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Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 

toiminta on jatkunut suhteellisen normaalina 

koko kevään 2020. Vaikka 

auttamisjärjestelmän tiimi onkin työskennellyt 

pääsääntöisesti kotoa käsin, on asiakkaiden 

tapaamiset pyritty hoitamaan mahdollisimman 

normaalisti, toki kummankin osapuolen 

turvallisuus huomioiden.  

Koronavirus ja siihen liittyvät toimenpiteet 

vaikeuttivat jonkin verran 

auttamisjärjestelmään hakeutumista. Tämä voi 

liittyä siihen, että henkilökohtaisia tapaamisia 

on kaikilla aloilla jouduttu välttelemään 

erityisesti maalis- ja huhtikuussa. Usein 

ihmiskaupan uhrin tunnistaminen ja avun 

piiriin ohjaaminen voi vaatia useammankin 

tapaamisen, mieluiten kasvotusten.  Tähän ei 

uhreja avun piiriin tavallisesti ohjaavilla 

tahoilla ollut aina mahdollisuutta. 

Auttamisjärjestelmään tehdyissä 

hakemuksissa näkyy selvä notkahdus huhti- ja 

toukokuussa (ks. tilastot s. 9). 

Kesäkuussa hakemusten määrä kohosi taas 

maaliskuuta edeltävälle tasolle. Kesäkuussa 

auttamisjärjestelmään ohjasivat mahdollisia 

ihmiskaupan uhreja erityisesti järjestöt ja 

turvakodit (yht. 12 esitystä). Kesäkuussa myös 

mahdolliset ihmiskaupan uhrit itse ovat 

hakeutuneet avun piiriin edeltäviä kuukausia 

useammin (12 hakemusta).   

Itse asiassa alkuvuonna 2020 uhrin itsensä 

tekemä hakemus on noussut toiseksi 

yleisimmäksi tavaksi hakeutua 

auttamisjärjestelmään. 

Hakemuksia auttamisjärjestelmään 

ottamiseksi on joka tapauksessa tullut 

alkuvuodesta 2020 ennätysmäärä: yli 30 

hakemusta enemmän kuin samaan aikaan 

edellisvuonna, joten suurta vahinkoa ei 

koronavirus ole toivon mukaan aiheuttanut. 

 P.S.  Auttamisjärjestelmä sijoittaa yhden 

ylitarkastajistaan Tampereelle 1.8.2020 

alkaen. Tampereen työpisteeltään ylitarkastaja 

voi olla paremmin läsnä alueen verkostoissa 

sekä päästä nopeammin tapaamaan Sisä-

Suomen sekä länsirannikon asiakaskuntaa. 

Auttamisjärjestelmällä on tällä hetkellä 

toimipisteet Helsingissä, Oulussa ja 

Lappeenrannassa (Joutsenon 

vastaanottokeskuksessa).   

HAKEMUSTEN MÄÄRÄSSÄ 

KORONAVIRUS AIHEUTTI                 
   NOTKAHDUKSEN  

ALUKSI: 

Uhrin itsensä tekemä hakemus 
on noussut toiseksi yleisimmäksi 
tavaksi hakeutua auttamisjärjes-

telmään. 
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KEHITTÄÄ  

Ainutlaatuinen 

IKUT-HANKE  

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjes-

telmä on 1.6.2020 aloittanut uuden 

2,5-vuotisen hankkeen, jonka tar-

koituksena on vahvistaa ihmiskau-

pan uhrien työelämätaitoja ja -

valmiuksia sekä lisätä yksityisen 

sektorin osallistumista ihmiskaupan 

vastaiseen työhön.  

IKUT-hanke on ensimmäisiä ihmis-

kaupan uhrien työelämätaitoihin 

keskittyviä hankkeita Euroopassa. 

IKUT-hankkeen aikana ihmiskaupan 

uhreille rakennetaan työelämämal-

li, jonka tavoitteena on vahvistaa 

uhrien työelämätaitoja ja -

valmiuksia sekä tukea heitä työelä-

mään siirtymisessä.  

Mallin tueksi ja tiedon lisäämiseksi 

hankkeessa laaditaan lisäksi selvitys 

ihmiskaupan uhrien tilanteesta 

työmarkkinoilla ja työelämäpalve-

luiden saajana. 

Tietoa ihmiskaupan uhrien asemas-

ta työelämässä tai työllisyyspalve-

luissa on saatavilla hyvin vähän. 

IKUT-hankkeessa pyritään selvittä-

mään, miten ihmiskaupan uhreja 

voidaan auttaa kokonaisvaltaisem-

min.  

- Kyse on pitkälti pioneerihankkees-

ta, jollaista ei ole toteutettu Suo-

messa, kertoo projektipäällikkö 

Veikko Mäkelä. 

Yksityisen sektorin roolia ihmiskau-

pan vastaisessa työssä pyritään 

kasvattamaan hankkeessa järjestä-

mällä yrityksille koulutusta ja kaksi 

yritysvastuuseen ja ihmiskauppaan 

liittyvää seminaaria. Koulutuksissa 

ja seminaareissa tuodaan yksityisel-

le sektorille tietoa ihmiskaupasta ja 

kehitetään tapoja, jolla yritykset 

voivat osallistua ihmiskaupan eh-

käisemiseen. 

IKUT-hanke saa tukea Euroopan 

sosiaalirahastosta (ESR). Rahoituk-

sen myöntää Hämeen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

Lisätietoja hankkeesta: 

Projektipäällikkö Veikko Mäkelä, 

puh : 0295 463 171                         

@: etunimi.sukunimi@migri.fi 

TYÖELÄMÄOSAAMISTA 

IHMISKAUPAN UHRIEN  
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Auttamisjärjestelmään on alkuvuo-

desta 2020 otettu ennätysmäärä 

asiakkaita, joiden on arvioitu joutu-

neen ihmiskaupan uhriksi Suomes-

sa.  

Yhä useampaan tapaukseen liittyy 

myös asiakkaaseen kohdistuvaa 

turvauhkaa, johon auttamisjärjes-

telmän täytyy reagoida. Turvauhan 

taso on joissakin tapauksissa ollut 

hyvinkin korkea.  

Turvauhkatilanteet liittyvä yleisim-

min pakkoavioliittoihin sekä Suo-

messa tapahtuneisiin ihmiskauppa-

rikoksiin.  

Kolme henkilöä on otettu auttamis-

järjestelmän asiakkaaksi, koska he 

toimivat todistajana ihmiskauppari-

kokseen liittyvässä rikosprosessissa 

ja tarvitsevat siksi erityistä apua. 

Avuntarve liittyy usein myös todis-

tajien kohdalla heihin kohdistuvaan 

turvauhkaan. 

Pakkotyössä jopa alaikäisiä 

Useimmin Suomessa hyväksikäy-

tetty henkilö on joutunut pakko-

työhön viittaaviin olosuhteisiin. 

Pakkotyötä on havaittu erityisesti 

ravintola- sekä siivousalalla. Uusis-

sa asiakkaissa on myös rakennus-

alalla työskennelleitä.  

Kolmessa tapauksessa pakkotyö-

hön viittaavissa olosuhteissa Suo-

messa on ollut alaikäinen henkilö.  

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

liittyvä ihmiskauppa Suomessa on 

alkuvuodesta 2020 ollut erityisesti 

henkilön hyväksikäyttöä prostituu-

tiossa. Myös muita ihmiskauppaan 

viittaavia seksuaalisen hyväksikäy-

tön muotoja, kuten seksiorjuuden 

kaltaisia olosuhteita, on tullut ilmi.  

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

liittyvää ihmiskauppaa tunniste-

taan Suomessa edelleen heikosti. 

Suomessa havaittiin erityisesti ravintola– ja siivousalalla tapahtuvaa hyväksikäyttöä. Kuvituskuva.  

USEITA 

 IHMISKAUPAN MUOTOJA 
TUNNISTETAAN  

SUOMESSA  
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Avun piiriin ohjatut henkilöt on 

tunnistettu yleensä pääkaupunki-

seudulla. 

Ei niin tunnettuja muotoja 

Viisi asiakasta oli joutunut rikolli-

seen toimintaan pakottamiseen 

liittyvän ihmiskaupan uhriksi, neljä 

heistä Suomessa. Tässä ihmis-

kaupan muodossa henkilö pa-

kotetaan tekemään rikollisia 

tekoja, joiden taloudellinen tai 

muu hyöty menee uhria hyväk-

sikäyttävälle taholle.  

Pakottamiseksi toiminta katso-

taan silloin, kun pakotetulta henki-

löltä ei olosuhteet huomioiden 

voitaisi odottaa muunlaista toimin-

taa.  

Ihmiskaupan uhria ei lain mukaan 

tule tuomita rikoksista, joiden te-

kemiseen hänet on pakotettu. 

Määritelmän ulkopuolelle jäävät 

hyvin vakavat rikokset, esimerkiksi 

henkirikokset.  

Benefit fraud -ihmiskauppaa ha-

vaittiin kahdessa tapauksessa. Täs-

sä ihmiskaupan vähemmän tunne-

tussa muodossa uhri otetaan mää-

räysvaltaan taloudellisessa hyväksi-

käyttötarkoituksessa.  

Uhria pidetään ihmisarvoa louk-

kaavissa olosuhteissa ja köyhyy-

dessä, jotta hyväksikäyttäjä voi 

viedä uhrille maksettavat tuet ja 

etuudet ja / tai ottaa uhrin nimissä 

esimerkiksi lainoja. Benefit fraud-

ihmiskaupasta lisää sivulla 15.  

Uhri laittomasti Suomessa 

Laittomasti Suomessa oleskeleville 

ihmiskaupan uhreille on annettu 

alkuvuonna 2020 yhteensä kah-

deksan harkinta-aikaa. Näistä seit-

semän on antanut Auttamisjärjes-

telmä ja yhden poliisi.  

Yleisimmin harkinta-aika on an-

nettu kuudeksi kuukaudeksi, eli 

maksimimääräksi. Harkinta-aikojen 

kesto vaihtelee yhdestä kuuden 

kuukauden välillä.  

Harkinta-ajan voi antaa mahdolli-

selle ihmiskaupan uhrille auttamis-

järjestelmä, poliisi ja Rajavartiolai-

tos. Se laillistaa mahdollisen ihmis-

kaupan uhrin oleskelun Suomessa 

1 - 6 kuukaudeksi ja antaa uhrille 

aikaa miettiä, haluaako hän ryhtyä 

yhteistyöhän esitutkintaviranomai-

sen kanssa ihmiskaupparikoksen 

selvittämiseksi.  

Harkinta-ajan saaneista uhreista 

seitsemän arveltiin joutuneen ih-

miskaupparikoksen kohteeksi Suo-

messa tai niin, että ihmiskauppa oli 

alkanut ulkomailla ja jatkunut Suo-

messa. 

Miksi juuri turvapaikanhaki-

joita tunnistetaan ihmiskau-

pan uhriksi  

54 prosenttia uusista asiakkaista 

oli joutunut ihmiskaupan uhriksi 

Suomen ulkopuolella. Nämä uh-

riksi joutuneet henkilöt ovat pää-

asiassa turvapaikanhakijoita, joita 

on hyväksikäytetty joko kotimaas-

saan tai matkalla kotimaasta toi-

seen valtioon. Suomeen saavuttu-

aan he voivat edelleen kärsiä hy-

Siivousalalla tapahtunutta ihmiskauppaan viittaavaa toimintaa on tunnistettu jo 

vuosien ajan. Ilmiö on kuitenkin edelleen voimissaan.  Kuvituskuva.  

Uusissa asiakkaissa oli myös 
turvapaikanhakijoita, jotka 

ovat joutuneet pakkotyöhön 
liittyvän ihmiskaupan uhriksi 

Suomessa. 
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HAKEMUKSET JA UUDET ASIAKKAAT TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 

väksikäytön aiheuttamista vaivois-

ta ja oireilusta. Joihinkin voi koh-

distua myös turvauhkaa.  

Suomessa tunnistetaan erityisen 

hyvin juuri ulkomailla uhriksi joutu-

neita turvapaikanhakijataustaisia 

ihmisiä. Turvapaikanhakijan kans-

sa keskustellaan sekä poliisissa, 

Maahanmuuttovirastossa että 

vastaanottokeskuksessa. Hänen 

vointiaan tiedustellaan ja häntä 

pyydetään kertomaan häneen 

kohdistuneista oikeudenlouk-

kauksista. Koulutettu henkilöstö 

voi tällöin tunnistaa viitteet ih-

miskauppaan. Mikään muu ihmis-

ryhmä Suomessa ei kulje tällaisen 

seulan läpi. 

Uusissa asiakkaissa on myös tur-

vapaikanhakijoita, jotka ovat jou-

tuneet yleensä pakkotyöhön 

liittyvän ihmiskaupan uhriksi Suo-

messa. He ovat tyypillisesti saa-

neet yhden tai useamman kieltei-

sen päätöksen kansainvälistä suo-

jelua koskevaan hakemukseensa ja 

takertuvat huonoihin työtarjouk-

siin työperusteisen oleskeluluvan 

toivossa. Työnantaja käyttää tätä 

haavoittuvuutta hyväkseen. 

Konfliktialueet ja siirtolaisuus 

altistavat 

Ulkomailla ihmiskaupan uhriksi 

joutuneiden asiakkaiden profiili on 

pysynyt melko samanlaisena viime 

vuosiin verrattuna.  

Ulkomailla hyväksikäytetyistä 24 

on joutunut hyväksikäytetyksi ala-

ikäisenä. Hyväksikäyttäjänä on 

usein ollut oma sukulainen ja hy-

väksikäyttö on voinut liittyä pakko-

työhön, prostituutiossa hyväksi-

käyttämiseen tai pakkoavioliittoon.  

Moni uusi asiakas on joutunut pak-

kotyöhön matkalla kotimaastaan 

Eurooppaan. Hyväksikäyttäjänä on 

usein ollut salakuljettaja, joka on 

järjestänyt uhrin matkan tietystä 

pisteestä toiseen.  

Siirtolaisena vieraassa valtiossa 

oleskeleva henkilö on myös saatta-

nut tukeutua pimeisiin työmarkki-

noihin saadakseen elantonsa ja 

joutunut tätä kautta hyväksikäyte-

tyksi.  

Libyassa hyväksikäytetyt henkilöt 

ovat tavallisesti joutuneet orjuutta 

muistuttaviin olosuhteisiin tai jopa 

orjakaupan kohteeksi.  

Naisia ja lapsia on käytetty hyväksi 

prostituutiossa erityisesti konflikti-

alueilla sekä matkalla kotimaasta 

toisiin valtioihin.  

Länsiafrikkalaisten naisten hyväksi-

käyttö prostituutiossa ja rikollisuu-

teen pakottamisessa on auttamis-

järjestelmän tilastojen mukaan 

tyypillistä etenkin Euroopan Unio-

nin maissa. 

Konfliktialueilla hyväksikäyttö kohdistuu erityisesti naisiin ja lapsiin. Kuvituskuva. 

Seuraavilla sivuilla  ovat alkuvuo-

den 2020 tilastot auttamisjärjes-

telmään hakeutuneista 

(esitetyistä) ja avun piiriin otetuis-

ta henkilöistä.   

Auttamisjärjestelmä otti vastaan 

176 hakemusta henkilön otta-

miseksi auttamisjärjestelmän asi-

akkaaksi. Alkuvuodesta on annettu 

päätös myös kymmeniin vuoden 

2019 lopulla tehtyihin hakemuk-

siin.   

Auttamisjärjestelmä ei tee etsivää 

tai uhreja tavoittavaa työtä, vaan  

mahdolliset ihmiskaupan uhrit 

tulevat asiakkuuteen niin, että 

muu viranomainen, järjestö tai 

yksityinen palveluntuottaja ohjaa 

henkilön auttamisjärjestelmään.  

Suorat yhteydenotot uhreilta ovat 

kuitenkin lisääntyneet. Alkuvuon-

na 2020 uhrin itsensä tekemä ha-

kemus oli toiseksi yleisin tapa ha-

keutua auttamisjärjestelmään. 
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Terveydenhuolloin ja sairaaloiden piirissä mahdollisten uhrien tunnistaminen on edelleen lähes olematonta.  
Uhrin itsensä tekemä yhteydenotto on alkuvuonna  ollut toiseksi yleisin tapa hakeutua auttamisjärjestelmään. 

        HAKEMUKSET TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 

Auttamisjärjestelmä vastaanotti 176  hakemusta eli esitystä auttamisjärjestelmään ottamiseksi.  Ruuhkautu-
neen tilanteen vuoksi ratkaisua odotti 30.6.2020 vielä 64 hakemusta.  Uusia asiakkaita otettiin 108.  

Auttamisjärjestelmään ottamisesta tehdyt päätökset 
alkuvuonna 2020 (165 päätöstä) 

 



 9 

 

Vastaavana aikana viime vuonna uusia asiakkaita oli otettu auttamisjärjestelmään 115, vuonna 2018  vain 76. 

        HAKEMUKSET TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 

Koronavirus vaikutti auttamisjärjestelmään hakeutumiseen erityisesti huhti– ja toukokuussa. Esityksellä 
tarkoitetaan hakemusta auttamisjärjestelmän asiakkaaksi ottamisesta.  

         UUDET ASIAKKAAT  (108) TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 
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Auttamisjärjestelmän uudet asiakkaat edustavat 37 eri kansalaisuutta. Taulukossa näkyvät ne 
kansalaisuusryhmät, joita edustaa viisi tai useampi asiakas. 

        UUDET ASIAKKAAT  (108) TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 

Suurin osa uusista asiakkaista on nuoria aikuisia. Alaikäisiä asiakkaita otettiin auttamisjärjestel-
mään seitsemän. Paljon useampi on kuitenkin joutunut hyväksikäytön kohteeksi alaikäisenä. 
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        UUDET ASIAKKAAT  (108) TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 

Lisäksi kolme henkilöä otettiin auttamisjärjestelmän asiakkaaksi, koska he toimivat todistajana 
ihmiskaupparikosta tutkittaessa.  

Suomessa uhriksi joutu-

neista 48 henkilöstä 69 

prosenttia on naisia.  
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        UUDET ASIAKKAAT  (108) TILASTOINA 1.1.—30.6.2020 

         AUTTAMISJÄRJESTELMÄN KAIKKI ASIAKKAAT 30.6.2020 

Suomessa hyväksikäyte-
tyt henkilöt olivat tavalli-
sesti maassa viisumilla, 
oleskeluluvalla tai laitto-
masti, tai he olivat Suo-
men kansalaisia.  Turva-
paikanhakijoita heistä oli 
neljännes. 

Kaikkiaan  59 prosenttia 
uusista asiakkaista oli 
turvapaikanhakijataus-
taisia henkilöitä.  

Muiden kuin turvapai-
kanhakijataustaisten asi-
akkaiden osuus uusissa 
asiakkaissa on kuitenkin 
kasvanut.  

Kaikki asiakkaat (804) 30.6.2020 

Ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmän 
palveluiden piirissä on 
804 henkilöä. 

Heistä 610 on mahdolli-
sia ihmiskaupan uhreja, 
ja 194 heidän alaikäisiä 
lapsiaan, jotka ovat 
myös auttamisjärjestel-
män palveluiden piiris-
sä. 



 13 

        AUTTAMISJÄRJESTELMÄN KAIKKI ASIAKKAAT 30.6.2020 

Asiakkaista suurin osa on 
naisia. Naiset muodosta-
vat valtaosan seksuaali-
seen hyväksikäyttöön 
liittyvän ihmiskaupan 
sekä pakkoavioliittojen 
uhreista. Lisäksi naiset 
ovat edustettuina lähes  
kaikissa muissakin ihmis-
kaupan muodoissa.  
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       AUTTAMISJÄRJESTELMÄN KAIKKI ASIAKKAAT 30.6.2020 

 

Auttamisjärjestelmän asiakkaat edustavat 63 eri kansalaisuutta. Taulukossa näkyvät ne kansalai-
suusryhmät, joita edustaa viisi tai useampi asiakasta. 
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BENEFIT FRAUD 
IHMISKAUPAN MUOTONA 

 

Benefit fraud on englanninkielinen 

termi, joka viittaa etuuksien vää-

rinkäyttöön ja petokseen. Ilmiön 

koko nimi on englanniksi human 

trafficking for benefit fraud eli 

etuuspetoksiin liittyvä ihmiskaup-

pa. Suomessa ilmiö ei ole kovin 

tunnettu, eikä sille ole siksi löyty-

nyt sopivaa suomenkielistä nimeä. 

Ilmiössä haavoittuvassa tai muuten 

alisteisessa asemassa olevan hen-

kilön nimissä haetaan korvauksia 

valtiolta, kunnalta tai muilta tahoil-

ta. Uhrin nimissä voidaan myös 

ottaa lainoja ja pikavippejä. Rahaa 

ei kuitenkaan anneta henkilölle, 

jonka nimissä sitä on haettu, vaan 

rahan pitävät hyväksikäyttäjät.  

Uhri ihmisarvoa loukkaavissa 

olosuhteissa 

Hyväksikäyttäjä ottaa uhrin keinol-

la tai toisella määräysvaltaansa 

hyväksikäytön onnistumiseksi ja 

uhrin vaitiolon takaamiseksi. Uhrin 

haavoittuvuus tai riippuvuus teki-

jästä voivat mahdollistaa määräys-

valtaan ottamisen niin, ettei uhri 

pysty estämään hyväksikäyttäjänsä 

toimintaa tai irtautumaan tilan-

teesta. 

Uhrin vapautta voidaan rajoittaa, 

mutta hänen voidaan antaa esi-

merkiksi vierailla virastoissa, joista 

hänelle voidaan odottaa maksetta-

van tukia tai muita etuuksia.  

Hyväksikäytön aikana uhria pide-

tään ihmisarvoa loukkaavissa olo-

suhteissa, tavallisesti äärimmäises-

sä köyhyydessä.  

Kun uhria ei enää tarvita, hänet 

saatetaan esimerkiksi palauttaa 

takaisin kotimaahansa, mikäli hän 

on ulkomaan kansalainen. Usein 

hyväksikäytetty henkilö voi olla 

alaikäinen, vammainen tai muuten 

alisteisessa asemassa.  

Euroopassa tunnetumpi 

Benefit fraud on arvioitu yhdeksi 

ihmiskaupan ja modernin orjuuden 

muodoksi useissa Euroopan valti-

oissa, mm. Yhdistyneissä kuningas-

kunnissa ja Tanskassa.  

Suomessa ei ole vielä oikeuskäy-

täntöä tästä ihmiskaupan muodos-

ta.  Sitä voi myös olla hankalaa 

erottaa esimerkiksi lähisuhdeväki-

valtaan usein sisältyvästä taloudel-

lisesta väkivallasta.  

Benefit fraud -ihmiskauppaa voi 

tapahtua yhdessä muiden ihmis-

kaupan muotojen kanssa. Se voi 

liittyä vaikkapa pakkoavioliittoon, 

rikolliseen toimintaan pakottami-

seen, pakkotyöhön, kerjäämään 

pakottamiseen tai seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvään ihmis-

kauppaan.  

Benefit fraud -ihmiskauppa on kokonaisuus, jossa määräysvaltaan 

otettua uhria pidetään köyhyydessä ja ihmisarvoa loukkaavissa olosuh-

teissa, jotta hyväksikäyttäjä voi kerätä uhrille maksettavat palkat tai 

muut etuudet. 

Hyväksikäyttäjä voi ottaa haltuunsa uhrin pankkikortin ja pankkitunnukset, 

viedä uhrille maksettavat etuudet ja ottaa hänen nimiinsä pikavippejä. 
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Auttamisjärjestelmässä työskentelee tällä hetkellä 

neljä sosiaalityön ammattilaista, neljä ylitarkastajaa, 

tarkastaja, terveydenhoitaja ja projektipäällikkö. Mer-

kittävän työpanoksensa auttamisjärjestelmän toimin-

nalle antaa myös Joutsenon vastaanottokeskuksen 

johtaja. 

Auttamisjärjestelmän sosiaaliohjaajien sekä tervey-

denhoitajan virkapaikat ovat Joutsenon vastaanotto-

keskuksessa sekä Oulun vastaanottokeskuksessa. 

Sosiaalityöntekijän virkapaikka on Helsinki.  

Ylitarkastajat ja tarkastaja työskentelevät Joutsenon 

vastaanottokeskuksessa, Helsingissä ja 1.8.2020 alka-

en myös Tampereella. Tampereen toimipisteeltä mat-

kat  esimerkiksi länsirannikolle taittuvat helpommin 

ja nopeammin. Projektipäällikön (IKUT-hanke) työpis-

te on Helsingissä. 

Kesällä 2020 auttamisjärjestelmässä työskentelee 

hallinnon puolella korkeakouluharjoittelija. 

Sekä ylitarkastajat että sosiaalityön ammattilaiset 

tekevät liikkuvaa työtä ja matkustavat ympäri Suo-

mea asiakasasioissa, kouluttamassa sekä erilaisissa 

verkostoissa ja tapahtumissa puhumassa ja keskuste-

lemassa ihmiskauppaan liittyvistä ilmiöistä ja asioista. 

Vaikka työ on ollut huomattavasti vähemmän liikku-

vaa koronatilanteen vuoksi, on asiakkaita kuitenkin 

tavattu koko kevään ja kesän 2020 ajan, molemmin-

puolinen turvallisuus huomioiden. 

Auttamisjärjestelmä toimii asiakastyön lisäksi ihmis-

kaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen osaamis-

keskuksena, sekä osallistuu koulutus- ja konsultaa-

tiotehtäviin. Näihin tehtäviin osallistuvat kaikki autta-

misjärjestelmän työntekijät.   

AUTTAMISJÄRJESTELMÄN HENKILÖSTÖ 

Lisätietoa antaa: 

Johtaja Jari Kähkönen  

P. 02954 63 210 

sekä 

Ylitarkastaja Terhi Tafari 

p. 02954 63 240 

(lomalla 16.7.2020 alkaen) 

 

 

          YHTEYSTIEDOT 

infonumero 24/7: 

029 54 63 177 

IHMISKAUPPA.FI 

ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi 

@ihmiskauppa 

Ihmiskauppa.fi 


