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Lausunto Sisäministeriölle luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan 
koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi  

 
Viite: SMDno-2014–3129  
 

Kiitämme mahdollisuudesta lausua näkemyksemme em. ehdotuksesta. Liitto pitää myöntei-
senä sitä, että Suomeen on perustettu ihmiskaupan vastaisen toiminnan auttamistyötä koor-
dinoiva virka. Työn onnistuminen vaatii hyvää poikkihallinnollista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 

viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Yhteistyön tehostamiselle on tarvetta ja siinä 
koordinaattorilla on erittäin tärkeä työsarka edessään.  
 

Monika-Naiset liitto ry on tehnyt työtä ihmiskaupan uhrien parissa vuodesta 2006. Vuosittain 
toiminnassamme tunnistetaan 10–20 tapausta, joissa on syytä epäillä ihmiskauppaa. Autta-
mistyön kokemuksemme perusteella näemme nykytilanteessa seuraavia haasteita: lainsää-

däntö ja sen soveltaminen, eri hallinnonalojen yhteisten pelisääntöjen puuttuminen ja toi-
minnan yhteensovittaminen sekä eri maassaolostatuksella olevien uhrien eriarvoinen asema 
järjestelmässä.  

 
Liitto näkee koordinaattorin avainasemassa olevana toimijana, jonka tehtävänä on varmis-
taa, että eri hallinnonalat pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin ja toimimaan tehokkaasti 

uhrien auttamiseksi. Lainsäädännön soveltamiseen liittyvä ohjeistaminen ja tulkinta eri ta-
pauksissa ovat koordinaattorin keskeisempiä tehtäviä. Lisäksi hänen tulisi kerätä ajankoh-
taista tietoa konkreettisen auttamistyön kentältä ja nostaa ongelmakohtia esille ja etsiä niille 

ratkaisuja yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.   
 
Rakenteellisesti koordinaation ja yhteistyön voi toteuttaa monella eri tavalla: neuvottelukun-

tana, ohjausryhmänä, yhteensovittamiselimenä tms. On tärkeää, että neuvottelukun-
ta/yhteensovittamiselin ei ole vain viranomaiselin, vaan siihen tulee kutsua myös järjestöjen 
edustus. Nykyinen kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja toimijoiden muodostama ihmiskauppa-

verkosto on tärkeä säilyttää itsenäisenä, järjestölähtöisenä tiedon- ja kokemustenvaihtoka-
navana. Lisäksi liitto näkee, että kansallisella ihmiskaupparaportoijalla on tärkeä koordinaat-
torin työtä konsultoiva asiantuntijarooli, mutta on tärkeä muistaa, että raportoija on itsenäi-

nen ja riippumaton viranomainen eikä sitä ei voida kytkeä kiinteänä osana koordinaatiora-
kenteeseen.   

 
Liitto korostaa, että päätarkoitus ei ole koordinaatioelimen rakenne, vaan toiminnalle selke-
ästi määritellyt tavoitteet ja menetelmät, joilla tavoitteet saavutetaan. Arviomme mukaan 

käsillä oleva luonnos ei vielä anna vastausta näihin kysymyksiin riittävän yksiselitteisesti.  
 
Kunnioittavasti Monika-Naiset liiton hallituksen puolesta,  
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