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Sisdasiainministerid on 27 .1 .2012 asettanut hankkeen erityisen ihmis-
kauppalain valmistelun koordinoimiseksi. Hankkeen pddasiallisena ta-
voitteena on laatia sisdisen turvallisuuden ministerityoryhmiin
1 1 .1 1 .201 1 tekemdn paatoksen mukaisesti ehdotus ihmiskauppaa kos-
kevan erityislain saatamiseksi. Lainseadentdhankkeen toimikausi on
1.2.2012 - 31 .12.2013. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syysistun-
tokaudella 201 3. Helsingin kaupunki on sisdasiainministeridn pyynnos-
ta nimitanyt jasenen ja varajdsenen hanketyOryhmtidn.

Helsingin kaupungissa ihmiskauppa-asioita on pohtinut sosiaaliviras-
tossa perustettu ihka-tyoryhmd, jossa on ollut edustajia sosiaali- ja ter-
veysvirastosta sekd kaupungin muista hallintokunnista. Ty6ryhma on
toiminut vuosina 2007 -2012 tehtiiviniiiin lhmiskaupan uhrien asemaan
ja palveluihin liittyvien konkreettisten asioiden ja tarpeiden eteenpain
vieminen kaupungin hallinnossa, ajankohtaisen tiedon vdlittdjaind ja
asiantuntijaryhmdnd toimiminen sekd kannanottaminen palvelujairjes-
telmiin kehittiimiseksi.

Myos vdhemmistdvaltuutetun toimistosta kansallisen ihmiskauppara-
portoijan edustaja on vieraillut kutsuft una asiantuntijana kokouksissa.
Ty6ryhman puheenjohtajana toimii nuorten palvelujen ja aikuissosiaali-
tyon johtaja Leila Palviainen.

lhka{yoryhma esittaa hanketyoryhman ty6n tueksi lausuntonaan seuraa-
vaa:
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Kuntaliitto on ottanut 4.9.2012 kantaa erillislain saatemisen puolesta ja
ihka-tyoryhmii yhtyy tahen nakemykseen. Nykyisia lakiin kansainvdlistd
suojelua hakevan vastaanotosta (74612011) ja osin lakiin kotoutumisen
ed ist?imisestii ( 1 386/20 1 0) sisaftyvia ihmiskaupan uhrien auttamista
koskevia stiiiddksiii saadettaesse laht6kohtana oli turvata palvelujen
saanti sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, joilla muuten ei siihen
olisi Suomessa oikeutta. Koska ihmiskaupan uhrien auttamisesta ker-
tyneiden kokemusten perusteella on kuitenkin kAynyt ilmi, ettii ihmis-
kaupan uhriksi tunnistettu henkild voi olla Suomessa laillisesti esim.
tydn perusteella oleskeleva henkilo tai jopa Suomen kansalainen, jolla
on oikeus saada kotikuntalain perusteella kunnallisia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluja, ihmiskaupan uhrin auttamista ja auttamisjdr-
jestelmae koskevien siiiiddsten sisallyftaminen kansainvalista suojelua
hakevan vastaanotosta annettuun lakiin ei ole luontevaa eikd nykysiid-
ddsten vAhtiinen uudistaminen riittevaa.

Erillislain saadosvalmistelussa voidaan myos paremmin huomioida lain
mahdollinen koordinoiva tarkoitus, auttamistoimenpiteiden monialai-
suuden huomioonottaminen ja muun lainstiiidiinndn perusteella toteu-
tettavien tukitoimien tdrkeys (esimerkiksi oleskeluluvan my6ntaminen
sellaiselle ihmiskaupan uhrille, jolta muuten puuttuu maassa oleskelun
peruste). Sdiidosvalmistelussa on toivottavaa kaisitell6 ihmiskaupan
vastaisen tarkennetun toimintasuunnitelman arvioimiseksi asetetun oh-
jausryhmiin loppuraportissa an (201 1) esittemia suosituksia. lhka-
ryoryhma ndkee keskeisina nak0kulmina saadosvalmisteluun ainakin
seuraavien kysymysten ratkaisem isen :

1) mihin hallinnonalaan ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva seentely on tarkoi-
tuksenmukaisinta liittea (nykyisin siseasiainministeritjn hallinnon alalla)?

2) auttamisjerjestelma osana peruspalveluja vai erlkoissairaanhoitoon rinnastetta-
vana erityispalveluna?

3) onko tarpeen eriyttaa palvelut ja tukitoimet oleskeluluvattomille ulkomaiden
kansalaisille ja niille uhreille, jollla on kotikuntaoikeuden tai suomen kansalai-
suuden perusteella oikeus julkisiin palveluihin?

4) alaik5isten ihmiskaupan uhrien auttamisen suhde lastensuojelulakiin
5) suhde yleensd rikoksen uhrien auttamiseen liittyvean siientelyyn (4.10.2012 hy-

viksytty direktiivi rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista ve-
himmdisvaatimuksista seke neuvoston puitepeatOksen 2OO\|Z^O/YOS korvaami-
sesta )

Hankety6ryhmdn tyossa on kuultu asiantuntijoita ja keskusteltu edelld
mainituista kysymyksistd, mutta ei vielS edetty johtopddtoksiin ja esi-
tyksiin kysymysten ratkaisemiseksi.
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lhka-tyOryhman mielestd hallinnonalaa koskevan kysymyksen ratkai-
semista tukisi ihmiskaupan uhrin erityistarpeisiin vastaamiseksi tarvitta-
vien tukitoimien jdsentdminen ja sen mearittely tavoitellaanko eri hallin-
nonaloilla toteutettavien tukitoimien kokoamista puitelakiin vai onko tar-
koitus saetae ns. erityistukipalveluista ja niiden jdrjestdmisesta saman-
tyyppisesti kuin uhridirektiivissii miiiiritelldain. Mikdli ty6ssa paadytaan
esitttimEiiln jalkimmaista vaihtoehtoa, ihkatydryhmii katsoo, etta uhri-
laht6isen ja auttamisen ndkdkulmien turvaamiseksi auttamisjtirjestel-
mdd koskevan uuden lainsdddiinndn tulisi kuulua pikemmin sosiaali- ja
terveysministeri6n kuin sisdasiainministeri6n hallinnonalaan.

Lainsiididdntohankkeen yhteydess6 on tarpeen arvioida auttamisjarjes-
telmdn nykykiiytantoja, sen etuja ja haittoja sekd vaihtoehtoisia toteut-
tamistapoja. Koska uhrin auttaminen edellyttaa monialaista tyotd, mo-
nien toimijoiden mukanaoloa, ja erilaisten prosessien hallintaa, osaa-
misen kehittamisen ndkdkulmasta ihmiskaupan uhrien auttaminen kan-
nattaa sdi lyttdd nykykiiytiin ndn m u ka isesti keskitettyna. Eten ki n p ien-
ten kuntien (oissa ihmiskaupan uhrien auttaminen saattaa nousta yk-
sittaisina tapauksina esille) ndkdkulmasta erikoissairaanhoitoon rinnas-
tuva valtion yllapitama auttamisjarjestelmd lienee perusteltu esitys. Uh-
rin tulisi voida luoda luottamuksellinen suhde yhteen toimijaan, yhteen
vastuuhenkilodn, jonka tulisi kyeta valvomaan, ettd kaikki auttamisen
osa-alueet otetaan huomioon. Toisaalta tulossa olevat kunta- ja sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistukset muuttavat palvelujen
jarjestamisen periaatteita.

Peruspalvelujen jiirjestiimiseen kiinnitettiiviin auttamisen laht6kohtana
voisi olla eri toimijoille asetettu ilmoitusvelvollisuus ja jollekin taholle
erikseen asetettu selvitysvelvollisuus ja tunnusmerkkien taiyttyessa vel-
voite nimetd vastuutydntekijd ihmiskaupan uhrille (vrt. lastensuojelula-
ki). Jarjestelma voisi olla keskitetty myds sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenne uudistuksen yhteydessa mahdollisesti perustettaville
viidelle erityisvastuualueelle (erva). Lainsiiiidiinnollii voisi vaikuttaa
myds niin, etta tunnistamisen ja selvittelytarpeen ilmettya mahdollisella
uhrilla olisi oikeus paasta palvelujen (esim. terveydenhuollon) piiriin sii-
ta riippumatta onko hinelld muuten oikeutta kunnallisiin palveluihin.

Tehan mennessa kertyneiden kokemusten perusteella voisikin olla pe-
rustellumpaa poistaa palvelujen saamiseen liittyvia esteitii niiden uhrien
osalta, joilla ei ole oleskeluoikeuden tai kansalaisuuden perusteella oi-
keutta saada palveluja kuin yhteen sovittaa erillisen auttamisjarjestel-
man palveluja peruspalvelujiirjestelman palvelujen kanssa. Auttamisjdr-
jestelmiin roolin jdsentiimiseen palvelujdrjestelmasse tuleekin sdddds-
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valmistelussa kiinnittdd erityista huomiota. Myos auttamisjSrjestelmdn
palvelutason suhde muiden rikosten uhrien saamaan apuun tulee lain-
saadannon yhteydessd tasmentee (esim. pitk?ikestoisen psykoterapian
saaminen).

Auttamisjiirjestelmasta seadettaessa on ihka-tyoryhmdn mielestd huo-
mioitava lastensuojelulain velvoitteet (erityisesti 17 $) alaikaisten ihmis-
kaupan uhrien osalta ja sosiaalihuollon lainsiiddAnnon uudistamiseksi
tehtiiviit esitykset. I hmiskaupan tunnusmerkistdn teyftyminen alaikai-
sen kohdalla pitiiii merkitii lastensuojelulain mukaisten toimenpiteiden
kdynnistymistii, jotka ovat ensisijaisia suhteessa ihmiskaupan uhrin
muihin tukitoimiin. Auttamisjiirjestelmdn roolina on tall6in tukea kunnis-
sa tapahtuvaa lastensuojelutyOta. Kustannusten korvaaminen valtion
varoista on kuitenkin tarpeen saivttaa, sifta osin kun tukitoimien jiirjes-
tamisesta aiheutuu kustannuksia kunnille.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa ihmiskaupan uhrien tunnistami-
sesta ja auttamisesta syntyneiden kokemusten perusteella ihmiskau-
pan uhriksi tunnistetulle on joustavasti yhdessa auttamisjdrjestelmin
kanssa saatu rakennettua tukitoimien kokonaisuus, kun auttamisjdrjes-
telmasta on suoraan hankittu mahdolliselle uhrille mm. yksityisid oike-
us- ja terapiapalveluja eiki palvelujen saaminen ole viivtistynyt. Toi-
saalta kuten edelld jo todettiin tarvittavien palvelujen intensiteettie tai
kestoa tms. koskevia kysymyksi6 on tarpeen m6iiritellii suhteessa jul-
kisen palvelujiirjestelmdn palvelutasoon.

Nykyiseen saantelyyn liittyy myds pulmia henkilOn kuntaan sijoittami-
sessa ja kustannusten korvaamisessa. Kotoutumisen edistamisesta
annetun lain mukaan jatkuvan oleskeluluvan saaneen ihmiskaupan uh-
rin kuntaan sijoittamisesta maksetaan valtion korvaukset kuten suoje-
lun tarpeessa olevia sijoitettaessa. Teman lisdksi voidaan korvata uh-
riasemaan liittyvan erityisaseman vuoksi jiirjestettavista toimenpiteista
ja palveluista aiheutuneet kustannukset, joiden osalta korvaukseen ei
ole maeritelty aikarajaa. Korvausten hakemisen ja maksamisen osalta
ei kuitenkaan ole luotu riittdvid menettelytapaohjeita, joista ilmenisi mi-
kd on se tapa jolla palvelujen jarjestamisesta, kustannusten korvaami-
sesta, kestosta ym. sovitaan ennen kuntaan osoitusta.

Auttamisj#irjestelmdssd oleminen tulisi myos rinnastaa valtion korvaus-
jarjestelmassa turvapaikan hakemiseen niin, ete kun henkilo oltuaan
auttamisjiirjestelmessa saa oleskeluluvan ulkomaalaislain 52 $:n (yksi-
ldllinen inhimillinen syy) perusteella, kunta saisi valtion korvaukset hen-
kilon vastaanottamisesta kuten oleskeluluvan saaneen turvapaikanha-
kijan kohdalla.
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I hka-tyOryhmdn puolesta,

nuorten palvelujen ja aikuissosiaalitydn johtaja Leila Palviainen
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