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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja 
ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta 

OULUN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI 

Sisäasiainministeriön valmistelevan luonnoksen tarkoituksena on vahvistaa ihmiskau
pan uhrien asemaa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälistä suojelua ha
kevan vastaanotosta annettua lakia ja ulkomaalaislakia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2015. 

Ihmiskaupan uhri.en auttamisjätiestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa 
valtion ylläpitämä Joutsenon vastaanottokeskus. Oulun kaupungin auttamisjärjestel
mässä on viimeisen 15 vuoden aikana ollut viisi asiakkuutta, jotka ovat samalla olleet 
oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Oulun Maahanmuuttajapalvelut on huo
mioinut palveluiden tarpeessa näiden henkilöiden traumaattiset taustatekijät. Toi
menpiteet on hoidettu normaalien sosiaali- ja terveyspalvel~en käytäntöjen kautta. 

Ulkomaalaislain § 52b ja § 52c osalta Oulun kaupunki toteaa seuraavaa: 

Ulkomaalaislain § 52b esityksen osalta todetaan, että esitetyt muutosesitykset 
ovat tarkoituksenmukaisia. 

Ulkomaalaislain § 52c osalta, joka koskee harkinta-ajan päättä mistä, on esitys kan
natettava. 

Kokonaisuutena ihmiskaupan uhreja koskevaan lakiesitykseen Oulun kaupunki esittää 
seuraavia kehittämisehdotuksia: 

Auttamisjärjestelmää koskevaa koulutusta tulisi kunnille lisätä, koska kuntien 
tiedot ovat puutteellisia, eikä järjestelmästä ja sen toiminnasta ole tarpeeksi 
tietoa. 
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Ihmiskaupan uhrien auttamiseksi tulisi luoda toimintaohjeet ja prosessit. Eri 
toimijoiden yhteyshenkilöt ja vastuunjaot alueittain tulisi olla kaikkien toimijoiden 
tiedossa; näillä tiedoilla saataisiin luotua kattava viranomaisrekisteri. 

Toimintaohjeet työperäisten ja esimerkiksi prostituution kautta tulleiden 
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämiseksi tulisi luoda nopeasti. 
Tällä hetkellä kunnilla ei ole selvää yhteistyöprosessia tästä asiakassegmentistä. 

Myös kriisiasunnot ja muut tarvittavat työkalut puuttuvat tällä hetkellä valtaosasta 
kuntia. 

Näillä toimenpiteillä pystyttäisiin vielä paremmin turvaamaan ihmiskaupan uhrien yh
denvertainen kohtelu. 

Oulussa 18.8.2014 

Pasi Laukka 
Yhteisötoiminnan päällikkö 
Oulun kaupunki 
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