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Suomi seuloo ihmiskaupan uhreja ennakolta 

Ihmiskaupan uhri jää usein tunnistamatta siinä vaiheessa, kun kansainvälisen suojelun hakijaa ollaan jo 

poistamassa maasta. Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa kuitenkin hyvälle tasolle. 

Ihmiskaupan uhrit jäävät Euroopassa ja Suomessa herkimmin tunnistamatta pakkopalautus- ja Dublin-

tapauksissa, todetaan Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) julkaisemassa synteesiraportissa Ihmiskaupan 

uhrien tunnistaminen turvapaikka- ja palauttamisprosesseissa. Ongelman laajuutta on kuitenkin vaikea 

osoittaa tilastollisesti, sillä raportista käy ilmi, että eri maiden tilastot ovat epäyhtenäisiä ja puutteellisia. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, havaitaanko ja tunnistetaanko mahdolliset ihmiskaupan uhrit 

Euroopan maissa. Tutkimus koski sekä kansainvälisen suojelun hakijoita että niitä, joilta suojelu on evätty 

kielteisellä päätöksellä ja jotka on määrätty pakkopalautettaviksi. Pakkopalautus tarkoittaa, että 

turvapaikanhakija on saanut kielteisen päätöksen haettuaan kansainvälistä suojelua ja hänet palautetaan 

vasten tahtoaan takaisin lähtömaahansa.  

Uhrien ennakoiva seulonta ei aina riitä 

Suomen vahvuuksia kansainvälisessä vertailussa on se, että ihmiskauppa ilmiönä on täällä jo tuttu. 

Viranomaiset osaavat odottaa, että turvapaikanhakijoiden joukossa on ihmiskaupan uhreja ja heitä 

seulotaan ennakoivasti.  

- Seulonta voisi kuitenkin olla aktiivisempaa myös silloin, kun kielteinen päätös on jo tehty ja hakijaa 

ollaan poistamassa maasta, kuten tehdään raportin mukaan esimerkiksi Tšekeissä ja Slovakiassa, 

ehdottaa ylitarkastaja Berit Kiuru EMN:stä. 

Suomessa kansallinen ihmiskaupparaportoija on Vähemmistövaltuutettu, joka alkaa kuluvana vuonna myös 

valvoa ulkomaalaisten palautuksia. 

- Ihmiskaupan uhri puhuu usein vasta silloin, kun hänen on aivan pakko, koska hän pelkää usein sekä 

hyväksikäyttäjiään että viranomaisia. Uhreja pitäisi siksi yrittää tunnistaa myös pakkopalautusten 

yhteydessä, vahvistaa ylitarkastaja Venla Roth Vähemmistövaltuutetun toimistosta. 

Uhrien tunnistamista vaikeuttaa etenkin niin sanottu Dublin-prosessi, jossa jopa yksin tulevat lapset 

palautetaan siihen EU-maahan, josta he ovat ensiksi hakeneet turvapaikkaa. Kun ihmiskaupan uhri hakee 

kansainvälistä suojelua Suomesta, hän on usein uhriutunut muualla kuin täällä. 

- Kansainväliset velvoitteet edellyttävät Suomea suojelemaan kaikkien ihmiskaupan uhreiksi 

tunnistettujen ihmisoikeuksia, myös pakkopalautusten piiriin joutuneiden. Näiden tapausten 

estämisessä on Suomellakin vielä työtä tehtävänä, Roth sanoo. 

Vastaanottokeskukset ja kansalaisjärjestöt tukevat työtä 

Ihmiskaupan uhrien tunnistamista varten voitaisiin Suomessa valjastaa myös vastaanottokeskusten 

työntekijät avuksi.  

- Uhri viettää usein paljon aikaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen henkilöstön, hoitohenkilökunnan, 

psykologin tai sosiaalityöntekijöiden kanssa. Näille tahoille voi muodostua uhreihin 

luottamuksellinen suhde, Kiuru kertoo. 

Suomessa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä vastaava Joutsenon vastaanottokeskus on ollut 

mukana Euroopan pakolaisrahaston rahoittamassa hankkeessa, jossa ihmiskauppailmiötä on tehty 



tunnetuksi vastaanottokeskuksissa. Henkilökuntaa on muun muassa koulutettu tunnistamaan ihmiskaupan 

uhri sekä ohjaamaan tämä auttamisjärjestelmän piiriin.  

- Vastaanottokeskuksista on ohjautunut koko ajan enemmän mahdollisesti ihmiskaupan uhreiksi 

joutuneita turvapaikanhakijoita auttamisjärjestelmään, kertoo hankkeen tuloksista ylitarkastaja 

Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskuksesta. 

Mallia yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen ja vastaanottokeskusten välillä voidaan ottaa Ranskasta. 

Synteesiraportissa mainitaan, että paikallinen turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestö on solminut 

sopimuksen Association Foyer Jorbalan (AFJ) -kansalaisjärjestön kanssa. AFJ:ssä työskentelevä psykologi 

arvioi vastaanottokeskuksen asukkaita erottaakseen heistä ihmiskaupan uhrit.  

- Yhteistyön myötä myös keskuksen henkilöstö on oppinut tunnistamaan uhrit ja viestimään heidän 

kanssaan paremmin, Kiuru avaa tuloksia. 

Lapset kärsivät ihmiskaupan seuraukset 

Alaikäinen voi joutua suojattomaan asemaan, kun hänen vanhempansa hakee kansainvälistä suojelua ja on 

joutunut ihmiskaupan uhriksi. 

Vanhempi saattaa olla psyykkisesti todella huonossa kunnossa, jolloin hänen kykynsä turvata lapsen asema 

on huono. Ylitarkastaja Venla Roth näkee, että näissä tapauksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen 

edun toteutumiseen ja vanhemman uudelleen uhriutumisen ehkäisemiseen. 

- Suomeen tulee muun muassa nigerialaisia naisia, jotka ovat raskaana, kun he hakevat täältä 

kansainvälistä suojelua. On mietittävä, voiko heitä palauttaa maahan, jossa lapsen vanhempi on 

joutunut hyväksikäytetyksi, Roth sanoo. 

Synteesiraportti perustuu tuloksiin, jotka on esitelty 24 kansallisessa raportissa ja jotka on koottu 

yhteistyössä Euroopan komission, EMN-yhteyspisteiden ja EMN:n palveluntarjoajan kanssa.  

Ihmiskauppaa pidetään nykyajan orjakauppana: se loukkaa räikeästi perusoikeuksia ja on vakava 

rikollisuuden muoto.  EU tunnustaa tarpeen havaita ja tunnistaa ihmiskaupan uhreiksi joutuneet ja tarjota 

heille apua, tukea ja suojelua. EU myös kehotti hiljattain jäsenvaltioita lisäämään lainsäädännön avulla 

valmiuttaan tunnistaa ihmiskaupan uhreja. 

Tutustu synteesiraporttiin Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen turvapaikka- ja palauttamisprosesseissa tästä 

linkistä: http://www.emn.fi/files/959/EMN_ihmiskauppasynteesi2014_final.pdf 

Lisää tietoa ja median yhteydenotot: 

Ylitarkastaja Berit Kiuru, Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto, p. 0295 419 226, s-posti: 

berit.kiuru@migri.fi 

Ylitarkastaja Venla Roth, Vähemmistövaltuutetun toimisto, p. 071 878 8667, venla.roth@ofm.fi 

Johtaja Jari Kähkönen, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, Joutsenon vastaanottokeskus, p. 02954 

63210, jari.kahkonen@intermin.fi 

Mari Kuusinen, OS/G Viestintä, p 040 196 4374, mari.kuusinen@osg.fi 
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Mikä on EMN? 

 

Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, EMN) Suomen yhteyspiste toimii 
Maahanmuuttovirastossa. Vastaavia yhteyspisteitä on kaikissa EU-maissa sekä Norjassa joka myös 
osallistuu verkoston toimintaan. Verkoston puheenjohtajana toimii EU:n komissio. 

 

Verkoston tehtävänä on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa 
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa. 
Tietoa jaetaan poliitikkojen ja viranomaisten lisäksi myös yleisölle. 

 

Keskeistä EMN:n tuottamaa tietoa ovat vuosittaiset raportit maahanmuuttopolitiikan kehityksestä 
EU-jäsenmaissa ja -elimissä sekä erilaiset teematutkimukset ajankohtaisista muuttoliikeaiheista. 

 

Suomen omat EMN-verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.emn.fi. 
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