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Sosiaali- ja terveysministeriö
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 

Pakolaisneuvonta
Monika-Naiset liitto ry

Kuntaliitto Pro-tukipiste
Rikosuhripäivystys (RIKU)
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Tarkistuspiste: kielitaito

Perhesovittelu

Lisäkoulutustoimet

Kunnan tulisi laatia asiakkalle suunnitelma 
toimenpiteistä hänen auttamisekseen 

yhteistyössä Ihmiskaupan uhrien auttamis-
järjestelmän kanssa. Suunnitelmaa tulisi 

päivittää tilanteen mukaan. 
Kunnan lastensuojelulla on keskeinen rooli, 

jos uhri on lapsi. Yksintulleille alaikäisille 
maahanmuuttajalapsille määrätään 

edustaja valvomaan heidän oikeuksiensa 
toteutumista.

ASIAKASSUUNNITELMA

Mentorointi

Vapaa-ajan 
toiminta

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

LAKI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA 
HAKEVAN VASTAANOTOSTA SEKÄ 
IHMISKAUPAN UHRIN 
TUNNISTAMISESTA JA 
AUTTAMISESTA

Ihmiskaupan uhrilla on lain mukaan 
oikeus seuraaviin palveluihin:

1) neuvonta ja ohjaus;
2) turvallinen majoitus;
3) vastaanottoraha tai 
toimeentulotuki;
4) sosiaalipalvelut;
5) terveydenhuoltopalvelut;
6) tulkki- ja käännöspalvelut;
7) oikeusapu sekä oikeudellinen 
neuvonta;
8) ilman huoltajaa olevan lapsen 
vanhemman/huoltajan 
jäljittäminen;
9) turvallisen paluun tukeminen.

Maahanmuuttajataustaisella uhrilla 
on myös oikeus saada harkinta-aika 
miettiäkseen yhteistyötä 
viranomaisten kanssa. Hänellä on 
oikeus saada neuvontaa myös 
oleskeluluvan hakemiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

Järjestöt tarjoavat 
käytännön läheisiä matalan kynnyksen 

palveluita ihmiskaupan uhreille. Palveluita voivat 
olla esimerkiksi oikeudellinen neuvonta, 

asumispalvelut, vertaistuki, vapaa-ajan toiminnot, 
käytännön asioiden hoitaminen sekä ohjaus ja neuvonta.

Erityisesti Rikosuhripäivystys, Pro-tukipiste, 
Pakolaisneuvonta ja Monika-Naiset tarjoavat 

kohdennuttuja palveluita ihmiskaupan uhreille.

Lastenhoito

Työnhaku

K o t o u t u m i s s u u n n i t e l m a 
laaditaan yhteistyössä kotikunnan ja/tai 

TE-toimiston kanssa ja siihen kirjataan palve-
lut ja toimenpiteet, jotka edistävät asiakkaan 
kielitaitoa ja tarjoavat työelämässä tarvittavia 

tietoja ja taitoja.

KOTOUTUMISSUUNNITELMA

Kotikunta voi hakea korvausta 
ELY-keskukselta ihmiskaupan uhrille tämän 

asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi 
järjestettävistä terveyden- ja sosiaalihuollon 

palveluista.

HALUTTU TILA

Ammatillisten 
todistuksen

hankkiminen
Ammatillinen koulutus

MONIKA-Naiset pyörittää 
maahanmuuttajanaisille suunnattua 

ohjelmaa, jossa naisilla on mahdollisuus 
saada henkilökohtaista neuvontaa, mentorointia 

ja tukea työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. 
Toiminnassa ovat mukana mm. Helsingin ja Vantaan 
kaupungit, TE-toimisto ja yritykset, jotka tarjoavat 

naisille työpaikkoja.

Tarkistuspiste: lukutaito
Jotkut uhrit voivat olla lukutaidottomia tai 
puhua vain äidinkieltään, minkä vuoksi 
heidän on vaikea osallistua koulutuksiin.

Suomen tai ruotsin kielen 
taito on lähes 
välttämätön 

työllistymisen ja 
kotoutumisen 
näkökulmasta.

Ihmiskaupan uhri voi tarvita intensiivistä terapiaa ja 
muuta tukea ennen kuin hän voi osallistua 
kielikursseille tai koulutukseen.

Tarkistuspiste: henkinen tila

Työhönvalmennus

Henkilö on:
  työelämässä,   
     voimaantunut ja
       hänellä on
          tukiverkosto
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