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Vaasan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kansainvälistä suojelua 
hakevien vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta 

Hallituksen esityksen tavoitteena on, että ihmiskaupan uhrien auttaminen on 
ennustettavampi ja läpinäkyvämpi kokonaisuus, jossa uhreja suojellaan ja uhrien 
ihmisoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu turvataan. On hyvä, että esityksessä määritellään 
aikaisempaa lainsäädäntöä selkeämmin menettelyt, joilla uhri tunnistetaan ja ohjataan 
auttamisjärjestelmään, uhrin virallisesta tunnistamisesta vastaavat viranomaiset 
(toimivaltaiset viranomaiset), uhrille tarjottavan suojelun ja avun tarpeen arviointi sekä 
määritellään palvelut, joihin he ovat oikeutettuja. 

Vaasan kaupungille on kertynyt kokemusta ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja sitä 
sääntelevän lainsäädännön soveltamisesta noin kahden vuoden ajan. Vaasan kaupungilla on 
Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa yhteistyösopimus koskien ihmiskaupan uhreille 
annettavia palveluja Vaasan vastaanottokeskuksessa. Sopimuksen mukaan Vaasan 
kaupungin ylläpitämä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottokeskus järjestää 
Joutsenon vastaanottokeskuksen toimeksiannosta palveluja niille ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmään otetuille henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa. Kahden vuoden aikana 
on palveluihin ohjautunut 4 henkilöä ja Vaasan vastaanottokeskus on toiminut tiiviissä 
yhteistyössä Joutsenon vastaanottokeskuksen ihmiskapan uhrien auttamisjärjestelmän 
kanssa. 

Vaasan kaupungin ulkomaalaistoimiston palvelujen piiriin on ohjautunut vuoden 2013 
aikana ainoastaan 6 ihmiskaupan uhria. Kaikilla on ollut ennen uhriutumista työntekijän 
oleskelulupa ja kotikunta Vaasassa. Erityisesti toiminnan alkuvaiheessa eri viranomaisilla 
oli epäselvyyttä siitä, kenen tai minkä viranomaisen palvelujen piiriin ihmiskaupan 
auttamisjärjestelmään kuuluvat henkilöt kuuluvat, mihin palveluihin ja kuinka laajaan 
sosiaaliturvaan he ovat oikeutettuja. Yhteistyön, käytännön toiminnan ja koulutuksen kautta 
on eri viranomaisten ja toimijoiden vastuutjossakin määrin selkiintyneet, muttajoitakin 
lainsäädännöllisiä puutteita on edelleen, jotka estävät ihmiskaupan uhrin oikeuksien ja 
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yhdenvertaisuuden toteutumisen. Tuomme näitä havaitsemiamme puutteita esille tässä 
lausunnossa. 

On hyvä, että uudistettavaan lainsäädäntöön sisältyy julkisen, yksityisen tai kolmannen 
sektorin toimijan mahdollisuus tehdä esitys auttamisjärjestelmälle ihmiskaupan uhriksi 
epäilemänsä henkilön ottamiseksi auttamisjärjestelmään. Myös muilla viranomaisilla kuin 
Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajalla tulisi olla suoraan oikeus salassapitosäädösten 
estämättä ilmoittaa poliisille henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan uhkan arviointia 
ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos heillä sellaisia tietoja on. 

Joko tähän lakiin tai muihin lakeihin, kuten esimerkiksi kotouttamislaki, olisi hyvä kirjata 
auttamistoimina myös erilaisia ennakoivan, etsivän ja ehkäisevän toiminnan menettelyjä ja 
muotoja, joilla ehkäis1äisiin ihmiskauppaa tai ainakin voitaisiin aikaistaa sen tunnistamista. 

Esitykseen sisältyvä ihmiskaupan uhrin toipumisaika on hyvä ja kannatettava asia 
Toipumisajaksija myös ihmiskaupan oikeusprosessin keston ajaksi ihmiskaupan uhrille 
annettava määräaikainen B status on kuitenkin käytännössä estänyt asumisperusteisen 
sosiaaliturvan niiltä ihmiskaupan uhreilta, jotka ovat aikaisemmin olleet laillisesti maassa A 

statuksella, ja joilla on jo ollut kotikuntaoikeus sekä oikeus asumisperusteiseen 
sosiaaliturvaan. Näitä henkilöitä ei ole Vaasan ulkomaalaistoimiston kokemuksen mukaan 
otettu esimerkiksi työvoimaan kuuluvina henkilöinä TE-toimistoon työttömäksi 
työnhakijaksi, eivätkä he näin ollen ole saaneet ansiosidonnaista työttömyysturvaa, joihin he 
olisivat muutoin työttömäksi työnhakijoiksi jäätyään olleet oikeutettuja. Lisäksi nämä 
henkilöt eivät ole olleet oikeutettuja mm. Kelan maksamaan asumistukeen. Nämä henkilöt 
jäävät käytännössä viimesijaisen sosiaaliturvan eli kunnanjärjestämisvastuulla olevan 
toimeentulotuen piirin. Ulkomaalaislakia tulisikin muuttaa siten, että toipumisajan ja 
ihmiskauppaan liittyvän oikeusprosessin käsittelyajan oleskeluluvan status tulisi näille 
henkilöille myöntää A statuksella, jotta he eivät menettäisi jo ansaitsemaansa tai 
saavuttamaansa asumisperusteista sosiaaliturvaa. 

Kotouttamislaki (2010/1386 § 53) sisältää säädökset ihmiskaupan uhrille annetuista 
palveluista ja tukitoimista aiheutuvien kustannusten korvaamisen kunnille. Kotouttamislain 
mukaan korvaukset maksava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää ihmiskaupan 
uhrien auttamisesta huolehtivan vastaanottokeskuksen johtajan lausunnon siitä, ovatko 
korvattaviksi haetut kustannukset aiheutuneet ihmiskaupan uhrin asemasta johtuvien 
toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä. Käytännössä emo johtajan ja kunnan 
näkemykset avuntarpeeseen johtaneista syistä eivät ole olleet yhteneväisiä ja kunnan ei ole 
katsottu olevan oikeutettu korvauksiin. Näin ollen mm. edellä mainitut toimeentulotuen 
kustannukset jäävät kokonaan kunnan vastuulle. Kotouttamislakiaja siitä 5.4.2012 annettua 
työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta (TEM/91O/00.03.05.02/2012 "Ohje kotoutumisen 
edistämisestä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta", aikaisemmin 
sisäasiainministeriön ohje 31.8.2011 SMDno/2011/815) tulisikin täsmentää vastaamaan tätä 
hallituksen esitystä. 
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Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja uJkomaalaislain 52 b ja 
52 c §:n muuttamisesta. 

Esityksen tarkoituksena on vahvistaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asema 
ja tehtävät laissa, jotta ihmiskaupan uhrien twmistamisesta ja auttamisesta tulisi en
nustettavampi ja läpinäkyvämpi sekä vastuunjaoltaan selkeämpi kokonaisuus. 

Sisäministeriö pyytää Vaasan kaupunkia antamaan lausunnon hallituksen esitys]uon
noksesta ja toimittamaan sen ministeriölle 20.8.20J4 mennessä. 

SosiaaJi- ja terveysvirasto on laatinut Vaasan kaupungin lausuntoehdotuksen. 

Perusturvajohtaja JK 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausuntoehdotuksen hallituksen 
esitysluonnoksesta ja lähettää sen sisäministeriölle. 

Päätös Hyväksyttiin. 


