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IHMISKAUPAN VASTAISTA TOIMINTAA KOSKEVIEN HALLITUSOHJELMAKIR-
JAUTEN TOIMEENPANOA SEURAAVA OHJAUSRYHMÄ

1. KOKOUS

Aika Maanantai 25.5.2020
Paikka Skype-kokous

Osallistujat Kansliapäällikkö Pekka Timonen (puheenjohtaja), OM
Osastopäällikkö, ylijohtaja Ari-Pekka Koivisto (varapuheenjohtaja), OM
Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth
(pääsihteeri),
Erityisasiantuntija Mia Luhtasaari (pöytäkirjasihteeri); OM

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä (varsinainen jäsen), SM
Poliisiylitarkastaja Heidi Kankainen (varajäsen), SM
Johtaja Jari Keinänen (varajäsen), STM
Hallitusneuvos Olli Sorainen (varsinainen jäsen), TEM
Oikeuspäällikkö Kaija Suvanto (varsinainen jäsen), UM
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (varsinainen jäsen), VM

PÖYTÄKIRJA

1) Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:30. Pidettiin lyhyt esittäytymiskierros.

Käytiin läpi etäkokouskäytännöt. Hyväksyttiin asialista.

Puheenjohtaja korosti ihmiskauppaa koskevan työn olevan useiden ministeriöiden
vastuulla, mutta kokonaisuuden koordinointi on osoitettu tälle OM:n puheenjoh-
dolla toimivalle ohjausryhmälle. Ryhmän keskeinen tehtävä on koordinoida ja tarvit-
taessa tukea ihmiskaupan vastaista työtä eri ministeriöissä sekä edistää valtioneu-
voston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin toimintaedellytyksiä.

2) Kansalliseen ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan ehdotetut painopistealu-
eet ja toimintaohjelman tavoitteet (liite 1.)

Roth esitteli ehdotetut toimintaohjelman painopistealueet ja yleiset tavoitteet.
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Toimintaohjelman valmistelu jatkuu syksyllä 2020 painopistealueittaisella työpaja-
työskentelyllä. Ohjelmaluonnos on tarkoitus esitellä ohjausryhmälle vuoden 2021
alussa. Toimintaohjelman on alustavasti tarkoitus valmistua helmi-maaliskuussa
2021.

Ohjausryhmän jäsenet keskustelivat ehdotuksista ja valmistelusta:

Pimiä: SM:n tulokulma ihmiskauppaan on kaksijakoinen poliisipuolen (ilmitulo ja
tunnistaminen) ja Maahanmuuttoviraston yhteydessä toimivan Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän puitteissa. SM arvostaa koordinaatiota ihmiskaupan vastai-
sessa työssä. Esitellyt tavoitteet ja työpajat vaikuttavat hyvin suunnitelluilta ja vie-
vät työtä eteenpäin.

Suvanto: UM hyvin tyytyväinen ihmisoikeussopimusten ja suositusten pitämisestä
kansallisen ihmiskaupan vastaisen työn lähtökohtana. Ihmiskaupan vastaisten toi-
mien näkyvämpi rooli Suomen ulkopolitiikassa edellyttää ensin UM:n sisäistä kes-
kustelua.

Keskusteltiin mahdollisuudesta laatia pidempikestoinen toimintaohjelma, mutta to-
dettiin ohjelman olevan vaalikauteen ja nykyiseen hallitusohjelmaan sidonnainen.

Todettiin, että painopisteiden toteuttamiseen liittyy toimenpiteitä, jotka edellyt-
tänevät:

· lainsäädäntömuutoksia,
· viranomaisten välisen tiedonkulun parantamista ja
· uusia resursseja/ resurssien uudelleen kohdentamista.

Ohjausryhmä hyväksyi työryhmän ehdottamat toimintaohjelman painopistealueet.

Päätettiin ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman laatimisesta vuosille 2021-2023
(+ suositus ohjelman jatkumisesta seuraavalla hallituskaudella ainakin yhden vuo-
den ajan).

3) Ihmiskaupan vastainen työ valtioneuvostossa (liitteet 1.-3.)

Luhtasaari antoi yleiskatsauksen ihmiskaupan vastaisesta työstä Marinin hallitus-
kaudella. Substanssiministeriöiden jäsenet täydensivät osaltaan käynnissä olevia
hankkeita.

Keinänen: STM:n ihmiskaupan uhrien auttamislainsäädäntöä tarkastelevaan työryh-
mään on saatu nimetyt edustajat ja työryhmä aloittaa työskentelyn 10.6.2020 pi-
dettävällä kokouksella. Työryhmän tavoite on antaa tarvittavat hallituksen esitykset
lainsäädännön muutoksista eduskunnalle vuoden 2022 aikana.

Ohjausryhmän syksyn kokoukseen tuodaan STM:n työryhmän linjausasioita.

Pimiä: SM käy keskustelua Poliisihallituksen ja Keskusrikospoliisin kanssa siitä, miten
hallitusohjelmakirjausta ihmiskauppaan erikoistuneen erikoisryhmän perustami-
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sesta viedään eteenpäin. Erikoisryhmän perustaminen ei ole saanut poliisiorgani-
saatiossa tukea, mutta se on kirjattu vuoden 2021 tulosohjaustavoitteisiin ja vaihto-
ehtoja toimeenpanolle kartoitetaan. Tärkeää on pohtia sekä paikallispoliisien että
KRP:n rooleja tulevassa toteuttamistavassa.

Sorainen: TEM:n alatyöryhmä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta on
käynnistynyt, ja työhön kohdistuu paljon odotuksia.

Todettiin täsmennykseksi, että TEM:ssä valmistella olevat lainmuutokset ulkomais-
ten ei-työsuhteisten kausityöntekijöiden aseman turvaamiseksi eivät kuulu alatyö-
ryhmän tehtäviin, vaan niitä valmistellaan erillisessä hankkeessa.

Roth: Myös kansainvälisellä kentällä on käynnistymässä mm. ihmiskaupan vastaisen
EU-strategian valmistelutyö, josta pidetään virtuaalikokous kesäkuussa. Lisäksi Poh-
joismaisen ministerineuvoston elokuiseen kokoukseen on Suomen osalta ehdotettu
aiheeksi ihmiskaupan vastaista työtä.

Koivisto: Tiedoksi, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisessa toimin-
taohjelmassa on rahaa, ja siitä osa on mahdollista kohdentaa mm. ihmiskaupan vas-
taisiin hankkeisiin, kun toimintaohjelmavalmistelussa päästään pidemmälle. Lisäksi
Europolin European Migrant Smuggling Centre - EMSC voi toimia tiedonlähteenä ja
yhteistyökumppanina.

Kankainen: Lisäksi sisäisen turvallisuuden rahastohaut (2021-2027) ovat valmisteilla.
Ihmiskaupan vastaista työtä on EU:n puolelta nostettu esiin yhtenä rahoitettavana
teemana. Roth täydensi, että ihmiskaupan vastaisen työn tukemiseksi on tehty eh-
dotuksia rahoitettaviksi hankkeiksi kansallisten ohjelmien puitteissa.

4) Seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava kokous varataan alustavasti pidettäväksi 6.10 klo 9:30-11.
Kokouksessa aiheena ainakin STM:n erillislakityöryhmän työsuunnitelma ja sen en-
simmäiset linjausehdotukset.

5) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-migrant-smuggling-centre-emsc

