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IHMISKAUPAN UHRIEN  

AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS 

1.1. - 31.12.2015 

1. ALUKSI 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015 - 

31.12.2015. Katsauksessa käydään läpi tilastoja auttamisjärjestelmään esitetyistä ja 

asiakkuuteen otetuista henkilöistä. Katsauksessa keskitytään nimenomaan vuonna 

2015 alkaneisiin uusiin asiakkuuksiin. 

Ihmiskaupan uhrin auttamista sekä auttamisjärjestelmää koskeva lakimuutos astui 

voimaan 1.7.2015. Lakimuutoksen myötä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on 

saanut muun muassa valtuudet myöntää harkinta- ja toipumisaikoja, sekä toimia yhte-

nä ihmiskaupan uhrin virallisesti tunnistavana tahona. Auttamisjärjestelmän kokemus 

lakiuudistuksesta on ollut pääosin myönteinen.  

Nyt julkaistava tilannekatsaus tarkastelee auttamisjärjestelmän asiakastilastojen lisäksi 

myös auttamisjärjestelmän myöntämiä harkinta- ja toipumisaikoja sekä auttamisjärjes-

telmän tekemiä virallisia tunnistamisia.  

Uudistetusta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta ihmiskaupan uhrin auttamiseen 

Suomessa on laadittu Tietopaketti. Tietopaketin saa itselleen pyytämällä sitä auttamis-

järjestelmästä. 

Auttamisjärjestelmä korostaa, että sen ylläpitämissä tilastoissa näkyvät vain ihmiskau-

pan uhrien auttamisjärjestelmään esitetyt tai sen piiriin hakeutuneet henkilöt, sekä aut-

tamisjärjestelmän asiakkaat.  

Seuraava tilannekatsaus julkaistaan heinäkuussa 2016. 

 

 

 



 

31.12.2015 

 

2 

 

21 % 

79 % 

Sukupuolijakauma: kaikki asiakkaat (89) 

Mies (19)

Nainen (70)

57 % 
32 % 

11 % 

Uhriutumistyyppi: kaikki asiakkaat (89) 

Seksuaalinen
hyväksikäyttö (51)

Työvoiman
hyväksikäyttö (28)

Muu (10)
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Etiopia, Kamerun, Bangladesh (<5)

Somalia (5)

Suomi (11)

Nigeria (34)

Suurimmat kansalaisuusryhmät: kaikki asiakkaat (89) 

 

2. AUTTAMISJÄRJESTELMÄN ASIAKKAAT VUONNA 2015 

2.1 KAIKKI ASIAKKAAT 

Vuoden 2015 päättyessä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkuudessa oli 

89 henkilöä. Vuonna 2015 asiakasmäärä on pysynyt 84 ja 90 välillä. Osa asiakkaista 

on tullut auttamisjärjestelmään vuonna 2015, osa on ollut asiakkaana jo kauemmin. 

Auttamisjärjestelmän tällä hetkellä pitkäaikaisin asiakas on ollut järjestelmässä jo vuo-

desta 2010. Auttamisjärjestelmässä on kaksi alaikäistä asiakasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auttamisjärjestelmän asiakkaat 

edustavat 26 eri kansalaisuutta. 

Suurimman yksittäisen kansa-

laisuusryhmän muodostavat 

edelleen Nigerian kansalaiset. 

Tyypillisesti nigerialainen ihmis-

kaupan uhri on joutunut seksu-

aalisen hyväksikäytön kohteeksi 

toisessa EU-valtiossa. Ei kui-

tenkaan ole poissuljettua, ettei-

kö vastaavaa hyväksikäyttöä 

voisi tapahtua myös Suomessa. 
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31 % 

69 % 

Sukupuolijakauma: uudet asiakkaat (52) 

Mies (16)

Nainen (36)

35 % 

52 % 

13 % 

Uhriutumistyyppi: uudet asiakkaat (52) 

Seksuaalinen
hyväksikäyttö (18)

Työvoiman
hyväksikäyttö (27)

Muu (7)

0 2 4 6 8 10 12

Kiina, Ukraina, Bangladesh (<5)

Somalia (5)

Suomi (6)

Nigeria (10)

Suurimmat kansalaisuusryhmät: uudet asiakkaat (52) 

2.2 VUONNA 2015 ALKANEET UUDET ASIAKKUUDET 

Auttamisjärjestelmään on vuonna 2015 otettu 52 uutta asiakasta. Kaikki uudet asiak-

kaat ovat täysi-ikäisiä.  Asiakkaissa on naisia lähes kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. 

Valtaosa auttamisjärjestelmään ohjautuneista asiakkaista oli joutunut työvoiman hy-

väksikäytön kohteeksi. Tyypillisimmin hyväksikäyttö oli tapahtunut Suomessa ravintola-

alalla tai maatalouteen liittyvissä tehtävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seitsemässä tapauksessa hen-

kilöä oli pidetty kotiapulaisena 

vastoin henkilön omaa valintaa. 

Tavallisesti kotiapulaiseksi pa-

kottaminen on tapahtunut ulko-

mailla, mutta tiedossa on myös 

Suomeen sijoittuvia tapauksia. 

Työvoiman hyväksikäytön uh-

reista 14 oli miehiä ja 13 naisia, 

kun taas kaikki seksuaalisen 

hyväksikäytön uhrit olivat naisia. 

Myös miehiin on voinut kohdis-

tua seksuaalista ahdistelua tai 

hyväksikäyttöä, mutta se ei ole 

yhdessäkään tapauksessa ollut 

pääasiallinen hyväksikäytön 

muoto. 
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62 % 

38 % 

Uhriutumispaikka: uudet asiakkaat (52)  

Suomi  (32)

Ulkomaat  (20)

Kategoria "muu" viittaa ihmiskaupan muotoihin, jotka eivät suoranaisesti liity seksuaali-

seen tai työvoiman hyväksikäyttöön. Vuonna 2015 auttamisjärjestelmään on ohjautunut 

muun muassa avioliittoon pakottamiseen sekä rikollisuuteen pakottamiseen liittyvän 

ihmiskaupan uhreja.  

Uudet asiakkaat edustavat 19 eri kansalaisuutta. Näistä suurimpina kansalaisuusryh-

minä jatkavat edelleen Nigeria ja Suomi.  

2.2.1 UHRIUTUMISPAIKKA: SUOMESSA VAI ULKOMAILLA? 

 

 

 

 

 

 

Uusista asiakkaista suurin osa (62 %) on joutunut ihmiskaupan uhriksi Suomessa tai 

heihin kohdistunut hyväksikäyttö on joko alkanut tai jatkunut Suomessa. Tähän katego-

riaan lukeutuvat myös sellaiset henkilöt, jotka on houkuteltu Suomesta ulkomaille, mis-

sä he ovat joutuneet ihmiskauppaan viittaaviin olosuhteisiin.  

Suomessa uhriutuneista henkilöistä 20 on joutunut työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän 

ihmiskaupan uhriksi. Seitsemän henkilöä on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön koh-

teeksi. Kuusi henkilöä lukeutuu kategoriaan "muu". Vuonna 2014 auttamisjärjestel-

mään ohjautuneista uusista asiakkaista Suomessa uhriutuneita oli 42 %. 

Ulkomailla ihmiskaupan uhriksi joutuneita henkilöitä on uusissa asiakkaissa 20. Ulko-

mailla uhriutunut henkilö on tyypillisesti pakotettu toimimaan seksityössä toisessa EU-

valtiossa. Vuonna 2015 on lisäksi noussut esiin tapauksia, joissa etenkin itäafrikkalai-

set naiset ovat joutuneet työvoiman hyväksikäytön kohteeksi Lähi-idän valtioissa sekä 

tapauksia, joissa turvapaikanhakija on joutunut ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäy-

tön kohteeksi matkalla kotimaastaan Suomeen.  
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Seksuaalinen
hyväksikäyttö  (18)

Työvoiman
hyväksikäyttö  (27)

Muu hyväksikäyttö
(7)

Uhriutuminen ulkomailla 11 7 1

Uhriutuminen Suomessa 7 20 6
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Auttamisjärjestelmän uudet asiakkaat 2015:  
uhriutumistyyppi ja -paikka 

 

70 % 

27 % 

3 % 

Uudet esitykset auttamisjärjestelmään 
ottamiseksi (75)  

Myönteinen ratkaisu
(52)

Kielteinen ratkaisu
(21)

Odottaa ratkaisua  (2)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ESITYKSET AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN OTTAMISEKSI 

Vuonna 2015 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä vastaanotti 75 esitystä henkilön 

ottamiseksi auttamisjärjestelmän asiakkaaksi. Myönteisen päätöksen auttamisjärjes-

telmään ottamisesta sai 52 ja kielteisen päätöksen 21 henkilöä. Kaksi esitystä odottaa 

ratkaisua. Yleisin syy kielteiseen ratkaisuun oli se, ettei esitetyn henkilön katsottu jou-

tuneen ihmiskaupan uhriksi.  

 

 

 

 

 

 

 

Esityksiä otettiin vastaan ensimmäisen kuuden kuukauden aikana peräti 44 kappaletta, 

mikä on jonkin verran normaalia enemmän. Eniten esityksiä saapui alkuvuodesta vas-

taanottokeskuksista (16 kappaletta).  Myös muut viranomaiset kuten poliisi (7 esitystä) 
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Avustaja (lakimies/AA)  (7)

Uhri itse  (8)

Järjestöt  (11)

Yksityinen palveluntuottaja (1)

Kunnat  (2)

AVI  (1)

Maahanmuuttovirasto  (6)

Rajavartiolaitos  (7)

Poliisi  (10)

Vastaanottokeskukset (22)

Esitykset auttamisjärjestelmään ottamiseksi  (75) 

Alkuvuonna  (44 esitystä) Loppuvuonna (31 esitystä)

ja Rajavartiolaitos (4 esitystä) olivat verrattain aktiivisia esitysten tekemisessä. Yhteen-

sä viranomaiset tekivät auttamisjärjestelmään 30 esitystä vuoden 2015 alkupuoliskolla.  

Alkuvuoteen verrattuna esitysten määrässä tapahtui notkahdus vuoden toisella puolis-

kolla.  Heinä - joulukuussa auttamisjärjestelmään ottamiseksi tehtiin esityksiä vain 31 

kappaletta, mikä on noin 30 % vähemmän kuin alkuvuonna sekä huomattavasti vä-

hemmän kuin vastaavaan aikaan aiempina vuosina.  Näistä esityksistä 18 oli viran-

omaisten tekemiä.  Erityisesti muutos esitysten määrässä näkyy vastaanottokeskusten 

ja poliisin tekemien esitysten vähenemisenä. Vain Maahanmuuttovirastosta on esityk-

siä auttamisjärjestelmään ottamiseksi tehty enemmän toisella kuin ensimmäisellä vuo-

sipuoliskolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auttamisjärjestelmä arvioi turvapaikanhakijoiden laajamittaisen maahantulon välillisesti 

vaikuttaneen esitysten määrän notkahdukseen. Kesällä 2015 alkanut laajamittainen 

maahantulo on työllistänyt etenkin vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviraston, polii-

sin ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä, mikä on osaltaan vaikuttanut auttamisjärjestel-

mälle tehtyjen esitysten määrään laskevasti. Esitysten määrässä oli kuitenkin havaitta-

vissa varovaista kasvua vuoden 2015 loppua kohti.  

Auttamisjärjestelmän arvion mukaan laajamittaisen maahantulon vaikutukset tulevat 

näkymään auttamisjärjestelmän tilastoissa tulevien vuosien aikana. Esitysten odote-
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taan tältä osin koskevan turvapaikanhakijoiden sekä oleskeluluvan saaneiden henkilöi-

den lisäksi myös Suomessa paperittomina oleskelevia henkilöitä, joiden tarkkaa mää-

rää ei tällä hetkellä pystytä arvioimaan.  

Auttamisjärjestelmä tekee yhteistyötä Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön 

kanssa ihmiskauppa-aiheisen koulutuksen järjestämiseksi vastaanottokeskuksiin. Aut-

tamisjärjestelmä osallistuu aktiivisesti myös muiden viranomaisten sekä järjestöjen 

kouluttamiseen. Kun tietoisuus ihmiskaupasta lisääntyy ja mahdollisia ihmiskaupan uh-

reja opitaan tunnistamaan, lisääntyy myös auttamistoimien piiriin ohjattujen henkilöiden 

määrä. 

2.3.2 AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN OHJAAMISESTA 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ei tee niin kutsuttua etsivää työtä. Mahdollisen 

ihmiskaupan uhrin ohjautuminen auttamisjärjestelmään edellyttää, että mahdollisen uh-

rin kohdannut taho tai uhri itse laatii hakemuksen auttamisjärjestelmään pääsemiseksi. 

Tätä hakemusta kutsutaan esitykseksi.  

Esityksen henkilön ottamisesta ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään voi tehdä vi-

ranomainen, järjestö, ihmiskaupan uhri itse taikka yksityinen tai julkinen palveluntuotta-

ja. Esitys tehdään pääsääntöisesti kirjallisena. Kiireellisissä tapauksissa sekä silloin, 

kun mahdollinen uhri tekee esityksen itse, voidaan myös suullinen esitys katsoa riittä-

väksi. Kiireellisissä tapauksissa myös päätös auttamisjärjestelmään ottamisesta voi-

daan tehdä suullisesti, jolloin auttamistoimet voidaan aloittaa viipymättä. 

2.4 VUONNA 2015 PÄÄTTYNEET ASIAKKUUDET 

Auttamisjärjestelmästä on vuonna 2015 poistettu 44 henkilöä. Yleisin syy (23) asiak-

kuuden päättymiseen on ollut se, ettei joko esitutkintaviranomainen, syyttäjä tai tuomio-

istuin ole katsonut asiakkaan joutuneen ihmiskaupparikoksen uhriksi. Seuraavaksi ylei-

simmin (12) asiakkuus on päättynyt, sillä henkilöllä ei enää ole ollut tarvetta auttamis-

toimille. Vapaaehtoisesti kotimaahansa on palannut neljä henkilöä, joista kolme tuetus-

ti. Kolmen henkilön asiakkuus on päättynyt asiakkaan oman tahdonilmaisun tuloksena. 

Kaksi asiakasta on käännytetty Suomesta. 
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3. TOIPUMIS- JA HARKINTA-AJAT SEKÄ IHMISKAUPAN UHRIN VIRALLINEN TUNNISTAMINEN 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä sai 1.7.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen 

myötä oikeuden antaa asiakkailleen harkinta- sekä toipumisaikoja.  

3.1. TOIPUMISAIKA 

Vuonna 2015 auttamisjärjestelmä antoi toipumisajan kahdelle asiakkaalle. Ensimmäi-

nen toipumisaika annettiin 30 päiväksi, mutta sitä jatkettiin 30 päivällä asiakkaan henki-

lökohtaisten olosuhteiden vuoksi. Toinen annettu toipumisaika oli kestoltaan 30 päivää. 

Toipumisaika on tarkoitettu ihmiskaupan uhreille, jotka eivät kykene tai halua yhteis-

työhön viranomaisten kanssa rikosasian selvittämiseksi. Toipumisaika voidaan antaa 

Suomessa laillisesti oleskelevalle henkilölle, siis myös Suomen kansalaiselle auttamis-

järjestelmään ottamisen yhteydessä. Toipumisaikana esitutkintaviranomainen tai syyt-

täjä ei saa olla yhteydessä asiakkaaseen ilman asiakkaan erillistä suostumusta, eikä 

auttamisjärjestelmä saa antaa asiakkaan tilanteesta tietoja esitutkintaviranomaiselle.  

Toipumisaika voidaan antaa 30 päiväksi, ja sitä voidaan jatkaa jopa 90 päivän mittai-

seksi, jos ihmiskaupan uhrin henkilökohtaiset olosuhteet sitä edellyttävät. Toipumisajan 

päätyttyä auttamisjärjestelmällä on velvollisuus ilmoittaa salassapitosäännösten estä-

mättä poliisille ihmiskaupan uhrista ja päätöksestä, jolla uhri on otettu auttamisjärjes-

telmään. Toipumisajasta säädetään laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-

otosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011). 

3.2 HARKINTA-AIKA 

Vuonna 2015 auttamisjärjestelmä antoi yhden harkinta-ajan. Harkinta-ajan kesto oli 

kolme kuukautta.   

Harkinta-aika on tarkoitettu Ihmiskaupan uhreille, joilla ei ole laillista oleskeluoikeutta 

Suomessa. Harkinta-aikana ihmiskaupan uhrin oleskelu Suomessa on laillista. Harkin-

ta-aika voidaan antaa vähintään 30 päiväksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Harkin-

ta-aikana ihmiskaupan uhrille annetaan mahdollisuus toipua kokemuksistaan ja päät-

tää, haluaako hän ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa häneen kohdistuneen ih-

miskaupparikoksen selvittämiseksi. Harkinta-ajasta säädetään ulkomaalaislaissa 

(301/2004). 
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3.3 IHMISKAUPAN UHRIN VIRALLINEN TUNNISTAMINEN 

Lokakuussa 2015 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän monialainen asiantuntija-

ryhmä sai tehtäväkseen arvioida viidentoista henkilön virallista tunnistamista ihmiskau-

pan uhriksi. Virallinen tunnistaminen suoritettiin 14 henkilölle. Yhden henkilön kohdalla 

asiantuntijaryhmä sekä auttamisjärjestelmä katsoivat, ettei henkilöä ollut perusteltua 

tunnistaa ihmiskaupan uhriksi.  

Tunnistetuille henkilöille laadittiin kirjallinen päätös tunnistamisesta ja he saavat jatkaa 

auttamisjärjestelmän asiakkuudessa pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes auttamis-

toimille ei enää ole tarvetta.  

Tarkempaa tietoa ihmiskaupan uhrin virallisesta tunnistamisesta sekä tunnistamisen 

oikeusvaikutuksista löytyy auttamisjärjestelmän laatimasta Tietopaketista. Tietopaketin 

voi saada auttamisjärjestelmältä.  

4. YLEISESTI AUTTAMISJÄRJESTELMÄSTÄ 

4.1 AUTTAMISJÄRJESTELMÄN HENKILÖSTÖ 

Vuonna 2015 auttamisjärjestelmässä on työskennellyt ylitarkastaja, tarkastaja sekä so-

siaaliohjaaja. Alkuvuodesta 2015 auttamisjärjestelmässä työskenteli myös toinen sosi-

aaliohjaaja määräaikaisessa työsuhteessa. Kesäkuusta vuodenvaihteeseen toisen so-

siaaliohjaajan virkaa hoiti Joutsenon vastaanottokeskuksen työntekijä työkierron kaut-

ta.  

Auttamisjärjestelmän hallinnon tukena toimivat vuonna 2015 myös korkeakouluharjoit-

telija sekä työkokeilua suorittava henkilö.  Lisäksi työpanoksensa auttamisjärjestel-

mään ovat antaneet Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja, vastaava sosiaalityönte-

kijä sekä vastaava terveydenhoitaja. 

Vuoden 2016 alusta auttamisjärjestelmässä aloittaa työskentelyn sosiaaliohjaaja Saija 

Korkeakangas. Korkeakankaan työpiste sijaitsee Oulun vastaanottokeskuksessa. 

4.2 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Suomessa tehtävän viranomais- ja järjestöyhteistyön lisäksi ihmiskaupan uhrien aut-

tamisjärjestelmä on edelleen osallistunut aktiivisesti myös kansainväliseen ihmiskau-

pan vastaiseen toimintaan. Auttamisjärjestelmä on ollut mukana Itämeren valtioiden 

neuvoston (CBSS) ihmiskaupan vastaisen työryhmän toiminnoissa ja kokouksissa se-

kä Viron että Puolan puheenjohtajakaudella. Auttamisjärjestelmä on yhteistyössä 

CBSS:n, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n sekä ulkoministeriön kanssa järjes-

tänyt ihmiskauppaan liittyvän konsulikoulutuksen (Training Seminar on Human Traf-
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ficking for Diplomatic Personnel) Helsingissä marraskuussa 2015, sekä ollut mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa ihmiskaupan vastaisia hankkeita Suomeen sekä 

Itämeren valtioiden alueelle. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös CBSS:n alaikäisiin ih-

miskaupan uhreihin liittyvissä hankkeissa (Child Centre: Expert Group for Cooperation 

on Children at Risk), sekä muun muassa TRACE (Trafficking as a criminal enterprise) -

projektissa.  

Vuonna 2016 Suomi toimii puheenjohtajamaana Pohjoismaisen lapsikaupan vastai-

sessa verkostossa (Nordic Network against Trafficking in Children). Ihmiskaupan uhri-

en auttamisjärjestelmä isännöi verkoston kokouksia Suomessa.  

4.3 AUTTAMISJÄRJESTELMÄN KUSTANNUKSET 

Asiakkaiden asumiskustannukset sekä tulkkaus- ja käännöskulut ovat sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden lisäksi olleet auttamisjärjestelmän suurimpia asiakasmenoja. Toimin-

tamenoissa suurimpia kustannuksia aiheuttavat henkilöstön palkkojen lisäksi rakennus-

ten vuokrat sekä turvallisuus ja vartiointi. Sekä toiminta- että asiakasmenot ovat pysy-

neet suunnitelluissa rajoissa.  

Lisätietoa auttamisjärjestelmän kustannuksista voidaan toimittaa pyynnöstä.   

5. LOPUKSI 

Vuonna 2015 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkuuteen otetuista henki-

löistä valtaosan on arvioitu joutuneen ihmiskaupan uhriksi joko Suomessa tai niin, että 

uhriutuminen liittyy vahvasti Suomeen.  

Turvapaikanhakijoiden laajamittainen maahantulo ei vuonna 2015 näkynyt kohonneina 

lukuina auttamisjärjestelmän asiakastilastoissa. Auttamisjärjestelmä arvioi, että laaja-

mittaisen maahantulon varsinaiset vaikutukset alkavatkin näkyä asiakastilastoissa vii-

veellä.  Ihmiskauppatietouden levitessä avainasemassa oleville toimijoille, myös aut-

tamisjärjestelmään ohjattujen henkilöiden määrän uskotaan kasvavan. 

Vuonna 2016 ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä juhlii 10-vuotista taivaltaan ih-

miskaupan vastaisessa työssä. Varsinaisia syntymäpäiviä vietetään maaliskuun alussa 

Tampereella yhteistyössä Tampereen Lyhytelokuvafestivaalin kanssa. Auttamisjärjes-

telmä julkaisee seuraavan tilannekatsauksen heinäkuussa 2016. Tilannekatsaus kattaa 

tuolloin vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon. 
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LISÄTIETOJA:  

 

johtaja Jari Kähkönen  02954 63210 

ylitarkastaja Katri Lyijynen  02954 63223 

 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 

Joutsenon vastaanottokeskus 

Läykäntie 53 

54190 Konnunsuo 

 

24/7 infonumero: 02954 63 177   

faksi: 02954 11 799 

sähköposti: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@intermin.fi 

 


