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Sosiaa [i- ja terveysmi nisteriö
Tasa-arvoyksi kkö

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta ja sen väliraportista

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta [ausua hatlituksen

tasa-arvo-ohjelmasta ja sen vä[iraportista. Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain (732612014) mu-

kaan valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka seuraa ihmiskauppaan liittyviä i[-

miöitä, Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista ja lainsäädännön toimivuut-
ta. Yhdenvertaisu usvaltu utettu on itsenäi nen ja riippu maton vi ra nomai nen.

Valtuutettu toivoo, että tasa-arvo-ohjelmassa ihmiskauppa huomioitaisiin nyt esitettyä selvästi pa-

remmin. Suomella on useiden ihmiskauppaa koskevien kansainvälisten sopimusten sopijapuolena ja

EU:n jäsenvaltiona vetvollisuus ehkäistä ihmiskauppaa, auttaa ja suojella ihmiskaupan uhreja sekä

saattaa ihmiskauppaan syyllistyneet oikeudel[iseen vastuuseen. Valtuutettu katsoo, että Suomen ih-

miskaupan vastaista toimintaa tulisi parantaa kaiki[[a em. osa-aluei[[a, mutta ko. tasa-arvo-ohjelmatla

voitaisiin edistää ennen kaikkea ihmiskaupan ehkäisemistä sekä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen ih-

miskaupan uhrien ohjautumista avun piiriin.

Valtuutettu haluaa kiinnittää ministeriön huomion ensinnäkin siihen, että ihmiskauppa on paljolti nai-

siin kohdistuvaa väkivaltaa. Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin tilastojen mukaan naisten ja

tyttöjen osuus tunnistetusta ihmiskaupasta on B0 0/0, seksuaalisen hyväksikäytön uhreista jopa 95 0/o on

naisia tai tyttöjä. Yhdistyneiden kansakuntien (UNODC) tilastojen mukaan muuhun rikollisuuteen näh-

den naiset ovat korostuneesti edustettuina myös rikoksentekijöinä. Yksi selittävä syy tähän on se, että

osallistuminen toisten naisten hyväksikäyttöön saattaa antaa uhreille tien ulos omasta hyväksikäytös-

tä. Vuonna 2017 Suomen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän seksuaalisesti hyväksikäytetyistä

uusista asiakkaista selvästi yli 70 o/o oli naisia tai tyttöjä. Työperäisen hyväksikäytön uhreista taas vajaa

30 o/o oti naisia.

lhmiskaupan seuraukset ja hyväksikäytöstä johtuvat avun tarpeet ovat sukupuotierityisiä. Viimeaikai-

sen tutkimustiedon mukaan seksuaalisesti hyväksikäytetyt ihmiskaupan uhrit oirehtivat vakavammin
ja useammin kuin esimerkiksi työperäisen ihmiskaupan uhrit. lhmiskaupan uhrit kärsivät vakavista

mietenterveyden häiriöistä, masennuksesta, post-traumaattisesta stressioireyhtymästä ja pelkotiloista

useammin kuin esimerkiksi sotia pakenevat siviitit. Suure[[a osalta uhreista ilmenee myös itsemurha-
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ajatuksia. lhmiskaupan uhriksi joutumisesta useimmiten raportoituihin fyysisiin oireisiin kuuluvat

muistihäiriöt, väsyminen ja erilaiset säryt. Suurella osalla ihmiskaupan uhreista on ollut aikaisempia

kokemuksia fyysisestä taiseksuaalisesta väkivallasta, mikä tutkimusten mukaan lisää ihmiskaupan uh-

rikokemusten jälkeistä oirehtimista. lhmiskauppa on siis usein osa väkivallan jatkumoa naisten e[ä-

mässä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakasyhteydenottojen perustee[[a saamat tiedot vahvistavat tut-

ki m ustu [oksia myös käytän nössä.

Kuten ei muutakaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ihmiskauppaa eivaltuutetun näkemyksen mukaan

voi arvioida pelkästään yksilöiden tekeminä rikostekoina, vaan yhteiskunnaltisena ilmiönä, jonka ym-

päristö tavalla tai toisella mahdotlistaa. Naisten miehiä heikompi yhteiskunnallinen ja taloudellinen

asema, sukupuoleen perustuva syrjintä ja seksismi altistavat naiset ja tytöt korostuneesti ihmiskaupa[-

le ja muulle seksuaaliselle väkivallatte ja hyväksikäytölte. Suomessa ihmiskauppa ja ihmiskaupan kes-

keinen toimintaympäristö, prostituutio, ei kuitenkaan juuri näy esimerkiksi tasa-arvopolitiikassa ja sitä

käsitel[ään suhteellisen heikosti naisiin kohdistuvan väkiva[[an viitekehyksessä. Poliittisesti tavoitteek-

si tulisi asettaa ihmiskaupan ehkäiseminen ja prostituution vähentäminen.

Toiseksi valtuutettu kiinnittää ministeriön huomion sosiaali- ja terveysministeriön ja sen alaisen hatlin-

non sekä kuntien merkitykseen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja auttamistyössä. lhmiskaupan uhre-

ja tosiasiassa tunnistetaan ja autetaan usein kunnissa - taitulevaisuuden maakunnissa - jotka yhden-

vertaisuusvaltuutetun tietojen mukaan tarvitsisivat nykyistä vahvempaa tukea työhönsä. Uhrit ovat

usein aivan tavaltisia nuoria naisia ja tyttöjä, usein suomalaisia. Vattuutetun asiakasyhteydenottojen

kautta saamien tietojen perusteella on vaihtetu asianmukaisten palvelujen saannissa huomattavan

suurta ja kehittämistarpeet ilmeiset. Kuntaliitto on antanut ohjeen kunnille ihmiskaupan uhrien autta-

misesta, mutta tätä valtuutettu ei pidä riittävänä toimenpiteenä sen yteisluontoisuuden vuoksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on äskettäin tehnyt kantelun Eduskunnan oikeusasiamieheIte tilanteesta,
jossa suomalainen vakavan hyväksikäytön uhriksijoutunut ihmiskaupan uhri ei saanut sellaisia sosiaa-

li- ja terveyspalveluja, joiden avu[[a hän olisi voinut toipua useiden vuosien traumatisoivasta seksuaali-

sesta väkivallasta. Valtuutettu on [isäksi tättä hetket[ä selvittämässä, miten apu kunnissa [aajemmin

kohtaa ihmiskaupan uhrien tarpeet. Selvitys valmistuu maaliskuussa, minkä jälkeen se annetaan myös

eduskunna[[e osana vattuutetun kerran vaalikaudessa annettavaa laajaa kertomusta. Selvityshankkeen

ohjausryhmässä on sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Selvitys osoittaa, että kunnissa - ja tulevai-

suuden maakunnissa - tehtävää uhrien auttamistyötä tulee kehittää ohjeistuksin ja lainsäädäntömuu-

toksin. Keskeisenä valtuutettu pitää sitä, että kuntien viranomaiset omaksuisivat tärkeän roolinsa ih-

miskaupan vastaisessa työssä ja että hei[[e annettaisiin työtä varten riittävät välineet. Valtuutettu jat-

kaa mietellään keskustelua selvityksen tuloksista ja suosituksista ministeriön kanssa.

Kolmanneksi valtuutettu kiinnittää ministeriön huomion ihmiskaupan vastaisen toiminnan sukupuoli-

vaikutuksiin. Suomessa ihmiskaupan vastaisella toiminna[[a voi hyvältä syyttä arvioida olevan syrjiviä

vaikutuksia uhrin sukupuolen ja hyväksikäyttötarkoituksen perusteella. Silmiinpistävän pieni osuus

valtion yltäpitämään ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautuneista uhreista on Suomessa

seksuaalisesti hyväksikäytettyjä naisia tai tyttöjä. Esimerkiksi vuonna 2017 auttamisjärjestelmään oh-

jautui vain kahdeksan Suomessa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutunutta naista. Suomi näyt-

tää ainakin tä[tä osin poikkeavan merkittävällä tavalla useista muista EU-maista.
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Uhrien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen mukaan yksi keskeinen syy seksuaalisesti hyväksi-

käytettyjen ihmiskapan uhrien heikkoon ohjautuvuuteen ovat ne lainsäädännölliset ratkaisut ja lain

sovettamiskäytäntö, joiden johdosta uhrien auttaminen ja rikosprosessi on kytketty tiiviisti yhteen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uhrien oikeus erityiseen apuun voi päättyä, jos rikosprosessi

esimerkiksi näytön puutteen vuoksi ei ala tai etene tai jos rikosprosessissa päädytään tuomitsemaan

tekijä jostaki n mu usta esimerkiksi i h m iskau pan lä hirikoksesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on erityisen huolissaan niistä uhreista, jotka vasta pohtivat vaihtoehtojaan
ja sitä, uskaltavatko he kääntyä viranomaisten puoleen ja voivatko he [uottaa siihen, että kokemuksis-

taan viranomaisille kerrottuaan he saavat apua ja suojetua ihmiskaupparikoksen tekijöitä vastaan.

Vahva yhteys rikosprosessin ja auttamisen vä[il[ä saattaa valtuutetun tietojen mukaan aiheuttaa ihmis-

kaupan uhreissa sellaista epävarmuutta, että he valitsevat viranomaisavun ulkopuolelle jäämisen sil-

loinkin, kun apua heille tarjotaan. Valtuutettu pitää tilannetta valitettavana paitsi uhrien itsensä myös

yhteiskunnan näkökulmasta. Uhrit eivät saa apua, ihmiskauppaa ei onnistuta ehkäisemään eikä tekijöi-

tä saamaan vastuuseen, koska viranomaiset eivät saa tietää ihmiskaupasta.

Neljänneksi valtuutettu kiinnittää ministeriön huomion järjestöjen riittämättömiin toimintaedettytyk-

siin. Valtuutettu korostaa, että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on usein aikaa vievä prosessi, ei het-

kellinen tai nopea tunnistamisteko. Järjestöt ovat valtuutetu[[e kertoneet, että ihmiskaupan uhreja voi-

taisiin tunnistaa nykyistä enemmän, jos järjestöittä otisi resursseja paneutua asiakkaidensa tilantee-

seen syväflisemmin ja vahvistaa uhrien luottamusta viranomaisia kohtaan dialogisessa kanssakäymi-

sessä uhrien kanssa. lhmiskaupan uhrit tarvitsevat usein aikaa ja turvallisen ympäristön, jotta he voivat

kertoa kokemuksistaan ja muodostaa oman tietoon perustuvan käsityksensä tilanteestaan ja tehdä

päätöksiä elämänsä suhteen. Uhrit joutuvat usein pohtimaan toimintansa ja päätöstensä vaikutuksia

myös heidän [äheisiinsä, m1. [apsiinsa sekä kotimaassa asuviin perheenjäseniinsä.

Valtuutettu kiinnittää ministeriön huomion myös siihen, etteivät ihmiskaupan uhrit saa turvakotitain

sovettamiskäytännön vuoksi apua turvakodeista, vaikka osa uhreista ja heidän lapsistaan voisi tä[ai-
sesta ympärivuorokautisesta tuetusta ja turvallisesta palvelumuodosta hyötyä. Soveltamiskäytäntöön

saattaa osaltaan vaikuttaa se, ettei ihmiskauppailmiön moninaisuutta ja uhrien palvelutarpeita tunne-

ta riittävän hyvin. Sopivan majoituksen ja tuen puutteessa ihmiskaupan uhrit ovat alttiita hyväksikäy-

tön ja väkivallan jatkumise[[e, ja uhrien lasten normaali kasvu ja kehitys vaarantuvat. Jos turvakoteja
jostakin syystä pidetään kategorisesti sopimattomana palvelumuotona ihmiskaupan uhrei[[e, tulisi val-

tion kehittää ihmiskaupan uhrien auttamista ja tukemista varten jokin muu vastaavanlainen järjestel-

mä, joka on kestävästirahoitettu.

Yhdenvertaisu usva ltu utetu n ke h ittä m isehdotu kset ovat seu raavat:

1. lhmiskauppaa tulisi poliittisesti käsitettä naisiin kohdistuvana väkivaltana ja toimenpiteet ih-

miskaupan ehkäisemiseksi ja prostituution vähentämiseksi tulisi sisällyttää hallituksen tasa-

a rvo-ohjelmaa n ja toi mi ntaohjelmii n naisiin kohdistuvan vä kiva lla n torju miseksi.

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut auttavat uhreja toipumaan hyväksikäytöstä, ehkäisevät uude[]een

uhriksi joutumista ja tukevat uhrien lasten normaalia kasvua ja kehitystä. Sosiaali- ja terveys-

ministeriön tulisi vahvistaa kunnissa, tulevaisuuden maakunnissa, tehtävää ihmiskaupan uhri-

en tunnistamis- ja auttamistyötä. Myös [ainsäädäntömuutokset tulisi sisätlyttää keinovalikoi-

maan.
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3. lhmiskaupan vastaisen toiminnan sukupuolivaikutukset tulisi arvioida riippumattoman tutki-
muksen keinoin, ja toimenpiteisiin kaikkien ihmiskaupan uhrien paremmaksi tunnistamiseksi
ja avun piiriin ohjautumiseksitutisi ryhtyä. lhmiskaupan vastaisen toiminnan tulisi nykyistä pa-

remmin ottaa huomioon se, että ihmiskaupan uhrit ovat erilaisia. He ovat kohdanneet eritaista

väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ja heidän avun tarpeensa on siksi erilainen.

4. Järjestöjen toimintaedellytyksiä ihmiskaupan uhrien tunnistajana ja auttajana tulee parantaa.

Järjestöt voivat toimia siltana viranomaisten ja vaihtoehtojaan vasta pohtivien uhrien vätittä.

Järjestöjen rahoitusta ihmiskauppatyöhön tulisi vahvistaa esimerkiksi STEA-rahoituksen turvin.

Valtion olisi myös suunnattava korvamerkittyä rahoitusta ihmiskaupan uhreille tarjottavaa tur-
vallista ja tuettua majoitusta varten. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ihmiskaupan uhrei[[e

tarkoitetulla rahoituksella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hatlinnoiman turvakotirahoi-

tuksen kytjessä.

Yhdenvertaisu usva ltu utettu KirsiPimiä

Ylitarkastaja Venla Roth

Sosiaali- ja terveysmi nisteriö


