Työhallinnon julkaisu 368) mukaisin toimin ja menetelmin. Ihmiskaupan uhrien auttamisesta on jouduttu 
tilapäisesti huolehtimaan turvapaikanhakijoiden vastaanottoon varatuilla määrärahoilla, koska erillistä 
määrärahaa tai talousarvion momenttien kohdalle sisällytettyä mainintaa mahdollisuudesta käyttää määrärahaa 
ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen palvelujen toteuttamiseen ei vielä tämän vuoden talousarviossa ole. 
 
Valtion talousarvioesityksen 2007 pakolais- ja siirtolaisuusasioita koskevan luvun 34.07 selvitysosassa on 
mainittu, että työministeriö vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä ja koordinoinnista. 
Talousarvioesityksen momenteille 34.07.21 pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion 
osalta ja 34.07.63 pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (mm. kuntakorvaukset) tehdään syksyn 
kuluessa täydennysesitys mahdollisuudesta käyttää määrärahoja ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja 
auttamisjärjestelmän perustamiskustannuksista aiheutuviin menoihin. 
 
Toimijoiden yhteinen näkökanta on ollut, että tämän vuoden aikana ihmiskaupan ja uhrien määrän suhteen on 
epäilemättä hipaistu vasta jäävuoren huippua. Varmaa tietoa 

uhrien määrästä tulevaisuudessa ei ole, mutta uhrien auttamisen piirissä olevien määrän on 
arvioitu nousevan vuoden 2007 aikana noin 40 henkilöön. Auttamisen kustannuksiin 
vaikuttavat henkilöiden määrän lisäksi tapauksien käsittelyn pituus ja tarvittavat palvelut. 
Toiminnan kustannuksiksi ensimmäisen vuoden aikana on arvioitu perustamiskuluineen noin 
1,4 miljoonaa euroa. 
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Hallintovaliokunta 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 
 
HE 183/2006 vp laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun 
lain muuttamisesta 

 
 

Sisäasiainministeriön ulkomaalaisosasto pitää tärkeänä sitä, että ihmiskaupan uhreille 
on olemassa selkeä vastaanotto-ja auttamisjärjestelmä. Ihmiskauppa on vakavaa 
rikollisuutta. Uhrin suojelun kannalta on tärkeää, että turvallisuusnäkökohdat otetaan 
kaikissa eri tilanteissa huomioon. 
 
Yhteistyön viranomaisten kesken ja suhteessa kolmanteen sektoriin tulee olla 
koordinoitua päällekkäisyyttä välttäen. Kullakin viranomaisella on oma lakiin 
perustuva toimivaltansa ihmiskauppa-asioissa. Rikos-ja ulkomaalaislakiin liittyy asiaa 
koskeva keskeinen sääntely niin rikostorjunnan kuin ulkomaalaisen ihmiskaupan uhrin 
ulkomaalaisoikeudellisen aseman osalta. Muussa lainsäädännössä tulee viitata tähän jo 
olemassa olevaan sääntelyyn määritelmien osalta. 
 
Ihmiskauppa-asiaan liittyy aina epäily siitä, että taustalla on rikoslain mukainen 
ihmiskaupparikos. Uhrin suojelun rinnalla tuleekin välittömästi käynnistää myös 
rikostorjunnallinen toiminta. Tämä edellyttää nopeaa ja riittävää tiedonvaihtoa eri 
toimijoiden kesken. Tehokkaalla rikostorjunnalla estetään myös uudelleen 
uhriutumista. 
 
Uhrin vastaanotto-ja auttamisjärjestelmään liittyvässä päätöksenteossa tulisi 
välittömästi ottaa huomioon myös se tilanne, että rikostorjunnasta vastaava 
viranomainen ilmoittaa ihmiskaupan tunnusmerkkien puuttumisesta kyseisessä 
tapauksessa. Eri hallinnonaloilla ei voi tällöin olla erilaisia käsityksiä siitä, onko 
kyseessä ollut ihmiskauppa vai ei. 
 
Hallituksen esityksessä esitetään ihmiskaupan auttamisjärjestelmän ulottamista 
koskemaan varsinaisten uhrien lisäksi myös henkilöitä, jotka ovat erityisen avun 
tarpeessa, esimerkiksi todistajia. Tämä voi olla ensiarvoisen tärkeää rikosten 
selvittämisen kannalta, mutta samalla on muistettava, että ulkomaalaislain säännösten 
mukaan uhrin oleskelulupa voidaan myöntää vain ihmiskaupan uhreille. 
Ulkomaalaisoikeudellinen todistajien asema tulee tarkentumaan myöhemmin, kun 
todistajansuojelun kehittämistä ryhdytään selvittämään kokonaisvaltaisemmin. 
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HE 183/2006 vp 
 
Ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikön lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle koskien 
hallituksen esitystä laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
annetun lain muuttamisesta 

- Ihmiskauppa on vakava ihmisoikeushaaste - hallituksen esityksessä kotouttamislaista omaksuttu uhrilähtöinen 
lähestymistapa. 

- Auttamisjärjestelmän piiriin voidaan ottaa paitsi ihmiskaupan uhri, myös uhriksi epäilty henkilö. Uhrin 
näkökulmasta palvelujärjestelmän nopeaa käynnistymistä on pidettävä keskeisenä mm. uudelleen uhriutumisen 
estämiseksi. On erittäin tärkeää, että rikosprosessia seurauksineen ja uhrin auttamisjärjestelmän käynnistämistä ei 
kytketä toisiinsa. 

- Uhrin auttamisella on oma humanitaarinen arvonsa eikä auttamisen järjestämistä tule kytkeä siihen saadaanko 
tätä kautta rikollisia vastuuseen. Matalalla kynnyksellä tapahtuva auttaminen luo uhrille paremmat edellytykset 
yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja tukee samalla tutkintaa ja oikeusprosessia. 

- Edellytys uhrin auttamiselle on uhrin tunnistaminen. Uhrin auttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi uhrin tunnistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota: uhrin tunnistamiskynnys on pidettävä 
matalana. 

- Tärkeää että auttamisjärjestelmän piiriin otettavaksi "henkilöksi, joka on erityisen avun tarpeessa 
ihmiskaupparikosta tutkittaessa", voidaan katsoa myös todistajan asemassa oleva henkilö. 
 

- Esitys jättää avoimeksi auttamisjärjestelmään kuulumisen päättymisen. Varmistettava että kynnys putoamiselle 
järjestelmän piiristä pidetään tarpeeksi korkealla eikä esim. ihmiskauppa-tunnusmerkistön putoaminen pois 
rikostutkinnasta automaattisesti pudota palvelujärjestelmästä. 

- Uhrilla tulisi jo järjestelmän piiriin ottamisen alkuvaiheessa olla mahdollisuus saada selkeä käsitys ja riittävästi 
tietoa asioiden etenemisjärjestyksestä, vaihtoehdoista ja niiden seurauksista sekä mahdollisuus saada apua ja 
oikeudellisesta neuvontaa eri toimintavaihtoehtojen vaikutuksista. 

- Ihmiskaupan uhrien auttamisessa on pyrittävä siihen, että ihmiskaupan uhrien auttaminen turvataan kaikkien 
uhrien osalta huomioiden tapausten erilaiset taustat ja olosuhteet. 
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Asia: Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun 
lain muuttamisesta 
 
 

Opetusministeriön hallinnonalalla lakiesitys selkeyttää ja yhdenmukaistaa ihmiskaupan uhrien auttamista. 
 
Lakiesityksen perusteella lähinnä oppivelvollisuusikäiset ihmiskaupan uhrit ovat keskeisin kohderyhmä 
opetustoimen kannalta. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimeenpanoon ja yhteistyöhön esitetään 
moniammatillisia arviointiryhmiä, joilla on mahdollisuus tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Opetusministeriö 
esittää, että lakiesityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin tehtäisiin lisäys, jonka perusteella 
oppivelvollisuusikäisen ihmiskaupan uhrin asiaa käsiteltäessä arviointiryhmässä olisi asiantuntijana opetusalan 
edustaja. Mikäli ihmiskaupan uhri on oppilaana tai opiskelijana oppilaitoksessa, oppilaitoksen tulisi tietää hänen 
taustansa ennen kaikkea mahdollisten erilaisten häiriötilanteiden varalta. Esimerkiksi jos lapset ja nuoret 
tarvitsevat saattajan koulumatkalle, oppilaitoksen tulee ehdottomasti tietää , kenen haltuun oppilaan saa luovuttaa 
ja mikäli saattaja vaihtuu, tiedon on välityttävä oppilaitokselle. 
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HE 183/2006VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI MAAHNAMUUT-TAJINE 
KOTOUTTAMISESTA JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA 

 
 

Sosiaali-ja terveysministeriö pitää tärkeänä, että ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmä rakennetaan ja rahoitus turvataan ja että asia saatetaan 
lainsäädännön tasolla voimaan. 
 
Nyt käsittelyssä oleva esitys noudattaa sitä mallia, jota sosiaali- ja terveysministeriö 
on valmistelussa alusta alkaen pitänyt esillä. Sosiaali-ja terveysministeriö on ollut 
mukana työryhmätyöskentelyssä sekä ollut lausunnonantajana, joten esityksen 
sisällön yksityiskohtiin on myös pystytty vaikuttamaan. 
 
Työministeriöllä ja vastaanottokeskuksilla on varmasti hyvät edellytykset toimia 
ihmiskaupan uhrien palvelujen järjestämisessä, koska vastaavanlaisia toimenpiteitä 
tehdään turvapaikanhakijoiden kohdalla ja yhteistyösuhteet muihin keskeisiin 
toimijoihin on olemassa. Pääasiassahan tarkoitus on hyödyntää olemassaolevia 
palveluja. 
 
Esityksessä on tuotu esille ihmiskaupan uhrien auttamisen kannalta oleelliset seikat: 
uhrikeskeisyys, uhrin voimaannuttaminen, yhteistyö viranomaisten kesken, uhrin 
integroituminen palvelujen avulla ja kult-tuurisensitiivisyys. Vähän hämäräksi jää, 
miten kauan uhri tai uhriksi epäilty voi olla tämän palvelu- ja rahoitusjärjestelmän 
piirissä. Uhrien auttamisella on oraa humanitäärinen arvo, ja avun tarve on yhtälailla 
olemassa, vaikka poliisi jättäisikin rikosnimikkeen ihmiskauppa tutkinnan aikana 
pois ja tutkisi tilanteessa muun nimikkeisiä rikoksia. 



 

 

 
Lasten kohdalla tilanteiden turvallinen ja lapsen edun mukainen toteuttaminen ovat 
keskeisiä. Esityksessä todetaankin, että lapsi tulisi voida ottaa huostaan riittävän 
suojelun takaamiseksi. Lastensuojelulain muutosesitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle tällä viikolla. Esityksessä pyritään varmistamaan, että huostaanotto 
olisi mahdollinen sellaisessakin tilanteessa, jossa lapsi ei ole omien vanhempiensa 
hoidossa eikä toisaalta omalla käyttäytymisellään aiheuta huostaanoton tarvetta. 
 
Ilmeisesti tarkoituksena on, että alaikäisten ihmiskaupan uhrien sijaishuollon 
kustannuksista vastaisi valtio. Näin ei pääse muodostumaan tilannetta, että 
mahdolliset tulevat kustannukset olisivat minkäänlainen kynnystekijä huostaanottoa 
harkittaessa. 
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Esityksessä todetaan, että huostaanotto on tarpeellinen silloin, kun on tarvetta estää 
tavoitettavuutta ja esimerkiksi kaappaamisen mahdollisuutta ja suhteiden syntymistä 
uudelleen rikoksentekijöihin. Tällöin voidaan joutua käyttämään lastensuojelulain 
mukaisia pakkotoimia riittävän suojelun aikaansaamiseksi. Täytyy muistaa, että 
useimpia pakkotoimia voidaan soveltaa vain lastensuojelulaitoksessa olevaan 
lapseen. Nopeat väliintulot tehdään aina lastensuojelulaitoksen johtajan tai hänen 
määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. 
Huostaanotetun lapsen tilanteen turvaamiseksi lapsi tulee näin ollen useimmiten 
siirtää Oulun vastaanottokeskuksesta johonkin lastensuojelulaitokseen. 
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Hallituksen esitys 183/2006 vp laiksi maahamuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annetun lain muuttamisesta 

 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annettuun lakiin säännökset ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja 
ja tukitoimia toteuttavasta auttamisjärjestelmästä. 

Ihmiskaupan uhrien auttamiseksi ollaan luomassa keskitettyä järjestelmää. Auttamisjär-
jestelmä on laajasti valmistelu, mikä korostaa eri toimijoiden yhteistyön merkitystä uhrien 
auttamisessa. Auttamisjärjestelmä on suunniteltu uhrien näkökulmasta ja uudelleen 
uhriutumisen ehkäisemiseksi. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa parhaiten sen, että 
ihmiskaupan uhrit ovat valmiita ottamaan vastaan tarvitsemansa avun. 

Oletettavaa on, että ihmiskaupassa kohderyhmä on pieni, mutta auttamisjärjestelmässä 
toimijoilta edellytetään laaja-alaista osaamista. Valtion vastaanottokeskuksissa on osaamista 
maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanottamisesta. Kahden vastaanottokeskuksen valinta 
keskeisiksi toimijoiksi edistää asiantuntemuksen ja toiminnan keskittämistä. 

Valtiolla on auttamisjärjestelmän toteuttamisessa ja rahoituksessa keskeinen rooli. Kuntien 
tehtävänä on huolehtia niiden henkilöiden auttamisesta, joilla on kotikunta Suomessa lukuun 
ottamatta heidän tarvitsemiaan erityispalveluja. Auttamisjärjestelmän piiriin pääseminen on 
ensiarvoisen tärkeää uhrin ja kunnan näkökulmasta, vaikka uhrilla olisi jo kotikunta. 
Kuntaliitto esittää, että myös laissa eikä ainoastaan perusteluissa määritellään, miten uhrin 
kuntaan sijoittuminen tapahtuu. 

Lakiehdotuksen soveltamisala on laaja. Epäselväksi jää Eu- kansalaisten oikeus auttamis-
järjestelmään ja siitä kunnille aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Ihmiskaupan uhrit 
voivat olla muitakin kuin kolmansien maiden kansalaisia, kenties eu-kansalaisia, jotka 
oleskelevat Suomessa tai joilla voi olla Suomen kansalaisuus. 

Ihmiskaupan uhrien palveluista ja tukitoimista aiheutuu kunnille erityisiä kustannuksia. Näitä 
kustannuksia muodostavat erityistä asiantuntemusta vaativat, mahdollisesti" pitkäkestoiset ja 
kalliit palvelut, jotka johtuvat ihmiskaupan uhriudesta. Hallituksen esityksen perusteluissa on 



 

 

kuvattu näitä erityispalveluja. Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan kunnille voidaan korvata 
ihmiskaupan uhrille annetuista uhriasemasta johtuvista erityisistä palveluista ja tukitoimista 
aiheutuvia kustannuksia. Kuntaliitto esittää, että lakiehdotuksen sanamuotoa muutetaan siten, 
että ihmiskaupan uhrille annetuista uhriasemasta johtuvista erityisistä palveluista ja 
tukitoimista aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille valtion varoista. 
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Kuuleminen 19.10.2006 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTT AM IS ES TA 
JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

 
 
Ulkomaalaisvirasto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausuu kunnioittavasti 
seuraavaa: 

 
 
Ulkomaalaislain sääntelyn suhde ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään 

 
Ihmiskauppaa koskevat rangaistussäännökset sisältävä laki rikoslain muuttamisesta 
(650/2004, HE 34/2004 vp) tuli voimaan 1.8.2004. Ns. uhridirektiivin1 kansallisen 
täytäntöönpanon yhteydessä ulkomaalaislakiin lisättiin 31.7.2006 säännökset ihmis-
kaupan uhreille myönnettävästä oleskeluluvasta (UlkL 52 a §, jäljempänä ns. uhrilu-
pa) sekä harkinta-ajasta (UlkL 52 b §). 
 
Tähän mennessä Ulkomaalaisvirasto on myöntänyt yhden uhriluvan. Ulkomaalaisre-
kisteristä saatavien tietojen mukaan harkinta-aikoja ei ole annettu. Myönnettyjen har-
kinta-aikojen ja uhrilupien määrä ei kuitenkaan anna kattavaa ja todellisuutta vastaavaa 
kuvaa esillä olleiden ihmiskauppaepäilyjen/-tapausten määrästä. 
 
Ulkomaalaislain uuden sääntelyn soveltuvuutta rajaavat lain määritelmät: ihmiskauppa 
määritellään viittaamalla rikoslain rangaistussäännöksiin ja ihmiskaupan uhri mää-
ritellään ulkomaalaiseksi, jonka voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan 
uhriksi (UlkL 3 § 22 ja 23 kohdat). Riittävän näytön hankkiminen ihmiskaupparikok-
sista on haastavaa ja syyttämiskynnyksen ylittämistä/rikostuomioiden saamista vaike-
uttavat edelleen eri rikosten väliset rajanveto-ongelmat (ihmiskauppa vs. paritus, kis-
konnantapainen työsyrjintä ja ihmissalakuljetus, joka on kriminalisoitu laittomana 
maahantulon järjestämisenä). Rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä ennen har-
kinta-ajan tai uhriluvan myöntämistä (esim. ihmiskauppa —> kiskonnantapainen työ-
syrjintä), samoin henkilön asema rikosprosessin osapuolena (uhri/asianomistaja <-  
todistaja). Aina ei myöskään ole mahdollista identifioida/löytää rikokseen syyllisty-
nyttä ja saattaa häntä vastuuseen, vaikka on ilmeistä, että henkilö on joutunut ihmis-
kaupan kohteeksi. 
 
Ulkomaalaisvirasto viittaa lausunnon liitteenä olevaan muistioon "Ihmiskauppa ja ul-
komaalaislain säänteiy", jossa on kuvattu tiivistetysti ulkomaalaislain säännösten so-
veltuvuutta eri tilanteissa, joissa on viitteitä ihmiskaupasta.2 Esiin tulleiden ihmis-
kauppaepäilyjen yhteydessä on havaittu, että uhrit eivät välttämättä ole ns. kolmansien 
maiden kansalaisia, vaan he voivat olla EU-kansalaisia. Dimiskauppaepäily voi myös 
tulla esille turvapaikkamenettelyn yhteydessä ja uhrilla voi yksittäistapauksessa olla 
perusteet saada kansainvälistä suojelua. Uhri saattaa jo oleskella Suomessa laillisesti 

                                            
1 Neuvoston direktiivi oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja 2003/8 l/EY. 
2 Muistio on laadittu työministeriön johdolla kokoontuvan hallituksen ihmiskaupan vastaisen ohjelman toteutumista seuraavan 
ohjausryhmän käyttöön. 
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(esim. työntekijän oleskeluluvalla) ihrniskauppaepäilyn esiin tullessa, jolloin tulee 
harkittavaksi, onko harkinta-ajan ja uhriluvan myöntäminen ylipäätään tarpeen ja 
uhrin kannalta suotuisin ratkaisu. 
 
Edellä esitetty huomioon ottaen ihmiskaupan uhrin auttamistoimien toteuttaminen ei 
voi kaikissa tapauksissa edellyttää, että ulkomaalaiselle olisi myönnetty uhrilupa tai 
harkinta-aika. Tilanteiden monimuotoisuus ja ennalta arvaamattomuus on voitava ottaa 
huomioon. 

 
Moniammatillinen arviointiryhmä 

 
Ehdotetulla moniammatillisella arviointiryhmällä tulee Ulkomaalaisviraston näke-
myksen mukaan olemaan keskeinen rooli harkittaessa yksittäistapauksessa henkilön 
auttamisjärjestelmään ottamista ja asiakassuhteen päättämistä. Ulkomaalaisvirasto 
myös esittää laissa nimenomaan mainittavaksi, että arviointiryhmään kuuluu viraston 
edustaja. 
 
Ihmiskaupan uhrien auttamiseen alkuvaiheessa osallistuvien toimijoiden välillä on 
pyrittävä muodostamaan mahdollisimman yhtenevä näkemys sen suhteen, milloin ky-
seessä voidaan olettaa olevan ihmiskaupan uhri. Tällä edesautetaan osaltaan toimivan 
yhteistyösuhteen muodostumista eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden 
välille ja vältetään laintulkintaongelmat käytännössä. 
 
Tehtäessä ratkaisua mahdollisen uhrin ottamisesta auttamisjärjestelmän piiriin sekä 
asiakassuhteen päättämisestä harkintaan vaikuttaa se, mihin ratkaisuun ihmiskauppa-
rikosten tutkinnan ja syytetoimien osalta toimivaltaiset viranomaiset sekä lupaviran-
omaiset ovat osaltaan päätyneet. Kynnys auttamisjärjestelmään pääsemiselle on oltava 
suhteellisen matalalla, mutta toisaalta ulkomaalaisen pitämiseen auttamisjärjestelmän 
piirissä ei voi olla perusteita, jos rikostutkintaviranomainen on katsonut, että ta-
paukseen ei liity viitteitä ihmiskaupasta. 
 
Ulkomaalaisvirasto huomauttaa tässä yhteydessä, että lupaviranomainen tekee oleske-
luluparatkaisun ulkomaalaislain säännösten nojalla, mikä voi merkitä sitä, että uhrilupa 
myönnetään tilapäisenä (B). Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta annetun lain ohella myös muuhun lainsäädäntöön on tehtävä 
tarvittavat muutokset tilapäisen luvan saaneiden uhrien aseman turvaamiseksi. Ulko-
maalaisvirasto tuo myös esiin, että hallituksen esityksen 3 a §:n mukaan pakolaiseen 
rinnastetaan jatkuvan (A) oleskeluluvan saaneen uhrin perheenjäsen tai muu omainen 
(jos perheside on ollut olemassa ennen uhrin Suomeen taloa). Ulkomaalaislain mukaan 
jatkuva oleskelulupa antaa perheenjäsenille mahdollisuuden maahanmuuttoon, mutta 
luvan myöntäminen edellyttää yleensä turvattua toimeentuloa. 
 
Ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa onnistuminen edellyttää saumatonta yhteistyötä 
eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä sekä sujuvaa tiedonkulkua. 
Auttamisjärjestelmän puitteissa tehtävän työn yhteydessä voi talla esille sellaisia 
asioita esimerkiksi ihmiskaupan vaiheista, hyväksikäytöstä ja uhrin terveydentilasta, 
joilla voi olla olennaista merkitystä harkittaessa oleskeluluvan myöntämistä (mm. uh-
rin erityisen haavoittuvan aseman arviointi) tai kansainvälisen suojelun antamista uh-
rille ja valmistauduttaessa turvapaikkapuhutteluun. Lainsäädäntötyössä ja myös käy-
tännön toiminnan tasolla on kiinnitettävä huomiota siihen, että Ulkomaalaisvirastolle 
välittyy riittävästi sen lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä tietoa. 
On myös tärkeää, että oleskelulupa-asiaa käsittelevälle viranomaiselle välittyy tieto 
ulkomaalaisen poistamisesta auttamisjärjestelmän piiristä, hänen maasta poistumisesta 
ja katoamisesta. 
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Alaikäisten uhrien erityisasema 
 
Pykälän 25 c yksityiskohtaisten perustelujen mukaan auttamisen piiriin ottamiseen tu-
lisi aina olla henkilön antama suostumus, mutta alaikäisten uhrien kohdalla voitaisiin 
tarvittaessa käyttää lastensuojelulaissa määriteltyjä suojelu- ja rajoitustoimenpiteitä. 
Ulkomaalaisvirasto pitää tärkeänä, että asia huomioidaan myös lastensuojelulain 
muuttamista koskevassa esityksessä, jota on valmisteltu sosiaali-ja terveysministeri-
össä. Alaikäisten uhrien suojeleminen voi yksittäistapauksessa edellyttää liikkumis-
vapauden rajoittamista, esineiden haltuunottoa ja yhteydenpidon rajoittamista. 
 
Hallituksen esityksessä viitataan ns. uhridirektiiviin, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
tehtävä kaikkensa, jotta ilman huoltajaa tulleen alaikäisen uhrin perhe voitaisiin löytää 
mahdollisimman pian. Ihmiskaupan uhrien auttamista pohtinut työryhmä ehdotti 
mietinnössään3, että jäljittämisessä ja jäljittämistä koskevan tiedon hankinnassa tullaan 
toimimaan samalla tavalla kuin alaikäisten turvapaikanhakijoiden huoltajaa koskevien 
tietojen ja jäljittämisen osalta on ehdotettu säädettäväksi (HE 31/2006 vp). Ul-
komaalaisvirasto huomauttaa, että alaikäiset ihmiskaupan uhrit eivät välttämättä ole 
turvapaikanhakijoita. Jäljittämisellä ja sen yhteydessä saatavilla tiedoilla voi myös olla 
merkitystä ihmiskaupparikosten tutkinnan näkökulmasta. 
 
Ulkomaalaisvirasto kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin hyödyntää DNA-tutkimusta 
lapsikaupan ehkäisemisen välineenä. Yksin maahan saapuneita alaikäisiä turvapai-
kanhakijoita voidaan pitää ihmiskaupan riskikohderyhmänä. Ruotsissa on havaittu, että 
vastaanottokeskuksista katoavien alaikäisten määrä on kasvanut ja osan heistä poliisi 
arvioi joutuneen lapsikaupan uhreiksi. Usein vastaanottokeskuksiin saapuu aikuisia, 
joilla on samankaltainen etninen tausta kuin lapsilla, väittäen lapsia omikseen. 
Suomessa tulisi vastaavissa tilanteissa olla mahdollisuus hyödyntää DNA-tutkimusta, 
jotta asiakirjaselvityksen puuttuessa lapsen ja väitettyjen vanhempien välinen biolo-
ginen sukulaisuus voidaan selvittää ennen kuin lapsi luovutetaan heidän huostaansa -
siitä riippumatta, onko vanhemmilla oleskelulupaa ja haetaanko lapselle oleskelulupaa 
perhesiteen perusteella. Ulkomaalaislain 65 § ei nykyisellään mahdollista tätä. 

 
Todistajansuojeiu - vakavien rikosten uhrit 

 
Suomeen oikeudenkäyntiä/todistamistarkoitusta varten saapuva todistaja ei lähtökoh-
taisesti tarvitse oleskelulupaa, vaan lyhytaikainen maassa oleskelu on mahdollista vii-
sumin voimassaoloajan tai viisumivapauden puitteissa (ns. kolmannen maan kansa-
lainen) tai hyödyntämällä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen (EU-kansalainen). Jos 
kuitenkin oleskelu on pidempiaikaista tai todistajalta ei kostotoimenpiteiden uhatessa 
voida edellyttää palaamista kotimaahan ennen oikeudenkäyntiä tai sen jälkeenkään, 
voidaan todistajalle yksittäistapauksessa myöntää oleskelulupa. Lainsäädäntöön ei si-
sälly asiaa koskevaa erityissääntelyä, mutta oleskeluluvan myöntäminen on mahdol-
lista ulkomaalaislain nykyisten säännösten tulkintaa "venyttämällä". Esityksen yleis-
perusteluista saanee käsityksen, että luvan myöntäminen ei tulisi lainkaan kyseeseen. 

                                            
3    Ihmiskaupan uhrien auttaminen. Työryhmän ehdotus palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseksi, s. 39. Työhallinnon julkaisu 
368/2006. 
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Ulkomaalaisvirasto katsoo, että todistajien ulkomaalaisoikeudellinen asema tulisi sel-
vittää osana laajempaa todistajansuojelua koskevaa selvitystyötä. Tässä yhteydessä 
muutettaisiin tarvittaessa ulkomaalaislakia. Ulkomaalaisvirasto huomauttaa lisäksi, 
että lainsäädäntö mahdollistaa nyt oleskeluluvan myöntämisen yhden rikoslajin uh-
reille, ihmiskaupparikosten uhreille. Vastaavan oleskeluluvan tarpeessa voivat olla 
myös muiden vakavien rikosten tai esimerkiksi kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhrit. 
Myös tämä tulisi ottaa huomioon osana laajempaa selvitystyötä. Oleskelulupien 
myöntäminen todistajille ja tiettyjen rikosten uhreille vastannee kansainvälistä suun-
tausta. 

18.10.2006 
 
 

IHMISKAUPPA JA ULKOMAALAISLAIN SÄÄNTELY 

Ulkomaalaisella1 on mahdollisuus oleskella Suomessa viisumin 
voimassaoloajan/viisumivapauden puitteissa (UlkL 3 luku, ns. kolmannen maan kansalainen) tai hyödyntämällä 
oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen (UlkL 10 luku, EU-kansalainen2). Jos oleskelu on pidempiaikaista, noudatetaan 
seuraavaa: 
 
1. Ihmiskaupan uhri on EU-kansalainen tai hänen perheenjäsenensä/muu omainen 

> EU-kansalaisen on ensisijaisesti rekisteröitävä oleskeluoikeutensa kihlakunnan poliisilaitoksella (UlkL 159 
§). 
> Vastaavasti, jos uhri on EU-kansalaisen perheenjäsen/muu omainen, on hänen ensisijaisesti haettava oleske-

lulupakomia kihlakunnan poliisilaitoksella (UlkL 161 §). 
> Jos lainmukaiset rekisteröinnin/oleskelulupakortin myöntämisen edellytykset eivät täyty, voidaan uhrille 

toissijaisesti myöntää ns. kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettu oleskelulupa (ks. kohta 2). 
 
2. Ihmiskaupan uhri on ns. kolmannen maan kansalainen 

> Ulkomaalaiselle, jonka voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi, voidaan myöntää UlkL 
52 a §:n mukaisten edellytysten täyttyessä oleskelulupa (ns. uhrilupa). Tapauskohtaisesti harkitaan, myön-
netäänkö tilapäinen (B) vai jatkuva (A) oleskelulupa. 

> Ennen oleskeluluvan myöntämistä uhrille voidaan UlkL 52 b §:n mukaan antaa harkinta-aika.3 
> Jos samanaikaisesti täyttyvät edellytykset myöntää ns. uhrilupa (UlkL 52 a §) ja oleskelulupa jollain muulla 

(esim. työnteon tai perhesiteen) perusteella, harkitaan, mikä ratkaisu on uhrin kannalta suotuisinta.4 
 
3. Ulkomaalainen on rikosprosessissa ainoastaan todistajan asemassa, ei asianomistaja 

> UlkL 52 a § ja 52 b § eivät sovellu - todistajalle ei voida myöntää ns. uhrilupaa, eikä harkinta-aikaa. 

> Tapauskohtaisesti oleskelulupa voidaan myöntää UlkL muiden säännösten nojalla.5 

4. Kansainvälinen suojelu, turvapaikkamenettely 

> Ihmiskaupan uhrilla voi yksittäistapauksessa olla perusteet saada kansainvälistä suojelua.6 

5. Jatkoluvat, olosuhdemuutokset 

> Ihmiskaupan uhrille myönnetty oleskelulupa voidaan tarvittaessa uusia. Jos uhrille on alun perin myönnetty 
tilapäinen (B) oleskelulupa, myönnetään hänelle kahden vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen 
jatkuva (A) oleskelulupa, jos olosuhteet ovat edelleen samanlaiset (UlkL 54 § 5 mom.). 

> Tapauskohtaisesti uhrille voidaan myöntää jatkolupa myös uudella perusteella (UlkL 54 § 6 mom.).7 
 
 

Ulkomaalaislakia ei sovelleta, jos ihmiskaupan uhri on Suomen kansalainen - oleskelulupaa ei myönnetä Suomen kansalaiselle. 
EU-kansalaisen osalta esitetty koskee myös Islannin, Liechtensteinin, Norjan (ETA-maat) sekä Sveitsin kansalaista. EU-
kansalaisella on EU:n perustamissopimukseen perustuva oikeus oleskella jäsenvaltioiden alueella. Suomi jäsenvaltiona kuitenkin 
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edellyttää, että oleskeluoikeus rekisteröidään, jos oleskelu ylittää 3 kk, pois lukien tietyin edellytyksin jatkuva työnhakeminen 
(UlkL 158 §). Harkinta-aika ei liene tarpeen tilanteissa, joissa ulkomaalainen jo oleskelee Suomessa laillisesti. Ulkomaalaisella voi 
jo olla voimassa oleva oleskelulupa (esim. työntekijän oleskelulupa), kun epäily ihmiskaupasta tulee esiin. Myös oleskelulupa- ja 
turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana tapahtuva oleskelu on laillista (UlkL 40 § 3 mom.). 
Merkitystä on mm. sillä, oikeuttaako tietty oleskelulupaperuste jatkuvaan (A) vai tilapäisluonteiseen (B) oleskeluun ja 
rajoituksetto-maan työntekoon Suomessa. 
Jos todistaja on ns. kolmannen maan kansalainen, kyseeseen voisi tulla lähinnä UlkL 45 §:n 1 mom. 4 kohta + UlkL 49 §:n 1 
mom. 4 kohta (jos on olemassa muu erityinen syy luvan myöntämiselle ja ensimmäisen oleskeluluvan epääminen ilman 
oleskelulupaa maahan saapuneelta olisi ilmeisen kohtuutonta) tai UlkL 52 § (oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä). Jos 
todistaja on EU-kansalainen tai hänen perheenjäsenensä/muu omainen, on kuitenkin ensisijaisesti rekisteröitävä 
oleskeluoikeus/haettava oleskelulupakorttia. Turvapaikkamenettelyssä tapausta katsotaan ensisijaisesti kansainvälisen suojelun 
kannalta eli tutkitaan, onko kysymyksessä vaino tai suojelun tarve (UlkL 87 § ja 88 §). Jos UlkL mukaisia edellytyksiä 
turvapaikkaan tai suojelun tarpeen perusteella myönnettävään oleskelulupaan ei ole, voidaan oleskelulupa tapauskohtaisesti 
myöntää muilla perustein (esim. UlkL 51 § ,52 §, 52 a §). Kun perustetta luvan myöntämiseen ihmiskaupan uhrina ei enää ole, 
voidaan lupa myöntää esim. työnteon tai opiskelujen perusteella. 
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Ehdotus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
muuttamisesta (HE 183/2006) 

 
 

Esitys on perusteltu ja tarpeellinen. Hyvää siinä on muun muassa auttamisjärjestelmän piiriin 
kuuluvan henkilöryhmän laajuus, viranomaisten välisen yhteistoiminnan vahvistaminen, 
vastaanottokeskuksen johtajan selkeä johtorooli sekä auttamistoimien riippumattomuus uhrin 
yhteistyöstä tutkintaviranomaisten kanssa. 
 
Tavoitteeksi asetettujen ihmisoikeusperusteisen ja uhrikeskeisen sekä moni ammatillisen 
lähestymistavan toteuttaminen edellyttäisi kuitenkin vielä täsmentäviä muutoksia esitykseen. 
Ehdotusta tulisi muuttaa muun muassa vahvistamalla uhrin tai hänen 
edustajansa/tukihenkilönsä tai kansalaisjärjestöjen asemaa menettelyssä, täsmentämällä 
vastaanottokeskuksen johtajan ja arviointiryhmän suhdetta sekä toimenpiteitä auttamisen 
päätyttyä. Esityksessä on myös muita vähäisempiä muutostarpeita. 
 
Auttamisjärjestelmän laajuus 
 
Ihmiskauppa ei käsitteenä liene vielä täysin vakiintunut. Esimerkiksi suhde 
ihmissalakuljetukseen voi olla epäselvä. Osittain kyse on päällekkäisistä ilmiöistä. Tarpeen 
voisi olla todeta 2 §:n määritelmäsäännöksessä, että ihmissalakuljetuksen uhriin sovelletaan 
soveltuvin osin tämän lain säännöksiä. 
 



 

 

Myönteinen yksityiskohta on esityksen nimenomainen maininta oikeudellisen neuvonnan 
sisältymisestä auttamistoimiin (25 a §). Vastaava palvelu tulisi olla myös osa 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa. 
 
Auttamisen vireille tulo 
 
Tilanteet, joissa ihmiskauppa voi tulla esille voivat olla moninaisia ja äkillisiäkin. Kynnys 
auttamistoimenpiteiden arviointiin tulisi olla matala. Esityksen 25 e §:ssä mainittujen tahojen 
lisäksi kan. Jaisjärjestöillä, tukihenkilöillä ja miksei kenellä tahansa yksityisellä voisi olla 
mahdollisuus tehdä esitys auttamistoimiin ryhtymisestä. Toki kuka tahansa voi tehdä 
ilmoituksen viranomaisillekin, mutta tilanteiden pelottavuuden ja arkaluontoisuuden vuoksi 
yhteydenotto ja esitys suoraan vastaanottokeskukseenkin tulisi olla mahdollista. 
 
Järjestely olisi verrattavissa lastensuojelulakiin. 

2(2) 
 
 
 
Johtajan ja arviointiryhmän työnjako 
 
Esityksen tarkoituksena lienee, että johtaja viime kädessä vastaa palvelutarpeen arvioimisesta ja ryhmä 
toimii tässä johtajan apuna. Säännöstä tulisi tämän mukaisesti vielä täsmentää. 
 
Uhrin tai edustajansa kuuleminen sekä suostumus 
 
Esityksessä ei ole erityistä säännöstä uhrin kuulemisesta menettelyn eri vaiheissa. Esityksen 25 e §:ssä on 
kuitenkin erityinen kuulemisvelvoite, joka koskee arviointiryhmässä kuultavia asiantuntijoita ja muita 
tahoja. 
 
Esityksen 45 §:n mukaan ihmiskaupan uhrien auttamista järjestettäessä noudatetaan hallintolakia. Laista on 
toki johdettavissa velvoite kuulla myös uhria, mutta nykyisellään esitys ei ole tasapainossa. Esityksessä 
tulisi olla selkeä sekä johtajaa että arviointiryhmää koskeva velvoite kuulla uhria menettelyn eri vaiheissa. 
 
Ajatus kuulemisesta tulee myös välillisesti esille 25 c §:ssä, jossa todetaan, ettei palveluja ja tukitoimia ei 
voida antaa vastoin henkilön tahtoa. Tässä yhteydessä kuuleminen on kuitenkin jälkikäteistä eli toimista on 
jo päätetty. 
 
Auttamisen vireille tullessa olisi tärkeää korostaa, että uhrin suostumuksen tulisi perustua tietoon. Kattavin 
ja täsmällisin ratkaisu saattaisi olla ottaa esitykseen nimenomainen viittaus potilaslakiin ja sosiaalihuollon 
asiakaslakiin, joissa potilaan ja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty tyhjentävästi. 
Auttamisjärjestelmän toimenpiteet ovat kuitenkin luonteeltaan juuri tämän luontoisia. 
 
Toimenpiteet auttamisen lakatessa 
 
Uhrin siirtyminen pois auttamisjärjestelmästä tulisi tapahtua hallitusti. Tämän turvaamiseksi olisi harkittava, 
tulisiko arviointiryhmän nimenomaiseksi tehtäväksi 25 e §:n 2 momentissa lisätä myös toimenpiteiden 
arviointi auttamista koskevien säännösten soveltamisen lakatessa. 
 
Auttaminen hallintopäätöksenä ja muutoksenhaku 
 
Lienee selvää, että vaikka auttamisjärjestelmään pääseminen ei olekaan uhrin subjektiivinen oikeus, on 
vastaanottokeskuksen johtajan 25 d §:ssä tekemä päätös hallintolain mukainen hallintopäätös. Tämä saattaisi 
olla tarpeen vielä vahvistaa. 
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Asia: Helsingin kaupungin lausunto maahanmuuttajien 
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 183/2006 vp 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa 
hallituksen esityksestä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, jossa ehdotetaan lisättäväksi 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
annettuun lakiin säännökset ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tukitoimia 
toteuttavasta auttamisjärjestelmästä. 
 
Yleisesti voidaan todeta, että maahanmuuttajien kotouttamislain muutosesitys on 
tavoitteiltaan hyvä. Lain perusteluosassa on hyvin otettu huomioon näkökohtia, joita 
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto esitti 10.7.2006 päivätyssä lausunnossaan 
työministeriölle koskien ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevaa 
työryhmän raporttia "Ihmiskaupan uhrien auttaminen. Työryhmän ehdotus palvelujen 
ja tukitoimien toteuttamiseksi", työministeriö, kesäkuu 2006. Samoin Helsingin 
kaupungin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan esittämiä 
näkökantoja (4.9.2006) on integroitu lakiesityksen perusteluosaan (kannanotot tämän 
lausunnon liitteenä). 
 
Helsingin kaupunki lausuu kotouttamislain muuttamista koskevasta ehdotuksesta 
seuraavaa: 
 
Yleiset huomiot 
 
Helsingin seudun ihmiskaupan uhrien määristä ja profiileista (pakkotyö, 
pakkoavioliitot, prostituutio) ei juurikaan ole tutkimusaineistoa . Kesällä 2006 tuli ilmi 
muutama yksittäinen tapaus turvapaikkaprosessin yhteydessä. Tapaukset, joissa 
henkilö on EU-kansalainen ja saapunut Suomeen työntekijän oleskeluluvalla, ja 
joihin liittyy ihmiskauppaa tai ihmiskauppaepäilyä, ovat Suomessa oletettua 
yleisempiä (vrt. yleisperustelut, s. 9, uhrien erilaiset taustat). 
 
Helsingin näkemyksen mukaan ihmiskauppaan liittyvää yhteiskunnallisten 
vaikutusten seurantaa ja arviointia tulisi systemaattisesti kehittää (uhrien profiilit, 
uhriutumisen toimintalogiikat Suomessa, eri paikkakunnilla, Helsingissä; 
ihmisoikeusnäkökulma ym.). 
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Yleisperusteluissa on hyvin otettu huomioon turvallisuusnäkökulma ja perustelut sille, 
miksi turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä ei välttämättä vastaa 
ihmiskaupan uhrien auttamista koskeviin tarpeisiin (s.4). 
 
Esityksen yleisperusteluissa todetaan, että ehdotuksen tarkoituksena on tukea myös 
kuntia kunnissa asuvien ja jatkuvan oleskeluluvan saavien ihmiskaupan uhrien 
auttamiseksi ja erityistarpeiden turvaamiseksi (s.9), mikä on myönteistä. 
Mahdollisista uusista auttamis- ja koulutustarpeista aiheutuvat kustannukset tulee 
korvata kunnille valtion taholta. 
 
Yleisperusteluissa todetaan, että on tärkeää huolehtia muun muassa riittävästä 
neuvon nasta, tiedonkeruusta ja eri tahojen kouluttamisesta (s.11). Helsingin 
näkemyksen mukaan ihmiskauppaan liittyvää kuntasektorin koulutusta voisi 
pääkaupunkiseudulla koordinoida Uudenmaan TE-keskus. 
 
Yhteiskunnallisissa vaikutuksissa on mainittu, että "palveluntuottajien erilaisten koke-
musten ja mahdollisuuksien vuoksi järjestelmän kautta voitaisiin myös kehittää 
erilaisten ryhmien, kuten alaikäisten, vammaisten, naisten ja prostituoitujen kannalta 
tärkeitä palveluja" (s.12). Tämän lisäksi otetaan huomioon uhrien sukupuoliset 
vaikutur set, erityisesti lasten, tyttöjen ja naisten tarpeet. Tämä on tärkeä näkökulma, 
sillä ihmiskaupan logiikan mukaisesti ihmisten erilaiset ryhmäominaisuudet 
(terveydentila, sukupuoli, alaikäisyys) voivat merkittävästi olla suuntaamassa 
auttamisjärjestelmää (vrt. etsivän työn kriteerit) ja auttaa tunnistamaan uhreja. On 
myös todettava, että auttamisjärjestelmän asiakkuutta ei voi suoraan verrata 
"kotouttamistoimenpiteen" kohteena olemiseen. Auttamisjärjestelmää kehitettäessä 
näkökulmaa tulisikin laajentaa ihmisoikeusnäkökuimaan (vrt. vapauden riisto, 
liikkumisen estäminen, ym. kriteerit). 
 
3 § Soveltamisala 
 
Uhriuden tunnusmerkistö on kuvattu esityksen perusteluosassa "erityisen avun 
tarpeessa olevina henkilöinä" (s.16), joissa tärkeitä ryhmiä ovat todistajat tai uhkaillut 
ketjun osat. Uhkailun kohteena olevat ovat sidoksissa uhkailijoihinsa esim. 
emotionaalisesti, taloudellisesti tai muuten. Tietoisuuden lisäämisessä ja 
koulutuksessa tämä on tärkeä välitettävä näkökulma. 
 
4 § Kustannusten korvaaminen 
 

http://www.hel.fi/


 

 

Lain yleisperusteluosassa todetaan, että "Ihmiskaupan uhri voisi olla myös 
Suomessa asuva henkilö, täliöin kotikunta vastaisi uhrin auttamisesta. Kunnalla olisi 
kuitenkin omasta esityksestään mahdollisuus saada korvausta työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen kautta uhrille ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia 
erityispalveluita järjestettäessä". Lisäksi todetaan, että jatkuvan oleskeluluvan 
saavien kolmansien valtioiden kansalaiste osalta ihmiskaupan uhrien vastaanoton 
kustannukset korvattaisiin tällöin kunnille valtioneuvoston päätöksellä pakolaisten 
palvelujen järjestämistä vastaavalla tavalla (s.1 
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Helsingin näkemyksen mukaan kuntaan sijoitettavan ihmiskaupan uhrin sekä kotikunna 
omaavan ihmiskaupan uhrin palvelujen ja tukitoimien kustannukset tulee kokonaisuude saan 
jäädä valtion vastattavaksi (vrt. s. 14). 
 
Lopuksi 
 
On tärkeää, että Helsingin kaupunki on mukana auttamisjärjestelmän jatkokehittämisessä ja sen 
toteutuksessa. Toimivien yhteistyöverkostojen kehittäminen eri hallinnonalojen sekä järjestöjen 
välillä on välttämätön edellytys, jotta myös pääkaupunkiseudulle kehittyy ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmä. 

 
 
 
 

Anu Riiia 
Maahanmuuttotyön koordinaattori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liitteet (2 kpl). 
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HELSINGIN KAUPUNKI Maahanmuutto- ja 
kotoutumisasioiden neuvottelukunta 

 
 
 
 

Työministeriö Johtaja Mervi Virtanen 
Kirjaamo 
PL 34, 00023 Valtioneuvosto 
 
Asia: Lausuntopyyntö maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, 25.8.2006. Ihmiskaupan uhrien auttaminen. 
 
Työministeriö on pyytänyt 11.8.2006 Hallituksen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman 
ohjausryhmän kokouksessa Helsingin kaupungilta lausuntoa laista maahanmuuttajien kotouttamisesta 
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (25.8.2006/luonnos) määräaikaan 
5.9.2006 mennessä. 
 
Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta pitää tärkeänä, että 
ihmiskaupan uhreille, joista useat ovat kansainvälisen järjestäytyneen rikollistoiminnan kohteita, 
kehitetään auttamisjärjestelmä Suomessa. 
 
Neuvottelukunta toteaa, että ihmiskauppaan liittyvä toiminta keskittyy useimmiten pääkaupunkiseudulle 
ja suuriin asutuskeskuksiin. Ihmiskauppa Ilmiönä on suurelta osin vielä tunnistamaton ja tiedostamaton 
ilmiö (vrt. pakkotyö, pakkoavioliitot, sek-sikauppa ym.). Helsingin seudulla esimerkiksi kotikuntapaikan 
saaneiden ihmiskaupan uhrien määristä ja profiileista ei ole juurikaan tutkimusaineistoa. Turvapaikka-
prosessin kautta kesällä 2006 tuli ilmi muutama yksittäinen tapaus Helsingin alueella. 
 
Helsingin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta lausuu ihmiskaupan uhrien 
auttamisen osalta seuraavaa: 
 
2 § , 6 momentti Määritelmät 
 
Laissa määritellään ihmiskaupan uhrien auttaminen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen 
menettelyksi, jonka tarkoituksena on palvelujen ja tukitoimien avulla pitää huolta ihmiskaupan uhreista 
erilaisten palvelujen ja tukitoimien avulla. Lakiehdotus siis ohjeistaa valtiollisten vastaanottokeskusten 
työtä. 
 
Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan ihmiskaupan uhreille kuuluvat palvelut tulisi varmistaa sekä 
kunnassa että vastaanottokeskuksessa riippumatta siitä, onko uhri turvapaikanhakija tai kotikuntalain 
piiriin kuuluva, ja auttamisjärjestelmään kuuluville palveluille tulisi varata riittävät määrärahat. 
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8 § Pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaaminen 
 
Lakiehdotuksessa esitetään, että kunta ja työvoima- ja elinkeinokeskus voivat sopia ulkomaalaislain 52 
a §:n mukaisesti myönnetyn oleskeluluvan perusteella kuntaan sijoitettavan ihmiskaupan uhrin 
palveluista ja tukitoimista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta kunnalle pakolaisten 
vastaanottoa vastaavalla tavalla valtion talousarvion rajoissa. Neuvottelukunta toteaa, että 52 a §:n 
mukaisesti kuntaa sijoitettavan uhrin palvelut ja tukitoimet tulee valtion korvata täysimääräisesti 
kunnille. 
 
Lakiehdotuksessa esitetään, että vastaanottokeskus voi kotikunnan aloitteesta korvata myös muille 
kotikuntalain mukaisesti kunnassa asuville henkilöille kunnassa tuotettujen tai hankittujen palvelujen 
kustannukset, jotka aiheutuvat ihmiskaupan uhrien asemasta johtuvista erityistarpeista. 
Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan myös kotikunnan omaavan ihmiskaupan uhrin palvelujen ja 
tukitoimien kustannukset tulisi kokonaisuudessaan jäädä valtion vastattavaksi. On myös tarpeellista ky-
syä, onko vastaanottokeskus luontevin osapuoli tekemään korvauspäätöksen näissä tapauksissa - 
luontevampi lienee alueellinen TE-keskus. 
 
25 a § Auttamisen sisältö 
 
Neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että pääkaupunkiseudun kuntien keskeiset viranomaiset, kuten 
terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö, perehdytetään mahdollisimman kattavasti tematiikkaan ja että 
kuntasektorin koulutukset ovat henkilöstölle maksuttomia. 
 
25 c § Auttamisen vireille tulo 
 
Mikäli kotikunnan omaavalle ihmiskaupan uhrille järjestetään palveluja ja tukitoimia, onko tarkoitus, että 
palvelujen järjestäminen aloitetaan vasta vastaanottokeskuksen johtajan päätöksen jälkeen? 
 
Todettakoon, että olisi suurten kaupunkien edun mukaista, että lakiin lisättäisiin kohta siitä, miten 
kotikunnan omaavien ihmiskaupan uhrien osalta auttamisjärjestelmää aiotaan kehittää joustavana eri 
tahojen järjestelmänä, esimerkiksi alueellisten TE-keskusten johdolla. 
 
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle, sivun 21 viimeisessä virkkeessä todetaan, että "Auttamisen 
piiriin...käyttää lastensuojelulaissa määriteltyjä suojelu- ja rajoitustoimenpiteitä." Jos ilmauksella 
tarkoitetaan lastensuojelulain 6 luvussa olevia rajoituksia ym., olisi muistettava, että niitä voidaan 
kohdistaa vain sijaishuollossa olevaan, eli lastensuojelulain 16 §:n perusteella huostaan otettuun 
lapseen. Yhteydenpidon rajoittaminen (LsL:n 25 §) on mahdollista perhe- ja laitoshoidossa olevan lap-
sen osalta ja pakotteet ja rajoitukset ( LsL 31 § ja 32 §) vain laitoshuollossa oleville. Toki puheena 
olevien lasten osalta tilanne voi olla sellainen, että heidät otetaan huostaan, jonka jälkeen sovelletaan 
lastensuojelulain säännöksiä. Jos lapsi ei ole 
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Työministeriö 
Kirjaamo 

PL 34, 00023 Valtioneuvosto Viite: 

Dnro 06-438/399 

Asia: Lausuntopyyntö ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevasta 
työryhmän raportista 
 

HELSINGIN KAUPUNKI Maahanmuutto- 
ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta 

sosiaalilautakunnan huostassa, tulisi pakotteiden ja rajoitusten osalta lisätä kotout-tamislakiin 
omat säännökset perusteista, päätöksenteosta, muutoksenhausta jne. 
 
25 e § Moniammatillinen arviointiryhmä 
 
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen asettamaan arviointiryhmään tulee neuvottelukunnan 
näkemyksen mukaan kutsua Helsingin kaupungin edustaja. Epäselväksi jää, onko 
moniammatillisen arviointiryhmän asiantuntemus käytettävissä tilanteissa, joissa ihmiskaupan 
uhrilla tai uhriksi epäillyllä on kotikunta jossakin Suomen kunnassa. 
 
42 § Henkilötietojen luovuttaminen 
 
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle sivun 24 viimeinen kokonainen kappale käsittelee 
tietojen luovuttamista. Henkilötietojen luovuttaminen vastoin henkilön kieltoa tulisi 
neuvottelukunnan näkemyksen mukaan kenties sitoa tiukempiin edellytyksiin. Tässä 
viittaamme Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 17 §:ään ja 
erityisesti 1 momentin 1 kohtaan. Perustelut ovat toki esitys-tekstissä melko tiukat, mutta 
eivät todennäköisesti riittäne perustuslakivaliokunnalle - edellytysten tulisi olla 
säännöstekstissä. 
 
Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että yllä esitetyt näkökulmat otetaan huomioon 
maahanmuuttajien kotouttamislain muutosesityksessä, joka koskee ihmiskaupan uhrien 
auttamista. 

Ilkka-Christian Björklund Anu Riila 
Puheenjohtaja Sihteeri 

p. 310 42303 

Puhelin Faksi Tilinumero     Y-tunnus 
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Työministeriö on pyytänyt kirjeellään 16.6.2006 Helsingin kaupunkia (khs dnro 2006-
1596/399, 20.6.2006) antamaan lausunnon asiasta, joka liittyy ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmää koskevaan työryhmän raporttiin "Ihmiskaupan uhrien auttaminen. 
Työryhmän ehdotus palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseksi". Työministeriö, kesäkuu 2006. 
 
Helsingin kaupungin hallintokeskus on lähetteellään (dnro 06 - 438/399) pyytänyt 
sosiaalivirastoa antamaan lausunnon suoraan työministeriölle määräaikaan 14.7.2006 
mennessä. 
 
Työryhmän raportin tarkoitus 

- on esittää tarpeelliset ehdotukset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 
käynnistämiseksi, jonka koordinoijiksi on ehdotuksessa nimetty Joutsenon ja Oulun 
valtiolliset vastaanottokeskukset. Palvelutoimintaan sisältyy asiakkaan vastaanotto ja 
tarpeellinen kriisiapu, asumisen järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, neuvonta- ja 
oikeuspalvelut sekä kotoutumisen tai turvallisen paluun tukeminen. Asiakkaan 
turvallisuudesta huolehtiminen auttamisjärjestelmässä olon aikana sekä alaikäisten 
tarvitsemat erityispalvelut on myös otettu esityksessä huomioon. Järjestelmän 
toimintaan liittyvästä etsivästä työstä ja kontakti-kanavien ylläpidosta sekä osasta muita 
tukitoimia huolehtisivat kansalaisjärjestöt. 

- on toimia työministeriön hallinnonalan ihmiskaupan vastaista työtä ohjaavana käytännön 
asiakirjana auttamisjärjestelmän käynnistämisen alkuvaiheessa. 

 
Työryhmä esittää, että vastaanottokeskukset vastaavat turvapaikanhakijoiden vas-
taanottojärjestelmän piiriin kuuluvista ihmiskaupan uhreista. Päätöksen järjestelmän piiriin 
ottamisesta tekisi valtion vastaanottokeskuksen johtaja. Myös järjestelmästä poistuminen 
tapahtuisi vastaanottokeskuksen johtajan tekemällä päätöksellä. 
 
Kunnat vastaisivat uhreista, joilla on kotikunta. Kunnilla olisi kuitenkin mahdollisuus saada 
vastaanottokeskusten kautta ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia erityispalveluita (esim. 
psyykkistä tukea ja kuntoutusta). 
 
Tarvittavat lainsäädäntömuutokset ehdotetaan tehtäväksi lakiin maahanmuuttajien 
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. 

Lausunto/TM/lhmiskauppa/sosv/ar.doc 
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Työryhmä myös ehdottaa, että järjestelmän rahoitus järjestetään valtion talousarvion kautta 
työministeriön hallinnonalalle pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevien 
kohtien yhteyteen. Lisäksi Raha-automaattiyhdistys suuntaisi avustustoimintaansa 
kansalaisjärjestöjen toimintaan, joka kohdistuu etsivään työhön ihmiskaupan uhreiksi 
joutuneiden ulkomaalaisten parissa. Avustuksia tulisi suunnata myös puhelinpäivystyksen ja 
muiden kontaktikanavien kehittämiseen sekä esimerkiksi kulttuuritulkkauksen 
järjestämiseen. 
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Työryhmä ei esitä kunnille lisärahoitusta ihmiskaupan uhrien auttamistyössä. 

Sosiaalivirasto lausuu työryhmän raportista seuraavaa: Yleiset huomiot 

Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan raportissa on hyvää se, että ennen auttamis-
järjestelmän luomista on pyritty tarkastelemaan ihmiskaupan ilmiötä tunnustaen, että sen 
laajuus, toimintalogiikka ja kehitysnäkymät ovat ristiriitaisia eivätkä toistaiseksi perustu 
tutkimustietoon. 
 
Raportissa olisi voitu valaista perusteellisemmin sitä, miten kansainvälisellä tasolla on pyritty 
lisäämään tietoisuutta ihmiskaupan uhriksi joutumisen vaaroista lähtömaissa. 
 
Raportti ei juuri ota näkökulmaa kansainväliseen rikollisuuteen, jossa käydään myös ase- ja 
huumekauppaa ja "kauppareitit" ovat usein samoja. Koska useat ihmiskaupan uhrit ovat 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollistoiminnan kohteita, ei turvallisuusnäkökohtaa tule 
vähätellä uhrin, itse auttamisjärjestelmän tai esimerkiksi yksityishenkilöiden näkökulmasta. 
Lähipiiri tai asiakas (vrt. seksikauppa) voivat joutua esim. kiristyksen kohteiksi. 
Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan uhreiksi joutuneiden ja heidän omaistensa 
turvallisuudesta on erityisesti huolehdittava. 
 
Sosiaalivirasto katsoo, että erityisiä todistajan suojelujärjestelmiä tulee kehittää uhrien sekä 
todistajina olevien henkilöiden suojelemiseksi. On hyvä, että hallituksen esitys anonyymistä 
todistelusta on valmisteltavana oikeusministeriössä. Lisäksi lainsäädännössä on erityisesti 
kiinnitettävä huomiota lapsen asemaan. Alaikäisillä lapsilla voi olla sellaisia palvelujen 
tarpeita, jotka edellyttävät lastensuojelun avo- ja laitoshuollon palvelujen järjestämistä. 
 
On hyvä, että avustusjärjestelmän kehittämisen lähtökohtana on olemassa oleva 
palvelujärjestelmä. Myös se, että kaksi valtion vastaanottokeskusta erikoistuu eri 
asiakasprofiileihin, ts. Joutsenon vastaanottokeskus aikuisiin ja Oulun vastaanottokeskus 
alaikäisiin ihmiskaupan uhreihin, mahdollistaa erityisasiantuntijuuden ja -kokemuksen 
kerääntymisen ja sen siirrettävyyttä muihin kuntiin voidaan jatkossa arvioida. 
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Helsingin vastaanottokeskus on transit-tyyppinen, joten Helsingin alueella ihmiskaupan 
uhreiksi tunnistettujen turvapaikanhakijoiden kohdalla saattaa olla tarkoituksenmukaista 
sijoittaa uhrit muualle Suomeen, riippuen asiakasprofiilista - tämä jo siitäkin syystä, että 
kansainvälinen rikollisuus eri muodoissaan ilmentyy useimmiten juuri pääkaupunkiseudun 
alueella. 
 
Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan ihmiskaupan uhreille järjestettävien palvelujen ja 
tukitoimien kustannukset tulisi kokonaisuudessaan jäädä valtion vastattavaksi. Työryhmän 
raportissakin on korostettu, että määrältään palvelujen tarvitsijoita ei olisi paljon. Mikäli 
palvelujen järjestämisvelvollisuudessa tehtäisiin työryhmän esittämä jako (turvapaikanhakijat 
vastaanottokeskuksissa, kotikuntalainpiirissä olevat kuntien palvelujen piirissä), voisi se 
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johtaa joissain tapauksissa tilanteisiin, joissa ihmiskaupan uhri ei saisikaan hänelle kuuluvia 
palveluja, ottaen huomioon esimerkiksi kunnan palveluihin varaamat määrärahat. 
Työryhmän esittämä järjestämis- ja kustannusvastuujako voi vaarantaa siten ihmiskaupan 
uhrin oikeusturvan toteutumisen Suomessa. 
 
Epäselväksi työryhmän raportissa lisäksi jää, mikä merkitys on vastaanottokeskuksen 
johtajan päätöksellä palvelujen järjestämiselle. Edellytetäänkö tällaista päätöstä myös 
tilanteessa, joissa ihmiskaupan uhrilla on kotikunta jossain Suomen kunnassa? Epäselvää 
edelleen on, mikä merkitys vastaanottokeskuksen johtajan päätöksellä auttamisjärjestelmän 
piiriin ottamiseksi on kuntien järjestämisvastuuseen. Mikäli kotikunnan omaavalle henkilölle 
järjestetään työryhmän esittämiä palveluja ja tukitoimia, aloitetaanko siis palvelujen 
järjestäminen vastaanottokeskuksen johtajan päätöksellä. Mikäli näin on, tulisi jatkotyössä 
arvioida, missä laajuudessa päätöksessä voidaan määritellä järjestettävien palvelujen 
sisältö. Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan tällaisissa tilanteissa, mikäli kustannusvastuu 
jää, kuten työryhmän mietinnössä on todettu, kotikunnan omaavan ihmiskaupan uhrin osalta 
kotikunnalle, tuiee kunnalia olla oikeus päättää palvelujen sisällöstä ja palvelujen 
järjestämisen laajuudesta. Ongelmana tässä mallissa kuitenkin on se, että Ihmiskaupan uhri 
tai uhriksi epäilty henkilö voi jäädä vaille tarvitsemiaan palveluja sen johdosta, ettei 
palveluihin ja tukitoimiin ole osoitettu riittävästi määrärahoja kunnassa. 
 
Kuten edellä on todettu, auttamisjärjestelmän piiriin ottamisesta on tehtävä vas-
taanottokeskuksen johtajan kirjallinen päätös. Työryhmän esityksen mukaan päätös voidaan 
tehdä vastaanottokeskuksen omasta aloitteesta, muun viranomaisen aloitteesta, 
auttamisjärjestelmään kuuluvan järjestön tai muun toimielimen esityksestä taikka 
vastaanottokeskuksen johtajan harkinnan mukaan jonkin muun tahon kautta. Epäselväksi 
jää, voiko ihmiskaupan uhri itse tehdä auttamisjärjestelmän piiriin pääsemistä koskevan 
hakemuksen. Auttamisjärjestelmän ja palvelun lopettamisesta tulee työryhmän esityksen 
mukaan tehdä päätös, jossa aloiteoikeus on myös ihmiskaupan uhrilla. Säännöksiä näiltä 
osin tulisi selventää. 
 
Epäselväksi edelleen jää, minkälainen päätös asiasta on tehtävä. Kun kysymys on yksilön 
etua ja oikeutta koskevasta päätöksestä, tulisi ainakin arvioida, onko päätös hallintolain 
mukaisesti valituskelpoinen. 
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Työryhmän esityksen mukaan ihmiskaupan uhrin ja uhriksi epäillyn auttamisjärjestelmän 
piiriin ottamisessa ja avun tarpeen arvioinnissa voitaisiin vastaanottokeskuksen johtajan 
päätöstä tehtäessä apuna käyttää moniammatillista arviointiryhmää. Sosiaaliviraston 
näkemyksen mukaan tällaisten arviointiryhmien asettaminen on perusteltua. Epäselväksi 
kuitenkin jää, olisiko tällaisen moniammatillisen arviointiryhmän asiantuntemus käytettävissä 
myös tilanteissa, joissa ihmiskaupan uhrilla tai uhriksi epäillyllä henkilöllä on kotikunta 
jossain Suomen kunnassa. 
 
Kotikuntalain piiriin kuuluvien ihmiskaupan uhrien auttaminen 
 
Keskeinen puute työryhmän esityksessä on se, että se on pääasiallisesti vain työhallinnon ja 
valtiollisten vastaanottokeskusten työtä ohjaava käytännön asiakirja. On Helsingin ja 
pääkaupunkiseudun edun mukaista, että jatkosuunnittelu ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmäksi niiden osalta, joilla on kotikunta pääkaupunkiseudulla, käynnistyy heti 
syksyllä 2006. Helsingin seudulla kotikuntapaikan saaneiden ihmiskaupan uhrien määristä ja 
profiileista ei ole juurikaan tutkimusaineistoa ja kaupungin henkilöstö tarvitsi perehdytystä 
koko problematiikkaan, erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, nuorisoasiainkeskuksessa, 
opetusvirastossa jne. 
 
Lisäksi kuntatason ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa 
kantaa päätöksentekorakenteisiin, ts. onko Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskusten 
johtajilla päätösvaltaa myös vastaisuudessa kotikunnan saaneiden kuntoutus ym. palveluista 
päätettäessä. 
 
Koska kotikunnan saaneiden ihmiskaupan uhrien profiilit ovat erilaisia, lienee tarpeen ottaa 
kantaa siihen, onko turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä ylipäänsä oikea taho, 
jonka varaan rakentaa auttamisjärjestelmää. Voi olla tarkoituksenmukaisempaa, että 
auttamisjärjestelmää kehitetään etenkin suurimmissa kau- 
r\i innoicca       ictD\/ana ari tohr\inn iö riöc*tö!rr\önö   ir\Ilo /" Jioi Ui lit^nlrir» esök/äeti möörL 
pui rv^VI^^U JVU^IUVUI IU  \J%1   lU! lUJV/ » I JUI J^vJlV.' II I IU! IU;   JVIIU VII<JI L>w I I f\l« 1   vJW I V U^U   I I IUUI I 

telty vastuutaho(t). 
 
Mitä tulee kustannusten korvauksiin, tulisi kunnalla ja valtiolla olia erillinen puitesopimus 
kotikuntaiainpiiriin kuuluvien ihmiskaupan uhrien auttamisesta aiheutuneiden palvelujen 
kustannusten korvauksista. Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan valtion tulee vastata 
kustannuksista täysmääräisesti. 
 
Helsinki edellyttää, että kyseiset kustannusvaikutukset minimissään pikaisesti var-
mistettaisiin jo kuntiin sijoitettujen pakolaisten ja paluumuuttajien osalta, sekä tilapäisillä 
oleskeluluvilla kuntiin rekisteröityjen osalta, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, esimerkiksi 
kaupungin ja Uudenmaan TE-keskuksen välisessä pakolaisten vas-taanottosopim uksessa. 
 
Järjestöjen rooli 
 
Raportissa korostetaan järjestöjen roolia työministeriön hallinnoiman ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmässä, identifioimatta kuitenkaan järjestöjä. Järjestökump-panuuden osalta 
on syytä kysyä, toteutuuko Raha-automaattiyhdistyksen rahoi- 
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tusvalmius, ennakoitavuus, alueellinen kattavuus, ajallinen joustavuus sekä väärinkäytösten 
ehkäiseminen. Samoin tulisi selkeyttää sekä nyt käynnistettävän valtiollisen 
avustusjärjestelmän aloitusvaiheen että myöhemmin käynnistettävän kunnallisten palvelujen 
avustusjärjestelmän vastuut ja työnjako kuntien, järjestöjen ja valtion välillä. 
 
Erityisiä kommentteja 
 
3.4. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevat ongelmat ja tarpeet, s. 13 
 
Uhrien suojelu ja auttaminen on turvattava yksilöllisesti, riippumatta siitä, onko henkilöllä 
oleskelulupa. Vammaisia henkilöitä tulisi käsitellä omassa kappaleessa. Monissa Euroopan 
maissa on jo karttunut kokemusta vammaisista henkilöistä ihmiskaupan uhreina. Näiden 
EU-maiden, kuten Belgian ja Hollannin, kokemuksista ja mahdollisista hyvistä, mutta myös 
huonoista käytännöistä olisi hyvä ottaa oppia niin valtio- kuin kuntatasolla. 
 
3.4. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevat ongelmat ja tarpeet, s. 14. 
 
Raportin liitteenä on hallituksen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman mukaisia 
tunnistamiskriteereitä. Niiden yhteydessä olisi syytä korostaa, että suurin osa ihmiskaupasta 
kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Todettakoon kuitenkin, että tunnetusti aasialaiset alaikäiset 
pojat ja nuoret miehet ovat erityisen altis ihmiskaupan kohderyhmä. Kriteeristön tulisi ottaa 
huomioon sukupuolen lisäksi muut henkilön ominaisuudet, kuten vammaisuus, etniseen 
ryhmään kuuluminen, ikä jne. 
 
4.1.1. Hallituksen toimintasuunnitelman lähtökohdat ja periaatteet, s. 16 
 

http://www.he!,fi/
http://www.he!,fi/
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Turvallfsuusnakokohdat tulisi nostaa keskeisemmäksi lähtökohdaksi esimerkiksi heti 
uhrikeskeisen näkökulman jälkeen. Perusteluna on se, että ihmiskauppa ja siihen liittyvät eri 
ilmenemismuodot liittyvät useimmiten järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 
 
4.1.4. Toimijoiden koulutus, s. 19 
 
On toivottavaa, että samanaikaisesti kun Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskuksen 
auttamisjärjestelmän piiriin kuuluvia tahoja koulutetaan, myös pääkaupunkiseudun kuntien 
viranomaiset, kuten TE-keskusten yhdyshenkilöt sekä Maahanmuuttajapal-velujen 
päälliköt/johtavat sosiaalityöntekijät, vastaanottokeskukset sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen henkilöstöä perehdytetään tematiikkaan. IOM:llä on pitkät perinteet 
ihmiskauppaan liittyvän koulutus- ja tiedotusmateriaalin tuottamisessa - ne olisi hyvä saada 
käännettyä suomen kielelle mahdollisimman nopeasti ja julkaistuksi internetissä. 
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4.1.5. Tiedotuksen järjestäminen, s. 20 
 
Suomessa toimivia paikallisradioita, jotka tuottavat ohjelmapalveluja monilla ihmiskaupan 
uhreiksi joutuneiden kielillä, tulisi hyödyntää tiedotuksessa. Viranomaisen 
neuvontavelvoitteessa on tarpeen ottaa huomioon myös uhrin korkeampi kynnys luottaa 
viranomaisiin - kulttuuritulkkaus on tällöin kannatettavaa palveluista tiedottamisessa. 
 
4.2. Tunnistaminen ja etsivä työ, s 21 lähtien. 
 
Sivulla 21 listataan uhrien tunnistajatahoja, jossa viimeisenä on viittaus "yksityisiin 
henkilöihin". Ihmiskaupan tunnistamisessa keskeisessä roolissa saattavat olla asi-
akkaat/palvelunkäyttäjät (vrt. seksipalvelut) tai uhrin työtoverit/lähipiiri/sukulaiset (vrt. 
pakkotyö, pakkoavioliitot). "Asiakkaat" tai lähipiiri voivat hyvinkin havahtua ihmiskaupan 
uhrin tilanteeseen, esim. tietoisuuden lisääntyessä tai uhrin kääntyessä mahdollisesti 
kyseisen henkilön puoleen avuntarpeessa, jolloin näiden yksityishenkilöiden tukemiseen 
tarvitaan lisää työstämistä. 
 
4.3.1. Asiakkaan ottaminen palvelujen ja tukitoimien piiriin, s. 26. 
 
Ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvät vaiheet kaaviona: tähän tulisi liittää turvallisuus ja 
tiedotus - palkit. 
 
4.4. Asiakkaalle tarkoitetut palvelut ja tukitoimet, s. 27 
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Kappale käsittelee ihmiskaupan uhreja, joilla on jatkuva- tai pysyväisluonteinen 
oleskelulupa tai Suomen kansalaisuus. Helsingin kaupungin henkilökunnan koulutukset 
sosiaali- ja terveystoimessa, samoin kuin opetus- ja nuorisoasiainkeskukses- 

mini \ .    14+ r-t r-*-t    ++ s-\       i r-i       I r-\     r~\ *•> j 14 n I—I       linÄr/\oi im/\in(!n     I itioiotn  \ s       lii 141 > r~*     I r-,   r-\ i       r~, 
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mistarpeista aiheutuvat kustannukset tulisi korvata kunnille valtion taholta. 
 
4.4.6. Alaikäisten tarvitsemat erityispalvelut, s. 34 -39 
 
Työryhmän mietinnöstä ilmenee, että alaikäisten tarvitsemien erityispalvelujen osalta 
auttamisjärjestelmän on voitava toimia jo hyvin vähäiselläkin näytöllä. 
 
Sosiaalivirasto yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että alaikäisille lapsille tulisi määrätä 
kotouttamislain mukainen edustaja silloin, kun ihmiskaupan uhriksi epäilty lapsi on 
Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. 
 
Työryhmän mietinnössä on käsitelty myös alaikäisten sijoittamista turvakotiin, ryhmäkotiin 
ja lastensuojelulaitoksiin. Kun alaikäisten lasten sijoittaminen mainittuihin laitoksiin tapahtuu 
työryhmän esittämällä tavalla vastaanottokeskuksen johtajan päätöksellä, on heidän 
asemansa erilainen kuin muiden lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten asema. 
Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan tällaisissa tilanteissa tulisi ensisijaisesti käyttää 
lastensuojelulain mukaisia keinoja. Tällä varmistettaisiin esimerkiksi lastensuojelulain 
mukaisten rajoitustoimenpiteitten käyttö tarvittaessa 
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mainittujen lasten osalta. Ongelmalliseksi tulee se, mikä kunta vastaisi lastensuoje-luhoidon 
järjestämisestä ja miten kustannukset jakaantuisivat kuntien ja valtion välillä. 
Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan tätä tulisi työryhmän jatkotyössä arvioida tarkkaan. 
 
4.4.9. Paluun järjestäminen, s. 43 
 
Paluun järjestäminen tulisi olla "filosofisesti" ensisijainen järjestelmä kotoutumistoi-
menpiteisiin nähden, ts. auttamisjärjestelmän tavoitteena tulisi olla paluun mahdol-
listaminen, ei uhrin integroiminen Suomeen. Paluun mahdollistamisen kriteereinä tulisi olla 
mm. vapaaehtoisuus ja ihmisarvoisuus. Vajaavaltaisten ja vammaisten palauttamisen 
kohdalla tarvitaan erityistä harkintaa. Muiden EU-maiden sekä hyvistä että huonoista 
käytännöistä kannattaa ottaa oppia. 
 
4.5. Kustannusten määräytyminen ja korvaaminen, s. 44 - 45 
 
Työryhmä edellyttää, että kunnat lisäävät henkilöstön osaamista ihmiskaupan uhrien 
tunnistamisessa, heidän palveluohjauksessa sekä ihmiskaupan uhrien auttamista 
koskevassa tiedotuksessa. Lisääntyvä resurssitarve tulee ottaa huomioon valtion kunnille 
maksamissa pakolaisten kustannusten korvausten määräysperusteissa. Aihe on 
ajankohtainen, koska Helsinki neuvottelee paraikaa Uudenmaan TE-keskuksen kanssa 
pakolaisten vastaanottosopimuksesta. 
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Lopuksi 
 
Sosiaalivirasto esittää, että työministeriö, yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, ryhtyy 
toimenpiteisiin kotikuntalain piiriin kuuluvien ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 
kehittämisessä. Tämä tarve korostuu Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, missä 
ihmiskauppa ilmiönä on raajaa ja suureita osin vielä sekä tiedostamatonta että 
tunnistamatonta. 
 
Sosiaalivirasto pitää tärkeänä, että esitetyt näkökulmat otetaan huomioon, kun ihmiskaupan 
uhrien auttamisjärjestelmää jatkokehitetään. 
 
 
 
 

Helinä Hulkkonen Leila Palviainen 
vs. sosiaalijohtaja sosiaalisen ja taloudellisen 

tuen päällikkö 
 
 
 

Tiedoksi: 
 
Paula Kokkonen 
sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja 
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19.10.2006 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Asia: HE 183/2006 vp laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
annetun lain muuttamisesta 
 
 

Pakolaisneuvonta kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvien 
palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä. 
 
Yleistä 
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Pakolaisneuvonta pitää erittäin tärkeänä, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on uhrilähtöinen 
näkökulma ja kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tärkeää on myös 
se, että avun saamiseen on mahdollisimman alhainen kynnys. Uhrin tulee myös voida luottaa auttajiinsa ja toimia 
auttajien kanssa ilman pelkoa. 
 
3 § Soveltamisala: Ihmiskaupan uhrin pääseminen auttamisjärjestelmän piiriin 
 
On hyvä, että hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että kynnys auttamisjärjestelmään pääsemiseksi on oltava 
alhaalla. Päätös tuleekin tehdä nopeasti, koska ihmiskaupan uhrin suojan tarve on kiireellinen. On selkeää, että 
esityksen mukaisesti vastaanottokeskuksen johtaja tekee päätöksen auttamisjärjestelmään ottamiseksi. Mikäli päätös 
kuitenkin on hakijalle kielteinen tai vastaanottokeskuksen johtaja päättää asiakassuhteen vastoin hakijan pyyntöä, 
tulisi selvittää muutoksenhakumahdollisuutta ja mahdollisuutta valittaa päätöksestä hakijan oikeusturvan 
takaamiseksi. 
 
3 § 5 mom. Soveltamisen lakkaaminen 
 
Käytännössä vaikea kysymys tulee olemaan kysymys auttamisen lakkaamisesta. Tämä vaatii toisaalta tarkkaa 
sääntelyä, mutta myös mahdollisuuksia joustoihin. Myös tässä on oltava uhrilähtöinen lähestymistapa. Hallituksen 
esityksen lause "soveltaminen lakkaisi myös esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, kun ihmiskauppatutkinta ei 
käynnisty tai se lopetetaan tai riittävää näyttöä ei löydy" on tältä osin epäselvä. Uhrin auttaminen ei saa olla siitä 
kiinni, miten asian rikosoikeudellinen tutkinta etenee. Jos on selvää, että uhri on ihmiskaupan uhri, mutta todisteita 
syyllisiä vastaan ei kuitenkaan löydy, olisi kohtuutuonta ja uhrikeskeisen lähestymistavan vastaista evätä uhrilta 
auttaminen. Jos taas ei löydy viitteitä siitä, että henkilö on ihmiskaupan uhri tilanne on tietysti toinen. Tämä kohtaa 
vaatii esityksen valiokuntakäsittelyn aikana selvennystä. 
 
25 c § Auttamisen vireille tulo 
 
Hallituksen esityksen mukaan auttamisen piiriin voitaisiin ottaa myös sellainen henkilö, joka ei ole hakeutunut 
viranomaisten luokse tai jota viranomaiset eivät vielä epäile ihmiskaupan uhriksi. Henkilö 

^____________________________________________________________________________ _  1 
voi itse hakeutua tai hänet voidaan jokin järjestön kautta ottaa auttamisjärjestelmän piiriin. Tästä menee kuitenkin 
heti tieto poliisille. Onkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten auttamisen piiriin otettua henkilöä 
informoidaan järjestelmän piiriin tulemisen merkityksestä ja siitä, että auttaminen johtaa poliisille tehtävään 
ilmoitukseen ja harkintaan viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tässä vaiheessa annettu informaatio on 
erittäin tärkeää ja asiakkaan tulisi saada tietää mahdollisimman selkeästi, mitä auttamisjärjestelmä tarkoittaa ja mitä 
oikeuksia ja velvollisuuksia hänellä on. Se, miten ja kuka asiakasta informoi, tulisi päättää tarkemmin ja myös tämän 
neuvonnan kulut tulee korvata valtion varoista. 
 
8 a § Paluumuuttoavustus 
 
Esityksen mukaisesti vapaaehtoisesti palaavalle auttamisen piirissä olevalle tai olleelle ihmiskaupan uhreille voidaan 
myöntää paluumuuttoavustus. On tärkeää, että paluumuuttoon liittyy esityksessäkin mainittu riskiarviointi ja uhrin 
turvallisuus. Erityisesti seurannan järjestäminen käytännössä on erittäin vaativaa. Pykäläehdotuksessa mainitaan 
myös, ettei paluumuuttoavustusta myönnettäisi niissä tapauksissa, joissa ihmiskaupan uhriksi ilmoittautuminen on 
osoittautunut ilmeisen perusteettomaksi. Tässä kohtaa ei kuitenkaan selvitetä tarkemmin, mikä taho tai kuka 
määrittelee perusteettomuuden ja millaisella menettelyllä. 
 
25 a j a b § Auttamisen sisältö ja auttamisen toimeenpano 
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Hallituksen esityksessä on selvitetty ihmiskaupan uhrin tarvitsemia palveluja hyvinkin laajasti. Kokonaisvaltainen ja 
moniammatillinen apu on vaikeassa tilanteessa olevalle uhrille erittäin tärkeää. On myönteistä, että esityksessä on 
korostettu kansalaisjärjestöjen osaamista ja roolia palvelujen tuottajina. 
 
Pakolaisneuvonnan lakimiehet ovat työssään kohdanneet ihmiskaupan uhreja ja heidän oikeudellisen neuvontansa 
tarve onkin ilmeinen. Valtioneuvosta ihmiskaupan vastaisessa toimintasuunnitelmassa ollaan selvitetty uhrin 
mahdollisuutta saada oikeusapua nykyisten säännösten mukaan. Kysymys oikeudellisesta neuvonnasta jätetään 
toimintasuunnitelmassa jatkovalmistelujen varaan. Tämä ns. ensi vaiheen oikeudellinen neuvonta on uhrin 
näkökulmasta hyvin tärkeä. He tarvitsevat neuvontaa oleskelulupamenettelystä, uhrin asemasta, oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä rikosprosessista. Esityksessä todetaan, että oikeusavustaja oikeudellisesta neuvonnasta 
päätetään erikseen. Pakolaisneuvonta toivoo, että valiokunta mietinnössään nostaa esille ensi vaiheen oikeudellisen 
neuvonnan tärkeyden. Oikeudellisesta neuvonnasta ja oikeusavusta pitäisi päättää mahdollisimman pian ja siten, että 
toimintaa voidaan suunnitella ja toteuttaa pitkäjännitteisesti. 
 
On erityisen tärkeää, että hallituksen esityksessä on nostettu hallinnollisen neuvonnan esille uhrin auttamisessa. 
Uhrin on tärkeää saada neuvontaa menettelyn vaikutuksista ja siitä, mitä mikäkin päätös hakijan kannalta merkitsee. 
Viranomaisten tulee tarkasti noudattaa neuvonta-velvollisuuttaan. Koska ihmiskaupan uhri saattaa suhtautua hyvin 
varauksellisesti viranomaisiin on tärkeää, että uhrilla on mahdollisuus saada tietoa myös riippumattomalta taholta, 
kuten järjestöiltä ja lakimieheltä. 
 
On kuitenkin myös muistettava, että ihmiskaupan uhri tarvitsee neuvontaa jo ennen avustusjärjestelmään 
hakeutumista. Tämä neuvonta olisi lähinnä sen selvittämistä hakijalle, mitä avustusjärjestelmään hakeutuminen juuri 
hänen kohdallaan tarkoittaa sekä selvittämistä yieiseniminkm ihmiskaupan uhrin asemasta Suomen lainsäädännössä 
ja käytännössä. Tämä alkuvaiheen toiminta tulisi olla selvästi jonkin tahon koordinoimaa. Paras taho tähän olisi 
kolmannen sektorin järjestöt, jotka työssään tapaavat mahdollisia ihmiskaupan uhreja. Järjestöille tulee tällöin 
turvata toimintaedellytykset myös tähän alustavaan neuvontatyöhön. Hallituksen esityksessä esitetään mm. 
tämänkaltaisen neuvonnan ja etsivätyön rahoittamista Raha-automaattiyhdistyksen toimesta. Jää kuitenkin arvailujen 
varaan, miten Raha-automaattiyhdistys ryhtyy tukemaan em. toimintaa. 
25 e § Moniammatillinen arviointiryhmä 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetulla moniammatillisella arviointiryhmällä on tärkeä tehtävä toimia 
vastaanottokeskuksen johtajan tukena. Kovin jäykkää järjestelmää siitä ei kuitenkaan tule luoda, koska 
ihmiskauppatapaukset tapahtuvat ympärimaata ja päätökset pitää tehdä hyvinkin nopeasti. Arviointiryhmä ei saa 
jarruttaa esimerkiksi auttamisjärjestelmään pääsyä tai palvelujen saamista. Olisi tärkeää, että arviointiryhmässä olisi 
mukana viranomaistahojen lisäksi kansalaisjärjestötaho tai -tahoja. Arviointiryhmän toiminta tulee olla uhrilähtöistä 
ja ennen kaikkea uhrin hyvinvointiin tähtäävää. 
 
42 § ja 43 § Tietojen luovuttaminen ja salassapitovelvollisuus 
 
Jotta uhri- ja ihmisoikeusnäkökulmat tulevat todellisuudessakin huomioiduksi, pitää salassapitosäännöksiin 
kiinnittää erityistä huomiota. Salassapidon osalta koulutukseen viranomaispuolella on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota ja yleensäkin painottaa salassapidon vaatimusta kaikilla toiminnan tasoilla. 
 
Hallituksen esityksen mukaan henkilötietoja voidaan luovuttaa myös ilman uhrin tai edustajan lupaa. Tällöin on 
huolehdittava siitä, että uhri tietää, mitä tietoja ja kenelle niitä luovutetaan. Uhrin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 
että hän pystyy täysin luottamaan auttamisjärjestelmään. Palvelujärjestelmien tulee toimia ennen kaikkea uhrin 
auttamiseksi eikä ainoastaan tutkinnallisista lähtökohdista tietojen saamiseksi viranomaisille. 
 
Muita huomioita 
 



HELSINGIN KAUPUNKI 
SOSIAALIVIRASTO 
AFVTR/LP/MV/SK/RR/LM 

Postiosoite Käyntiosoite 
PL 7333 Toinen linja 4 A 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI   http://www.hel.fi/ 

LAUSUNTO 37(7) 

Kolmannen sektorin toiminnan resurssit 
 
Kolmas sektori on tärkeä toimija ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja tähän myös hallituksen esityksessä viitataan. 
Kolmannen sektorin jo olemassa olevia palvelujärjestelmiä tulisi tehokkaasti hyödyntää. Jotta kolmas sektori voisi 
toimia tässä palvelujärjestelmässä, tulisi kuitenkin myös järjestöille taata rahoitus valtion varoista. Toimintaa ei tule 
jättää riippumaan siitä, saako järjestö esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. 
 
Turvapaikanhakijat ja ihmiskauppa 
 
Ihmiskaupan uhrien asemaa ja palvelujärjestelmää ei voi täysin käsitellä erillään turvapaikanhakijoista. 
Turvapaikanhakijoiden joukossa on ollut ja tulee olemaan ihmiskaupan uhreja. Ihmiskaupan uhri voi olla 
kansainvälistä suojelua tarvitseva henkilö. Palvelujärjestelmässä tulisi huolehtia siitä, että mikäli havaitaan, että 
turvapaikanhakija on ihmiskaupan uhri, hän saa samat palvelut kuin muut ihmiskaupan uhrit. 
 
Erityisesti pitää kiinnittää huomiota alaikäisiin yksin tulleisiin tuivapaikanhakijoihin tilanteissa, joissa nousee 
epäilyskin siitä, että hakija voi olla ihmiskaupan uhri. Tällaista lasta ei tulisi missään tapauksessa ryhtyä 
palauttamaan, ei kotimaahansa eikä toiseen vastuunmääritysasetuksen (Dublin-asetus) sopimusvaltioon ennen kuin 
on selvää, että hän voi toiseen valtioon turvallisesti palata ja hänellä on turvallinen vastaanottaja. Lapsen edun 
ensisijaisuus tulee olla johtava periaate myös käytännön viranomaistoiminnoissa ja päätöksenteossa aina, kun uhri 
on alaikäinen. 
 
Lopuksi 
 
Ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmä on aivan uusija ensimmäiset kokemukset uhrien auttamisesta 

3 
ovat hyvin tuoreita. Asiaan liittyy myös monta avointa kysymystä kuten esimerkiksi autettavien uhrien määrä. Tästä 
syystä on tärkeää, että auttamisjärjestelmän alkuvaiheita seurataan tarkasti ja ollaan valmiit mahdollisesti esille 
tulevien puutteiden nopeaan korjaamiseen. 
 
 

Thomas Bergman vanhempi 
lakimies Pakolaisneuvonta ry 
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Yleisiä näkökohtia 
 

Kirkkohallitus pitää hyvänä, että valtiovalta on tarttunut ripeästi toimiin ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmän kehittämiseksi ja turvaamiseksi lainsäädännöllä. Lakiesitys on lähtökohtaisesti 
laaja-alainen ottaessaan huomioon eritaustaiset, eri statuksilla olevat uhreiksi joutuneet ihmiset ja 
turvatakseen heidän mahdollisuutensa päästä avun piiriin. 
 

Kirkkohallitus pitää kiitettävänä esityksen uhrilähtöisyyttä. Kynnys avun saamiseksi on oltava matala 
myös tilanteissa, joissa kyseessä on vasta epäily ihmiskaupasta. Myönteistä on myös lakiehdotuksen 
painotus välittömästä avusta uhreille ja varhaisen puuttumisen periaatteesta heidän tilanteeseensa. 
 

Valitettavana kirkkohallitus pitää lakiesityksessä sitä, että kirkon ja seurakuntien toiminta sekä 
asiantuntemus ihmiskaupan uhrien auttamisessa on lähes kokonaan unohdettu. Esimerkiksi 
kansalaisjärjestöt tulevat esille monin paikoin toimijoina, mutta kirkko mainitaan vain yhdessä kohtaa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa (25 c §). Kuitenkin seurakunnilla on varsinkin suurilla 
paikkakunnilla eri kulttuureihin ja uskontoihin liittyvää asiantuntemusta sekä kriisiavun antamiseen 
koulutettuja työntekijöitä. 
 

Lakiesityksessä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpano määritellään työministeriön tehtäväksi. 
Auttamisjärjestelmän pystyttämisen kustannuksiksi arvioidaan 1,4 miljoonaa euroa. On välttämätöntä, 
että auttamisjärjestelmän kehittämiseen varataan riittävät taloudelliset lisäresurssit valtion 
talousarviossa. Näiden kustannusten ei tule olla pois maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä 
turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoon tarvittavista varoista. 
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Lakiesityksen yleisperusteluissa mainitaan Raha-automaattiyhdistys kansalaisjärjestöjen tuen 
rahoittajana, kun kyseessä on muun muassa etsivä työ ja kulttuuritulkkauksen tarve. Kirkkohallitus 
korostaa, että rahoituksen tulee olla turvattua ja pitkäjänteistä, jotta järjestöillä voi olla tosiasiallinen 
mahdollisuus kehittää ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden tavoittamista ja auttamista ja ns. varhaisen 
puuttumisen malleja. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 3 § 

Soveltamisala 
 

Kirkkohallitus pitää tarpeellisena todistajansuojelun ulottamista ihmiskaupan uhreihin. Todistajien 
turvallisuus on taattava myös oikeudenkäynnin jälkeen Suomessa. Turvallinen paluu kotimaahan ei 
välttämättä ole mahdollista turvallisuusriskien takia ja siksi todistajille tulee mahdollistaa riittävä 
oleskelulupa Suomessa. Omaisten suojelun tarpeet tulee ottaa vakavasti. Sen turvaamiseksi on hyvä 
olla yhteistyössä lähtömaan viranomaisten ja niiden kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on 
tosiasiallisia mahdollisuuksia tarkistaa perheen tilanne ja tukea heitä. 
 

8 a § Paluumuuttoavustus 
 

Lakiesityksessä paluumuuttoavustuksen saaminen ulotetaan ihmiskaupan uhreihin, jotka palaavat 
vapaaehtoisesti kotimaihinsa tai lähtömaihinsa. Tavoitteena on kytkeä auttamis-toimet 
paluumuuttosuunnitelmaan. Kirkkohallitus korostaa, että arvioitaessa paluumuuton riskejä valtioilla 
on pääasiallisin vastuu ihmisoikeuksien toteutumisesta. Turvallisen paluun järjestämistä ei voida jättää 
pelkästään järjestöjen vastuulle, vaan tarvittaisiin kansainvälinen viranomaisverkko seurannan 
toteuttamiseksi, 
 

25 a § Auttamisen sisältö 
 

Oikeusavun ja muun juridisen neuvonnan osalta kirkkohallitus pitää tärkeänä, että vas-
taanottokeskuksilla on ennakkoon sovittuna ja tiedossa ne juristit, jotka ovat käytettävissä 
ihmiskaupan uhrien ja epäiltyjen uhrien avustajiksi. 
 

Kriisiavun antajina mainitaan lakiesityksessä muun muassa kunnat, järjestöt, turvakodit ja 
vastaanottokeskukset. Kirkkohallitus esittää tähän lisättäväksi myös seurakunnat. Seurakunnissa on 
ihmisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja kriisitilanteiden käsittelyyn koulutettuja työntekijöitä, 
jotka voivat olla merkittävässä roolissa ihmisen turvallisuuden kokemuksen luomisessa. Runsas ja 
mahdollisesti hajanainen, eri puolille maata sijoittuva viranomaispainotteinen tukitoiminta ei 
välttämättä pelkästään luo sellaista turvallisuutta ja luottamusta, mitä uhriksi joutunut ihminen 
tarvitsee ensi alkuun. Uhrien elämäntilanteen rauhoittamiseksi on tärkeää erilaisten auttamismuotojen 
saatavuus niin läheltä henkilön asuinpaikkaa kuin mahdollista. 
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Kirkon kokemuksen mukaan monella uhrilla on myös sielunhoidollisen tuen tarve. Sitä voivat antaa eri 
kirkkojen työntekijät, joten uhrin kanssa tekemisissä olevien tehtäväksi jää tästä mahdollisuudesta 
kertominen ja uhrin ohjaaminen kirkon työntekijän luo hänen sitä halutessaan. Kirkkohallitus esittää, 
että lakiesityksen 25 a §:n "Muu tarpeellinen huolenpito" -kohdan perusteluihin lisättäisiin myös 
tarpeen mukaan tiedottamista seurakunnissa tarjolla olevasta hengellisestä ja henkisestä tuesta. 
 

Joillakin suurilla seurakunnilla on tukiasuntoja. Uhrien majoitusjärjestelmää luotaessa ne voisi ottaa 
huomioon neuvottelemalla paikallisen seurakunnan kanssa tukiasuntojen käyttömahdollisuudesta. 
 

Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että tietoa jaetaan tavalla, jolla uhri todella ymmärtää oikeutensa. 
Tulkkauksen ja kääntämisen lisäksi tarvitaan kulttuurituntemusta ja -herkkyyttä. Seurakuntien 
maahanmuuttajatyöntekijöiden joukossa on ihmisiä, joilla on valmius toimia kulttuuritulkin tehtävissä. 
Osalla heistä on maahanmuuttajatausta. 
 

25 b § Toimivaltainen viranomainen 
 

Lakiehdotuksen ja yksityiskohtaisten perustelujen otsikointi poikkeavat toisistaan. Lakiesityksessä 
otsikko on "Toimivaltainen viranomainen" ja perusteluissa "Auttamisen toimeenpano". 
 

25 e § Moniammatillinen arviointiryhmä 
 

Vastaanottokeskuksille, ja erityisesti niiden johtajille, on määritelty erittäin suuri vastuu ihmiskaupan 
uhrien auttamisesta. Heidän on pystyttävä toimimaan herkkinä turuiistajina uhriksi joutuneiden tai 
epäiltyjen ihmisten sosiaalis-psyykkisille tilanteille ja koordinoimaan välitöntä apua. Johtajien tueksi 
esitetään nimettäväksi moniammatillinen työryhmä. Kirkkohallitus pitää erittäin tärkeänä, että 
asiantuntijaryhmässä on henkilöitä, joilla on ammatillista kokemusta muun muassa väkivaltatyöstä, 
raiskattujen auttamisesta sekä kriisi- ja traumatyöstä. 
 

26 § Edustaminen ja puhevallan käyttö 
 

Kirkkohallitus korostaa, että lapsen etu tulee turvata aina ensisijaisesti. Siten esimerkiksi edustajan 
määrääminen on tärkeää. Muutenkin alaikäisten kohdalla on toimittava jo vähäisellä näytöllä ja että 
laitonta maahantuloa epäiltäessä on lasten kohdalla aina tutkittava, onko kysymyksessä ihmiskauppa. 
 
 
 
Seppo Häkkinen 
kirkkoneuvos 
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+ 
Punainen Risti 

HE 183/2006 
 
 
 

Eduskunta 
Hallintovaliokunta 

 
Helsingissä, 18.10.2006 

 
 
 

Suomen Punaisen Ristin lausunto kotouttamislain muuttamiseksi 
koskien ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän luomista 

 
 

Suomen Punainen Risti kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä, 
jolla lakiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
lisätään säädökset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän perustamiseksi. 
 
SPR pitää esitystä erittäin tärkeänä ja kiireellisenä ottaen huomioon, että 
vastaanottojärjestelmän piirissä jo nyt on autettavana ihmiskaupan uhreja. Toivomme, että 
laki hyväksytään mahdollisimman nopeasti ja että valtio sitoutuu myös rahoittamaan 
ihmiskaupan uhrien auttamiseksi ja suojemiseksi tarvittavan järjestelmän perustamisen, 
ylläpitämisen ja kehittämisen. 
 
Tuemme hallituksen esitystä, mutta haluamme esittää eräitä uhrien asemaan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden asemaan liittyviä näkemyksiä. 
 
Uhrikeskeinen lähestymistapa 
 
Ihmiskauppa on vakava ihmisoikeusloukkaus. Ihmiskaupan vastaisessa työssä kuitenkin 
usein korostuu järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja kansallinen turvallisuus. On hyvä, 
että Suomen ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma ja työministeriön laatima 
auttamisjärjestelmää koskeva raportti sekä käsittelyssä oleva lakiesitys johdonmukaisesti 
korostavat ihmisoikeus-perustaista ja uhrikeskeistä lähestymistapaa. 
 
Ihmiskaupan uhrien auttamista ei myöskään saa estää pelko laittoman maahanmuuton 
lisääntymisestä. Ei ole nähtävissä, että ihmiskaupan uhriksi ilmoittautuminen muodostuisi 
merkittäväksi maahantulosäännösten kiertämisen keinoksi. Pääsy auttamisjärjestelmään 
on pidettävä matalana, jotta uhrien on helppo pyytää ja saada tarvitsemaansa apua. 
 
Järjestelmän ulkopuolelle jäävien asema ja kolmas sektori 
 
Nyt esitetyn järjestelmän keskeisenä puutteena SPR pitää sitä, että sen ulkopuolelle jäävät 
ne ihmiskaupan uhrit, jotka eivät uskalla hakeutua auttamisjärjestelmän piiriin mm. 
viranomaisiin ja järjestelmään kohdistuvien epäilyjen vuoksi. Esimerkiksi laittomasti 
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maassa oleskelu tai pelko rikollisten kostotoimistä voivat olla syitä, joiden vuoksi uhrit eivät 
uskalla hakeutua viranomaisten luokse. 

 
Lisäksi auttamisjärjestelmän ulkopuolelle jäävät ne, joita on epäilty ihmiskaupan uhreiksi, mutta 
epäilyn väistyttyä he putoavat auttamisjärjestelmästä. He ovat todennäköisesti joka tapauksessa 
jollain nimikkeellä ammattimaisen/ kansainvälisen rikollisuuden uhreja ja myös heidän 
auttamisekseen pitäisi olla järjestelmä. 
 
Kolmannen sektorin toimijat ovat yleensä niitä tahoja, joilla on parhaat mahdollisuudet luoda 
luottamuksellinen kontakti autettavaan sekä samalla vahvistaa heidän luottamustaan viranomaisiin ja 
auttamisjärjestelmään. Tämän vuoksi tarvitaan toimia ja toimien rahoitusta ihmiskaupan uhrien 
tunnistamiseksi ja tukipalveluita myös ennen varsinaisen auttamisjärjestelmän piiriin tulemista. 
 
Esityksen perusteluissa todetaan, Raha-automaattiyhdistys avustaa kansalaisjärjestöjen työtä tietyin 
osin (mm. ammatillinen etsivä työ) ja että avustamista tulisi suunnata myös esimerkiksi 
puhelinpäivystyksen ja muiden kontaktikanavien kehittämiseen. Tätä järjestöjen merkittävää osuutta 
auttamisjärjestelmässä ei kuitenkaan tule rakentaa vain RAY:n kehittämisprojekteille myöntämien 
avustusten varaan. Tarvitaan pysyvämpää rahoitusta, jotka uhrien tukeminen ja toiminnan 
kehittäminen olisi mahdollista pidemmällä tähtäimellä. 
 
SPR pitää sinänsä kannatettavana esitettyä mallia, jossa vastuussa olevat vastaanottokeskukset 
laatisivat yksityisten palveluntuottajien kanssa esitetyn auttamisjärjestelmän palveluiden osalta 
puitesopimuksia, joiden perusteella ihmiskaupan uhrielle tarkoitettuja palveluja ostettaisiin. 
Kilpailuttamisessa on erityisesti panostettava palveluiden laadun tasoon, jotta usein hyvin vaikeissa 
tilanteessa olevien ihmiskaupan uhrien saamat palvelut ja turvajärjestelyt olisivat mahdollisimman 
korkeatasoisia. 
 
Oikeudellinen apu ja neuvonta 
 
Asiantuntevan oikeudellisen neuvonnan ja avun saaminen on olennaisen tärkeää, jotta uhri voi 
ymmärtää omat oikeutensa ja mahdollisuutensa saada apua ja suojelua, jotta hän voi asiantuntijan 
avulla tehdä päätöksen oleskeluluvan tai muun suojelun hakemisesta ja jotta hän voi saada 
tarvittavan oikeusavun mahdollisessa rikosprosessissa. SPR korostaa, että henkilöillä tulee 
oikeusavun lisäksi olla mahdollisuus myös oikeudelliseen neuvontaan. Esityksen mukaan oikeusavun 
ja -neuvonnan tarpeet selvitetään ja tarvittavat ehdotukset tehdään erikseen. 
 
Jotta tämä hyvin keskeinen osa auttamisjärjestelmää toteutuisi nopeasti, toivomme eduskunnan 
ottavan kantaa sen puolesta, että oikeusapu ja -neuvonta taattaisiin ihmiskaupan uhreille 
mahdollisimman nopeasti ja 
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jotka eivät ehkä vielä ole auttamisjärjestelmän piirissä, mutta harkitsevat siihen hakeutumista. 
 
Punaisen Ristin toiminta ihmiskaupan uhrien auttamiseksi 
 
Ihmiskaupan uhrien auttaminen on noussut yhä keskeisempään asemaan kansainvälisen Punaisen 
Ristin toiminnassa. Euroopassa toimii kansallisten yhdistysten ihmiskauppaverkosto, jota koordinoi 
Tanskan Punainen Risti. 
Punainen Risti on mukana kansainvälisillä foorumeilla ja kansallisesti vaikuttamassa siihen, että 
ihmiskauppa nähtäisiin ihmisoikeuskysymyksenä ja että toiminnan lähtökohtana olisi uhrien 
auttaminen ja ihmiskaupan kierteen katkaiseminen. Yhä useammalla kansallisella yhdistyksellä on 
myös projekteja uhrien auttamiseksi. 
 
Suomen Punainen Risti on käytännön työssään tähän mennessä ollut tekemisissä ihmiskaupan 
uhrien kanssa lähinnä järjestön omien vastaanottokeskusten kautta. Turun ja Rovaniemen 



 

 

vastaanottokeskusten lisäksi SPR:n Turun vastaanottokeskuksen alaisuudessa toimii alaikäisten 
yksin tulleiden lasten ryhmäkoti sekä nuorille tarkoitettu tukiasunto. Pidämme erittäin tärkeänä, 
että auttamisjärjestelmän toteuttamisen yhteydessä alan viranomaisia ja järjestöjä *k©tjlQtetaan 
ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
 
SPR koordinoi usean järjestön yhteistyönä toimivaa Rikosuhripäivystystä, joka neuvoo ja tukee 
rikoksen uhreiksi joutuneita. Rikosuhripäivystys on hakemassa rahoitusta 5-vuotiselle 
valtakunnalliselle projektille ULRIK tuottaakseen tukipalveluita ulkomaalaistaustaisille rikoksen 
uhreille. Projektin tavoitteena olisi myös kiinnittää huomiota mahdollisten ihmiskaupan uhrien 
tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. Tämänhetkisen tiedon perusteella rahoituksen saaminen on 
kuitenkin hyvin epävarmaa. 
 
Suomen Punaista Risti haluaa myös kiinnittää huomiota esityksen 25 a §:n yksityisten 
perusteluiden kohtaan, jossa mainitaan 'muuna tarpeellisena huolenpitona' ystäväpalvelun 
järjestäminen. Ystävätoiminta (ml. vankila-vierailutoiminta) on Punaisen Ristin perustoimintaa. 
Tällä hetkellä ystävätoimintaan mukaan tuleville järjestetään lyhyehkö koulutus, joka ei mitenkään 
voi vastata niihin tarpeisiin, joita mahdollisilla ihmiskaupan uhreilla todennäköisesti olisi. Myös 
sekä uhrin että vapaaehtoisten turvallisuuden takaamiseksi jouduttaisiin luomaan erityisjärjestelyjä 
sekä -koulutusta. Katsomme, että tukihenkilötoimintaa ihmiskaupan uhreille voitaisiin ryhtyä 
kehittämään ns. ammatillisena vapaaehtoistoimintana, jossa riittävän ammatillisen tausta omaavat 
henkilöt kouluttautuisivat tätä erityistä toimintamuotoa varten. Myös tältä osien resurssien 
saatavuus olisi taattava. 
 
Lopuksi 
 
Vasta sen jälkeen, kun uhrien auttamiseksi ja suojelemiseksi on olemassa järjestelmä, voidaan 
saada tietoa siitä kuinka laajasta tarpeesta on kyse. Järjestelmää tulee seurata ja arvioida 
säännönmukaisesti, jotta saadaan tietoa siitä, miten hyvin se vastaa autettavien henkilöiden 
tarpeita ja miten palveluiden laatua voidaan kehittää. 
 
Järjestelmän on oltava mahdollisimman joustava, jotta myös ne henkilöt, joiden luottamus 
auttamisjärjestelmään ja viranomaisten toimintaan täytyy erikseen rakentaa, voisivat saada 
tarvitsemaansa apua ja suojelua. 

 
Korkein hallinto-oikeus 
Ilkka Pere 19.10.2006 

HE 183/2006 vp 

 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

Asia: Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä 183/2006 vp laiksi maahanmuuttajien 
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta 
 

Kristiina Kumpuia 
pääsihteeri 



 

 

Puheena olevalla esityksellä ehdotetaan edellä mainittuun kotouttamislakiin lisättäväksi 
säännökset ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja tukitoimia koskevasta 
auttamisjärjestelmästä. Sääntelyllä pannaan osaltaan täytäntöön neuvoston direktiivi 2003/8l/EY 
oleskeluluvasta, joka myönnetään kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja ja jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi. Direktiivin 
muilta osin edellyttämä kansallinen sääntely on toteutettu 31.7.2006 voimaan tulleella 
ulkomaalaislain muutoksella (619/2006). 
 
Ehdotetun ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän liittäminen jo olevan turvapaikanhakijoiden 
vastaanottojärjestelmän yhteyteen on toiminnallisesti selkeä ja yksinkertainen. Vanhan lain 
nimike kuitenkin säilytettäisiin entisellään. Tältä osin on todettava, että uudet säännökset 
voisivat tulla sovellettaviksi myös sellaisiin ihmiskaupan uhreihin, jotka ovat Suomen 
kansalaisia, eivätkä he siten olisi laissa tarkoitettuja ulkomaalaisia, maahanmuuttajia tai 
turvapaikanhakijoita. Vaikka järjestelmä käytännössä koskisi Suomen kansalaisia ilmeisesti 
varsin poikkeuksellisesti, voisi lain nimikkeen täsmentäminen olla perusteltua. Nimike voisi 
tällöin olla "Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta. tnrvapaikanhakijnidpn 
vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrien auttamisesta". 
 
Ehdotetun lakitekstin osalta on todettava, ettei lain 3 a §:n 1 momenttiin lisättävä uusi 5 kohta 
ole täsmällinen, koska siinä rinnastetaan pakolaiseen muun muassa henkilö, jolle on myönnetty 
jatkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 54 §:n 5 momentin (619/2006) nojalla. Viimeksi 
mainitussa lainkohdassa mainitaan kuitenkin ihmiskaupan uhrin ohella myös ulkomaalainen, 
jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa ulkomaalaislain 51 §:n nojalla maasta poistamisen 
estymisen vuoksi, eikä nyt kysymyksessä oleva pakolaiseen rinnastaminen voi tarkoittaa näitä 
henkilöitä. Mainittu 3 a §:n 1 momentin 5 kohta voitaisiin kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti: 

 
5) jolle on myönnetty jatkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin 
nojalla tai ihmiskaupan uhrina ulkomaalaislain 54 §:n 5 momentin nojalla. 

 
Lain 25 d §:n mukaan vastaanottokeskuksen johtajalle annettaisiin valta päättää auttamista 
koskevien säännösten soveltamisesta ja soveltamisen lakkaamisesta. Samoin johtajalla olisi lain 
25 f §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valta päättää, mitkä uhrin henkilötiedot ovat 
välttämättömiä asian käsittelemiseksi arviointiryhmässä, mikäli tähän ei saataisi uhrin 
suostumusta. Kotouttamislaissa ei ole 
muutoksenhakua johtajan päätöksiin koskevaa säännöstä. Näin sovellettavaksi tullee valtion 
viranomaisen sosiaalihuoltoasiassa tekemää päätöstä koskeva sosiaalihuoltolain 7 luvussa 
olevan 48 §:n säännös, jossa puolestaan viitataan muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun 
lakiin (154/1950), jonka on nyttenraiin korvannut hallintolainkäyttölaki (586/1996). 
Sosiaalihuoltolain 7 lukuun on viitattu kotouttamislakia koskevan hallituksen esityksen 66/1998 
vp yksityiskohtaisissa perusteluissa lain 44 §:n muutoksenhakukieltoa koskevaa säännöksen 
kohdalla. 
 
Vielä on kiinnitettävä huomiota siihen, että esityksen mukaan oikeusavun ja oikeudellisen 
neuvonnan tarve ja järjestäminen selvitetään erikseen. Näiltä osin tarvittavat ehdotukset tehdään 
näin myöhemmin. Erityisjärjestelyt lienevät aiheellisia, koska turvapaikanhakijoiden 
oikeusapupalvelut eivät sellaisenaan riittäne tai soveltune ihmiskaupan uhrien avustamiseen. 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 183/2006 
vp) 
 
 
Lainsäädännön tausta ja tarve 

 
Vaikka Suomi ei ole ollut keskeisimpiä kansainvälisen ihmiskaupan alueita, 
tilanne näyttäisi olevan muuttumassa. Suomen merkitys on ilmeisesti lisääntynyt 
ainakin ihmiskaupan kauttakulkumaana, mihin hyvät kansainväliset 
liikenneyhteydet etenkin Aasiaan antavat mahdollisuuden. Lisäksi Suomi toimii 
enenevästi myös kohdemaana erityisesti, kun kysymys on prostituutioon 
liittyvästä ihmiskaupasta lähialueilta. Tarkkaa määrällistä tietoa ihmiskaupan 
laajuudesta ei ole saatavissa, mutta esityksen perustelujen mukaan Suomessa 
ihmiskaupan määräksi on eri lähteissä arvioitu muutamia kymmeniä tai joitakin 
satoja tapauksia vuodessa. Tätä määrää voidaan pitää jo merkittävänä, ja myös 
ihmiskaupan uhrien aseman heikkous puoltaa esityksessä ehdotettua 
sääntelyä. Varsinaiseen ihmiskaupan estämiseen esityksessä ei pyritä, vaan 
tarkoituksena on säännellä ainoastaan uhrin asemaa ja erityisiä palveluja 
vastaanottokeskuksissa. Tosin näin voidaan myös yrittää estää uhrien 
palaamista ihmiskauppaverkostoihin. 
 
Kuten hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi, ehdotettavan lainmuutoksen 
EU-oikeudellisena taustana on keskeisesti ns. uhridirektiivi eli neuvoston 
direktiivi 2003/81/EY oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, 
jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi. Direktiivissä määritellään oleskelulupien 
myöntämisen lisäksi ihmiskaupan uhrien kohtelua koskeva vähimmäistaso. 
Hallituksen esityksen voidaan katsoa vastaavan ainakin näitä laatuvaatimuksia. 

 



 

 

Kuntien taloudellinen asema (4 §:n 3 mom.) 
 
Kunnalle voitaisiin ehdotetun säännöksen mukaan korvata ihmiskaupan uhrille 
annetuista uhriasemasta johtuvista erityisistä palveluista ja tukitoimista 
aiheutuvia kustannuksia. Säännös on varsin väljä ja kustannusten korvaus olisi 
sen mukaan täysin harkinnanvarainen. Säännös saa asiasisältönsä lähinnä 
vain perusteluista (s. 16), joiden mukaan kyseeseen tulisivat muun muassa 
psykologinen tai psykoterapeuttinen tuki ja pienessä kunnassa esiin tuleva 
useampien ihmiskaupan uhrien auttamista kerrallaan vaativa tapaus, jos se 
aiheuttaa erityisen suuria kustannuksia kunnan sosiaali- ja terveystoimen 
määrärahoihin nähden. Näitä korvattavuuden lähtökohtia voidaan pitää 
asianmukaisina. 
Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, että vain esityksen perusteluista 
käy ilmi, että päätösvalta asiassa kuuluisi TE-keskukselle, jolle henkilön 
kotikunta voisi tehdä kustannusten korvaamista koskevan hakemuksen. 
Sääntely olisi selkeämpää, jos korvausmenettelyn pääpiirteet näiltä osin 
määriteltäisiin laissa. 

 
Palvelujen ja tukitoimien hankinta (25 b §:n 2 mom.) 

 
Ehdotetun säännöksen mukaan vastaanottokeskus voi järjestää 25 a §:ssä 
tarkoitetut palvelut ja tukitoimet itse tai ostaa ne julkiselta tai yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta. Tällainen joustavuus vaikuttaa perustellulta, kun otetaan 
huomioon se perusteluissa todettu seikka, että vastaanottokeskusten tilat, 
henkilöstön rakenne ja palvelut eivät pääsääntöisesti vastaa uhrien auttamiseen 
liittyviä tarpeita eikä niitä ole tähän tarkoitukseen suunniteltu. Siten esimerkiksi 
majoitus- tai asiantuntijapalveluja voitaisiin hankkia ostopalveluna. 
 
Tarkoituksena tai ainakin mahdollisuutena olisi, että vastaanottokeskus voisi 
tehdä puitesopimuksia tällaisten palvelujen hankkimisesta ja puitesopimukset 
k¥paiiutettaisiin. On selvää, että myös ilman mahdollista puitesopimusta 
hankittavat ostopalvelut kilpailutetaan siinä määrin ja siltä osin kuin julkisia 
hankintoja koskevan lainsäädäntö edellyttää. 

 
Moniammatillinen arviointiryhmä (25 e §) 

 
Vastaanottokeskuksen johtajan päätöksenteon tukena ja ihmiskaupan uhrien 
palvelutarpeen arvioimista varten olisi kunkin vastaanottokeskuksen yhteydessä 
TE-keskuksen asettama moniammatillinen arviointiryhmä. Kyseessä ei ole 
viranomainen, vaan avustavista asiantuntijoista koostuva ryhmä, jolla ei ole 
itsenäistä päätösvaltaa. Tällaista asiantuntijajärjestelyä voidaan sinänsä pitää 
perusteltuna ihmiskaupan uhrien palvelutarpeen arvioimisessa. 
 
Varsin epämääräiseksi jää kuitenkin ryhmän toimiminen "vastaanottokeskuksen 
johtajan päätöksenteon tukena". Tämä tehtävä näyttäisi ulottavan ryhmän 
toimivallan myös vastaanottokeskuksen päätöksentekoon, mikä voi olla 
ongelmallista virkavastuun perusteiden kannalta. Tehtävä kohdistuisi myös 
kaikkeen vastaanottokeskuksen toimintaan, vaikka tarkoitus lienee, että ryhmä 
toimisi ainoastaan ihmiskaupan uhrien palvelutarpeen arvioimisessa. Ehdotettua 
sääntelyä "vastaanottokeskuksen johtajan päätöksenteon tukena" ei voitane 
pitää myöskään tarpeellisena ryhmän tehtävien määrittelyssä. 
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Ryhmän tehtävät ja tiedonsaantioikeudet huomioon ottaen on välttämätöntä, 
että sen jäsenet toimivat ehdotetulla tavalla virkavastuulla. Kun ryhmän asettaa 
TE-keskus ja jäsenet toimivat virkavastuulla, myös ryhmän täydentäminen pitäisi 
tapahtua TE-keskuksen päätöksellä, eikä 2 momentissa esitetyllä tavalla siten, 
että ulkopuolinen yhteisö päättää asiasta. 

 
Henkilötietojen käsittely (25 f ja 42 §:n 2 mom.) 
Arviointiryhmä saisi 25 f §:n mukaan käsitellä myös salassapidettäviä henkilötietoja. 
Käsittely-termi on sisällöltään erittäin laaja (ks. HenkilötietoL 3 §:n 2 kohta), mutta kä-
sittelyllä ei voida tässä yhteydessä tarkoittaa muun muassa henkilötietojen muuttamis-
ta, luovuttamista tai poistamista. Selvempää saattaisikin olla, että arviointiryhmä saisi 
ainoastaan käyttää tehtävänsä toteuttamiseksi kyseisenlaisia henkilötietoja. 
 
Kyseisen käytön kannalta lienee välttämätöntä, että arviointiryhmä voi saada salassa-
pidettäviä henkilötietoja myös vastaanottokeskuksen johtajalta. Tätä ei kuitenkaan ole 
otettu huomioon 42 §:n 2 momentissa, sillä arviointiryhmä ei ole sen paremmin viran-
omainen kuin auttamista toimeenpaneva tahokaan. Johtajan toimivaltaa olisi näin ollen 
perusteltua laajentaa niin, että hän saa luovuttaa kyseisiä salassapidettäviä tietoja 
myös arviointiryhmälle. 
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Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLINTOVALIOKUNNALLE 

 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 

muuttamisesta (HE 183/2006 vp). 
 

Hallituksen esityksen sisältämässä lakiehdotuksessa on säännöksiä ihmiskaupan uhreille 

annettavia palveluja ja tukitoimia toteuttavasta auttamisjärjestelmästä. Pidän säännösehdotusten 

perustavana ongelmana sitä, että ne kauttaaltaan kirjoitettu valtuuttavaan eikä velvoittavaan 

muotoon. Ne eivät siten anna riittäviä takeita siitä, että ihmiskaupan uhrit todella saavat 

tarvitsemansa avun. 
 

Niinpä 3 §:ään ehdotetun uuden 4 momentin mukaan säännöksiä ihmiskaupan uhrien 

auttamisesta voidaan soveltaa säännösehdotuksen kriteerit täyttävään henkilöön. Sanamuoto 

antaa siten ymmärtää viranomaisen harkinnassa olevan, sovelletaanko säännöksiä vai ei. Ilmaus 

"voidaan soveltaa" tulisi nähdäkseni muuttaa muotoon "sovelletaan". 
 

Vastaavasti ehdotetun 25a §:n mukaan "ihmiskaupan uhreille voidaan järjestää palveluja ja 

tukitoimia, joihin voi sisältyä ... " (kurs. KT). Myös tämän säännösehdotuksen muotoilu viittaa 

viranomaiselle jäävään harkintavaltaan. Tähänkin säännökseen tulisi tehdä vastaava 

viranomaisen toimintavelvollisuutta korostava muutos kuin lakiehdotuksen 3.4 §:ään. 
2 

 

Lakiehdotuksen 25b §:n mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta 

vastaanottokeskuksesta säädetään työministeriön asetuksella. Tämänkin säännösehdotuksen 

muotoilu korostaa viranomaisen toimintamahdollisuutta eikä -velvollisuutta. 



 

 

 

Lakiehdotuksen 25d §:n mukaan vastaanottokeskuksen johtaja tekee päätöksen auttamista 

koskevien säännösten soveltamisesta ja soveltamisen lakkaamisesta. Lakiehdotuksesta ei sen 

sijaan käy ilmi, tehdäänkö yksittäisistä, 25a §:ssä luetelluista auttamistoimista erillinen päätös. 

Myöskään esityksen perusteluosassa ei selvitetä asiaa. Avoimeksi jää niin ikään, onko 25d §:ssä 

tarkoitetusta päätöksistä ja mahdollisista yksittäisistä auttamistoimista tehdyistä päätöksistä 

mahdollista valittaa. 
 

Myönteisenä on pidettävä 26.1 §:ään lisättäväksi ehdotettua säännöstä, jonka mukaan "vailla 

huoltajaa olevalle alaikäiselle ihmiskaupan uhrille tulee aina määrätä edustaja viivytyksettä". 
 

Porthaniassa 20.10.2006 

Kaarlo Tuori 

Professori 
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Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan vastaanotosta 
annettuun lakiin otettaviksi säännökset ihmiskaupan uhreille annettavista palveluista ja 
tukitoimista. Uudistus toteutettaisiin pääosin lisäämällä lain eri säännöksiin maininta 
ihmiskaupan uhreista. 
 
Oikeusministeriöllä ei toimialansa kannalta ole yleisesti huomautettavaa esityksen johdosta. 
Lakiehdotukseen sisältyvä salassapitosäännös (43 §) koskee sekä viranomaisissa palvelevia että 
muitakin lain mukaisia tehtäviä hoitavia. Säännöstä ja sen muotoilua saattaisi olla tarpeen 
arvioida lain yleisemmän tarkistamisen yhteydessä ottaen huomioon eduskunnan 
julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistukseen (HE 30/1998 vp) kuuluvia lakeja hyväksyessään 
antama lausuma (EV 303/1999 vp). Lausumassa eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan 
siitä, että tulevaisuudessa suhtaudutaan pidättyvästi viranomaisten tietojen salassapitoa 
koskevien säännösten sijoittamiseen erityislainsäädäntöön. 

Kuultava: Tietosuojavaltuutettu 
Ylitarkastaja Marita Höök 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI 
MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 183/2006VP 

 
Yleistä 
 
Perustuslain (731/1999) 10 § turvaa yksityisyyden suojan perusoikeutena jokaiselle. Py-
kälän mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan Pe VL 14/1998 vp todennut, että 
tämän henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä säänte-
lykohteita ovat ainakin: 



 

 

* rekisteröinnin tavoite, 
* rekisteröitävien henkilötietoien sisältö, 
* niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja 
tietojen säilytysaika henkilörekisterissä 
* sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuus ja 
yksityiskohtaisuus lain tasolla. Perustuslakivaliokunta on myöhenimin todennut lailla 
säätämisen vaatimuksen ulottuvan myös mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen 
käyttöyhteyden avulla (PEVL 12/2000vp, s.5). 
 
Hallintovaliokunnan, jonka toimialaan henkilötietokysymykset kuuluvat, linjanvedot 
henkilötietojen käsittelyn sääntelystä vastaavat perustuslakivaliokunnan edellä mainittua 
kantaa. Tämä käy ilmi muun muassa hallintovaliokunnan lausunnoista Ha VL 16 ja 
19/1998 vp sekä hallintovaliokunnan mietinnöistä HaVM 25 ja 26/1998 vp. Hallintova-
liokunnan mukaan lain tasolla on ilmettävä ainakin perustuslakivaliokunnan edellä mai-
nitussa lausunnossa mainitut asiat. 
 
Asetustasolla on hallintovaliokunnan kannan mukaan mahdollista antaa rekisterin tie-
tosisältöä täydentäviä ja tarkentavia säännöksiä, kunhan lakitekstin perusteella voidaan 
riittävän selkeästi päätellä asetuksen tasoisen sääntelyn sisältö. Hallintovaliokunta pitää 
kuitenkin asianmukaisena lähtökohtana pyrkimystä mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
säätää henkilötietojen suojaan liittyvistä seikoista jo lain tasolla. 

Kyseisestä hallituksen esityksestä 
 

Ehdotetuista säännöksistä vain muutamat koskevat henkilötietojen käsittelyä. Ehdotuksen 25 e § koskee 
moniammatillista arviointiryhmää ja sen tehtäviä ja 25 f § sitä, millä edellytyksillä ihmiskaupan uhrin 
asioita ja henkilötietoja voidaan arviointiryhmässä käsitellä. Henkilötietojen käsittely on henkilötietolain 
3 §:n määritelmässä määritelty hyvin laajaksi ja sisältää mm. tietojen keräämisen, tallettamisen, 
luovuttamisen ja muun käsittelyn. Tämän vuoksi itse lakitekstistä tulisi ilmetä henkilötietojen käsitte-
lyoikeuden lisäksi ainakin se, mikäli ryhmä voisi luovuttaa tietoja sivullisille. Perustelujen mukaan kyse 
on kuitenkin vain siitä, millä edellytyksillä vastaanottokeskuksen johtaja voi konsultoida ryhmää 
ihmiskaupan uhrin auttamiseksi ja tässä yhteydessä ryhmän tietoon annettavista henkilötiedoista. 
 
Ehdotuksen 37 § koskee asukasrekisteriä. Perustelujen mukaan rekisteriin ei voitaisi tallettaa 
moniammatillisessa työryhmässä käsiteltäviä, ihmiskaupan uhreja koskevia salassa pidettäviä 
henkilötietoja. Näistä tiedoista muodostettaisiin asian käsittelyn vaatimaksi ajaksi vastaanottokeskuksen 
säilyttämä asiakirjanippu, joka hävitetään kun henkilöä koskevien asioiden käsittely arviointiryhmässä ei 
ole enää tarpeen. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että vaikka moniammatillisessa työryhmässä käsiteltäviä 
tietoja säilytettäisiinkin manuaalisesti asiakirjanipussa eikä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
talletettuna, on kyse kuitenkin asukasrekisterin tiedoista. Kyseisillä tiedoilla on sama käyttötarkoitus. 
Henkilötietolain 3 §:n mukainen henkilörekisterin käsite on looginen ja samaa henkilörekisteriin kuuluvat 
kaikki samaa käyttötarkoitusta varten kerätyt tiedot. Osa rekisterin tiedoista voi olla talletettuna atk:n 
avulla ja osa paperimuodossa. 
 
Ehdotuksen 42 §:n tietojen luovuttamissäännöstä on täsmennetty perusteluissa. 
 
Tietosuojavaltuutettu on antanut hallituksen esitystä valmisteltaessa lausuntonsa työministeriölle. 
Kyseisessä tietosuojavaltuutetun lausunnossa esitetyt näkökohdat on otettu hallituksen esityksen 
jatkovalmistelussa huomioon täsmentämällä perusteluja henkilötietojen käsittelyn osalta. Tämän vuoksi 
tietosuojavaltuutetulla ei ole enää huomautettavaa esitettyjen lainmuutosten osalta. 
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Lausuntopyyntönne 19.10.2006 

KESKUSRIKOSPOLIISIN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI 
MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt keskusrikospoliisilta kirjallista asiantuntijalausuntoa 
hallituksen esityksestä HE 183/2006 vp laiksi maahanmuuttajien kotouttami-sesta ja 
turvapaikanhakijöiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta. 
 
Keskusrikospoliisi on tutustunut lakiesitykseen ja pitää sitä hyvänä. 
 
Ihmiskaupparikosten ja ihmiskaupan kaltaisten rikosten tutkinnan kannalta on tärkeää, että 
ihmiskaupan uhrit voidaan ottaa uhrien auttamisjärjestelmän piiriin ja sijoittaa siten, että heidän 
henkilökohtainen turvallisuutensa voidaan taata. Varsinaisissa ihmiskauppa-rikoksissa ja 
ihmiskaupan kaltaisissa rikoksissa (törkeä paritus, törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, 
kiskonnantapainen työsyrjintä) uhrit ovat riippuvaisessa ja alisteisessa asemassa rikoksesta 
epäiltyyn nähden. Tällainen alisteinen suhde mahdollistaa sen, että rikoksesta epäilty voi vaikuttaa 
uhrin toimintaan ja lausumiin esitutkinnassa tai rikosprosessissa yleensä. Esitutkinnan kannalta 
ihmiskaupan uhrin turvallinen ympäristö edesauttaa samalla mahdollisen rikoksen selvittämistä 
katkaisemalla yhteys epäiltyyn rikoksentekijän ja estämällä epäasianmukaiset 
vaikuttamisyritykset. 
 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 3 §:n osalta, että kynnys 
auttamisjärjestelmän piiriin ottamiseksi tulisi olla matalalla. Tämä on perusteltua edellä mainitun 
suojelun tarpeen arvioimiseksi, rikostutkinnan aloittamiseksi ja rikosprosessin turvaamiseksi. 
Niissä tapauksissa, joissa henkilö on tullut auttamisjärjestelmän piiriin muutoin kuin poliisin, 
rajatarkastus viranomaisen tai ulkomaalaisviraston kautta, kyseinen henkilö ohjataan kääntymään 
esitutkintaviranomaisen (poliisi tai rajatarkastusviranomai-nen) puoleen ihmiskaupparikoksen 
epäilyn arvioimiseksi. Ihmiskaupan uhrien auttamis-menettely ja mahdollinen esitutkinta sekä 
rikosprosessi eivät kuitenkaan saa muodostua eräänlaiseksi keinoksi pyrkiä jatkamaan maassa 
oleskelua niissä tapauksissa, joissa henkilöllä ei enää muutoin ole maassa oleskelun edellytyksiä. 
Halu esiintyä ihmiskaupan uhrina tai pelkkä ilmoitus uhriutumisesta maassaolon jatkamiseksi tai 
turvaamiseksi ei saisi johtaa menettelyn väärinkäyttöön. Ihmiskaupan tunnistaminen edellyttääkin 
lakiesityksessä (25e §) mainittujen vastaanottokeskusten johtajien ja heitä avustavien arviointi-
ryhmien jäsenten kouluttamista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa sekä ihmiskauppari- 
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koksen ja ihmiskaupan kaltaisten rikosten tunnistamisessa ja saumatonta yhteistyötä mo-
niammatillisen arviointiryhmän edustamien viranomaisten välillä. 
 
Epäiltäessä ihmiskaupparikosta tai ihmiskaupan kaltaista rikosta tai henkilön hakeutuessa muutoin 
auttamisjärjestelmän piiriin, asiassa tulisi ottaa yhteyttä poliisiin varsinkin silloin, kun henkilön 
epäillään olevan suojelun tarpeessa. Esitutkinnan pikainen käynnistäminen mahdollistaa 
tarvittaessa muun muassa pakkokeinolain mukaiset toimenpiteet ja todisteiden hankinnan ja niiden 
saannin turvaamisen. Esityksen 25e §:n 3 momentin 3-kohdassa todetaan, että moniammatillinen 
arviointiryhmä osallistuu turvallisuusriskien arvioimiseen ja turvallisuustoimenpiteiden 
suunnitteluun ja järjestämiseen. Tilanteissa, jotka edellyttävät välitöntä esitutkinnan 
käynnistämistä taijoissa se on jo käynnissä, arvioinnin tulisi kuitenkin tapahtua ensisijaisesti 
esitutkintaviranomaisen päätöksellä. Rikosasian tutkinnanjohtajalla on yleensä parhaat tiedot 
asiasta ja joissakin tapauksissa arvioinnissa joudutaan todennäköisesti käsittelemään sellaisia 
tietoja ja esitutkintamene-telmiä, joista ei aina voi antaa tietoja. 
 
Lakiesityksen 42 §: ssä säädettäisiin tietojen luovuttamisesta. Pääsääntönä olisi se, että 
vastaanottokeskuksen johtaja saisi antaa uhrin henkilötietoja sille, joka osallistuu uhrin 
auttamiseen. Luovuttaminen edellyttäisi kuitenkin uhrin suostumusta paitsi, jos tietojen antaminen 
olisi välttämätöntä palvelutarpeen arvioinnin, palvelujen järjestämisen tai tur-
vallisuustoimenpiteiden suunnittelun vuoksi. Perustelujen mukaan tietojen saajina tulisivat 
ensisijaisesti kyseeseen viranomaiset lakisääteisten tehtäviensä osalta. Perusteluissa todetaan, että 
auttamisjärjestelmän toiminta on sidoksissa rikoksen selvittämiseen. Tällöin 
esitutkintaviranomaiset voisivat saada tarvitsemansa tiedot poliisilain, esitutkintalain tai muun 
tietojen saantiin oikeuttavan normin perusteella. Poliisilla on siis tehtävänsä toteuttamiseksi oikeus 
saada tiedot. Selvyyden vuoksi asia olisi syytä nimenomaisesti kirjata esimerkiksi lain 43 §:ään 2 
momentiksi, jossa todettaisiin, että salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja voi luovuttaa uhriin 
kohdistuvan rikoksen tutkimiseksi asian esitutkintaa suorittavalle viranomaiselle. 
 
Keskusrikospoliisi pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ihmiskaupan uhrien auttamiseksi sekä 
ihmiskauppa- ja ihmiskaupan kaltaisten rikosten paljastamiseksi. 
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Viite: asiantuntijalausuntopyyntönne 19.10.2006 
 
LAUSUNTO 

 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt tasa-arvovaltuutetun lau-
suntoa hallituksen esityksestä laiksi maahanmuuttajien kotouttamises-ta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 
183/2006). Tasa-arvovaltuutettu on rajannut huomionsa lähinnä naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) kannalta esiin 
nouseviin seikkoihin. 
 
Lakiesityksessä pyritään panemaan toimeen valtioneuvoston ihmiskaupan 
vastaisen toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Erittäin tärkeänä 
ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteuttamisen kannalta voidaan pitää 
esityksen perusteluista ilmenevää ensisijaista tavoitetta auttaa ihmiskaupan 
uhreja. Rikollisten jäljittäminen on mainitaan toissijaiseksi tavoitteeksi. 
 
Lakiesityksen perusteluissa käy ilmi, että ihmiskaupan ja erityisesti 
seksipalvelujen myyntiin ja prostituution liittyvä laiton maahantulo koskee 
etupäässä naisia ja tyttöjä. On kuitenkin muistettava, että myös pojat ja 
miehet voivat olla tässä suhteessa uhreja. 
 
Esitetty toimintamalli, jossa palvelut keskitetään, on hyvin perusteltu, 
koska selkeää tietoa lainsäädännön tarkoittamien henkilöiden määrästä ei 
ole käytettävissä. 
 
Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että viranomaisia ennen muuta 
poliiseja ja rajavalvontaviranomaisia koulutetaan havaitsemaan mah-
dolliset ihmiskaupan uhrit. 
 
Moniammatillisessa arviointiryhmässä voisi olla myös työsuojelupiirin 
edustaja tai häntä tulisi voida kuulla. Tähän on tarvetta ennen muuta 
pakkotyötä epäiltäessä. 
 



.... : 2 

 

Yhteistyö eri viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa on tärkeää. 
Tästä on hyviä tuloksia naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Määrä- 
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tietoisella yhteistyöllä on onnistuttu kehittämään hyviä toimintamalleja 
eri tahojen välille. 
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Tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov 

 
Toimistopäällikkö Pirkko Mäkinen 
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Täydentävä muistio 
 
 

Hallintovaliokunta 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokuxita 
 
 

Ehdotus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
muuttamisesta (HE 183/2006) 

 
 

Esityksen yhtenä tavoitteena on, että ihmiskaupan uhrin auttamistoimet olisivat 
riippumattomia uhrin yhteistyöstä tutkintaviranomaisten kanssa. Toisekseen esityksessä on 
pyritty siihen, että uhrin kynnys saada tilanteensa auttamistoimista päättävän arvioitavaksi 
on matala. 
 
Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, esittäisin lausuntonani vielä kaksi täydennysehdotusta. 
 
1. Uhrin asema ja yhteistyövelvoite 
 
Esityksen uudessa 3§:n 4 momentissa on säädetty edellytyksistä soveltaa säännöksiä 
ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Momentin 1- ja 2 kohta ovat sidoksissa hakeutumiseen 
yhteistoimintaan viranomaisten kanssa. Kolmannessa kohdassa tätä edellytystä ei ole "...3) 
jonka muutoin voidaan arvioida olevan ihmiskaupan uhri 
 
 

Käytännössä kolmannen kohdan tarkoittama henkilö voi kuitenkin jäädä auttamis-
järjestelmän ulkopuolelle, jollei hän ilmoittaudu viranomaisille. Tämä on todennäköistä 
esimerkiksi tilanteessa, jossa uhri on ulkomaalainen ja hänen oleskelunsa Suomessa 
perustuu työ- tai perhesuhteeseen ja tällainen suhde on ihmiskaupan perustana. Esimerkiksi 
kyse on henkilöstä, joka työluvalla työskentelee riistäjänsä ravintolassa. Oleskeluluvan 
voimassaolo saattaa olla juuri keino pitää riistosuhdet-ta yllä. Suhteen katkaisu voisi johtaa 
käännyttämiseen tai karkottamiseen tai sen uhkaan eikä riistetty pääsisi 
auttarnisjärjestelmään ilman, että toimisi viranomaisten kanssa yhteistyössä. 
 
Ulkomaalaislain 40 §:ssä on säädetty laillisesta oleskelusta. Sen 7-kohdassa on otettu 
ihmiskauppatilanne huomioon. Säännös on kuitenkin liian suppea, koska se ottaa huomioon 
vain uhrin, joka tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa (.. ."ihmiskaupan uhrin 52 b §:ssä 
tarkoitettuna harkinta-aikana..."). 
 
Jotta taattaisiin ihmiskaupan uhrien hakeutuminen auttamisjärjestelmään, tulisi ul-
komaalaislain säännöstä muuttaa siten, että olisi mahdollista oleskella laillisesti Suomessa 



 

 

myös niissä muissa tilanteissa, kun auttamisjärjestelmää sovelletaan ei vain erikseen 
myönnettynä harkinta-aikana. 

2(2) 
 
 

Ulkomaalaislaki 40 § Oleskeluoikeus 

"Tämän lain mukaan laillista oleskelua on: 
 
 
 

7) ihmiskaupan uhrin 52 b §:ssä tarkoitettuna harkinta-aikana tapahtuva oleskelu tai silloin, kun häneen 
sovelletaan säännöksiä ihmiskaupan uhrin auttamisesta siten kuin siitä on säädetty laissa 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (XXX/2006)." 
 
 
 
 

2. Auttamisen vireille tulo ja tiedottamisvelvollisuus viranomaisille 
 
Esityksen yleisperusteluissa on todettu (s. 11), että "muun kuin poliisin, rajatarkas-tusviranomaisen tai 
ulkomaalaisviraston kautta järjestelmään tulevista henkilöistä ilmoitettaisiin viivytyksettä poliisille." 
 
Luottamussuhde uhrin ja mahdollisten auttajien välillä on koko järjestelmän olemassaolon ja toimivuuden 
keskeisin edellytys. Juuri niiden henkilöiden kannalta, jotka valitsevat yhteydenottokanavakseen muun 
kuin viranomaisen, voi olla aivan keskeistä, että tiedot eivät leviä laajemmalle. Myöhemmin, kun 
luottamus on rakentunut, voi olla mahdollista, että uhri haluaa työskennellä viranomaisten kanssa 
lähemmin. 
 
Huomionarvoista on, että itse lakitekstissä ei ole tällaista ilmoitusvelvollisuutta -esimerkiksi 25 d tai f 
§:ssä. Tulisi siten olla selvää, että vastaanottokeskuksen johtaja voi tehdä 25 d §:n mukaisen päätöksen 
ilman, että hän on samalla velvoitettu ilmoittamaan siitä yksityiskohtaisesti ja yksilöintitiedoin muille 
viranomaisille. Toki myöhemmin se voisi olla mahdollista, siten kuin siitä on esimerkiksi 25 f §:ssä 
säädetty. 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA TURVA-
PAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 183/2006 vp) 
 
Valtiovarainministeriö pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja kannatettavana. 
 
Hallituksen esitystä ei ole huomioitu hallituksen esityksessä vuoden 2007 talousarvioksi. Talousarvioesitystä 
täydentävä esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 17.11.2006. Siihen on tarkoitus sisällyttää pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa koskeville momenteille<34.07.21ja 34.07.63) lisäykset, jotka 
mahdollistavat ihmiskaupan uhrien auttamisesta aiheutuvien kulujen maksamisen. Momenttien päätösosiin 
tulevat lisäykset ovat alustavasti seuraavia: 
 
34.07.21: 
Lisäksi määrärahaa saa käyttää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän perustamiseen sekä sen mukaisen 
toiminnan rahoittamiseen maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
(493/1999) mukaisesti. 
 
34.07.63: 
Määrärahaa saa käyttää maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
(493/1999) mukaisesti kuntaan sijoitettujen tai kunnassa asuvien ihmiskaupan uhrien kunnille sosiaali- ja terveys- 
sekä muiden palvelujen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista maksettaviin korvauksiin. 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
valtiovarainministeriö @ vm.fi 
PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 
http://www. vm.fi 

Puh. (09) 16001 

HE 183/2006 vp 
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JOUTSENON VASTAANOTTOKESKUS HE 183/2006 Vp 
Maiju Kouki 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
26.10.2006 
 
 
 

YLEISTÄ 
 
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä perustuu valtioneuvoston vahvistamaan 
toimintasuunnitelmaan ja työministeriön asettaman työryhmän ehdotukseen Ihmiskaupan uhrien 
auttaminen (Työhallinnon julkaisu 368/2006). 
Ihmiskaupan uhrien auttaminen ehdotetaan toteutettavaksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin (493/1999) tehtävillä lain muutoksilla. 
 
Auttamisjärjestelmän koordinointi ehdotetaan järjestettäväksi niin, että valtion vastaanottokeskuksista Oulun 
vastaanottokeskus vastaisi alaikäisten ilman huoltajaa tulleitten ja Joutsenon vastaanottokeskus aikuisten ja 
perheiden auttamisesta. 
Palvelut on tarkoitus ostaa pääasiassa ulkopuolisilta julkisen ja yksityisen sektorin palvelujen tuottajilta. 
Majoitus ja palvelut järjestetään vastaanottokeskuksessa, jos se katsotaan parhaimmaksi ratkaisuksi. 
Joutsenon vastaanottokeskukseen perustetaan erillinen osasto esim. suuria ryhmiä tai perheitä varten. 
 
 

AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 
 
Auttamisjärjestelmä sisältää mahdollisuuden moniammatillisiin palveluihin ja tukitoimiin-Liitteenä 
prosessikaavio auttamisjärjestelmästä. Auttamisjärjestelmä antaa mahdollisuuden: 

1. uhrin auttamiselle 
2. tutkintarauhan syyllisten vastuuseen saamiseksi 
3. tukee ihmiskaupan vastaista toimintaa 
4. rohkaisee ihmiskaupanuhreja kertomaan epäinhimillisestä kohtelusta 

Auttamisjärjestelmän piiriin ottamisella tulee olla matala kynnys. 
 
Lakitekstistä ei välttämättä aukea uhrilähtöinen auttaminen, mutta perusteluissa asia on esitetty riittävän 
kattavasti. 
 
 

YHTEISTYÖ 
 
Yhteistyön on oltava saumatonta ja luottamuksellista viranomaisten ja kaikkien toimijoiden kesken. 
Hallituksen esitys sisältää tärkeän välineen yhteistyölle, siinä esitetään perustettavaksi moniammatillinen 
arviointiryhmä vastaanottokeskuksen johtajan päätöksien ja toiminnan tueksi. Kokoonpanoksi esitetään 
jäseniksi sosiaalihuollon asiantuntijaa, terveydenhuollon asiantuntijaa sekä poliisin ja 
rajatarkastusviranomaisen edustajia. Arviointiryhmä on ehdotettu asetettavaksi kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 
Keskusrikospoliisissa toimii IHKA-hanke, jossa on erittäin laaja asiantuntemus ihrrmkaupahuhri-tapauksista 
ja heidän asiantuntemustaan voisi hyödyntää myös arviointiryhmässä. Uhrien oleskelulupa-asiat ovat nousseet 
hyvin merkittäviksi käytännön työssä, joten arviointiryhmässä asiantuntija tulisi kuulla myös 
Ulkomaalaisviraston edustajaa. 



 

 

 
Arviointiryhmän jäsenten tulisi olla valtakunnallisia tai alueellisia asiantuntijoita. 
 
 
 

PÄÄTÖKSET AUTTAMISEN ALOITTAMIS- JA LOPETTAMISPÄÄTÖS 
 
Vastaanottokeskuksen johtaja tekee päätöksen auttamisen aloittamisesta ja lopettamisesta. 
Auttamisjärjestelmän piiriin ottamisella tulee olla matala kynnys ja samoin auttamisjärjestelmästä 
poistuminen tulee tapahtua "saattaen". 
 
 

IHMISKAUPAN UHRIT 
 
Joutsenon vastaanottokeskuksessa on tehty ensimmäinen auttamisen piiriin ottamispäätös 
kesäkuussa 2006 ja yhteensä uhreja on tällä hetkellä 6. 
Käytännön kokemus on osoittanut, että uhriutuminen voi tapahtua hyvin monenlaisista syistä ja tapaukset ovat 
kaikki erilaisia ja haastavia. Auttamisjärjestelmän tulee joustaa ja palvelut on järjestettävä jokaisen tarpeen 
mukaan "räätälöidysti". 
 
Huomioita auttamisessa 

• luottamuksen syntyminen autettavan ja auttajien välillä oltava hyvä 
• uhrien ja toimijoiden turvallisuudesta on huolehdittava 
• uudelleen uhriutumisen vaara on erittäin suuri ja sitä täytyy ehkäistä kaikin keinoin, joihin kuuluu 

kriisiapu, terapia, turvallisuusasioiden hoito ja tuen antaminen. 



 

 

Koskee alaikäisiä 
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Eduskunnan hallintovaliokunta (HE 183/2006 vp) laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta 
 
 
YLEISTÄ 

 
 

Avustustoiminnan päämääränä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- 
ja terveysalan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja hankkeita tukemalla. 
Avustusvalmistelussa noudatetaan toimintaa ohjaavien säädösten1 lisäksi RAY:n hallituksen 
avustusstrategiaa 2, sekä keväällä sosiaali-ja terveysministeriön kanssa sovittuja 
tulostavoitteita vuosille 2006 - 20093. 
 
Avustustoiminnan resurssikehikkoa määrittävistä tekijöistä keskeisiä ovatRAY:n tuoton 
kehityksen lisäksi arpajaisveron tasoja Valtiokonttorille ohjattavien varojen määrä. 
 
RAY:n pelitoiminnan tuottojen kehitys näyttää lähivuosina asettuvan enintään 1 - 2 prosentin 
tasolle, eikä näköpiirissä ole tämän suurempaa kasvua. Valtion vuoden 2007 
talousarvioehdotuksessa arpajaisvero on määritelty 8,25 prosenttiin aikaisempien vuosien 
tapaan. 
 
RAY:n tuottoa esitetään käytettäväksi vuonna 2007 yhteensä 409 (400,5) miljoonaa euroa. 
Tästä määrästä jaettaisiin avustuksina 306 (292) milj. euroa momentilta 33.92.50. Lisäksi 
osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 103 milj. euroa sotainvalidien sairaskotien 
käyttökustannuksiin, rintamaveteraanien kuntoutukseen ja eräiden Suomen sotiin liittyneissä 
tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen. Tuottoa jäisi jakamatta noin 3 milj. euroa 

Avustuksina jaettava määrä on lähes 14 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna. Vuoden 
2006 ohjeellisessa avustussuunnitelmassa ovat avustuksen piiriin jo hyväksyttyjen kohteiden 
varaukset yhteensä 263 miljoonaa euroa, mikä on noin 86 % jaettavasta määrästä. Uusin 
toimintoihin ja hankkeisiin on siten käytettävissä 43 miljoonaa euroa. 
 
Valtion talousarvioesityksessä avustusmääräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti: (milj. euroa) 

Ed. tilikaudelta avustuksiin 
käytettävissä 

398,0 410 411 414 

Palautuvat ja jakamaton ed. vuosilta 2,5 2 2 2 
Yhteensä avustuksiin käytettävissä 400,5 412 413 416 

i          2006 
i 

2007 2008 2009 

!    
1 arpajaislaki, laki raha-automaattiavustuksista, valtioneuvoston asetus eräistä raha-
automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja valtioneuvoston asetus Raha-
automaattiyhdistyksestä 
2 RAY: n avustusstrategia 2002-2007 
3 STM:n ja RAY:n alustava sopimus avustustoiminnan tulostavoitteista 2006-2009 



 

 

Valtiokonttorille ja köyhyysohjelmaan 105,0 103 95 90 
Jätetään jakamatta  3   
RAY:n esitys avustuksiin 292,0 306 318 326 
 
 
 
 
 
1. AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT JA PERIAATTEET 

 
Raha-automaattiavustuksista säädetyn lain mukaan avustuksia voidaan myöntää 
oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen. Lain mukaan avustus voidaan myöntää valtion talousarvion 
puitteissa, jos: 

1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä; 
2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden 
kannalta; 
3) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat, hakijan 
määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta 
toiminnasta saatavat tuotot huomioon ottaen; 
4) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu 
julkinen tuki sekä avustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen laatuja laajuus 
huomioon ottaen; 
5) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa; ja 
6) erityisavustusta haettaessa on esitetty riittävä selvitys hankkeen toiminnallisesta tai 
teknisestä suunnitelmasta sekä avustuksen saajan edellytyksistä rahoittaa hankkeen 
omarahoitusosuus ja käyttökulut. 
 
Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai 
Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai julkisen tuen enimmäismäärää. 

 
RAY:n ensisijainen tehtävä on yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan rahoittaminen ja 
toimintaedellytysten turvaaminen. Yleishyödyllisen yhteisön tunnusmerkkejä ovat, ettei se 
sääntöjensä mukaan tavoittele voittoa, toimii aatteellisesti sitoutuneena ihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja sen toiminnassa on mukana luottamushenkilöiden ja 
vapaaehtoisten panos sekä tarvittava määrä palkattuja omia työntekijöitä. 
 
Avustusten kilpailuhaittojen välttämisen lisäksi perusajatuksena on, ettei avustuksia myönnetä 
tarkoituksiin, joiden rahoitus kuuluu yhteisöille, joilla on jäsentensä verotusoikeus. 
Avustusesitystä valmisteltaessa avustuslinjauksia pyritään tarkentamaan suhteessa 
yritysmuotoiseen palvelutoimintaan ja julkiseen palvelujärjestelmään (Arpajaislaki 22 §). 

2. AVUSTUSTEN KILPAILUVAIKUTUSTEN HALLINTA JA PALVELUTOIMINNAN 
AVUSTAMISEN PERIAATTEITA 

 
Raha-automaattiavustuksista säädetyn lain 4 §:ssä todetaan avustuksen myöntämisen 
edellytyksenä, että avustuksen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Kilpailuvaikutusten mahdollisuus on suurin ja 
konkreettisin palveluihin kohdistuvissa avustuksissa. Muidenkin avustusten osalta 
kilpailuvaikutuksia seurataan ja järjestöjä ohjataan eriyttämään yleishyödyllinen 
järjestötoiminta riittävän selkeästi elinkeinotoiminnaksi luokiteltavista ja markkinaehtoisista 
toiminnoista. 
 



 

 

Yritysmuotoinen palvelutuotanto lisääntyy kaiken aikaa sosiaali- ja terveyspalveluissa, joskin 
kehitys eri palveluissa ja eri alueilla etenee hyvin eri vauhdilla. Palveluissa, jotka on helppo 
tuotteistaa myytäviksi, jotka muutoinkin sopivat yritysmuotoiseen tuotantoon ja jotka 
soveltuvat kuntien ostopalvelukäytäntöihin, kehitys etenee nopeimmin. 
 
RAY-avustuksia pyritään kohdentamaan sellaisiin palveluihin, jotka luonteensa vuoksi eivät 
markkinaehtoiseen tuotantoon kovin hyvin sovellu ja joiden kysyntä ei riitä kannattavaan 
yritystoimintaan. Markkinaehtoisuuden kehittymistä - -   -palvelutuotannon eri sektoreissa 
seurataan vuosittain ja harkittaessa avustuksen myöntämistä palvelutuotantoon liittyvään 
kohteeseen tullaan avustuksen hakijalta edellyttämään selvitystä siitä, että avustus ei aiheuta 
vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa. 
 
Laajamittaiseen elinkeinotoimintaan verrattavaan, korvausta vastaan tapahtuvaan 
palvelutoimintaan ei avustuksia myönnetä. Avustuksia kohdennetaan erityisesti sellaisiin 
järjestöille luontevasti sopiviin kansalaisten omaehtoista selviytymistä ja hyvinvointia 
edistäviin toimintoihin, jotka toteutetaan ostopalvelu- ja kilpailuttamisjärjestelmien 
ulkopuolella. Järjestölähtöisessä auttamistyössä toiminta ei ole rahavälitteistä tai myytäväksi 
tuotteistettua, vaan sen lähtökohdat ja tavoitteet nousevat kansalaisjärjestötasolta. Toimintaa ei 
määritä virallisille palveluille tyypilliset professionaalisuuden vaatimukset, vaan keskeisenä 
elementtinä hyödynnetään myös vapaaehtoistyötä, vertaistukea jne. 
 
Avustusten kilpailuvaikutusten lisäksi palveluihin liittyvien avustusten harkinnassa otetaan 
huomioon julkisen palvelujärjestelmän ensisijainen vastuu palveluiden järjestämisessä. 

 
3. RAY:N AVUSTAMA MAAHANMUUTTAJATYÖ 

 
RAY:n rahoittaman maahanmuuttajatyön päälinjana on erityisryhmäajattelu ja 
maahanmuuttajien integroiminen yhteiskuntaan. RAY:n rahoittaman maahanmuuttajatyön 
resurssit kohdennetaan siis kaikkein heikoimmassa asemassa olevien maahanmuuttajaryhmien 
tukemiseen. RAY-avusteinen työ kohdennetaan selkeästi muun viranomaistoiminnan piiriin 
kuulumattomien ja kotouttamislain ulkopuolella oleviin maahanmuuttajien tukemiseen. 
Kolmannen sektorin rooli RAY-rahoitteisessa maahanmuuttajatyössä on julkiselle 
palvelujärjestelmälle selkeästi kuulumattoman työn kehittäminen ja tukeminen. 

Ihmiskaupan uhreille annettavista tukipalveluista esim. kartoitus-ja kontaktipintatoiminta sekä 
palveluohjaukselliset elementit nähdään luontevana osana tätä työtä. Lisäksi tähän viitekehykseen liittyvä 
järjestölähtöinen auttamistyö ml. vapaaehtois-, kehittämis- ja asiantuntijatoiminta nähdään kuuluvaksi RAY-
rahoitteisten toimintojen piiriin. 
 
Maahanmuuttajatyötä tuetaan RAY-rahoitteisesti kuluvana vuonna noin 7 miljoonalla eurolla. Avustuksen 
saajina on 78 järjestöä, joilla avustettavia kohteita on 89 kappaletta. Näistä kohteista toiminta-avustuksia on 
2,6 M€, investointiavustuksia 0,5 M€ ja projektiavustuksia 3,9 M€. 
 
Vuonna 2007 RAY tulee tekemään selvitystyön maahanmuuttajatyön avustamisesta. Tavoitteena on 
selkeyttää eri hallinnonalojen roolia rahoittajatyönjaossa ja löytää raha-automaattiyhdistyksen 
avustustoiminnalle luontevimmat kolmannen sektorin maahanmuuttajatyön painopistealueet. 
Ihmiskauppaproblematiikkaan kohdennettava rahoitus ratkaistaan samassa yhteydessä. 
 
Raha-automaattiyhdistyksen näkökulmasta on toivottavaa, että ihmiskauppailmiön ympärille synnytettävä 
avun ja tuen toiminnot pohditaan kokonaisuutena. Tällöin voidaan: selkeästniähdävnTikä osuus työstä 
xjlisiiuontevairkolmannelle sektorille ja Raha-automaattiyhdistys voi tämän jälkeen kohdentaa 
avustustoimintansa niille kolmannen sektorin toimintalohkoille, jotka ovat raha-automaattiavustuskelpoisia. 
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Hallituksen esitys laiksi maahanmuttajien kotouttamisesta ja turvapaikan vastaanotosta annetun lain 
muuttamisesta 

Hallintovaliokunnalle 

Taustamateriaalia 9.11.2006 liittyvän asiantuntijan kuulemisen ja lausunnon liitteeksi maaharunuuttajien 
mielenterveyspalvelujen nykytilasta. 

Taustamateriaalin tarkoitus on osoittaa kuinka vaikean ongelman kanssa me olemme tekemisissä 
 
 

Asko Rauta. Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta. Helsinki 2005. 
129 s. (Sosiaali-ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2005:3) ISBN 952-00-1666-x, ISBN 952-
00-1667-8 PDF 

11 SELONTEON SUOSITUKSET 
Maahanmuuttajien mielenterveysongelmien hoidon taso on vielä maassamme hyvin vaihtelevaa. Alueellisia 
ja paikallisia eroja on runsaasti. Kenttä on hajallaan, mutta se ei kuitenkaan estä tai puhu sen puolesta, ettei 
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työn laatua ja hoito- ja palvelujärjestelmää saataisiin parannettua, jopa hyvinkin nopealla aikataululla ja 
pienillä muutoksilla. Selvitysmiehen oman käsityksen mukaan maahanmuuttajien terveydenhuolto on varsin 
helppo strukturoida niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 

Asennemuutokset ovat hitaampia. Palvelujärjestelmän asenteisiin (ei välttämättä yksittäisen ihmisen) ja 
yhteisöjen toimintatapojen muutokset ovat jo sitten paljon monimutkaisempia ja hitaampia prosesseja. 
Organisaatiot muuttuvat tunnetusti hitaasti. Esimerkiksi kidutuksen kitkeminen pois eri maiden 
vankeinhoidosta tai poliisikunnan keskuudesta vie aikaa usein yhden tai useamman sukupolven. Usein 
muutoksen edellytyksenä ja helpompana tienä on uuden organisaation ja organisaatiomallin perustaminen. 
 

11.1 Selonteon yleisiä suosituksia 
Maahanmuuttajien kenttä, erityisesti mahanmuuttajien psykiatrinen hoito, kuntoutus ja hoito, on hyvin 
hajallaan maassamme. Erilaisia projekteja on runsaasti, mutta projektien välinen koordinaatio ja niiden 
hallinnointi on hajallaan, ne ovat usein erillistä ja irrallista. Suosituksenani onkin että maahamme 
perustettaisiin pikaisesti transkulttuurisia ja transpsykiatrisia yksiköitä.. Vastaavasti kuin Ruotsissa, 
Tanskassa ja Australiassa on jo perustettuna. Nämä ovat tietotaitokeskuksia, joissa keskitetysti panostetaan 
tutkimukseen, koulutukseen ja muun materiaalin, esimerkiksi omakielisen potilasohjeistuksen tuottamisen. 
Katso Victorian Transcultural Unit (web). 

Alueellisesti viiden olemassa olevan yliopistoklinikan yhteyteen voisi ja pitäisi perustaa 
maahanmuuttajaiääketieteen perustettavia poliklinikoita vastaaman laajemmin tämän kohderyhmän 
erityistarpeita. Yliopistoklinikoihin tulisi perustaa maahanmuuttaj alääketieteeseen perehtyneiden opettajien 
virkoja ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös professorin virkoja. Nämä voisi aluksi keskittää yhteen tai 
kahteen eri tiedekuntaan. Vastaavasti kuin esimerkiksi HUS Psykiatrian klinikkaan on perustettu 
neuropsykiatrinen yksikkö, jonka kohderyhmä on sinänsä kapeampikuin koko maahanmuuttajapsykiatrian 
kenttä. 

Maahanmuuttajien palvelujen rahoitusta ja hallinnoimista mietittäessä tulee uskaltautua uudenlaiseen 
ajatteluun. "Kaikki terveyspalvelut kaikille" ei välttämättä toimi erityisesti pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden kohdalla. Kaikkia maahanmuuttajien mielenterveyspalveluja ei voida toteuttaa 
joustavasti julkisella sektorilla. Kokemusten mukaan erikoistuneet moniammatilliset työryhmät ja 
osaamiskeskukset pystyvät paremmin vastaamaan tämän erityisryhmän erityistarpeisiin. Nämä puoltavat 
asemansa ja ovat selkeästi täydentämässä julkisen palvelujärjestelmän 

Maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen käyttöoikeuden tai mahdollisuuden päästä 
mielenterveyspalvelujen piiriin tullee olla kaikkialla maassa samankaltaista 

Hoitotakuun toteutumiseen maahanmuuttajaväestöllä tarvitaan runsaasti työtä, koordinointia ja myös eettisiä 
pohdintoja, jotta voisimme löytää sopivia ja yhtenäisiä menetelmiä potilaskäyntien rekisteröimiseksi ja 
seuraamiseksi ja myös hoitoon pääsyn seuraamiseen ja mittaamiseen ja sen koordinointia. Tämän tulee 
tapahtua potilasturvallisuutta ja vaitiolovelvollisuutta vaarantamatta. Tarvitsemme myös yhtenäisiä 
menetelmiä jolloin voimme verrata ja saada konkreetista tietoa alueellisesti ja valtakunnallisesti palvelujen 
käytöstä ja pääsystä palvelujen piiriin. 

Maahanmuuttajien erikoissairaanhoidolle ja hoidon porrastamiselle tulee asettaa samat laatukriteerit, mitkä 
koskevat myös muuta erikoissairaanhoitoa. Yhtenäisiä tunnuslukuja suositetaan. Vastaavasti kuin esimerkiksi 
Nuotta-projektin yhteydessä on esitetty. Näiden kehittämistä varten tarvitsemme moniammatillesen ja 
monikulttuurisen työryhmän.. 
Julkisen palvelujärjestelmän perustason: Perusterveydenhuollon, koulutoimen, sosiaalitoimen, 
työvoimahallinnon, kolmannen sektorin ja KELA:n yhteistyön ja erityisesti perusvalmiuksien parantaminen 
on maahanmuuttajien mielenterveystyön ydinkysymyksiä. Tämän voisi toteuttaa sairaanhoitopiireittäin 
yhdessä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Keskeistä on ilmiöiden tunnistaminen ja hoidon 
porrastaminen. 



 

 

Työnjaon tulisi olla selkeästä niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Konkreettisesti, jokaista kuntaa, joka 
ottaa vastaan maahanmuuttajia tulisi edellyttää tekemään oma strukturoitu hoitokaavio, jossa on selkeästi 
esillä vastuukysymykset. Myös päällekkäisten palvelujen purku on asiallista, tai jos niitä on, selkeä työnjako 
on paikallaan.. 

Lähetekäytäntö parantaa hoidon porrastusta ja myös laatua. Myös maahanmuuttajien kohdalla 
erikoissairaanhoitoon lähettämisessä lääkärin tekemä lähete on toivottavaa ja tulisi olla myös tavoitteena. 

Vastuukysymyksistä, pitkäkestoisissa vakavissa mielenterveysongelmissa perusvastuun tulisi olla myös 
maahanmuuttajilla selkeästi sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon poliklinikoilla, jossa tarpeelliset 
hoitojaksot voidaan toteuttaa keskitetysti ja ennen kaikkea lähellä kotia. Tietyissä erityistilanteissa 
erikoisyksiköt, kuten Kidutettujen kuntoutuskeskus ja esimerkiksi Kuntoutussäätiö puoltavat paikkansa 
erikoissairaanhoitoa julkista sektoria täydentävinä palvelumuotoina. Ne puoltavat paikkaansa, koska näitä 
palveluja on vaikea, jollei mahdotonta tarjota julkisella sektorilla. Tämä edellyttää uutta ajattelua. 
Alueellisesti tarvitsemme myös esim. Pohjois-Suomeen vastaavia yksiköitä. 

Maahanmuuttajien toimintakykyyn vaikuttavien vakavien mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutusta tulee 
kehittää voimakkaasti kaikkien ikäryhmien osalta, mikä tarkoittaa omankielisten tai monikulttuuristen 
kuntouttavien päiväyksiköiden, kuntoutuskotien ja muiden syrjäytymistä ehkäisevien matalan kynnyksen 
järjestelmien kehittämistä. 

Seuraavassa on vielä kerran luettelon muodossa selonteon keskeisiä havaintoja, jotka ovat koostettu yhdessä 
kansainvälisten selvitysten ja tämän selonteon puitteissa. Nämä luettelot voi lukea myös suosituksina. Ne ovat 
niitä erityisiä kriittisiä kohtia, ydinkysymyksiä, kun pohditaan maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen 
laatua ja palvelujärjestelmän kykyä vastata tämän potilasryhmän hoidollisiin vaatimuksiin. Monikulttuurinen 
maahanmuuttajakenttä on monimutkainen ja varsin vaikea kokonaisuus. 
 

11.2 Selonteon yleisiä havaintoja 
Maahanmuutonmerkitys ja suhde mielenterveysongelmiin: 

• Maahanmuuttajat ovat oma erityinen ihmisryhmä, jos ei muuta niin päätöksessään muuttaa toiseen 
maahan 

• Maahanmuuttajat ovat kokeneet usein käänteentekeviä ja rajuja elämänmuutoksia 
• Maahanmuuttajilla on hyvin erilaisia käsityksiä "mielenterveydestä" ja sairauksista 
• Maahanmuutto on mielenterveysriski, erityisestita^nä koskee pakolaisia 
• Maahanmuutto sinänsä ei ole pääsyy mielenterveysongelmien esiintyvyyteen 
• Ulkoisen tuen puute stressaavissa tilanteissa johtaa usein psykologisten oireiden 

korostumiseen 
• Maahanmuuttajien mielenterveysongelmat ovat usein samantapaisina kuin valtaväestön 

(esimerkiksi "tyhjän pesän syndrooma") 
• Traumaattisten kokemusten jälkeiset mielenterveysongelmat ja niiden esiintulo riippuu usein niistä 

olosuhteista, joita kohdataan maahanmuuton jälkeen 
• Muuttamiseen liittyvä stressi voi johtaa "traumaattiseen nyrjähtämiseen" ja psykologisen 

selkärangan katkeamiseen, mikä voi johtaa mielenterveysongelmiin 
• Statuksen menettäminen työttömyyden, sairauden tms. takia altistaa rnielenterveysongehrnin 
• Maahanmuuttajilla on havaittu kaksi kriittistä ajanjaksoa, jolloin heillä on erityisen suuri riski 

saada mielenterveysongelmia 

 
o heti maahantulon jälkeen 
o eläkkeelle jäämisen yhteydessä 

Monet tavalliset mielenterveysongelmat maahanmuuttajayhteisöissä jäävät tunnistamatta 
diagnosoimatta. 



 

 

Pakolaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä tunnetaan huonosti. 
 
 
Hoitoon hakeutuminen 
Lähete rruelentenreyspalveluihin saatiin usein: 

• Yleislääkäreiltä, joilla on keskeinen rooli 
• Muilta terveydenhuollon alalta, maahanmuuttoyksiköt, sairaalat 
• Muilta julkisen hallinnon edustajalta, sosiaalityöntekijät 
• Harvemmin uskonnollisista keskuksista tai yhteisöiltä 
• Epäsuorasti, vähemmän virallisia reittejä (esim. opiskelupaikalta, ystävä, kaveri) 
• Itse hakeutuu hoidon piiriin 

Usein monia käyntejä ja tahoja ennen kuin lähete erikoissairaanhoitoon toteutuu. 
Leimaantuminen ja häpeä 

• Mielenterveysongelmat ovat voimakkaan leimattuja ja häpeällisiä lähes kaikissa kulttuureissa 
• Ongelma on stigmapattinen potilaalle itselleen ja heidän perheilleen 
• Liimaantumisen pelosta j a siihen liittyvästä häpeästä aiheutuu usein viivästynyt hoitoon 

hakeutuminen 
• Monessa kulttuurissa mielenterveysasioista ei juurikaan puhuta oikeilla nimillä ja 

vaihtoehtoisia selityksiä käytetään epätavalliselle ja poikkeavalle käytökselle 
• Käsitykset j a uskomukset liittyvät yleensä: 

o uskonnollisiin käsityksiin 
o  etniseen alkuperään 
o kotoisin kaupungista tai maaseudulta 
o koulutustasoon 
o  sosioekonomisesta statuksesta 

Mielisairaus voi uudelleen stigmatisoitua: 

• Liiallinen tai runsas tieto/pelko erilaisista psykologisista j a psykiatrisista hoidoista 
• Liimaantumisen pelkoa vähentävät sellaiset ammatilliset ilmaukset, jotka korostavat "normaaleja 

vasteita elämään", "stressin hoitoa", auttavat pikemminkin kuin korostamalla hulluutta ja sairautta. 
 
 
Kommunikaatiokysymykset 

Kommunikaatioon liittyvät kysymykset ovat keskeisiä tekijöitä jotka estävät hoidon ja palvelujen käytön, 
miten annettu informaatio ymmärretään, ja miten vuorovaikutus sujuu terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. 

• Tulkkien ammattitaito on vaihteleva 
• Kielimuurit voivat sitoa ja kiinnittää potilasta lähiomaisiin tai perheeseen ja estävät avun saamisen 

ja jopa ulospääsyn ongelmasta 
• Potilaat ovat usein haluttomia puhumaan tulkin kanssa henkilökohtaisista tai muuten aroista 

asioista 
• Mielenterveysammattilaiset ovat usein taitamattomia tulkin käytössä 
• Tarvetta olisi kaksikielisille, omakielisille työntekijöille 
• Mielenterveysongelmiin tai ohjeisiin liittyvä kirjallisuus on usein vain suomenkielellä, ruotsin 

kielellä tai englannin kielellä, omakielistä materiaalia on vähän. 
 

Luottamus ja luottamuksellisuus 



 

 

Ydinkysymyksiä mielenterveyspalvelujen käytössä 

• Luottamuksellisen ilmapiirin kehittyminen voi viedä pitkän aikaa 
• Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen käsitteissä jotka liittyvät mielenterveyteen tai sairauteen on 

välttämätöntä terapiasuhteen synnylle 
• Yleislääkärit ovat erityisen luotettuja hahmoja, koska heillä on jatkuva kontakti myös 

minimiin rifvrn^^C^^T* 

• Nöyryys ja kokemus vastaavista potilaista helpottaa luottamuksen syntyä 

Kulttuurinen valveutuneisuus ja pätevyys 
Eri kulttuureiden väleillä on huomattavia eroja käsityksissä mielenterveysongelmista ja mielisairauksista 
tämä voi tulla esiin myös potilaan ja hoitajan välillä. 
Mielenterveyspalvelujen tuottamisessa on selkeä tarve pätevöityä kulttuurisidonnaisten palvelujen 
tuottamisessa: 

• Kulttuuriin sidotut oireet tulee tiedostaa 
• Useat psykoterapiat kuten monet psykoterapian eri muodot ovat liian "länsimaisia" eivätkä 

sinällään sovi kaikkien potilasryhmien hoitoon 
• Hoitojen tulisi olla yksilöllisiä ja yleistyksiä tulisi välttää 
• Monessa kulttuurissa ihmiset eivät puhu mielisairauksista vaan ilmaukset "epätavallisesta", 

"odottamattomasta" käyttäytymisestä ovat tavallisia 
• Miehet ja naiset näyttävät reagoivan eri tavoin mielenterveysongelmiin monessakin 

kulttuurissa 
• Useat potilaat käyttävät mieluummin fyysisiä ilmauksia kuvatessaan psyykkistä pahaa oloansa 
• Potilaat ovat varsin hanakoita käyttämään mielenterveyspalveluja jos ne muistuttavat kotimaansa 

palvelujärjestelmää 
• Kulttuurinen ja humaani läheisyys, eli kyky kuvata, käyttää tunteita ja antaa merkityksiä ja 

ymmärtää tunteella potilaan käyttämiä termejä on pohja luottamukselle 
 
 
Esteitä 

• Kieli on tavallisin este käyttää mielenterveys tahi muita palveluja 
• Sosiaalinen eristäytyneisyys voi lisätä tai johtaa vaikeuksiin, se voi rikkoa sosiaalisia verkostoja ja 

johtaa syrjintään ja rasismiin, sosioekonomiseen taantumiseen 
• Alueellistetut palvelut voivat estää ihmisten palvelujen ja avun saamisen 
• Monet potilaat suostuvat mukisematta tarjottuihin psykoaktiivisiin lääkityksiin, koska pitävät esim. 

lääkäriä auktoriteettina. Muut hoidolliset vaihtoehdot saattavat jäädä pohtimatta 
• Lääkkeiden sivuvaikutuksista on hyvin vähän tietoa, omakielistä informaatiota ei tahdo löytyä 

 
 
Työntekijän tietoisuus tukipalveluista 

• Kielimuuri ja sosiaalinen eritäytyminen lisää selkeästi työntekijän vaikeuksia 
• Työntekij öiltä puuttuu aikaa j a energiaa etsiä tukipalvelu) a 
• Mielisairauteen liittyvä stigma voi estää tuen etsimisen 
• Monilla palvelujen tarjoajilla ei ole riittäviä resursseja, jotta työntekijä voisi riittävästi auttaa 

mielenterveysongelmissa 
• Mielisairaiden hoito tulisi mieltää ja ymmärtää laajemmalla viitekehyksellä 



 

 

• Etniset ryhmät eivät ole suinkaan homogeenisia ja tietyn etnisen alkuperän sinänsä ei pitäisi olla 
kriteeri tietyn hoidon valitsemiselle 

• Tukipalveluista ei yleensä ole tarvittavaa tietoutta 
• Apua tarvitsevia ihmisiä pallotellaan usein paikasta toiseen 
• Yhteisöillä on usein vahva perheverkostotuki takana 
• Useat tukipalvelut tulevat maahanmuuttajien tieto-taitokeskusten tai uskonnollisten 

yhteisöjen kautta 
• Potilaat käyttävät mieluummin kidutukseen ja traumaan liittyviä palveluyksiköitä verrattuna 

muihin mielenterveyspalveluihin 
• Suuri osa harjoittelijoista tai uranalkuvaiheessa olevista työntekijöistä ei ole tietoisia 

tukipalvelujen saatavuudesta 
• Ne jotka ovat tietoisia tukipalveluista harvemmin seuraavat muiden työntekijöiden palvelujen 

käyttöä 
• Työntekijät hyötyvät kollegiaalisista tapaamisista ja kokemusten jakamisesta 

 
 
Joitakin ehdotuksia hoitojärjestelmän ja tukipalvelujen parantamiseksi 

• Organisaatioissa sinänsä tarvitaan muutoksi ja nimenomaan terveydenhuoltojärjestelmässä 
• Maahanmuuttajien moninaisuus tulisi tiedostaa ja tunnistaa kaikilla eri päätöksentekotahoilla kuin 

myös resursseissa 
• Hoitoon pääsyä ja tasavertaisuutta tulisi alleviivata 
• Maahanmuuttajien tulisi tutustu Suomen terveydenhuoltojärjestelmään 
• Etniset mediakanavat pitäisi valjastaa informatiiviseen käyttöön millä vähennettäisiin sairauksiin 

liittyvää stigmaa 
• Uskonnolliset yhteisöt ja keskukset voisivat tarjota mielenterveyspalveluista asiallista infoa 
• Valtaväestön media voisi ottaa keskeisemmän roolin mielenterveyspalveluiden neuvonnassa 
• Työntekijöille tulisi taata pääsy ja mahdollisuus koulutukseen, tietoon ja tukeen 
• Hyvin koulutetut ja hyvin tuetut työntekijäryhmät ovat keskeisiä ryhmiä varhaisessa 

tunnistamisessa 
• Etniset yhteisöt voisivat ottaa keskeisemmän roolin tuodakseen esiin nimenomaan heidän 

tilanteeseensa liittyvät erityiskysymykset 
• Samaa etnistä alkuperää olevilla työntekijöillä on keskeinen sija yhteisön sisäisinä 

tiedottajina ja kouluttajina 
• Maahanmuuttajien tieto-taitokeskukset luovat vähemmän leimatun puitteen tiedon 

levittämisellä 
• Hoitoon pääsy on suomalaisessa palvelujärjestelmässä vaikeaa 
• Omankielistä tietoa tulisi tuottaa niin ylemmän hallinnon kuin kansalaisjärjestöjen kautta, mikä 

koskee mielenterveyttä ja siihen liittyviä palveluiden tiedottamiseen 
• Tarvetta on monikielisiin työntekijöihin ja kulttuurisesti päteviin työntekijöihin 
• Harjoittelijoiden kielitaito ja kulttuurinen pätevyys on tärkeämpää kuin heidän asemansa 

yhteisössä 
• Yleislääkäreillä on keskeinen rooli psykologisten stressitekij öiden arvioidessa j a potilaiden 

lähettämisessä oikeaan jatkohoitopaikkaan 
• Koulutusta tarvitaan lisää kaikilla tasoilla 
• Maahanmuuttaj atyötä tekevät työntekij ät tarvitsevat tukiryhmän j a myös tuekseen työhön 

vapaaehtoisverkoston 
• Samankielisten potilaiden tukiryhmät ovat osoittautuneet toimiviksi 



 

 

• Monikulttuurinen koulutus estää kulttuurisidonnaisten stereotypioiden muodostumisen ja 
rasististen ilmausten esiintymisen. 

• Maahanmuuttajilla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa hoitojärjestelmien suunnitteluun ja palautteen 
antamiseen 

 
 
Työssä jaksaminen 
Tämä on varsin vähän julkisesti puhuttu ja keskusteltu asia. Selonteon keskeisenä huomiona oli, että 
yhteisöjen ja yksilöiden työnohjaus oli pääsääntöisesti puutteellista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
Usein kyse oli resursseista, rahasta, mutta tavallista oli myös että ei ollut tai ole olemassa tahoja, jotka 
voisivat antaa työnohjausta. 

Pakolaisten parissa työskentely on raskasta, erityisesti tämä koskee niiden traumatisoituneiden pakolaisten 
ryhmää, jotka ovat kokeneet sotaa, kidutusta, poliittista vainoa ja seksuaalista väkivaltaa. Työ on 
kuormittavaa ja vaikuttaa aina tietoisesti tai tiedostamatta työntekijänsä sisäiseen kokemusmaailman. Työhön 
sopivien työntekijöiden löytäminen on vaikeaa, erityisesti niiden jotka jaksaisivat vuodesta tehdä tätä työtä 
uupumatta. Esimerkiksi IRCT (International Rehabilitation 
Council For Torture Survivors) on suosittanut että kidutuksen uhrien parissa ei saisi työkennellä 
kokopäiväisesti: 

Työohjaukseen ja työntekijöiden perus- ja lisäkoulutukseen tulee kiinnittää pikaisesti huomiota ja tähän tulisi 
kohdentaa myös "korvamerkittyjä resursseja". 
 

11.3 Turvapaikanhakijoita koskevat suositukset 
Turvapaikkaprosessi on nk. normaalimenettelyssä valituskäytäntöineen usein epäinhimillisen pitkä, mikä 
aiheuttaa turvapaikanhakijoille epäinhimillistä kärsimystä ja loukkaa heidän ihmisarvoaan. 
 
SUOSITUS 1 .  

Hyvin vakavasti tulisi miettiä, ketkä ovat oikeutettuja saamaan maassamme varsinaisen turvapaikan 
(vuosittain vain kymmenkunta). Maahanmuutto viranomaisilla, erityisesti Ulkomaalaisvirastolla näyttää 
puuttuvan kyky tehdä näitä päätöksiä. Esimerkiksi tästä on Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa pitkään 
hoidossa olevat potilaat, jotka ovat tulleet maahan alun alkaen turvapaikanhakijoina, heillä vain muutamalla 
on varsinainen turvapaikka. 

Suurimmalla osalla potilaista on hoidon aikana varmentunut uskottava todellinen, aito poliittinen vaino ja 
kidutustausta. 

SUOSITUS 2. 

Turvapaikanhakuun liittyvissä asioissa eri ministeriöiden välinen yhteistyö on puutteelliselta ja 
monimutkaiselta. Ulkopuolelta tarkastellen tulee selkeästi vaikutelma, että yhteistyötä ei eri ministeriöiden 
välillä ole. Yhteistyötä on selkeästi tehostettava ja vuoropuhelua tulisi tukea kaikilla eri tahoilla ja eri 
portailla. Viranomaisyhteistyötä tulisikin uskaltaa arvioida ja tutkia kriittisesti, ulkoisesti ja avoimesti ja 
tarvittaessa rakentaa koko yhteistyömalli uusiksi. 

Turvapaikkaprosessin ulkopuolista arviointia ja tutkimusta tarvitaan välittömästi viranomaiskäytännön 
parantamiseksi. 
 
SUOSITUS 3. 

Kaikilla traumatisoituneilla turvapaikanhakijoilla tulisi olla oikeus saada asianmukainen lääkärinlausunto 
terveydentilastaan, riippumatta siitä missä päin maata he asuvat. Lausunto tulisi tehdä pääsääntöisesti nk. 
Istanbulin protokollan ohjeistuksen mukaan. 



 

 

Istanbul-protokollan ohjeistuksen käyttöön tulee kouluttaa kaikkia tahot, jotka ovat mukana 
turvapaikkaprosessissa; siis kaikki viranomaistahot, avustavat lakimiehet ja terveydenhuollon henkilöstö, 
erityisesti lääkärit. 

Tarvitaan laajaa ja systemaattista koulutusta, jotta tämä toteutuisi. 

Istanbul-protokolla antaa selkeän mallin tämän tekemiseksi ja toteuttamiseksi. Ohjeistuksen pohjalta on 
kehitetty koulutusohjelma, joka on varsin helposti muunnettavissa koskemaan myös Suomen paikallisia 
olosuhteita. 
 
SUOSITUS 4. 

Nykyisin turvapaikanhakijoita koskevia lääkärinlausuntoja lukevat pääsääntöisesti maallikot. Tämä käytäntö 
tulee muuttaa. Viranomaisilla tulee tai tulisi olla käytössä puolueeton ulkopuolinen taho, joka arvio 
lääkärinlausuntoja ja muita turvapaikanhakijoita koskevia lausuntoja. 

Toisena vaihtoehtona on siirtyä vastaavaa järjestelmään kuin esimerkiksi Tanskassa on tällä hetkellä. Siellä 
ainoastaan oikeuslääkärit tekevät turvapaikanhakijoille tutkimuksen ja lausunnot. Jos he tarvitsevat psykiatrin 
tai muun erikoislääkärin arvioita, se pyydetään erikseen lausunnon liitteeksi tai lausunnon antajalle. 
Tutkimus tulisi käynnistää myös siitä, miten turvapaikkaprosessi sinänsä vaikuttaa hakijoiden 
terveydentilaan. Mikä on esimerkiksi pitkän odotuksen keston ja eri vastaanottokeskuksiin sijoituksen, 
siirtämisen merkitys, sekä mahdollisen säilöönoton merkitys terveydentilaan. 

Prosessia tulee pikaisesti lyhentää ja pitkään vuosia odottaneet turvapaikanhakijat tulisi "armahtaa" 
inhimillisistä syistä, jolloin myös esimerkiksi Ulkomaalaisviraston paineet helpottuisivat ja sen uudet 
toimintamuodot lähtisivät nopeammin käyntiin. 

Pitkät odotusajat aiheuttavat kärsimystä ja ovat hakijoille traumaattisia prosesseja. Pitkät 
turvapaikanhakuprosessit ovat koko yhteiskunnalle kalliita. 

Turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja saaman hoitoa "akuutteihin sairauksiin" Mielenterveysongelmissa on 
hyvin vaikea määritellä mikä on akuuttia ja mikä ei. Erityisesti, kun kyse on toista kulttuuria edustavasta 
ihmisestä ja poikkeuksellisesta elämäntilanteesta 

Prosessin aikana kyetä valikoimaan turvapaikanhakijoita, jotka ovat erityisessä riskissä traumatisoima ja 
joilla on todellinen kuin myös kiireellinen syy saada turvapaikka tai oleskelulupa. Selonteon perusteella 
turvapaikanhakijat eivät saa nykyisin riittävästi hoitoa ja tukea mielenterveysongelmiinsa. Myös pääsy 
psykiatrisen erikoissairaanhoidon piiriin on vaikeaa. 
 
SUOSITUS 6. 

Mielenterveyshäiriöiden tunnistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vastaanottokeskusten koko 
henkilöstö, heistä erityisesti terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät ovat tässä suhteessa 
ratkaisevassa asemassa. 

Tavallisista turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten terveydentilaan ja tai heidän mielenterveysongelmiinsa 
liittyvistä häiriöistä tarvitaan tietoa, systemaattista koulutusta ja valmista opetusmateriaalia. 

Henkilöstölle tulee taata mahdollisuus saada riittävä perus-ja lisäkoulutus. 

Psykososiaalinen kartoitus tulisi tehdä kaikille maahantulotarkastuksen yhteydessä. Tuolloin pystyttäisiin 
seulomaan kaikki turvapaikanhakijat ja voidaan kartoittaa riskityhmässä olevat ja saada ajoissa kiinni 
psykiatrista hoitoa tarvitsevat turvapaikanhakijat. Kaikkien turvapaikanhakijoiden fyysinen ja psyykkinen 
terveydentila tulee arvioida ja myös kirjata alkuvaiheessa. Erityisesti jos tilanteessa tapahtuu muutoksia, 
heille tulisi näissä tilanteissa taata heidän tarvitsemansa hoito. 
 
SUOSITUS 7. 

Vastaanottokeskusten tulee järjestää tai edellyttää järjestämään toimiva terveydenhuollon malli ja työnjako 
yhdessä perusterveydenhuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon välille. Vastaanottokeskukseen, 



 

 

perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon nimetään vastuu- ja kontaktihenkilöt, jolloin 
turvapaikanhakijoiden hoito keskittyy heidän käsiinsä ja kommunikaatio tapahtuu pääsääntöisesti heidän 
kauttaan ja heidän välillään. Esimerkiksi tietty/tietyt yleislääkäri vastaa perusterveydenhuollosta, tietty 
erikoislääkäri ottaa konsultaatiot vastuulleen, ja sairaalahoidot keskitetään yhdelle osastolle mahdollisuuksien 
mukaan. Selkeä toimintalinja ja vastuun jakaminen auttaa selkeästi konkreettisissa hoitotilanteissa. 
Vastaanottokeskuksessa on nimetty henkilö, joka huolehtii, siitä että suunnitellut toimenpiteet toteutuvat. 

Turvapaikanhakijoiden asema on erityisen huolestuttava, he eivät ole maassamme suinkaan tasavertaisessa 
asemassa. Turvapaikanhakijoiden mielenterveyspalvelut on järjestetty monen kirjavasti eri puolilla 
maatamme. Vastaanottokeskuksissa (yhteensä 14) joihin turvapaikanhakijat sijoitetaan, on hyvin erilaisia 
terveydenhoitomalleja. Hoitojen, erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus vaihtelee paikkakunnasta 
toiseen. Erityisessä riskiryhmässä ovat ne turvapaikanhakijat, jotka ovat perhemajoituksessa, jotka eivät asu 
vastaanottokeskuksissa ja asuvat toisella paikkakunnalla kuin he ovat kirjoilla. 
Kidutuksen uhreilla on mahdollisuus saada pääkaupunkiseudulla aivan erilailla hoitoa kuin Pohjoissuomessa. 
Eriarvoisuus tulee esiin myös toisella tavalla: Ne kidutuksen uhrit, jotka saavat omasta terveydentilastaan nk. 
Istanbulin protokollan ohjeistuksen mukaisen vaativan lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja mahdollisista 
kidutusvammoistaan, ovat selvästikin erityisasemassa turvapaikanhakuprosessissa. Vastaavasti ne ihmiset, 
jotka eivät halua tai eivät edes kykene tulemaan hoidon piiriin ovat selvässä riskissä jäädä vaille tulla tätä 
mahdollisuutta ja he voivat tulla perusteetta käännytetyksi, koska heillä ei ole riittävää näyttöä tapahtumista. 
 
SUOSITUS 8. 

Kaikille turvapaikanhakijoille tulisi taata tarvittaessa pääsy erityisyksikköihin, kuten esimerkiksi Kidutettujen 
kuntoutuskeskukseen jos se on hoidollisesti välttämätöntä. Myös paikallisia ja alueellisia traumoja hoitoon 
keskittyviä yksiköitä tulisi tukea ja perustaa, jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi. 
 
SUOSITUS 9. 

Koulutettua tulkkia tulisi käyttää pääsääntöisesti aina, kun yhteistä kieltä ei ole käytössä. Omaisten, ystävien 
ja tuttujen käyttö tulkkina ei ole suotavaa. Puhelintulkkaus ei ole myöskään ole hyvää hoidon laatua ja 
etenkin, kun kyse on mielenterveysasioista, jolloin konnnunikaatio ja toisen riittävä ymmärtäminen ovat 
hoidon ja ennusteen kannalta ydinkysymyksiä. 
 
SUOSITUS 10. 

Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat lisää koulutusta pakolaisuuteen ja monikulttuurisuuteen 
liittyvissä tekijöissä, jotta he ymmärtäisivät paremmin turvapaikanhakijoita ja heidän tilannettaan. 
 
SUOSITUS 11. 

Turvapaikanhakijoille tulisi taata itselleen riittävä tiedonsaanti terveydenhuoltopalveluista niin suusanallisesti 
kuin kirjallisesti ja omalla äidinkielellä. Potilaan oikeuksista tiedottaminen on olennaista niin, että heillä on 
myös samanlainen oikeus saada esimerkiksi heidän terveydentilaa liittyvää ja sitä koskevaa tietoa kuin 
muillakin maan kansalaisilla. 
 
SUOSITUS 12. 

Turvapaikanhakijoita ei tulisi pitää pääsääntöisesti pidätettynä, vangittuna tai säilössä. Näissä 
erityistilanteissa tulee varmistaa asianmukainen kohtelu ja asianmukaiset terveys- ja erikoissairaanhoidon 
palvelut. 
 
SUOSITUS 13. 

Ilman huoltajaa saapuneet alaikäisten lasten ja nuorten kohteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja heidän 
tulisi olla mahdollisimman paljon kontaktissa valtaväestön kanssa. 
 



 

 

SUOSITUS 14. 

Iäkkäät turvapaikanhakijat tarvitsevat myös erityisjärjestelyjä heidän asuttamisensa ja terveydenhuollon 
järjestämisen suhteen. 

11.4 Tulkin käyttöön liittyvät suositukset ja kommunikaatiokysymyksat 
Kommunikaatioon liittyvät kysymykset ovat keskeisiä tekijöitä, jotka estävät hoidon ja palvelujen käytön. 
Siitä riippuu, miten annettu informaatio ymmärretään, ja miten vuorovaikutus sujuu 
terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Tämä on erityisen keskeinen ongelma joka tuli esiin selonteon kaikissa 
keskusteluissa, niin maahanmuuttajien itsensä suusta kuin eri tahojen toimijoiden kertomana. Yhteisen pitää 
olla tietoa kielen puuttuminen ja ongelmat tulkin kanssa olivat tavallisia. Puhelin- ja videotulkkaukset 
koettiin hankalina ja ongelmallisina. 

s*. 
 
 

Työntekijät tarvitsevat selkeän ohjeistuksen tulkin käyttöön. Lisäksi tarvitaan kirjallista materiaalia ja 
kirjallisia ohjeita. Tulkin käytön harjoitteluun tulisi olla mahdollisuus jo perusopinnoissa. Tulkin käyttöön 
liittyvälle ohjeistukselle on selkeä tilaus. 

Tulkin käyttö, tilaaminen ja muut siihen liittyvät järjestelyt koettiin usein hankalina ja aikaa vievinä. Tulkin 
tilaaminen herättää usein kysymyksiä, mistä tilaan? kuka maksaa? Kenen vastuulla se on? Tämä tieto on 
usein puutteellista harvoin tulkkeja käyttävillä tahoilla. Aina on uusi tilanne edessä, kun uusi maahanmuuttaja 
tulee vastaanotolle. Erityisen ongelmallisia ovat tilanteet, jotka tulevat virka-ajan ulkopuolella. Käytännöt 
vaihtelivat eri puolilla maata myös siinä suhteessa, miten tulkin käyttöä korvattiin. Osa kunnista suhtautui 
selkeästi liberaalimmin, osa hyvinkin tiukasti pykälien mukaan. Osassa kunnissa ymmärrettiin hyvin tulkin 
kommunikatiivinen ja jopa preventiivinen merkitys. 
 
SUOSITUS 2. 

Säästäminen tulkin käytössä on erikoissairaanhoidossa järjetöntä, etenkin kun kyse on keskusteluun 
perustuvissa hoitomenetelmistä, jolloin ymmärretyksi tuleminen ja ymmärtäminen ovat olennaista ja 
keskeistä 

Surullisinta ja huolestuttavinta olivat viestit eri puolilta Suomea, että tulkin käyttöä vältetään "säästösyistä". 
Myös selkeää tendenssiä on video- ja puhelintulkkauksen suuntaan. Näin myös mielenterveystulkkauksessa. 
Tätä kritisoitiin laajalti niin potilaiden itsensä kuin toimijoiden taholta ja tätä pidettiin potilasturvallisuutta 
vahingoittavana. "Säästöt" koettiin nimenomaan esteenä adekvaatin hoidon saamiselle ja myös syrjäytyminen 
nähtiin uhkana. 
 
SUOSITUS 3. 

Potilaiden omia yksilöllisiä toiveita tulkin käytön suhteen pitää ja tulee kunnioittaa, eikä toimia jääräpäisesti 
kaikkien tulkattavien kanssa samalla tavalla 

Maahanmuuttajien keskuudessa tavallisin valitus oli että tulkki oli "väärältä kielialueelta", tulkkia tilaava taho 
ei tuntenut käytettyä kieltä, tai ei ollut osannut kysyä tai tarkentaa sitä. Etenkin potilaat, jotka joutuvat 
vaativiin viranomaiskohtaamisiin, pitivät tätä omaa oikeusturvaa loukkaavana. 

Toisena ongelmana maahanmuuttajat näkivät tulkin huonon kieli- ja ammattitaidon. Etenkin huono Suomen 
paikallisten olosuhteiden ja kulttuurin tunteminen tuli esiin. Myös luottamuspula omaa etnistä alkuperää 
olevaa tulkkia kohtaan oli tavallista. Pelkoja tietojen vuotamisesta ja salassapitovelvollisuuden 
laiminlyönneistä tuli esiin. 

Monet maahanmuuttajat syyttivät myös tulkkeja manipuloinnista ja väärien tietojen ja käyttäytymisohjeiden 
antamisesta. 



 

 

Myös sukulaisten, tuttujen ja omien lasten käyttöä tulkkina kritisoitiin ja nähtiin myös esteenä vapaalle 
asioista puhumiselle. Muun perheen tietoon saattaa tulla henkilökohtaisia ja intiimejä asioita. Omaisen käyttö 
tulkkina saattaa estää avun saamista ja jopa ulospääsyn ongelmasta. 

Potilaat itse, etenkin traumatisoituneet pakolaiset ovat usein haluttomia puhumaan tulkin kanssa 
henkilökohtaisista tai muuten aroista asioista. Etenkin tämä tulee esiin seksuaalista väkivaltaa kokeneilla. Ei 
haluta kuulijaa, kolmatta silmää ja korvaa. Osalla potilaista on ylivoimaisen vaikea luottaa ylipäätänsä 
tulkkiin, tässä näyttäisi olevan myös eroja eri kulttuureiden välillä. Myös tulkin etninen alkuperä on 
merkityksellinen, usein suomalainen on "luotettavampi" kuin omaa etnistä alkuperää oleva henkilö. Myös 
tulkin sukupuolella on merkitystä. 
 
SUOSITUS 4. ^ 

Mielenterveystulkkausta tekevien tulkkien ammattitaitoa tuljsi kiireellisesti parantaa ja heidän lukumääräänsä 
tulisi kiireellisesti lisätä. Myös heidän koulutustaan tulisi kehittää. Lisäksi tarvitaan yhtenäiset 
laatuvaatimukset ja kriteerit. 
Kaikkien mielenterveysmlkkina esiintyvän henkilön tulisi täyttää ammattipätevyysvaatimukset. Jonkinlainen 
lisenssi tai "ajokortti" olisi tarpeen. 

Yleisesti tulkkien ammattitaito koettiin kaikkien tahojen osalta vaihtelevana ja kirjavana. Kaikilla 
kielialueilla ammattitaitoisista tulkeista on pulaa. Myöskään tulkeille ei näyttäisi olevan yhtenäistä 
koulutusta. Tietoa hyvistä tulkeista kaivataan ja toivotaan selkeitä kriteerejä ja laatua tulkkikoulutukseen, jota 
sinänsä kaivataan lisää ja siihen tulisi monen tahon mielestä kiireellisesti panostaa. 

Pääkaupunkiseudulla mielenterveystulkkaukseen ja psykoterapiatulkkaukseen kykenevistä tulkeista voi kysyä 
mm. Kidutettujen kuntoutuskeskuksesta. 
 
SUOSITUS 5. 

Tulkit tarvitsevat lisäkoulutusta ja työnohjausta jaksamiseensa. Erityisesti psykoterapiatyötä tekevät ja 
traumaterapiaa tekevät tulkit tarvitsevat säännöllistä tukea. 

Tulkkikeskuskusia tulee myös velvoittaa antamaan tulkeille mahdollisuuden käydä työnohjauksessa ja lisä- ja 
jatkokoulutuksessa. 

Tulkeilla itsellään on suuria toiveita saada lisää koulutusta ja ohjausta. Erityisesti he kokivat 
mielenterveystulkkauksen vaikeana ja raskaana ja aikataulut usein turhan kiireisinä. Aikaa ei jää useinkaan 
tilanteiden purkuun ja läpityöskentelyyn. 

Myös lukuisia toiveita tuli esiin työnohjauksessa. Osa tulkeista koki mielenterveystulkkauksen raskaana ja 
vaativana, erityisesti kidutusuhrien tulkkaus koettiin erityisen vaativana, kuormittavana ja kuluttavana. Tulkit 
toivat myös selkeästi esiin että tulkin kanssa työskentely ei onnistu läheskään aina ja että hankaliin tilanteisiin 
joudutaan tavan takaa. Terveydenhuollon alalla he kokevat kantaväestön taidon käyttää ja joissakin 
tapauksissa myös sietää tulkkia olevan hyvinkin kirjava. He toivovat selkeästi että tulkin käyttöä opetettaisiin 
systemaattisesti ja että siihen luotaisin jonkinlainen ohjeistus. 
 
SUOSITUS 6. 

Asennekasvatusta tarvitaan ja myös kannustusta ja uskallusta uusien toimintamallien käyttöönotossa. 

Mielenterveysammattilaiset ovat usein taitamattomia tulkin käytössä ja vieläkin on vallalla käsitys, että 
psykoterapiaa ei voi tehdä tulkin välityksellä. Tämä on yksittäistapauksissa ollut jopa este hoidon saamiselle. 
Selonteon tekijän oman kokemuksen mukaan tulkin avulla voi työskennellä psykoterapeuttisesti kaikkien 
ihmisten kanssa. Toistaiseksi ei ole tullut vastaan potilasta, jonka kanssa tämä ei olisi riittävän hyvin 
onnistunut. 

Eri ammattialojen perusopinnoissa ja koulutuksessa ei ole riittävästi huomioitu tulkin käyttöä ja kokemukset 
joudutaan yleensä hankkimaan itse kantapään kautta. Tulkin käytön oppiminen ja opettelu koettiin helppona. 



 

 

Suurimpana ongelmana oli oman asenteen muuttaminen ja sen hyväksyminen että vastaanotolla on muitakin 
henkilöitä kuin potilas. Tämä oli varsin tavallinen kommentti. 
 
SUOSITUS 7. 

Resurssihenkilöltä, jotka voisivat toimia tulkkina, vertaistukena ja kulttuuritulkkina, tarvitaan pikaisesti. 
Maassamme on runsaasti terveydenhuollon henkilöstöä, joka ei ole saanut laillistumista toimia maassamme. 
Tämä voimavara tulisi pyrkiä hyödyntämään ja samalla antaa heille tilaisuus ja mahdollisuus tutustua 
maamme terveydenhuoltojärjestelmään. 

Kulttuuritulkkeja tulee käyttää ehdottomasti, jos kyse on epäily psykoosista tai muusta henkeä uhkaavasta 
mielenterveydenongelmasta, jolloin herää epäily, olisiko tämä johonkin kulttuuriin liittyvä vai onko se 
sairautta. 

Erityistä tarvetta olisi kaksikielisille, omakielisille ja maahanmuuttajataustaisille työntekijöille. Toiveina 
olisi, että he olisivat samalla kulttuurin tulkkina ja välittäjänä puolin ja toisin. 
Tämä asia uskottiin yleisesti korjaantuvan ajan myötä. Päättäviltä tahoilta kuitenkin toivottiin aktiivisuutta, 
että nimenomaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä houkutellaan sosiaali- ja terveysalalle. 
 
SUOSITUS 8. 

Omankielistä materiaalia tulisi tuottaa lisää. Kansainvälisesti jo olemassa olevaa materiaalia eri 
mielenterveyden ongelmista tulisi tuottaa ja muokata Suomen olosuhteisiin. 

Mielenterveysongelmiin tai ohjeisiin liittyvä kirjallisuus on usein vain suomen, ruotsin ja englannin kielellä. 
Omakielistä materiaalia on vähän, mitkä liittyvät potilasohjeisiin ja erilaisiin esitteisiin. Tai oikeammin 
ongelmana on se että materiaalia on kyllä tuotettu, mutta sitä ei keskitetty, eikä niistä ole juurikaan tietoa. 
Esimerkiksi Australiassa on tehty hyviä potilasohjeita usealle alkuperäiskielille tavallisista 
mielenterveysongelmista, niin että ne palvelevat myös paikallisesti hoitoonohjauksessa. 

Valmiin materiaalin puuttuminen koettiin isona ongelmana, ja yleensä oman työn ohella ei ole aikaa tai 
energiaa etsiä ja hakea materiaalia. 

11.5 Tutkimuksen ja tiedonkulun tehostamiseen sekä hallinnolliseen työnjakoon 
liittyvät suositukset 
 
SUOSITUS 1. 

Kattava tieteellinen tutkimus puuttuu maassamme tältä alalta vielä lähes täysin. Toistaiseksi kiinnostus tätä 
aluetta kohtaan ja esimerkiksi yliopistoissa tämän alan lääketieteellinen tutkimus on ollut hyvin vähäistä. 

Myös maahanmuuttajaväestön mielenterveyteen ja henkiseen vointiin liittyvää olemassa olevaa 
kansainvälistä tietoa pitäisi myös koota pikaisesti yhteen. Kansainvälisen jo olemassa olevan tiedon 
kerääminen ja "tietopankin" ylläpitäminen on tähän mennessä ollut puutteellista. Selonteon koostamista 
vaikeutti huomattavasti se, ettei tietoutta oltu koottu yhteen, eikä sitä ollut myöskään keskitetty. 

Perustettavalla Transkulttuurisella yksiköllä, tai vastaavalla monikulttuurisella tutkimusyksiköllä, ja/tai 
Suomen Akatemialla, ja/tai STAKESILLA ja/tai sosiaali- ja terveysministeriöllä voisi olla keskeisempi 
asemaja rooli tiedon ja tutkimuksen koordinoijana, sekä mahdollisena rahoittajatahona. 

Maahanmuuttajien terveyteen ja mielenterveysongelmiin liittyvät selonteot tulisi myös keskittää 
"tietopankkiin" ja tämä tieto tulisi olla myös mahdollisimman vapaasti ja helposti saatavilla. 

Maahanmuuttajiin liittyvän terveystiedon hankintaa, tutkimusta ja sitä tukevia projekteja tulisi tukea kaikin 
mahdollisin keinoin 

Kansainvälisesti on löydettävissä runsaasti ajankohtaista tutkittua tietoa, mikä liittyy tämän väestönosan 
terveys- ja mielenterveysongelmiin. Ongelmana on että tätä tietoa ei ole riittävästi hyödynnetty, eikä sitä ole 
kerätty yhteen. 



 

 

 
SUOSITUS 2. 

Ministeriöiden välistä tiedonkulkua, työnjakoa ja yhteistyötä tulisi parantaa. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi 
yhdistämällä eri ministeriöiden toimintoja ja selkeyttää työnjakoa. Kommunikaatiokysymykset ovat 
keskeinen ongelma ja ydinkysymys maahanmuuttajatyössä. Tämä koskee myös viranomaisyhteistyötä 
kaikilla tasoilla. Erityisryhmänä on turvapaikanhakijat.. 

Ministeriöiden välisessä tiedonkulussa ja tiedottamisessa näyttää olevan ongelmia. Tieto eri projekteista ei 
aina kulje ministeriöstä toiseen, eikä ministeriöistä kentälle. Usein tiedottamisessa on myös viivettä. Projektit 
ja kenttä ovat hajallaan ja eri projektien koordinaatio ja yhteistyö on ollut puutteellista. 

Uusia projekteja tulee jatkuvasti, rahaa palaa, mutta tieto projekteista ja niiden tuloksista jää varsin vähäiseksi 
ja se ei välttämättä siirry ja tule tietoiseksi. Ruohonjuuritasolla on usein hyvin vaikea hahmottaa 
maahanmuuttajiin liittyvien eri projektien kenttää, mikä osaltaan näyttää liittyvän monimutkaisiin kansallisiin 
ja kansainvälisin rahoituskuvioihin. 

Vertikaalitason tiedonkulku on puutteellista, ministeriöiden työryhmiin tulisi ottaa mukaan maanmuuttajia ja 
maahanmuuttajatyötä aktiivisesti työtä tekeviä asiantuntijoita. 

Ilman henkilökohtaista kontaktia maahanmuuttajatyöhön päätöksentekoja jää irralliseksi ja irti kontekstista 

LISÄSUOSITUS: MAAHANMUUTTAJAT JA RIVITYÖNTEKIJÄT MUKAAN MINISTERIÖIDEN 

TYÖRYHMIIN SUOSITUS 3. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voisi ottaa keskeisemmän roolin maahanmuuttajatyön koordinoijana ja sen 
tulisi selvittää laajemminkin tieteellisesti ja kattavasti ja kansallisesti maahanmuuttajien henkistä vointia, 
heidän yleistä terveydentilaa, sekä mielenterveyspalvelujen tilaa kunta- ja läänikohtaisesti. Vastuun voi hyvin 
delegoida läänitasolle. Maahanmuuttajia on vielä suhteellisen vähän, joten maahanmuuttajien 
terveydenhuollon strukturoiminen on vielä varsin yksinkertaista toteuttaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole koottua tietoa maahanmuuttajatyön toimijoista. Tiedon saannin 
vaikeus, sen sirpaleisuus ja kootun tiedon puute johti jo tämän selonteon alkumetreillä lähes mahdottomaan 
tilanteeseen. Raportin tekijä koki olevansa välillä mahdottoman jopa turhauttavan tehtävän edessä 
yrittäessään hahmottaa eri tahojen toimintaa ja toimintoja. 
 
SUOSITUS 4. 

Maahanmuuttoon liittyvää kansalaistaitoa ja siihen liittyvää tietämystä tulee välittömästi päivittää 
yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. Tämä koskee min yhteiskunnan ylimpien päättäjiä kuin kouluikäisiä lapsia 
ja nuoria. Maahanmuuttaja on muutakin kuin pakolainen. 

Maahanmuuttajat, pakolaiset, turvapaikanhakijat ja ulkomaalaiset Suomessa on pysyvä ilmiö. Suomi on 
hitaasti muuttumassa monokulttuurisesta yhteiskunnasta monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi. Maahanmuuttajia 
on kattavasti koko Suomen alueella. Heidän kohtaamisensa on nykyisin hyvin todennäköistä eikä heitä voi 
esimerkiksi unohtaa esimerkiksi mielenterveyspalvelujen saajina. Maahanmuuttajasta ja heidän 
terveydentilastaan puhuessani eri ihmisten kanssa selkeästi tuli esiin tietämättömyys, kuka on 
maahanmuuttaja ja mitä tämä käsite pitää sisällään. Kun puhuttiin maahanmuuttajista, puhuttiin usein ja 
pääsääntöisesti aina pakolaisista. 

Maahan muista syistä muuttaneiden ihmisten ongelmat eivät nousseet tässä selonteossa esiin kuin 
erityistapauksina. Silloinkin tämä liittyi usein erityisryhmiin ja heidän ongelmiinsa, kuten vammaisuuteen, 
muihin terveydellisiin ongelmiin, alaikäisyyteen tai ikääntymiseen ja vanhenemiseen. Hyvin vähän oli tietoa 
esimerkiksi pakolaisuuteen sinänsä liittyvistä taustekijöistä ja monikulttuurisuudesta. 

Tietämättömyys näytti ruokkivan selkeästi maahanmuuttajiin liittyviä ennakkoluuloja, pelkoja, epäilyjä, 
vääriä käsityksiä, uskomuksia ja ikävä kyllä myös rasismia. 
 



 

 

ERITYISSUOSITUS: YHTEISKUNNAN TULISI TAISTELLA JATKUVASTI JA HERPAANTUMATTA KAIKIN 
MAHDOLLISIN KEINOIN RASISMIA VASTAAN KANSALLISESTI JA KANSAINVÄLISESTI. 
 
SUOSITUS 5. 

Maahanmuuttajien parissa työskentelevät ihmiset tarvitsevat tukea, työnohjausta ja riittävästi henkilöstöä. 
Alalle on hakeutunut kiinnostuneita ja innostuneita ihmisiä, jotka omalta osaltaan ovat murtamassa tähän 
työhön liittyviä ennakkoluuloja. He tarvitsevat ammatillista tukea ja kannustusta, myös palkkaa (voisi olla 
porkkana) ja toimenkuvien ja virkojen vakinaistamista. 

"Vihdoinkin joku taho kiinnostuu meidän työstä". Selonteon ehkä kaikista positiivisin tulos oli, että eri 
tahoilla maahanmuuttajien parissa työskentelevät ihmiset ja maahanmuuttajat itse olivat erityisen ilahtuneista 
siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö oli kiinnostunut maahanmuuttajista ja erityisesti maahanmuuttajien 
mielenterveydenongelmakentästä. Yhteydenottoja oli kaivattu ja oli odotettu jo aiemminkin. Erityisen 
ilahtuneita olivat ne henkilöt, joilla oli päivittäisiä kontakteja maahanmuuttajien kanssa. Heillä oli selkeä 
huoli ja hätä tämän potilasryhmän voinnista. Samalla tuli myös esiin, että heillä oli paras tieto ja näkemys 
myös maahanmuuttajien voinnista ja yleisestä terveydentilasta. 

Suurimpana ongelmana he kokivat yleensä riittävän tiedon ja koulutuksen ja resurssien puuttumisen. 
Ulkopuolista tukea toivottiin ja myös arvostusta ja tukea omissa organisaatioissa. Vaikutelmana tuli selvästi 
esiin että maahanmuuttaja työhön hakeutuu aktiivisia ja työstään innostuneita ihmisiä. Selonteon 
avustamisessa ihmiset olivat avoimia ja halukkaita auttamaan. Vastauksia että "minulla on kiire, en ehdi nyt", 
ei tullut. Päinvastoin aina tuntui riittävän aikaa keskusteluihin. 
 
SUOSITUS 7. 

Tunnusluvut ja mittarit. Maahanmuuttaja psykiatrisissa palveluissa suositetaan pikaisesti yhtenäisten 
mittarien käyttöön ottoa ja niiden kehittämistä. Toiminnan seurantamenetelmät ovat nykyisin täysin 
puutteellisia ja yhtenäiset tunnusluvut puuttuvat. Vertailukelpoista tietoa eri maahanmuuttajien parissa 
työskentelevien tahojen toiminnasta ei ole käytettävissä ja olemassa olevien yksiköiden laatujärjestelmät ovat 
keskenään hyvin kirjavia ja keskenään vertailukelvottomia. Dman tunnuslukuja maahanmuuttajiin 
kohdistuvien palvelujen kattava kehittäminen on mahdotonta. 

Suomessa on 107 000 ulkomaalaista, joka vastaa melko tarkkaan 2 % koko väestöstä. Maassamme tämän 
väestönosan terveydentilasta ja henkisestä voinnista ei ole koottua tilastotietoa ja heistä ja heidän 
terveydentilastaan on hyvin vähän muutakaan tietoa. Nämä ihmiset eivät yksinkertaisesti tilastoidu omana 
erityisryhmänään. 

Olemassa oleva tieto on sirpaleista, usein liittyy yksittäisiin elämänkohtaloihin, väestön osiin tai etnisiin 
alaryhmiin. Toisaalta kokemus- tai "syvä" -tietoa tai "minusta tuntuu" -tietoa on runsaasti olemassa. 

Kokemusta on kertynyt erityisesti päivittäin maahanmuuttajien parissa työskenteleville ja heitä kohtaaville 
henkilöille, jotka toimivat lähinnä perusterveydenhuollossa tai julkisen palvelujärjestelmän ulkopuolisissa 
organisaatioissa. Tämä tieto jää usein paikallistasolle tai maahanmuuttajatyöntekijöiden omaan keskuuteen. 

Toiminnan pohtimiseen ja tiedon koostamiseen jää harvoin aikaa. Tähän ovat syynä ovat usein niukat 
resurssit. Aika riittää kliiniseen työntekoon, mutta tilastointiin ja toiminnan tutkimiseen sitä ei 
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SUOSITUS 8. 

Maahanmuuttajien parissa työskentelevien tahojen tulisi velvoittaa pitää kirjaa toiminnastaan ja antaa kattava 
ja myös riittävän selkeä kuvaus toiminnasta esimerkiksi vuosiraportin muodossa 

Tiedon puutteen lisäksi toisena ongelmana on jo olemassa olevan tiedon kokoaminen keskittäminen. 
Keskitettyä tietoa ei ole ministeriössä eikä juuri muualla ellei se satu olemaan selkeästi liitettynä yksikön tai 
keskuksen toimintaan. 



 

 

Esimerkkinä tästä on Kidutettujen kuntoutuskeskus. Sinne on yli kymmenen toimintavuoden aikana kertynyt 
monenlaista kidutukseen ja monikulttuuriseen työhön liittyvää tietämystä. Tätä ei ole kuitenkin resurssipulan 
vuoksi kyetty analysoimaan ja siihen ei ole esimerkiksi kohdennettu rahoitusta tai osoitettu muutakaan 
kiinnostusta. Vuosiraportit ovat olleet puutteellisia, suppeita: Ne ovat palvelleet lähinnä hallintoa ja 
rahoittajaa. Toimintaa ei ole kirjoitettu kunnolla auki ja tieto jää väkisin "musta tuntuu" -tasolle. Sama ilmiö 
toistui tuli selkeästi esiin tätä toimeksiantoa tehdessä myös muiden yksiköiden kohdalla. 

Maahanmuuttajat olivat usein unohtuneet mainita tai heitä ei pidetty omana erityisenä ryhmänään. 

Selonteossa tuli myös esiin, että jos maahanmuuttajia ei ole potilaina tai asiakkaina, he eivät myöskään ole 
mahdollinen potentiaalinen potilasaines, mikä otettaisiin huomioon esimerkiksi toimintaa suunniteltaessa. 
Yksinkertaisena esimerkkinä tästä on tulkin käyttö ja ongelmat tulkin tilaamisessa, johon ei aina ole osattu 
edes varautua. 
Kotoutuminen, muutto, pakeneminen uuteen kotimaahan oli se sitten pakolaisuuden tai siirtolaisuuden kautta 
tapahtunut, tulisi nähdä paljon laajempana prosessina, kuten se nähdään kotoutumislain näkökulmasta. 

Kapea näkökulma vääristää koko ongelman ja voi johtaa siihen että pitkään maassa olleet maahanmuuttajat 
unohdetaan palvelujen potentiaalisina tarvitsijoina. 

Maahanmuutto on koko elämänkaaren kestävä muutosprosessi, joka voi jatkua toisessa tai kolmannessa 
sukupolvessa. Tämä tulisi ottaa huomioon mm. henkilöstöresursseissa ja myös maahanmuuttajapolitiikkaan 
liittyvissä taloudellispoliittisissa linjauksissa. 
 
USÄSUOSITUS: 

Niillä maahanmuuttajilla, joilla on psyykkisiä vaikeuksia, tulisi olla mahdollisuus tavata vielä 
kotoutumisvaiheen jälkeen monikulttuuriseen maahanmuuttajatyöhön perehtynyttä henkilöstöä. 

Useissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota, että jotkin maahanmuuttajilla mielenterveysongelmat 
näyttävät jopa pahentuvan ajan myötä, eivätkä ne näytä suoranaisesti liittyvän kotoutumisvaiheeseen. 
Muutokset työelämässä, ikääntyminen, sairastuminen, lasten kotoa pois muutto, sosiaalisen statuksen 
muutokset, työn menettäminen ja lopulta eläkkeelle jääminen ovat kaikki erityisiä riskitapahtumia 
maahanmuuttajalle. Myös tiettyjen maahanmuuttajaväestönosien korkeat työttömyystilastot viestittävW 
epäsuorasti integraation epäonnistumisesta. 

"Tyhjän kodin syndrooma", yksinäisyys ja syrjäytyminen eivät ole myöskään kulttuurista riippuvia tekijöitä. 
Eläkkeelle jääminen on erityisen kriittinen vaihe ja monessa lähteessä puhutaan, että se on yhtä 
merkityksellinen ajanjakso kuin maahan saapuminen. Tuolloin saattaa mennä viimeinen toivo paluusta 
takaisin kotimaahan. 
 
SUOSITUS 10. 

Maahanmuuttajia ja pakolaisia vastaanottavissa kunnissa pitää olla perusterveydenhuollossa vastuu- ja 
kontaktihenkilöltä, joilla on resursseja, riittävä koulutus ja perehtyneisyys tai mahdollisuus perehtyä ja antaa 
aikaa maahanmuuttajatyöhön. Mielellään tulisi perustaa moniammatillinen maahanmuuttajatyöryhmä, jonka 
yhtenä jäsenenä on myös perusterveydenhuollon lääkäri. Ne kunnat (138 vuonna 2002), jotka ottavat 
maahanmuuttajia, pitäisi velvoittaa nimeämään vastuuhenkilöt myös erikoissairaanhoidossa ja takaamaan 
riittävät resurssit tähän työhön. 
 
SUOSITUS 1 1 .  

Perusterveydenhuollolla ja sen henkilöstöllä on jälleen kerran suuri vastuu ja keskeinen rooli 
maahanmuuttajien mielenterveysongelmien tannistamisessa. Perusterveydenhuollon tietotaidon lisäämiseen 
tulee lisätä pikapuolin tuottamalla lisä- ja jatkokoulutusresursseja. 
 
SUOSITUS 12. 



 

 

Lääkäreiden, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden, sekä muiden maahanmuuttajien parissa 
työskentelevien henkilöiden peruskoulutukseen tulee kiireellisesti panostaa monikulttuurisen tietämyksen ja 
pakolaisuuteen liittyvän terveys/sairaustietämyksen lisäämiseksi. Esimerkiksi lääketieteellisissä tiedekunnissa 
lääkäreiden perustutkintoon liittyvä maahanmuuttajatietämys on vielä lapsen kengissä ja sen puutteeseen on 
havahduttu vasta viimevuosina. Sama tilanne on esimerkiksi psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa. 

Mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen on ensimmäinen askel hoidon piiriin. Mielenterveyshäiriöitä 
tunnistetaan huonosti (Joukamaa 1994) niin kantaväestön kuin maahanmuuttajien keskuudessa. Tämä koskee 
etenkin nk. lievempiä mielenterveysongelmia, lieviä ja keskivaikeita masennustiloja ja ahdistusoireyhtymiä. 
Maahanmuuttajilla ongelmat menevät usein "kulttuurierojen" ja sopeutumishäiriöiden piikkiin. Kiire ja paine 
perusterveydenhuollossa vaikeuttavat ja hidastavat häiriöiden tunnistamista ja on esteenä adekvaatille hoitoon 
hakeutumiselle. 
Koulutustahot puuttuvat, tämä puute pitää pikaisesti korjata. Koulutusta ja sen koordinointia tulisi järjestää 
pääsääntöisesti yliopistoista käsin ja tarvittaessa kouluttajia tulee tuottaa ulkomailta, missä on pitkäaikaista 
kokemusta monikulttuurisesta työstä. 
 
SUOSITUS 14. 

Koulutusmateriaalia pitää tuottaa pikaisesti. Oppikirjoja ja muuta materiaalia tarvitaan. 

Suomessa maahanmuuttajien parissa tehtävä mielenterveystyö on vielä harvojen ihmisten käsissä ja heillä on 
käytännöllisesti "kädet täynnä" kliinistä potilastyötä, jolloin aikaa ei jää koulutusmateriaalin tuottamiseen. 
 
SUOSITUS 15. 

Työnjakoa perustason ja erikoissairaanhoidon välillä tulee kehittää välittömästi. 

Alueellisesti toimivia, työnjakoa selkeyttäviä projekteja tulee kannustaa, jotta saataisiin uutta kokemusta 
erilaisista toimintatavoista ja niiden vaikuttavuudesta. Myös ns. välimaaston palveluja tulisi kannustaa. 
Työnjaon ja alueellisten struktuureiden tulisi olla kuitenkin selkeitä ja päällekkäisyydet tulisi purkaa. 
Hoitoketjujen tulisi olla mahdollisimman hyvin kuvattuja, helposti hahmotettavia ja niiden tulisi olla hyvin 
selkeiltä rakenteiltaan. 

Selonteossa tuli selkeästi esiin, että potilaan tie hoidon psykiatrisen piiriin ei ole helppo ja yksinkertainen. 
Usein ongelmana on, ettei tiedetä kehen otetaan yhteyttä, miten toimitaan ja kuka ottaa vastuun. Kunnissa on 
suuria eroja tämän suhteen. Selonteossa tuli hyvin selkeästi esiin myös se, että hoitojen porrastuksia ei ole 
riittävästi mietitty, eikä myöskään sitä miten toimintaan missäkin tilanteessa. Struktuurit puuttuvat suurelta 
osin tässä suhteessa. Tietenkin positiivisia poikkeuksiakin on. 

"Kyse on samasta tilanteesta kuin esimerkiksi palohälytyksen yhteydessä. Kaikki tietävät mitä tehdä, kuka 
hälyttää apua, missä on poistumistiet ja minne kokoonnutaan." 

Työtä tehdään paljon ja hyvää työtä, mutta asioita ei ole ehditty työn lomassa miettimään aivan loppuun asti. 
Yhteisesti ei ole aikaa puhua ääneen, mitä milloinkin tehdään tai puida yhteisesti hankalia potilastapauksia ja 
ennakoida mahdollisesti eteen tulevia tilanteita. Maahanmuuttajatyössä toiminta on usein jälkijättöistä. Kun 
jotain tapahtuu, sitten vasta toimitaan, jolloin vahinko on jo sattunut. 

Kunnissa, joissa on toimiva ulkomaalaistoimisto, maahanmuuttajayksikkö tms. tilanne näyttäisi olevan 
paremmin hallinnassa, samoin pienissä kunnissa, joissa on vain vähän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. 
Kunnissa jossa maahanmuuttajien terveys- ja mielenterveyspalvelut on keskitetty maahanmuuttoyksiköiden 
hoitoon, hakeutuminen hoidon piiriin on selkeästi helpompaa. Samoin kunnissa, joissa on mahdollisuus moni 
ammatilliseen ryhmätyöskentelyyn, tiedonkulku on selkeästi joustavampaa. Samoin on tilanne niissä 
kunnissa joissa eri yksiköt ovat kutakuinkin "saman katon alla" ja joissa yhteistyötahot tunnetaan 
henkilökohtaisesti ja heillä on mahdollisuus säännöllisiin yhteisiin tapaamisiin. 

Kaikki maahanmuuttajien mielenterveyshäiriöstä eivät tarvitse erikoissairaanhoidon toimenpiteitä, vaan suuri 
osa hoituu selkeästi perusterveydenhuollon tasolla. Usein ei ole olemassa henkilöä, jolla nämä potilaat 
voitaisiin ohjata ja joka voisi seurata tilannetta hiukan pidempään ja ottaa myös hoitovastuun. 



 

 

Kotouttamislain piirissä olevat potilaat ovat tässä suhteessa paremmassa asemassa sen vuoden 
(paluumuuttaja) tai kolmen vuoden ajan kun heidän palvelunsa on keskitetty ja heillä on mahdollisuus mm. 
automaattisesti ilmaiseen tulkkiin. 

Ongelmaksi tulevat ne ihmiset, jotka ovat olleet jo pitempään maassa ja ne jotka eivät syystä tai toisesta ole 
seurannan piirissä. Pakolaisuus on koko elämänkaaren ongelma, eikä se rajoitu pelkästään maahantuloon, tätä 
ei ole riittävästi mielletty. Ongelmana on siis resurssien puute. Riittävät resurssit puuttuvat niin 
perusterveydenhuollon tasolla kuin erikoissairaanhoidossa. Kyse ei ole pelkästään henkilöstöresursseista vaan 
myös aikaresursseista. Lyhyellä käyntiajalla, mahdollisesti mikin kanssa työskennellessä ei jää riittävästi 
aikaa perehtyä tilanteeseen. Maahanmuuttajan psyykkisestä voinnista on hyvin vaikea ja jopa mahdotonta 
saada selkeää kuvaa yhden käynnin perusteella. 
 
SUOSITUS 15. 

Paikalliseen tiedon kulkuun tulee panostaa ja eri tietojärjestelmiä tulee kehittää potilasturvallisuuden ja 
salassapitovelvollisuuden vaarantumatta. 

Tieto ei kulje sosiaalipuolelta terveydenhuoltoon ja päinvastoin. Myös eri organisaatioiden sisällä tiedon 
kulussa on vakavia puutteita. Ihmisten erityisesti maahanmuuttajien muuttaessa paikkakunnalta toiselle 
olennainen tieto jää usein välittymättä. Huomioitava on, että tälle väestönryhmälle on erityisen tyypillistä 
toistuvat muutot. 

Mielenterveyshäiriötä kyllä kohdataan sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä, mutta tämä ei johda 
adekvaatteihin toimenpiteisiin. Selonteossa tuli tästä esiin lukuisia surullisia tapausesimerkkejä. 
Maahanmuuttajan/perheen hätä nähdään mutta vastuuta ei ole otettu ja tilanne oli mennyt hyvinkin pitkälle ja 
johtanut esimerkiksi epätoivoisiin tekoihin ja väkivallanpurkauksiin. Luottamus oli jo mennyt suhteessa 
kaikkiin hoitaviin tahoihin ja vahinkojen korjaaminen oli mahdotonta ja vaikeaa.. 
 
SUOSITUS 16. 

Maahanmuuttajien mielenterveyden ongelmien hoito vaatii aktiivisuutta ja kannattelua. ja erityistä 
asennoitumista ja panostusta. Henkilökunnan tulee varmistaa hoidon joka käänteessä että maahanmuuttajat 
ovat ymmärtäneet mitä tapahtuu ja missä mennään. Asiakkaiden tai potilaiden omaan aktiivisuuteen 
perustava hoito ei pääsääntöisesti onnistu. 

Suurin ongelma ei ole varsinaisesti itse hoitoon toimittamisessa vaan hoidon toteutumisen seurannassa. 
Hoidon onnistuminen vaatii aktiivisuutta. Pelkkä lähete ei riitä, usein tarvitaan saattaja tai "sananviejä", joka 
varmistaa toimijatahojen näkemykset yhteisiksi. Säännönmukaisesti pitäisi varmistua siitä, että suunniteltu 
toimenpide on toteutunut ja että myös potilas on ymmärtänyt toimenpiteen. Jos näin ei tapahdu suunniteltu 
hoito jää toteutumatta ja potilas jää ilman apua. 

Dialogi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on myös usein koettu vaillinaiseksi ja 
yhteistyössä on selkeitä puutteita. Maahanmuuttajan hoitoon toimittaminen ja hoitojärjestelyt vaativat aikaa 
ja hyvin monenlaisia järjestelyjä, kuten tulkkien tilaamista, aikojen sovittelua etc. Tämä koetaan usein 
vaikeaksi ja sinänsä hankalaksi. Esimerkiksi kiireissä päivystystilanteessa päivystävän osa ei ole helppo, 
huoneeseen saattaa yllättäen tulla suuri perhe tulkin kera ja nopeasti pitäisi hahmottaa mikä on ongelma. 
 
SUOSITUS 17. 

Mielenterveyshäiriöiden hoito tulisi aloittaa AINA yleisen terveydentilan ja psykososiaalisen tilanteen 
kartoituksella. Kartoitukset tulisi keskittää yhteen paikkaan ja se tulee tehdä systemaattisesti kaikille. 

Yleislääkärit ja kuntien ulkomaalaistoimistojen, maahanmuuttoyksikköjen työntekijät ovat selkeästi 
keskeisessä ja avainasemassa ja usein ensikontakti maahanmuuttajaan. Kuntiin sijoittumisen jälkeen 
systemaattiset psykosomaattiset kartoitukset normaalin terveystarkastuksen lisäksi ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi. 



 

 

Haastattelujen keskittäminen on myös osoittautunut hyväksi ja toimivaksi tavaksi. Toiveita näiden 
tehostamiseksi tuli selkeästi esiin ja henkilöstöresursseja kaivataan lisää. Esimerkiksi niin, että koko perhe 
haastatellaan erikseen vanhempien suostumuksella. Varhaisen psyykkisen vajaakuntoisuuden toteamisen 
arveltiin yleisesti säästävän huomattavasti yhteiskunnan rahaa ja selvästi auttavan maahanmuuttajan 
integraatiossa ja inhimillisesti ottaen helpottavan ihmisten tuskaa ja hätää. 

Perusterveyden huollon harteille, etenkin terveyskeskuksiin on viimevuosilla sysätty paljon vastuuta hyvin 
monenlaisista ihmisten terveyteen liittyvistä ongelmista. Alueilla jossa maahanmuuttajia on runsaasti, 
kaivataan perusterveydenhuollon sisään muodostettuja yksiköitä, jotka voisivat riittävän ajan ja resurssien 
puitteissa perehtyä tilanteeseen. 

Kuntiin sijoittumisen yhteydessä hajautettuna tehtävät terveydentilatulotutkimukset nähtiin huonona 
vaihtoehtona, jos haastattelut hajautetaan väestövastuun mukaisesti. Keskitettyjä tulohaastatteluja ja 
psykososiaalisia arviointeja kaivattiin. Samoin ohjeita ja malleja miten näitä arviointeja voisi tehdä. 

SUOSITUS 18. 

Lääkärin lähete olisi suositeltavaa ja sen tulisi olla myös tavoitteena potilaan siirtyessä 
perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Pääsääntöisesti hoidon porrastus on erityisen tärkeää 
maahanmuuttajilla, koska heillä on muuta väestöä enemmän somaattiseen terveydentilaan liittyviä ongelmia 
ja koska heillä on myös erityinen alttius psykosomaattiseen oireiluun. Tämä koskee erityisesti 
traumatisoituneita maahanmuuttajia kuten kidutuksen tai sodan uhreja. 

Yleislääkäreitä arvostetaan laajalti maahanmuuttajien keskuudessa ja usein heidät mielletään ja toivotaan 
usein myös mielenterveyshäiriöiden hoitajiksi. Mielisairauksiin liittyy lähes kaikissa kulttuureissa voimakas 
stigma eli leimaantuminen. Luottamus liittyy sinänsä usein lääkärin ammattiin, mitä arvostetaan korkealle 
useassa eri kulttuurissa. Arvostus tulee myös siitä että oma lääkäri hoitaa koko perhettä ja tietää näin myös 
perheen muut ongelmat ja on parhaimmillaan koko perheen luottohenkilö. 

Monessa kulttuurissa somaattisten oireiden kuten "sydänkipujen" tarjoaminen ahdistuksen, masennuksen tai 
surun tilalla on paljon hyväksytympää, sallitumpaa ja helpompaa kuin henkisestä voinnista ja pahasta olosta 
puhuminen. 

Lähete erikoissairaanhoitoon saatiin lähes aina perusterveydenhuollon lääkäriltä. Lähete tai aloite 
mielenterveyspalveluihin toimittamisesta saatiin usein tai lähes säännönmukaisesti yleislääkäriltä tai muilta 
perusterveydenhuollon terveydenhuollon henkilöltä. Sosiaalityöntekijöillä näyttäisi olevan myös erittäin 
keskeinen rooli häiriöiden ja ongelmien tunnistajina ja hoitoon toimittamisen alulle panijoina. 

Suomessa uskonnolliset ja etniset yhteisöt harvemmin hoitoon ohjaavat jäseniään. Sen sijaan omaisten rooli 
korostui ja eri ihmisten kokemusten mukaan nimenomaan omaisten aktiivisuus ja osallisuus olisi hoidon 
tuloksellisuuden ja hoitoonohjauksen tuloksellisuuden kanssa erityisen merkityksellistä. Jopa niin, että 
verrattuna valtaväestöön monessa kulttuurissa omaisia hoidetaan yhteisöllisesti paremmin. Tämä koskee 
etenkin vanhusväestöä. 

Ongelmana ovat yksinäiset, tai ne ihmiset, joilla ei ole riittävästi omaa etnistä ryhmää olevia ihmisiä 
maassamme. Pakolaisten hajasijoittaminen herätti ristiriitaisia kommentteja puolesta ja vastaan. Tunnettua on 
ihmisten muuttovirrat ja halukkuus hakeutua ennemmin tai myöhemmin suuriin keskuksiin tai paikkakunnille 
jossa on runsaasti omaa etnistä ryhmää olevia henkilöitä. 

Muita hoitoon hakeutumisen reittejä olivat epäsuorat, vähemmän viralliset reitit esimerkiksi opiskelupaikalta, 
ystävä tai kaveri. Maahanmuuttajat hakeutuvat itse hoidon piiriin, jos on tietoa tai kokemusta on karttunut 
aiemmista hoidoista. Muutoin maahanmuuttajien kesken vallitsee suuri tietämättömyys 
mielenterveyspalveluista ja hoidon porrastuksesta. 

Maahanmuuttajien, erityisesti pakolaisten, keskuudessa on tyypillistä, että nämä potilaat näyttävät 
hakeutuvan avun piiriin psykologisten vaikeuksien vuoksi vasta sitten kun muut tiet ovat tukossa, tai heidän 
ongelmansa ovat tulleet sietämättömiksi ja kestämättömiksi. Hoitoon hakeutuminen tapahtuu myöhään ja se 
viivästyy usein. 
 



 

 

 
Leimaantuminen ja häpeä 

Selonteon yhteydessä selkeästi tuli esiin stigma, joka liittyy mielenterveyshäiriöihin. Mielenterveysongelmat 
ovat voimakkaan leimattuja ja häpeällisiä lähes kaikissa kulttuureissa, myös meille suomalaisille. Monessa 
kulttuurissa mielisairaus tarkoittaa mahdollisuuksien menettämistä sosiaalisen statuksen suhteen, opiskelun ja 
avioliiton suhteen. Se ei ole pelkästään yksilön häpeä vaan koko suvun. Myös erakoiraminen ja hylkääminen 
uhkaavat. Vertaa suomessa nk. "peräkammarin pojat". Eräs kongolainen potilas kuvasi sairastumisen 
merkitsevän itsensä näkemistä menetettynä tapauksena itsensä ja muiden silmissä. Myös erilaiset maagiset 
uskomukset ja ajatukset ohjaavat käyttäytymistä. Hyvien ja pahojen henkien olemassaolo on monessa 
kulttuurissa tavallista ja ne voivat olla varsin merkittävässä osassa ihmisten ajattelua. Ongelma on 
stigmaattinen potilaalle itselleen ja heidän perheilleen 

Leimaantumisen pelosta ja siihen liittyvästä häpeästä aiheutuu usein viivästynyt hoitoon hakeutuminen. 
Monessa kulttuurissa mielenterveysasioista ei juurikaan puhuta oikeilla nimillä ja vaihtoehtoisia selityksiä 
käytetään epätavalliselle ja poikkeavalle käytökselle. Käsitykset ja uskomukset liittyvät yleensä, 
uskonnollisiin käsityksiin, etniseen alkuperään, onko kotoisin kaupungista tai maaseudulta, koulutustasosta ja 
sosioekonomisesta statuksesta. Ihmiset näyttävät omista lähtökohdistaan suhtautuvan hyvin erilailla 
mielisairauksiin. 
 
LISÄSUOSiTUS: MAAHANMUUTTAJATAUSTAISIA MIELENTERVEYSPOTILAITA VOISI 
MYÖS KUTSUA VAJAAKUNTOISINA MAAHANMUUTTAJINA 

Mielisairaus voi uudelleen stigmatisoitua, liiallinen tai runsas tieto/pelko erilaisista psykologisista ja 
psykiatrisista hoidoista näyttäisi eri tahojen kokemuksen mukaan myös ohjaavan potilaiden 
hoitokäyttäytymistä. Yksikertainen esimerkki tästä on kidutuksen uhrit: "Sairaala koetaan usein vankilana, 
potilaat saavat niissä olosuhteissa helposti takautumia ja suurimmalla osalla heistä sairaalahoidosta sinänsä ei 
ole mitään hyötyä. Heidän kohdallaan sairaalahoidon harkinta on erityisen vaativa ja hankala kysymys. 
Ammatilliset ilmaukset, jotka korostavat "normaaleja vasteita elämään", "stressin hoitoa", auttavat 
pikemminkin kuin korostamalla "hulluutta" ja "sairautta". Myös näyttäisi siltä että potilailla on helpompi 
käydä erityyppisissä kriisiyksiköissä ja traumayksiköissä kuin psykiatrian poliklinikoilla. 
 
 
Luottamus ja luottamuksellisuus (confidentially) 

Maahanmuuttajien kanssa työskennellessä ydinkysymyksiä mielenterveyspalvelujen käytössä on luottamus ja 
luottamuksellisuus. Tämä ei ole kulttuurieroista ja mahdollisista traumoista johtuen aina helppoa ja 
yksinkertaista. Siihen pitää erityisesti panostaa. Yleisesti kokemuksena on että luottamuksen rakentuminen 
lähtee liikkeelle ensikohtaamisesta yksikön kaikkien työntekijäryhmien kanssa. Maahanmuuttajat ovat 
erityisen tarkkoja ja herkkiä siitä, miten heitä kohdellaan. Tämä liittyy erityisesti kielitaitoon, mitä huonompi 
kielitaito, sitä herkemmin tehdään huomioita nk. ei-kielellisen viesteihin. Tähän ei yleisesti ole koettu 
kiinnitetyn riittävää huomiota. Maahanmuuttajat itse pitävät esimerkiksi katsekontaktin puuttumista ja 
tervehtimättä jättämistä epäkohteliaana, jopa vihamielisenä eleenä. Myös luottamuksellisen ilmapiirin 
kehittyminen voi viedä pitkän aikaa. Kidutuksen uhreilla se jää usein täysin saavuttamatta. Luottamus ei 
suinkaan ole itsestään selvyys vaan se pitää maahanmuuttajien itsensä mielestä myös ansaita. Yhteisen 
ymmärryksen saavuttaminen käsitteissä, jotka liittyvät mielenterveyteen tai sairauteen on välttämätöntä 
terapiasuhteen synnylle, mikä ei maahanmuuttajien parissa ole sen erityisempää kuin suomalaisten 
keskuudessa. Puhutaanko samaa kieltäjä tulenko ymmärretyksi ja puhunko ymmärrettävästi. 
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Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 
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Suomen Mielenterveysseura pitää lakiesitystä hyvänä ja ihmiskaupan uhrien elämäntilannetta 
hyvin kattavana. 
 
Ehdotus, että kaksi valtion vastaanottokeskusta kantavat päävastuun uhrien kokonaisvaltaisesta 
auttamisesta on hyvä ja samoin moniammatillisen arviontiryhmän asettaminen arvioimaan ja 
tukemaan työskentelyä. Ryhmä tulee tärkeäksi arvioitaessa uhrin turvallisuutta ja myös 
uudelleen uhriutumista. 
 
 

Suomen Mielenterveysseura pitää erittäin tärkeänä lasten ja aikuisten ihmiskaupan uhrien 
tunnistamisen ja tukemisen erottaminen. Lapsen ja viranomaisen välisen yhteistyösuhteen 
syntyminen vie aikaa. Perhe on voinut olla syynä lapsen ihmiskaupan uhriksi joutumiseen. 
Lapsen saattaa olla vaikea kertoa perheen osuudesta tilanteeseen ennen kuin hän on 
saavuttanut luottamukselliset suhteet viranomaisiin. Tärkeä on myös uhrin elämäntilanteen 
normalisointi. Koulunkäynnin mahdollisuus on varmistettava jokaiselle lapselle, vaikka 
hänellä ei olisi oleskelulupaa. 
 
Ihmiskaupan uhrin kannalta on erittäin tärkeätä, että ohjelmaan mukaan pääseminen on 
helppoa. Kynnyksen tulee olla mahdollisimman matala myöskin ohjelmassa pysymisessä. 
Turvallisuuden takaaminen ei pelkästään riitä, vaan viranomaisten tulee myös pystyä luomaan 
turvallisuuden tunne. Tämä edellyttää, että uhri voi luottaa siihen ettei harkinta-aikana tehdä 
päätöksiä vastoin hänen tahtoaan ja että hän on koko ajan tietoinen tilanteestaan. Tulkin käyttö 
on näissä keskusteluissa, kuten muutenkin, edellytys siihen, ettei synny väärinkäsityksiä jotka 
voivat romuttaa koko prosessin. Väärinkäsitykset ovat suuri riski, joka on huomioitava 
kaikissa auttamistoimenpiteissä ihmiskaupan uhrien parissa. 



 

 

Vaikea kysymys on miten ja milloin lopetetaan uhrin mukana olo ohjelmassa varsinkin kun hän on uudelleen 
uhriutunut. Kuinka kauan on mahdollista odottaa hänen paluutaan takaisin ohjelman pariin, kun tiedetään, että 
uudelleen uhriumrninen ilmeisesti tulee olemaan suuri syy ohjelman keskeyttämiseen. Keskeyttämisessä ei 
aina ole kysymys omasta ratkaisusta, vaan se voi johtua turvatoimenpiteistä huolimatta esiintyneestä 
painostuksesta ja jopa kiristyksestä. 
 
Lainsäädännöllisesti uudelleen uhriutuminen on ongelma, koska sen riski on ihmiskaupan uhreilla erittäin 
suuri. Lain tulisi turvata toimijoiden, erityisesti auttamisjärjestelmien, mahdollisuudet kriisityöhön ja uhrin 
tukemiseen kaikin tavoin. Auttamisjärjestelmän toimivuus on edellytys sille, että uhriutuminen voidaan todeta 
ja siitä selviytyminen voidaan varmistaa. Tämä on ehdotuksessa otettu huomioon taloudellisena tukemisena. 
Koulutus ja työnohjaus tulisi myös olla taloudellisen tuen piirissä, jotta ammattitaitoa saadaan kehitettyä ja 
ylläpidettyä sekä tarvittavat verkostot rakennettua. 
 
 
 
 
 
 
 
Helsinki 8.11.2006 
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Lausunto 

Kaakkois-Suomen TE-keskus toteaa kannanottonaan seuraavaa: Yleistä 



 

 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käynnistäminen myös Suomessa on tärkeä toimenpide 
vaikkakaan Suomen osalta ei ole olemassa tutkimustietoon pohjautuvia arvioita ihmiskaupan uhrien 
määrästä tällä hetkellä. Jatkossa kuitenkin tehtyjen arvioiden mukaan Suomi näyttäisi toimivan yhä 
tärkeämpänä ihmiskaupan kauttakulkumaana ja jossain määrin myös kohdemaana. 
 
Erittäin tärkeää on, että tiedon kulun varmistaminen viranomaisten kesken ja myös niin, että uhrit ovat 
tietoisia ja tiedostavat mitä yhteistyöhön lähteminen viranomaisten kanssa tarkoittaa. Ehdotus tukee myös 
yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista 
 
Kaakkois-Suomen TE-keskus pitää ehdotusta selkeänä ja hyvin perusteltuna. 
 
 

Yksityiskohtaiset kommentit 
 
3 a § Pakolainen tätä lakia sovellettaessa 
Ehdotuksessa todetaan, että kunta ja työvoima- ja elinkeinokeskus voisivat sopia... palveluista ja niiden 
korvauksista.... 
Kaakkois-Suomen TE-keskus pitää tärkeänä, että rahoitukseen ja korvauksiin liittyvät kysymykset on 
selkeästi määritelty kuntien ja TE-keskuksen välillä ja että kaikilla osapuolilla on selkeä kuva mitä 
palveluja ja tiikitoimia on mahdollisuus järjestää kunnan toimesta ja mitkä niistä kuuluvat korvausten 
piiriin. 

4 § Kustannusten korvaaminen 
 
Ehdotuksessa todetaan, että työvoima- ja elinkeinokeskus voisi henkilön kotikunnan hakemuksesta korvata 
kunnassa tuotettujen tai hankittujen palvelujen kustannukset, jotka aiheutuvat... 
Kaakkois-Suomen pitää tärkeänä, että kunnan, TE-keskuksen ja vastaanottokeskuksen johtajan kesken 
neuvotellaan etukäteen niistä palveluista, joita halutaan korvausten piiriin. Ennakointi vähentää 
väärinkäsitysten mahdollisuutta ja myös lisää yhteistä ymmärrystä hankittavista palveluista ja toimenpiteistä. 
Erittäin hyvänä pidetään sitä, että pykälässä on todettu mitä palveluja pidetään ko. palveluina kuten esim. 
kidutettuihin ja hyväksikäytettyihin erikoistunut psykologinen tai psykoterapeuttinen tuki. Erittäin tärkeää on 
neuvotella niistä kustannuksista, joita kunnalla aiheutuu suuremman ryhmän palveluiden järjestämisestä. 
 
Tarvittavista menettelyistä tulee sopia ennakkoon järjestelmän toimivuuden takaamiseksi. 
 
 

24 b § Auttamisen toimeenpano 
Ehdotuksessa todetaan että... ostopalvelujen hankkimisesta vastaanottokeskus voisi tehdä puitesopimuksia ja 
että puitesopimukset kilpailutettaisiin. 
Kaakkois-Suomen TE-keskus pitää oikeana menettelynä, että sopimusmalli on puitesopimus koska se antaa 
joustavuutta ja myös tarvittavaa nopeutta palvelujen hankintaan kunhan itse kilpailutus on tehty riittävän 
laajana sisältäen mahdollisimman monia ennakoitavissa olevia tarvittavia palvelujen osa-alueita ja 
toimenpiteitä. 
Kaakkois-Suomen TE-keskus kuitenkin toteaa, että kilpailutus ei saa tässä tapauksessa muodostua järkevän 
toiminnan esteeksi ja lisäksi sen, että vastaanottokeskuksia ei tulee rasittaa hankintaan liittyvillä menettelyillä 
vaan hankintatoimi tulee järjestää muilla tavoin. 
 
 

25 e § Moniammatillinen arviointiryhmä 
Arviointiryhmä toimii Joutsenon vastaanottokeskuksen tukena mutta tehtävä on valtakunnallinen. Tehtävä 
vaatii moniammatillisen ryhmän jäseniltä valmiuksia perehtyä ja kouluttautua maailmanlaajuisen 
ihmiskaupan kysymyksiin. Tällöin tulee myös miettiä työryhmän kokoonpanoa niin, että työryhmän jäsenillä 
tulee olla laajemmat  toimintavaltuudet kuin mitä paikallisviranomaisilla on. 
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Asia: HE 183/2006 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI MAAHAN- 

MUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Ihmiskaupan uhrien auttaminen ehdotetaan hallituksen esityksessä toteutettavaksi 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin 
(493/1999) sisällytettävien muutosten avulla. Auttamiseen kuuluviin palveluihin ja tukitoimiin 
sisältyisi oikeudellista ja muuta neuvontaa, kriisiapua, sosiaali-ja terveyspalveluja, 
tulkkipalveluja sekä muita tukipalveluja, majoitus tai asuminen, toimeentulotuki ja muu 
tarpeellinen huolenpito sekä turvallisen paluun tukeminen. Palveluja ja tukitoimia annettaessa 
otettaisiin erityisesti huomioon sekä ihmiskaupan uhrin että palveluja ja tukitoimia järjestävän 
henkilöstön turvallisuus. 
 
Tiiviisti esitettynä ihmiskaupan uhrit saisivat esityksen mukaan avun kolmen eri tilanteissa 
toteutuvan kanavan kautta. Uhrit joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, saisivat avun Oulun ja 
Joutsenon vastaanottokeskuksien koordinoiman moniammatillisen auttamisjärjestelmän kautta 
valtion varoista. Ulkomaalaislain nojalla välittömästi tai tilapäisen oleskeluluvan jälkeen 
jatkuvaluonteisen oleskeluluvan saavat uhrit rinnastettaisiin laissa pakolaisiin. Nämä henkilöt 
sijoitettaisiin kuntiin pakolaisten tapaan, ja myös heille järjestettävistä palveluista 
maksettaisiin kunnalle korvausta pakolaisista maksettavaa korvausta vastaavalla tavalla. 
Suomessa jo ennestään asuvat ja kotikunnan omaavat uhrit saisivat avun kotikuntansa kautta ja 
sen kustannuksella lukuun ottamatta ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia erityistarpeita, 
joihin kunta voisi saada korvausta valtion varoista. 
 
Valiokunnalle annetuissa lausunnoissa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa esitystä 
pidetään yleisesti myönteisenä, perusteltuna ja tarpeellisena. Myös esityksen uhrilähtöistä 
näkökulmaa pidetään yleisesti keskeisenä. Lain nimike on ollut käytössä sen voimaantulosta 
lähtien vuonna 1999 ja vakiintunut käyttöön. Laki sisältää tälläkin hetkellä nirnikkeessä 
mainittujen ryhmien lisäksi erilaisia erityisryhmiä, joten nimikkeen muuttaminen tässä 
yhteydessä ei olisi tarpeellista, vaan se voisi olla mahdollista tulevaisuudessa lain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. Lakiehdotuksen 3 a §:n 1 momentin 5 kohdan maininta 
ulkomaalaislain 54 §:n 5 momentin soveltamisesta ihmiskaupan uhrien lisäksi myös kahden 
vuoden ajan ulkomaalaislain 51 §:n nojalla oleskelleisiin henkilöihin on tarkoituksellista myös 
tämän erityisryhmän sisällyttämiseksi lain piiriin. 
 
Lausunnonantajista etenkin ulkoasiainministeriö pitää lausunnossaan tärkeänä sitä, että 
auttamisjärjestelmän piiriin voidaan ottaa myös henkilö, joka on erityisen avun tarpeessa 
ihmiskaupparikosta tutkittaessa - muun muassa todistajan asemassa oleva 
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henkilö. Sisä^iainministeriö painottaa saman seikan tärkeyttä rikosten selvittämisen kannalta. 
 



 

 

Vähemmistövaltuutetun mainitsemaa asiaa siitä, että lain säännöksiä sovellettaisiin myös 
ihmissalakuljetuksen kohteeksi joutuneisiin henkilöihin pidettiin uhrien auttamista selvittäneessä työryhmässä 
liian laajana puhumattakaan siitä, että säännösten piiriin olisi otettu kaikki vakavien rikosten kohteeksi 
joutuneet ulkomaalaiset. Tämän sijaan ehdotuksessa on pyritty pitämään kynnys ihmiskaupan 
tunnusmerkkien täyttymiseen ja auttamisen piiriin pääsemiseen matalalla eri tilanteissa myös huomioon 
ottaen rajanveto laittoman maahantulon järjestämiseen nähden. Päätöstä tehtäessä luonnollisesti kuullaan 
rikosepäilyä tutkivaa viranomaista, ja jos viitteitä ihmiskaupasta ei löydy, henkilöä ei tule ottaa 
auttamisjärjestelmän piiriin. 
 
Lausunnoissa kiinnitetään huomiota myös päätöksentekoon. Päätettäessä auttamisen piiriin ottamisesta ja 
auttamisen päättymisestä vastaanottokeskuksen johtaja on virkavastuullinen päätöksentekijä, ja kysymyksessä 
on hallintolain mukainen hallintopäätös. Näiden päätösten ohella myös yksittäisistä auttamistoimista voi 
valittaa, mutta toimista ei tehdä erillisiä päätöksiä. 
 
Moniammatillisen arviointiryhmän on tarkoitus nimensä mukaisesti tuoda alueellista tai valtakunnallista 
asiantuntijatukea monimuotoisten ja yksittäistapauksissa vaihtelevien ihmiskauppatapausten riittävään 
arviointiin sekä avun tarpeen että auttamisen sisällön osalta. Luvun otsikon ja 25 e §:n ensimmäisen virkkeen 
mukaisesti ryhmän toimivalta ei ulottuisi ihmiskaupan uhrien auttamisen ohella vastaanottokeskuksen 
muuhun toimintaan, ja ryhmän tehtävät ilmenevät kyseisen pykälän 4 momentista varsin kattavasti. 
Vastaanottokeskuksen johtaja voisi tarvittaessa antaa arviointiryhmälle uhrin välttämättömät henkilötiedot, 
mutta ryhmä ei voisi luovuttaa tietoja ulkopuolisille, vaan tässä toimijana olisi aina vastaanottokeskuksen j 
ohtaj a. 
 
Ihmiskauppailmiö vaatii moninaisuutensa vuoksi myös sen, että arviointiryhmän asiantuntemusta voitaisiin 
poliisin, rajavartiolaitoksen sekä sosiaali-ja terveysalan asiantuntijoiden lisäksi tarvittaessa täydentää 
kuulemalla ryhmään kutsuttavia asiantuntijoita, kuten Ulkomaalaisviraston, työsuojelupiirin, opetusalan, 
kansalaisjärjestöjen tai kriisityön asiantuntijuuden edustajia. Tilapäisen asiantuntijoiden kuulemisen 
säätäminen varsinaisten jäsenten nimeämisen ohella TE-keskuksen tehtäväksi vaikuttaisi toimivuuden 
kannalta kankealta järjestelyltä. Ryhmän konsultatiivisen roolin vahvistumisesta huolehdittaisiin 
kouluttautumista ja muuta asiantuntijuuden kehittymistä tukemalla. 
 
Etenkin ulkoasiainministeriö kiinnittää huomiota myös siihen, että esitys jättää avoimeksi 
auttamisjärjestelmään kuulumisen päättymisen. UM:n mukaan on varmistettava, että kynnys putoamiselle 
järjestelmän piiristä pidetään tarpeeksi korkealla eikä esimerkiksi ihmiskaupan tunnusmerkistön putoaminen 
pois 
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Auttamisen päättyessä mahdollisuus paluumuuttoavustukseen koskisi kaikkia auttamisen piirissä olevia tai 
olleita ihmiskaupan uhreja, jotka palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa tai lähtömaahansa, myös silloin kun 
paluu tapahtuu oma-aloitteisesti. 
Myös paluumuuttotilanteissa päätöksenteko olisi vastaanottokeskuksen johtajalla moniammatillisen 
arviointiryhmän tukemana. 
 
Järjestelmään kuulumisen päättyminen on jätetty tietoisesti joustavaksi juuri siksi, että tilanteet vaihtelevat. 
Myös rikostutkinnan nimikkeet vaihtelevat, ja käytännössä ihmiskaupan nimikkeellä alkanut rikostutkinta 
saattaa muuttua tutkinnan edetessä esimerkiksi kiskonnan tapaiseksi työsyrjinnäksi. Myös päinvastainen 
tapaus on mahdollinen: esimerkiksi työsyrjinnän, parituksen tai talousrikosten yhteydessä saattaa paljastua, 
että kysymys on ihmiskaupasta, vaikka tutkinta on aloitettu muista syistä. Tapaukset ovat osoittautuneet niin 
erilaisiksi, ettei yhtenäistä avun päättämisen linjausta ole mahdollista tehdä aiheuttamatta vahinkoa joillekin 
uhreille liian kapean määritelmän takia. Tapausten monimuotoisuuden, yksilöllisen käsittelyn ja uhrin 
tulevaisuuden turvaamiseksi vastaanottokeskuksen johtaja tekee arvioinnin avun päättämisestä ja päätöksen 
tästä moniammatillisen arviointiryhmän tukemana. Auttamisen piiristä poistumisesta ilmoitettaisiin muiden 
hallinnonalojen viranomaisille tapaukseen liittyvien tarpeiden mukaan. 



 

 

 
Ihmiskaupan monimuotoisuuden ja auttamisen matalan kynnyksen tarpeen vuoksi esityksessä ei ole 
myöskään turvauduttu siihen, että rikoslaki tai ulkomaalaislaki pystyisivät määritelmillään kattamaan myös 
ihmiskaupan uhrien auttamisen tarpeet. Uhrin määritelmä on pyritty muotoilemaan avun tarpeen 
näkökulmasta niin, että se toimii myös yhdessä ulkomaalaislain ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa ja harkinta-
aikaa koskevien säännösten ja rikoslain ihmiskauppasäännösten kanssa erityisesti rikostutkinnan tarpeita 
tukien myös silloin, kun kysymyksessä on todistajana toimiminen tai useilla rikosnimikkeillä etenevä tutkinta. 
Esityksen valmistelussa on oltu tietoisia siitä, että todistajien suojelua koskeva lainsäädäntö tulee kehittymään 
myöhemmin. 
 
Ulkoasiainministeriö kiinnittää huomiota myös uhrin mahdollisuuksiin saada tietoa. Uhrille pyritään 
antamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa - jo järjestelmän piiriin tulemista pohdittaessa - riittävästi 
tietoa ja selkeä käsitys siitä, mitä auttamisen piiriin tuleminen, palvelut ja tukitoimet sekajärjestelmästä 
poistaminen henkilön näkökulmasta todellisuudessa tarkoittaa. Asia on tärkeä siksikin, että edellä mainitulla 
tavalla on turvattava erityisesti auttamisen piiristä poistuvien henkilöiden asema: uhrin tulee pystyä 
siirtymään auttamisen ulkopuolelle elinolot, toimeentulo ja turvallisuus järjestettynä. Alkuvaiheen 
informoinnissa on viranomaisten järjestämän tiedotuksen ja neuvonnan lisäksi myös järjestöillä tärkeä rooli 
muun muassa etsivän työn ja kulttuurisensitiivisen lähestymistavan painottamiseksi. Järjestöt tarvitsevatkin 
rahoitusta näiden toimintamuotojen kehittämiseen Suomessa. 
 
Myös vähemmistövaltuutettu kiinnittää huomiota siihen, että ihmiskaupan uhrilla tulee olla riittävät 
mahdollisuudet saada tietoa ja tulla kuulluksi asiassaan. Myöskin järjestöt ovat tuoneet esiin uhrin oikeuden 
tulla kuulluksi ja osallistua itseään koskevaan päätöksenteon valmisteluun mahdollisesti avustajaa käyttäen. 
Huomiot ovat oikeansuuntaisia, ja hallituksen esityksessä tuodaankin esiin riittävät mahdollisuudet tietojen 
saantiin muun muassa kulttuuritulkkauksen tukemana, ja auttamisjärjestelmän sisältöihin jo sinänsä kuuluu 
oikeudellinen ja muu neuvonta auttamisen kaikissa vaiheissa. Oikeudellisten palvelujen saaminen ei 
kuitenkaan voi olla sidottu esimerkiksi vastaanottokeskuksen tiedossa oleviin juristeihin, vaan henkilöillä 
tulee olla oikeus valita itse avustajansa. 

 
Oikeudellisen neuvonnan saamista on määrä tarkentaa työministeriön asettaman 
turvapaikanhakijoiden ja eräiden ulkomaalaisten oikeusapua selvittävän työryhmän raportissa 
tämän vuoden lopussa. Työryhmän toimenkuva sisältää myös ihmiskaupan uhrien oikeusavun ja 
oikeudellisen neuvonnan, ja asia jätettiin tämän vuoksi ihmiskaupan uhrien auttamista 
selvittäneen työryhmän tehtävien ulkopuolelle. 
 
Oikeudellisen ja muun neuvonnan turvaamisen ohella on selvää, että päätöksenteossa 
ja asiakkaan kuulemisessa tulee noudattaa hallintolakia, ja asiasta on maininta myös 
lakiesityksessä. Uhrit eivät kuitenkaan ole pelkän uhriutensa nojalla sosiaalihuollon 
asiakkaita ellei näin muista olosuhteista johdu tai tätä koskevaa päätöstä muussa 
viranomaisessa tehdä. Viittausta sosiaalihuollon asiakaslakiin ei ole tämän vuoksi 
sisällytetty esitykseen, vaikka asioilla onkin nähty valmistelussa yhteys. Uhrin 
henkilötietojen luovuttamisesta tarvittaessa myös ilman lupaa, kuten myös 
luovutettavien tietojen sisällöstä ja tietojen saajasta olisi ilmoitettava asianomaiselle 
henkilölle. Tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan sen aikaisemmin esittämät 
tietojen käsittelyä ja luovutusta koskeneet ehdotukset on otettu esityksen valmistelussa 
huomioon. t 

 
Uhrin kuulemisen näkökulmasta asiakkaan suostumus auttamisesityksen tekemiseen 
vaadittaisiin nimenomaisesti, kun palvelujen piiriin ottamista esittää muu kuin poliisi, 



 

 

rajatarkastusviranomainen tai Ulkomaalaisvirasto. Näidenkin osalta lakiehdotukseen sisällytetty 
maininta siitä, ettei palveluja ja tukitoimia voi antaa vastoin henkilön tahtoa, tarkoittaa sitä ettei 
päätöstä järjestelmän piiriin ottamisesta voi tehdä henkilöä kuulematta. Myös 
säännösehdotuksen valtuuttava eikä velvoittava muoto tarkoittaa sitä, että kysymyksessä ei ole 
pelkästään viranomaisen tekemä hallintopäätös, vaan myös henkilön suostumuksen vaativa ja 
vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuva toimi. Asetuksella tapahtuvan toimivaltaisista 
vastaanottokeskuksista säätämisen tarkoituksena on toimivaltaisten keskusten osoittaminen 
muiden joukosta eikä viranomaisen velvollisuuden jättäminen ehdolliseksi. 
 
Samoin myös auttamisen piiristä poistuminen on vapaaehtoista, vaikka avun päättymisen 
yhteydessä pyritäänkin turvaamaan mahdollisimman hyvin jatkuvuus ja elinolosuhteiden 
asianmukainen järjestäminen. Kuulemisen lisäksi luottamuksen ja turvallisuuden säilyttäminen 
kaikissa tilanteissa uhrin - varsinkin lapsen - ja auttajien välillä on työn onnistumisen kannalta 
yksi keskeisimmistä asioista. 
 
Myös viranomaisten tulee pystyä tukemaan toistensa toimintaa ihmiskaupan vastaisessa työssä. 
Tämän vuoksi perusteluosassa mainitaan, että muun tahon kuin poliisin, 
rajatarkastusviranomaisen tai ulkomaalaisviraston kautta järjestelmään tulevista henkilöistä 
ilmoitettaisiin viivytyksettä poliisille. Vastaanottokeskukset ja järjestöt huolehtisivat yhdessä 
siitä, että asiakkaita informoidaan järjestelmän piiriin tulemisen johtavan poliisille tehtävään 
ilmoitukseen ja harkintaan viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä rikollisten vastuuseen 
saattamiseksi. Järjestön ensi vaiheen ja etsivän työn kontakteissa ilmoitusvelvollisuutta ei 
matalan kynnyksen avunsaannin ja tavoitettavuuden vuoksi olisi, vaan velvollisuus tulisi 
ajankohtaiseksi otettaessa henkilö viranomaisten järjestämien palvelujen ja tukitoimien piiriin. 
 
Järjestöjen ja muiden toimijoiden toteuttamien palvelujen saatavuus ja toimivuus pyrittäisiin 
takaamaan vastaanottokeskusten ennakkoon tekemien puitesopimusten 
avulla. Palvelujen ja tukitoimien osalta tarkoitus olisi, etteivät kaikki auttamisen piirissä olevat 
uhrit toki saisi kaikkia järjestelmään kuuluvia palveluja, vaan palvelun tarpeet ja niiden kesto 
arvioitaisiin yksilöllisesti moniammatillisen arviointiryhmän tuella. On kuitenkin kiinnitettävä 
erityisesti huomiota siihen, että varsinkin uhrien tarvitseman psyykkisen tuen antamiselle ja 
kehittämiselle saadaan maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen kehittämisen yhteydessä 
riittävät ja valtakunnallisesti kattavat resurssit. Myös kirkoilla ja muilla uskonnollisilla 
yhteisöillä saattaa olla varsinkin henkisen, hengellisen ja sosiaalisen tuen alueella tärkeä rooli 
uhrien auttamisessa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön mainitsemassa lastensuojelulain kokonaisuudistusta koskevassa 
hallituksen esityksessä (HE 252/2006) ehdotetut ilmoitusvelvollisuutta, huostaanoton 
edellytyksiä ja rajoitustoimenpiteitä koskevat muutokset on laadittu ottaen huomioon alaikäiset 
ihmiskaupan uhrit ja heidän asumisensa muun muassa vastaanottokeskuksissa. Lakiehdotukset 
tukevat hyvin toisiaan. Ulkomaalaisviraston mainitsema DNA-tutkimusten hyödyntäminen 
saattaisi olla joissakin tapauksissa avuksi lapsikaupan ehkäisemisessä, mutta mahdollisuus 
tutkimusten käyttöön kuuluu viraston lausunnossaan mainitsemaan tapaan ulkomaalaislaissa 
säädettäväksi. Lapsen palauttamisessa - myös vanhemmille - on sen sijaan aina varmistettava 
lapsen edun toteutuminen. 
 
Ilmoitusvelvollisuus ulotettaisiin lastensuojelulain 25 §:ssä koskemaan turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskuksia. Voimassa olevasta laista poiketen lastensuojelulain 40 §:ssä ehdotetaan 
käytettäväksi kodin olosuhteiden sijasta sanaa kasvuolosuhteet. Säännöstä voitaisiin tällöin 
soveltaa myös esimerkiksi vastaanottokeskuksissa oleviin lapsiin, joiden kohdalla ei 
varsinaisesti voida puhua kodin olosuhteista, mutta heidän terveytensä tai kehityksensä saattaa 
olla vakavasti uhattuna ihmiskauppaan liittyvien olosuhteiden vuoksi. Lapsi saattaa olla 
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ihmiskaupan uhri, uudelleen uhriutumisen vaarassa tai vaarassa joutua uhrin asemaan 
esimerkiksi kauttakulkumatkan jälkeen. 
 
Lisäksi jo 1.11.2006 voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset yhteydenpidon rajoittamisesta 
sijaishuollon aikana sekä lastensuojelulaitoksissa sovellettavista rajoitustoimenpiteistä tukevat 
mahdollisuuksia erityisen suojelun tarpeessa olevan alaikäisen ihmiskaupan uhrin tukemiseen. 
Aikuinenkaan uhri ei aina tunnista olevansa ihmiskaupan kohde puhumattakaan alaikäisestä, 
jonka odotukset tulevaisuudesta saattavat olla täysin ihmiskaupparikollisten valheiden ohjaamia 
ja uudelleen uhriutumisen vaara tämän vuoksi erittäin suuri. Uudelleen uhriutumisen vaaran 
vuoksi hyvistä käytännöistä sopimisen tulee olla periaatteena myös koulun kanssa. 
 
Kuntatoimijoiden lausunnoissa on mainittu näkemys, jonka mukaan kotouttamislain 4 §:ssä 
tulisi mainita, että uhriasemasta johtuvista erityisistä palveluista ja tukitoimista aiheutuneet 
kustannukset tulisi kokonaisuudessaan ja kaikissa tapauksissa korvata kunnille. Esityksen 
mukaan kotikunnan omaavien uhrien erityiskorvauksista säädettäisiin kuitenkin valtioneuvoston 
asetuksella, joka määrittelisi millaisista syistä korvausta voitaisiin maksaa. Korvauksen 
maksajana toimiva TE-keskus konsultoisi näissä tapauksissa aina toimivaltaisen 
vastaanottokeskuksen johtajaa, jonka tulisi kuulla moniammatillista arviointiryhmää 
asiantuntijoiden näkemysten saamiseksi palvelujen tarpeesta ja yhteydestä uhriasemaan. TE-
keskusta korvauksen maksajana ei 
ole mainittu lakitekstissä, kuten ei pakolaistenkaan osalta, vaan maininta sisältyy perusteluihin. 
 
Toiminnan koordinaatiosta etenkin suurien kaupunkien kanssa sovittaisiin Helsingin 
kaupunginkin mainitsemaan tapaan TE-keskuksen ohjaamana yhdessä kuntien ja toimivaltaisten 
vastaanottokeskusten kanssa. Lisäksi kuntatoimijoille järjestettäisiin koulutusta ihmiskaupasta, 
auttamistyön järjestämisestä ja kustannusten korvaamisesta. Vastaanottokeskuksen 
sijaintikunnan viranomaiset eivät kuitenkaan välttämättä kuuluisi arviointiryhmään, vaan TE-
keskus nimeäisi jäsenet tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Sijaintipaikkakunnan 
sosiaaliviranomainen on joka tapauksessa keskeinen yhteistyökumppani ja verkostotoimija 
varsinkin alaikäisten uhrien vastaanottoon keskittyvällä paikkakunnalla. 
 
Alaikäisten sijoittamisen ja rajoitustoimenpiteiden yhteydessä tulee kuntienkin kannalta 
huomioida kaksi erillistä tilannetta. Rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kunnan 
sosiaaliviranomaisen tekemää huostaanottoa ja lastensuojelulaitoksen johtajan päätöstä. 
Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää aina vain hyvin rajoitetun ajan puitteissa. Huostaanotto- ja 
sijaishuoltotilanteissa kotikuntaa vailla oleva lapsi ei kuitenkaan siirtyisi kunnan 
sosiaaliviranomaisen lastensuojelulain nojalla tekemien päätösten nojalla kustannusten osalta 
kunnan vastuulle, vaan säilyisi päätöksentekoa koskevista lastensuojelulain vaatimuksista 
huolimatta valtion kustannusvastuulla. Vastaanottokeskuksen johtajalla olisi taas huostaanotosta 
riippumatta mahdollisuus muissa tilanteissa päättää lapsen sijoittamisesta vastaanottokeskuksen 
yhteydessä toimivan ryhmäkodin sijaan muualle esimerkiksi pelkästään turvallisuussyistä. 
 
Eduskunnalle annettavaan vuoden 2007 talousarvioesitystä täydentävään esitykseen on tarkoitus 
sisällyttää maininnat mahdollisuudesta käyttää määrärahoja pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevilta momenteilta myös ihmiskaupan uhrien 
auttamiseen. Auttamisjärjestelmän resursoinnista kokonaisuudessaan on mahdollisuus päättää 
tarkemmin valtion vuoden 2008 talousarvion yhteydessä, kun kokemuksia auttamisen 
kustannuksista on kertynyt enemmän. 
 
Raha-automaattiyhdistyksen toivottava rooli järjestöjen toimintojen kehittämisessä tulee 
ilmeisesti myös tarkasteluun ensi vuoden aikana. Järjestöjen toiminta on tärkeää uhrien 
varhaisen tavoittamisen ja kulttuurisensitiivisten lähestymistapojen kehittämisen vuoksj, ja 



 

 

tämäntyyppiset viranomaistyöhön kuulumattomat toiminnot soveltuisivatkin RAY:n lausunnon 
mukaan oikein hyvin tuen piiriin. Auttamisen kannalta on hyvin merkityksellistä, että myös ne 
uhrit voidaan tavoittaa, joilla ei ainakaan ensi vaiheessa ole halua tai mahdollisuutta ottaa 
yhteyttä viranomaisiin. 
 
Järjestöjen tekemän työn tulee lausunnoissa painotettuun tapaan olla ensi sijassa ammatillisesti 
toteutettua, ja tämä vaatii ihmiskauppaa koskevan koulutuksen järjestämistä ja 
koulutussisältöjen liittämistä esimerkiksi sosiaali-ja terveysalojen opemssuunnitelmiin. Myös 
koulutuksen resursoinnin tarve on oleellinen pyrittäessä luomaan järjestöille ja muille toimijoille 
todelliset edellytykset osallistua ihmiskaupan uhrien auttamiseen. 
 
Uhrilähtöinen näkökulma on esityksessä keskeinen, ja järjestötahoilla esiin tuotu näkemys siitä, 
että auttaminen kytkettäisiin uhrin velvoitteeseen tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, on 
vain yksi puoli asiasta. Myös viranomaisten tulee voida 
tukea toistensa tavoitteita, joista yksi on rikollisten saattaminen vastuuseen ieoistaan. 
Auttamisjärjestelmän tehtävänä on kuitenkin uhrin auttaminen, eikä esitys sisällä järjestöille tai 
muille auttajille asetettuja velvoitteita toimia tietojen hankkijana rikostutkintaa tekeville 
viranomaisille. Esitys ei kuitenkaan sisällä ehdotusta muuttaa rikoslain 15 luvun 10 §:n 
mainintaa törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä, johon lukeutuvat myös ihmiskauppa ja 
törkeä ihmiskauppa. Poliisilla on luonnollisesti muun lainsäädännön nojalla mahdollisuus 
hankkia tehtävänsä toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. 
 

Auttamistyön kaikessa toiminnassa tulee painottaa turvallisuutta, ja turvallisuudesta tulee 
huolehtia uhrin itsensä, hänen läheistensä sekä toimijoiden osalta. Pääperiaatteena olisi poliisin 
toimintaan nojautuminen ja poliisin kuulemina turvallisuusjärjestelyissä. Myös paikallisesti 
turvallisuudesta huolehtisi pääsiassa paikallispoliisi, ja turvallisuutta lisättäisiin tarvittaessa 
asiaankuuluvilla toimintatavoilla, teknisillä järjestelyillä ja yksityisten palvelujen tuella poliisia 
kuullen. 
 
Järjestelmän vaatima seurannan tarve toteutettaisiin työministeriön hallinnonalalle luotavien 
teknisten, taloudellisten ja toiminnallisten menettelytapojen avulla Lisäksi ihmiskaupan 
vastaisen työn valtakunnallista toteutumista seuraamaan on habituksen ihmiskaupan vastaisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti määrä asettaa lähitulevaisuudessa kansallinen raportoija. 
Ihmiskaupan vastaista työtä ohjaaja seuraa jo työministeriön edellä mainitun 
toimintasuunnitelman nojalla asettama ohjausryhmä, jossa on laajasti mukana valtionhallinnon, 
kolmannen sektorin ja kuntien edustus. 
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Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
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- tietosuojavaltuutettu 

- Tasa-arvovaltuutetun toimisto 

- keskusrikospoliisi 

- Kirkkohallitus 

- Suomen Punainen Risti. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta annettuun lakiin säännökset ihmiskaupan uhreille annettavia palveluja ja 

tukitoimia toteuttavasta auttamisjärjestelmästä. Esityksen tavoitteena on tarpeellisen 

toimeentulon ja huolenpidon järjestäminen ihmiskaupan uhreille järjestämällä oikeudellista ja 

muuta neuvontaa, kriisiapua, tukipalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä majoitus tai 

asuminen, toimeentulotuki, tulkkipalveluja ja muu tarpeellinen huolenpito. Lisäksi ehdotetaan, 

että eräät jatkuvan oleskeluluvan saaneet ihmiskaupan uhrit ja heidän perheenjäsenensä 

rinnastettaisiin laissa pakolaisiin. 

Säännöksiä ihmiskaupan uhrien auttamisesta voitaisiin soveltaa henkilöön, jolle on 

annettu ulkomaalaislain 52 b §:ssä tarkoitettu harkinta-aika tai jolle on myönnetty ul-

komaalaislain 52 a §:n 1 momentissa tarkoitettu oleskelulupa taikka jonka muutoin voidaan 

olosuhteiden perusteella arvioida olevan ihmiskaupan uhri tai erityisen avun tarpeessa 

ihmiskaupparikosta tutkittaessa. Auttamisjärjestelmä perustettaisiin valtioneuvoston 

hyväksymän ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman mukaisesti turvapaikanhakijoiden 

vastaanottojärjestelmän yhteyteen. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
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Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin 

(493/1999, jäljempänä kotouttamislaki) esitetään lisättäväksi säännökset ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmästä. Auttamiseen kuuluviin palveluihin ja tukitoimiin sisältyy oikeudellista ja 

muuta neuvontaa, kriisiapua, sosiaali- ja terveyspalveluja, tulkkipalveluja sekä muita 

tukipalveluja, majoitus tai asuminen, toimeentulotuki ja muu tarpeellinen huolenpito sekä 

turvallisen paluun tukeminen. 

Uhrien auttamiseen on kolme eri kanavaa uhrin asemasta ja tilanteesta riippuen. Uhrit, 

joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, saavat avun työministeriön asetuksella nimettävien 

vastaanottokeskuksien koordinoiman moniammatillisen auttamisjärjestelmän kautta valtion 

varoista. Ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin tai 54 §:n 5 momentin nojalla välittömästi tai 

tilapäisen oleskeluluvan jälkeen jatkuvaluonteisen oleskeluluvan saavat uhrit ehdotetaan 

rinnastettavan laissa pakolaisiin. Näille henkilöille järjestettävistä palveluista maksetaan 

kunnalle korvausta pakolaisista maksettavaa korvausta vastaavalla tavalla. Uhrit, jotka jo asuvat 

ja joilla on kotikunta Suomessa, saavat avun kotikuntansa kautta ja sen kustannuksella. 

Ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvia erityistarpeita varten kunta voisi saada korvausta valtion 

varoista. 

Lainmuutoksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin neuvoston direktiivin 

2003/8l/EY vaatimukset ihmiskaupan uhrin auttamisen osalta. Direktiivin mukaiset ihmiskaupan 

uhrien oleskeluoikeutta koskevat ulkomaalaislain muutokset ovat tulleet voimaan 31.7.2006 

lailla 619/2006 (HaVM 11/2006 vp — HE 32/2006 vp). 

Valiokunta pitää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää tarpeellisena. Järjestelmän 

ensisijainen tarkoitus on ihmiskaupan uhrien auttaminen. Valiokunta korostaa ih-

misoikeusperustaista ja uhrilähtöistä näkökulmaa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Auttamisjärjestelmä myös tukee rikostutkintaa ja edistää 

ihmiskaupan vastaista toimintaa sekä pyrkii ehkäisemään uudelleen uhriutumis-ta. 

Ihmiskaupan uhrit ovat haavoittuvassa asemassa ja on tärkeää, että avun tarpeeseen 

vastataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa uhrien tavoitettavuuden ja usein kiireellisen 

avun tarpeen vuoksi. Kynnys avun saamiseksi tulee olla riittävän matalalla myös tilanteissa, 

joissa on vasta epäily ihmiskaupasta. On perusteltua, että järjestelmässä on pyritty ottamaan 
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huomioon eri asemassa olevat uhreiksi joutuneet ihmiset ja turvaamaan heidän mahdollisuutensa 

päästä avun piirin. Ihmiskaupan uhrit eivät välttämättä ole kolmansien maiden kansalaisia, vaan 

he voivat olla myös EU-kansalaisia. Ihmiskaupan uhri voi olla myös Suomessa vakituisesti 

asuva tai Suomen kansalainen. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää voidaan soveltaa 

myös henkilöihin, jotka ovat erityisen avun tarpeessa ihmiskaupparikosta tutkittaessa. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi todistajan asemassa olevat henkilöt. Todistajansuojelua koskevaa 

lainsäädäntöä on saadun tiedon mukaan tarkoitus tulevaisuudessa kehittää. Tässä yhteydessä 

valiokunta kiinnittää huomiota erityisesti todistajien ulko-maalaisoikeudellisen aseman 

tarkentamiseen. 

Valiokunta tähdentää viranomaisten, järjestöjen ja muiden auttamisjärjestelmään 

kuuluvien toimijoiden roolia auttamisjärjestelmästä sekä uhrin oikeuksista ja velvollisuuksista 

informoimisessa. Uhrilla tulee olla mahdollisuus saada selkeä käsitys ja riittävästi tietoa 

auttamisjärjestelmästä, asioiden etenemisjärjestyksestä, vaihtoehdoista ja niiden seurauksista 

sekä mahdollisuus saada apua ja oikeudellista neuvontaa eri toimintavaihtoehtojen vaikutuksista. 

Tämä on tärkeää sekajärjestelmän piiriin otettujen kannalta että myös niiden kannalta, jotka 

vasta ehkä harkitsevat järjestelmän piiriin hakeutumista. On tärkeää, että henkilöä kuullaan 

asiassa. Valiokunta viittaa yleissäännöksenä hallintolain (434/2003) neuvontaa ja asianosaisen 

kuulemista koskeviin säännöksiin. Lakiehdotuksen 25 c §:n mukaan palveluja ja tukitoimia ei 

voida antaa vastoin henkilön tahtoa. Tämän on ymmärrettävä koskevan sekä järjestelmän piiriin 

ottamista että yksittäisen palvelun tai tukitoimenpiteen antamista. Valiokunta pitää ensiarvoisen 

tärkeänä, 

otto lliK-riT t rr\i irot In r\++n o ouHo timco i n f Aimio Qiiffoiion IrnMnnn ilman i->£*1 \s~r\ o    Tfiti-iQ r\r\ ftrX-r* 

vutt unin v vyji v ui mu iiaa auiiajiuiaa ju lv/juxixo. uunuj        rvciixoou. xxxxxtux ljv/xxvv/o,. x ci jm. a. \ jlx ivuu 

onnistumisen kannalta yksi keskeisimmistä seikoista. 

Saadun tiedon mukaan oikeudellisen neuvonnan saamista tarkennetaan työministeriön 

asettaman, turvapaikanhakijoiden ja eräiden ulkomaalaisten oikeusapua selvittävän työryhmän 

raportissa kuluvan vuoden lopussa. Työhön sisältyvät myös ihmiskaupan uhrien oikeusapua ja 

oikeudellista neuvontaa koskevat kysymykset. Valiokunta kiirehtii oikeudellisen neuvonnan 
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järjestämistä. Toiminnan koordinointiin ja asianmukaisiin voimavaroihin on tarpeen kiinnittää 

erityistä huomiota. 

Lasten kohdalla on erityisen tärkeää hoitaa tilanteet turvallisesti ja lapsen edun 

mukaisesti. Valiokunta pitää myönteisenä lakiehdotuksen 26 §:n säännöstä siitä, että vailla 

huoltajaa olevalle alaikäiselle ihmiskaupan uhrille tulee aina määrätä edustaja. 

Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä on esitys lastensuojelulain muuttamiseksi (HE 252/2006 

vp), johon sisältyvät muun ohella myös ehdotukset siitä, että lapsen huostaanotto olisi 

mahdollinen sellaisessakin tilanteessa, jossa lapsi ei ole omien vanhempien hoidossa eikä 

toisaalta omalla käyttäytymisellään aiheuta huostaanoton tarvetta. Tällainen tarve voi olla 

esimerkiksi silloin, kun on tarvetta estää tavoitettavuutta ja esimerkiksi kaappaamisen 

mahdollisuutta ja suhteiden syntymistä uudelleen rikoksentekijöihin. Myös marraskuun alusta 

2006 voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset (laki 583/2006) yhteydenpidon rajoittamisesta 

sijaishuollon aikana sekä lastensuojelulaitoksissa sovellettavista rajoitustoimenpiteistä tukevat 

mahdollisuuksia erityisen suojelun tarpeessa olevan alaikäisen ihmiskaupan uhrin tukemiseen. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että alaikäisten ihmiskaupan uhrien sijaishuollon kustannuksista 

vastaa valtio, jotta ei pääse muodostumaan tilannetta, jossa kustannukset olisivat minkäänlainen 

kynnys huostaanottoa harkittaessa. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että myös auttamisjärjestelmän soveltamisen lakkaamisessa 

noudatetaan uhrilähtöistä lähestymistapaa. Rikostutkinnassa käytetyt nimikkeet voivat vaihdella 

tutkinnan edetessä, samoin henkilön asema rikosprosessissa. Myös riittävän näytön hankkiminen 

ihmiskaupparikoksista on haastavaa. Aina ei myöskään ole mahdollista identifioida tai löytää 

rikoksesta epäiltyä ja saattaa häntä vastuuseen, vaikka on ilmeistä, että henkilö on joutunut 

ihmiskaupan kohteeksi. Tapausten moninaisuuden, yksilöllisen käsittelyn ja uhrin tulevaisuuden 

turvaamiseksi on valiokunnan mielestä perusteltua, että sääntely on joustavaa ja että 

vastaanottokeskuksen johtaja arvioi tilanteen ja tekee päätöksen avun myöntämisestä sekä sen 

lakkaamisesta moniammatilli-sen arviointiryhmän tukemana. Uudelleen uhriutumisen riski on 

ihmiskaupan uhreilla suuri ja on tärkeää, että järjestelmän piiristä poistuminen tapahtuu 

hallitusti. 
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Ihmiskaupan uhrien suojelun ja rikostutkinnan kannalta on tärkeää, että uhrit voidaan 

ottaa auttamisjärjestelmään ja sijoittaa siten, että heidän henkilökohtainen turvallisuutensa 

voidaan taata. Varsinaisissa ihmiskaupparikoksissa ja ihmiskaupan kaltaisissa rikoksissa uhrit 

ovat riippuvaisessa ja alisteisessa asemassa rikoksesta epäiltyyn nähden. Turvallinen ympäristö 

tukee uhria voimaantumisessa ja ehkäisee uudelleen uhriu-tumista sekä edistää mahdollisen 

rikoksen selvittämistä katkaisemalla yhteyden epäiltyihin rikoksentekijöihin. Kysymys on 

vakavasta rikollisuudesta, ja on tärkeää, että myös auttamisjärjestelmään kuuluvien 

työntekijöiden ja heidän perheidensä turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. 

Kokonaisvaltainen moniammatillinen apu on vaikeassa tilanteessa olevalle uhrille tärkeää. 

Valtion ja kuntien ohella valiokunta tähdentää järjestöjen roolia ja osaamista palvelujen 

tuottamisessa ja neuvonnassa. Kolmannen sektorin toimijat ovat usein myös tahoja, joj/la on 

parhaat mahdollisuudet luoda luottamuksellinen kontakti autettavaan. Myös kirkoilla ja 

uskonnollisilla yhteisöillä on etenkin henkisen, hengellisen ja sosiaalisen tuen alueella osaamista 

ja asiantuntemusta. 

Ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrien auttaminen edellyttää vastaanottokeskusten 

johtajien ja heitä avustavien arviointiryhmän jäsenten kouluttamista ihmiskaupan uhrien 

tunnistamisessa sekä ihmiskaupparikosten ja ihmiskaupan kaltaisten rikosten tunnistamisessa 

sekä saumatonta yhteistyötä moniammatillisessa arviointiryhmässä edustettujen viranomaisten ja 

muiden toimijoiden kesken. Valiokunta pitää tarpeellisena, että auttamisjärjestelmään kuuluvien 

työntekijöiden riittävyydestä, ammattitaidosta, koulutuksesta sekä työnohjauksesta huolehditaan. 

Jotta ammattitaitoa saadaan kehitettyä ja ylläpidettyä sekä tarvittavat verkostot rakennettua, 

tulisi myös koulutuksen ja työnohjauksen olla taloudellisen tuen piirissä. 

Hallintovaliokunta viittaa eduskunnalle 17.11.2006 annettuun valtion vuoden 2007 

talousarvioesitystä täydentävään esitykseen (HE 265/2006 vp) ja pitää välttämättömänä, että 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa koskevien momenttien (34.07.21 ja 

34.07.63) käyttöperusteita laajennetaan myös ihmiskaupan uhrien auttamiseen. 

Hallintovaliokunta painottaa pysyvän ja riittävän rahoituksen tarvetta ihmiskaupan uhrien 

auttamisen, auttamisjärjestelmässä työskentelevän henkilöstön pysyvyyden sekä toiminnan 

kehittämisen kannalta. Valtio on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän merkittävä toimija ja 

rahoittaja. Kunnille syntyy uhrien auttamisesta erityisiä kus- 
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-hdet 
tannuksia, jotka joii taipicuj korvata valtion varoista. Raha-automaattiyhdistyksellä on tärkeä 

rooli auttamisjärjestelmään osallistuvien järjestöjen tukemisessa. Hallintovaliokunta katsoo, että 

auttamisjärjestelmän toimintoja ja rahoitusta on tarpeen pohtia kokonaisuutena. Resurssointia on 

syytä tarkastella kokonaisuudessaan vuoden 2008 valtion talousarvion yhteydessä. 

Myös työ-ja tasa-arvovaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomiota 

rahoituksen turvaamiseen (TyVL 21/2006 vp). 

Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että auttamisjärjestelmän toimivuutta ja kokemuksia 

uhrien auttamisesta seurataan ja mahdollisiin puutteisiin tai kehittämiskohteisiin tarvittaessa 

taitutaan. Hallintovaliokunnan mielestä ihmiskauppaan liittyvää yhteiskunnallisten vaikutusten 

seurantaa ja arviointia on paikallaan laajemrnirikin kehittää. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

25 e §. Moniammatillinen arviointiryhmä. Lakiehdotuksen 25 e §:n mukaan työvoima-ja 

elinkeinokeskus asettaa arviointiryhmät kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan lääninhallitusta 

ja vastaanottokeskuksen johtajaa. Selvyyden vuoksi valiokunta ehdottaa mainitun pykälän 2 

momentin kolmatta virkettä täsmennettäväksi siten, että työvoimaja elinkeinokeskus tekee myös 

uuden jäsenen nimittämispäätöksen, jos arviointiryhmään nimitetty jäsen kuolee tai eroaa 

tehtävästä kesken toimikauden. Työvoima- ja elinkeinokeskus nimittäisi uuden jäsenen 

asianomaisen yhteisön ehdotuksesta. 

25 f §. Asioiden käsittely moniammatillisessa arviointiryhmässä. Lakiehdotuksen 25 f §:n 

perusteella arviointiryhmä saa tietyin edellytyksin käsitellä myös salassa pidettäviä 

henkilötietoja. Valiokunta toteaa, että henkilötietoihin yleislakina sovellettavan henkilötietolain 

(523/1999) 3 §:ssä on määritelty käsite henkilötietojen käsittely. Määritelmä on laaja kattaen 

muun muassa henkilötietojen muuttamisen, luovuttamisen, poistamisen ja muut henkilötietoihin 

liittyvät toimenpiteet. Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan 

käsittelyllä tässä laissa tarkoitetaan kuitenkin arviointiryhmän työskentelyssä tarvittavia tietoja 
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ja niiden käyttöä ryhmän tehtävien hoitamisessa. Selvityksen mukaan arviointiryhmälle ei ole 

tarkoitettu säätää oikeutta luovuttaa tietoja ulkopuolisille. Tietoja voisi luovuttaa vain 

vastaanottokeskuksen johtaja lakiehdotuksen 42 §:n perusteella siinä mainituille tahoille. 

Valiokunta pitää aiheellisena, että 25 f §:ää näiltä osin täsmennetään. 

Vastaanottokeskuksen johtajan oikeus antaa arviomtiryhmälle henkilötietolain 3 luvussa 

tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja todetaan pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa. Valiokunta 

katsoo, että asiasta on syytä säätää laissa, ja ehdottaa tätä koskevan säännöksen lisäämistä 

lakiehdotuksen 25 f §:ään. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella halhntovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen 

esityksen mukaisena paitsi 25 e ja 25 f § muutettuina 

seuraavasti: 

25 e § 

Moniammatillinen arviointiryhmä 

(1 mom. kuten HE) 

Arviointiryhmässä on johtajan lisäksi oltava vähintään yksi sosiaalihuollon asiantuntija ja 

terveydenhuollon asiantuntija sekä poliisin ja rajatarkastusviranomaisen edustaja. Työvoima- ja 

elinkeinokeskus asettaa arviointiryhmät kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan lääninhallitusta 

ja vastaanottokeskuksen johtajaa. Jos arviointiryhmän jäsen eroaa tai kuolee kesken 

toimikautensa, työvoima- ja elinkeinokeskus nimittää uuden jäsenen asianomaisen yhteisön 

ehdotuksesta. Arviointiryhmän jäsenet toimivat virkavastuulla. 

(3 ja 4 mom. kuten HE) 
 

25 f § 
 

Asioiden käsittely moniammatillisessa arviointiryhmässä 
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Vastaanottokeskuksen johtaja kutsuu arviointiryhmän koolle. Vastaanottokeskuksen 

johtaja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa arviointiryhmälle ja arviointiryhmä saa 

tehtävänsä hoitamiseksi käyttää yksittäistä ihmiskaupan uhria koskevia henkilötietoja, jos 

kyseessä oleva henkilö antaa siihen suostumuksensa tai se on välttämätöntä palvelutarpeen 

arvioinnin, palvelujen järjestämisen tai turvallisuustoimenpiteiden suunnittelun ja järjestämisen 

vuoksi. Arviointiryhmä ei saa luovuttaa näitä tietoja ulkopuolisille. 


