Ihmiskaupassa on kyse toisen ihmisen kontrolloimisesta ja hyväksikäyttämisestä. Tämä voi
tapahtua joko erehdyttämällä, painostamalla tai käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa
tai turvatonta tilaa. Ihmiskauppa on rikos joka loukkaa yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta.
Seuraava jäsennys käsittää joitain yleisimpiä ihmiskaupan tunnusmerkkejä: hyväksikäytön
muotoja, kontrolloinnin keinoja ja mahdollisia viitteitä alisteisesta asemasta. Kyseessä ei ole
tarkistuslista vaan ensivaiheen tunnistamista helpottava kooste. Tähän kiteytetyt muodot, keinot
ja viitteet etukäteen läpi käymällä voi valpastua havaitsemaan ihmiskauppaa.

• työvoiman hyväksikäyttö
pakottaminen tai
• prostituutioon
painostaminen
• muu seksuaalinen hyväksikäyttö
• elin- tai kudoskauppa
• laiton adoptio
• avioliittoon pakottaminen tai painostaminen
toimintaan pakottaminen tai
• rikolliseen
painostaminen
• kerjäämiseen pakottaminen tai painostaminen
pakottaminen tai
• kotitaloustöihin
painostaminen

ASKELMERKIT
DIALOGISEEN
TUNNISTAMISEEN

• erehdyttäminen
• velkaannuttaminen
• kiristäminen
• fyysinen väkivalta
• seksuaalinen väkivalta
• henkinen väkivalta
• hengellinen väkivalta
• sosiaalinen eristäminen
• liikkumisvapauden rajoittaminen
• systemaattinen väärän tiedon antaminen
• uhkailu väkivallalla
• uhkailu oleskelustatukseen liittyen
• uhkailu sosiaalisella häpäisyllä
• uhkailu ihmisen läheisiin liittyen

• takavarikoitu passi
matkustus• takavarikoidut
asiakirjat
siitä missä
• tietämättömyys
maassa tai millä paikka•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kunnalla on
joku toinen hoitaa asioita
ihmisen puolesta
ei mahdollisuutta liikkua yksin
ilman saattajaa
ei mahdollisuutta käydä
terveyspalveluissa
seksuaalisen hyväksikäytön
tapauksissa ei mahdollisuutta suojautua seksitaudeilta tai
käyttää ehkäisyä
päihderiippuvuuden aiheuttaminen tai ylläpitäminen
hyväksikäytön mahdollistamiseksi
papereiden tai sopimuksien allekirjoittaminen joiden sisällöstä
ihmisellä itsellä ei ole tietoa
säätilaan sopimattomat vaatteet
alaikäisellä on omia lapsia
lapsi ei käy koulua
lapsi ei käy neuvolassa tai terveystarkastuksissa
lapsi ei vaikuta vanhempina esiintyvien omalta lapselta

• kohtuuton velkataakka
tietoa velan määrästä tai
• eikertymisperusteista
• pankkitili jonkun toisen hallinnassa
• taloudellinen vastuu läheisistä

• eristyneisyys
tai olematon vapaus liikkua
• rajoitettu
ympäristössä
tai olematon mahdollisuus pitää yhteyttä
• rajoitettu
läheisiin tai muihin ihmisiin
• ihmisen tulkkina toimiva vaikuttaa tulkkaavan omiaan
• läheisten oireilu

• fyysisen väkivallan merkit
• kudosten tai elinten poistoon viittaavat merkit terveydentilassa
• hoitamattomat krooniset sairaudet
• ei raskaudenseurantaa
• infektiot
• nälkiintyneisyys
• henkilökohtaisen hygienian puutteet

• asuminen työpaikalla
taloudessa jossa joutuu
• asuminen
työskentelemään
maatalousrakennuksessa,
• asuminen
rakennustyömaan parakissa tai muissa
•
•

asumiskelvottomissa tai epäinhimillisissä
olosuhteissa
ei mahdollisuutta poistua vapaasti
asunnosta
ei omaa avainta paikkaan jossa asuu

• fyysinen väkivalta työpaikalla
mahdollisuutta neuvotella
• eityöolosuhteista
työsopimusta tai useita sisällöltään
• eipoikkeavia
työsopimuksia samasta
työsuhteesta

• ei palkkaa tai liian vähän palkkaa
• ylipitkät työpäivät
• ei vapaapäiviä
• ei sairauslomaa

• jatkuvat painajaiset
• paniikkireaktiot
• muistamattomuus
• aggressiivisuus
• harhaisuus
• pakkomielteisyys
• lamaantuminen
väkivallasta itselle tai
• pelko
läheisille
• pelko maasta poistamisesta
• pelko sosiaalisesta häpäisystä
itseä koskevien
• pelko
arkaluontoisten kuvien tai tietojen
leviämisestä

• luottamuksen puute
• itkuisuus
• ylivarovaisuus
• epäluuloisuus
• hyökkäävyys
• valehtelu
• haluttomuus puhua omasta tilanteesta

