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AUTTAMISJÄRJESTELMÄN 
TILANNEKATSAUS AJALTA  

1.1.2015 - 30.6.2015 

 

 

ALUKSI 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015 - 

30.6.2015. Katsauksessa käydään lyhyesti läpi tilastoja auttamisjärjestelmään 

puolivuotiskautena esitetyistä ja asiakkuuteen otetuista henkilöistä.  

30.6.2015 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaana oli yhteensä 88 henkilöä. 

Uusia asiakkaita järjestelmään on vuonna 2015 otettu 31. Tässä tilannekatsauksessa 

keskitytään yksinomaan vuoden 2015 uusiin asiakkuuksiin ja esityksiin. Laajempi 

tilannekatsaus julkistetaan vuoden viimeisenä päivänä, jolloin katsaus kattaa koko vuoden 

2015 tilastot uusien asiakkaiden sekä asiakkaiden kokonaismäärän osalta. 

Auttamisjärjestelmä julkaisee viikolla 28 myös tietopaketin ihmiskaupan uhrin auttamista ja 

auttamisjärjestelmän toimintaa koskien. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö 

muuttui 1.7.2015. Lakimuutoksen myötä monet uhrin auttamiseen liittyvät asiat uudistuivat. 

Tietopaketti on tarkoitettu pääasiassa viranomaisten ja järjestöjen käyttöön, mutta sitä saa 

jakaa vapaasti myös muille asiasta kiinnostuneille. Tietopaketin voi tilata ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmältä (yhteystiedot alla). 
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48 % 

36 % 

16 % 

Uhriutumistyyppi: uudet asiakkaat (31) 

Työvoiman hyväksikäyttö (15)

Seksuaalinen hyväksikäyttö (11)

Muu (5)

1. UUDET ASIAKKAAT 

Puolivuotiskautena 1.1.2015 - 30.6.2015 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on otettu 

31 uutta asiakasta. Lisäksi auttamisjärjestelmä on vuoden 2015 puolella tehnyt myönteisen 

päätöksen vuoden 2014 lopussa vastaanottamaansa esitykseen, jolloin uusien asiakkaiden 

tosiasiallinen määrä on 32. Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan kuitenkin vain vuonna 

2015 tehtyjä esityksiä henkilön ottamiseksi auttamisjärjestelmän asiakkaaksi, sekä niiden 

pohjalta syntyneitä uusia asiakkuuksia. 

1.1 ASIAKKAAT UHRIUTUMISTYYPIN MUKAAN 

 

Valtaosan uusista asiakkaista (15) on arvioitu joutuneen työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän 

ihmiskaupan kohteeksi. Heistä 12 on joutunut ihmiskaupan kohteeksi Suomessa ja kolme 

henkilöä ulkomailla. Työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista yhdeksän on 

miehiä ja kuusi naisia.  

Yhdentoista henkilön arvioidaan joutuneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 

ihmiskaupan kohteeksi. Kaikki yksitoista uhriksi joutunutta ovat naisia. Heistä kymmenen on 

joutunut ihmiskaupan kohteeksi ulkomailla, tosin joidenkin uhrien kohdalla hyväksikäyttöä on 

tapahtunut lisäksi myös Suomessa.  

Kategoria "muu" viittaa muihin ihmiskaupan muotoihin, esimerkiksi rikollisuuteen 

pakottamiseen tai pakkoavioliittoon. Auttamisjärjestelmän asiakkuuteen on vuonna 2015 

otettu useita sellaisia henkilöitä, joiden on arvioitu joutuneen avioliittoon pakottamiseen 

liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Sopimus avioliitosta on usein tehty uhrin kotimaassa, mistä uhri 

on lähetetty Suomeen puolisoksi vastoin tahtoaan. Suomessa uhrin oikeuksia sekä muun 

muassa liikkumavapautta on rajoitettu huomattavasti. Auttamisjärjestelmä katsoo avioliittoon 

pakottamisen ja pakkoavioliitossa elämisen itsessään ihmisarvoa loukkaaviksi olosuhteiksi.  
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29 % 

71 % 

Sukupuolijakauma: uudet asiakkaat (31) 

Mies (9)

Nainen (22)

1.2. ALAIKÄISET IHMISKAUPAN UHRIT 

Auttamisjärjestelmän asiakkaaksi ei ole alkuvuonna 2015 tullut lainkaan alaikäisiä 

ihmiskaupan uhreja. Alaikäisiä asiakkaita auttamisjärjestelmässä on viisi.  

1.3 KANSALAISUUDET 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän uudet asiakkaat (31 henkilöä) edustavat yhteensä 

15 eri kansalaisuutta. Auttamisjärjestelmä ei julkaise tarkkoja tietoja sellaisista 

kansalaisuusryhmistä, joihin lukeutuu vähemmän kuin viisi henkilöä.   

Suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä on edelleen Nigerian kansalaiset (6 henkilöä). 

Seuraavaksi suurin ryhmä ovat Suomen kansalaiset (5 henkilöä). Kolmanneksi suurin 

yksittäinen ryhmä ovat Ukrainan kansalaiset, joita auttamisjärjestelmässä on viisi tai 

vähemmän (<5). Muita kansalaisuuksia edustavissa ryhmissä on 1-2 henkilöä kussakin. 

1.4 UUSIEN ASIAKKAIDEN SUKUPUOLIJAKAUMA 

 

1.5. AUTTAMISJÄRJESTELMÄSTÄ POISTETUT HENKILÖT 

Puolivuotiskautena auttamisjärjestelmän asiakkuus on päättynyt 25 asiakkaan kohdalla. 

Heistä 12 henkilön kohdalla asiakkuus päättyi, koska esitutkintaviranomainen, syyttäjä tai 

tuomioistuin ei katsonut, että henkilö olisi joutunut ihmiskaupan uhriksi. Seitsemän henkilöä 

sai jatkuvaan oleskeluun oikeuttavan oleskeluluvan sekä kotikunnan Suomesta, jolloin heidän 

asiakkuutensa auttamisjärjestelmässä päättyi.
1
 Eräissä tapauksissa asiakkuus on päättynyt 

myös asiakkaan oman tahdonilmaisun kautta tai koska asiakas ei ole enää ollut 

auttamistoimien tarpeessa. Neljässä tapauksessa asiakkuus on päättynyt ihmiskaupan uhrin 

palattua kotimaahansa omatoimisesti tai tuetusti. 

                                                      
1
 1.7.2015 alkaen jatkuvaan oleskeluun oikeuttavan oleskeluluvan tai kotikunnan saaminen ei enää sellaisenaan ole peruste 

auttamisjärjestelmästä poistamiselle. 
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2. AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ESITETYT HENKILÖT 1.1.2015 - 30.6.2015 

Auttamisjärjestelmään on tarkasteluajanjaksona esitetty yhteensä 44 henkilöä. Heistä 

myönteisen päätöksen auttamisjärjestelmään ottamisesta on saanut 31 henkilöä ja kielteisen 

päätöksen 12 henkilöä. Yksi esitys odottaa vielä hallintopäätöstä auttamisjärjestelmään 

ottamisesta. Yleisin syy kielteisen ratkaisun saamiseen oli se, ettei esitetyn henkilön kohdalla 

katsottu olevan kyse ihmiskaupasta. Esitetyistä henkilöistä 30 on naisia ja 14 miehiä. 

2.1 ESITYKSEN TEHNEET TOIMIJAT 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ei tee niin kutsuttua etsivää työtä. Mahdollisen 

ihmiskaupan uhrin ohjautuminen hänelle laissa säädettyjen palveluiden ja tukitoimien piiriin 

vaatiikin aktiivisuutta myös muilta viranomaisilta sekä järjestöiltä. 

Aktiivisimmin esityksiä henkilön ottamiseksi auttamisjärjestelmään ovat tehneet eri 

viranomaiset. Myös järjestökentältä sekä turvakodeista on vastaanotettu tavallista korkeampi 

määrä esityksiä. Alla olevassa taulukossa turvakodit on laskettu osaksi järjestökenttää, sillä 

kyseessä on kaikissa tapauksissa ollut järjestön ylläpitämä turvakoti. Kuntien osuus 

esityksistä on edelleen hyvin matala: tarkasteluajanjaksona kuntien viranomaisilta on tullut 

ainoastaan yksi esitys. 

 

Esityksen henkilön ottamisesta ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään voi tehdä 

viranomainen, ihmiskaupan uhri itse taikka yksityinen tai julkinen palvelujen tuottaja. Esitys 

tehdään pääsääntöisesti kirjallisena. Kiireellisissä tapauksissa sekä silloin, kun mahdollinen 

uhri tekee esityksen itse, voidaan myös suullinen esitys katsoa riittäväksi. 
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Yksityinen lakimies (3)

Uhri itse (4)

Järjestöt (7)

Kunnat (1)

Maahanmuuttovirasto (2)

Rajavartiolaitos (4)

Poliisi (7)

Vastaanottokeskukset (16)

Esityksiä tehneet toimijat 



  
 
 2.7.2015 
 
 
 
 
 

 

3. AUTTAMISJÄRJESTELMÄN YHTEYSTIEDOT 

Jos haluat tietää enemmän lakimuutoksesta, ihmiskauppailmiöstä, auttamisjärjestelmän 

toiminnasta tai ihmiskaupan uhrien auttamisesta Suomessa, voit ottaa yhteyttä 

auttamisjärjestelmään postitse, puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoa löydät myös sivustolta 

www.ihmiskauppa.fi, kunhan sivuston päivitykset valmistuvat. 

Auttamisjärjestelmään kannattaa olla yhteydessä myös silloin, kun olet esittämässä henkilöä 

auttamisjärjestelmään otettavaksi, tai jos vasta pohdit olisiko kohtaamasi henkilö ihmiskaupan 

uhri.  

Auttamisjärjestelmä järjestää mahdollisuuksien mukaan ihmiskauppa-aiheisia koulutuksia 

esimerkiksi virastoissa tai työpaikoilla. Voit myös pyytää auttamisjärjestelmän työntekijää 

puhumaan järjestämääsi tilaisuuteen. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 

 

Joutsenon vastaanottokeskus 

Läykäntie 53 

54190 Konnunsuo 

 

24/7 infonumero: 02954 63 177   

faksi: 02954 11 799 

sähköposti: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@intermin.fi 

 


