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Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

• On viranomaistoimintaa, jonka toiminnasta säädetään laissa 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin 
tunnistamisesta ja auttamisesta (ns. vastaanottolaki). 

• Toiminta kattaa koko maan. Auttamisjärjestelmän piirissä olevat 
asiakkaat asuvat ympäri maata. Auttamisjärjestelmän työntekijöiden 
virkapaikat Lappeenrannassa (Joutsenon vastaanottokeskus), 
Helsingissä ja Oulussa.

• Hallinnoinnista vastaa Joutsenon vastaanottokeskus, mutta 
auttamisjärjestelmän toiminta itsenäinen osa muuta toimintaa.

• Auttamisjärjestelmän työntekijät mm. toimivat asiakastyössä, tekevät 
yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa sekä järjestöjen kanssa ja 
kouluttavat eri tahoja ihmiskauppa-asioissa.



Auttamisjärjestelmän tarkoitus ja tehtävät

1. Auttaa ihmiskaupan uhriksi joutuneita

2. Tunnistaa ihmiskaupan uhri

3. Edesauttaa sitä, että ihmiskaupan uhrien laissa 
taatut oikeudet toteutuvat

4. Tukea muita viranomaisia ja toimijoita 
asiantuntijuudella

5. Edistää välillisesti rikostorjuntaa



Kenellä on oikeus auttamisjärjestelmän 
asiakkuuteen?

• Rikosilmoitus/tutkinta ei ole edellytys

• Oletettu uhriksi joutuminen on voinut tapahtua 
Suomessa ja/tai ulkomailla

• Oleskelustatuksella, kansalaisuudella, 
sukupuolella tai iällä ei ole merkitystä

• Uhrin lisäksi hänen Suomessa mukana olevat 
lapset



Millaiseen apuun auttamisjärjestelmässä 
olevalla on oikeus

Neuvonta 
ja ohjaus

Sosiaalipalvelut

Turvallinen 
majoitus

Terveydenhuoltopalvelut

Vastaanottoraha/ 
toimeentulotuki

Tulkkauspalvelut

Oikeusapu 
Oikeudellinen 

neuvonta

Tuettu 
turvallinen 

vapaaehtoinen 
kotiinpaluu



Uhrin auttaminen – kunnan tehtävät 

• Ohjata uhri auttamisjärjestelmään

- Uhrin voi ohjata auttamisjärjestelmään melkein kuka 
tahansa: uhri itse, kaikki viranomaiset, lakimiehet/avustajat, 
järjestöt, seurakunta…  

• Esitys auttamisjärjestelmään 

- esitettävän henkilön suostumuksella 

• Esitys on kirjallinen - valmis lomake ihmiskauppa.fi

• Akuutti avun tarve 

- yhteys puhelimitse auttamisjärjestelmään  

- suullinen esitys riittää

http://www.ihmiskauppa.fi/


Uhrin auttaminen – kunnan tehtävät

• Auttamistoimista säädetään laissa – mihin 
auttamisjärjestelmässä olevalla on oikeus 

• Uhri, jolla ei ole kotikuntaa  Joutsenon vastaanottokeskus 
vastaa auttamistoimista

• Uhri, jolla on kotikunta  Kotikunta vastaa 
auttamistoimista 

Auttamistoimet voidaan järjestää itse tai ostaa

Auttamisjärjestelmä ei päätä kotikuntamerkinnästä



Uhrin auttaminen – kunnan tehtävät

• Kotikunnan omaava auttamisjärjestelmän asiakas on 
oikeutettu sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolain 
määrittelemiin palveluihin kuten muut kuntalaiset 

• sekä lisäksi ihmiskaupan uhrin auttamistoimiin 
täysimääräisesti myös siltä osin kun nämä eivät sisälly 
sos./terv.huoltolain palveluihin

• Kotikunta voi hakea ihmiskaupan uhrille järjestetyistä 
erityispalveluista korvausta valtiolta ELY-keskuksen
kautta



Yhteistyö on voimaa

• Yhteistyö uhrin auttamiseksi ja suojaamiseksi

- auttamisjärjestelmä neuvoo 

• Palvelutarpeen arviointi  valtiokorvausjärjestelmä

- verkostopalaverit

• Yhteistyö lastensuojelun kanssa lapsiuhrien osalta

- myös uhrien lasten asioissa



Lisätietoa 

• ihmiskauppa.fi

• 24/7 infopuhelin 029 546 3177

• Kuntaliiton yleiskirje 7/2016: Ihmiskaupan uhrin 
auttaminen


