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Ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittäminen

Työ ihmiskaupan uhrien auttamiseksi edellyttää toimia monella tasolla, sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi että rikostutkinnan onnistumiseksi. Suomessa on aktiivisesti kehitetty
lainsäädäntöä ja osaamista ihmiskaupan vastaiseen toimintaan. Yhä useampi tämän vakavan rikollisuuden uhri hakeutuu valtakunnalliseen auttamisjärjestelmään mutta rikosprosessin haasteet sekä
vajavainen tuki kuntatasolla uhrin selviytymiselle on oma esteensä avun hakemiselle.
Ihmiskaupan ehkäisemiseksi on kuitenkin keskeistä, että jokainen uhri voi luottaa, että hän tulee
saamaan viranomaisilta tukea ja apua – myös silloin kun rikosprosessi, rikoksentekijän vastuuseen
asettamiseksi, ei onnistu. Uhreja tunnistetaan myös usein matalan kynnyksen palveluissa, jotka eivät
ole suoraan ihmiskaupan uhreille tarkoitettuja vaan esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia palveluita. Harva uhri määrittelee ja tunnistaa itsensä ihmiskaupan uhriksi.
Monen vuoden työ erikoistuneen poliisiyksikön perustamiseksi on saanut tulosta. Kansainvälinen
esimerkki osoittaa, että vahvempi osaaminen ja tehostettu tutkinta tulee parantamaan tuloksia rikollisten vastuuseen saattamiseksi oikeudenkäynnissä. Poliisin erikoisyksikön perustaminen tarjoaa myös
hyvän tilaisuuden pääkaupungin sosiaali- ja terveys viranomaisille ja matalan kynnyksen uhrien auttamiseen erikoistuneille toimijoille, rakentaa yhdessä vahvempaa järjestelmää ja palvelupolkua uhrien
todelliseksi auttamiseksi.
Koska ihmiskaupan rikostutkinta ilman uhrin myötävaikutusta on todettu erittäin haastavaksi, niin tieto
todellisen avun mahdollisuuksista, edistää myös uhrien halua ja kykyä osallistua rikoksen tutkintaan.
Keskeistä olisi siksi turvata kaikkien ihmiskaupan uhrien pääsy terveydenhuollon ja muiden elämänhallintaa tukevien palveluiden tukien piiriin, riittävän pitkäksi aikaa, tarpeen mukaan. Maahan muuttaneiden tai maahan tulleiden kotoutumista olisi Helsingissä tuettava mahdollisimman varhain, riippumatta rikosprosessista tai oleskelustatuksesta. Nämä toimet tukevat joka tapauksessa uhrin selviytymistä koska rikosprosessiin myötävaikuttaminen voi edellyttää uhrin maahan jäämistä useammaksi
vuodeksi. Kototutumisaikaa olisi viisasta voida jatkaa pidempään, tarpeen vaatiessa, kun uhrilla on
oleskelulupa.
Jos uhri on virallisesti tunnistettu, kunnalla on mahdollisuus järjestää erityispalveluja ja tukea valtion
kustannuksella.
Myös kotoutumista tukevia toimia. Palveluiden vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, että osaamista
kasvatetaan ihmiskaupan vaikutuksista ihmisen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut edellytämme,
että kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman siitä, miten ihmiskaupan vastaista työtä voisi vahvistaa
lisäämällä viranomaisten ja matalan kynnyksen toimijoiden, kuten Monika Naiset ja RIKUn, yhteistyötä ja palveluita täällä Helsingissä.
että selvitetään mahdollisuudet pidentää kotoutumisaikaa ihmiskaupan uhrin kohdalla, hänen ollessaan hyväksikäytön aikana usein kokonaan eristettynä yhteiskunnasta, pakkotyön kaltaisessa tilanteessa esimerkiksi, hänen hyväksikäyttötilanteesta irtautumisensa tueksi ja uudelleen uhriutumisen
ehkäisemiseksi.
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