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Palvelualojen ammattiliitto PAMin lausunto ihmiskaupan vastaisen koordinaation jatkon järjestämisestä

Pyydettynä lausumme, että ihmiskaupan vastaisen toiminnan keskiössä tulee olla ihmiskaupan uhrien
tunnistaminen, heidän oikeuksiensa toteutuminen ja avun saantiin liittyvien käytännön haasteiden
ratkaiseminen. Näiden toteutumiseksi on tärkeää, että eri toimijoiden kesken yhteistyö on jatkossa yhä
aktiivisempaa ja avoimempaa ja sitä koordinoidaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti.
Paperittomien ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten määrä on lisääntynyt Euroopassa ja
heidän määränsä voi olettaa kasvavan myös Suomessa. Paperittomat ovat asemansa vuoksi alttiita
hyväksikäytölle, mukaan lukien joutumisen ihmiskaupan uhriksi. Työperäinen ihmiskauppa on yksi osa
ihmiskaupan muodoista. Tämän torjunnassa on tärkeä ottaa mukaan ja sitouttaa ihmiskaupan vastaiseen
toimintaan niin työntekijä- kuin työnantajaosapuolet.
Selvitykset ovat osoittaneet, että työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy runsaasti palvelualoilla, minkä vuoksi
Palvelualojen ammattiliitto pitää erityisen tärkeänä olla jatkossa aktiivisesti mukana ihmiskaupan
vastaisessa toiminnassa. Myös eri toimijoiden verkostoissa tulisi liiton mukaan jatkossa kiinnittää erityistä
huomiota juuri palvelualoille ja pyrkiä luomaan yhteistyössä näille aloille uusia uhrien tunnistamis-ja
auttamiskeinoja.
Selvitysten mukaan ihmiskaupan mahdollisuus kasvaa pitkissä alihankintaketjuissa. Ihmiskaupan
vastaisen toiminnan koordinaatiossa tulee jatkossa kiinnittää huomiota myös pitkiin alihankintaketjuihin.
Palvelualojen ammattiliitto kannattaa luonnoksen 5.2. luvun keskeisiä linjauksia, jossa korostetaan
kaikkien keskeisten toimijoiden aktiivista osallistumista ja ongelmanratkaisukeskeistä otetta.
Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisessa verkostossa on 27 toimijaa. Vuonna 2013 laaditussa työryhmän
ehdotuksessa ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation järjestämiseksi, koordinaation eräiksi
tavoitteiksi asetettiin edistää viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä ja vahvistaa niiden
keskinäistä luottamusta sekä seurata käytännön työssä esille nousevia haasteita ja uusia ilmiöitä.
Verkoston toiminta on kuitenkin ollut epäsäännöllistä, eikä työmarkkinajärjestöjen ja muiden
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kansalaisjärjestöjen potentiaalia ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi ja uhrien auttamiseksi
ei ole täysimääräisesti hyödynnetty.
Palvelualojen ammattiliitto toivoo jatkossa verkoston toimivan entistä aktiivisemmin ja keskittyvän
erityisesti käytännön haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Myös tulevan uhrien tunnistamis-ja
ohjausjärjestelmän suunnittelussa tulisi yllä mainituista syistä paremmin huomioida
työmarkkinajärjestöjen rooli.
Luonnoksesta ei käy valitettavasti ilmi mitä uutta käytännön kysymysten vastaamiseksi esitetty pyöreän
pöydän keskustelut toisivat. Katsomme muutenkin, että yhteistyön eri toimijoiden kesken toteutetaan
onnistuneemmin pysyväisluonteisempien kokousten kautta.
Kansainvälinen yhteistyö ja tietojen ja erityisesti hyvien käytäntöjen koordinointi ovat tärkeässä asemassa
ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings
(GRETA) on antanut Suomelle suosituksia ihmiskaupan vastaisessa työssä. Nämä suositukset pitää
ehdottomasti panna täytäntöön. Jatkossakin Suomen on tärkeä noudattaa kansainvälisiä velvoitteita ja
suosituksia ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorilla ja ihmiskaupan vastaisella verkostolla
tulisi olla täytäntöönpanon seurannassa tärkeä rooli.
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