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Looginen viitekehys: Looginen viitekehys (tai loogisen viitekehyksen matriisi) on 

hankehallinnoinnin väline, jonka avulla voidaan systemaattisesti ja loogisesti asettaa 

hankkeen yleis- ja erityistavoitteet ja määritellä sen toiminnot. Loogisessa viitekehyksessä 

esitetään eritasoisten tavoitteiden väliset syy-yhteydet sekä indikaattorit, joiden avulla 

voidaan tarkistaa, onko tavoitteet saavutettu. Lisäksi siinä kartoitetaan tehdyt olettamukset. 

SANASTO 

Lähtötasoarvio: Lähtötasoarvio tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tietystä tilanteesta ennen 

hankkeen käynnistämistä. Se on hyödyllinen väline hanketta edeltävän ja hankkeen 

toteuttamisen jälkeisen tilanteen vertailuun. Sen avulla voidaan myös arvioida muita 

tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa toteutusjakson aikana havaittuihin muutoksiin. 

Ohjelmasuunnittelu: Keskeinen päätöksentekoprosessi, jota EUH ja komissio käyttävät 

määritellessään tukistrategioita, painopisteitä ja määrärahoja. 

Oikeus- ja sisäasioiden ulkoisilla näkökohdilla on maailmanlaajuista vaikutusta, kun pyritään 

luomaan unioniin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Esimerkiksi jonkin kolmannen 

maan heikko oikeusvaltiotilanne saattaa tarjota Euroopassa toimiville ihmissalakuljettajille 

tilaisuuksia pestä rikollisesta toiminnasta saatavaa tuottoa ja vaikeuttaa rikosten tutkintaa. 

Oikeusvaltioperiaatteen edistäminen kolmansissa maissa voi siis vaikuttaa myönteisesti koko 

EU:hun.  

Ulkoinen ulottuvuus: EU:n sisäisillä politiikoilla ja toimilla voi olla merkittäviä vaikutuksia 

EU:n rajojen ulkopuolella. Samoin EU:n ulkopuoliset tapahtumat saattavat vaikuttaa EU:n 

sisäiseen dynamiikkaan. Sisäisten politiikkojen ulkoisella ulottuvuudella viitataan yleensä 

tilanteisiin, joissa EU:n sisäisten politiikkojen ulkoisilla näkökohdilla on kasvava ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan alaan liittyvä ulottuvuus.  

Valtavirtaistaminen: Termillä tarkoitetaan tiettyjen periaatteiden tai näkemysten huomioon 

ottamista (tai ’valtavirtaistamista’) EU:n eri politiikanaloilla sekä ohjelmien ja hankesyklin eri 

vaiheissa. Ihmisoikeuksien alalla sillä tarkoitetaan prosessia, jossa ihmisoikeudet muovaavat 

toimintapolitiikkaa, ohjelmia, hankkeita ja muita toimia.  
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I. Ihmiskauppa on erittäin tuottoisaa rikollista toimintaa. Se on räikeä ihmisoikeusloukkaus 

ja maailmanlaajuinen turvallisuusuhka. Ihmiskaupan torjunta kuuluu edelleen 

jäsenvaltioiden vastuulle, mutta myös EU on sitoutunut hävittämään sen ja hyväksynyt 

monia toimia, joilla se tukee tässä yhteydessä jäsenvaltioita.  

TIIVISTELMÄ 

II. Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskee kaikkia maita. EU on kuitenkin 

erityisen altis ihmiskaupalle, koska se on houkutteleva kohde, johon monista eri maista 

tulevat uhrit päätyvät. Aasia on maailman väkirikkain alue ja alueiden välisen ihmiskaupan 

uhrien merkittävä alkuperäalue. Ihmiskauppaa on tarkasteltava siten, että kiinnitetään 

huomiota myös köyhyyteen, koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuteen, sukupuoleen 

perustuvaan syrjintään sekä vähemmistöjen epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Yleisesti 

ajatellaan, että ihmiskaupan tärkeimpiä perussyitä ovat köyhyys, sukupuoleen perustuva 

syrjintä ja konfliktit. 

III. Lissabonin sopimuksella lujitettiin komission roolia EU:n reagoinnin koordinoijana ja 

ohjaajana. Vuonna 2011 annettiin direktiivi, ja pian sen jälkeen hyväksyttiin ihmiskaupan 

hävittämiseen tähtäävä strategia (2012–2016). Strategiaa on täydennetty useilla muilla 

toimintapoliittisilla asiakirjoilla, joissa kokonaisuutena tarkastellen vahvistetaan EU:n 

lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan. Vuoden 2016 jälkeistä ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävää strategiaa ei ole vielä esitetty. 

IV. Tässä kertomuksessa tarkastellaan sitä, onko EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan ollut 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa vaikuttavaa. Tarkastuksessa tutkittiin ihmiskaupan torjuntaa 

koskevan EU:n lähestymistavan kattavuutta kyseisillä alueilla. Lisäksi tutkittiin, kyettiinkö 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa vuosina 2009–2015 toteutetuilla EU:n ihmiskaupan 

torjuntahankkeilla edistämään ihmiskaupan torjuntaa vaikuttavasti. 

V. Ihmiskaupan hävittäminen on väistämättä pitkän aikavälin prosessi. Sen onnistuminen 

edellyttää, että puututaan moniin perussyihin (esim. sukupuolten epätasa-arvo, köyhyys, 

vähemmistöjen oikeudet sekä koulutus ja terveydenhuolto) ja estetään rikollisverkostojen 

toiminta. Ihmiskauppa on luonteeltaan laitonta ja rikollista, ja siitä on harvoin saatavilla 
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riittävää määrää vertailukelpoisia tilastotietoja. Ottaen huomioon, että toimintaympäristö 

on näin monimutkainen, ensisijaisia painopistealueita on paljon ja resurssit ovat vähäiset, 

tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU on kyennyt tukemaan ihmiskaupan torjuntaa 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa osittain vaikuttavasti. 

VI. Ihmiskaupan torjuntaa koskevassa EU:n toimintapoliittisessa kehyksessä määritellään 

kattava lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan. Tosin kaikkia näkökohtia ei vielä ole 

kehitetty loppuun asti tai ne eivät ole olennaisia Etelä- ja Kaakkois-Aasian kannalta. Komissio 

ja EUH käyttävät ihmiskaupan torjunnassa monia eri välineitä joko suoraan tai välillisesti. 

Ihmisoikeusvuoropuhelut ovat erityisen hyödyllisiä välineitä. Muita välineitä ovat 

kahdenväliset vuoropuhelut ja tuki alueellisille foorumeille (Aasiassa ASEAN ja Asem). EU:n ja 

Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden välille ei ole tähän mennessä luotu uusia ihmiskaupan 

torjuntaan tähtääviä kumppanuuksia. 

VII. Tietyistä puutteista huolimatta useimmat Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa tarkastetut 

hankkeet tuottivat joitakin myönteisiä tuloksia ihmiskaupan torjunnassa. Tulosten kestävyys 

tosin aiheutti huolta. Kaiken kaikkiaan ihmiskaupan torjunta alueella on parantunut 

vuodesta 2009 lähtien. Maiden välillä on kuitenkin suuria eroja, ja yleistä kehitystä on vaikea 

yhdistää tiettyjen EU:n toimien tuloksiin. Hankkeiden valintajärjestelmä ei helpottanut 

kattavan lähestymistavan soveltamista, ja hankesuunnittelussa esiintyi puutteita varsinkin 

tavoitteiden ja indikaattorien määrittelyssä. Lisäksi paikalla ilmenneet rajoitukset ja 

viivästykset haittasivat toteutusta. 

VIII. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee tarkastuksen perusteella, että komission olisi 

koordinoidusti EUH:n kanssa 

• kehitettävä ihmiskaupan torjuntaa koskevaa strategista kehystä edelleen tekemällä siitä 

Etelä- ja Kaakkois-Aasian kannalta relevantimman 

• optimoitava hankkeiden vaikutus sisällyttämällä ne kattavaan kehykseen. 
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Taustatietoja: Ihmiskauppa 

JOHDANTO 

1. Ihmiskauppa on vakava rikos ja räikeä ihmisoikeusloukkaus. Uhreja käytetään hyväksi 

heidän kotimaissaan tai ulkomailla ihmiskauppiaiden hyödyksi. Ilmiö koskettaa kaikkia maita 

riippumatta siitä, onko kyseessä uhrien alkuperä-, kauttakulku- ja/tai kohdemaa. EU, YK ja 

Yhdysvallat ovat arvioineet, että ihmiskaupasta on tullut maailmanlaajuinen 

turvallisuusuhka1

2. Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että ihmiskauppa on hävitettävä. Kaikkiaan 170 maata

. 

2

3. Ihmiskauppaan liittyy ihmisten värväämistä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai 

vastaanottamista voimankäytön, petoksen tai pakottamisen avulla 

hyväksikäyttötarkoituksessa

 

on ratifioinut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 

Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten 

kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta vuodelta 2000 (Palermon 

pöytäkirja). Palermon pöytäkirja oli ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansainvälinen 

väline, jossa vahvistettiin yhteisesti sovittu määritelmä ihmiskaupalle. 

3

                                                                 
1 Vuoden 2013 kertomuksessa vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevasta uhka-arviosta 

(SOCTA) ihmiskaupan todettiin kuuluvan EU:n keskeisiin uhkatekijöihin. Ihmiskauppa on yksi 
vuoden 2015 Euroopan turvallisuusagendan aihealueista. UNODC on todennut, että 
ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ongelma ja yksi kaikkein häpeällisimmistä rikoksista. 
Järjestön mukaan ihmiskaupan aiheuttama uhka selittää sen, että tämä ongelma tunnustetaan 
yhä laajemmin maailmanlaajuiseksi turvallisuusuhaksi (UNODC: An Introduction to Human 
Trafficking Vulnerability, Impact and Action, tausta-asiakirja). Yhdysvaltojen kansallinen 
turvallisuusneuvosto on sisällyttänyt ihmiskaupan kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta 
uhkaavien rikosten luetteloon.  

. Ihmiskauppa on vahvasti sukupuolisidonnainen (eli suurin osa 

2 Tilanne tammikuussa 2017. 

3 Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, 
torjumisesta ja rankaisemisesta. ”Hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuva henkilöiden 
värvääminen, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen, […] voimankäytöllä 
uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, 
harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla taikka 
toista henkilöä määräysvallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai 
vastaanotetun maksun tai edun avulla.” 
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uhreista on naisia ja tyttöjä). Tämä on pidettävä mielessä tukitoimenpiteitä suunniteltaessa. 

Pakkotyö ja seksuaalinen riisto ovat maailmanlaajuisesti yleisimmät hyväksikäytön muodot. 

Muita hyväksikäytön muotoja ovat lapsityövoiman käyttö, elinten poistaminen ja 

pakkoavioliitot. 

4. Muiden rikosten tapaan ihmiskauppa on salaista toimintaa, ja sitä on hankala tarkkailla ja 

mitata. Rajat ylittävä ihmiskauppa suuntautuu tavallisesti vähemmän kehittyneistä maista 

kehittyneempiin maihin. Suurin osa uhreista myydään kuitenkin omassa kotimaassaan 

(42 prosenttia) tai kotiseuduillaan (36 prosenttia), ja usein uhrit ja ihmiskauppiaat ovat 

kotoisin samasta paikasta, puhuvat samaa kieltä tai heillä on sama etninen tausta. 

Ihmiskauppaa on tarkasteltava siten, että kiinnitetään huomiota myös köyhyyteen, 

koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuteen, sukupuoleen perustuvaan syrjintään sekä 

vähemmistöjen epäoikeudenmukaiseen kohteluun. Yleisesti ajatellaan, että ongelman 

tärkeimpiä perussyitä ovat köyhyys, sukupuoleen perustuva syrjintä ja konfliktit. 

5. Talouden globalisaatio on helpottanut ihmiskauppaa. Halvan työvoiman ja halpojen 

tuotteiden pääsy laajasti markkinoille on moninkertaistanut ihmiskauppiaiden 

mahdollisuudet hyötyä haavoittuvassa asemassa olevien uhrien hyväksikäytöstä. 

Globalisaatio on näin lisännyt todennäköisyyttä, että tuotteiden ja palveluiden kuluttajat 

ovat epäsuorassa yhteydessä ihmiskauppaan. Esimerkkeinä tällaisista tilanteista voidaan 

mainita lasten pakottaminen ompelemaan jalkapalloja, maahanmuuttajien pakottaminen 

työskentelemään kalastajina orjuuden kaltaisissa oloissa ja kotoaan karkaava teini, joka 

päätyy seksikaupan uhriksi turistikohteen lähistölle. 

6. Nämä tekijät selittävät, miksi tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa kiinnittävät 

huomiota ihmiskauppaan. Vuonna 2016 yleistä etua koskeva Pulitzer-palkinto myönnettiin 

ryhmälle toimittajia, jotka tutkivat Kaakkois-Aasian kalastusalaa. Tämän kansainvälisen 

tutkinnan johdosta vapautettiin yli 2 000 orjaa. Heidän pyytämänsä kalat ja äyriäiset kyettiin 

jäljittämään, ja niiden todettiin päätyneen supermarketeihin ja lemmikkien ravinnon 

tuottajille kehittyneissä maissa. 
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7. Ihmiskauppa siis todella on erittäin tuottoisa rikos. Euroopan poliisiviraston (Europol) 

arvion mukaan ihmiskaupan vuotuinen tuotto on yli 29 miljardia euroa4. Käytettävissä ei ole 

luotettavia tilastoja, joten ihmiskaupan laajuutta on vaikea määrittää varmasti. Arvioiden 

mukaan kuitenkin 46 miljoonaa ihmistä joutuu elämään nykyajan orjuutta muistuttavassa 

tilanteessa5. 

Kartta 1

 

 – Ihmiskaupan alueiden väliset virrat 

Lähde: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons in 2016. 

8. Aasia on maailman väkirikkain alue. Arvioiden mukaan kaksi kolmasosaa kaikista 

nykyajan orjuudessa elävistä ihmisistä asuu Aasiassa. Aasia on myös alueiden välisen 

ihmiskaupan uhrien merkittävä alkuperäalue6

                                                                 
4 Europol: The THB Financial Business Model, Assessing the Current State of Knowledge, heinäkuu 

2015. 

. Ihmiskauppaa koskevassa raportoinnissa 

5 Arvion lähde: Global Slavery Index 2016. Ilmaisua ”nykyajan orjuus” käytetään laajalti, vaikka 
sen määritelmästä tai sitä koskevasta yhteisestä standardista ei ole sovittu, kuten UNODC on 
todennut vuodelta 2016 julkaisemassaan asiakirjassa Global Report on Trafficking in Persons. 

6 Useimmilla muilla maailman alueilla ihmiskaupan uhrien suuri enemmistö myydään samalla 
alueella. Ks. UNODC:n Global Report on Trafficking in Persons vuodelta 2014. 
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tiedotusvälineet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka paikallishallintoelimet, 

kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja avustusjärjestöt torjuvat ihmiskauppaa 

alueella. 

9. Ihmiskaupan hävittäminen on pitkän aikavälin pyrkimys. Se vaatii asenteiden 

muuttamista, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista sekä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. 

Ihmisoikeuksia korostavien hankkeiden kestävyys on aina haaste, sillä aikaan saatujen 

tulosten säilyttäminen edellyttää usein jatkuvaa tukea avunantajilta sekä lujempaa 

kansallista sitoutumista. Lisäksi ihmiskaupan virrat ja käytännöt muuttuvat ja mukautuvat 

lainvalvonta-aloitteisiin. Ihmisoikeuskysymyksissä on tavallista, että vasta pitkällä aikavälillä 

voidaan arvioida, onko toteutetuilla toimilla kyetty edistämään ongelmien poistamista. 

EU:n rooli ja toimijat ihmiskaupan torjunnassa EU:n ulkopuolella 

10. Ihmiskaupan torjuntaa kolmansissa maissa koskeva EU:n strateginen kehys otettiin 

käyttöön vuonna 2009, kun neuvosto hyväksyi toiminta-asiakirjan EU:n ulkoisen 

ulottuvuuden lujittamisesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan alalla7. Kyseisessä asiakirjassa 

kehotettiin toteuttamaan EU:n ja jäsenvaltioiden koordinoituja toimia ihmiskaupan 

estämiseksi ja torjumiseksi yhteistoiminnassa kolmansien maiden, alueiden ja 

kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä lähestymistapa vahvistettiin vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevassa laajemmassa monivuotisessa ohjelmassa 

vuosiksi 2010–2014 (nk. Tukholman ohjelma)8

11. Lissabonin sopimuksella EU:n menetelmä ulotettiin myös aloille, jotka olivat aiemmin 

kuuluneet poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön pilariin

. 

9

                                                                 
7 Asiakirja 11 450/5/09 REV 5. 

. Tämä muutos kasvatti 

8 Tukholman ohjelmassa kehotettiin perustamaan ja vahvistamaan kumppanuuksia kolmansien 
maiden kanssa sekä tehostamaan koordinointia ja yhteistyötä unionin sisällä ja EU:n ulkoiseen 
ulottuvuuteen kuuluvien mekanismien kanssa. Tukholman ohjelma laadittiin 
puheenjohtajavaltio Ruotsin johdolla, ja siitä keskusteltiin epävirallisessa kokouksessa 
heinäkuussa 2009. Kun sisä- ja oikeusministerit olivat tehneet päätöksensä, Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi ohjelman joulukuussa 2009. 

9 EU:n menetelmässä poliisiasioita ja oikeudellisia asioita käsitellään EU:n perinteisten välineiden 
avulla (asetukset, direktiivit ja päätökset) ja Euroopan parlamentin asemaa on lujitettu 
(aiemmin sitä vain kuultiin). Aikaisemmin poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö eivät 
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komission roolia ihmiskaupan torjunnassa. Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 

ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetussa direktiivissä 2011/36/EU10

12. Komissio hyväksyi vuonna 2012 ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian 

vuosiksi 2012–2016. Strategiassa vahvistettiin yleinen toimintapoliittinen kehys ja 

määritettiin viisi ensisijaista tavoitetta, joihin EU:n olisi keskityttävä. Tavoitteet ovat uhrien 

suojeleminen, haavoittuvassa asemassa olevin henkilöiden hyväksikäytön ehkäiseminen, 

syytteen nostaminen ihmiskauppiaita vastaan, koordinoinnin ja yhteistyön tehostaminen ja 

tiedon jakaminen. Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävään strategiaan sisältyi 40 tointa, jotka 

EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden oli määrä toteuttaa. Vuoden 2016 jälkeistä ihmiskaupan 

hävittämiseen tähtäävää strategiaa ei ole vielä esitetty (tilanne huhtikuussa 2017). 

 (jäljempänä 

’direktiivi’) kehotetaan jälleen kerran vahvistamaan kattava EU:n lähestymistapa, jossa 

yhdistyvät sisäiset ja ulkoiset ulottuvuudet. Direktiivissä jäsenvaltioita kehotetaan 

helpottamaan EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin työtä ’unionin koordinoidun ja 

yhdenmukaisen strategian edistämiseksi’. 

13. EU:lla ei ole erityisesti ihmiskaupan torjumiseen tarkoitettua rahoitusvälinettä. Tämä 

merkitsee sitä, että rahoitusta myönnetään useista eri välineistä, joihin kuuluu niin 

turvallisuuteen keskittyviä ohjelmia kuin puhtaasti kehitysvälineitä. Kullakin välineellä on 

oma erillinen oikeusperustansa. Joihinkin välineisiin ihmiskaupan torjunta sisältyy omana 

erityistavoitteenaan. Toisissa taas viitataan laajempiin kokonaisuuksiin, kuten 

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen tai 

sääntelemättömään muuttoliikkeeseen. 

14. Kaiken kaikkiaan tässä tilanteessa on vaikea tuottaa kattavia tietoja EU:n ihmiskaupan 

torjuntaan myöntämästä kokonaisrahoituksesta11

                                                                                                                                                                                                        

perustuneet EU:n tasolla tehtävään yhteistyöhön vaan hallitusten väliseen yhteistyöhön. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82–86 artikla.  

. Vuonna 2016 annetussa komission 

10 Tämä direktiivi oli ensimmäinen Lissabonin sopimuksen mukaisesti hyväksytty rikosoikeuden 
alaan kuuluva säädös. 

11 Vuonna 2016 tehtiin tutkimus Euroopan komission rahoittamien ihmiskaupan 
torjuntahankkeiden kattavasta tarkistamisesta. Siinä todettiin, että vuosina 2004–2015 komissio 
rahoitti maailmanlaajuisesti 321:ä ihmiskaupan torjuntahanketta yhteensä 158 miljoonalla 
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kertomuksessa edistymisestä ihmiskaupan torjunnassa12

15. Etelä- ja Kaakkois-Aasian tapauksessa pääasiallinen kehitysavun hallinnoinnista vastaava 

yksikkö on kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto. Tärkeimmät välineet, 

joita kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto käyttää ihmiskaupan 

torjuntahankkeiden tukemiseen, ovat kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ja demokratiaa 

ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR). 

 todetaan, että vuosina 2011–2013 

kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto rahoitti 53:a hanketta noin 

37 miljoonalla eurolla. Kertomuksessa ei anneta tietoja naapuruuspolitiikan ja 

laajentumisneuvottelujen pääosaston eikä ulkopolitiikan välineiden hallinnon hallinnoimista 

hankkeista. Siinä ei myöskään kerrota, hyödyttikö muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston 

hallinnoima rahoitus kolmansia maita. 

16. EU reagoi ihmiskauppaan monin eri tavoin. Se muun muassa antaa taloudellista apua, 

käy toimintapoliittista vuoropuhelua ja osallistuu monenvälisiin toimiin

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 

13. Näin ollen EU voi 

käyttää useita erilaisia välineitä ja resursseja, joiden avulla se voi tehdä ihmiskaupan 

torjuntaa koskevista ulkoisista toimistaan johdonmukaisempia, vaikuttavampia ja 

strategisempia. Ne muodostavat yhdessä EU:n kattavan lähestymistavan. Se kattaa myös 

EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välisen vastuunjaon14

17. Tilintarkastustuomioistuin päätti keskittyä tarkastuksessaan Etelä- ja Kaakkois-Aasian 

alueisiin, koska kyseisillä alueilla ihmiskauppa on laajalle levinnyt ongelma. Lisäksi näin 

otettiin huomioon neuvoston esittämät ensisijaiset tavoitteet. Vuonna 2016 julkaistun 

. 

                                                                                                                                                                                                        

eurolla. Tutkimuksen vastuuvapauslausekkeessa kuitenkin todetaan, että määrässä ei ehkä 
oteta huomioon koko EU:n tuen laajuutta. 

12 COM(2016) 267 final ja SWD(2016) 159 final. 

13 Monenvälisiä toimia voidaan toteuttaa tukemalla luonteeltaan monenvälisten kansainvälisten 
järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN), 
työtä tai kannustamalla maita toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. 

14 Asiakirja Join (2013) 30 final sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa EU:n kattavasta 
lähestymistavasta. 
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Global Slavery Index -julkaisun mukaan maailmassa on lähes 46 miljoonaa ihmiskaupan 

uhria. Heistä miltei kaksi kolmasosaa elää Aasiassa tai on lähtöisin sieltä. Etelä- ja Kaakkois-

Aasiassa15

18. Tarkastuksessa tutkittiin, onko EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-

Aasiassa ollut vaikuttavaa. Sen selvittämiseksi tarkastuksessa vastattiin seuraaviin 

kysymyksiin: 

 sijaitsee suhteellisen suuri määrä maita, jotka neuvosto on yksilöinyt ensisijaisiksi 

alueiksi ihmiskaupan torjunnassa. 

a) Oliko EU:lla kattava lähestymistapa ihmiskauppaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa? 

b) Kyettiinkö EU:n hankkeilla puuttumaan vaikuttavasti ihmiskauppaan Etelä- ja Kaakkois-

Aasiassa? 

19. Tarkastajat yksilöivät ja tutkivat kaikki ihmiskauppaan liittyvät hankkeet, joita toteutettiin 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa vuosina 2009–2015 (ks. liite I). Kyseisten hankkeiden rahoitus oli 

kaikkiaan 31 miljoonaa euroa. Se oli vuonna 2009, kun EU hyväksyi ensimmäisen 

ihmiskaupan torjuntaa kolmansissa maissa koskevan EU:n strategisen kehyksen (toiminta-

asiakirja, ks. kohta 10). Komissio toimitti tilintarkastustuomioistuimelle luettelon Etelä- ja 

Kaakkois-Aasiassa toteutettavista ihmiskaupan torjuntahankkeista (22 hanketta, yhteensä 

13 miljoonaa euroa). Niihin lisättiin sellaiset Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa toteutettavat 

hankkeet, joilla on selkeä yhteys ihmiskaupan torjuntaan (13 hanketta, yhteensä 

18 miljoonaa euroa). Näiden 35 hankkeen piiriin kuului kymmenen kyseisten alueiden 

19 maasta16

20. Tarkastustyö koostui komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) asiakirjojen 

tarkastuksesta, komission ja EUH:n henkilöstön haastatteluista sekä tarkastuskäynnistä 

Thaimaahan, jonne keskittyy huomattava osa YK:n Aasian ja Tyynenmeren alueella 

tekemästä työstä. Tarkastuskäynnin tavoitteena oli kerätä lisätietoja ja haastatella EU:n 

. 

                                                                 
15 Etelä-Aasian alueeseen kuuluvat Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Malediivit, Nepal, Intia, 

Pakistan ja Sri Lanka. Kaakkois-Aasian alueeseen kuuluvat Brunei, Kambodža, Itä-Timor, 
Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam. 

16 Bangladesh, Kambodža, Intia, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippiinit, Thaimaa ja 
Vietnam. 
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edustuston henkilöstöä sekä kansallisten viranomaisten, edunsaajien, muiden avunantajien 

ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Tarkastuskäynnin aikana myös tavattiin asian parissa 

toimivien YK:n virastojen alueellisten toimipaikkojen edustajia. 

Ihmiskaupan torjuntaa koskevassa EU:n toimintapoliittisessa kehyksessä määritellään 

pitkälti kattava lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan, mutta kaikkia sen näkökohtia ei 

vielä ole kehitetty loppuun asti 

HUOMAUTUKSET 

Ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n toimintapoliittinen kehys on vahvistettu useissa 

toisiinsa liittyvissä asiakirjoissa 

21. Erityiskertomuksen tässä osassa selvitetään, perustuuko EU:n strategia relevanttiin ja 

luotettavaan ihmiskauppaa koskevaan aineistoon, onko strategialle vahvistettu tavoitteet ja 

onko sillä selkeät ja relevantit painopisteet, jotka kattavat sekä rikosoikeudelliset että 

ihmisoikeusnäkökohdat. Lisäksi selvitetään, onko EU käsitellyt ihmiskauppaa kansallisten 

ihmisoikeusstrategioiden ensisijaisena tavoitteena. 

22. Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän strategian valmistelussa ei ollut käytettävissä 

riittävää määrä vertailukelpoisia tilastotietoja. Kaikesta rikollisesta toiminnasta on sen 

luonteen vuoksi vaikea saada tietoa

Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä strategia on korkean tason asiakirja, joka ei sisällä 

paljon opastusta ihmiskaupan torjunnan ulkoisesta ulottuvuudesta  

17

                                                                 
17 Eurostat laatii tilastoja ihmiskaupan uhreista ja ihmiskauppiaista Euroopassa ja joissakin 

kolmansissa maissa mutta ei Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa. Eurostatin menetelmiä koskevissa 
selvityksissä korostetaan, että vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa on ollut vaikea saada (ks. 
Trafficking in human beings – Eurostat 2015). Nämä vaikeudet ovat yleisiä kansainvälisissä 
rikostilastoissa. UNODC on ilmoittanut tilanteelle kolme pääasiallista syytä: tiettyjen 
rikostyyppien toisistaan poikkeavat määritelmät eri maissa, erilaiset raportointitasot ja 
poliisitoiminnan perinteet sekä erilaiset sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tilanteet (lähde: 
UNODC:n verkkosivuston kansainvälisiä rikostilastoja ja niiden vertailua koskeva osio). 

. Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden kanssa ei myöskään 

vaihdeta ihmiskauppaa koskevia tietoja.  
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23. Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävään strategiaan sisältyy 40 toimea, jotka on jaettu 

viiteen ensisijaiseen tavoitteeseen (uhrien suojeleminen, ehkäisytoimet, syytteen 

nostaminen ihmiskauppiaita vastaan, koordinoinnin ja yhteistyön tehostaminen sekä tiedon 

jakaminen). Vain yksi 40 toimesta liittyy ihmiskaupan torjunnan ulkoiseen ulottuvuuteen. 

Komissio ei ollut julkaissut kattavaa arviointia ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän 

strategian avulla aikaansaaduista tuloksista eikä esittänyt vuoden 2016 jälkeistä ihmiskaupan 

torjuntaa koskevaa toimintapoliittista kehystä18

24. Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävällä strategialla ei ollut erityisiä tavoitteita eikä 

välitavoitteita, joista olisi ollut apua valmisteltaessa kohdennettuja toimia paikalla ja 

arvioitaessa aikaan saatuja tuloksia. Strategiassa myös todetaan, että ”tulevia 

kumppanuuksia varten olisi laadittava luettelo ensisijaisista kolmansista maista ja alueista. 

Niissä sijaitseviin EU:n edustustoihin voitaisiin luoda ihmiskauppaa koskevia 

yhteistyömekanismeja vuonna 2013. Niiden avulla vahvistettaisiin yhteistyötä, luotaisiin 

kumppanuuksia, parannettaisiin koordinointia ja lisättäisiin johdonmukaisuutta.” 

 huhtikuuhun 2017 mennessä. 

25. Joulukuussa 2012 neuvosto hyväksyi tällaisen luettelon ensisijaisista alueista ja maista 

komission ehdotuksen perusteella19

                                                                 
18 Komissio julkaisi vuonna 2016 ensimmäisen, ihmiskaupan vastaisen direktiivin hyväksymisen 

jälkeisen ihmiskauppaa koskevan kertomuksensa (COM (2016) 267 final) kyseisen direktiivin 
20 artiklan mukaisesti. Kertomuksessa todetaan, että ihmiskaupan vastaisten toimien tulosten 
ja vaikutusten mittaaminen on vaikeaa ja että asiaankuuluvien indikaattorien kehittäminen on 
jäsenvaltioissa vähäistä. Tämän vuoksi kertomuksessa esitetään tärkeimmät jäsenvaltioiden 
toteuttamat toimet kolmella keskeisellä temaattisella alalla, jotka on määritetty ihmiskaupan 
vastaisessa direktiivissä ja EU:n strategiassa. Komissio on julkaissut aiemmin, vuonna 2014, 
välikertomuksen ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän strategian täytäntöönpanosta. 
Kertomuksessa esitetään tietoja erilaisista komission ja jäsenvaltioiden toteuttamista toimista, 
mutta siinä ei arvioida ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän strategian avulla tähän mennessä 
saavutettuja tuloksia. Kertomusta ei myöskään käytetty kyseisen strategian puutteiden (esim. 
tavoitearvojen puuttuminen) korjaamiseen. 

. Tarkastajat tutkivat asiaan liittyvän rahoituksen 

vähyyttä ja totesivat, että maantieteellinen priorisointi ei ollut toimintojen ohjaamiseen 

riittävän täsmällinen, sillä useimmat kehitysmaat oli otettu mukaan joko erikseen tai osana 

maantieteellistä aluetta. Lisäksi tämän toimintatavan avulla aikaan saatuja tuloksia ei 

19 Neuvoston päätelmät 13 661/3/12. Luettelo perustuu ihmiskauppaa koskeviin tilastoihin, joita 
on saatavilla eri lähteistä (Eurostat, Europol, Frontex ja YK:n virastot). Lisäksi se perustuu 
maantieteellisiin ja operatiivisiin painopisteisiin, jotka on määritetty maahanmuuttoa ja 
liikkuvuutta koskevassa kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. 
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seurattu. Luetteloa ei myöskään päivitetty säännöllisesti eikä vahvistettu, olivatko 

maantieteelliset painopisteet edelleen relevantteja. Etelä- ja Kaakkois-Aasian tapauksessa 

maantieteellisiin painopisteisiin kuuluivat Vietnam, silkkitien alue20 (etenkin Intia) ja 

Kaakkois-Aasian maat (etenkin Thaimaa, Laos, Kambodža ja Filippiinit). 

26. Ihmiskauppa on monimutkainen ilmiö. Sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. 

Ihmisoikeuksiin keskittyvässä tarkastelutavassa tärkeitä asiakirjoja ovat Euroopan 

muuttoliikeagenda, Euroopan turvallisuusagenda, siirtolaisten salakuljetuksen vastainen 

EU:n toimintasuunnitelma (2015–2020), ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 

toimintasuunnitelma (2015–2019), sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista 

EU:n ulkosuhteissa koskeva EU:n toimintakehys (2016–2020) sekä sukupuolten tasa-arvon 

edistämistä koskeva strateginen toimintaohjelma (2016–2019). Niillä täydennetään EU:n 

lähestymistapaa ihmiskaupan torjuntaan. 

Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävää strategiaa täydennetään muilla toimintapoliittisilla 

asiakirjoilla 

27. EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla 

poikkeuksetta21. Toimiessaan kahdenvälisten kumppanien kanssa EU kehittää mieluiten 

räätälöityjä toimintatapoja, jotka otetaan huomioon paikallisissa maakohtaisissa 

ihmisoikeusstrategioissa22

                                                                 
20 Historiallinen silkkitie oli muinainen kauppareittien verkosto. Se yhdisti idän ja lännen ja ulottui 

Korean niemimaalta ja Japanista Välimerelle. Aina ei ole selvää, minkä maiden katsotaan 
kuuluvan tähän alueeseen, koska reittejä tai silkkiteitä oli useampia. Komissio ja jäsenvaltiot 
olivat vuonna 2013 mukana käynnistämässä muuttoliikettä koskevaa silkkitien maiden 
kumppanuutta. Kyseistä aloitetta tukevaan silkkitien alueen kumppanuushankkeeseen (”Silk 
Routes partnership”) kuuluvat Afganistan, Bangladesh, Iran, Irak ja Pakistan.  

. Tarkoituksena on, että EU ja jäsenvaltiot ottavat nämä strategiat 

huomioon toiminnassaan. Niiden on tarkoitus muodostaa ihmisoikeusvuoropuhelujen 

perusta, ja EU:n edustustojen ja keskusyksiköiden on määrä seurata niitä säännöllisesti 

vuotuisissa edistymiskertomuksissa ja selvityksissä. 

21 Ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artikla. 

22 Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman 
(11 855/12) mukaisesti. 
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28. EU on laatinut ihmisoikeusstrategiat kaikille tarkastuksen kohteena oleville maille. 

Jäsenvaltiot ovat osallistuneet aktiivisesti näiden strategioiden laatimiseen niiden 

valmistelusta aina hyväksymisvaiheeseen asti. Jäsenvaltioiden osallistumiseen kuului muun 

muassa edustajien lähettäminen neuvoston Aasian ja Oseanian työryhmään (COASI) ja 

ihmisoikeustyöryhmään (COHOM). Kyseiset työryhmät vastaavat Aasiaa koskevien 

kysymysten ja yleisesti ihmisoikeuskysymysten käsittelystä23

29. Ihmiskauppaan liittyvät kysymykset sisällytetään tavallisesti ihmisoikeusstrategioihin 

tavalla, jota EUH pitää sopivimpana ja jonka sekä EU että vastapuolimaa voivat hyväksyä. 

Näin varmistetaan toimiva tasapaino ihmiskaupan torjunnan ja muiden ensisijaisten 

kysymysten välillä. Tarkastetuissa ihmisoikeusstrategioissa käsiteltiin relevantteja 

ihmiskauppaan liittyviä kysymyksiä asianmukaisesti. Kysymykset oli sisällytetty strategioiden 

naisten, lasten ja vähemmistöjen oikeuksia käsitteleviin osioihin. 

. Osallistumalla kumpaankin 

työryhmään voitiin varmistaa johdonmukaisuus sekä alueellisesti että temaattisesti. 

30. Ihmiskaupan torjuntaa voidaan tarkastella myös siten, että keskitytään toimintaan 

rikoksena. Tätä näkökulmaa käsiteltiin ensisijaisesti vuonna 2013 laaditussa EU:n 

kertomuksessa vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevasta uhka-arviosta. Siinä 

ihmiskaupan todettiin kuuluvan EU:n keskeisiin uhkatekijöihin (arviointi sai vahvistuksen 

vuonna 201724

                                                                 
23 Ihmisoikeustyöryhmä käsittelee EU:n ulkosuhteiden kaikkia ihmisoikeusnäkökohtia. Sen jäseniä 

ovat jäsenvaltioiden, EUH:n ja komission ihmisoikeusasioista vastaavat johtajat ja edustajat. 
Aasian ja Oseanian työryhmä vastaa EU:n suhteista Aasiaan ja Oseaniaan. Pitämällä yhteisiä 
kokouksia voidaan varmistaa, että kaikki näkemykset otetaan huomioon ennen asiakirjojen 
toimittamista poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Komissio oli edustettuna kyseisten 
työryhmien yhteisissä kokouksissa. 

). Sen vuoksi neuvosto hyväksyi nimenomaan ihmiskauppaa koskevan 

monivuotisen strategisen suunnitelman sekä vuotuisia toimintasuunnitelmia. Näissä 

asiakirjoissa käsitellään ihmiskaupan rikollista ulottuvuutta, joka ei sisälly ihmiskaupan 

torjuntastrategiaan. Niissä keskitytään lainvalvonnan näkökohtiin, jotka liittyvät ihmiskaupan 

torjuntaan Euroopassa. Siksi niihin on otettu pieni joukko kolmansissa maissa toteutettuja 

toimia. Mikään näistä toimista ei liity Etelä- ja Kaakkois-Aasian maihin. 

24 2017 Serious and organised Crime Threat Assessment, Europol, 2017. 
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EU:n toimintapoliittista kehystä tuetaan erilaisilla välineillä: Ihmisoikeusvuoropuhelu on 

erityisen hyödyllinen väline, kun taas joitakin toisia välineitä voitaisiin käyttää 

ihmiskaupan torjunnassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa entistä enemmän 

31. Kertomuksen tässä osassa selvitetään, onko eri välineitä (kuten ohjelmasuunnittelu, 

koordinointi ja ihmisoikeusvuoropuhelu) käyttämällä kyetty helpottamaan kattavaa 

toimintaa. Tarkastajat tutkivat myös, oliko ihmiskaupan torjuntaa koskevia kumppanuuksia 

tehty Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa sijaitsevien kolmansien maiden ja alueiden sekä siellä 

toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa. 

32. EU:lla ei ole erityisesti ihmiskaupan torjumiseen tarkoitettua rahoitusvälinettä. Tämä 

merkitsee sitä, että nykyisiä välineitä on käytettävä koordinoidusti, jotta alan toimintaa 

voidaan rahoittaa. Tarkastettuja hankkeita rahoitettiin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 

(DCI) ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta välineestä (EIDHR). 

Näistä välineistä voidaan rahoittaa toimintaa, joka liittyy Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa 

harjoitettavan ihmiskaupan ihmisoikeusulottuvuuteen. Komissio suorittaa parhaillaan näiden 

ulkoisten rahoitusvälineiden uudelleenarviointia (DCI:n ja EIDHR:n väliarvioinnit), joka on 

määrä saattaa päätökseen vuoden 2017 puoliväliin mennessä. 

EU myönsi taloudellista tukea ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa, mutta 

ohjelmasuunnittelussa ei ollut kattavaa johtoajatusta tai suuntaa eikä sen koko potentiaalia 

hyödynnetty 

33. Komissio, EUH ja jäsenvaltiot osallistuvat ohjelmasuunnitteluprosessin kautta 

tukistrategioiden, ensisijaisten tavoitteiden ja rahoitusvälineistä osoitettavien määrien 

määrittelyyn. Kaikki tarkastetut maat sisällyttivät ainakin yhden ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävän strategian jälkeen hyväksytyn strategia-asiakirjan. Tarkastuksen kohteena olleita 

kymmentä maata koskevat ohjelmasuunnitteluasiakirjat eivät sisältäneet viittauksia 

ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävään strategiaan eivätkä neuvoston maantieteellisiin 

painopisteisiin. 
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34. Myöskään EU:n taloudellisesta tuesta ihmiskaupan torjuntaan vuosina 2009–2015 ei ole 

käytettävissä kattavia tietoja25. Komissio pitää yllä ihmiskaupan torjuntahankkeita koskevaa 

tietokantaa (ihmiskaupan torjuntaa koskeva verkkotietokanta). Tarkastajat kuitenkin 

havaitsivat, ettei tietokanta ollut kattava rahoitusta koskevan tiedon lähde. Näin ollen sen 

avulla ei voida tukea tehokkaasti asiassa toimivia päätöksentekijöitä ja käytännön työn 

harjoittajia painopisteiden vahvistamisessa ja toiminnan johtamisessa. Tämä johtuu siitä, 

että ei ole selkeitä kriteereitä, joissa määriteltäisiin ihmiskaupan kannalta merkittävä 

toiminta (ks. liite III)26

35. Suurin osa EU:n taloudellisesta tuesta ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa 

annetaan EU:n avustuksina (ks. kohta 46). Komissio antoi vuonna 2014 EU:n edustustoille 

viralliseksi ohjeeksi kasvattaa avustusten vähimmäiskokoa kansallisten ehdotuspyyntöjen 

osalta, jotta voitiin vähentää sopimusten lukumäärää

. Näin ollen ei ole mahdollista arvioida, jakautuivatko varat alueiden 

kesken neuvoston painopisteiden mukaisesti. 

27. Komissio odottaa, että toimiminen 

suurempien ja ammattimaisempien kansalaisjärjestöjen kanssa auttaa parantamaan 

hallinnointia ja suunnittelua. Päätöksessä ei kuitenkaan oteta täysin huomioon sitä, että 

ihmiskaupan torjunnan parissa toimivien kansalaisjärjestöjen lukumäärä vaihtelee maasta 

toiseen. Sen vuoksi joissakin maissa saattaa olla vaikea muodostaa ryhmiä, joilla olisi 

tarvittava kokemus.  

36. Kehitysavun välineillä voidaan puuttua ihmiskauppaan ihmisoikeusnäkökulmasta. Yksi 

tärkeimmistä välineistä, joilla EU voi edistää ihmisoikeuksia, on kumppanimaiden kanssa 

Ihmisoikeusvuoropuhelu on osoittautunut hyödylliseksi välineeksi ihmiskaupan torjunnassa  

                                                                 
25 Kertomus edistymisestä ihmiskaupan torjunnassa (2016) ei sisällä konsolidoituja tietoja. Siinä 

esitetyt tiedot koskevat eri ajanjaksoja, tai ne eivät ole riittävän yksityiskohtaisia. 

26 Komissio julkaisi syyskuussa 2016 tietokannan perusteella tehdyn tutkimuksen ihmiskaupan 
torjuntahankkeiden kattavasta tarkistamisesta. Laatijat olivat lisänneet tutkimukseen 
vastuuvapauslausekkeen (s. 2), jonka mukaan EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin 
toimisto teki kaikkensa tarjotakseen tilaajalle tiedot kaikista kaikkien yksiköiden rahoittamista 
hankkeista koko tarkasteltavana olevan kauden ajalta. Tutkimusta ei kuitenkaan voida pitää 
täysin tyhjentävänä katsauksena kaikkiin Euroopan komission rahoittamiin hankkeisiin 
ihmiskaupan alalla. Euroopan komissio ei takaa tutkimuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuutta. 

27 Vuonna 2008 EIDHR:n rahoittamien avustusten vähimmäiskoko sen rahoittamissa ihmiskaupan 
torjuntahankkeissa oli 50 000 euroa. Vuonna 2015 se oli ohjeen mukaisesti 250 000 euroa.  
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käytävät säännölliset vuoropuhelut. Nämä vuoropuhelut ovat diplomatian väline. Niillä 

helpotetaan keskustelua arkaluonteisista ihmisoikeuskysymyksistä. 

Ihmisoikeusvuoropuhelun vaikuttavuus perustuu siihen, että se tuottaa keskustelunaiheita 

muille politiikan aloille, kuten kehitysyhteistyö- ja kauppapolitiikkaan, sekä ylemmän tason 

politiikkavuoropuheluun. 

37. Politiikkavuoropuhelua voidaan helpottaa antamalla konkreettista tukea teknisen tuen 

välineistä, joita ovat teknisen avun ja tiedonvaihdon ohjelma ja poliittisen vuoropuhelun 

tukiväline.  

38. EU käy ihmisoikeusvuoropuhelua 40 maan kanssa. Näistä maista kymmenen sijaitsee 

tämän tarkastuksen piiriin kuuluvalla Etelä- ja Kaakkois-Aasian alueella. Vuoropuhelut 

käynnistetään ihmisoikeusvuoropuheluja koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti. 

Suuntaviivoissa EU:n edustustoille on annettu merkittävä rooli vuoropuhelujen valmistelu- ja 

toteutusvaiheessa ja niistä tiedotettaessa. Kymmenessä tarkastuksen piiriin kuuluvassa 

maassa ihmisoikeusvuoropuhelua on käyty säännöllisin väliajoin. Tämä antaa EU:lle 

tilaisuuden nostaa esiin tärkeitä ihmiskauppaan liittyviä kysymyksiä. EUH hyödyntää sisäistä 

raportointia ihmisoikeusvuoropuhelun aikana käydyistä keskusteluista EIDHR:n 

ohjelmasuunnittelun yhteydessä. 

39. Ennen jokaista vuoropuhelua kyseisestä alueesta ja ihmisoikeuksista vastaavat EUH:n 

yksiköt vahvistavat EU:n kannan. Tämä edellyttää usein aiheiden priorisointia. Kaikkien 

kymmenen maan tapauksessa ainakin yhteen vuoropuheluun sisällytettiin ainakin yksi 

ihmiskauppaan liittyvä näkökohta. Tarkastajat havaitsivat, että asiasta vastaavien, 

ihmisoikeuksia käsittelevien EUH:n päätoimipaikan yksiköiden osallistuminen paransi 

johdonmukaisuutta ihmiskaupan torjuntaa koskevien monenvälisten aloitteiden ja Etelä- ja 

Kaakkois-Aasian maita koskevien EU:n strategisten ihmisoikeustavoitteiden välillä. 

40. EU:n keskeinen kumppani kyseisellä alueella on Kaakkois-Aasian valtioiden liitto (ASEAN). 

Neuvosto pitää sitä yhtenä ”tärkeimmistä vakautta ylläpitävistä voimista Aasian ja 

EU on tukenut alueellisia aloitteita korkeimmalla tasolla mutta ei ole vielä solminut 

yhdenkään Etelä- ja Kaakkois-Aasian maan kanssa nimenomaan ihmiskaupan torjuntaan 

tähtäävää kumppanuutta 
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Tyynenmeren alueella”28. Tässä yhteydessä EU on aiemmin tukenut ASEANin 

ihmisoikeusmekanismin kehittämistä ja järjestön hallitustenvälisen ihmisoikeuskomission 

perustamista. Oikeudellisesti sitova ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan, vastainen 

ASEANin yleissopimus hyväksyttiin järjestön 27. huippukokouksessa vuonna 201529. Kun 

vähimmäismäärä eli kuusi maata30

41. Balin prosessi on aloite, jolla pyritään puuttumaan ihmisten salakuljetukseen, 

ihmiskauppaan ja sääntelemättömään muuttoliikkeeseen alueella. Aloitetta johtavat 

Indonesia ja Australia, ja siihen kuuluu yli 48 jäsentä. Jäseniä ovat muun muassa YK:n 

pakolaisvaltuutettu, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) sekä UNODC. Komissio ja 

12 EU:n jäsenvaltiota osallistuvat prosessiin tarkkailijoina. Balin prosessi keskittyy pääosin 

muuttoliikekysymyksiin (sillä on luettelo muuttoliikkeen asiantuntijoista mutta ei 

ihmiskaupan torjunnan asiantuntijoista). Sen piiriin on kuitenkin perustettu ihmiskauppaa 

käsittelevä työryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2015.  

 oli ratifioinut yleissopimuksen, se tuli voimaan 

maaliskuussa 2017. 

42. Ei ole olemassa vahvaa ihmiskaupan torjunnan alan asiantuntijoiden yhteisöä. Tämä 

seikka vaikuttaa asiaa koskevan tiedonjaon edistämiseen. Komissio laati luettelon 

ihmiskauppaa käsittelevistä yhteyspisteistä31

                                                                 
28 Neuvoston päätelmät EU:n ja ASEANin suhteista, 22.6.2015. 

. Luettelo ei kuitenkaan ollut täydellinen 

(Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan ja Thaimaa puuttuivat). Yhteyspisteiden työntekijät 

saivat ainoastaan peruskoulutuksen ja tietopaketteja. EU:n edustustot hyödynsivät olemassa 

olevia ihmisoikeusalan yhteyspisteiden rakenteita. Tämä oli tehokkuuden kannalta järkevää 

29 Yleissopimus oli alueellinen vastaus lisääntyviin ihmiskauppaan liittyviin ilmiöihin, joita olivat 
etenkin tuhannet täpötäysissä veneissä haaksirikkoutuneet rohingyapakolaiset ja 
bangladeshilaiset maahanmuuttajat sekä Malesian ja Thaimaan rajalta paljastuneet 
joukkohaudat, joissa uskotaan olevan pääasiallisesti rohingyaväestöön kuuluvia 
ihmiskauppiaiden uhreja. 

30 Kambodža, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam. Filippiinit oli kuudes maa, joka 
ratifioi yleissopimuksen. Ratifiointi tapahtui 6. helmikuuta 2017, ja sen jälkeen yleissopimus tuli 
voimaan. 

31 Luettelo laadittiin vuonna 2014, mutta sitä ei ole päivitetty säännöllisesti. 
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mutta tarkoitti, että kokoon saatiin vähemmän ihmiskaupan torjunnan alan 

erityisasiantuntemusta. 

43. Kaikki Etelä- ja Kaakkois-Aasian maat lukuun ottamatta Bangladeshia, Bhutania, Laosia ja 

Nepalia (ks. kohta 2) ovat Palermon pöytäkirjan osapuolia32

Havaituista puutteista huolimatta useimmat ihmiskaupan torjuntahankkeet tuottivat 

myönteisiä tuloksia, mutta tulosten kestävyys aiheutti huolta 

. Ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävässä strategiassa kehotetaan torjumaan ihmiskauppaa EU:n rajojen ulkopuolella 

kumppanuuksien avulla. Kahdenvälisten vuoropuhelujen lisäksi EU:lla on pitkäaikaiset 

suhteet ja kumppanuus ASEANin ja Aasia–Eurooppa-kokouksen (Asem) kanssa. EU käyttää 

niitä ihmiskaupan torjuntaan tarkoitettuina rakenteina. EU:n ja Etelä- ja Kaakkois-Aasian 

maiden välille ei ole tähän mennessä luotu uusia ihmiskaupan torjuntaan tähtääviä 

kumppanuuksia. 

Hankkeiden valintajärjestelmä ei helpottanut kattavan lähestymistavan soveltamista, ja 

hankesuunnittelussa esiintyi puutteita varsinkin tavoitteiden ja indikaattorien 

määrittelyssä 

44. Kertomuksen tässä osassa selvitetään, olivatko hankkeet johdonmukaisia EU:n 

toimintapolitiikan strategisten painopisteiden ja toimien kanssa. Lisäksi tutkitaan, oliko 

hankkeilla asianmukaiset tavoitteet ja indikaattorit33 ja puuttuiko komissio suunnittelun 

puutteisiin hyvissä ajoin.  

45. Tarkastajat havaitsivat, että kaikki tarkastetut 35 ihmiskauppaan liittyvää hanketta olivat 

johdonmukaisia vuonna 2012 hyväksytyn ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän strategian 

Hankkeet olivat johdonmukaisia yleisen ihmiskaupan torjuntastrategian kanssa, mutta niitä 

käsiteltiin yksittäisinä prosesseina  

                                                                 
32 Tilanne helmikuussa 2017. 

33 Tätä analyysia varten tarkastuksessa käytettiin yleisesti hyväksyttyjä 
SMART/RACER -standardeja. SMART-tavoitteet ovat täsmällisiä, mitattavissa ja toteutettavissa 
olevia, asiaan kuuluvia ja ajallisesti määrättyjä (specific, measurable, attainable, relevant, and 
time-bound). RACER-indikaattorit ovat merkityksellisiä, hyväksyttyjä, uskottavia, helppoja ja 
kestäviä (relevant, accepted, credible, easy and robust). 
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kanssa. Ne olivat johdonmukaisia myös kunkin maakohtaisen strategian ja maata koskevan 

ihmisoikeusstrategian kanssa sekä tiettyjä tukivälineitä koskevien 

ohjelmasuunnitteluasiakirjojen kanssa. Hankkeet kohdistuivat pääsääntöisesti 

ihmisoikeusnäkökohtiin. Niissä korostettiin johdonmukaisesti naisten ja lasten oikeuksia ja 

hyvinvointia.  

46. Pääosa hankkeista valittiin ehdotuspyyntöjen perusteella (32 hanketta kaikkiaan 35:stä). 

Ehdotukset arvioitiin, ja niitä verrattiin muihin ehdotuksiin, jotka oli toimitettu asianomaisen 

ehdotuspyynnön perusteella. Vertailumekanismin tarkoituksena oli valita kunkin 

ehdotuspyynnön osalta paras hanke. Siinä ei kuitenkaan otettu huomioon mahdollista 

synergiaa ja vuorovaikutusta muiden hankkeiden tai välineiden kanssa. 

47. Kun hankkeet valittiin ehdotuspyyntöjen avulla, jokainen valinta oli yksittäinen prosessi 

ja komissiolla oli rajalliset mahdollisuudet (sekä ajan että opastuksen suhteen34) varmistaa, 

että hankevalikoiman avulla voitiin käsitellä kaikkia viittä ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävässä strategiassa mainittua ensisijaista tavoitetta (ks. kohta 22). Tarkastuksessa 

havaittiin, ettei yksikään otoksen hankkeista keskittynyt ensisijaisesti syytteiden 

nostamiseen tai tiedonjakoon. Sen sijaan useimmissa hankkeissa keskityttiin ehkäisytoimiin 

ja/tai suojelemiseen (kaikkiaan 31 hankkeessa). Vain yhdessä hankkeessa35

                                                                 
34 Kun ehdotuspyyntö on käynnistetty, komissiolla ei ole mahdollisuutta kannustaa hakijoita 

toimittamaan hakemuksia, jotka koskisivat jotakin tiettyä kysymystä, jonka kohteena olisivat 
tietynlaiset edunsaajat tai joilla olisi tietyt tavoitteet. Komissio voi vaikuttaa – ja se vaikuttaa – 
mahdollisiin hakijoihin laatiessaan kunkin ehdotuspyynnön ehdot. Ohjeistus ei kuitenkaan saa 
olla liian tarkkaa, tai se vääristää mekanismin kilpailuun perustuvaa luonnetta. 

 käsiteltiin 

ihmiskaupan rikosulottuvuutta sekä toimia, joiden avulla kehitetään 

lainvalvontaviranomaisten valmiuksia torjua ihmiskaupparikoksia paljastamalla ja 

hajottamalla rikollisverkostoja. 

35 Interpolin toteuttama Regional3-hanke, EU-ASEAN Migration and Border Management II. 
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48. Monissa hankkeissa (23) ilmeni ongelmia tavoitteiden ja/tai indikaattoreiden 

määrittelyssä

Tavoitteet ja/tai indikaattorit olivat useissa hankkeissa heikot 

36

Laatikko 1 – Tavoitteiden ja indikaattoreiden heikko määrittely 

. Usein tavoitteet eivät olleet riittävän täsmällisiä (14 hankkeessa) tai niitä oli 

vaikea mitata (kahdeksassa hankkeessa). Indikaattoreissa havaittiin puutteita erityisesti 

niiden kestävyydessä, uskottavuudessa ja helppokäyttöisyydessä. Toisinaan ne ilmaistiin 

määrällisesti tavalla, joka ei ollut mielekäs. 

Esimerkkejä heikoista tavoitteista 

Philippines1-hankkeessa käsiteltiin perheväkivaltaa ja ihmiskauppaa köyhissä kaupunkiyhteisöissä. 

Hankkeen yleistavoitteeksi oli määritelty, että sen avulla pyritään edistämään ihmisoikeuksiin 

perustuvaa hallintoympäristöä, hoitamaan paikallishallinnon yksiköiden velvollisuudet ja lisäämään 

naisten valmiuksia vaatia oikeuksiaan. Yleistavoite ei ole riittävissä määrin mitattavissa tai 

täsmällinen37

Esimerkkejä heikoista indikaattoreista 

. 

Bangladesh5-hankkeen tavoitteena oli edistää teeviljelmillä pakkotyötilanteessa olevien 

työntekijöiden oikeuksia ja perusvapauksia. Hankkeeseen oli sisällytetty esimerkiksi seuraavat 

indikaattorit: erilaiset toimet tuovat teeviljelmien työntekijöitä yhteen parlamentin jäsenten kanssa, 

teeviljelmien työntekijöiden ääni kuuluu voimakkaammin ja lopulliset edunsaajat tekevät tietoon 

perustuvia valintoja valitessaan ehdokkaita kansallisissa vaaleissa. Edellä mainitut indikaattorit eivät 

ole RACER-indikaattoreita, sillä ne eivät ole riittävän uskottavia, helppoja eivätkä kestäviä.  

Esimerkkejä indikaattoreista, jotka eivät olleet mielekkäitä 

Yksi India1-hankkeen indikaattoreista oli maastamuutosta työntekijälle aiheutuvien keskimääräisten 

kustannusten vähentäminen. Ehdotusajankohtana maastamuuton keskimääräisistä kustannuksista 

                                                                 
36 Edellä mainitut 23 hanketta jakautuivat seuraavasti: Yhdessätoista hankkeessa esiintyi 

tavoitteisiin ja indikaattoreihin liittyviä puutteita; kuudessa hankkeessa ainoastaan indikaattorit 
olivat puutteellisia ja kuudessa hankkeessa oli ainoastaan tavoitteisiin liittyviä puutteita. 

37 Erityistavoitteina oli yksilöidä kahden säädöksen vaikuttavan soveltamisen estävät tekijät ja 
vahvistaa sidosryhmien valmiuksia puuttua kyseisiin tekijöihin; myöskään nämä tavoitteet eivät 
ole riittävissä määrin mitattavissa tai täsmällisiä. 
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oli kuitenkin mahdollista tehdä vain karkea arvio erään toisen viraston vuonna 2008 tekemän 

selvityksen ja satunnaisen näytön perusteella. Toimintaa, jonka avulla arvio olisi pitänyt tuottaa 

(kyselytutkimus muuttajaperheille), lykättiin, ja se jätettiin lopulta toteuttamatta, koska hanke oli 

suunniteltu siten, että tutkimuksen tekemiseen ei ollut tarpeeksi aikaa eikä resursseja. 

49. Kaikkiaan 21 hankkeessa suunniteltiin lähtötasoarvion tekemistä. Arvioiden vaikuttavuus 

ja lisäarvo kuitenkin vaihtelivat. Kahdessa tapauksessa lähtötasoarviosta ei ollut hyötyä 

sisäiselle seurantajärjestelmälle tai toimien loogisen viitekehyksen parantamiselle, koska 

arviot laadittiin liian myöhään tai ne eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia tai täysin 

hankkeen indikaattoreiden mukaisia38. Sen sijaan neljässä hankkeessa (Bangladesh1, 

Bangladesh3, Nepal2 ja Nepal3) lähtötasoarviot olivat valmiina hankkeen alussa, ja ne olivat 

hyvä lähtökohta hankkeen tulosten seurannalle ja arvioinnille. 

50. Riskit ja aiemmat kokemukset otettiin huomioon useimpien hankkeiden suunnittelussa, 

mutta vain seitsemässä hankkeessa arvioitiin riskien todennäköisyysskenaariot (eli riskien 

esiintymisen todennäköisyys ja niiden toteutumisen vaikutus)

Komissio ei korjannut kaikkia hankkeiden suunnittelun puutteita hyvissä ajoin, etenkään 

ennen avustussopimuksen allekirjoittamista 

39. Useissa hankkeissa 

arvioijat40

a) Indonesia1-hankkeen tapauksessa yksi koko ehdotuksen arvioijista kiinnitti huomiota 

indikaattorien heikkouteen, mutta tätä ei otettu arviointikertomuksessa huomioon eikä 

indikaattoreita muutettu.  

 havaitsivat ehdotusvaiheessa, että loogisessa viitekehyksessä oli puutteita, mutta 

niitä ei otettu kokonaisuudessaan huomioon hanketta toteutettaessa.  

                                                                 
38 Cambodia1-hankkeen lähtötasoarvio ei ollut riittävän yksityiskohtainen. India2-hankkeessa 

lähtötasotiedot eivät olleet täysin yhdenmukaiset hankkeen indikaattoreiden kanssa, ja ne 
saatiin käyttöön liian myöhään, jotta niistä olisi ollut hyötyä hankkeelle.  

39 Hankkeet, joissa riskin todennäköisyyttä arvioitiin jossakin määrin: Bangladesh1, Bangladesh2, 
Cambodia1, Cambodia4, Nepal1, Thailand1 ja Thailand3. 

40 Arvioijat ovat ehdotusten arvioinnista vastaavien arviointikomiteoiden jäseniä. Komissio 
nimittää heidät henkilökohtaisesti. Otoksen hankkeissa arvioijat olivat komission henkilöstöä. 
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b) Philippines2-hankkeen arvioijat totesivat, että erityistavoitteet oli laadittu heikosti 

(paljon erilaisia toimia, jotka olivat hyvin samantyyppisiä kuin odotetut tulokset). Tähän 

ei kuitenkaan puututtu ennen avustussopimuksen allekirjoittamista.  

c) Nepal3-hankkeen arvioija pani merkille, että hankkeesta ei ollut laadittu 

lähtötasoarviota eikä vertailuanalyysiä ja että looginen viitekehys olisi suunniteltava 

uudelleen siten, että siinä on asianmukaiset määrälliset indikaattorit. Tässä tapauksessa 

lähtötasoarvio tehtiin hanketoimintona ja loogista viitekehystä tarkistettiin toisen 

välikertomuksen antamiseen mennessä. Osa indikaattoreista oli kuitenkin edelleen 

subjektiivisia eikä niitä ollut mahdollista ilmaista määrällisesti41

51. Yhdessä tapauksessa (Bangladesh5-hanke) EU:n edustusto puuttui heikkoon loogiseen 

viitekehykseen, kun hanketta oltiin toteuttamassa, ja pyysi edunsaajaa korjaamaan 

viitekehystä. Muutokset tehtiin kuitenkin vasta kuusi kuukautta ennen hankkeen 

päättymistä huhtikuussa 2016. Edustusto siis puuttui tilanteeseen liian myöhään (hankkeen 

kesto oli kolme vuotta). 

.  

52. Useimmissa hankkeissa odotetut tulokset olivat suunnitteluvaiheessa kohtuullisen 

realistisia42

a) Keskusteltaessa komission kanssa Bangladesh1-hankkeen jatkamisesta kävi ilmi, että 

hanke oli suunniteltu liian kunnianhimoisesti. Tämä koski erityisesti tietokannan 

käyttöä. Hanke toteutettiin syrjäisillä alueilla. Siksi sähkön puuttuminen ja 

internetyhteysongelmat estivät hanketoimintojen toteuttamisen onnistumista 

merkittävällä tavalla. Tätä seikkaa aliarvioitiin hankkeen suunnitteluvaiheessa.  

. Tosin poikkeuksiakin oli: 

                                                                 
41 Sellaisten aviomiesten/perheenjäsenten prosentuaalinen osuus, joilla on tasapainoinen suhde 

naispuolisiin muuttajiin kohdemaassa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kuwait ja Saudi-Arabia); 
kumppaneina toimivien kansalaisjärjestöjen vastuulleen ottamien mobiliteettijatkumon kautta 
kohdistettujen toimien lukumäärän kasvu (ei tavoitearvoa) tai niiden vastuulleen ottamien 
kunnostetuilta hankealueilta karkotettujen henkilöiden prosenttiosuus (ei tavoitearvoa). 

42 Tarkastajat havaitsivat, että kaikkiaan yhdeksään hankkeeseen sisältyi tuloksia, jotka olivat 
suunnitteluvaiheessa liian optimistisia. Nämä hankkeet olivat: Bangladesh1, Bangladesh6, 
Bangladesh8, Cambodia3, India1, India2, Regional1, Thailand4 ja Thailand6. 
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b) India1 -hankkeessa peruttiin useita toimintoja, koska ne olivat suunnitteluvaiheessa liian 

kunnianhimoisia. Hankkeessa oli tarkoitus tarkastella odotettavissa olevia 

lainsäädännön muutoksia, joita oli jo lykätty useaan otteeseen (vuodesta 2004 lähtien). 

Muutoksia ei hyväksytty hankkeen toteuttamisjakson aikana (2001–2014). 

Paikalla ilmenneet rajoitukset ja viivästykset haittasivat hankkeiden toteutusta 

53. Kertomuksen tässä osassa tarkastellaan muun muassa sitä, valvoiko komissio hankkeita 

asianmukaisesti, reagoiko se ajoissa odottamattomiin muutoksiin ja toteutettiinko hankkeet 

suunnitelman mukaisesti (aika, määrärahat ja toiminnot). 

54. Tarkastajat totesivat, että komissio valvoi hankkeita asianmukaisesti. Se teki 26 hankkeen 

tapauksessa käynnin paikalle ja harjoitti neljän hankkeen tapauksessa tulosperusteista 

seurantaa

Komissio valvoi hankkeita asianmukaisesti, mutta omavastuullisuuden puute kansallisella 

tasolla, kumppanien tekemät muutokset toimintojen järjestykseen sekä viivästykset 

haittasivat toteutusta 

43. Yleisesti ottaen komissio toteutti oikea-aikaisesti korjaavia toimia, joilla se tuki 

hankkeiden sujuvaa toteutusta44

55. Heinäkuussa 2016 yhteensä 35 hankkeesta 27 oli saatu päätökseen. 

Täytäntöönpanojaksoa kuitenkin jatkettiin 10 hankkeen

. Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että 14 hankkeen 

kestävyyden jatkuva arviointi oli heikkoa (ks. kohta 66). Tosin ainakin joissakin tapauksissa 

tämä oli selvää jo suunnitteluvaiheessa. 

45

                                                                 
43 Tulosperusteinen seuranta antaa lyhyen tilannekuvan tietyn toimen toteuttamisesta tiettynä 

ajankohtana. Se toimii hankehallinnoinnin tukivälineenä antamalla sidosryhmille tietoa tietyn 
toimen tuloksellisuudesta. Lisäksi sen avulla voidaan kerätä kokemuksia tulevien toimien 
ohjelmasuunnittelua sekä niiden suunnittelua ja toteutusta varten. 

 tapauksessa 3–12 kuukaudella. 

Puolet kyseisistä tapauksista liittyi ulkoisiin tekijöihin. Näitä olivat esimerkiksi viranomaisten 

44 Lukuun ottamatta neljää tapausta, joista yhdessä lisäyspyynnön käsittely kesti liian kauan; 
yhdessä oli kumppanin luonteen vuoksi odotettava tulosperusteisen seurannan julkaisua, jotta 
tiedossa oleviin ongelmiin voitiin puuttua; yhdessä kumppanin vaihtumista kuukauden kuluttua 
sopimuksen allekirjoittamisesta pidettiin muodollisuutena ja yhdessä ei reagoitu siihen, että 
hankevastaava ei ollut käytettävissä useaan kuukauteen. 

45 Hankkeet Nepal3, Bangladesh1, Bangladesh2, Thailand2, Vietnam1, India2, India3, Philippines2, 
Pakistan1 ja Regional2. 
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liian myöhään antamat hyväksynnät, poliittiset levottomuudet ja turvallisuussyyt. Lopuissa 

tapauksissa selityksenä oli kumppanien valmiuksiin liittyvät hankkeen sisäiset ongelmat. 

56. Kahdeksassa hankkeessa toimintojen loogista järjestystä muutettiin. Muutokset 

vaikuttivat toimintojen toteutukseen siten, että ei ollut mahdollista hyödyntää hankkeiden 

koko yhteisvaikutuspotentiaalia. Tarkastajat totesivat, että lähtötasoarvioita ja -arviointeja ei 

aina ollut saatavilla tarvittaessa, että koulutusta järjestettiin liian myöhään ja 

liitännäistoimintojen priorisoinnissa oli parantamisen varaa. 

Laatikko 2 – Esimerkkejä toimintojen järjestyksen muuttamisen vaikutuksesta 

Järjestyksen muuttaminen 

Cambodia2-hanke: Toimintojen alkuperäinen järjestys oli seuraava: 1.1 Lehdistökatsaus, 

havainnointi, lapsikauppaa koskevan medianäkyvyyden analysointi ja seuranta, 1.2 Toimittajille 

tarjottava tiedotus ja koulutus ihmiskaupasta ja lasten oikeuksista ja 1.3 Erikoistuneiden toimittajien 

kansallisen tason verkostoitumisen edistäminen. Hanke muutti tätä järjestystä, mikä vaikutti siihen 

liittyvien toimintojen toteutukseen, sillä lehdistöanalyysin avulla oli tarkoitus paljastaa toimittajien 

koulutustarpeet. Lisäksi verkostoitumisen olisi pitänyt tapahtua koulutuksen jälkeen. Sen sijaan 

hanke käynnistyi verkostoitumistoiminnoilla ennen lehdistökatsausta ja koulutusta. 

Merkittävä viivästys yhdessä toiminnossa: 

India2-hanke: Haavoittuvuuden kartoitus (ts. alueet, joilla haavoittuvassa asemassa olevilla 

henkilöillä oli suurin riski joutua ihmiskaupan kohteiksi) oli saatavilla maaliskuussa 2011, mutta 

asiasta vastaava ministeriö ei ollut hyväksynyt sitä vielä helmikuussa 2013. Tämän vuoksi kaikki 

toiminnot, myös lähtötasoarviot, joista oli tarkoitus saada aineistoa hankkeen toteutukseen, 

keskeytyivät. Tarkistettu lähtötasoarvio valmistui lopulta liian myöhään eikä siitä ollut hyötyä. 

57. Kymmenessä tarkastetussa tapauksessa46 osaa merkittävistä toiminnoista ei toteutettu 

suunnitellulla tavalla. Tämä johtui siitä, että joko hallitus (viidessä tapauksessa), 

toteutuksesta vastaava kumppani (neljässä tapauksessa) tai kumpikaan niistä (yhdessä 

tapauksessa) ei ollut riittävän sitoutunut hankkeeseen, ks. laatikko 3
                                                                 
46 Kyseiset kymmenen hanketta olivat Philippines2, Bangladesh1, Bangladesh2, Indonesia1, India2, 

Cambodia3, Nepal2, Myanmar1, India1 ja Bangladesh4. Seitsemän hankkeen toteutus on vielä 
käynnissä. Vain loppuun saatetut hankkeet on analysoitu. 

. 
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Laatikko 3 – Esimerkkejä omavastuullisuuden/sitoutumisen puutteesta 

Hallituksen osalta 

Bangladesh1-hanke: Hallitus ei aktivoinut lasten rekisteröimiseen käytettävää ohjelmistoa ennen 

hankkeen päättymistä. Sen vuoksi virkamiehiä ei voitu kouluttaa, kun hanke oli käynnissä. 

Indonesia1-hanke: Hankkeen tarkoituksena oli tukea ihmiskaupan torjuntaa koskevan kansallisen 

suunnitelman täytäntöönpanoa. Kokouksia hallituksen korkean tason virkamiesten kanssa ei 

suunnitelmista huolimatta järjestetty, koska virkamiehet eivät olleet sitoutuneet hankkeeseen 

poliittisesti. Sen sijaan kokouksia pidettiin paikallisyhteisötason virkamiesten kanssa. 

Toteutuksesta vastaavan kumppanin osalta 

Myanmar1-hanke: Hankkeessa ei laadittu muuttoliikettä ja lastensuojelua koskevaa odotettua 

koulutusmateriaalia eikä mitään materiaalia jaettu järjestelmällisesti lastensuojelua käsittelevien 

ryhmien seminaareissa. Lisäksi lapsille tarkoitettua virkistystoimintaa ei järjestetty säännöllisesti, sillä 

kukin yhteisövetoinen lastensuojelua käsittelevä ryhmä toimi itsenäisesti lasten oikeuksien 

edistämisen ja niistä tiedottamisen alalla. Jotkut ryhmät ei olleet riittävän aktiivisia (ryhmällä saattoi 

olla kolme tapausta vuodessa, kun toisessa kylässä niitä oli 20). Kumppanin olisi pitänyt puuttua 

hyvissä ajoin kumpaankin ongelmaan (materiaalin saatavuus ja sitoutuminen). 

Kummankin osalta 

India1-hanke: Kaksi ratkaisevan tärkeää toimintoa peruttiin. Intian ehdotetun muuttoliikepolitiikan ja 

voimassa olevaan ihmiskauppalakiin tehtävien muutosten ihmisoikeusnäkökulman analysointi 

viivästyi aluksi. Lopulta analysointi peruttiin, koska hallitus ei hyväksynyt uutta muuttoliikepolitiikkaa 

eikä ihmiskauppalakia muutettu. Tällaisen viivästyksen riski oli ennakoitavissa, koska oikeudellista 

kehystä oli yritetty muuttaa aiemmin useaan otteeseen tuloksetta. Toiseksi toimintoa, johon kuului 

lentoyhtiöiden ja pankkien yhteiskuntavastuun kohdentaminen tiedon jakamiseen ja palvelujen 

tarjoamiseen siirtotyöläisille, ei toteutettu varojen ja logististen valmiuksien puuttumisen vuoksi. 

Tämä olisi myös voitu ennakoida hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

58. Tarkastuksessa havaittiin seitsemässä tapauksessa varojen merkittävää vajaakäyttöä. 

Lisäksi havaittiin viisi tapausta, joissa talousarviomäärärahojen käyttö edellytti, että 

Paikallisten kumppanien rajalliset valmiudet haittasivat talousarvion toteutusta 
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hankkeiden kestoa pidennettiin47

a) Yhdessä hankkeessa (Regional1) alkuperäisestä talousarviosta käytettiin vain 

65 prosenttia. Johtava toteutuksesta vastaava kumppani myönsi, että useiden 

budjettikohtien määrärahat oli alun perin arvioitu liian suuriksi (erityisesti laitteita ja 

kampanjamenoja koskevat kohdat)

. Avustussopimuksissa vahvistetaan EU:n maksuosuuden 

enimmäismäärä. Vajaakäyttö ei välttämättä ole kielteinen seikka, etenkin jos kaikki 

tavoitteet saavutetaan. Sen sijaan jos valitun hankkeen määrärahat on arvioitu 

huomattavasti liian suuriksi eikä tilannetta korjata ennen sopimuksen tekemistä, komissio ei 

voi hyötyä täysimääräisesti ehdotuspyynnöstä (eikä käytettävissä olevista varoista) ja tukea 

muita hankkeita. Tarkastajat havaitsivat, että joissakin tapauksissa kumppanien alkuperäinen 

ehdotus oli epärealistinen (liian kunnianhimoinen tai arvioitu liian suureksi) kumppanin 

valmiuksiin nähden. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat tapaukset: 

48

b) India3-hankkeen sopimuksen arvosta lähes puolet oli käyttämättä hankkeen 

alkuperäiseen päättymispäivään mennessä. Tämä johtui osaksi siitä, että uhrien 

avustamista koskevat pitkän aikavälin toiminnot katettiin valtion rahoituksella, joka 

saattoi olla houkuttelevampaa (pidempiaikaista ja kohdennetumpaa). 

. 

c) Regional2-hankkeen kestoa pidennettiin kahdesti (36 kuukaudesta 48:aan), jotta 

suunnitellusta EU:n maksuosuudesta saatiin käytettyä 90 prosenttia49

                                                                 
47 Hankkeet, joissa esiintyi merkittävää vajaakäyttöä: Thailand2, Bangladesh1, India2, India3, 

Philippines2, Regional1 ja Regional2. Hankkeet, joiden kestoa pidennettiin: India1, Nepal3, 
Pakistan1, Bangladesh2 ja Vietnam3.  

. 

48 EU:n rahoitusta myönnettiin 1,7 miljoonaa euroa eli paljon enemmän kuin avustuksen 
vähimmäismäärä, jonka määräksi on vahvistettu 500 000 euroa. Suunnitellut tulokset saatiin 
pääosin aikaan. 

49 EU:n rahoitusta myönnettiin 470 902 euroa eli paljon enemmän kuin avustuksen 
vähimmäismäärä, jonka määräksi on vahvistettu 300 000 euroa. Suunnitellut tulokset saatiin 
pääosin aikaan. 



 32 

 
 

Ihmiskaupan torjuntahankkeet tuottivat joitakin myönteisiä tuloksia, vaikka tulosten 

kestävyys aiheutti huolta 

59. Kertomuksen tässä osassa tarkastellaan sitä, toimitettiinko/toimitetaanko suunnitellut 

tuotokset ajoissa ja talousarvion rajoissa, oliko hankkeilla myönteinen vaikutus ihmiskaupan 

hävittämiseen ja ovatko hankkeiden tulokset kestäviä. 

60. Ihmiskaupan torjunta on kaiken kaikkiaan parantunut tarkastuksen kohteena olevilla 

alueilla vuodesta 2009 lähtien. Maiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja. Vain kaksi 

maata täyttää parhaat normit. Yhdysvalloissa laaditun Trafficking in Persons -raportin 

(ks. 

Hankkeet tuottivat joitakin myönteisiä tuloksia ihmiskaupan alalla, mutta niitä on vaikea 

yhdistää ihmiskaupan torjunnan yleiseen kehittymiseen alueella 

taulukko 1

  

) mukaan tilanne on parantunut Bangladeshissa, Kambodžassa, Intiassa, 

Filippiineillä ja Pakistanissa. Neljässä maassa (Indonesia, Nepal, Myanmar ja Vietnam) tilanne 

on ennallaan, ja vain yhdessä maassa (Thaimaassa) tilanne heikkeni tarkastuksen kattamana 

aikana. 
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Taulukko 1 – Otokseen kuuluvien maiden toimet ihmiskaupan torjumiseksi Trafficking in 

Persons -raportin mukaan 

Maa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kambodža 
Taso 2, 

seuranta-
luettelo 

2 2 2 Taso 2, 
seurantaluettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

2 

Indonesia 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nepal 2 2 2 2 2 2 2 2 

Myanmar 3 3 3 Taso 2, 
seurantaluettelo 

Taso 2, 
seurantaluettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

3 

Thaimaa  2 
Taso 2, 

seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seurantaluettelo 

Taso 2, 
seurantaluettelo 3 3 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

Vietnam 2 
Taso 2, 

seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

2 2 2 2 2 

Intia 
Taso 2, 

seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

2 2 2 2 2 2 

Filippiinit 
Taso 2, 

seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

2 2 2 2 2 1 

Pakistan 
Taso 2, 

seuranta-
uettelo 

2 2 2 2 1 1 1 

Bangladesh 
Taso 2, 

seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

Taso 2, 
seuranta-
luettelo 

2 2 2 2 2 

Huom.: Trafficking in Persons -raportissa maat jaotellaan neljään kategoriaan: Taso 1 (täyttää normit 
täysin), taso 2 (ei täytä vaatimuksia täysin mutta toteuttaa huomattavia toimia), taso 2, 
seurantaluettelo (kuin taso 2 mutta vaikutusta heikentävät uhrien määrä, näytön puuttuminen 
toteutetuista lisätoimista tai sitoumusten noudattamatta jättäminen) sekä taso 3 (ei täytä normeja). 

Lähde: Yhdysvaltojen ulkoministeriön raportti ’Trafficking in Persons Report’, 2016. 

61. Tarkastajat kykenivät määrittämään kaikissa tarkastetuissa hankkeissa ihmiskaupan alalla 

joitakin myönteisiä tuloksia, jotka auttavat ihmiskaupan torjunnassa. Tarkastuksessa 

havaittiin myös, että EU:n tuki, etenkin EIDHR:n kohdennettu rahoitus, on auttanut 

lujittamaan yhteisövetoisia kansalaisjärjestöjä, joiden toiminnan tavoitteena on ihmiskaupan 

torjunta. Tuloksia ei kuitenkaan voi yhdistää ihmiskaupan torjunnan yleiseen kehitykseen 

kyseisillä alueilla. Lisäksi ihmisoikeuksiin pohjautuvien aloitteiden vaikutusta on vaikea 

määrittää, koska aloitteilla tuetaan pitkän aikavälin muutoksia, joita on usein vaikea mitata 

niiden luonteen vuoksi. 
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62. Indonesia1-hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka EU:n tuki voi vaikuttaa pitkällä 

aikavälillä asenteiden muutokseen ja paikalliseen sitoutumiseen. Tämän hankkeen avulla 

vakiinnutettiin syntymässä oleva ihmiskaupan torjunnan alalla toimivien paikallisten 

kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä. Tämä tehtiin kehittämällä yhteenliittymän valmiuksia 

sekä parantamalla sen kansainvälistä näkyvyyttä ja laajentamalla sen tavoittamien 

henkilöiden joukkoa. Hankkeen tuloksena yhteenliittymä kykeni osallistumaan relevantilla 

tavalla ihmiskauppaan liittyviin haasteisiin YK:n johtaman Indonesian ihmisoikeustilannetta 

koskevan määräaikaisarvioinnin yhteydessä50

63. Samoin Cambodia2 ja Cambodia3 -hankkeiden toteuttajana oli kansallisten 

kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä. Näiden kahden hankkeen avulla lisättiin yhteenliittymän 

näkyvyyttä, valmiuksia ja sen tavoittamien henkilöiden joukkoa. Hankkeiden ansiosta 

yhteenliittymä ja sen jäsenet ovat parantaneet hankehallinnointitaitojaan ja onnistuneet 

saamaan avunantajilta edelleen tukea joihinkin toimintoihinsa. 

. 

64. Kuten edellä on kuvattu (ks. kohta 47), hankkeiden valitseminen ehdotuspyyntöjen avulla 

antoi komissiolle vain rajalliset mahdollisuudet sisällyttää hankkeet osaksi kattavaa 

lähestymistapaa. Tarkastajat havaitsivat kuitenkin yhden hankkeen, jossa oli onnistuttu 

luomaan yhteys kehitysavun ja EU:n muiden toimintapolitiikan välineiden välille (ks. 

laatikko 4). Muut avunantajat käsittelevät myös ihmiskauppaa hyväksymällä kattavan 

lähestymistavan, johon sisällytetään erilaisia tukimuotoja51

Laatikko 4 – Thailand3-hanke – Eri yksikköjen välinen onnistunut yhteistyö ja saatavilla olevien 

välineiden vaikuttava käyttö ihmiskauppaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi – esimerkkinä 

Thaimaan kalataloushanke 

. 

                                                                 
50 Yleinen määräaikaisarviointi on ainutlaatuinen prosessi, jossa YK:n jokaisen 193 jäsenvaltion 

ihmisoikeustilanne arvioidaan määrärajoin. 

51 Aasian ja Australian välinen ihmiskaupan torjuntaohjelma vuosiksi 2013–2018. Ohjelman 
rahoitus on 50 miljoonaa Australian dollaria. Siitä annetaan tukea ASEANille sekä alueellisille ja 
kansallisille elimille, ja sen avulla käsitellään konkreettisen näytön puutetta. USAID-virasto 
käynnisti äskettäin alueellisen ihmiskaupan torjuntahankkeen. Sen avulla on tarkoitus 
varmistaa, että toimien välisellä vuorovaikutuksella maksimoidaan odotettu vaikutus. 
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EU:n laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) koskevalla asetuksella52

Useissa artikkeleissa paljastettiin vuonna 2015, että thaimaalaisilla kalastusyrityksillä oli yhteyksiä 

ihmiskauppaan. Tiedotusvälineet olivat paljastaneet, että viranomaisilla, kalastajilla ja 

ihmiskauppiailla oli laaja rooli tuhansien ihmisten orjuuttajina. 

 

pyritään varmistamaan, että laittomasti pyydetyt kalataloustuotteet eivät pääse EU:n markkinoille. 

Komissio aloitti vuonna 2011 Thaimaan kanssa epävirallisen vuoropuhelun edellä mainitun asetuksen 

säännösten noudattamisesta. 

Komissio katsoi, että thaimaalaisten viranomaisten kanssa käydyn epävirallisen vuoropuhelun avulla 

asia ei edistynyt tyydyttävällä tavalla. Tämän vuoksi komissio antoi 21. huhtikuuta 2015 Thaimaalle 

virallisen ilmoituksen (nk. keltainen kortti), koska maa ei ollut toteuttanut riittäviä toimia laittoman 

kalastuksen kansainvälisessä torjunnassa. Thaimaan kestävää kalastusta koskevassa oikeudellisessa 

kehyksessä oli puutteita, ja saaliiden seuranta, valvonta ja jäljittäminen oli heikkoa. Lisäksi 

tiedotusvälineissä Thaimaan kalastuslaivastoa oli syytetty vakavista työntekijöiden oikeuksien ja 

ihmisoikeuksien loukkauksista (ks. kohta 6). 

Virallisen ilmoituksen antamista ei ole suunniteltu ihmiskaupan torjunnan välineeksi, mutta siitä oli 

apua ihmiskaupan torjunnan tukemisessa Thaimaassa. Päätöksen jälkeen käynnistettiin Thaimaan 

viranomaisten kanssa virallinen vuoropuhelu, jossa sovittiin tarvittavista korjaavista toimista. Näiden 

korjaavien toimien toteuttamatta jättäminen voisi johtaa siihen, että EU kieltää kalastustuotteiden 

tuonnin Thaimaasta. Tämä oli Thaimaan viranomaisille lisäkannustin toimia viipymättä.  

Komission päätös vauhditti pitkään odotettuja uudistuksia, kuten työehtojen uudistamista. Meri- ja 

kalastusasioiden pääosasto ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ilmoittivat 

muille (kaupan ja työelämän normeista vastaaville) komission osastoille mahdollisuudesta suunnitella 

toimea, jolla tuetaan Thaimaan viranomaisia niiden pyrkiessä vähentämään pakkotyötä, 

lapsityövoiman käyttöä ja muita sellaisia työn muotoja, joita ei voida hyväksyä, sekä lopettamaan 

vähitellen työntekijöiden hyväksikäytön maan kalastusalalla sekä kalan ja äyriäisten jalostusalalla. 

Tämän tuloksena syntynyt hanke on osa laajempaa toimintakokonaisuutta, johon kuuluu EU:n ja 

Thaimaan välinen vuoropuhelu kalastus- ja työllisyyskysymyksistä. 

                                                                 
52 Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, 

ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 
koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja 
(EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta. 
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Hanketta toteuttaa Kansainvälinen työjärjestö (ILO). Se allekirjoitti asiaa koskevan sopimuksen 

joulukuussa 2015. Toiminta käynnistyi helmikuussa 2016, ja sen on määrä kestää 42 kuukautta. 

Oletuksena on, että Thaimaan viranomaisia autetaan laatimalla etenemissuunnitelmia, joiden 

tavoitteena on ILOn keskeisten yleissopimusten ratifiointi. Tämä on myönteinen heijastusvaikutus, 

joka ulottuu myös kalastusalan ulkopuolelle. Kalastusalan työntekijöiden suojelemiseksi toteutettuja 

toimia ollaan nyt levittämässä muille talouden aloille. Tarkoituksena on standardoida työelämän 

oikeudet maassa. Vastaavasti muut avunantajat keräävät tietoa hankkeesta, jotta ne voivat arvioida 

mahdollisuutta toteuttaa hanke myös muissa Etelä- ja Kaakkois-Aasian maissa (esim. Bangladeshissa, 

missä myös on merkittävä kalastusala). 

Hankkeiden tulosten kestävyyttä ei kyetty varmistamaan järjestelmällisesti 

65. Tarkastajat kykenivät arvioimaan 25 hankkeen kestävyysnäkymät53

Laatikko 5 – Esimerkkejä kestävyyteen liittyvistä ongelmista 

. Muissa 

10 tapauksessa hanke oli joko käynnissä, loppukertomusta ei ollut vielä hyväksytty tai se ei 

ollut riittävän yksityiskohtainen. Tarkastajat totesivat, että kestävyys kyettiin osoittamaan 

11 hankkeessa. Muissa 14 hankkeessa kestävyyteen todennäköisesti kielteisesti vaikuttavia 

tekijöitä olivat avunantajien riittämättömät maksuosuudet tulevaisuudessa (kahdeksassa 

hankkeessa) sekä kumppanien tai hallituksen riittämätön sitoutuminen (kuudessa 

hankkeessa). 

Avunantajien riittämättömät maksuosuudet tulevaisuudessa 

Nepal1-hankkeessa johtava kumppani ei enää toimi näillä kolmella alueella. Tämä on muuttanut 

alueellisia ja aihekohtaisia prioriteetteja. Yksi kumppani jatkaa edelleen mikroluottotoimintaa toisen 

avunantajan tuella. Toiminnot, joilla on suorempi yhteys ihmiskauppaan, on kuitenkin lopetettu. 

Intia1-hankkeessa toinen rahoittaja varmisti sen, että osa toiminnoista oli välittömästi taloudellisesti 

kestäviä, mutta kaikkia toimintoja ei voitu jatkaa.  

                                                                 
53 Ks. liite II. 
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Kumppanin riittämätön sitoutuminen ja hallituksen omavastuullisuuden puute 

India2-hankkeen tarkoituksena oli tukea panchayat-kokouksia, jotta tarkkailukomiteat ja 

toimintakeskukset voitaisiin pitää toiminnassa. Toteutuksesta vastaavat kumppanit eivät kuitenkaan 

huolehtineet kestävyysjärjestelyistä poliisin kanssa. Siksi ne eivät kykene tukemaan näiden elinten 

toimintaa ohjelman päätyttyä. 

Bangladesh3-hankkeesta tulee kestävä ainoastaan, jos maan hallitus muuttaa kantaansa 

rohingyapakolaisiin (näiden asemaa ei tunnusteta, he eivät pääse työelämään eivätkä toisen asteen 

koulutukseen). EU:n edustusto ei kuitenkaan ryhtynyt jatkotoimiin. Jatkotoimien puuttumisen vuoksi 

joitakin hankkeen ihmiskaupan torjuntaan liittyviä toimintoja on peruttu tai ne ovat viivästyneet. 

66. Tarkastajat havaitsivat niissä 14 hankkeessa, joiden kestävyys oli epävarma, että taustalla 

oleviin, kestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin olisi voitu puuttua paremmin 

suunnitteluvaiheessa. Hankkeisiin ei ollut sisällytetty irtaantumisstrategiaa, jonka avulla 

hankkeen käytännöt ja sen tuottamat tuotokset siirretään eteenpäin, vaikka tätä suositellaan 

hankkeen elinkaaren hallintajärjestelmää koskevissa komission suuntaviivoissa54

67. Tarkastajat löysivät hyvän esimerkin kestävästä hankkeesta. Esimerkistä käy ilmi, miksi 

kestävyyskysymykset on hyvä käsitellä hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa (ks. laatikko 6). 

. Myöskään 

ulkoisia tekijöitä tai uhkia ei ollut lievennetty riittävästi, joten ne olivat edelleen olemassa 

toteutusvaiheessa. Komission suorittamaa jatkuvaa kestävyyden arviointia haittasi myös se, 

että toteutuksen aikana tehtyjen muutosten vaikutuksia ei ollut dokumentoitu riittävän 

hyvin. 

Laatikko 6 – Shubha Yatra: Nepalilaisten naispuolisten muuttajien oikeuksien edistäminen ja 

suojelu (Nepal3) 

Hyvä käytäntö 

Hankkeen tavoitteena on edistää ja suojella nepalilaisten naispuolisten muuttajien oikeuksia 

järjestämällä tiedotusaloitteita ja edistämällä tiedon jakamista. Irtaantumisstrategiasta oli 

                                                                 
54 Olisi laadittava suunnitelma kaiken ulkopuolisen avun lopettamiseksi vaiheittain ja kaikkien 

hallintovastuiden siirtämiseksi eteenpäin (Euroopan komissio, Aid Delivery Methods: Volume 1, 
Project Cycle Management Guidelines, 2004, s. 45). 
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keskusteltu perusteellisesti keskeisten sidosryhmien kanssa suunnitteluvaiheessa, ja sitä oli arvioitu 

jatkuvasti toteuttamisen aikana. Hankkeeseen kuului toimintoja, jotka olivat omiaan houkuttelemaan 

avunantajia antamaan lisätukea. Näin varmistettiin, että aikaan saadut tulokset olivat kestäviä 

hankkeen päätyttyä. 

Tiedotustoimintojen avulla aikaan saadut tulokset ovat olleet kestäviä. Yksi kumppani johti 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tuella turvallista muuttoliikettä koskevaa ohjelmaa Rupendhin 

piirikunnassa. Vastaavasti Shubha Yatra -hankkeen aikana perustettu siirtotyöläisnaisten järjestö 

Migrant Women’s Service Centre on järjestänyt paikallisviranomaisten taloudellisella tuella 

piirikunnan tasolla säännöllisiä koordinointikokouksia, joissa keskitytään naispuolisten muuttajien 

oikeuksien puolustamiseen. 

Lisäksi piirikunnan tason hallinnollisissa toimistoissa (Hetauda ja Bhairahawa) toimivat 

tiedotuskeskukset ovat edelleen toiminnassa. Ne tekevät yhteistyötä 22:n naisten oikeuksien parissa 

toimivan paikallisen kansalaisjärjestön kanssa. Myös kansainväliselle lentokentälle ja rajoille 

perustetut tiedotuspisteet ovat jatkaneet toimintaansa erilaisten yksityisten lahjoittajien ja 

säätiöiden tuella. Molemmat kumppanit johtavat aktiivisesti näiden aloitteiden toimintaa. 

Tiedonjaon edistämisen osalta keskeinen kumppani, kansainvälinen kansalaisjärjestö, on jakanut 

hankkeessa ehdotetun turvallisen muuttoliikkeen edistämisen mallia. Tällä hetkellä kumppani 

toteuttaa hankkeita Rupendhissa ja Makwanpurissa. Nämä hankkeet perustuvat EU:n rahoittamaan 

hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli lisätä tyttöjen mahdollisuuksia tarjoamalla koulutusta ja 

vähentämällä lapsiavioliittoja. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

68. Tarkastuksessa tutkittiin, onko EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan ollut Etelä- ja Kaakkois-

Aasiassa vaikuttavaa. Ihmiskaupan hävittäminen on väistämättä pitkän aikavälin prosessi. 

Sen onnistuminen edellyttää, että puututaan moniin perussyihin (kuten sukupuolten 

epätasa-arvoon, vähemmistöjen heikkoihin oikeuksiin sekä koulutuksen ja terveydenhuollon 

saatavuusongelmiin) ja estetään rikollisverkostojen toiminta. Ihmiskauppa on luonteeltaan 

laitonta ja rikollista, ja siitä on harvoin saatavilla riittävää määrää vertailukelpoisia 

tilastotietoja. Ottaen huomioon, että toimintaympäristö on näin monimutkainen, ensisijaisia 

painopistealueita on paljon ja resurssit ovat vähäiset, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
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EU on kyennyt tukemaan ihmiskaupan torjuntaa Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa osittain 

vaikuttavasti. 

69. Ihmiskaupan torjuntaa koskevassa EU:n toimintapoliittisessa kehyksessä määritellään 

pitkälti kattava lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan. Tosin kaikkia näkökohtia ei vielä ole 

kehitetty loppuun asti. Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä strategia (2012–2016) on 

korkean tason asiakirja. Se ei sisällä paljon opastusta ihmiskaupan torjunnan ulkoisesta 

ulottuvuudesta. Komissio ei ollut julkaissut kattavaa arviointia ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävän strategian avulla aikaansaaduista tuloksista eikä esittänyt vuoden 2016 jälkeistä 

ihmiskaupan torjuntaa koskevaa toimintapoliittista kehystä huhtikuuhun 2017 mennessä.  

70. Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän strategian täydennykseksi on laadittu muita 

toimintapoliittisia asiakirjoja, joissa käsitellään ihmiskaupan keskeisiä näkökohtia. Komissio 

ja EUH käyttävät ihmiskaupan torjunnassa monia eri välineitä joko suoraan tai välillisesti. 

Ihmisoikeusvuoropuhelut ovat erityisen hyödyllisiä välineitä. Muita välineitä ovat 

kahdenväliset vuoropuhelut ja tuki alueellisille foorumeille (eli ASEAN ja Asem Aasiassa). 

Tähän mennessä EU:n ja minkään Etelä- ja Kaakkois-Aasian maan välille ei ole luotu uusia 

ihmiskaupan torjuntaan tähtääviä kumppanuuksia (ks. kohdat 22–43). 

Suositus 1 – Kehitetään ihmiskaupan torjuntaa koskevaa strategista kehystä edelleen 

tekemällä siitä Etelä- ja Kaakkois-Aasian kannalta relevantimpi 

Komission olisi koordinoitava toimintaa EUH:n kanssa ja otettava huomioon ulkoisten 

rahoitusvälineiden väliarvioinnin tulokset. Sen olisi kehitettävä ihmiskaupan torjuntaa 

koskevaa strategista kehystä edelleen erityisesti siten, että se 

• ehdottaa neuvostolle ensisijaisten tavoitteiden ajan tasalle saatettua luetteloa, joka 

perustuu toistaiseksi aikaan saatuihin tuloksiin, ihmiskaupan laajuuteen yksittäisissä 

maissa ja yksittäisillä alueilla sekä temaattisiin toimintapolitiikan painopisteisiin 

• varmistaa, että päättäjien ja käytännön toiminnan harjoittajien käytettävissä on riittävä 

määrä vertailukelpoista tietoa tuetuista ihmiskaupan torjuntatoimista 

• laatii ihmiskaupan torjunnalle selkeät tavoitteet ja osatavoitteet ja helpottaa siten 

relevanttien, johdonmukaisten ja kattavien toimien suunnittelua maissa ja alueilla, jotka 

on hyväksytty painopisteiksi; tavoitteet olisi muunnettava yksityiskohtaisemmiksi ja 

riittävän selkeiksi toimintaohjeiksi, joiden avulla voidaan ohjata toimintaa paikalla, 
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esimerkiksi käyttämällä kutakin maata koskevia puitteita, maakohtaisia strategioita, 

ohjelmasuunnittelua ja nykyisiä toimintakertomuksia 

• yksilöi, mitkä tavoitteet saavutetaan parhaiten hankkeiden avulla ja mitkä muiden 

välineiden avulla (esim. ihmisoikeusvuoropuhelu, teknisen tuen välineet, kohdennetut 

ihmiskauppaa koskevat kumppanuudet) tai useampien välineiden yhdistelmän avulla, ja 

sen jälkeen arvioi tavoitteet ja raportoi niistä. 

Tavoiteaikataulu: Vuoden 2018 puoliväli 

71. Tietyistä puutteista huolimatta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa tarkastetut hankkeet tuottivat 

joitakin myönteisiä tuloksia ihmiskaupan torjunnassa. Tulosten vaikutus olisi kuitenkin voinut 

olla suurempi, jos olisi omaksuttu kattava lähestymistapa. Se olisi antanut mahdollisuuden 

lisätä vuorovaikutusta ja yhteisvaikutuksia hankkeiden ja muiden ihmiskaupan kannalta 

tärkeiden välineiden välillä. Noin kahdessa kolmasosassa otoksen hankkeista tavoitteet ja/tai 

indikaattorit oli määritetty puutteellisesti. Lisäksi niiden suunnittelussa oli puutteita, joihin ei 

puututtu ajoissa, erityisesti ennen avustussopimuksen allekirjoittamista (ks. kohdat 45–52). 

72. Komissio valvoi hankkeita asianmukaisesti, mutta omavastuullisuuden puute kansallisella 

tasolla, heikkoudet kumppanien toteuttaessa toimintoja ja niiden puutteelliset valmiudet 

haittasivat toteutusta. Ihmiskaupan torjunnassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa on kaiken 

kaikkiaan tapahtunut parannusta. On kuitenkin vaikea osoittaa sen yhteyttä tiettyihin EU:n 

toimiin (sekä rahoituksen osoittamisen ja aikaan saatujen tulosten osalta). Tarkastuksen 

aikana oli liian aikaista arvioida hankkeiden kaikkien tulosten kestävyyttä, mutta tarkastajat 

havaitsivat, että tulosten kestävyydestä ei huolehdittu järjestelmällisesti (14 hanketta 25:stä) 

(ks. kohdat 54–67). 
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Suositus 2 – Optimoidaan hankkeiden vaikutus sisällyttämällä ne kattavaan kehykseen 

Valmistellessaan ehdotuspyyntöjä sekä valinta- ja myöntämismenettelyä komission olisi 

pyrittävä tukemaan hankkeita, joilla voidaan todennäköisimmin edistää ihmiskaupan 

torjunnan tavoitteita kyseisellä painopistealueella/-maassa. Siksi komission olisi 

• otettava mukaan valintaperusteet, jotka tukevat kattavaa lähestymistapaa 

alueella/maassa, katettava kaikki määritellyt ensisijaiset tavoitteet riittävän hyvin sekä 

luotava mahdollisuus hankkeiden ja muiden välineiden väliseen vuoro- ja 

yhteisvaikutukseen 

• arvioitava, mikä avustustyyppi ja minkäkokoinen avustus vastaa parhaiten maan 

kansalaisyhteiskunnan vahvuutta ja valmiuksia 

• varmistettava, että valittujen hankkeiden suunnitteluun sisällytetään SMART-tavoitteet ja 

RACER-indikaattorit ja että odotettavissa olevat tulokset ovat realistisia ajoituksen, 

määrärahojen ja kumppanien valmiuksien suhteen 

• kiinnitettävä enemmän huomiota hankkeiden odotettavissa olevien tulosten 

kestävyyteen varhaisesta vaiheesta alkaen ja koko hankkeen keston ajan sisällyttämällä 

hankkeisiin esimerkiksi sellaisten irtautumisstrategioiden laatimisen, joissa otetaan 

huomioon vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja kannustetaan kansallisen tason 

omavastuullisuuteen hankkeen päätyttyä. 

Tavoiteaikataulu: Vuoden 2018 alku 

 

Tilintarkastustuomioistuimen III jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Karel 

Pinxtenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 2. toukokuuta 2017 

pitämässään kokouksessa. 

   Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

   Klaus-Heiner LEHNE 

   presidentti 
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Liite I 

Hankkeet 

Maa Hankkeesta vastaava 
edustusto 

CRIS-tietokannan 
sopimusviite 

Viittaus hankkeeseen 
kertomuksessa Hankkeen nimi 

Suunniteltu 
kokonaismäärä 

(euroa) 

EU:n varoja 
(euroa) 

Kambodža Kambodža EIDHR/2011/272–402 Cambodia1 Safe migration and reduced trafficking 
(SMART) 333 261 244 855 

Kambodža Kambodža EIDHR/2009/218–621 Cambodia2 

Enhancing capacity to address trafficking 
especially in children from a human rights 
perspective in nine provinces and Phnom 
Penh municipality of Cambodia 

285 580 188 483 

Kambodža Kambodža EIDHR/2011/272–403 Cambodia3 

Enhancing the Community to Prevent Human 
Trafficking, especially Women and Children 
and to Assist the Victims of Trafficking to 
Access to Justice 

555 330 299 878 

Kambodža Kambodža EIDHR/2015/369–068 Cambodia4 
MIGRA ACTION- Advocate, Monitor and 
Communicate to Combat Human Trafficking 
and Unsafe Migration in Cambodia  

500 000 475 000 

Indonesia Indonesia EIDHR/2010/253–189 Indonesia1 

Strengthening Advocacy Works and Young 
People Participation: A Supporting Action to 
the Implementation of the National Plan of 
Action on the Eradication of Criminal Acts of 
Trafficking in Person and Sexual Exploitation 
of Children 2009–2014 

106 564 99 004 

Nepal Nepal EIDHR/2009/158–139 Nepal1 
Community Empowerment Action for 
Protection and Promotion of Rights of 
Women and Children 

126 080 100 864 

Nepal Nepal EIDHR/2009/158–158 Nepal2 Initiative to capacitate Local Institutions to 
combat human trafficking (ICLICHT) 49 000 49 000 

Nepal Nepal DCI-MIGR/2010/228–
798 Nepal3 Shubha Yatra: Promotion and Protection of 

Rights of Nepali Migrant Women 700 000 560 000 
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Maa Hankkeesta vastaava 
edustusto 

CRIS-tietokannan 
sopimusviite 

Viittaus hankkeeseen 
kertomuksessa Hankkeen nimi 

Suunniteltu 
kokonaismäärä 

(euroa) 

EU:n varoja 
(euroa) 

Myanmar Thaimaa DCI-HUM/2009/155–
012 Myanmar1 

Protection of vulnerable children in 
Myanmar from trafficking and other forms of 
harm 

663 293 596 963 

Thaimaa  Thaimaa DCI-HUM/2009/154–
928 Thailand1 Protecting Migrant Children from Trafficking 

and Exploitation in the Mekong Sub-region 649 969 584 972 

Thaimaa  Thaimaa DCI-MIGR/2008/153–
312 Thailand2 

Going back – Moving on: 
Economic and Social Empowerment of 
Migrants Including Victims of Trafficking 
Returned from the EU countries. 

2 199 813 1 758 813 

Thaimaa  Thaimaa DCI-HUM/2015/371–
801  Thailand3  Combatting Unacceptable Forms of Work in 

the Thai Fishing and Seafood Industry 4 200 000 3 700 000 

Vietnam Vietnam EIDHR/2010/248–231 Vietnam1 Standing Up Against Violence (Stand Up) 205 649 195 366 
Vietnam Vietnam EIDHR/2010/248–732 Vietnam2 Vesta II 279 902 251 912 

Intia 

Kansainvälisen 
yhteistyön ja 
kehitysasioiden 
pääosaston 
keskusyksiköt/hajautettu 
Intiassa toimivalle 
edustustolle vuonna 
2011 

DCI-MIGR/2010/224–
427 India1 

Enhancing the Protection of Indian Migrant 
Workers in Oman through Evidence-Based 
Capacity-Building with Government and Civil 
Society  

700 410 560 328 

Intia Intia EIDHR/2010/232–393 India2 

To support the Government of India’s efforts 
to stop trafficking in women and girls 
through community action at the Panchayat 
level in partnership with the National 
Commission for Women 

300 000 240 000 

Intia Intia EIDHR/2012/278–640  India3  
Strengthening law enforcement and 
mobilising community action to combat 
trafficking of women and children 

345 518 293 690 
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Maa Hankkeesta vastaava 
edustusto 

CRIS-tietokannan 
sopimusviite 

Viittaus hankkeeseen 
kertomuksessa Hankkeen nimi 

Suunniteltu 
kokonaismäärä 

(euroa) 

EU:n varoja 
(euroa) 

Filippiinit Filippiinit EIDHR/2009/220–287 Philippines1 

Private and Public Faces of Violence Against 
Women: Addressing Domestic Violence and 
Trafficking in the Urban Poor Communities 
and ’’Red Light Districts’’ of Angeles City and 
Olongapo City 

175 151 140 121 

Filippiinit Filippiinit EIDHR/2010/246–141  Philippines2  

Working towards better implementation of 
International and Local Laws on anti-child 
trafficking and other forms of child abuse in 
selected areas of the Philippines 

207 557 172 364 

Pakistan Pakistan EIDHR/2011/277–432 Pakistan1 HRG - ’’Meri Awaz Suno’’ (Listen to my voice) 493 949 443 295 

Intia – Nepal – 
Bangladesh Intia DCI-MIGR/2009/153–

330  Regional1 
SANYUKT, “connected “– Regional project on 
case management and fight against 
trafficking within and from South Asia  

2 199 704 1 759 763 

Intia – Nepal Intia DCI-HUM/2008/155–
098 Regional2 

The Protection and Quality of Care – Anti-
trafficking Action, piloted by Terre des 
hommes Child Relief with Sanlaap India 

592 120 470 902 

        Yhteensä (ihmiskauppa keskeinen tekijä) 15 868 850 13 185 573 

Kambodža Kambodža DCI-MIGR/2013/282–
889  Cambodia5 

MIGRA-SAFE: Safe Labour Migration for 
Vulnerable Cambodian Migrant Workers to 
Thailand 

714 300 571 000 

Bangladesh Bangladesh DCI-
NSAPVD/2011/270–442 Bangladesh1 Rural Urban Child Migration Project 1 349 994 998 996 

Bangladesh Bangladesh EIDHR/2011/223–092 Bangladesh2 
Improving child protection and rehabilitation 
of children from sexual abuse and 
exploitation in Bangladesh 

1 403 971 1 094 915 
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Maa Hankkeesta vastaava 
edustusto 

CRIS-tietokannan 
sopimusviite 

Viittaus hankkeeseen 
kertomuksessa Hankkeen nimi 

Suunniteltu 
kokonaismäärä 

(euroa) 

EU:n varoja 
(euroa) 

Bangladesh Bangladesh DCI-ASIE/2013/314–090 Bangladesh3 Protection, essential services and durable 
solutions for refugees in Bangladesh  3 770 680 1 500 000 

Bangladesh Bangladesh DCI-HUM/2013/323–
276 Bangladesh4 Community actions for child protection from 

violence 1 854 538 1 483 445 

Bangladesh Bangladesh EIDHR/2013/297–201 Bangladesh5 
Mapping and capacity-building of tea 
plantation workers and little-known ethnic 
communities of Bangladesh 

299 999 239 999 

Bangladesh Bangladesh DCI-ASIE/2014/337–018 Bangladesh6 
Protection, essential services and durable 
solutions for refugees in Bangladesh; Phase 
IV 

10 442 840 6 000 000 

Bangladesh Bangladesh EIDHR/2015/367–497 Bangladesh7 Combatting commercial sexual exploitation 
of children (CCSEC) in Bangladesh 839 003 750 000 

Bangladesh Bangladesh EIDHR/2010/254–352  Bangladesh8  
Promotion of Human Rights for Preventing 
Violence and Discrimination against Women 
and Girls (PPVD) 

300 000 285 000 

Thaimaa  Thaimaa DCI-
NSAPVD/2011/280–905  Thailand4  

Empowering Women’s Networks to Improve 
Women’s Rights Protection and Access to 
Reproductive Health Services 

529 593 476 633 

Thaimaa  Thaimaa DCI-ASIE/2010/254–483  Thailand5  Protection Assistance to Myanmar Refugees 
in Thailand 1 204 213 963 370 

Thaimaa  Thaimaa DCI-
NSAPVD/2011/280–903  Thailand6  

To act toward a better inclusion of Burmese 
migrants and a better recognition of their 
rights in Thailand 

665 775 499 331 

Alueelliset 
ohjelmat Indonesia  DCI-ASIE/2015/360–522 Regional3 EU-ASEAN Migration and Border 

Management II 3 200 000 3 200 000 
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Maa Hankkeesta vastaava 
edustusto 

CRIS-tietokannan 
sopimusviite 

Viittaus hankkeeseen 
kertomuksessa Hankkeen nimi 

Suunniteltu 
kokonaismäärä 

(euroa) 

EU:n varoja 
(euroa) 

        Yhteensä (ihmiskauppa lisätekijä) 26 574 906 18 062 690 
        Kaikki yhteensä 42 443 755 31 248 263 
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Liite II 

Hankkeiden tavoitteet ja tapauskohtainen arviointi 

 Suunnittelun riittävyys Seuranta ja toteutus Hankkeen tulokset ja niiden 
kestävyys 

Maa 
Viittaus 

hankkeeseen 
kertomuksessa 

Hankkeen tavoite 

SMART-
tavoitteet / 

RACER-
indikaattorit 

Muut 
suunnittelun 
näkökohdat 

(esim. 
lähtötaso, 
aiemmat 

kokemukset, 
määrärahat) 

Seuranta Toteutus ja 
muut seikat Tulokset Kestävyysong

elmat 

Kambodža Cambodia1 

Hankkeen tavoitteena on edistää turvallista muuttoliikettä, jotta 
vähennetään Kambodžassa esiintyvää ihmiskauppaa (sekä maan sisällä 
että kansainvälisesti). Sillä pyritään lujittamaan kansalaisyhteiskunnan 
elinten ja paikallisviranomaisten (kunta-, piirikunta- ja maakuntataso) 
valmiuksia estää vaarallista muuttoliikettä ja ihmiskauppaa ja antaa 
riskiryhmille keinoja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. 

            

Kambodža Cambodia2 

Hankkeen avulla pyritään edistämään lasten oikeuksien sisällyttämistä 
valtionhallinnon viranomaisten ihmiskaupan torjuntaa koskevaan 
työhön sekä kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen käytäntöihin. Tähän 
pyritään edistämällä yhteiskunnallisten näkemysten muutosta. 

            

Kambodža Cambodia3 

Toimen avulla puututaan muuttavien lasten äärimmäisen haavoittuvaan 
tilanteeseen. Heitä suojellaan hyväksikäytöltä, ja lapsiuhreille annetaan 
asianmukaiset mahdollisuudet toipua ja jatkaa elämäänsä. Hankkeella 
pyritään lisäämään vanhempien ja yhteisön tietämystä lasten riskeistä ja 
haavoittuvuudesta. Lisäksi pyritään luomaan mahdollisuuksia lasten 
henkilökohtaiselle kehitykselle. 

            

Kambodža Cambodia4 

Hankkeella pyritään lisäämään tietämystä, jotta hyväksikäyttötapaukset 
tunnistetaan. Sillä pyritään lisäämään kansalaisjärjestöjen, 
paikallisviranomaisten sekä muuttajien ja heidän perheidensä 
edunvalvonta- ja tiedotustaitoja, jotta nämä voivat lisätä tietoisuutta 
paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kun 
kansalaisyhteiskunta on paremmin valmistautunut ja varustautunut, on 
paremmat mahdollisuudet antaa näkyvyyttä todelliselle tilanteelle 
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paikalla ja tuoda esiin yhteyksien puute ja paikallis- ja kansallistason 
välisen tiedonkulun puute. 

Indonesia Indonesia1 
Toimella pyritään lujittamaan kansalaisjärjestöjen edunvalvontatoimia 
ihmiskauppaan ja lasten seksuaaliseen riistoon liittyvissä kysymyksissä 
ottamalla mukaan nuoria ihmisiä.  

            

Nepal Nepal1 
Hankkeen tavoitteena on lisätä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevien ryhmien mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksista ja suojautua 
väkivallalta kolmessa piirikunnassa Nepalin läntisissä keskiosissa.  

            

Nepal Nepal2 
Tarkoituksena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen 
oikeuksia torjumalla nais- ja lapsikauppaa Nepalin läntisimmällä 
alueella.  

            

Nepal Nepal3 
Hankkeen tavoitteena on edistää turvallista muuttoliikettä ja suojella 
siirtotyöläisnaisten oikeuksia ottamalla käyttöön ja lujittamalla 
kansalaisyhteiskunnan toimia. 

            

Myanmar Myanmar1  
Yleistavoitteena on luoda Myanmariin vaikuttava kansallinen 
lastensuojelujärjestelmä, joka hyödyttää kuutta miljoonaa 
haavoittuvassa asemassa olevaa lasta. 

            

Thaimaa  Thailand1  

Erityisenä tavoitteena on kehittää yhteisö- ja kaupunkitasolla 
lastensuojelujärjestelmiä, joilla estetään ihmiskauppa ja muut 
hyväksikäytön muodot, laiminlyönnit, väkivalta ja riisto ja suojellaan 
haavoittuvassa asemassa olevia lapsia kolmessa kaupungissa. Näin 
pyritään edistämään vaikuttavan lastensuojelujärjestelmän kehittämistä 
kansallisella tasolla.  
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Thaimaa  Thailand2  

Hankkeen tavoitteena on vähentää osaltaan siirtotyöläisten, myös 
ihmiskaupan uhrien, hyväksikäyttöä työvoimana ja seksuaalista riistoa 
tukemalla inhimillistä paluuta ja uudelleenkotoutumisprosessia, jossa 
korostetaan taloudellista ja sosiaalista voimaannuttamista. Hankkeen 
loppuun mennessä palveluntarjoajien valmiudet auttaa hyväksikäyttöä 
työssä sekä seksuaalista riistoa kokeneiden siirtotyöläisten, myös 
ihmiskaupan uhrien, paluuta ja uudelleenkotoutumista ovat 
parantuneet Thaimaassa, Filippiineillä, EU:ssa ja naapurimaissa, koska 
koordinointia ja asian yhteistä käsittelyä on lisätty asiasta vastaavien 
virastojen ja keskeisten sidosryhmien kesken. 

            

Thaimaa  Thailand3  

Hankkeen tavoitteena on vähentää pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä 
ja muita sellaisia työn muotoja, joita ei voida hyväksyä, sekä lopettaa 
vähitellen työntekijöiden, erityisesti siirtotyöläisten, hyväksikäyttö 
Thaimaan kalastusalalla sekä kala- ja äyriäisalalla ja siten parantaa 
työelämän perusoikeuksien noudattamista. 

            

Vietnam Vietnam1 
Hankkeen tavoitteena on edistää kansallisia pyrkimyksiä vähentää 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa parantamalla väkivaltaa kokeneiden 
naisten suojelua ja tukea. 

            

Vietnam Vietnam2 

Hankkeen tavoitteena on edistää ja lujittaa Vietnamin köyhillä ja 
syrjäisillä alueilla elävien naisen, etenkin haavoittuvassa asemassa 
olevien kuten kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien ja 
kouluttamattomien naisten sekä maahan palanneiden ihmiskaupan 
uhrien, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. 

            

Intia India1 

Hankkeen tavoitteena on edistää Persialahden maihin tai niiden sisällä 
muuttavien intialaisten siirtotyöläisten oikeuksia kehittämällä 
20:n valtiosta riippumattoman toimijan ja 50 hallituksen virkamiehen, 
jotka edustavat asiasta vastaavia ministeriöitä (sisäministeriön 
maahanmuuttoasioista vastaava osasto sekä, ulkomaanasioista, 
työvoimasta, naisten ja lasten asioiden kehityksestä sekä 
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sosiaalipalveluista vastaavat ministeriöt), valmiuksia Intiassa ja 
Persialahden maissa siirtotyöläisten oikeuksien edistämiseksi. 

Intia India2 

Toiminnan yleistavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä Intian 
hallituksen pyrkimyksiä luoda toimielinten välisiä ehkäisymekanismeja 
ihmiskaupan pysäyttämiseksi lähtöalueilla tuetaan ja tehostetaan 
yhteisöjen toimilla. 

            

Intia India3  

Nais- ja lapsikaupan torjunta kehittämällä lainvalvontaviranomaisten 
valmiuksia ja tarjoamalla niille koulutusta ja tiedotusta, uhrien 
tukeminen ja suojelu, syytteiden nostaminen nais- ja lapsikauppaan 
osallistuvia rikollisverkostoja vastaan ja niiden hajottaminen siten, että 
luodaan virastojen välisiä verkostoja ja kumppanuuksia lähtö-, 
kauttakulku- ja kohdealueilla.  

            

Filippiinit Philippines1 

Auttaa luomaan hallintoympäristö, jossa ihmisoikeuksien edistäminen 
on keskeisessä asemassa, etenkin huolehtimalla 
paikallishallintoyksiköiden velvollisuudesta suojella ja edistää 
haavoittuvassa asemassa olevan väestön oikeuksia ihmiskauppaa ja 
väkivaltaa vastaan sekä lisätä naisten valmiuksia vaatia oikeuksiaan. 

            

Filippiinit Philippines2  

Hankkeen tavoitteena on edistää lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta 
ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan, ihmiskaupasta 
vuonna 2003 annetun lain (Filippiinien laki nro 9208) ja muiden asiaan 
koskevien Filippiinien lakien täytäntöönpanoa. 

            

Pakistan Pakistan1 

Hankkeella on kolme tavoitetta: 1) vähentää lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä, lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja maan sisäistä 
lapsikauppaa; 2) kehittää paikallisia valmiuksia, jotta lasten 
hyväksikäyttöön voidaan puuttua ja 3) kehittää rauhanomaisia 
demokraattisia prosesseja, jotka perustuvat vuoropuheluun, 

            



 5 

 
 

 Suunnittelun riittävyys Seuranta ja toteutus Hankkeen tulokset ja niiden 
kestävyys 

Maa 
Viittaus 

hankkeeseen 
kertomuksessa 

Hankkeen tavoite 

SMART-
tavoitteet / 

RACER-
indikaattorit 

Muut 
suunnittelun 
näkökohdat 

(esim. 
lähtötaso, 
aiemmat 

kokemukset, 
määrärahat) 

Seuranta Toteutus ja 
muut seikat Tulokset Kestävyysong

elmat 

yhteisvastuuseen ja tasa-arvoon, jotta voidaan edistää lastensuojelua. 

Intia – Nepal 
– Bangladesh Regional1 

Intiasta (Länsi-Bengal ja Andhra Pradesh) ja Bangladeshista (alueet ja 
kylät, jotka ovat merkittäviä lähtöalueita) lähtöisin olevan vaarallisen 
muuttoliikkeen ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ihmiskaupan 
ennaltaehkäisy, Intiasta (Länsi-Bengal ja Andhra Pradesh), Nepalista ja 
Bangladeshista peräisin olevien ihmiskaupan uhrien kuntouttaminen. 

            

Intia – Nepal Regional2 

Ihmiskaupasta selviytyneiden lapsiuhrien kotouttaminen onnistuneesti 
yhteisöön Erityistavoite: parantaa ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden 
lasten suojelua, hoidon laatua ja kotoutumista yhteisöön Intiassa ja 
Nepalissa. 

            

Kambodža Cambodia5 

Hankkeen yleistavoitteena on edistää turvallista muuttoliikettä, jotta 
voidaan suojella kambodžalaisten siirtolaisten (myös naisten ja lasten) 
oikeuksia ja vähentää heidän alttiuttaan joutua hyväksikäytettäväksi 
työssä ja ihmiskaupan uhreiksi. 

            

Bangladesh Bangladesh1 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa paikallishallinnon elinten palveluja 
yhteistyössä valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa, jotta 
vähennetään lasten vaarallista muuttoa maalta kaupunkeihin ja 
parannetaan siirtolaislasten tilannetta. 

            

Bangladesh Bangladesh2 

Hankkeen tavoitteena on vähentää tapauksia, joissa on kyse lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta hankkeen piiriin kuuluvilla 
alueilla ja kuntouttaa ja sopeuttaa kyseiset lapset onnistuneesti 
yhteiskuntaan. 
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Bangladesh Bangladesh3 

Hankkeen yleistavoitteena ja tarkoituksena on varmistaa, että 
pakolaisten oikeuksia kunnioitetaan, ja heille voidaan siten antaa 
mahdollisuuksia ja valmiutta tuleviin kestäviin ratkaisuihin. 
Erityistavoitteena on voimaannuttaa pakolaisia ja auttaa heitä 
saavuttamaan tarvitsemansa itseluottamuksen taso, jotta he voivat elää 
turvallisessa ympäristössä.  

            

Bangladesh Bangladesh4 

Toimella pyritään lisäämään valtiollisten ja valtiosta riippumattomien 
toimijoiden kapasiteettia ja valmiuksia kaikkien lapsiin kohdistuvan 
väkivallan muotojen poistamisessa. Tämä saadaan aikaan tehostamalla 
yhteisön jäsenten toimia lasten suojelemiseksi sekä antamalla 
oikeudellista apua ja tarjoamalla kattavaa kuntoutusta, jotta väkivallan 
lapsiuhrit voidaan kotouttaa uudelleen. 

            

Bangladesh Bangladesh5 

Hankkeella pyritään tarjoamaan oikeuksia, perusvapauksia ja 
edustusmahdollisuuksia teeviljelmillä pakkotyötilanteessa oleville 
työntekijöille sekä vähän tunnetuille etnisille ryhmille Bangladeshin 
laajemmassa sosiaaliskulttuurisessa ja poliittistaloudellisessa 
tilanteessa. Tähän pyritään tutkimustoimien (kartoitus), valmiuksien 
luomisen, tiedottamisen ja edunvalvonnan avulla. 

            

Bangladesh Bangladesh6 
Hankkeella pyritään luomaan Bangladeshiin toimintaympäristö, jossa 
rohingyapakolaisille tarjotaan asianmukaista kansainvälistä suojelua ja 
samalla pyritään löytämään kestävä ratkaisu. 

            

Bangladesh Bangladesh7 

Hankkeella pyritään torjumaan lasten kaupallista seksuaalista riistoa 
Bangladeshissa. Se yleistavoitteena on lasten kaupallisen seksuaalisen 
riiston lopettaminen. 
Toimen erityistavoitteena on suojella ja edistää hankkeen piiriin 
kuuluvien kaupallisesta seksuaalisesta riistosta selviytyneiden ja 
riskiryhmään kuuluvien lasten oikeuksia helpottamalla ILOn 
yleissopimuksen nro 182 ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
valinnaisen lisäpöytäkirjan nro 2 täytäntöönpanoa Bangladeshissa. 
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Bangladesh Bangladesh8  
Yleistavoitteena on estää kaikkinainen haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, etenkin naisiin ja tyttöihin, kohdistuva väkivalta ja syrjintä 
edistämällä ihmisoikeuksia tietyillä Bangladeshin alueilla. 

            

Thaimaa  Thailand4  

Hankkeen kohteena ovat Thaimaan 12 koillisessa maakunnassa elävät 
naiset, jotka ovat vaarassa joutua perheväkivallan tai seksuaalisen 
väkivallan ja ihmiskaupan uhreiksi tai joilla on vaikeuksia saada 
terveydenhuoltopalveluita, erityisesti lisääntymisterveyspalveluita. 
Hankkeen yleistavoitteena on, että sen päättyessä neljän vuoden 
kuluttua heillä on paremmat mahdollisuudet saada oikeussuojaa ja 
terveydenhuoltopalveluita. 

            

Thaimaa  Thailand5 
Hankkeen tavoitteena on tarjota Myanmarista lähtöisin oleville leireillä 
asuville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suojatumpi ympäristö 
Thaimaassa. 

            

Thaimaa  Thailand6 

Toimen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien parissa toimivien 
205:n valtiosta riippumattoman toimijan valmiuksia alueilla, joilla on 
paljon burmalaisia maahanmuuttajia. Lisäksi tarkoituksena on tehdä 
maahanmuuttajien oikeuksia tunnetuksi ja mahdollistaa lainsäädäntöön 
tehtäviä muutoksia (paikallis-, maakunta- ja valtiotasolla) toimimalla 
foorumeilla, joilla käydään vuoropuhelua paikallisviranomaisten, 
Thaimaan kansalaisyhteiskunnan ja burmalaisyhteisöjen kanssa. 

            

Alueelliset 
ohjelmat Regional3 

Ohjelman tavoitteena on tukea ASEANia sen integrointiprosessissa 
panemalla täytäntöön sen yhteyksiä koskeva yleissuunnitelma ja etenkin 
luomalla henkilöiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi tavoitteena on lujittaa 
lainvalvontaviranomaisten verkostoja ja yhteistyötä tärkeimmissä 
alueellisissa kauttakulkukeskuksissa. Tämän toiminnan tueksi on 
tarkoitus laatia tutkimus ASEAN-maiden ja niissä oleskelevien muiden 
maiden kansalaisten viisumivaatimusten höllentämisestä.  
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Huom.: Näitä hankkeita arvioidessaan tarkastajat ottivat huomioon ihmisoikeushankkeisiin luonnostaan liittyvät haasteet. Esimerkiksi kestävyys edellyttää usein jatkuvaa tukea 
avunantajilta sekä kansallista omavastuullisuutta, jotta tulokset säilyvät.  

Huom.: Kymmenessä hankkeessa tarkastajat eivät arvioineet tulosten kestävyyttä, koska hankkeet olivat käynnissä (seitsemän tapausta) tai loppukertomusta ei ollut hyväksytty 
tarkastukseen mennessä (yksi tapaus) tai kertomus ei ollut riittävän yksityiskohtainen (kaksi tapausta). Tarkastajat havaitsivat merkittäviä kestävyyteen liittyviä ongelmia 
Bangladesh6-hankkeessa, jossa kansallinen hallitus ei ollut riittävän yhteistyöhaluinen, sekä Cambodia4-hankkeessa, jossa yhteisöjen palkattujen lähettiläiden malli oli erityisen 
heikko. 

Värien selitys: 
   Normit täyttyvät täysin kaikilta olennaisilta osin 
   Osa normeista ei täyty 
   Huomattavia poikkeamia normeista 
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Liite III 

Ihmiskaupan torjuntaa koskevan verkkotietokannan puutteet 

1. Komission yhtenäiseen hallintotietojärjestelmään (CRIS-hallintotietojärjestelmä) ei 

kirjata, onko hanke merkityksellinen ihmiskaupan torjunnan kannalta. Periaatteessa 

ihmiskaupan torjuntahankkeet sisällytetään järjestelmällisesti ihmiskaupan torjuntaa 

koskevaan tietokantaan, johon pääsee ihmiskaupan torjuntaa koskevan verkkosivuston 

kautta. Tarkastuksessa analysoitiin ihmiskaupan torjuntaa koskevaa verkkotietokantaa ja 

todettiin, että hankkeiden luokittelu ihmiskaupan torjuntahankkeiksi ei ole johdonmukaista. 

2. Komissio julkaisi syyskuussa 2016 tutkimuksen rahoittamiensa ihmiskaupan 

torjuntahankkeiden kattavasta tarkistamisesta. Kyseisen raportin kirjoittaja sisällytti siihen 

maininnan, josta käy ilmi, että tietokantaa ei voida pitää riittävän vakaana tai luotettavana. 

Maininnan mukaan EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin toimisto teki kaikkensa 

tarjotakseen tilaajalle tiedot kaikista kaikkien yksiköiden rahoittamista hankkeista koko 

tarkasteltavana olevan kauden ajalta. Tutkimusta ei kuitenkaan voida pitää täysin 

tyhjentävänä katsauksena kaikkiin Euroopan komission rahoittamiin hankkeisiin ihmiskaupan 

alalla. 

3. Hankkeita koskeva johdonmukaisuuden puute tietokannassa voidaan havaita myös 

otoksen analyysistä. Komissio piti Cambodia5-hanketta ihmiskaupan torjuntahankkeena, 

mutta ei Cambodia4-hanketta, joka on yhden arvioijan mukaan jatkoa edelliselle hankkeelle.  

Esimerkkejä hankkeista, jotka on sisällytetty / joita ei ole sisällytetty ihmiskaupan 

torjuntaa koskevaan tietokantaan 

Hankkeet, jotka on sisällytetty ihmiskaupan 

torjuntaa koskevaan verkkotietokantaan 

Vastaavanlaista hanketta ei sisällytetty 

tietokantaan 

Facilitating Corporate Social Responsibility in the field 

of Human Trafficking 

(HOME/2011/ISEC/AG/THB/4 000 001 962) 

Hankkeen päätavoitteena on parantaa työssä 

tapahtuvaa riistoa varten harjoitettavan ihmiskaupan 

torjuntaa kääntämällä ja panemalla täytäntöön 

Partnerships to combat child labour through 

corporate social responsibility CSR in Bangladesh 

(CRIS 266 430) 

Hankkeella pyritään parantamaan Bangladeshissa 

sekä virallisella että epävirallisella yksityissektorilla 

työskentelevien lasten elinoloja ja toimeentuloa. 
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yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 

suuntaviivat ihmiskaupan alalla. Hanke kohdistuu 

seuraaviin kolmeen alaan: maatalous, rakennusala ja 

matkailu (ihmiskaupan torjuntaa koskeva 

verkkosivusto). 

Lapsityövoiman käyttöä pidetään Bangladeshin 

yleisimpinä lapsen oikeuksien loukkauksena. 

Maassa noin 7,4 miljoonaa lasta työskentelee 

säännöllisesti vaarallisissa oloissa. Toimen avulla 

pyritään yleisesti puuttumaan ongelmaan, joka 

liittyy siihen, että tietoisuus yritysten 

yhteiskuntavastuusta ja sen noudattaminen sekä 

sosiaalisten normien noudattaminen ovat 

yksityisellä sektorilla puutteellisia ja se johtaa 

vaaralliseen lapsityövoiman käyttöön. (Toimen 

kuvaus, 1.6.2) 

Trafficking Prevention for Vulnerable Youth and 

Women in Kosovo (EIDHR/2008/168–436) 

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa ihmiskaupan 

torjuntaa kehittämällä Kosovossa ihmiskaupan 

torjuntaohjelmissa aktiivisten paikallisten 

kansalaisjärjestöjen valmiuksia. 

Lisäksi hankkeella pyrittiin lisäämään kaikkien 

haavoittuvimpien ryhmien – kuten alakoululaisten, 

sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien sekä 

koulunsa keskeyttäneiden tyttöjen – tietoisuutta 

ihmiskaupasta Kosovon maaseudulla. Sillä pyrittiin 

myös edistämään nuorten naisten ammatillista 

koulutusta, jotta voitiin vähentää heidän alttiuttaan 

ihmiskaupalle heidän aloittaessaan itsenäistä elämää 

(ihmiskaupan torjuntaa koskeva verkkosivusto). 

Improving child protection and rehabilitation of 

children from sexual abuse and exploitation in 

Bangladesh (CRIS 223–092) 

Hankkeen tavoitteena on vähentää tapauksia, joissa 

on kyse lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja 

riistosta hankkeen piiriin kuuluvilla alueilla ja 

kuntouttaa ja sopeuttaa kyseiset lapset 

onnistuneesti yhteiskuntaan. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen analyysi ihmiskaupan torjuntaa koskevasta 

verkkotietokannasta ja CRIS-tietokannasta. 
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KOMISSION JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINNON VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN 

”EU:N TUKI IHMISKAUPAN TORJUNTAAN ETELÄ- JA KAAKKOIS-AASIASSA” 

TIIVISTELMÄ 

I. Ihmiskaupan torjuminen on keskeinen osa Euroopan unionin maailmanlaajuista sitoutumista 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, jolla EU pyrkii puuttumaan useisiin erilaisiin 

ihmisoikeusloukkauksiin ja turvallisuushaasteisiin. Ihmiskaupan torjuminen on ollut EU:n ulkoisten 

toimien tavoitteena melko vähän aikaa, vasta vuodesta 2009. Alkuvaiheen aikana toimia on 

toteutettu poliittisella, teknisellä ja korkeiden virkamiesten tasolla niin maailmanlaajuisesti kuin 

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassakin.  

Komissio on todennut Euroopan parlamentille seuraavaa: ”Komissio arvioi parhaillaan nykyisen 

strategian saavutuksia ja siitä saatuja kokemuksia ja tarkastelee suuntauksia ja ongelmia. 

Sidosryhmien kanssa keskustellaan tulevista toimista, joita tarvitaan eri politiikan aloilla. 

Tavoitteena on puuttua muuttuvan yhteiskunnallis-poliittisen ympäristön haasteisiin. Samalla 

haluamme kuitenkin säilyttää koordinoidun, johdonmukaisen ja yhtenäisen lähestymistavan ja 

jatkaa toimia tämän erittäin haitallisen mutta varsin tuottoisan rikollisuuden muodon torjumiseksi. 

EU:n velvollisuutena on jatkaa ihmiskaupan tuloksellista torjuntaa, sillä olemme sen velkaa uhreille 

ja yhteiskunnalle.” 

II. Tilintarkastustuomioistuin kuvaa EU:ta houkuttelevaksi kohteeksi ihmiskaupan uhrien 

näkökulmasta. Vaikka EU:ta voidaan pitää houkuttelevana kohteena, sen roolia kysynnän 

lisäämisessä on myös painotettava. Europol on korostanut EU:n vakavaa ja järjestäytynyttä 

rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion (SOCTA 2013) mukaisesti, että ”ihmiskaupan moottorina 

toimivat seksuaaliseen ja työvoiman hyväksikäyttöön liittyvien palvelujen kysynnän jatkuva kasvu 

sekä teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välinen pysyvä sosioekonominen eriarvoisuus” (komission 

yksiköiden valmisteluasiakirja komission tiedonantoon – Kertomus edistymisestä ihmiskaupan 

torjunnassa (2016) (SWD(2016) 159 final).  

III. Komissio haluaa huomauttaa tilintarkastustuomioistuimen toteamuksesta, jonka mukaan 

”vuoden 2016 jälkeistä ihmiskaupan torjuntastrategiaa ei ole vielä esitetty”, että kuten Euroopan 

muuttoliike- ja turvallisuusagendoista ilmenee, vuoden 2016 jälkeistä toimintapoliittista kehystä 

laaditaan parhaillaan.  

VI. Euroopan ulkosuhdehallinto haluaa korostaa, että ihmiskaupan torjumiseen sitoutuneita 

kumppanuuksia saadaan muodostettua käymällä kyseessä olevien maiden ja alueellisten foorumien, 

kuten ASEANin ja ASEMin, kanssa rakentavaa vuoropuhelua laajemmista asiakokonaisuuksista. 

Tällaisia kokonaisuuksia, joiden yhteydessä ihmiskauppaa parhaillaan käsitellään, ovat 

ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyöapu. Prosessi vaatii aikaa, resursseja ja tiivistä yhteistyötä alan 

toimijoiden kanssa alueella. 

On aiheellista toistaa, että ihmiskaupan monialaisen luonteen vuoksi siihen on loogista puuttua 

laajemmassa asiayhteydessä kattavampia toimintamalleja ja välineitä käyttäen. Kuten 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todettiin, huomiota olisi kiinnitettävä esimerkiksi 

ihmisoikeuksiin, köyhyyden vähentämiseen, oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, 

rajaturvallisuuteen, järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen ja muuttoliikkeen hallintaan. Näillä 

aloilla on keskeisen tärkeää puuttua useisiin ihmiskaupan perussyihin ja työntötekijöihin. 

VII. Komissio ottaa tyytyväisenä vastaan tilintarkastustuomioistuimen myönteisen arvion. Vaikka 

komissio on samaa mieltä siitä, että yksittäisiä hankkeita on vaikea yhdistää ihmiskaupan torjunnan 

yleiseen tehostumiseen, on selvää, että keskeisten paikallisten toimijoiden kanssa käydyllä 
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poliittisella vuoropuhelulla, kampanjoinnilla ja täydentävillä toimilla on vauhditettu muutoksia 

useissa maissa.  

Mainituista heikkouksista komissio haluaa korostaa seuraavaa:  

 Hankkeet ovat ajallisesti rajattuja, ja komissio kiinnittää erityistä huomiota niiden 

kestävyyteen. 

 Hakijoina olevat kansalaisjärjestöt suunnittelevat hankkeet, omistavat ne ja vastaavat niiden 

toteuttamisesta. Muutoksista on sovittava kyseisen kansalaisjärjestön kanssa, eivätkä ne saisi 

vaikuttaa avustuksen myöntämisehtoihin. Suunnittelun heikkouksia arvioidaan laadullisesti, 

ja arvioinnin toteuttaa ohjelman hallinnoija tai valvova henkilöstö. Muutokset perustuvat 

usein ulkoisten seurantakäyntien tai arviointien tuloksiin, joiden perusteella edunsaajia 

kehotetaan mukauttamaan hankesuunnitelmaa. 

Useat hankkeet toteutettiin poliittisesti ja paikallisesti haastavissa toimintaympäristöissä, ja 

hankehallinnointia onkin mukautettava paikallisiin rajoituksiin, mikä väistämättä viivästyttää 

hankkeiden toteutusta. 

JOHDANTO 

3. Komissio haluaa korostaa ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävässä EU:n strategiassa vuosiksi 

2012–2016 esitettyjä seuraavia toteamuksia: ”Sukupuoli määrittää alttiutta joutua ihmiskaupan 

uhriksi ja hyväksikäytön eri muotoja. Siinä missä naisia ja tyttöjä kaupataan yleensä 

hyväksikäytettäviksi seksi-, kodinhoito- tai hoiva-alalla, miehet ja pojat joutuvat useimmiten 

pakkotyön uhreiksi erityisesti maataloudessa, rakennusalalla, kaivosteollisuudessa, metsätaloudessa 

ja kalastusaluksilla. Lisäksi lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset nais- ja miesuhreihin saattavat 

vaihdella ihmiskaupan muodon mukaan.” 

7. Tilintarkastustuomioistuimen viittauksesta siihen, että ”46 miljoonaa ihmistä joutuu elämään 

nykyaikaista orjuutta muistuttavassa tilanteessa”, komissio haluaa korostaa, että arvioita ja 

tilastotietoja on tulkittava varoen ja huomioon on otettava viimeisin UNODC:n vuoden 2016 

raportti ”Global Report on Trafficking in Persons”.  

Mainittu nykyaikaisessa orjuudessa elävien 46 miljoonan ihmisen lukumäärä sisältää arvion paitsi 

ihmiskaupan myös muiden ilmiöiden uhreiksi joutuneista henkilöistä. Se ei kuvaa ihmiskaupan 

yleisyyttä tai niiden uhrien todellista määrää, jotka ovat joutuneet tekemisiin viranomaisten kanssa. 

Kuten tilintarkastustuomioistuin lisäksi huomauttaa alaviitteessä 5, nykyaikaisen orjuuden käsitettä 

ei ole määritelty oikeudellisesti. 

12. Kuten Euroopan muuttoliike- ja turvallisuusagendoista käy ilmi, komissio aikoo laatia 

toimintapoliittisen kehyksen vuoden 2016 jälkeiselle ajalle. 

HUOMAUTUKSET 

22. Komissio haluaa korostaa, että EU:n ihmiskaupan torjuntastrategia vuosiksi 2012–2016 

laadittiin menettelyssä, joka käsitti kohdennettuja kuulemisia sovellettavien menettelyvaatimusten 

mukaisesti. EU:n strategiaa varten kuultiin useita sidosryhmiä (jäsenvaltioita, kansalaisjärjestöjä, 

kansainvälisiä järjestöjä ja unionin virastoja). Tässä yhteydessä ihmiskaupasta kerättiin erilaisia 

tietoja, muun muassa tilastotietoja, tilannekatsauksia, oikeudellisia ja talousanalyysejä, kuten 

SOCTA, sekä EU:n virastojen tietoja ja raportteja.  

On tärkeää korostaa, että kaikki sidosryhmät suhtautuivat myönteisesti EU:n strategian laatimiseen. 

Esimerkkinä ovat Luxemburgissa 25. lokakuuta 2012 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 

3195. kokouksessa annetut neuvoston päätelmät ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävästä EU:n 

strategiasta vuosiksi 2012–2016.  
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23. Yhteinen vastaus 23 ja 24 kohtaan. 

Komissio on raportoinut kattavasti EU:n strategian mukaisesti toteutetuista toimista ja valvonut 

niitä tarkkaan sekä laatinut niistä tarvittaessa kertomuksia ja selvityksiä. Komissio haluaa korostaa, 

että ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian täytäntöönpanosta on laadittu 

välikertomus (COM (2014) 635 final). Kertomuksessa, jonka laadinta ei kuulu komission 

lakisääteisiin velvollisuuksiin, tarkasteltiin EU:n strategian täytäntöönpanon etenemistä.  

Yhdessä välikertomuksen osassa käsitellään vuoden 2009 toiminta-asiakirjan mukaisesti vuodesta 

2012 lähtien toteutettuja toimia, joilla lujitetaan EU:n ulkoista ulottuvuutta ihmiskaupan 

torjunnassa. Sen lisäksi, että kertomuksessa tarkastellaan EU:n toimielinten, virastojen ja muiden 

elinten, jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin yhteistyön tuloksia, siinä 

käsitellään myös toimia, joita on toteutettu EU:ssa sekä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten lähtö-, 

kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa. Kertomuksen liitteessä kerrotaan seitsemän oikeus- ja 

sisäasioiden alalla toimivan EU:n viraston (EASO, Frontex, Europol, EIGE, FRA, CEPOL ja 

Eurojust) toteuttamasta merkittävästä työstä ihmiskaupan torjumiseksi sen jälkeen, kun virastojen 

pääjohtajat allekirjoittivat yhteisen julkilausuman 18. lokakuuta 2011 järjestettynä EU:n 

ihmiskaupan vastaisena teemapäivänä.  

Myös komission laatima ensimmäinen kertomus ihmiskaupan torjumisen edistymisestä 

(COM(2016) 267 final) ja sen liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja 

(SWD(2016) 159 final) sisältävät valtavasti tietoa EU:n ihmiskaupan torjuntastrategian yhteydessä 

toteutetuista toimista ja niistä saaduista tuloksista.  

Kaikki EU:n strategiaan kirjatut tuotokset on soveltuvin osin julkistettu komission ihmiskaupan 

vastaisella internetsivustolla (http://ec.europa.eu/anti-trafficking/). Niihin kuuluvat Euroopan 

komission vuonna 2016 rahoittama kattava ihmiskaupan torjuntahankkeiden tarkastelu sekä useat 

muut keskeiset selvitykset, ohjeet ja käsikirjat. 

25. Kun tarkastellaan huomautusta siitä, ettei kehitysmaiden erikseen tai osana maantieteellistä 

aluetta tehty maantieteellinen priorisointi auttanut riittävällä tavalla ohjaamaan toimintoja, komissio 

ja Euroopan ulkosuhdehallinto haluavat selventää, että tällä yhtenäisellä lähestymistavalla pystyttiin 

hyödyntämään mahdollisimman monia, sekä kahden- että monenvälisiä ja alueellisia vuoropuheluja 

ja kumppanuuksia ihmiskauppaan liittyvien ongelmien käsittelemiseksi Etelä- ja Kaakkois-Aasian 

maiden kanssa. Vuoden 2012 priorisointia käytettiin laajemmin ohjenuorana ihmiskaupan 

torjumiseen liittyvässä poliittisessa vuoropuhelussa ja perustana korkean tason poliittiselle 

sitoutumiselle.  

Toisaalta komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto myöntävät, että priorisointia on seurattava ja 

päivitettävä. Sitä voidaan käsitellä samalla, kun kehitetään vuoden 2016 jälkeistä toimintapoliittista 

kehystä. 

33. Komissio haluaa muistuttaa, että ohjelmasuunnitteluasiakirjojen pituus on rajoitettu ja että 

ihmisoikeudet mainitaan niissä säännöllisesti. Useimmissa maissa painopistealaksi on valittu hyvä 

hallinto ja oikeusvaltioperiaate. 

34. Komissio ylläpitää ja kehittää ihmiskaupan vastaista internetsivustoa (https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/), joka sisältää sen rahoittamia ihmiskaupan torjuntahankkeita koskevan tietokannan. 

Siellä on myös tietoa EU:n oikeudellisista ja politiikan välineistä, jäsenvaltioiden toteuttamista 

ihmiskaupan torjuntatoimista, rahoitusmahdollisuuksista ja EU:n aloitteista. Tietoja hankkeista 

antavat eri rahoitusvälineiden hallinnoinnista vastaavat pääosastot. Vastuulliset yksiköt arvioivat 

tapauskohtaisesti, liittyvätkö hankkeet ihmiskaupan torjuntaan. 

36. Euroopan ulkosuhdehallinto suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin on 

pannut merkille EU:n sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasian maiden välisten ihmisoikeusvuoropuhelujen 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/
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merkityksen. EU ottaa tällaisia aiheita esille varsinaisessa ihmisoikeusvuoropuhelussa sekä muilla 

asianmukaisilla politiikan foorumeilla, kuten GSP+-valvontaoperaatioissa, sekakomiteoissa ja 

tapauskohtaisesti. Yksittäisten maiden kanssa käytävää vuoropuhelua täydennetään esimerkiksi 

EU:n, ASEANin ja ASEMin välisillä alueellisilla vuoropuheluilla. 

38. Euroopan ulkosuhdehallinto yhtyy tilintarkastustuomioistuimen päätelmään ja selventää, että 

ihmisoikeuksista voidaan keskustella erityyppisissä vuoropuheluissa alueen kumppanien kanssa. 

Esimerkiksi Thaimaan kanssa ihmisoikeuksista keskustellaan korkean tason virkamieskokouksissa 

ennen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa. Joitakin ihmisoikeuskysymyksiä 

käsitellään myös komission johtamissa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta sekä 

työvoimaa koskevissa keskusteluissa. Ks. myös 36 kohtaan annettu vastaus. 

40. EU tekee yhteistyötä kaikkien maiden kanssa ihmiskaupan torjumiseksi useiden eri hankkeiden 

avulla. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat erittäin sitoutuneita EU:n ja ASEANin 

väliseen kumppanuuteen, ja ne ovat valmiita kehittämään sitä edelleen.  

Ks. myös 36, 38, 43 ja 70 kohtaan annetut vastaukset. 

41. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto haluavat vahvistaa, että EU osallistuu Balin prosessiin 

tarkkailijoina olevien jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välityksellä ja arvioi edelleen 

prosessin tarjoamia mahdollisuuksia. Alankomaiden ulkoministeri edusti EU:n ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komission varapuheenjohtajaa 23. maaliskuuta 2016 

pidetyssä Balin prosessin 6. ministerikokouksessa. 

42. Tilintarkastustuomioistuimen asiantuntijoiden yhteisöstä esittämän huomautuksen osalta 

komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto haluavat korostaa, että ihmiskaupan torjunta on 

suhteellinen uusi EU:n painopiste. Siitä sovittiin vuonna 2009 samalla, kun hyväksyttiin 

ihmiskaupan ulkoisia näkökohtia koskeva EU:n toiminta-asiakirja. Nyt alkuvaiheessa 

asiantuntijuutta on pyritty luomaan esimerkiksi kouluttamalla EU:n edustustojen henkilöstöä ja 

jakamalla tietopaketteja asianomaisille yksiköille ja kaikille EU:n edustustoille.  

EU:n edustustoissa ihmiskauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät yleensä ihmisoikeuksista 

vastaava yhteyspiste ja politiikkaosaston päällikkö yhdessä. Näin ollen ihmisoikeuksista vastaavat 

yhteyspisteet, jotka käsittelevät myös ihmiskauppaa, ovat aina tiedossa.  

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat sitoutuneet levittämään tietoa ja lisäämään 

henkilöstönsä osaamista ihmiskauppaa koskevan EU:n politiikan alalla. Se on keskeinen osa EU:n 

maailmanlaajuista strategista toimintaa. 

43. Ihmiskaupan torjuntakumppanuuksiin liittyvän toimeksiannon toteuttamisesta päätettäessä on 

usein ollut asianmukaista hyödyntää nykyisiä tai laajempia poliittisia vuoropuheluita. 

Viime aikoina kohteiksi valittuihin maihin (kuten Pakistaniin ja Bangladeshiin) on muun muassa 

lähetetty muuttoliikkeen eurooppalaisia yhteyshenkilöitä ja Singaporeen on lähetetty Europolin 

virkamies. He kaikki käsittelevät työssään myös ihmiskauppaa. 

46. Komissio noudattaa sääntöjään ja käsittelee jokaisen ehdotuksen samalla tavoin varmistaakseen 

oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun. Synergia ja vuorovaikutus muiden hankkeiden 

kanssa otetaan huomioon EU:n edustustojen toteuttamissa koordinointitoimissa. 

47. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi marraskuussa 2009 toiminta-asiakirjan EU:n ulkoisen 

ulottuvuuden lujittamisesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan alalla. Komissio haluaa huomauttaa, 

että suurin osa Etelä- ja Kaakkois-Aasian valituista hankkeista oli suunniteltu ennen ihmiskaupan 

hävittämiseen tähtäävän EU:n vuosien 2012–2016 strategian hyväksymistä. Lisäksi on huomattava, 

että ihmiskauppaan puuttuminen oli vain yksi useiden eri hankkeiden lukuisista tavoitteista. On 

myös tärkeää panna merkille, että kentältä saatujen tietojen mukaan ihmiskaupan rikolliseen 
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ulottuvuuteen liittyvä työ on kansalaisjärjestöille vaikeampaa, joten ne pyrkivät mieluummin 

toteuttamaan ehkäisy- ja suojelutuomia. 

48. Indikaattoreita voidaan määritellä eri tavoin. Kyseessä on laadullinen prosessi, jonka hankkeen 

ehdottajat toteuttavat mahdollisimman hyvin hankesuunnitteluvaiheessa. 

Ehdotuspyyntömenettelyissä avustukset valitaan kilpailumenettelyssä, jonka jälkeen valitaan 

parhaat hankkeet. Ihmiskauppaa koskevia tietoja ei ole aina saatavilla, joten helposti mitattavia 

tavoitteita ja indikaattoreita on silloin vaikeampi määrittää. Kaikki kansalaisjärjestöt eivät 

myöskään pysty palkkaamaan taitavia ehdotusten laatijoita, mutta tästä huolimatta toteuttavat 

toimet yleensä tehokkaasti ja saavat niistä konkreettisia tuloksia. 

Laatikko 1  

Tilintarkastustuomioistuin viittaa Philippines1-hankkeen yleistavoitteisiin, joiden saavuttamista 

hankkeella on ainoastaan tarkoitus tukea. Hankkeella saavutettavat erityiset tavoitteet ovat riittävän 

täsmällisiä, ja asiaankuuluvien lakien täytäntöönpanon edistymisestä laadittavaa lähtötasoarviota 

koskeva indikaattori on mitattavissa. 

Bangladesh5-hankkeesta komissio haluaa huomauttaa, että vaikka konkreettiset indikaattorit olivat 

alkuvaiheessa heikkoja, EU:n edustusto teki myöhemmin muutoksia loogiseen viitekehykseen. 

Asianmukaisten SMART-tavoitteiden ja RACER-indikaattorien käyttöönotto auttoi edustustoa 

mittaamaan tuloksia paremmin sekä määrällisesti että laadullisesti loppukertomuksesta ja 

kirjanpidosta tehtävässä arvioinnissa. Hankkeella onnistuttiin saavuttamaan suunnitellut tulokset ja 

tuotokset. 

India1-hankkeessa oli ehdotuksen jättövaiheessa saatavilla maastamuutosta aiheutuvia 

keskimääräisiä kustannuksia koskeva arvio, joka perustui toisen viraston vuonna 2008 toteuttamaan 

vastaavaan selvitykseen. Lisäksi oli yleisesti tiedossa, että maastamuuttajat ja heidän perheensä 

olivat velkaantuneita maastamuuton korkeiden kustannusten vuoksi, sillä häikäilemättömät 

välitystoimistot ja välittäjät käyttivät heitä hyväkseen. Näin ollen ehdotettu indikaattori ja siihen 

liittyvät toimenpiteet olivat merkityksellisiä.  

Vaikka kattavaa tutkimusta ei pystytty toteuttamaan suunnitellulla tavalla varojen puutteen ja 

logististen rajoitteiden vuoksi, pienten ryhmien kanssa järjestettiin keskustelu- ja palautetilaisuuksia 

vaikutusten arvioimiseksi. Maastamuuton kustannukset muodostavat siten merkityksellisen 

indikaattorin, ja useat maat ovat ottaneet käyttöön toimintamalleja alentaakseen välitystoimistojen 

maksuja, joita köyhät siirtotyöläiset joutuvat maksamaan. 

49. Komissio on samaa mieltä siitä, etteivät lähtötasoarviot ole aina olennaisia tai hyödyllisiä. 

50. Komissio haluaa korostaa, että loogisen viitekehyksen muuttamisessa on rajoitteita. 

Ihmiskaupan alan indikaattoreita on erittäin vaikea määritellä, ja loogisen viitekehyksen 

muuttamisesta on sovittava edunsaajien kanssa. Joidenkin indikaattorien muuttaminen voi edellyttää 

lisää määrärahoja, mutta niitä ei ole saatavilla, joten sopimukseen ei aina päästä. 

a) Komissio huomauttaa Indonesia1-hankkeesta, että vaikka ehdotuksen arvioinnin yhteydessä 

keskustellaan yksittäisistä arvioinneista, kaikkia arvioijien huomautuksia ei ole tarpeen sisällyttää 

arviointikertomukseen. Hankehallinnoija tarkastaa sopimuksentekovaiheessa yksittäiset 

arviointilomakkeet selvittääkseen ne hankkeen heikkoudet ja vahvuudet, joita voidaan käsitellä 

asiassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti (menettelyjä koskeva PRAG-käyttöopas). Komissio 

hyväksyy indikaattoreista esitetyn arvioinnin, mutta huomauttaa, että kyseessä oli pieni hanke, joka 

sai vähän EU:n rahoitusta (99 000 euroa) ja jonka kesto oli lyhyt (18 kuukautta). 

b) Philippines2-hanke valittiin kilpailumenettelyllä (ehdotuspyyntö), ja hanke-ehdotuksen 

suunnittelun heikkoudet ja vahvuudet selvitettiin (myös tavoitteet ja looginen viitekehys). PRAG-
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oppaan 6.5.10.2 kohdassa todetaan, että ”hankintaviranomainen voi päättää, että toimen kuvaukseen 

tai määrärahoihin voidaan tehdä muita selvennyksiä tai pieniä oikaisuja, kunhan ne eivät 

kyseenalaista päätöstä avustuksen myöntämisestä eivätkä vaaranna hakijoiden yhdenvertaista 

kohtelua”. Philippines2-hankkeessa asiakirjan osien muuttaminen olisi kuitenkin vaarantanut 

hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Hanke valittiin, koska se oli paras ehdotuspyynnössä esitetyistä 

hankkeista. 

c) Nepal3-hankkeen lopullisessa arviointikertomuksessa (s. 20) todettiin, että hankkeella asetettiin 

lähtötasoarvo loogisessa viitekehyksessä määritellyille indikaattoreille. Lisäksi siinä mainittiin, että 

looginen viitekehys oli muotoiltu hyvin ja suurin osa indikaattoreista ja tavoitteista oli selkeitä. 

51. Bangladesh5-hankkeella tavoitellut tulokset ja tuotokset saavutettiin, vaikka konkreettiset 

indikaattorit otettiin tosiasiassa käyttöön vasta loogisen viitekehyksen myöhemmässä vaiheessa. 

Asianmukaisten SMART-tavoitteiden ja RACER-indikaattorien käyttöönotto auttoi edustustoa 

mittaamaan tuloksia paremmin sekä määrällisesti että laadullisesti loppukertomuksesta ja 

kirjanpidosta tehdyssä arvioinnissa. 

52.  

a) Bangladesh1-hankkeessa saatettiin olla liian kunnianhimoisia kahdella hankesuunnittelun alalla. 

Joitakin riskien vähentämistoimia kuitenkin yksilöitiin: hankkeessa pyrittiin esimerkiksi 

työskentelemään aikaisin aamulla, jolloin sähköä oli saatavilla, ja käyttämään tietokantaa off-line-

tilassa (ilman internetyhteyttä mutta sähköä käyttämällä). Vaikka tämä johti alkuvaiheen 

viivästyksiin, komissio korostaa, että hankesyklin jälkeen paikallishallinnon ja osuustoiminnan 

ministeriö on ottanut tietokannan hoitoonsa. Tietokanta on tallennettu paikallishallinnon 

internetsivustolle, ja paikallishallinnon uudistusohjelmassa koulutetaan virkamiehiä sen käyttöön. 

Hankkeen alkuvaiheen vaikeuksista selviydyttiin siis hyvin. 

b) Komissio on samaa mieltä siitä, että India1-hanke oli liian kunnianhimoinen toteutettavaksi 

erittäin monimutkaisessa poliittisessa ympäristössä, jossa lakien säätäminen vie aikaa. Hankkeen 

arviointivaiheessa riskit olivat kuitenkin tiedossa, ja silloin todettiin, että hankkeen lobbaus- ja 

kampanjointitoimet olisivat hyödyllisiä ja johtaisivat lopulta parempaan politiikkaan. Hankkeessa 

tehtiinkin useita poliittisen tason aloitteita, kuten maastamuuttoa edeltävä koulutusmoduuli. Se 

sisällytettiin heikosti koulutetuille maastamuuttajille tarkoitettuun Tamil Nadun osavaltion 

maastamuuttoa valmistelevaan koulutusohjelmaan, jonka toteuttamisesta vastaa maastamuuttajien 

suojelutoimisto. Persianlahden maissa sijaitsevien Intian suurlähetystöjen virkamiehet ryhtyivät 

ehkäiseviin toimiin suojellakseen ahdinkoon joutuneita maahanmuuttajia. Ne muun muassa toimivat 

yhteistyössä Persianlahden kohdemaiden kanssa varmistaakseen työttömäksi jääneiden intialaisten 

turvallisen paluun kotimaahan ja haastoivat vilpillisen rekrytointitoimiston oikeuteen. 

Hankkeessa laadittiin selvitys nimeltä ”Something is better than nothing: enhancing the protection 

of Indian migrant workers through bilateral agreements and Memorandum of Understanding 

(MoUs)”. Selvityksellä oli kerrannaisvaikutuksia, sillä se muun muassa kannusti toimiin 

Kansainvälisen työjärjestön ILOn jäsenmaissa. Tietyt Etelä-Aasian maiden hallitukset järjestivät 

sen perusteella hankekumppanin kanssa koulutusta tekniselle henkilöstölleen 

yhteisymmärryspöytäkirjojen laatimisesta. Hankkeella tuettiin myös Intian ja Saudi-Arabian välisen 

yhteisymmärryspöytäkirjan laatimista kotiapulaisten työstä. 

54. Useita hankkeita toteutettiin haastavissa poliittisissa ja paikallisissa toimintaympäristöissä, ja 

hankehallinnointia onkin mukautettava paikallisiin rajoituksiin. Tästä syystä viivästyksiä on 

odotettavissa tietyissä tilanteissa. 

Yleisesti ottaen komissio haluaisi lisätä, että hakijat suunnittelevat hankkeet parhaan tietonsa 

mukaisesti hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista. Ihmiskaupan torjuntatoimet ovat poliittisesti 
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arkaluonteinen asia useassa maassa, ja mukautuksia joudutaan usein tekemään tietyn maan tilanteen 

muuttuessa. Jotkin ihmiskaupan alan toimenpiteet, kuten uhrien auttaminen, eivät sinänsä ole 

kestäviä, mutta joissakin maissa niitä on kuitenkin tärkeää tukea, sillä muussa tapauksessa uhrit 

jäävät täysin ilman tukea. EU:n edustustot käsittelevät kestävyyttä kaikessa yhteydenpidossaan 

toteuttamisesta vastaaviin kumppaneihinsa, mutta kaikkia keskusteluja ei ole dokumentoitu. 

55. Hankkeiden täytäntöönpanojaksoja jatkettiin sen varmistamiseksi, että niistä saataisiin tuloksia, 

ja tiettyjen hankaluuksien kompensoimiseksi hankehallinnoinnin hyvien käytänteiden mukaisesti. 

56. Hankehallinnoijat tekevät usein muutoksia toimintojen ajoitukseen paikallisessa tilanteessa ja 

kumppaneiden tarpeissa tapahtuvien muutosten perusteella.  

Laatikko 2  

Cambodia2-hankkeen toimintojen järjestyksen muuttamisen ei voida automaattisesti katsoa 

vaikuttaneen kielteisesti hankkeen tehokkuuteen. Toimittajille viimeisellä vuosipuoliskolla 

tarjotussa toisessa koulutuksessa hyödynnettiin lehdistöanalyysiä suunnitelman mukaisesti. 

India2-hankkeesta komissio korostaa, ettei EU voinut vaikuttaa kyseisiin viivästyksiin, sillä ne eivät 

kuuluneet sen toimialaan. EU:n edustustossa valtion elinten kanssa tehdystä työstä saadun 

kokemuksen mukaan muodolliset menettelyt aiheuttavat usein pitkiä viivästyksiä. Seuraavien Intiaa 

koskevien temaattisten ehdotuspyyntömenettelyjen yhteydessä EU:n edustusto aikoo kelpuuttaa 

hakijoiksi ainoastaan kansalaisjärjestöjä ja jättää ulkopuolelle YK:n ja muut kansainväliset järjestöt. 

Viimeksi mainittujen järjestöjen on saatava hyväksynnät eri maiden ministeriöiltä, ja niitä harvoin 

saadaan ajoissa. 

57. Ihmiskaupan torjuntatoimia on joskus toteutettava siksi, etteivät maiden hallitukset ole 

sitoutuneita ratkaisemaan ongelmaa ja auttamaan uhreja. Joskus on siis toteutettava toimia 

kansalaisyhteiskunnan kanssa tilanteen muuttamiseksi ja kansallisen omavastuullisuuden 

synnyttämiseksi. 

Hankehallinnon on siis mukautettava tapauskohtaisesti toimintojen tyyppiä ja toteutusajankohtaa 

muuttuviin tarpeisiin. 

Laatikko 3  

Bangladesh1-hankkeesta komissio huomauttaa, että koulutustoiminnan toteuttamisen edellytyksenä 

todellakin oli ohjelmiston asentaminen ja käyttöönotto, johon oli saatava Bangladeshin hallituksen 

hyväksyntä. Vaikka sopimuksia jatkettiin useita kertoja, ohjelmistoa ei saatu asennettua ja 

aktivoitua ennen hankkeen päättymistä. Kumppanien ja EU:n edustuston yhteisistä toimista 

huolimatta virkamiehiä ei siis pystytty kouluttamaan ohjelmiston käyttöön. Pian hankkeen päätyttyä 

lasten rekisteröimiseen tarkoitettu ohjelmisto (LINK Migration software) sisällytettiin kuitenkin 

paikallishallinnon (LGSP-2) ohjelmistoon, joka sekin on Länsi-Bengalin hallinnon rahoittama 

hanke. Uusi hallitus aikoi aloittaa ohjelmistosta vastaavien virkamiesten kouluttamisen. 

Indonesia1-hankkeesta komissio huomauttaa, että hankkeessa järjestettiin kokouksia 

asiaankuuluvien valtion virastojen edustajien kanssa naisten voimaannuttamisen ja lastensuojelun 

ministeriön alaisuudessa. Kyseinen ministeriö johti kansallisen toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanoa. Toimintoihin tehdyt mukautukset eivät haitanneet hankkeen tavoitteiden 

saavuttamista. 

Komissio haluaa selventää, että Myanmar1-hankkeessa toimintoja toteutettiin operatiivisesti 

haastavassa ympäristössä kolmella etnisen vähemmistön asuttamalla alueella, jotka kärsivät 

äärimmäisestä köyhyydestä ja ovat etnisessä konfliktissa Myanmarin hallituksen kanssa. Haasteita 

aiheutti myös paikallisviranomaisten (Namkhamissa ja Hpa Anissa) vastustus. Toisena 

toteutusvuonna toiminnot keskeytyivät kansallisten vaalien ja uuden hallituksen muodostamisen 
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vuoksi. Useita toimintoja, kuten virkistystoimintaa, ei siis pystytty järjestämään säännöllisesti. Eri 

kylissä toimineilla 33 lastensuojeluryhmällä oli eri valmiudet sen mukaan, kuinka sitoutuneita 

kunnat olivat toimintaan, kuinka paljon yhteistyötä paikallisviranomaiset tekivät ja mikä oli alueen 

turvallisuustilanne. Haasteista huolimatta toteutus oli kokonaisuudessaan tyydyttävää.  

India1-hankkeesta voidaan todeta, että maan poliittisen päätöksentekojärjestelmän vuoksi on aina 

vaarana, ettei odotettu politiikka tai lainsäädäntö tule voimaan hankekaudella. Toteuttamisesta 

vastaavat järjestöt ja EU:n edustusto ovat tietoisia riskistä, jonka ne kuitenkin ottavat, sillä 

hankkeilla on todennäköisesti lopulta myönteinen vaikutus politiikan muotoutumiseen, jollei 

lähitulevaisuudessa niin ainakin pitkällä aikavälillä. Hankkeessa tapahtui paljon lobbausta ja 

kampanjointia, joilla pyrittiin vaikuttamaan poliittisiin päätöksentekijöihin hallituksissa ja 

parlamenteissa.  

58. Hankkeiden kestoa pidennettiin kaikissa tapauksissa suunniteltujen tulosten saavuttamiseksi ja 

kestävyyden varmistamiseksi. Jos sopimuksentekovaiheessa havaitaan, että määrärahojen tarve on 

arvioitu liian suureksi, muutoksista neuvotellaan.  

a) Regional1-hankkeesta komissio korostaa, että hankkeen toteutukseen ja määrärahojen 

käyttöasteeseen vaikuttivat paikallisten kumppanien valmiuksien sijaan pikemminkin ulkoiset 

tekijät:  

i) Intian hallitus otti käyttöön uusia sääntöjä ulkomaisen rahoituksen vastaanotosta ja 

hallinnoinnista intialaisissa kansalaisjärjestöissä. Kansalaisjärjestöjen oli siksi laadittava uudet 

strategiat ja järjestettävä uudelleen ulkomaisen rahoituksen vastaanotto ja kanavointi näiden 

sääntöjen mukaisesti. Kumppani- ja hallinnointirakenteen muutokset johtivat pitkälliseen 

vuoropuheluun ja keskusteluun EU:n edustuston kanssa. Kaikki ehdotetut muutokset eivät 

olleet EU:n sääntöjen mukaisia, ja keskusteluihin kului aikaa, mikä viivästytti toteutusta. 

Hankkeen toteutus ja rahoituksen käyttö kärsivät tämän seurauksena.  

ii) EU:n edustusto ei hyväksynyt hankkeen keston maksutonta jatkamista viivästyksen vuoksi, 

sillä jotkin ehdotetuista järjestelyistä eivät olleet kyseisten menettelyjen mukaisia. Tämäkin 

vaikutti toteutuksen tasoon. 

b) India3-hankkeessa valtion rahoitusosuuden kasvu oli myönteistä, ja sen odotetaan lisäävän 

hankkeen kestävyyttä. Komissio korostaa, että hankkeelle myönnettiin yhden vuoden maksuton 

jatko sellaisten toimintojen toteuttamiseen, jotka viivästyivät poliittisista syistä. On tärkeää huomata 

myös, että hankkeen rahoituksen vajaakäyttö havaittiin toteutuksen alkuvaiheessa, ja siihen 

puututtiin hankkeen edetessä. 

c) Regional2-hankkeen kestoa oli pidennettävä ensimmäisen kerran kahdesta syystä: lupamenettely, 

joka koski yhteistyön tekemistä valtion turvakotien kanssa, kesti pitkään ja uhrien palauttaminen 

kotimaahan viivästyi, sillä useimpien uhrien oli todistettava oikeudessa, mikä sekin vei aikaa. 

Kestoa pidennettiin toisen kerran, koska tarjoutui mahdollisuus laajentaa hankkeen toimintoja 

muiden maiden hallitusten kysynnän pohjalta. Pidennyksellä tuettiin hankkeen menestymistä ja 

toisinnettavuutta. Koska hankkeessa oli vielä käytettävissä rahoitusta, EU piti tätä hyvänä 

mahdollisuutena vahvistaa toimintaa. 

60. Komissio katsoo myötävaikuttaneensa tähän myönteiseen kehitykseen. 

61. Vaikka komissio on samaa mieltä siitä, että yksittäisiä hankkeita on vaikea yhdistää 

ihmiskaupan torjunnan yleiseen tehostumiseen, on selvää, että keskeisten paikallisten toimijoiden 

kanssa toteutetulla poliittisella vuoropuhelulla, kampanjoinnilla ja täydentävillä toimilla on 

vauhditettu muutoksia useissa maissa.  



 

10 

64. EU:n edustustot pyrkivät säännöllisesti liittämään EU:n hankkeet kehitysyhteistyökumppanien 

aloitteisiin ja hallitusten toimiin. 

Laatikko 4  

Komissio korostaa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) 

torjuntatoimien merkitystä. Komission tämän alan toimet perustuvat EU:n LIS-asetuksen 

täytäntöönpanoon. Siinä säädetään muun muassa mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä kolmansien 

maiden kanssa asetuksen kattamilla aloilla. 

Komissio ilmoitti 21. huhtikuuta 2015 Thaimaalle, että se saattaa joutua LIS-kalastuksen 

torjunnassa yhteistyöstä kieltäytyneiden maiden listalle. Päätös tehtiin perusteellisen analyysin ja 

Thaimaan viranomaisten kanssa vuodesta 2011 alkaen käytyjen keskustelujen perusteella. On 

tärkeää korostaa, että päätöksen taustalla olivat komission päätelmät siitä, että Thaimaa ei ollut 

noudattanut kansainvälisestä oikeudesta johtuvia velvoitteitaan lippu-, satama-, ranta- tai 

markkinavaltiona eikä toteuttanut toimia estääkseen ja vähentääkseen LIS-kalastusta ja 

lopettaakseen sen. 

Komissio korostaa, että tuloksellisella kalastuksen valvontapolitiikalla ja tehokkailla laittomien 

kalastuskäytäntöjen torjuntakehyksillä annetaan välillistä tukea ja voidaan siten vaikuttaa 

myönteisesti työntekijöiden oloihin ja työelämän normeihin sekä vähentää pakkotyötä, 

lapsityövoiman käyttöä ja muita ei-hyväksyttäviä työn muotoja. 

65. Komissio on tehnyt parhaansa varmistaakseen hankkeiden kestävyyden. Vaikean paikallisen 

tilanteen ja vaihtoehtoisen rahoituksen puutteen vuoksi kaikkia toimintoja ei kuitenkaan pystytty 

jatkamaan. 

EU ei pysty tarjoamaan pysyvää rahoitusta uhrien auttamiseen tai muihin jatkuviin tarpeisiin, joten 

hankkeiden kestävyys riippuu muilta kehitysyhteistyökumppaneilta tai kansallisilta hallituksilta 

saatavasta rahoituksesta, johon EU ei voi vaikuttaa. 

Laatikko 5  

Nepal1-hankkeessa EU ei pysty vaikuttamaan kansalaisjärjestöjen päätöksiin muuttaa toimintansa 

kohdetta, sillä siihen vaikuttaa jossain määrin rahoituksen saatavuus. On huomattava, että yksi 

Nepal1-hankkeen kumppaneista pystyi jatkamaan toimintoja muun rahoituksen turvin. Vaikka 

johtava kumppani ei enää toimi hankkeen kolmella alueella, paikallinen kumppani on korvannut 

sen. Tätä – eli paikallisen järjestön tai ruohonjuuritason edunsaajan valmiuksien kestävää 

kehittämistä – on pidettävä myönteisenä vaikutuksena, johon pyritään missä tahansa kansainvälisen 

kansalaisjärjestön täytäntöönpanemassa hankkeessa. Paikallinen kumppani ja paikalliset ryhmät 

ovat jatkaneet hankkeessa käynnistettyjä toimintoja mahdollisuuksien mukaan, jos tukea on saatu. 

India2-hankkeessa paikallishallintoelinten (panchayat) yhteisiä resursseja on annettu naisten oma-

apuryhmille toimintakeskusten ylläpitämiseen ja muihin toimeentuloa tukeviin toimintoihin, joita 

on tarkoitus jatkaa hankkeen päätyttyä. Resursseilla on parannettu kestävyyttä institutionaalisella 

tasolla ja rahoituksen osalta. Poliisin, paikallishallintoelinten ja naisryhmien välille on luotu 

riittävästi yhteyksiä, joiden uskotaan säilyvän myös hankkeen päätyttyä. 

Bangladesh3-hankkeessa EU:n edustusto seuraa tarkkaan rohingyapakolaisten tilannetta, mutta 

mukana olevien hallitusten välille ei ole vielä löydetty kestävää poliittista ratkaisua. EU ei voi 

vaikuttaa tähän. 

66. EU:n edustustot keskustelevat kestävyydestä ja valvovat sitä hankkeen toteuttamisesta 

vastaavien tahojen kanssa. Edunsaajat ovat kuitenkin täysin vastuussa omista toiminnoistaan (myös 

kestävyyden ja hankehallinnoinnin osalta), joiden rahoitukseen ne yleensä osallistuvat. 
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PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

68. Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä 

siitä, että ihmiskaupan hävittäminen on monimutkainen ja pitkän aikavälin prosessi, jossa on 

puututtava ilmiön perussyihin. Köyhyys, jonka tilintarkastustuomioistuin mainitsee 

huomautuksissaan, olisi myös otettava huomioon merkittävänä perussyynä. EU on selvästi pystynyt 

auttamaan Etelä- ja Kaakkois-Aasian maita ihmiskaupan torjunnassa käymällä poliittista 

vuoropuhelua ja käyttämällä avustusvälineitään. Tästä ovat osoituksena näiden maiden kanssa 

ihmiskaupan torjunnasta käytävän vuoropuhelun laadun asteittainen paraneminen sekä toimenpiteet, 

joihin monet niistä ovat ryhtyneet. Vaikka tilanne on kohentunut, on selvää, ettei ihmiskauppaa ole 

pystytty hävittämään, vaan jatkuvia toimia tarvitaan.  

69. Komissio korostaa, että se on raportoinut kattavasti EU:n strategian mukaisesti toteutetuista 

toimista ja valvonut niitä tarkkaan sekä laatinut niistä tarvittaessa kertomuksia ja selvityksiä, vaikka 

lainsäädäntö ei sitä siihen velvoitakaan. Se on esimerkiksi laatinut väliarvioinnin ihmiskaupan 

hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian täytäntöönpanosta (COM(2014) 635 final). 

Kertomuksessa, jonka laadinta ei kuulu komission lakisääteisiin velvollisuuksiin, tarkasteltiin 

strategian täytäntöönpanon etenemistä.  

Yhdessä välikertomuksen osassa tarkastellaan vuoden 2009 toiminta-asiakirjan mukaisesti vuodesta 

2012 lähtien toteutettuja toimia, joilla lujitetaan EU:n ulkoista ulottuvuutta ihmiskaupan 

torjunnassa.  

Myös komission laatima ensimmäinen kertomus ihmiskaupan torjumisen edistymisestä 

(COM(2016) 267 final) ja sen liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja 

(SWD(2016) 159 final) sisältävät valtavasti tietoa EU:n ihmiskaupan torjuntastrategian yhteydessä 

toteutetuista toimista ja niistä saaduista tuloksista. 

Komissio haluaa korostaa, että jotkin EU:n ihmiskaupan torjuntastrategiaan liittyvät raportit ja muut 

tuotokset ovat yleisön saatavilla ihmiskaupan torjuntaa koskevalla komission sivustolla:  

 komission yksiköiden valmisteluasiakirja Mid-term report on the implementation of the EU 

strategy towards the eradication of trafficking in human beings, Bryssel, 17.10.2014 

(SWD(2014) 318 final) 

 kertomus edistymisestä ihmiskaupan torjunnassa (2016) (ihmiskaupan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU 20 

artiklassa edellytetty), Bryssel, 19.5.2016 (COM(2016) 267 final), ja kertomuksen liitteenä 

oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Bryssel, 19.5.2016 (SWD(2016) 159 final) 

 komission kertomus sen arvioimisesta, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat 

toimenpiteet ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU noudattamiseksi, annettu direktiivin 23 artiklan 

1 kohdan mukaisesti (COM(2016) 722). 

 direktiivin 2011/36/EU 23 artiklan 2 kohtaan perustuva komission kertomus, jossa arvioidaan 

sellaisen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön vaikutusta ihmiskaupan ehkäisyyn, jossa 

säädetään rangaistavaksi teoksi ihmiskaupan hyväksikäytön kohteena olevien palvelujen käyttö 

(COM(2016) 719). 

Kaikki strategiaan kirjatut tuotokset on soveltuvin osin julkaistu komission ihmiskaupan 

torjuntasivustolla (http://ec.europa.eu/anti-trafficking/). Sellaisia ovat muun muassa komission 

rahoittamien ihmiskaupan torjuntahankkeiden kokonaisvaltainen tarkastelu (2016) sekä lukuisat 

muut alan selvitykset. 
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70. Euroopan ulkosuhdehallinto haluaa korostaa, että ihmiskaupan torjumiseen sitoutuneita 

kumppanuuksia saadaan muodostettua käymällä kyseessä olevien maiden ja alueellisten foorumien, 

kuten ASEANin ja ASEMin, kanssa rakentavaa vuoropuhelua laajemmista asiakokonaisuuksista. 

Tällaisia kokonaisuuksia, joiden yhteydessä ihmiskauppaa parhaillaan käsitellään, ovat 

ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyöapu. Prosessi vaatii aikaa, resursseja ja tiivistä yhteistyötä alan 

toimijoiden kanssa alueella. 

On aiheellista toistaa, että ihmiskaupan monialaisen luonteen vuoksi on loogista puuttua siihen 

laajemmassa asiayhteydessä kattavampia toimintamalleja ja välineitä käyttäen. Kuten 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todettiin, huomiota olisi kiinnitettävä esimerkiksi 

ihmisoikeuksiin, köyhyyden vähentämiseen, oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, 

rajaturvallisuuteen, järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen ja muuttoliikkeen hallintaan. Näillä 

aloilla on keskeisen tärkeää puuttua useisiin ihmiskaupan perussyihin ja työntötekijöihin. 

Suositus 1  

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto hyväksyvät suosituksen. Vuoden 2016 jälkeistä 

toimintapoliittista kehystä ja ihmiskaupan torjuntatoimia kehitettäessä otetaan huomioon erityisesti 

suositus siitä, että neuvostolle olisi ehdotettava (joko maantieteellisten tai temaattisten) ensisijaisten 

tavoitteiden luettelon päivittämistä. 

Tätä strategista perustaa noudatetaan, kun alueen ihmiskaupan torjuntatavoitteita tarkastellaan 

valmisteltaessa seuraavaa rahoitussuunnittelujaksoa vuonna 2019. Siihen liittyvät toimintaohjeet 

ovat uudistettujen tavoitteiden mukaiset. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa 

eurooppalaisessa rahoitusvälineessä yhdeksi ohjelmasuunnittelun painopisteeksi Etelä- ja Kaakkois-

Aasian osalta voitaisiin ottaa toimet ihmiskaupan hävittämiseksi. 

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto pyrkivät ottamaan ihmiskaupan vahvemmin esille 

yksittäisten maiden kanssa sekä ihmisoikeuksista että muista asiaankuuluvista politiikoista 

parhaillaan käytävässä vuoropuhelussa. Samalla lisätään nykyistä poliittista ja teknistä raportointia. 

Komissio aikoo hyödyntää yksiköiden yhteistä valmisteluasiakirjaa EU's activities on gender 

equality and women’s empowerment in the EU's external relations, jossa käsitellään muun muassa 

nais- ja lapsikauppaa, ja ehdottaa indikaattoreita ja esimerkkejä myönteisistä toiminnoista.  

71. Komissio muistuttaa, että tietojen vähäisyyden vuoksi ja siksi, että järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen liittyvään laittomaan toimintaan on usein vaikea puuttua, tavoitteita ja indikaattoreita 

oli hankala muotoilla, ja niistä tuli väistämättä tietyssä määrin subjektiivisia. Asianomainen EU:n 

edustusto pyrki puuttumaan havaittuihin heikkouksiin tuolloin noudatettujen EU:n menettelyjen 

mukaisesti. Lähes kaikkien hankkeiden toteuttamisesta vastasi kansalaisjärjestö. Hankesopimusten 

tarkistamiseen oli saatava kyseisen kansalaisjärjestön hyväksyntä, eikä se aina ollut samaa mieltä 

asiasta. On tärkeää toistaa, että useimmista hankkeista saatiin hyviä tuloksia huolimatta 

indikaattorien satunnaisista heikkouksista. 

Hankkeiden ja muiden välineiden yhteisvaikutuksesta Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio 

korostavat, että ihmiskaupan torjumista koskevat EU:n avustushankkeet vaikuttavat erittäin 

myönteisesti aiheesta käytävään EU:n poliittiseen vuoropuheluun. Ne ovat vahvistaneet toisiaan. 

72. Komissio ottaa tyytyväisenä vastaan tilintarkastustuomioistuimen myönteisen arvion 

hankkeiden valvonnasta. Vaikka komissio on samaa mieltä siitä, että yksittäisiä hankkeita on vaikea 

yhdistää ihmiskaupan torjunnan yleiseen tehostumiseen, on selvää, että keskeisten paikallisten 

toimijoiden kanssa toteutetulla poliittisella vuoropuhelulla, kampanjoinnilla ja täydentävillä toimilla 

on vauhditettu muutoksia useissa maissa.  
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Kansallisen omavastuullisuuden puutteesta on todettava, että ihmiskaupan torjuntatoimia on joskus 

toteutettava siksi, etteivät maiden hallitukset ole sitoutuneita ratkaisemaan ongelmaa ja auttamaan 

uhreja. Tilanteen muuttamiseksi ja kansallisen omavastuullisuuden synnyttämiseksi on siis 

toisinaan toteutettava toimia kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

Komissio pyrkii kaikin keinoin varmistamaan hankkeiden kestävyyden. Jotkin toiminnot, kuten 

uhrien auttaminen, edellyttävät kuitenkin rahoitusta, jota hallitukset eivät useinkaan myönnä 

riittävästi. Tähän EU ei voi vaikuttaa. 

Suositus 2  

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto hyväksyvät tarkastuksen kohdemaita koskevan 

suosituksen. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto pitävät kaikkia tilintarkastustuomioistuimen 

luettelemia toimenpiteitä erittäin merkityksellisinä. Näihin operatiivisiin vaiheisiin kiinnitetään 

entistä enemmän huomiota, kun ihmiskaupan torjuntatoimia valmistellaan ja toteutetaan Etelä- ja 

Kaakkois-Aasian mahdollisissa prioriteettimaissa ja -alueilla. 



 
Tapahtuma Päivämäärä 

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi 15.3.2016 

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle 
tarkastuskohteelle) 

16.3.2017 

Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 2.5.2017 

Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu 
kaikilla kielillä 

8. � .2017 
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Ihmiskaupan on todettu kuuluvan EU:n keskeisiin 
uhkatekijöihin. EU on sitoutunut torjumaan sitä rajojensa 
sisä- ja ulkopuolella. Tarkastuksessa tutkittiin ihmiskaupan 
torjuntaa koskevan EU:n lähestymistavan kattavuutta. 
Lisäksi tutkittiin, kyettiinkö EU:n hankkeilla edistämään 
vaikuttavasti ihmiskaupan torjuntaa Etelä- ja 
Kaakkois-Aasiassa. Ihmiskaupan hävittäminen on 
väistämättä pitkän aikavälin prosessi, jossa on puututtava 
perussyihin ja estettävä rikollisverkostojen toiminta. 
Tilintarkastustuomioistuin totesi tämän huomioon ottaen, 
että EU on kyennyt tukemaan ihmiskaupan torjuntaa 
Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa osittain vaikuttavasti. 
Kertomuksessa suositetaan, että ihmiskaupan torjuntaa 
koskevaa strategista kehystä kehitetään edelleen ja 
optimoidaan hankkeiden vaikutus sisällyttämällä ne 
kattavaan kehykseen.
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