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On selvää, että Suomessa tapahtuu seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Sen uhrit eivät 

kuitenkaan ohjaudu avun piiriin yhtä usein kuin esimerkiksi 

työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrit, joita 

Suomessa tunnistetaan lukuisia vuosittain.  

Alkuvuodesta 2018 tähän on kuitenkin tullut muutos. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on alkuvuodesta 

otettu asiakkaaksi 12 Suomessa seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi joutunutta 

henkilöä. Määrä on edelleen vähäinen, mutta silti 

merkittävästi suurempi kuin aiempina vuosina. Mm. tämä 

selviää auttamisjärjestelmän tuoreista tilastoista. 

Tässä puolivuotiskatsauksessa kerromme myös 

auttamisjärjestelmän projekteista ja kampanjoista, joiden 

kautta ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja avun piiriin 

ohjautumista pyritään parantamaan edelleen. 

Erityisesittelyssä on rikollisuuteen pakottaminen, yllättävän 

yleinen ihmiskaupan muoto, jota on vaikeaa tunnistaa 

ihmiskaupaksi. 

ALUKSI 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ylläpi-

tämät uudistetut ihmiskauppa.fi –verkkosivut 

avautuivat kesäkuun 2018 lopussa.  

Sivusto tarjoaa nyt tehokkaammin tietoa ihmiskaupan 

vastaisesta työstä sekä ihmiskaupan uhrin tunnistami-

sesta ja kohtaamisesta. Sivustolla  neuvotaan, kuinka 

mahdollinen uhri ohjataan auttamisjärjestelmään ja 

Tietoa auttajille –osiosta löytyvät myös lomakkeet, joilla 

henkilöä voi esittää auttamisjärjestelmän asiakkaaksi.  

Sivustolla on myös oma osionsa kotikunnille, joiden 

asiakkaana on ihmiskaupan uhri.  

Mahdolliselle ihmiskaupan uhrille tarjotaan useita eri 

väyliä avun saamiseen joko valtiolta tai järjestöiltä. 

Myös yhteydenottotapoja on useita: soitto infopuheli-

meen, yhteydenottolomake sekä live chat -palvelu. Chat 

on aluksi auki vain tiistaisin klo 13 - 15, mutta sen käy-

tön laajentamista suunnitellaan.  

Apua uhrille –osion kautta mahdollinen uhri voi tunnis-

taa tilanteensa ja hakeutua avun piiriin, joko auttamis-

järjestelmään tai valitsemansa järjestön suojaan.   

Auttamisjärjestelmään otettiin yhteyttä verkkosivujen 

kautta jo samana päivänä kun uudistettu sivusto 

avattiin. Yhteyttä ottanut henkilö oli joutunut ihmis-

kauppaan viittaaviin olosuhteisiin ja pyysi apua.  

Sivuston kehittämiseen on saatu tukea Euroopan unio-

nin sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P). 

UUDISTUNEET IHMISKAUPPA.FI -SIVUT 
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Auttamisjärjestelmä valmistelee esitutkintaviranomai-
sille tarkoitettua koulutuspakettia sekä selvitystä lapsi-
kaupan tilasta Suomessa. 
 
Esitutkintaviranomaisille tarkoitettu koulutuspaketti sisältää 

kaksi erillistä verkkokoulutusmoduulia, jossa syvennytään 

ihmiskauppailmiöön ja sen erityispiirteisiin esitutkinnoissa. 

Kyseessä on laaja koulutuspaketti, jota voivat käyttää sekä 

aloittelevat esitutkintaviranomaiset että alan konkarit. Mo-

duulit on rakennettu yhteistyössä Poliisihallituksen, Rajavar-

tiolaitoksen esikunnan, Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja 

merivartiokoulun kanssa ja ne saadaan käyttöön syksyllä 

2018, kun varsinaiset lähikoulutukset moduuleista alkavat.  

 

Lähikoulutuksia järjestetään ympäri Suomea kaikilla 11 poliisi-

laitoksella sekä Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköissä. Lähi-

koulutuksilla pystytään antamaan noin 200–300 esitutkintavi-

ranomaiselle työvälineitä ihmiskauppailmiön torjumiseen. 

 

Lapsikauppaselvityksen tarkoituksena on selvittää lapsikaupan 

tilannetta Suomessa. Keskeisiä kysymyksiä selvitykselle ovat 

esimerkiksi: Millaisia muotoja lapsiin kohdistuva ihmiskauppa 

Suomessa saa? Millaisia tapauksia on tullut viranomaisten, 

järjestöjen ja muiden tietoon? Miten tietoon tulleissa tapauk-

sissa on toimittu? Miten lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa 

voidaan Suomessa tunnistaa ja ennaltaehkäistä?  

 

Selvitys toteutetaan yhteistyössä YK:n alaisen Euroopan krimi-

naalipolitiikan instituutti HEUNI:n kanssa vuoden 2018 aikana. 

Raportti julkaistaan vuoden 2019 alkupuolella. 

 

Sekä esitutkintaviranomaisten koulutusmoduulit että lapsi-
kauppaselvitys ovat osa auttamisjärjestelmän koordinoimaa 
IHME-hanketta. IHME-hanke saa tukea Euroopan unionin si-
säisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).  

Huomaa ihmiskaupan uhri ja kerro avusta,  

johon hänellä on oikeus 

 

Kuinka ihmiskaupan uhri tunnistetaan ja kuinka hänet 

voisi ohjata avun piiriin? Näihin kysymyksiin vastaa ihmis-

kaupan uhrien auttamisjärjestelmän uusi kampanja. Syk-

syllä 2018 käynnistyvä kampanja on suunnattu viranomai-

sille, järjestöille sekä muille toimijoille, jotka saattavat 

työssään kohdata ihmiskaupan uhreja.  

Kampanjajulisteet kehottavat näkemään näkymättömiä, 

eli tunnistamaan piilorikollisuutena tunnetun ihmiskau-

pan uhreja keskuudessamme.  Julisteet ohjaavat hake-

maan lisätietoa ihmiskauppa.fi –nettisivuilta. Julisteiden 

lisäksi kampanjaan kuuluu myös esite, jossa annetaan 

lyhyet ja ytimekkäät ohjeet ihmiskaupan uhrin kohtaami-

seen ja avun piiriin ohjaamiseen. 

Julisteita ja esitteitä voi  tilata osoitteesta ihmiskaup-

pa.auttamisjarjestelma@migri.fi tai soittamalla auttamis-

järjestelmän infonumeroon 029 54 63 177. 

 

NÄE NÄKYMÄTTÖMIÄ –KAMPANJA 

KOULUTUSTA ESITUTKINTAVIRANOMAISILLE JA TUTKIMUS LAPSIKAUPASTA 
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RIKOLLISIIN TEKOIHIN PAKOTTAMINEN ON  

IHMISKAUPPAA 

HUUMEVELKOJA PERITTÄESSÄ VELALLINEN SAATTAA JOUTUA TEKEMÄÄN RIKOKSIA TAHTONSA VASTAISESTI.  JOIS-

SAIN TAPAUKSISSA KYSEESSÄ VOI TUOLLOIN OLLA IHMISKAUPPA. RIKOLLISUUTEEN PAKOTTAMISEN UHRIKSI VOI 

JOUTUA MYÖS VAIKKAPA LAPSI, JOTA HUOLTAJA KÄYTTÄÄ OSANA RIKOLLISTA TOIMINTAA. JOS UHRI EI PYSTY HA-

KEMAAN APUA TAI KERTOMAAN TILANTEESTAAN, HÄNET SAATETAAN TUOMITA RIKOKSISTA, JOIDEN TEKEMISEEN 

HÄNET ON PAKOTETTU. 

"Päihdevelkoja peritään yhä julmemmin. 

Huumevelkaisia pakotetaan tekemään 

velkoja vastaan rikoksia.” Näin totesi 

Oulun poliisilaitoksen poliisimies sano-

malehti Kalevan haastattelussa vuonna 

2007. Hän jatkoi toteamalla, että velalli-

nen on helppo saada tekemään erilaisia 

keikkoja. Poliisin mukaan väkivalta tai 

sen uhka ei kohdistu pelkästään velalli-

seen, vaan myös hänen perheeseensä ja 

muihin lähiomaisiin. 

Ilmiö ei ole uusi 

Rikolliseen toimintaan pakottaminen ja 

siitä hyötyminen on yksi ihmiskaupan 

muodoista. Se voi tarkoittaa henkilön 

painostamista esimerkiksi taskuvarkauk-

siin, myymälävarkauksiin, huumausainei-

den laittomaan kauppaamiseen, väkival-

tarikoksiin tai muuhun rangaistavaan 

toimintaan.  

Uhrilla ei ole mahdollisuutta kieltäytyä 

rikollisesta toiminnasta tai poistua tilan-

teestaan. Uhri ei myöskään saa pitää 

rikoksilla kerättyä taloudellista tuottoa 

vaan tuotto tulee luovuttaa hyväksi-

käyttäjälle kokonaan tai osittain.  

Ilmiö ei ole uusi,  sitä on vain hyvin vaike-

aa tunnistaa. Suomessa ihmiskaupan 

uhrien auttamisjärjestelmään on ohjau-

tunut sen  12-vuotisen olemassaolon 

aikana vain kourallinen henkilöitä, joiden 

on arvioitu joutuneen rikollisuuteen pa-

kottamiseen liittyvän ihmiskaupan uhrik-

si.  Uhreja on todennäköisesti kuitenkin 

huomattavasti enemmän.  

Uhri pelkää rangaistusta kahdelta 

taholta 

Rikollisuuteen pakottamisen uhri on 

erittäin hankalassa asemassa. Jäädessään 

kiinni tekemistään rikoksista hän  ei ko-

kemansa painostuksen ja uhkailun vuoksi 

voi kertoa viranomaisille hyväksikäyttäjis-

tään. Näin ollen uhri päätyy saamaan 

rangaistuksen rikoksista. Uhri uskoo, että 

hyväksikäyttäjistä kertomisella olisi huo-

mattavasti raskaammat seuraukset, jotka 

voisivat kohdistua myös uhrin läheisiin. 

Rikoksista kiinni jäänyt uhri leimautuu 

helposti ”tavalliseksi pikkurikolliseksi”, 

joka on aiheuttanut ongelmansa itse. Jos 

uhri on lisäksi vaikkapa päihderiippuvai-

nen, häntä ei saateta pitää kovin uskotta-

vana ihmiskaupan uhrina. 

Tapauksissa, joissa vanhemmat tai muut 

huoltajat teettävät alaikäisellä huolletta-

vallaan vaikkapa taskuvarkauksia, voi 

lapsi kokea tilanteen normaalina eikä 

halua eikä uskalla asettua huoltajiaan 

vastaan.  Tiiviistä yhteisöstään riippuvai-

nen ja haavoittuva aikuinen voi joutua 

vastaavaan asemaan. 

Uhria ei tulisi tuomita rikoksista 

Ihmiskauppaa sääntelevien kansainvälis-

ten sopimusten mukaan ihmiskaupan 

uhria ei saa rangaista rikoksista, joihin 

hänet on pakotettu. Nämä säädökset 

eivät kuitenkaan voi käytännössä toteu-

tua, jos uhri ei uskalla kertoa kokemuk-

sistaan, eivätkä viranomaiset osaa muu-

toin tunnistaa häntä ihmiskaupan uhriksi. 

Lisää rikollisuuteen pakottamisesta sekä 

muista ihmiskaupan muodoista kerro-

taan www.ihmiskauppa.fi –sivustolla.  

Lähde: Kaleva  4.12.2007  
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SUOMESSA UHRIUTUNUT USEIMMIN 

 SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN UHRI 

AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ON ALKUVUODESTA 2018 HAKEUTUNUT ENNÄTYSMÄÄRÄ UUSIA ASIAKKAITA. UUSIS-

TA ASIAKKAISTA LIKI 40 PROSENTTIA ON JOUTUNUT IHMISKAUPPAAN VIITTAAVIIN OLOSUHTEISIIN SUOMESSA TAI 

HEIDÄN HYVÄKSIKÄYTTÖNSÄ ON ALKANUT ULKOMAILLA MUTTA JATKUNUT SUOMESSA.  USEIMMITEN SUOMES-

SA HYVÄKSIKÄYTETTY HENKILÖ OLI JOUTUNUT SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN KOHTEEKSI.  

 

Auttamisjärjestelmään on vuosi vuodelta 

hakeutunut entistä enemmän mahdolli-

sia ihmiskaupan uhreja. Se, että asiakas-

määrät rikkovat joka vuosi edellisvuoden 

ennätyksen, ei ole enää uutinen.  

Merkittävää on se, että vuoden 2018 

alkupuoliskolla on tunnistettu tavallista 

enemmän nimenomaan Suomessa seksu-

aaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmis-

kaupan uhriksi joutuneita henkilöitä. 

Alkuvuodesta heitä on tunnistettu ja oh-

jattu viranomaisavun piiriin 12. 

 Suomessa on perinteisesti tunnistettu 

etenkin työvoiman hyväksikäytön uhriksi 

joutuneita henkilöitä. Tilanne on ollut 

lähes kaikissa muissa EU-valtioissa täysin 

päinvastainen, ja Suomea on usein kriti-

soitu siitä, ettei seksuaaliseen hyväksi-

käyttöön liittyvän ihmiskaupan, esimer-

kiksi prostituutioon pakottamisen, uhreja 

tunnisteta.  

Vuoden 2018 alkupuoliskolla tunnistettu-

jen uhrien määrä on tietenkin edelleen 

vähäinen verrattuna siihen, kuinka paljon 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää 

ihmiskauppaa Suomessa voi olla. Uhrit, 

jotka eivät ole halunneet hakea apua 

viranomaisilta, ovat voineet saada apua 

ihmiskaupan uhreja auttavilta järjestöil-

tä. Nämä apua saaneet uhrit eivät näy 

auttamisjärjestelmän tilastoissa.  

Moni uhri ei koskaan uskalla, pysty tai 

halua irrottautua tilanteestaan ja hakeu-

tua avun piiriin. Heihin ja heidän lähei-

siinsä voi kohdistua kiristystä, painostus-

ta ja uhkailua, joka estää avun hakemi-

sen. Osaa taas ei koskaan tunnisteta, 

eivätkä he saa tietoa tarjolla olevasta 

avusta. 

Suomessa hyväksikäytettyjä 30 

Alkuvuodesta auttamisjärjestelmän asi-

akkuuteen otettiin 76 mahdollista ihmis-

kaupan uhria. Heistä kolmenkymmenen 

kohdalla hyväksikäyttö oli joko osittain 

tai kokonaisuudessaan tapahtunut Suo-

messa. Työvoiman hyväksikäyttöön liitty-

vän ihmiskaupan tai sen lähirikoksen 

uhriksi arvioitiin Suomessa joutuneen  10 

henkilöä. Neljän ihmisen arvioitiin joutu-

neen avioliittoon pakotetuksi. Samoin 

neljän henkilön arvioitiin joutuneen 

muunlaisen ihmiskauppaan liittyvän hy-

väksikäytön, esimerkiksi rikollisuuteen 

pakottamisen kohteeksi.   

Suomessa hyväksikäytetyksi joutuneista 

henkilöistä noin kolmannes oli hyväksi-

käyttötilanteessa ollut Suomessa ilman 

laillista oleskeluoikeutta. Laittoman oles-

kelun takana oli kuitenkin vain harvoin 

henkilön saama kielteinen turvapaikka-

päätös.  

Turvapaikanhakijoita Suomessa hyväksi-

käytetyistä oli samoin kolmannes. Mo-

nella heistä turvapaikkaprosessi oli jo 

valitusvaiheessa. Kolmanneksella Suo-

messa uhriutuneista oli joko oleskelulupa 

Suomeen, yleensä työnteon tai per-

hesiteen perusteella, tai he olivat Suo-

men tai muun EU-maan kansalaisia.  

Luvut aiempia vuosia suurempia 

Auttamisjärjestelmään esitettiin alkuvuo-

desta 2018 yhteensä 115 henkilöä, joista 

76 otettiin auttamisjärjestelmän asiak-

kaaksi. Viisi esitystä odottaa edelleen 

ratkaisua. Edellisvuonna esityksiä vas-

taanotettiin 88 ja uusia asiakkuuksia syn-

tyi 55. Vuonna 2016 esityksiä tehtiin 74 

ja uusia asiakkaita otettiin 45.   

Alkuvuoden 2018 uudet asiakkaat edus-

tavat 29 eri kansalaisuutta. Alaikäisiä 

uusista asiakkaista on kuusi. 

Siirtolaisuus ja ulkomaalaisuus riski-

tekijöitä 

Uusista asiakkaista vain vajaa neljännes 

oli joutunut ihmiskaupan uhriksi omassa 

kotimaassaan, tosin joidenkin henkilöi-

den kohdalla hyväksikäyttö oli saattanut 

alkaa omassa kotimaassa ja jatkua ulko-

mailla. Suomessa uhriksi joutuneista lä-

hes kaikki olivat muun valtion kuin Suo-

men kansalaisia. Yhteensä kotimaansa 

ulkopuolella ihmiskaupan uhriksi oli jou-

tunut 76 prosenttia uusista asiakkaista.  

Vaikeiden olosuhteiden vuoksi kotimaas-

taan paenneisiin henkilöihin vaikuttaisi 

auttamisjärjestelmän tilastojen perus-

teella  kohdistuvan korkea riski  joutua 

ihmiskaupan kohteeksi.  

Lisäksi suuri osa uusista asiakkaista oli 

joutunut hyväksikäytön kohteeksi läh-

dettyään ulkomaille työn tai työlupaus-

ten perässä. Pieni osa oli lähtenyt ulko-

maille harjoittamaan prostituutiota, 

mutta joutunutkin ihmiskauppaan viittaa-

viin olosuhteisiin. 

76 UUTTA ASIAKASTA, JOISTA KUUSI ALAIKÄISIÄ 
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UUDET ASIAKKAAT TILASTOINA 1.1.—30.6.2018 
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Lakimiehet merkittävä tunnistaja 

Asianajajat ja lakimiehet ovat nousseet 

merkittäväksi ryhmäksi mahdollisten ihmis-

kaupan uhrien tunnistamisessa ja avun 

piiriin ohjaamisessa. Usein uhri saattanut 

etsiä oikeudellista apua Suomessa koke-

miinsa ongelmiin, jolloin lakimies/

asianajaja on tunnistanut hänet mahdolli-

seksi ihmiskaupan uhriksi. Oikeusavustajat 

tunnistavat paljon myös merkkejä Suomen 

ulkopuolella tapahtuneesta hyväksikäytös-

tä.  

Maahanmuuttovirastosta ja vastaanotto-

keskuksista on edelleen tehty lukuisia esi-

tyksiä henkilön ottamiseksi auttamisjärjes-

telmän asiakkaaksi. Maahanmuuttoviras-

ton tekemät esitykset koskevat yleisimmin 

Suomen ulkopuolella hyväksikäytettyjä 

henkilöitä. Vastaanottokeskuksissa tunnis-

tetaan sekä Suomessa että ulkomailla hy-

väksikäytettyjä.  

Merkittävää on sekin, että kymmenen 

mahdollista ihmiskaupan uhria on löytänyt 

avun itse. Auttamisjärjestelmä toivoo, että 

uudistetut ihmiskauppa.fi –nettisivut osal-

taan vaikuttavat tämän luvun nousemiseen 

jatkossa. 

HE OHJASIVAT IHMISKAUPAN UHREJA AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 

    AUTTAMISJÄRJESTELMÄN KAIKKI ASIAKKAAT 30.6.2018 - ENNÄTYSMÄÄRÄ 

Ratkaisut esityksiin (115)  

Nigerian kansalaiset suurin ryhmä 

Auttamisjärjestelmän kokonaisasiakasmäärä on 

korkeampi kuin koskaan aiemmin. Asiakkaita 

järjestelmässä on  299. Asiakkaiden alaikäisiä 

lapsia järjestelmässä on lisäksi 80, jolloin palve-

luiden piirissä on yhteensä 379 henkilöä. Tätä 

tilannekatsausta julkaistaessa luku on edelleen 

kasvanut. 

Asiakkaista 119 on miehiä tai poikia ja 180 naisia 

tai tyttöjä. Alaikäisiä asiakkaista on 14 henkilöä, 

tosin yhteensä 40 nykyisistä asiakkaista on 

otettu järjestelmään heidän ollessaan alaikäisiä. 
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Auttamisjärjestelmässä työskentelee kolme sosiaalityön am-

mattilaista ja neljä ylitarkastajaa. Auttamisjärjestelmän sosi-

aaliohjaajien virkapaikat ovat Joutsenon vastaanottokeskuk-

sessa sekä Oulun vastaanottokeskuksessa. Uusi sosiaalityön-

tekijä on aloittanut auttamisjärjestelmän palveluksessa 

1.6.2018. Hänen virkapaikkanaan on Helsinki. Hän tekee 

auttamisjärjestelmän asiakastyötä yhdessä sosiaaliohjaajien 

kanssa. Ylitarkastajat työskentelevät sekä Helsingissä että 

Joutsenossa.  

Kesällä 2018 auttamisjärjestelmässä työskentelee hallinnon 

puolella myös korkeakouluharjoittelija. 

Sekä ylitarkastajat että sosiaalityön ammattilaiset tekevät 

liikkuvaa työtä ja matkustavat ympäri Suomea asiakasasiois-

sa, kouluttamassa sekä erilaisissa verkostoissa ja tapahtumis-

sa puhumassa ja keskustelemassa ihmiskauppaan liittyvistä 

ilmiöistä ja asioista.  

Merkittävän työpanoksensa auttamisjärjestelmän toiminnalle 

antavat myös Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja sekä 

auttamisjärjestelmän asiakkaiden asioita käsittelevä  ja autta-

misjärjestelmälle konsultaatioapua antava terveydenhoitaja. 

IHME-hankkeen projektipäällikkö toimii myös osana autta-

misjärjestelmän tiimiä.  

 

AUTTAMISJÄRJESTELMÄN HENKILÖKUNTA  

Lisätietoa antavat: 

Ylitarkastaja Katri Lyijynen 

P. 02954 63 223 

Ylitarkastaja Terhi Tafari 

P. 02954 63 240 

Johtaja Jari Kähkönen  

P. 02954 63 210 

             YHTEYSTIEDOT 

IHME-hankkeesta lisätietoa antaa: 

Projektipäällikkö Veikko Mäkelä 

P. 02954 63 171 

infonumero 24/7: 

029 54 63 177 

WWW.IHMISKAUPPA.FI 

ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi 

@ihmiskauppa_fi  


