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IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN
KEHITTÄMINEN

Asettamispäätöksen muuttaminen

Sisäasiainministeriö muuttaa tällä päätöksellä 27.1.2012 tekemäänsä erityisen ihmiskaup-
palain koordinoimiseksi asetetun hankkeen asettamispäätöstä. Samalla hankkeen nimi muu-
tetaan vastaamaan paremmin hankkeen tavoitteita ja tehtäviä.

Toimikausi

1.2.2012 - 31.12.2014

Valmistelun jatkoa linjaava selvitys valmistuu syksyllä 2013 ja hallituksen esitys annetaan
eduskunnalle syksyllä 2014.

Tausta
Sisäasiainministeriö asetti 27.1.2012 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän
11.11.2011 tekemän päätöksen perusteella ihmiskauppalainsäädäntöä valmistelevan
lakihankkeen ajalle 1.2.2012 - 31.12.2013. Hanke on poikkihallinnollinen, ja siinä on
laajasti edustettuna valmisteltavien asioiden kannalta keskeiset tahot.

Sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä päätti 14.12.2012, että hankkeen toimikautta
pidennetään ja että hankkeen sihteeristöä täydennetään sosiaali- ja terveysministeriön
edustajalla. Ministerityöryhmä myös linjasi tarkemmin hankkeen jatkotyötä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää ihmiskaupan uhrien auttamista ja tukemista koskevan
lainsäädännön toimivuus ja tehdä perusteltu ehdotus sen kehittämiseksi.

Tehtävä
Hanketyöryhmän tehtävänä on:

- Selvittää ja arvioida voimassa olevan ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön (eri-



tyisesti kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettu laki ja ulkomaalaislaki)
nykytila ja toimivuus sekä analysoida ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan säänte-
lyn erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän parantamiseksi sekä niiden vaikutuksia. Hanke-
työryhmän tulee työssään ottaa huomioon sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän
14.12.2012 antamat linjaukset, muiden verrannollisten maiden ratkaisut, asiasta annetut
suositukset ja kannanotot sekä yleistä rikosuhrien auttamista koskeva kehitystyö.

- Laatia vertailu ihmiskaupan uhrien auttamista ja tukemista koskevasta lainsäädännöstä
hankkeen näkökulmasta keskeisissä teollistuneissa maissa.

- Laatia selvitystyön pohjalta ehdotus ihmiskaupan uhrien auttamisen ja tukemisen tar-
kemmaksi sääntelyksi. Ehdotus laaditaan hallituksen esityksen muotoon, ja siinä tarkas-
tellaan kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettua lakia, ulkomaalaislakia
ja mahdollisia muita lakeja.

Organisointi

Hankkeen vastuuhenkilö on hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho sisäasiainministeriön
maahanmuutto-osaston kansainvälinen suojelu -yksiköstä.

Hanketyöryhmän sihteeristössä ovat ylitarkastaja Tero Mikkola maahanmuutto-osaston
muuttoliike –yksiköstä, ylitarkastaja Tiina Snellman maahanmuutto-osaston kansainvälinen
suojelu –yksiköstä, lainsäädäntöneuvos Jutta Gras maahanmuutto-osaston johdon tuki –
yksiköstä, poliisitarkastaja Joni Länsivuori sisäasiainministeriön poliisiosastolta, rikostar-
kastaja Jari Nyström sisäasiainministeriön rajavartio-osastolta, hallitussihteeri Heidi-
Manns-Haatanen sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
osastolta sekä ylitarkastaja Satu Kaskinen Maahanmuuttovirastosta.

Hankkeen tekninen sihteeri on osastosihteeri Päivi Heinolainen maahanmuutto-osaston
kansainvälinen suojelu -yksiköstä.

Hankkeen tueksi on asetettu työryhmä, jossa on edustajat seuraavilta tahoilta:
Sisäasiainministeriö: oikeusyksikkö, sisäisen turvallisuuden sihteeristö, maahanmuutto-
osasto, poliisiosasto ja rajavartio-osasto
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Vähemmistövaltuutetun toimisto
Maahanmuuttovirasto
Poliisihallitus
Joutsenon vastaanottokeskus
Oulun vastaanottokeskus
Suomen Kuntaliitto
Helsingin kaupunki
Rikosuhripäivystys
Pro-tukipiste ry
Monika-Naiset liitto ry

Hankkeen kannalta muita keskeisiä viranomaistoimijoita, kansalais- ja työmarkkinajärjes-
töjä sekä muita asiantuntijoita kuullaan hankkeessa laajasti.



Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kustannukset (työaika) kohdennetaan SM:ssä toiminnolle lakien
ja asetusten valmistelu 2000 520 100.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Osastopäällikön sijainen,
maahanmuuttojohtaja

Sirkku Päivärinne

JAKELU
Hanketyöryhmän jäsenet

TIEDOKSI

Ministeri Räsänen
Valtiosihteeri Anttoora
Erityisavustaja Nahkala
Erityisavustaja Andersson
SM/oikeusyksikkö
SM/sisäisen turvallisuuden sihteeristö
SM/viestintäyksikkö
SM/MMO


