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1 Johdanto 
Olen saanut seurueen hiljaiseksi joka kerta, kun kahvipöytäkeskustelussa on tiedusteltu 

graduaihettani ja olen kertonut tutkivani ihmiskauppaa. Ihmiskauppaan liittyy 

monenlaisia kauhukuvia, mystisyyttä sekä järkyttäviä – ja yleensä tuulesta temmattuja – 

lukuja uhrien määrästä ja ihmiskauppiaitten tahkoamista voitoista. Todellisuudessa 

ihmiskaupan uhrien määrää on mahdotonta laskea (ks. esim. Kempadoo ym. 2005; 

Roth, 2010) eivätkä ihmiskaupan tekijät tai uhrit ole niin ideaalisen pahoja tai hyviä 

kuin helposti kuvitellaan. Totta on, että kaikkia ihmiskaupan uhreja ei tunnisteta. 

Tunnistamisen lisääminen on ensiarvoisen tärkeää uhrien ihmisoikeuksien 

suojelemiseksi. 

 

Viimeisen vuoden aikana ihmiskauppa on noussut uutisotsikoihin useampaan kertaan: 

Maaliskuussa 2019 Helsingin Sanomat julkaisi reportaasin Suomen 

nepalilaisravintoloissa tapahtuvasta systemaattisesta työvoiman hyväksikäytöstä 

(Helsingin Sanomat, 30.3.2019). Huhtikuussa julkaistun jatkojutun mukaan mukaan 

reportaasi oli poikinut useita yhteydenottoja ihmiskaupan uhreja auttaville järjestöille 

(Helsingin Sanomat, 24.4.2019). Viime vuoden kevään ja kesän aikana uutisoitiin myös 

Suomessa tapahtuvasta lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta (ks. esim. Yle, 21.3.2019). 

Lasten riskiä joutua ihmiskaupan uhriksi Suomessa tarkasteltiin sekä Euroopan 

kriminaalipoliittisen instituutin Heunin (tekijät, 2019) että Euroopan neuvoston 

ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän toisessa Suomen tilannetta 

koskevassa raportissa (GRETA, 2019). 

 

Viime syksynä otsikoihin nousivat epäilyt romanikulttuurivaikuttaja Veijo Baltzarin 

harjoittamasta ihmiskaupasta Helsingin Sanomien julkaistua kattavan, lukuisten 

Baltzarin uhrien haastatteluille perustuvan reportaasin (Helsingin Sanomat, 24.11.2019). 

Viime viikolla uutisoitiin Kemissä tapahtuneista vakavista kaltoinkohtelu- ja 

alistamistapauksista, joita on tutkittu vaudenriistoina. Useat ihmiskaupan vastaisen työn 

asiantuntijat ovat laillani ihmetelleet, miksi tapauksia ei käsitellä ihmiskauppana. 

(Helsingin Sanomat, 13.2.2020). 
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Kuten nepalilaisravintoloiden tapauksessa, Suomessa tunnistetaan yleensäkin enemmän 

työperäistä ihmiskauppaa kuin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, 

mikä on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellista. Uhrien tunnistaminen on yksi 

ihmiskaupan vastaisen toiminnan suurimmista haasteista niin Suomessa kuin 

kansainvälisesti. Meillä virallisesti tutnnistettujen uhrien ja ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmään otettujen henkilöiden määrä on noussut merkittävästi muutaman 

viime vuoden aikana (Auttamisjärjestelmä, 15.1.2020). 

 

Media nostaa usein esiin sokeeraavimmat ihmiskauppatapaukset, ja käyttää mielellään 

esimerkkeinä ihmiskauppaan liitettyjä pinttyneitä mielikuvia “esineenä kaupatuista” ja 

“patteriin kahlituista” passiivisista uhreista. Vanhentuneet ja kapeat mielikuvat ovatkin 

yksi merkittävä syy siihen, miksi ihmiskaupan uhreista tunnistetaan vain pieni osa: 

puhtaat, ideaaliuhrin (Christie, 1986) kaltaiset tapaukset. Uhrien tunnistamista 

vaikeuttavat muutkin tekijät: esimerkiksi auttamisen järjestelmien jäykkyys, tiukka 

laintulkinta ja tunnistamisen prosessiluonne, jolle ei välttämättä osata antaa riittävästi 

tilaa ja aikaa – sekä lukuisat muut seikat, joita valotan tässä tutkimuksessa tarkemmin. 

 

Sain idean tutkimukseeni suorittaessani korkeakouluharjoittelua silloisen 

sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolla vuodenvaihteessa 2010–2011. Osaston 

muuttoliikeyksiköstä koordinoitiin tuolloin toimikautensa loppusuoralla ollut 

ihmiskaupan vastaisen työn ohjausryhmää. Osallistuin harjoitteluni aikana muun 

muassa ohjausryhmän loppuraportin kirjoittamiseen (Sisäasiainministeriö, 2011). Koko 

ohjausryhmän työssä korostui, että uhrien tunnistaminen on Suomen ihmiskaupan 

vastaisen työn suurin este. Tunnistamisen ja sen kehittämisen tärkeyttä toistettiin 

raportista ja puheenvuorosta toiseen, mutta missään ei erityisen tarkasti määritelty, mitä 

uhrien tunnistaminen itse asiassa tarkoittaa tai edellyttää. Järjestötoimijoilla katsottiin 

olevan erityisen merkittävä rooli uhrien tunnistamisessa. 

 

Kuulin harjoitteluni aikana lukuisia kertoja toiveen siitä, että ihmiskaupasta olisi 

saatavilla muutakin kuin oikeustieteellistä tietoa ja tutkimusta. Uraa uurtavaa 

ihmiskauppatyötä eri tahoilla ja positioissa tehneen Venla Rothin ihmiskaupan uhrien 

tunnistamista kansallisten ja kansainvälisten lainsäädäntöinstrumenttien näkökulmasta 

käsittelevä väitöskirja on aiheen pioneeritutkimus Suomessa (Roth, 2010). Viime 

vuosina Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heuni ja Heunin tutkijat ovat 

tuottaneet lukuisia ansiokkaita, kriminologian alaan sijoittuvia tutkimuksia ja 
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artikkeleita erityisesti työperäiseen ihmiskauppaan keskittyen. Helmikuun 2020 alussa 

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tarkastettiin Heunin tutkijan 

Minna Viuhkon ihmiskaupan uhrien toimijuutta käsittelevä väitöskirja (Viuhko, 2020). 

Myös ihmiskauppaa käsittelevien opinnäytetöiden määrä on lisääntynyt kuluneen 

vuosikymmenen aikana merkittävästi. 

 

Vaikka työharjoittelu päättyi, kiinnostukseni ihmiskauppailmiötä ja uhrien tunnistamista 

kohtaan ei. Asia jäi mieleeni kaihertamaan ja muotoutui pikkuhiljaa graduaiheeksi. 

Koska järjestötoimijoiden roolia uhrien tunnistamisessa korostettiin ja kolmannen 

sektorin toiminta kiinnosti minua muutenkin, valitsin tutkimukseni aiheeksi 

järjestöasiantuntijoiden näkökulman uhrien tunnistamiseen. Keräsin tutkimusaineiston 

kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoita haastattelemalla vuosina 2011–2012. 

 

Ihmiskauppaa siis tutkitaan ja siitä puhutaan julkisuudessa aktiivisesti, mutta uhrien 

tunnistamiseen liittyy edelleen paljon puutteita ja ongelmista. Vaikka järjestöissä 

omienkin tulosteni perusteella on vahvaa osaamista uhrien tunnistamisesta ja 

auttamisesta, esimerkiksi kunnissa ihmiskaupan vastainen työ on vielä vaatimatonta. 

Järjestötoimijoiden ja auttamisjärjestelmän sekä muiden viranomaisten välinen 

yhteistyö on jopa vaikeutunut esimerkiksi vuonna 2015 voimaan tulleiden tunnistamista 

koskevien lakimuutosten myötä. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018). 

 

Aihe on siis vähintään yhtä ajankohtainen nyt kuin kymmenkunta vuotta sitten, kun 

tutkimuksen tekemistä aloittelin. Selvitin tutkimuksessani vastauksia seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 
 

• Miten Suomessa toimivien kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen asiantuntijat 

tunnistavat ihmiskaupan uhreja? 

• Millaisia tunnistamisen esteitä asiantuntijat hahmottavat ja miten tunnistamista voisi 

heidän näkökulmastaan kehittää? 

 

Lisäksi tarkastelin, vaikuttavatko ihmiskauppaan keskittyvässä kansainvälisessä 

tutkimuksessa esiin nostetut stereotypiat kuten mielikuvat ideaaliuhreista ja -syyllisistä 

ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen myös. Vaikka kävi ilmi, että järjestöissä on paljon 

osaamista ihmiskaupasta ja uhrien tunnistamisesta, asiantuntijoiden esiin nostamat 

epäkohdat kuvaavat Suomen ihmiskaupan vastaista työtä edelleen valitettavan hyvin. 
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Halusin käsitellä tutkimuksessa nimenomaan sekä seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

liittyvää että työperäistä ihmiskauppaa, joita harvoin tutkitaan rinnakkain. Uhrien 

taustoilla on kuitenkin samanlaisia tarinoita, jo sama ihminen saattaa joutua niin 

seksuaalisen kuin työoloihin liittyvän kaltoinkohtelun uhriksi. Vaikka Suomessakin on 

tunnistettu alaikäisinä ihmiskaupan uhreiksi joutuneita (ks. esim. Heuni, 2019) en 

käsittele tarkemmin lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa. Se ei juuri noussut 

haastatteluissa esiin – sen sijaan huolta esitettiin ihmiskaupan uhrien alaikäisten lasten 

oikeuksien toteutumisesta. Lapsiuhrien kohtaamisessa ja auttamisessa korostuu 

esimerkiksi lastensuojeluviranomaisten rooli enemmän kuin järjestöjen tarjoama tuki. 

 

Suomenkielisissä lähteissä käytetään usein termiä “uhriutuminen”, kun kuvataan 

ihmisen joutumista ihmiskaupan uhriksi. Mielestäni se korostaa turhaan uhrin vastuuta 

hyväksikäyttöön joutumisesta, joten vältän käyttämästä termiä. Jo uhri-sana herättää 

passiivisesta ja toimintaan kykenemättömästä rassukasta, mutta käytän sitä kuvaamaan 

ihmisiä, joiden oikeuksia on loukattu ihmiskaupparikoksilla. 

 

Ihmiskaupan vastaisessa työssä korostetaan usein voimakkaasti sukupuolinäkökulman 

huomioimista ja erotellaan toisistaan uhreiksi joutuneet naiset ja miehet. Eri 

ihmiskaupan muotojen uhreiksi joutuu kuitenkin kaikenlaisia ihmisiä, ja on tärkeää 

puhua myös epätyypillisemmistä ihmiskaupan muodoista. Naisten ja miesten kokeman 

kaltoinkohtelun lisäksi on myös hyvä muistaa, että ihmiskaupan uhreiksi joutuu myös 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä 

ihmiskaupassa sukupuolivähemmistöön kuuluminen saattaa jopa lisätä uhriksi 

joutumisen riskiä (ks. esim. Agustín, 2007, 8). 

2 Ihmiskaupan muodot ja ihmiskaupan vastainen 
työ 
Käsittelen ensialkuun kansainvälistä ihmiskauppailmiötä: ihmiskaupan määrittelyä, sen 

erilaisia muotoja sekä ihmiskaupan ja sen lähirikosten välistä rajanvetoa. Luvun 

jälkimmäisessä osiossa kuvaan tarkemmin ihmiskaupan vastaisen työn kehittymistä 

Suomessa. Lopuksi tarkastelen järjestöjen roolia ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa 

kansallisten ja kansainvälisten linjausten valossa. 
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2.1 Ihmiskauppa ilmiönä 
Ihmiskauppaa on 2000-luvulta määritelty erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa 

samoin kuin Suomen laissa. Määritelmät ja lainkirjaukset eivät kuitenkaan ole 

yksiselitteisiä, ja niiden sekavuus vaikeuttaa osaltaan ihmiskaupan uhrien tunnistamista. 

Ihmiskaupan tunnistamiseen vaikuttavat myös ihmiskaupan eri muotojen 

ymmärtäminen ja rajanveto ihmiskaupan ja sen kaltaisten rikosten välillä. 

2.1.1 Ihmiskaupan määrittely 

Venla Rothin (2012) mukaan ihmiskaupassa on yksinkertaisimmillaan toisen ihmisen 

hyväksikäytöstä ja kontrolloinnista tämän haavoittuvaista asemaa hyödyntämällä. 

Yleensä hyväksikäyttäjä pyrkii hyötymään ihmiskaupan uhrien alistamisesta 

taloudellisesti. (Roth, 2012, 245.) 

 

Ensimmäinen kansainvälisesti hyväksytty ihmiskaupan määritelmä kirjattiin 

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen 

(ns. Palermon protokolla) lisäpöytäkirjaan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten 

kaupan ehkäisemisestä. Suomi allekirjoitti sekä sopimuksen että lisäpöytäkirjan 

12.12.2000; yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 29.9.2003 (Suomessa 2004) ja 

niin kutsuttu ihmiskauppalisäpöytäkirja 25.12.2003 (Suomessa 2006). Lisäpöytäkirjassa 

ihmiskauppa on määritelty seuraavasti: 

 

a) "ihmiskauppa" tarkoittaa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden 

värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista voimankäytöllä 

uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, 

harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, 

taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai 

vastaanotetun maksun tai edun avulla. Hyväksikäytöksi katsotaan vähintään toisen 

hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, 

pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö, orjuuden 

kaltaiset olot tai elinten poistaminen; 

 

b) ihmiskaupan uhrin suostumuksella tämän artiklan a kohdassa tarkoitettuun 

hyväksikäyttöön ei ole merkitystä, kun sen saamiseksi on käytetty jotakin a kohdassa 

mainittua keinoa; 
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c) lapsen värväys, kuljetus, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen 

hyväksikäyttötarkoituksessa katsotaan "ihmiskaupaksi" myös silloin, kun siihen ei liity 

mitään tämän artiklan a kohdassa mainittua keinoa; 

 

d) "lapsi" tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä.  

 

4 artiklassa määritellään sopimuksen soveltamisala seuraavasti: “pöytäkirjaa sovelletaan 

– – kun [3 artiklassa määritellyt] teot ovat luonteeltaan kansainvälisiä ja niissä on 

osallisena järjestäytynyt rikollisryhmä, sekä tällaisten tekojen uhrien suojeluun”. 

 

YK:n ihmiskauppalisäpöytäkirjassa ihmiskaupparikosa määritellään kolmen 

peruselementin kautta: toiminnan, keinon ja tarkoituksen, joiden kaikkien on täytyttävä 

samanaikaisesti, jotta kysymys olisi ihmiskaupasta. Määritelmä on sittemmin toiminut 

useiden kansainvälisten ja alueellisten, ihmiskauppaa ja sen vastaista toimintaa 

säätelevien asiakirjojen pohjana. Ihmiskaupan määritelmästä sopimista pidetään 

ihmiskauppalisäpöytäkirjan sopimusneuvottelujen tärkeimpänä saavutuksena; 

määritelmä on kompromissi kahden vastakkaista kantaa edustaneen 

sopimusneuvottelijaosapuolen näkemyksistä. Suurimmat erimielisyydet neuvotteluissa 

koskivat ihmiskaupan määritelmän suhdetta prostituutioon. Toisen 

sopimusneuvottelijoiden pääleirin muodostivat prostituution laillistamista ajavat 

libertalistit ja toisen sen kieltämistä kannattavat abolitionistit. (Roth, 2012, 252–253.) 

 

Ihmiskauppalisäpöytäkirjan tekstiä tarkasteltaessa on olennaista muistaa, että kyseessä 

ei ole ensisijaisesti uhrien aseman parantamiseen pyrkivä ihmisoikeussopimus, vaan 

asiakirjan tarkoituksena on ollut vahvistaa valtioiden välistä yhteistyötä järjestäytyneen 

rikollisuuden rajoittamiseksi. Tämän painotuksen vuoksi siihen on kohdistettu myös 

painavaa kritiikkiä. (Roth 2012, 249.) Ihmiskauppalisäpöytäkirja on kuitenkin myös 

ensimmäinen kansainvälinen dokumentti, jolla säädellään ihmiskaupan uhrien suojelua 

ja tukemista (Ćopić & Simeunović-Patić 2012, 272). Ihmiskaupan vastaisen työn 

ihmisoikeusnäkökulmaa on vahvistanut erityisesti Euroopan neuvoston yleissopimus 

ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta, joka avattiin allekirjoitettavaksi toukokuussa 

2005; Suomi allekirjoitti sopimuksen 26.8.2006 (Työhallinto 2007, 10). 

Kansainvälisesti 1.2.2008 voimaan tulleen sopimuksen ratifiointiprosessi kesti 

Suomessa varsin kauan: hallituksen esitys yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen 
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liittyvistä lakimuutoksista (HE 122/2011) annettiin eduskunnalle marraskuussa 2011 ja 

hyväksyttiin lopulta toukokuussa 2012 (Vähemmistövaltuutettu 2012, 6).  

 

Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ihmiskauppa määritellään (4 artikla) samoin 

kuin YK:n ihmiskauppalisäpöytäkirjassa, mutta soveltamisala (2 artikla) on laajempi ja 

vastaa paremmin ihmiskaupparikollisuuden todellisuutta: “yleissopimusta sovelletaan 

kaikkiin ihmiskaupan muotoihin riippumatta siitä, onko ihmiskauppa kansallista vai 

kansainvälistä tai liittyykö se järjestäytyneeseen rikollisuuteen”. Sopimuksessa 

painottuvat syrjimättömyyden – erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon – takaaminen 

sekä ihmisoikeusperustaisuus. Euroopan ihmisoikeussopimukseen pohjautuvan 

yleissopimuksen allekirjoittajien ensisijaisiksi tavoitteiksi ihmiskaupan vastaisessa 

työssä asetetaan uhrien oikeuksien kunnioittaminen sekä uhrien suojelu. Sopimuksessa 

linjataan myös ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta sekä kansalaisyhteiskunnan roolista 

ihmiskaupan vastaisessa työssä (ks. tarkemmin luvut 3.1 ja 2.2.2). 

 

Nykynäkökulmasta YK:n lähes 20 vuotta sitten luotu ihmiskaupan määritelmä vaikuttaa 

jossain määrin vanhentuneelta. Kansainvälisen ja rajat ylittävän rikollisuuden 

painotusten lisäksi määritelmässä pistää silmään voimankäytön korostaminen, joka yhä 

edelleen vaikeuttaa (niin ikään määritelmässä mainittujen) muunlaisen vallan 

väärinkäytön ja haavoittuvan aseman tunnistamista ainakin suomalaisessa 

oikeuskäytännössä. Myös lisäpöytäkirjassa mainitun pakkotyön määrittely on 

kiistanalaista niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Suomen lainsäädännössä ei ole 

erillisiä pakkotyön tai orjuuden kriminalisoivia kohtia, sillä muiden 

perusoikeussäännösten katsotaan kieltävän pakkotyön ja orjuuden kaltaiset menettelyt 

yksiselitteisesti. Pakkotyötä ei ole Suomen lainsäädännössä määritelty lainkaan; 

kansainvälisesti ainoa pakkotyön oikeudellinen määritelmä on kansainvälisen 

työjärjestö ILO:n pakkotyötä koskevassa yleissopimuksessa vuodelta 1930. (Jokinen 

ym., 2011, 50.) 

 

Lisäksi useat tutkijat (ks. esim. Kempadoo ym., 2005) ovat kritisoineet ihmiskaupan 

rinnastamista orjuuteen. Ihmiskauppamääritelmän monimutkaisuudesta kertoo osaltaan 

se, että Euroopan eri maiden ihmiskauppaa koskevassa lainsäädännössä ja käytännöissä 

on merkittävää vaihtelua, vaikka ne kaikkialla perustuvat samoille kansainvälisille 

sopimuksille (Työhallinto, 2006, 12). Myös Suomen ihmiskauppalainsäädäntö ja 

ihmiskaupan vastainen toiminta pohjautuvat näille sopimuksille. Kun Suomen 
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lainsäädäntöön tehtiin ensimmäisiä ihmiskauppaa koskevia lisäyksiä ja kansallista 

ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa valmisteltiin, ilmiöstä oli saatavilla varsin 

niukasti totuudenmukaista tietoa eikä kokemusta käytännön työstä vielä ollut. Lain ja 

suunnitelmien kirjauksiin vaikuttaneet väärät luulot ja stereotyyppiset mielikuvat ovat 

kumuloituneet myös myöhemmin tehtyihin ihmiskaupan vastaisiin suunnitelmiin ja 

kirjauksiin ja vaikuttavat osin edelleen siihen, ettei ihmiskauppaa tai sen uhreja 

tunnisteta riittävän hyvin.  

 

Myös suomen kielen ihmiskauppa-termi (samoin kuin esimerkiksi ruotsin 

människohandel) on harhaanjohtava, eikä kuvaa ihmiskaupparikoksen tai uhriksi 

joutumisen prosessinomaisuutta. Eräs kansalaisjärjestössä työskentelevä haastateltavani 

esittikin hartaan toiveen, että ihmiskaupalle keksittäisiin jokin korvaava, ilmiötä 

paremmin kuvaava nimi: “Kun se on terminä jotain sellaista, et ihmiset ei voi 

kuvitellakaan, et ne on koskaan nähnyt ketään, joka ois ihmiskaupattu. Tai se, et 

oikeesti, et se kuljetetaan ja myydään jonain pakettina, et sil ei oo itsellä mitään tahtoa, 

sille jää pelkästään se uhrin positio.” Suomen rikoslaissa ihmiskaupan mahdollisiksi 

keinoiksi määritellään myös korvauksen maksaminen tai vastaanottaminen (Rikoslaki, 

1889/2004), mutta todellisuudessa kyseessä on yleensä pidempiaikainen ja 

monimutkaisempi hyväksikäytön prosessi. 

 

Useat tutkijat (ks. esim. Agustín, 2007; Aradau, 2008) ovat kritisoineet myös englannin 

trafficking-termiä (esimerkiksi human trafficking), joka rinnastaa ilmiön laittomaan ase- 

ja huumekauppaan (esimerkiksi weapons trafficking ja drug trafficking). Itä-Euroopan 

maista katuprostituutioon Italiaan lähteneiden tai päätyneiden naisten kokemuksia 

tutkinut Rutvica Andrijasevic (2010) välttää trafficking-termin käyttöä, sillä se ei tee 

riittävän selvää eroa pakkotyön ja muunlaisten heikkojen työolosuhteiden välille, joissa 

siirtolaiset usein joutuvat työskentelemään. Hän viittaa naisten tilanteisiin mieluummin 

puhumalla joko rajoittamisesta ja kahlitsemisesta (confinement) tai kolmannen 

osapuolen harjoittamasta kontrolloinnista (third party controlled prostitution), jotka 

kuvaavat paremmin sitä vapauden rajoittamisen ja hyväksikäytön kirjoa, jota naisiin 

kohdistetaan. (Andrijasevic, 2010, 17.) 

 

Kamala Kempadoon, Jyoti Sangheran ja Bandana Pattanaikin (2005) toimittaman, 

pääasiassa Aasian ihmiskauppatilannetta kartoittavan artikkelikokoelman kirjoittajat 

kritisoivat trafficking-termiä muun muassa siksi, että sillä suunnataan huomiota pois 
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rakenteellisista syistä, jotka mahdollistavat erityisesti siirtolaistaustaisen työntekijöiden 

riistämisen ja pakottamisen sekä heihin kohdistetun rakenteellisen väkivallan. Osa 

kokoelman kirjoittajista toivoo ihmiskauppa-konseptin selkeyttämistä, jotta se toimisi 

paremmin voimauttavassa työskentelyssä uhriksi joutuneiden kanssa. Kokoelman 

kirjoittajat suhtautuvat kriittisesti hegemoniseen länsimaiseen ihmiskauppadiskurssiin ja 

pyrkivät vahvistamaan sellaista lähestymistapaa ihmiskauppaan, joka tukisi paremmin 

köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten toimijuutta ja oikeuksien 

toteutumista. (Kempadoo, 2005, ix.) 

 

Roth (2010) sen sijaan esittää, että ihmisoikeuksia puolustavalla yhteisöllä ei ole varaa 

luopua trafficking-viitekehyksestä, sillä sen muotoilu on ensimmäinen kerta sitten 

pakolaisten oikeudellista asemaa säätelevien kansainvälisten sopimusten, kun 

kansainvälinen yhteisö on kyennyt luomaan sopimuksen, jonka nojalla jotkut (jopa 

luvattomasti maassa oleskelevat) siirtolaistaustaiset henkilöt ovat oikeutettuja erityiseen 

apuun ja suojeluun. Ihmiskaupasta (trafficking) on tullut tunnustettu ilmiö, johon 

liittyvä lainsäädäntö takaa määritellyt oikeudet aivan tietynlaisen hyväksikäytön 

kohteeksi joutuneille ihmisille. (Roth 2010, 14.) 

2.1.2 Ihmiskaupan muodot 

Ihmiskauppa jaotellaan usein seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan, 

työperäiseen ihmiskauppaan sekä elinten ja kudosten kauppaan (ks. esim. 

Vähemmistövaltuutettu, 2010). Ihmiskaupaksi luokiteltavaa seksuaalista hyväksikäyttöä 

voi tapahtua prostituutioon liittyen tai muualla seksiteollisuudessa ja -viihteessä, kuten 

pornografian tuotannossa. Pakkotyöhön kytkeytyvässä ihmiskaupassa uhrien työvoimaa 

riistetään esimerkiksi pakottamalla heidät työskentelemään heikoin työehdoin 

epäinhimillisissä olosuhteissa. (Roth 2012, 245.) Todellisuudessa ihmiskaupan eri 

muotoja on usein vaikeaa erottaa toisistaan ja sama ihminen saattaa joutua monenlaisen 

hyväksikäytön ja alistamisen kohteeksi. Työperäistä ihmiskauppaa Suomessa tutkineet 

Anniina Jokinen, Natalia Ollus ja Minna Viuhko (2011) rajasivat aluksi seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uraa uurtavan tutkimuksensa ulkopuolelle, mutta 

huomasivat tutkimuksen kuluessa, että rajanveto ihmiskaupan eri muotojen välillä on 

keinotekoista eikä välttämättä edes tarkoituksenmukaista (Jokinen ym., 2011). Myös 

työperäiseen ihmiskauppaan saattaa liittyä seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa 

(Roth, 2012, 245) tai seksuaalinen hyväksikäyttö voi yhdistyä esimerkiksi kerjäämiseen 
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tai rikoksiin pakottamiseen (Ćopić & Simeunović-Patić, 2012, 268). Kaikkia 

ihmiskaupaksi tunnistettuja tekoja ei voi myöskään yksiselitteisesti jakaa mainittuihin 

kolmeen kategoriaan. Ihmiskaupparikollisuus on myös luonteeltaan nopeasti muuttuvaa, 

eivätkä sen uudet muodot välttämättä sovi vanhoihin määritelmiin tai mielikuviin 

ihmiskaupasta, mikä osaltaan vaikeuttaa myös ihmiskaupan ja sen uhrien tunnistamista. 

 

Suomessa on tunnistettu sekä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan että 

työperäisen ihmiskaupan uhreja, ja annettu myös tuomioita liittyen molempiin 

tekomuotoihin. Laittomasta elinkaupasta meillä ei sen sijaan ole toistaiseksi ollut 

viitteitä. (ks. esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018.) Kansainvälisesti seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja tunnistetaan paremmin, ja useissa 

Euroopan maissa yksi ihmiskaupan vastaisen toiminnan suurista haasteista on se, ettei 

pakkotyöhön kytkeytyvän ihmiskaupan uhreja tunnisteta (Roth 2012, 247). Suomessa 

ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on sen sijaan alusta asti ohjautunut enemmän 

työperäisen ihmiskaupan uhreiksi joutuneita tai epäiltyjä henkilöitä (ks. esim. 

Vähemmistövaltuutettu 2010, 46; Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2018; 81). Meillä 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tunnistetaan huonosti, vaikka 

viranomaisten tietoon on tullut hyvinkin vakavia hyväksikäyttötilanteita (Roth 2012, 

247). Suomessa on lisäksi epäilty tai tunnistettu ihmiskauppaa liittyen esimerkiksi 

kerjäämiseen pakottamiseen sekä pakkoavioliittoihin, joihin voi liittyä myös muuta 

kotona tapahtuvaa hyväksikäyttöä kuten pakottamista velan ottoon, seksuaalipalvelujen 

tarjoamiseen ulkopuolisille tai raatamista kotityössä korvauksetta (ks. esim. Jokinen 

ym., 2011, 87; Roth, 2012, s. 245). 

 

Työperäinen ihmiskauppa on noussut keskusteluun ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan 

keskiöön myöhemmin kuin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa. 

Esimerkiksi Ruotsissa ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntö laajennettiin kattamaan myös 

työperäisen ihmiskaupan ja elinkaupan vuonna 2004 ja Alankomaissa ihmiskaupan 

uhrin statuksen perusteella annettava oleskelulupa on voitu myöntää työperäisen 

ihmiskaupan uhrille vuodesta 2005 alkaen (Työhallinto 2006, 12–13). Myös Suomen 

ensimmäinen ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma pohjautuu oletukseen, että 

ihmiskauppa liittyy ensisijaisesti prostituutioon ja muuhun seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön (Ulkoasiainministeriö 2005).  
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Kempadoo (2005) esittää, että ihmiskaupan kaltaisiin ilmiöihin liittyvässä keskustelussa 

on tapahtunut 1900-luvun lopulla muutos, jossa fokus on siirtynyt seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä pakkotyöhön ja siirtolaisuuden rajoittamiseen. Hän on pääasiassa 

Aasian ihmiskauppatilanteen tutkimukseen keskittyvine kollegoineen kokenut, että tämä 

uusi viitekehys tarjoaa vaihtoehdon vallalla olleelle radikaalifeministiselle – ja 

pääasiassa länsimaiselle – näkemykselle, jonka mukaan ihmiskaupassa on lähinnä kyse 

naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Näkökulman muutos näkyy Kempadoon mukaan 

jossain määrin myös YK:n ihmiskauppalisäpöytäkirjassa, joka korvasi YK:n 

ihmiskauppaa ja prostituutiota koskevan yleissopimuksen (Convention for the 

Suppression of the Traffick in Persons and the Exploitation of the Prostitution of others) 

vuodelta 1949. 1900-luvun alkupuolella YK:n ihmiskaupan tyyppisen hyväksikäytön 

vastaiset toimet keskittyivät nimenomaan kansainvälisen seksikaupan säätelyyn, mutta 

2000-luvun alun keskusteluissa ja sopimuksissa ihmiskauppa on sulautettu osaksi 

laajempaa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ilmiötä, mikä vaikuttaa myös 

sen vastaisen toiminnan suuntaamiseen. Palermon protokollan lisäpöytäkirjassa 

ihmiskauppa rinnastetaan laittomaan huume- ja asekauppaan ja niiden kanssa saman 

laajuiseksi ilmiöksi, jota tapahtuu useilla eri tuotannonaloilla – seksiteollisuus on niistä 

vain yksi. Kempadoo näkee tähän liittyen ihmiskaupan vastaisen toiminnan osana 

kansainvälisen rikollisuuden vastaista taistelua; näin ollen se on yhdenlainen hyökkäys 

ihmisten (samoin kuin aseiden ja huumeiden) vapaata, joskin laillisia rajoja uhmaavaa 

liikkuvuutta kohtaan. (Kempadoo, 2005, viii, xiii.) 

 

Työperäisen ihmiskaupan uhriksi joutumiselle altistavat osin eri tekijät kuin 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä ihmiskaupassa. Työperäisen hyväksikäytön 

uhriksi Suomessa joutuu todennäköisemmin ulkomaalainen, paikallisia työehtoja ja 

lainsäädäntöä tuntematon henkilö. Toisaalta Suomessa on tullut ilmi myös tapauksia, 

joissa työperäistä hyväksikäyttöä tapahtuu saman niin sanotun etnisen ryhmän sisällä; 

tällaisissa tilanteissa uhrit ja hyväksikäyttäjät ovat usein sukulaisia tai muuten 

entuudestaan tuttuja keskenään (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu, 2010, 128). Valtaosa 

Suomessa tunnistetuista seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 

on joutunut uhriksi jossain toisessa maassa mutta päässyt avun piiriin vasta täällä (ks. 

esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018). 

 

Myös tunnistamista vaikeuttavat seikat ovat osin erilaisia riippuen siitä, onko ihminen 

joutunut työperäisen vai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Seksityöhön 
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päätymiseen liittyy usein vahva stigma ja häpeää, mistä johtuen hyväksikäyttäjällä on 

mahdollisuus myös kiristää uhria uhkailemalla seksityöstä kertomisella esimerkiksi 

tämän vanhemmille ja maineen pilaamisella kotiyhteisön silmissä (ks. esim. 

Vähemmistövaltuutettu, 2010, 62–63). Jonkin kunniallisemmaksi mielletyn työn 

tekemiseen ei liity samanlaista häpeää silloinkaan, kun palkka tai työehdot muuten ovat 

hyvin kehnot. Usein myös suomalaisesta näkökulmasta ala-arvoiset työolosuhteet tai 

palkkataso saattavat kuitenkin olla merkittävästi paremmat kuin tilanne uhrin 

lähtömaassa (ks. esim. Jokinen ym., 2011). Vaikka seksin myymistä tai ostamista ei ole 

Suomessa kokonaisuudessaan kielletty, seksikauppa on kuitenkin usein piiloisempaa ja 

peitellympää kuin muunlaisten töiden tekeminen (ks. esim. Anna Kontula, 2008), minkä 

vuoksi myös siihen liittyvä hyväksikäyttö jää helpommin piiloon. Seksin myyminen on 

myös karkottamisen peruste niin sanotuista kolmansista maista Suomeen tulleiden 

seksityöntekijöiden kohdalla, mikä lisää piilottelun tarvetta ja vähentää luottamusta ja 

halukkuutta olla yhteydessä viranomaisiin silloinkin, kun väärinkäytöksiä tapahtuu (ks. 

esim. Vähemmistövaltuutettu, 2010). Toisaalta viranomaiset mieltävät usein rankankin 

kaltoinkohtelun osaksi prostituution “sääntöjä”, jotka paritettu on seksityöhön 

ryhtyessään hyväksynyt (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 116). minkä lisäksi 

ihmiskauppaa ja paritusta säätelevien lakien päällekkäisyydet ja epäselvyydet nostavat 

entisestään kynnystä tutkia ja tuomita seksuaalista hyväksikäyttöä nimenomaan 

ihmiskauppana (ks. tarkemmin luku 2.1.3). 

 

Ihmiskaupparaportoija (2010, 2012) on kiinnittänyt huomiota siihen, että työperäiseen 

ihmiskauppaan liittyvissä tapauksissa uhrin alkuperäistä suostumusta tai työoloihin 

tyytyväisyyttä ei ole pidetty yhtä merkittävänä seikkana kuin seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyen. Työperäiseen ihmiskauppaan liittyviä tapauksia ratkottaessa 

esitutkinnassa on myös käytetty perusteellisempia keinoja (esimerkiksi telekuuntelua) ja 

tuomioistuimessa on hyödynnetty kansainvälisiä oikeuslähteitä laajemmin kuin 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvissä tapauksissa). (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 

31, 143–144; Vähemmistövaltuutettu, 2012, 28.) 

2.1.3 Ihmiskaupan lähirikokset ja rajanvedon ongelmat 

Keskeisinä syinä tunnistettujen ihmiskaupan uhrien ja annettujen 

ihmiskauppatuomioiden vähäiseen määrään niin Suomessa kuin kansainvälisesti 

pidetään ihmiskauppamääritelmän ja kansallisen lainsäädännön tulkinnan ja 
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soveltamisen vaikeutta. Lisäksi tunnistamista vaikeuttaa ihmiskaupan ja sen lähirikosten 

häilyvä rajanveto. (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 8.) Tämän vuoksi esittelen tarkemmin 

myös ihmiskaupan kaltaisia rikoksia ja rajanvedon hankaluuteen vaikuttavia syitä.  

 

Ihmiskaupan oikeudellinen määrittely on osoittautunut kimurantiksi kaikkialla 

Euroopassa eikä kaikilla rikosoikeusjärjestelmän toimijoilla ole selvää käsitystä siitä, 

millainen rikos ihmiskauppa tosiasiassa on. Ihmiskauppaa ei aina tunnisteta 

ihmiskaupaksi edes silloin, kun lain rikkomus tulee viranomaisten tietoon ja 

rikosprosessi käynnistyy. Tapahtunutta saatetaan tutkia jollain toisella rikosnimikkeellä, 

vaikka tapauksessa olisi selviä viitteitä ihmiskaupasta. (Roth, 2012, 263.) Ihmiskaupan 

erottaminen sen lähirikoksista ontuu ja vakavan hyväksikäytön kohteeksi joutuneita 

kohdellaan esimerkiksi laittomina maahantulijoina, salakuljetettuina siirtolaisina, 

luvattomina työntekijöinä tai kaltoinkohteluun suostuneina prostituoituina pikemmin 

kuin ihmiskaupan uhreina (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 8).   

 

Esimerkiksi kansallinen ihmiskaupparaportoija on katsonut, että Suomessa 

viranomaisilla on korkea kynnys tutkia ilmi tulleita toisen ihmisen hyväksikäyttöön 

perustuvia rikoksia ihmiskauppana. Ihmiskaupan vähäinen virallinen tunnistaminen on 

johtunut siitä, että ihmiskaupan tunnusmerkistön selvästi täyttäviä tekoja on tutkittu ja 

tuomittu lievemmillä rikosnimikkeillä, niin sanottuina ihmiskaupan kaltaisina rikoksina 

(Vähemmistövaltuutettu, 2010; Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018.) 

 

Ihmiskaupan kaltaisiksi tai sen lähirikoksiksi lasketaan yleisesti paritusrikokset, 

kiskonnantapainen työsyrjintä sekä laittoman maahantulon järjestäminen eli niin 

kutsuttu ihmissalakuljetus (ks. esim. Sisäasiainministeriö, 2011). Ennen ihmiskauppaa 

koskevien lainkohtien voimaantuloa 1.8.2004 ihmiskauppaan rinnastettavia tekoja 

tutkittiin ja niistä tuomittiin esimerkiksi työsyrjintää ja paritusta koskevien pykälien 

nojalla (Sisäasiainministeriö, 2011, 18). Parituksen törkeä tekomuoto lisättiin 

rikoslakiin ihmiskaupparikosten kanssa samaan aikaan (Oikeusministeriö, 2004). 

Kiskonnantapainen työsyrjintä kirjattiin rikoslakiin uutena nimikkeenä 1.5.2004 alkaen; 

sen taustalla on niin sanottu kiinalaisten kivimiesten tapaus, jossa suomalainen 

työnantaja hyväksikäytti ulkomaalaisten työntekijöiden heikkoa asemaa kerryttääkseen 

omaa taloudellista hyötyään (ks. tarkemmin esim. Jokinen ym., 2011, 42). Myös 

ihmiskaupan kriminalisointia koskevien lainkohtien säätämisen jälkeen parituksesta ja 

kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä on nostettu huomattavasti enemmän syytteitä ja 
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annettu enemmän tuomioita kuin ihmiskaupasta (ks. esim. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 

2018) – myös tapauksissa, joissa on selvästi ollut viitteitä ihmiskaupasta (ks. esim. 

Vähemmistövaltuutettu, 2010). 

 

Kansallinen ihmiskaupparaportoija on ensimmäisessä kertomuksessaan arvioinut, että 

Suomessa kiskonnantapaista työsyrjintää koskevaa rikostunnusmerkistöä on sovellettu 

varsin laajasti ja ihmiskauppanimikettä taas käytetty vain harvoissa tapauksissa, vaikka 

sen soveltamiseen olisi ollut edellytyksiä (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 146). Vaikka 

Suomessa on koko ajan tunnistettu työperäistä hyväksikäyttöä paremmin kuin 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa (ks. esim. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 81), ensimmäinen langettava tuomio työperäisestä 

ihmiskaupasta annettiin vasta maaliskuussa 2012 Helsingin käräjäoikeudessa 

(Vähemmistövaltuutettu, 2012, 24). Kiskonnantapainen työsyrjintä -nimikkeellä annetut 

tuomiot kuitenkin lisääntyivät jonkin verran 2000-luvun loppua kohden (Jokinen ym, 

2011, 8).  

 

Kiskonnantapainen työsyrjintä määritellään rikoslain työrikoksia koskevassa luvussa 47 

teoksi, jossa työnhakija tai työntekijä asetetaan “huomattavan epäedulliseen asemaan 

käyttämällä hyväksi [– –] taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, 

ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä (Rikoslaki, 1889/2004). 

Lain esitöiden mukaan epäedullinen asema voi tarkoittaa esimerkiksi muihin 

työntekijöihin verrattuna huomattavan matalaa palkkaa tai epäasiallisia työaikoja. 

Kiskonnantapaista työsyrjintää voi tapahtua vain työsuhteisessa työssä. 

Rikosoikeudellisesti ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän keskeinen ero on 

se, että kiskonnantapainen työsyrjintä viittaa syrjintätilanteisiin (esimerkiksi saman 

työnantajan palveluksessa tai samalla alalla työskentelevien välillä), kun ihmiskauppa 

on nimenomaan ihmisen vapauteen kohdistuva rikos. Jos työtä teetetään 

epäinhimillisissä oloissa ja työsuojelulliset seikat räikeästi laiminlyöden, vähintään 

lähestytään ihmiskauppaa. (Jokinen ym, 2011, 40, 44, 47.) Kiskonnantapaisesta 

työsyrjinnästä annetut rangaistukset ovat olleet melko lieviä ja kaikissa tapauksissa 

työnantaja ei ole joutunut maksamaa palkkasaatavia hyväksikäytetyille työntekijöille 

(Vähemmistövaltuutettu, 2010, 146).  

 

Vaikuttaa siltä, että vielä hankalampaa rajanveto on ollut seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

liittyvien ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä (ks. esim. 
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Vähemmistövaltuutettu, 2010). Perusmuotoisen paritusrikoksen määritelmää on 

rikoslaissa täydennetty samaan aikaan, kun ihmiskaupparikoksia sekä törkeää paritusta 

koskevat kirjaukset on lisätty lakiin. Paritusrikosten ja ihmiskaupparikosten 

tunnusmerkistöjä on kuitenkin pidetty osin päällekkäisinä ja hankalina erottaa 

toisistaan, mikä on vaikuttanut siihen, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää 

ihmiskauppaa ei ole kunnolla tunnistettu eikä sitä ole rohjettu käyttää rikosnimikkeenä 

kuin erityisen raaoissa tapauksissa (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu, 2010). 

Uusimmissa, vuoden 2015 alussa voimaan tulleissa rikoslain kirjauksissa 

tunnusmerkistöjä on hieman selkiytetty (Rikoslaki, 1889/2015), mutta seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön perustuvan ihmiskaupan tunnistaminen on edelleen yksi ihmiskaupan 

vastaisen toiminnan suurimmista kompastuskivistä Suomessa (Auttamisjärjestelmä, 

15.1.2020).  

 

Uhrin oikeuksien toteutumisen kannalta käytettävällä rikosnimikkeellä on erityisen 

suuri merkitys silloin, kun kyseessä on seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä rikos. 

Ihmiskaupan uhri on rikosprosessissa aina asianomistajan asemassa, samoin kuin 

työperäisesti hyväksikäytetty henkilö riippumatta siitä, katsotaanko hänen joutuneen 

ihmiskaupan vai kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhriksi. Parituksen kohteeksi 

joutuneella taas on oikeudenkäynnissä yleensä vain todistajan asema, mihin liittyvät 

oikeudet rikosprosessin osapuolena ovat heikommat kuin asianomistajan. (Roth, 2012, 

268.) Ihmiskaupan uhreilla on mahdollisuus hakea erityistä oleskelulupaa ja oikeus 

harkinta-aikaan rikosprosessiin lähtemisen puntaroimiseksi (Vähemmistövaltuutettu, 

2010, 104). Asianomistajana ihmiskaupparikoksen uhrilla on myös oikeus muun muassa 

oikeusavustajan ja tukihenkilön apuun sekä mahdollisuus valittaa alemman 

tuomioistuimen ratkaisusta ylempään oikeusasteeseen. Todistajan ja asianomistajan 

erilainen asema saattaa vaikuttaa myös vahingonkorvauksen määräämiseen sekä 

auttamisjärjestelmään ohjautumiseen. Tämä erilainen asema saattaakin osin selittää 

seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden henkilöiden vähäisempää määrää 

auttamisjärjestelmässä. (Roth, 2012, 268.) Oikeuslaitoksen näkökulmasta sillä, 

nostetaanko syyte ja annetaanko tuomio ihmiskaupasta vai törkeästä parituksesta, ei ole 

suurta eroa. Kummassakin rikoksessa rangaistusasteikko on sama: vähimmäisrangaistus 

on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus kuusi vuotta vankeutta. Paritusrikosten 

tutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä tärkein tavoite on paritustoiminnan tekijöiden 

rankaisu, ei rikoksen uhrin oikeuksien takaaminen. (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 188.) 

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (2010) on pannut merkille, että paritettavan on 
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monessa tapauksessa katsottu suostuneen parituksen “sääntöihin” kuuluvaan 

kaltoinkohteluun, minkä vuoksi kaikkia ihmiskaupan kannalta olennaisia seikkoja ei 

aina käsitellä oikeudessa. (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 116.) Suostumista 

kaltoinkohteluun ei kuitenkaan voi pitää ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan 

mukaisena (Työhallinto, 2007, 51).  

 

Myös laittoman maahantulon järjestämistä eli niin sanottua ihmissalakuljetusta pidetään 

ihmiskaupan lähirikoksena, ja usein ne jopa sekoitetaan toisiinsa (ks. esim. Suomen 

ensimmäinen kansallinen toimintasuunnitelma, ulkoasiainministeriö, 2005, 18–19). 

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen lisättiin rikoslakiin ihmiskauppapykälien 

yhteydessä vuonna 2004. Tarve tarkentaa lainsäädäntöä pohjautui kansainvälisiin 

velvoitteisiin kuten Palermon protokollan toiseen lisäpöytäkirjaan, joka koskee maitse, 

meritse ja ilmateitse tapahtuvan ihmissalakuljetuksen ehkäisemistä (smuggling of 

migrants). (Rikoslaki 1889/2004; Jokinen ym., 2011, 47.) 

 

Ihmiskaupan ja laittoman maahantulon järjestämisen erottaa toisistaan kolme keskeistä 

seikkaa: Ensinnäkin ihmissalakuljetuksen kohteet ovat itse suostuneet salakuljetukseen 

ja laittomaan rajojen ylitykseen. Ihmiskaupan uhrit eivät ole suostuneet riiston 

kohteeksi, tai jos ovat alun perin suostuneet tilanteeseen, hyväksikäyttäjien teot 

mitätöivät suostumuksen. Toiseksi ihmissalakuljetus on määritelmällisesti 

kansainvälinen rikos ja liittyy nimenomaan luvattomaan rajojen ylittämiseen. 

Ihmiskaupassa taas ei välttämättä ole kyse rajojen ylittämisessä – Suomessakin on 

annettu tuomioita ihmiskaupparikoksista, joissa sekä uhrit että tekijät ovat olleet 

suomalaisia. Ihmiskaupassa mahdollisen rajojen ylittämisen laillisuus ei ole keskeistä. 

Ihmissalakuljetus on loukkaus valtion suvereniteettia kohtaan, ihmiskauppa yksittäiseen 

henkilöön kohdistuva ihmisoikeusrikos. Kolmanneksi laittoman maahantulon 

järjestämisessä kohteen ja tekijän suhde perustuu taloudelliseen vaihtoon ja katkeaa, 

kun raja on ylitetty. (Jokinen ym, 2011, 48–49; Työhallinto, 2007, 50; 

Vähemmistövaltuutettu 2010, 2011.) Ihmiskaupassa merkityksellisempää on päämäärä: 

hyväksikäyttö, jota varten rekrytointi ja mahdollinen kuljetus tapahtuu (Kempadoo, 

2005, xii). 

 

Käytännössä ero ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välillä voi olla häilyvä. 

Laittomasti maahan tullut ja mahdollisesti paperiton henkilö voi olla hyvinkin altis 

esimerkiksi pakkotyöhön rekrytoinnille. Laittoman maahantulon järjestämisen kohde 
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saattaa siis joutua ihmiskaupan uhriksi ja ihmiskaupan uhri voi olla tai kuvitella 

olevansa ihmissalakuljetuksen kohde (Jokinen ym., 2011, 49). Sekä ihmiskauppa että 

ihmissalakuljetus on YK:n yleissopimuksen lisäpöytäkirjoilla määritelty järjestäytyneen 

rikollisuuden alle mutta Suomessa asiantuntijat liittävät järjestäytyneiden 

rikollisryhmien toiminnan pikemmin laittoman maahantulon järjestämiseen ja 

organisoituun ihmissalakuljetukseen kuin ihmiskauppaan (Jokinen ym., 2011, 79).  

 

Seksin ostamista tai myymistä ei Suomessa ole kokonaisuudessaan kriminalisoitu, 

mutta niitä rajoitetaan eri laeilla. Seksin ostaminen alaikäiseltä on ollut rangaistavaa 

vuodesta 1998 alkaen ja vuonna 2006 on tullut voimaan rikoslain rangaistussäännös 

seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä, millä kielletään seksin 

ostaminen ihmiskaupan uhrilta tai parituksen kohteelta. Säännöksellä on pyritty 

suojaamaan nimenomaan seksikaupan kohteita, sillä parituksessa ja ihmiskaupassa 

mahdollista ihmisen välineellistä käyttämistä pidetään ihmisarvoa selvästi loukkaavana. 

Ruotsin mallin mukaisesta seksin oston täyskiellosta on keskusteltu myös Suomessa, ja 

nykyinen osittainen kielto onkin erilaisten prostituutiopoliittisten kantojen kompromissi. 

(Vähemmistövaltuutettu, 2010, 147.) 

 

Julkisella paikalla tapahtuva seksin myyminen kielletään järjestyslaissa, minkä lisäksi 

seksin myyminen on Suomessa peruste niin sanotuista kolmansista maista tulleiden 

henkilöiden käännyttämiselle. Vuonna 1999 voimaan tulleen lainkohdan tavoitteena on 

ollut edistää yleistä turvallisuutta ja ehkäistä prostituutioon liittyvää rikollisuutta. 

Kolmannen sektorin toimijat ovat kritisoineet lain kirjausta siitä, että se vaikeuttaa ja 

marginalisoi ulkomaalaisten prostituoitujen asemaa Suomessa entisestään. 

(Vähemmistövaltuutettu, 2010, 85.) Seksin myymiseen ja ostamiseen liittyy myös 

moraalista paheksuntaa ja häpeää, mikä osaltaan rajoittaa kaikkien seksityöntekijöiden 

mahdollisuuksia jakaa kokemuksiaan ja saada tietoa oikeuksistaan ja mahdollisista 

tukipalveluista (ks. esim. Kontula, 2008). Suomessa on myös annettu tuomioita joillekin 

asiakkaille, jotka ovat vetäytyneet seksin ostamisesta epäiltyään paritusta tai 

ihmiskauppaa, mikä ei rohkaise ilmoittamaan mahdollisista epäilyistä poliisille. 

(Vähemmistövaltuutettu, 2010, 152.) 
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2.2 Ihmiskaupan vastainen työ Suomessa 
Ihmiskaupan vastaista työtä on tehty Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana vahvasti 

viranomaisvetoisesti. Vastuu ihmiskaupan vastaisesta työstä on jaettu eri ministeriöiden 

ja muiden viranomaisten kuten poliisin ja rajavartiolaitoksen sekä vastaanottokeskusten 

yhteydessä toimivan uhrien auttamisjärjestelmän kesken. Päävastuu on vuosin varrella 

vaihdellut ministeriöltä toiseen, mutta pisimpään ja laajimmin ihmiskaupan vastaista 

työtä on tehty sisäministeriön hallinnonalalla. Vastikään työnsä aloittanut ihmiskaupan 

vastaisen toiminnan koordinaattori toimii oikeusministeriön alaisuudessa, samoin kuin 

ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu. Riippumaton raportoija 

aloitti työnsä reilut kymmenen vuotta sitten, ja toimii muun muassa eräänlaisena 

sanansaattajana viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä. Käsittelen 

järjestötoimijoiden roolia Suomen ihmiskaupan vastaisessa työssä luvun jälkimmäisessä 

osiossa. 

2.2.1 Ihmiskaupan vastaisen työn kehittyminen 

Ihmiskauppa nousi Suomessa valtioneuvoston agendalle 2000-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen puolivälin tienoilla. Suomen ensimmäinen ihmiskaupan vastainen 

toimintasuunnitelma muotoiltiin maaliskuussa 2004 annetun valtioneuvoston 

ihmisoikeuspoliittisen selonteon pohjalta. Hallitus hyväksyi silloisen 

ulkoasiainministeriön johdolla valmistellun suunnitelman 25.8.2005. Suunnitelmaa 

työsti pienehkö asiantuntijoiden joukko, johon kuului kymmenkunta ministeriöiden, 

poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajaa sekä kaksi tutkijaa ja kaksi kansalaisjärjestöjen 

edustajaa. Suunnitelman lähtökohtina olivat uhrikeskeisyys ja ihmisoikeusperustaisuus, 

sukupuolinäkökulma sekä monialaisuus, moniammatillisuus ja yhteistyö. 

(Ulkoasiainministeriö, 2005.) Työministeriö asetti toimintasuunnitelman pohjalta 

syyskuussa 2005 erillisen työryhmän selvittämään uhrien auttamiseen liittyvien 

toimenpiteiden järjestämistä ja lainsäädännön kehittämistä. Työryhmän keskeisenä 

ehdotuksena oli ihmiskaupan uhreiksi epäillyille tai todetuille henkilöille suunnatun 

auttamisjärjestelmän perustaminen vastaanottojärjestelmän yhteyteen. (Työhallinto, 

2006, 1, 7.) 

 

Ensimmäiset, kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat ihmiskauppaa koskevat muutokset 

Suomen rikoslakiin (39/1889), ulkomaalaislakiin (301/2004) sekä maahanmuuttajien 

kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin eli niin 



 19 
 
 

 

sanottuun kotouttamislakiin (493/1999) tulivat voimaan 1.8.2004. Erityisesti 

ihmiskaupan vastaisen työn alkutaipaleella toiminta oli vahvasti viranomaisjohtoista, ja 

ihmiskauppaa pidettiin kansainväliseen tapaan nimenomaan rajat ylittävän 

järjestäytyneen rikollisuuden muotona. Suomen ajateltiin olevan ensisijaisesti 

ihmiskaupan kauttakulku- ja kohdemaana. Uhreja arveltiin olevan joitain kymmeniä, 

korkeintaan satakunta, ja tunnistamisen ajateltiin tapahtuvan ensisijaisesti 

viranomaiskontakteissa esimerkiksi rajanylitystapauksissa. (Ulkoasiainministeriö, 

2005.) Toimintasuunnitelmissa painotetusta uhrilähtöisyyden periaatteesta huolimatta 

työn painopiste on ollut pikemmin ihmiskaupparikollisuuden torjunnassa kuin 

ihmiskaupan uhrien auttamisessa (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu, 2010). 

 

Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen käynnistyi paljon hitaammin kuin etukäteen oli 

ennakoitu. Uhreja havaittiin luultua vähemmän eivätkä tapaukset 

lainsäädäntömuutoksista huolimatta edenneet ihmiskaupan nimikkeellä. Ensimmäinen 

käräjäoikeuden tuomio seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvästä (törkeästä) 

ihmiskaupasta annettiin Suomessa kesällä 2006 (ks. tarkemmin esim. 

Vähemmistövaltuutettum 2010). Työperäisestä ihmiskaupasta ensimmäinen langettava 

tuomio annettiin vasta maaliskuussa 2012 Helsingin käräjäoikeudessa 

(Vähemmistövaltuutettu, 2012, 24). 

 

Tarkennettu ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma julkaistiin vuonna 2008. 

Tarkennettua suunnitelmaa oli valmistelemassa huomattavasti aiempaa laajempi, noin 

30-jäseninen ohjausryhmä, jossa oli mukana myös kymmenkunta kansalais- ja 

työmarkkinajärjestöjen edustajaa. Kolmannen sektorin roolin vahvistuminen näkyy 

selvästi toimintasuunnitelman kirjauksissa. Tarkennetussa toimintasuunnitelmassa 

kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota myös työperäisen ihmiskaupan esiintymiseen 

Suomessa. Toimintasuunnitelmasta käy ilmi huoli ja turhautuminenkin siitä, että 

ihmiskaupan vastainen työ oli edennyt odotuksiin nähden huomattavan hitaasti, eikä 

uhreja ollut tunnistettu tai tuomioita annettu odotetulla vauhdilla. Tarkennetun 

toimintasuunnitelman keskeisimpiä toimenpide-ehdotuksia oli suositus joko 

vähemmistövaltuutetun tai eduskunnan oikeusasiamiehen asettamiseksi kansalliseksi 

ihmiskaupparaportoijaksi. (Sisäasiainministeriö, 2008.) Tarkennetun 

toimintasuunnitelman ja sen implementoinnista vastanneen ohjausryhmän loppuraportti 

julkaistiin keväällä 2011 (Sisäasiainministeriö, 2011). 
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Ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa ja uhrille annettavaa harkinta-aikaa koskeva muutos 

ulkomaalaislakiin tuli voimaan 31.7.2006 (ks. esim. Sisäasiainministeriö, 2011). 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta lakisääteistettiin 1.1.2007 voimaan 

tulleella kotouttamislain muutoksella (1269/2006). Koska tarvetta auttamiselle oli ollut 

jo ennen lakimuutoksen astumista voimaan, käytännön auttaminen ja ihmiskaupan 

uhrien rekisteröinti käynnistettiin jo vuoden 2006 puolella. Auttamisjärjestelmän 

koordinoinnista vastasi alkuun kaksi eri vastaanottokeskusta: Oulun 

vastaanottokeskuksen vastuulla olivat yksin tulleet alaikäiset, Joutsenon 

vastaanottokeskuksessa hoidettiin täysi-ikäisten uhrien ja perheiden auttaminen. 

(Työhallinto, 2007, 25). Koko auttamisjärjestelmän hallinnointi siirtyi Joutsenon 

vastaanottokeskuksen vastuulle marraskuussa 2012 (Vähemmistövaltuutettu, 2012, 17). 

Myös ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautui alkuvaiheessa ennakoitua 

vähemmän uhreja. Järjestelmän ensimmäisinä toimintavuosina asiakkaita oli vain 

muutamia kymmeniä, vuosina 2011–2015 vuosittainen asiakasmäärä oli sadan sadan 

tuntumassa. Auttamisjärjestelmään otettujen määrä lähti selkeämpään nousuun vasta 

muutama vuosi sitten. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 81.) 

 

Vähemmistövaltuutettu aloitti toimintansa Suomen kansallisena 

ihmiskaupparaportoijana vuonna 2009. Raportoija toimi ensimmäisinä vuosinaan 

sisäministeriön alaisuudessa, mutta riippumattomana elimenä. Ihmiskaupparaportoija on 

ainoa taho Suomessa, joka kerää ja raportoi laaja-alaista ja kokonaisvaltaista tietoa 

ihmiskaupasta ja sen uhreista. Kansallinen raportoija antoi ensimmäisen, kattavasti 

Suomen ihmiskauppatilannetta ja siihenastista ihmiskaupan vastaista toimintaa ja 

valottaneen kertomuksensa eduskunnalle 2010. Lisäksi ihmiskauppaa koskeva kertomus 

on annettu eduskunnalle vuonna 2014 ja vuonna 2018, tuolloin osana laajempaa 

yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomusta. Vähemmistövaltuutetun toimi muutettiin 

yhdenvertaisuusvaltuutetuksi vuoden 2014 lopussa voimaantulleella uudella 

lainsäädännöllä ja toimisto siirrettiin oikeusministeriön alaisuuteen (laki 

yhdenvertaisuusvaltuutetusta, 2014). 

 

Vanha kotouttamislaki (493/1999) korvattiin 1.9.2011 alkaen kotoutumisen 

edistämisestä annetulla lailla (1386/2010) ja kansainvälistä suojelua hakevan 

vastaanotosta annettavalla lailla (vastaanottolaki 2010). Ihmiskaupan uhrin auttamista 

koskevat säännökset sisällytettiin alkuperäisessä muodossaan vastaanottolakiin. 

(Sisäasiainministeriö, 2011, 15.) 
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Suomen ihmiskaupan vastaista toimintaa on kahteen otteeseen arvioinut myös Euroopan 

neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä GRETA joka antoi 

ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa vuonna 2015. Tuorein raportti julkaistiin 

vuoden 2019 kesällä. Raporteissa arvioidaan Euroopan neuvoston ihmiskaupan 

yleissopimuksn täytäntöönpanoa Suomessa. Uusimmassa raportissa keskityttiin 

erityisesti ihmiskaupan uusia muotoja ja lasten alttiutta joutua ihmiskaupan uhreiksi 

(GRETA, 2019). 

 

Vuonna 2015 voimaan tulleiden vastaanottolain muutosten perusteella ihmiskaupan 

uhrin voi virallisesti tunnistaa vain esitutkintaviranomainen tai syyttäjä, 

Maahanmuuttovirasto tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä vastaava 

Joutsenon vastaanottokeskus.  

 

Tuorein, vuonna 2016 hyväksytty valtioneuvoston ihmiskaupan vastainen 

toimintaohjelma käsitti vuodet 2016–2017. Ohjelmassa käsiteltiin muun muassa 

ensimmäisen GRETA-raportin suosituksiin vastaamista sekä ihmiskaupan vastaisen 

toiminnan koordinointia. (Sisäministeriö, 2016.) Ensimmäinen ihmiskaupan vastaisen 

toiminnan koordinaattori aloitti työnsä sisäministeriössä vuonna 2014. Alun perin 

koordinaattorin määräaikaisen toimikauden piti päättyä 31.5.2017. (Sisäministeriö, 

2016, 13.) Toimikautta jatkettiin kuitenkin kahteen otteeseen siten, että koordinaattori 

toimi tehtävässään 31.5.2018 saakka, jonka jälkeen koordinaation jatko jäi auki ja 

vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen tehtävänsä aloittaneen hallituksen päätettäväksi. 

Uutena ihmiskaupan vastaisena koordinaattorina aloitti 15.1.2020 pitkän linjan 

ihmiskaupan vastaisen työn ja tutkimuksen asiantuntija ja entinen 

yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Venla Roth. Nykyinen koordinaattori 

toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Koordinaattori valmistelee uuden ihmiskaupan 

vastaisen toimintaohjelman vuoden 2020 aikana. (Auttamisjärjestelmä.) 

 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän palveluiden piirissä oli 31.12.2019 yhteensä 

676 henkilöä – yli puolet enemmän kuin vuoden 2017 lopussa, jolloin järjestelmässä oli 

322 henkilöä. Noin kuudesosa auttamisjärjestelmän piirissä olevista on mahdollisten 

ihmiskaupan uhrien alaikäisiä lapsia. Vuoden 2019 aikana järjestelmään otettiin myös 

ennätysmäärä uusia asiakkaita: yhteensä 229, joista 70 henkilön on arvioitu joutuneen 

ihmiskaupan uhriksi Suomessa. Heistä 33:n on arvioitu joutuneen pakkotyöhön 
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ravintola-alalla, siivousalalla ja rakennustyömailla sekä kotitaloustyössä tai maatiloilla. 

Jopa 20 tapauksessa on tunnistettu pakkoavioliittoihin liittyvää ihmiskauppaa, joka tulee 

usein ilmi viranomaisten puuttuessa lähisuhdeväkivaltaan. Lisäksi Suomessa havaittiin 

viime vuoden aikana kerjäämiseen ja rikolliseen toimintaan pakottamista sekä 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Jälkimmäistä tunnistetaan 

Suomessa edelleen erittäin huonosti, mutta ulkomailla hyväksikäytön kohteeksi 

joutuneista, Suomessa avun piiriin päässeistä henkilöistä valtaosa on joutunut 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. (Auttamisjärjestelmä, 

15.1.2020.) 

2.2.2 Järjestöjen rooli ihmiskaupan vastaisessa työssä 

Euroopan neuvoston ihmiskauppaa koskevassa yleissopimuksessa velvoitetaan 

sopijavaltiot ottamaan kumppaneiksi ihmiskaupan vastaiseen työhön tarvittaessa 

“kansalaisjärjestöt, muut asianomaiset järjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan 

osatekijät, jotka ovat sitoutuneet ihmiskaupan ehkäisemiseen sekä uhrien suojeluun ja 

auttamiseen” (5 artikla). Lisäksi sopimuksessa linjataan, että uhrien auttaminen 

toteutetaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen sekä muiden asianomaisten järjestöjen ja 

muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa (12 artikla). Tähän perustuen Ćopić 

& Simeunović-Patić (2012) ovat esittäneet, että kansalaisjärjestöjen tulisi harjoittaa 

myös tärkeää vahtikoiran tointa ja tarkkailla, miten valtiot suoriutuvat ihmiskauppaan 

liittyvien kansainvälisten velvoitteidensa hoitamisesta (Ćopić & Simeunović-Patić, 

2012, 275).  

 

Myös kansallinen ihmiskaupparaportoija on antanut esitutkintaviranomaisille 

suosituksen tehdä yhteistyötä järjestö- ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 

kanssa tilanteissa, joissa epäillään mahdollista ihmiskauppaan liittyvää hyväksikäyttöä. 

Jo ensimmäisessä kertomuksessaan eduskunnalle kansallinen ihmiskaupparaportoija on 

arvioinut, että järjestöjen uhreille tarjoama apu on varsin korkeatasoista. Raportoija on 

samalla kuitenkin esittänyt huolensa siitä, että koska palvelujen tuottaminen ei tapahdu 

virkavastuulla, kolmannen sektorin tarjoamaa apua ei systemaattisesti valvota. 

Kolmannen sektorin toimijat ovat pikemminkin ajautuneet huolehtimaan sellaisista 

uhrien auttamiseen ja suojeluun liittyvistä asioista, joihin niillä ei lain mukaan ole 

velvoitetta ja uhrien asiakkuuksien hallinnointi on jäänyt liiaksi kolmannen sektorin 

kontolle. (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 65–66, 80.) Ihmiskaupparaportoija pitää 
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kolmannen sektorin pitkäjänteistä taloudellista tukemista tärkeänä osana onnistunutta 

ihmiskaupan vastaista toimintaa, ja on toistuvasti suosittanut, että järjestöjen 

ihmiskaupan vastaisen työn riittävä rahoitus turvataan (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu 

2010, 2011, 2012; Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2018). 

3 Uhrien tunnistaminen 
Ihmiskaupan vastaisen toiminnan, uhrien auttamisen ja ihmiskaupparikollisten 

vastuuseen saattamisen suurimpana esteenä on puutteellinen uhrien tunnistaminen. 

Tunnistamiseen velvoitetaan erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa, mutta 

käytännössä tunnistaminen on hankalaa esimerkiksi ihmiskaupan uhreihin liitettyjen 

sitkeiden mutta vääränlaisten mielikuvien vuoksi. 

3.1 Uhrien tunnistaminen sopimuksissa ja laissa 
Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen uhrien tunnistamista 

koskeva 10 artikla velvoittaa sopijaosapuolet sekä huolehtimaan, että viranomaisten 

käytettävissä on riittävästi henkilöitä, jotka kykenevät tunnistamaan ihmiskauppaa että 

tekemään tarvittavat lainsäädäntötoimet tunnistamisen tukemiseksi. Yleissopimuksen 

kirjausten nojalla sopimusvaltioiden täytyy taata, että viranomaisissa on riittävästi 

ihmiskaupan ehkäisemiseen ja torjuntaan sekä uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen 

koulutettuja ja päteviä henkilöitä. Lisäksi sopimuksessa edellytetään, että viranomaiset 

tekevät yhteistyötä sekä keskenään että asiaankuuluvien tukiorganisaatioiden eli 

esimerkiksi uhreille tukea tarjoavien järjestöjen kanssa. Tunnistamisen lisäksi valtioiden 

on varmistettava, että uhreille myönnetään tarvittaessa ihmiskaupan uhrille tarkoitettu 

oleskelulupa. Myös lainsäädäntö- ja muiden tarvittavien toimien toteuttamisessa 

velvoitetaan tekemään yhteistyötä esimerkiksi tukiorganisaatioiden kanssa. 

Sopimuksessa edellytetään myös, että jos viranomaisilla on syytä epäillä jonkun 

joutuneen ihmiskaupan uhriksi, häntä ei poisteta sopimusvaltion alueelta ainakaan 

ennen kuin tunnistaminen on saatettu päätökseen. (Euroopan neuvoston yleissopimus.) 

 

Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on painottanut ihmiskauppaa ja ihmisoikeuksia 

koskevissa suuntaviivoissaan valtioiden velvollisuutta varmistaa, että uhrien 

tunnistaminen toteutuu. Erilaisten viranomaiskäytäntöjen täytyy olla sellaisia, että ne 

mahdollistavat uhrien tunnistamisen ja uhrit täytyy myös käytännössä kyetä 

tunnistamaan. Jos valtiot eivät onnistu tunnistamaan uhreja ja suojelemaan heitä 
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uudelleen uhriksi joutumiselta, uhrien ihmisoikeuksien toteutuminen ja suojelu on 

mahdotonta. (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 99.) 

 

Suomessa ihmiskaupan uhrin varsinaista tunnistamista koskevat kohdat lisättiin vuonna 

2015 vastaanottolakiin. Samassa laissa säädetään myös ihmiskaupan uhrien auttamisesta 

ja auttamisjärjestelmän toiminnasta. Ihmiskaupan uhrin varsinaista tunnistamista 

käsittelee lain 38 pykälä, jossa ihmiskaupan uhrien tunnistajiksi määritellään joko 

esitutkintaviranomainen tai syyttäjä, Maahanmuuttovirasto tai ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmästä vastaava Joutsenon vastaanottokeskus. Uhri tulee siis virallisesti 

tunnistetuksi siinä tapauksessa, jos häneen kohdistetusta kaltoinkohtelusta käynnistetään 

esitutkinta ihmiskaupparikoksen nimikkeellä tai jos hänelle myönnetään ihmiskaupan 

uhrille tarkoitettu oleskelulupa. Vastaanottokeskuksen monialaisen asiantuntijaryhmän 

kuulemisen perusteella uhri voidaan tunnistaa siinä tilanteessa, jos esitutkintaa ei voida 

käynnistää. Näin voidaan toimia, jos ihmiskaupparikos on tapahtunut ulkomailla tai 

syytettä ei muista syistä johtuen voida nostaa ketään vastaan, mutta henkilön voidaan 

perustellusti katsoa joutuneen ihmiskaupan uhriksi ja olevan oikeutettu 

auttamisjärjestelmän palveluihin. (Vastaanottolaki, 388/2015.) Esimerkiksi järjestöissä 

tunnistetut uhrit ja ne, jotka eivät halua mennä auttamisjärjestelmään tai suostu sen 

ehtoihin, eivät tule virallisesti tunnistetuksi ihmiskaupan uhreiksi. Tunnistamiseen ei 

riitä ainoastaan se, että ihminen on kokenut räikeää, ihmiskaupan määritelmän ja 

tunnusmerkit selvästi täyttävää hyväksikäyttöä. 

3.2 Teorioita uhrien tunnistamisen esteistä 
Aiemman tutkimuksen perusteella uhrien tunnistamiseen vaikuttavat lukuisat seikat; 

merkittävimpinä erilaiset vääristyneet mielikuvat ihmiskaupan uhreista, 

ihmiskaupparikollisuudesta ja ihmiskaupan tekijöistä. Esittelen tässä luvussa kattavasti 

erilaisia uhrien tunnistamista vaikeuttavia ja estäviä tekijöitä. 

3.2.1 Ideaaliuhri  

Nils Christien ideaaliuhri-käsitettä on useissa tutkimuksissa käytetty havainnollistamaan 

stereotyyppistä mielikuvaa ihmiskaupan uhreista. Christie määrittelee vuonna 1986 

julkaistussa The Ideal Victim -artikkelissaan sekä ideaaliuhrin että ideaalisyyllisen, 

jotka näyttäytyvät toistensa täydellisinä vastakohtina. Vaikka Christie ei itse viittaa 
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ihmiskauppaan – jota ei artikkelin julkaisun aikaan ollut määritelty vielä nykyiselläkään 

tarkkuudella – ideaaliuhrin ja ideaalisyyllisen käsitteet vastaavat hyvin niitä 

stereotypioita, joita ihmiskaupan uhreista ja tekijöistä on maalailtu ja edelleen 

esimerkiksi mediassa vahvistetaan. 

 

Ideaaliuhri-termillä Christie (1986) ei viittaa niihin henkilöihin tai ihmisryhmiin, jotka 

kärkkäimmin mieltävät tai julistavat itsensä uhreiksi. Ideaaliuhreja eivät liioin ole ne, 

jotka ovat suurimmassa vaarassa joutua tai jotka todennäköisimmin joutuvat uhreiksi. 

Ideaaliuhrilla Christie tarkoittaa sen sijaan ihmistä tai ihmisryhmää, jolle ollaan 

rikoksen uhriksi joutuessa valmiimpia antamaan totaalinen ja oikeutettu uhrin asema. 

Ideaaliuhri on eräänlainen julkisesti tunnustettu status; samankaltainen kuin sankari 

(hero) tai maanpetturi (traitor). Christien mukaan useimpien meistä on helppo 

hahmottaa, millainen on tyypillinen uhri tai tyypillinen sankari (omassa 

kulttuurissamme). (Christie, 1986, 18.) 

 

Christie (1986) määrittelee täydellisen ja oikeutetun uhriuden kuuden kriteerin kautta: 

Ideaaliuhri on 1) heikko, 2) rikoksen kohteeksi joutuessaan suorittamassa jotain 

kunnioitettavaa tehtävää 3) paikassa tai tilanteessa, joka ei itsessään ole epäilyttävä tai 

arveluttava. Hän 4) kohtaa uhriksi joutuessaan suuren ja pahan väärintekijän (eli 

ideaalisyyllisen), joka 5) on hänelle entisestään tuntematon. Lisäksi ideaaliuhrilla 6) 

täytyy olla riittävästi valtaa, jotta hän pystyy tuomaan esiin kokemansa vääryydet ja 

saavuttamaan näin oikeutetun uhrin statuksen. Hänellä ei siis voi olla niin voimakkaita 

vastustajia tai vastavoimaa, joka pystyisi hiljentämään hänet ja hänen kokemuksensa. 

(Christie, 1986, 19.) 

 

Ei-ideaaliuhri taas on henkilö, joka on vahva ja yhtä voimakas kuin rikoksentekijä, 

tekijälle entuudestaan tuttu, mahdollisesti pahoilla teillä ja laiminlyönyt 

mahdollisuutensa suojella itseään vaaroilta. Ei-ideaaliuhri saattaa menettää rikoksen 

seurauksena enemmän tai joutua kärsimään esimerkiksi rajumpaa väkivaltaa kuin 

ideaaliuhri, mutta ei voi taustansa tai olosuhteiden vuoksi saavuttaa ideaaliuhrin 

statusta. (Christie, 1986, 19–21.) Sanja Ćopić ja Biljana Simeunović-Patić (2012) 

täydentävät ideaaliuhrin määritelmää korostamalla, että ideaaliuhrius on liitoksissa 

esimerkiksi uhrin sukupuoleen, ikään ja sosiaaliseen asemaan. Rutiköyhät ja 

kouluttamattomat, seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi joutuneet naiset, joilla on 

mahdollisesti aiempaa kokemusta väärinkäytöksistä, tunnistetaan ihmiskaupan uhreiksi 
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helpommin kuin miehet. Näiden vinoumien vuoksi suuri osa uhreista jää 

“näkymättömiksi” ja tunnistamattomiksi. (Ćopić & Simeunović-Patić 2012, 280.)  

 

Jayashri Srikantiah (2007) kutsuu ideaalista uhria ikoniseksi uhriksi (iconic victim), 

jonka vastakohta on ikoniseksi lainrikkojaksi (iconic lawbreaker) määritelty aktiivinen 

mutta paperiton siirtolainen. Ikoninen uhri on totaalisesti hyväksikäyttäjän vallan alla ja 

joutunut äärimmäisen pakottamisen, voimankäytön ja harhauttamisen uhriksi. Ikonista 

uhria määrittävät seuraavat piirteet: Ikoninen uhri 1) on nainen tai tyttö ja joutunut 

nimenomaan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, 2) on viranomaisten näkökulmasta 

hyödyllinen todistaja rikosprosessissa ja 3) tekee saumatonta ja täydellistä yhteistyötä 

rikostutkijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi hänet on 4) pelastettu 

hyväksikäytöstä sen sijaan, että hän olisi itse aktiivisesti pyrkinyt pakenemaan. Hänen 

täytyy passiivisesti tyytyä hyväksikäyttötilanteeseen pelastukseensa asti mutta kyetä 

heti pelastamisen hetkellä paljastamaan koko tarinansa viranomaisille. Ikonisen uhrin 

tarinan alussa hänet on pakotettu (voimankäytöllä) tai huijattu prostituutioon, ei 

muunlaiseen pakkotyöhön. Erityisesti prostituution kieltämistä kannattavien 

abolitionistien näkökulmasta nimenomaan seksuaalisen hyväksikäytön uhri voi olla 

täydellisesti hyväksikäyttäjän vallan alla. Abolitionistien mukaan suostuminen 

seksityöhön on mahdotonta, koska seksityö nähdään itsessään 

ihmisoikeusloukkauksena. (Srikantiah, 2007.) 

 

Srikantiahin (2007) ikonisen uhrin vastakohta on niin sanottu laiton maahanmuuttaja 

(illegal alien); paperiton miespuolinen siirtolainen, joka tietoisesti rikkoo lakia sekä 

ylittämällä valtioiden rajoja (joko väärennetyillä asiakirjoilla tai epävirallisten 

rajanylityspaikkojen kautta) että työskentelemällä luvatta. Ikoninen uhri taas ylittää 

(mahdollisen) rajan vain hyväksikäyttäjän pakottamana tai harhauttamana, mikä erottaa 

hänet niin sanotusta laittomasta maahanmuuttajasta. Siinä missä paperiton siirtolainen 

on manipuloiva rikollinen, joka riistää länsimaisia hyvinvointipalveluja, ikoninen uhri 

on viaton, avuton ja noudattaa kaikkia viranomaisten vaatimuksia. Ihmiskaupan uhrin 

näkeminen ikonisena uhrina jättää huomiotta mahdolliset taloudelliset motiivit ja kieltää 

ajatuksen uhrista aktiivisena lähtijänä, jonka siirtolaisuusprojekti vain on epäonnistunut. 

(Srikantiah, 2007)  

 

Ideaaliuhrin rooliin kuuluu väistämättä heikko asema. Jotta voi saavuttaa totaalisen ja 

oikeutetun uhrin statuksen, täytyy samalla hyväksyä myös pysyvästi alistettu asema. 
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Mitä enemmän oikeuksia ja valmiuksia alistamisen kohteena oleva henkilö saavuttaa, 

sitä heikommiksi käyvät hänen mahdollisuutensa saada klassisen hyvän uhrin status. 

(Christie, 1986, 27–28.) Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmät onkin rakennettu 

ideaaliuhrin prototyypin pohjalle, minkä vuoksi ne sulkevat helposti ulos uhreja, jotka 

eivät sovi ideaaliuhrin muottiin (Ćopić & Simeunović-Patić 2012).  

 

Christien (1986) mukaan ideaaliuhrit saavat myös eniten (julkista) huomiota osakseen. 

Median esiin nostamat ihmiskauppatapaukset ja erilaiset informaatio- ja 

vaikuttamiskampanjat muokkaavat voimakkaasti yleistä mielikuvaa ihmiskaupasta, 

kuten Anette Brunovskis ja Rebecca Surtees (2007) huomauttavat. Sekä 

uutisreportaaseissa että vaikuttamiskampanjoissa keskitytään yleensä kaikkein 

äärimmäisimpiin ja sokeeraavimpiin tapauksiin. Niissä alleviivataan pakottamista ja 

väkivaltaa ihmiskaupan keinoina, jotta asialle saadaan mahdollisimman paljon 

huomiota. Tämä vaikuttaa laajan yleisön ymmärrykseen siitä, mitä ihmiskauppa 

todellisuudessa on ja millaisiin asioihin sen vastaisessa toiminnassa olisi kaikkein 

olennaisinta keskittyä. Lisäksi liian äärimmäiset esimerkit ja stereotyyppiset mielikuvat 

vaikuttavat ihmiskaupan uhrien mahdollisuuksiin tunnistaa ja mieltää itsensä uhreiksi. 

Jos esimerkit koetaan liian äärimmäisiksi ja epäuskottaviksi, potentiaaliset ihmiskaupan 

uhrit eivät usko samoin voivan käydä heille. Ihmiskaupan uhreiksi joutuneet saattavat 

kokea, etteivät heidän todelliset kokemuksensa ole olleet riittävän raakoja tarinoihin 

verrattuna eivätkä he siksi ole oikeutettuja apuun. (Brunovskis & Surtees, 2007.) 

3.2.2 Ideaalisyyllinen 

Christie (1986) korostaa, että ideaaliuhri tarvitsee vastinparikseen – ja toisaalta luo – 

ideaalisyyllisen; nämä stereotypiat ovat riippuvaisia toisistaan. Mitä paremmin 

rikollisen teon kohteeksi joutuva täyttää ideaaliuhrin kriteerit, sitä puhtaammin tekijä on 

ideaalisyyllinen ja päin vastoin. Toisaalta mitä selkeämmin kohteen ja tekijän taustat ja 

tilanteet muistuttavat toisiaan, sitä huonompia uhreja tai syyllisiä osapuolet ovat. 

Todellisuudessa ihmiskaupan uhri saattaa olla itsekin syyllistynyt rikolliseksi 

määriteltyyn tekoon, kuten laittomaan rajan ylitykseen (vrt. Srikantiah, 2007). 

Ihmiskaupan uhrista voi myös tulla ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisen rikoksen 

tekijä esimerkiksi tilanteessa, jossa hän työperäisestä hyväksikäytöstä vapauduttuaan 

perustaa oman yrityksen ja toistaa oppimaansa toimintamallia työntekijöiden 

hyväksikäytöstä (Jokinen ym., 2011, 78). Toisaalta ihmiskaupparikoksen tekijöitä 
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saattavat motivoida samat tekijät kuin siirtolaisina ihmiskaupan uhreiksi joutuneita: 

paremman elämän ja toimeentulon havittelu (ks. esim. Andrijasevic, 2010).  

 

Christien (1986) mukaan kaikkein väkivaltaisimmatkaan rikoksentekijät tai 

hyväksikäyttäjät eivät todellisuudessa täytä ideaalisyyllisen määritelmää. Usein 

raa’ankin rikoksen tekijä on uhrille jo etukäteen tuttu, jopa hyvin läheinen. 

Ideaalisyyllinen taas on uhrista selkeästi erottuva, erillinen ja etäinen. Hän on täysin 

vastakkainen, edustaa jostain muualta tulevaa uhkaa ja on ihmisenä mahdollisimman 

lähellä epäinhimillistä. Tällaisina pahantekijät usein myös julkisesti nähdään ja halutaan 

nähdä. (Christie, 1986, 25–26.) Ongelmallisinta on, että kun ideaalisyyllisestä 

maalataan yksinkertaistettu kuva yksiselitteisen pahana ja epäinhimillisenä, muiden 

tekemisiä on helpompi katsoa sormien läpi. Verrattuna äärimmäiseen pahaan vähänkin 

vähemmän hirveät teot voivat jäädä huomiotta ja vaille arviointia. “Tavallisten 

ihmisten” moraaliin eivät vaikuta sellaiset teot, joihin vain totaalisten hirviöiden 

ajatellaan kykenevän. (Christie, 1986, 29.) Tämä vaikeuttaa selvästi joskus varsin 

arkistenkin ihmiskauppatilanteiden tunnistamista ja saattaa nostaa myös viranomaisten 

kynnystä tutkia, syyttää ja tuomita rikoksia ihmiskauppana.  

 

Kempadoo (2005) huomauttaa, että ihmiskaupparikollisuuden syyllisistä ja hyötyjistä 

puhuttaessa unohdetaan usein suosituimmiksi kohdemaiksi mainittujen länsimaiden 

vastuu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suurin osa ihmiskaupasta ei tutkimusten mukaan 

liity järjestäytyneeseen maanalaiseen seksikauppaan vaan pakkotyöhön hikipajoissa, 

maatiloilla ja kotitaloustyössä – tuotannonaloilla, jotka ovat kiinteässä yhteydessä 

talouden formaaleihin sektoreihin. Valtion ja julkinen huomio kiinnittyy kuitenkin 

hyväksikäyttöbisneksen välikäsiin, joita pidetään ihmiskaupan todellisina syyllisinä ja 

paholaisenkaltaisina. Syyllisiksi nähdään muualta – lähtömaiksi mielletyistä globaalin 

etelän maista tai post-sosialistisista valtioista – tulleet, ahneiden ja moraalittomien 

miesten verkostot ja jengit. Media ja ihmiskauppaa käsittelevät raportit vahvistavat tätä 

stereotyyppistä kuvaa syyllisistä – ja uhreista, joiden ajatellaan olevan köyhiä mustia ja 

ruskeita naisia Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta tai nuoria 

itäeurooppalaisia tyttöjä ja naisia. (Kempadoo, 2005, xvii.) 

 

Todellisuudessa ihmiskauppaan syyllistyvä hyväksikäyttäjä ei välttämättä toimi 

minkään organisaation piirissä ja on usein uhrille jo etukäteen tuttu tai hyvinkin 

läheinen ihminen: ihastuksen kohde, puoliso, ystävän puoliso, perheenjäsen tai muu 
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sukulainen. Tuttuuden merkitys hyväksikäytön kohteiden rekrytoinnissa on suuri: 

yhteydenotto vanhaan tuttavaan tai sukulaiseen on luontevaa, luottamus on jo saavutettu 

ja verkosto ovat valmiina (Jokinen ym., 2011, 85–86). Lisäksi samasta maasta ja 

samoista olosuhteista lähtöisin oleva henkilö osaa tehokkaimmin käyttää maanmiehiään 

hyväksi. Hän tietää, miten heitä voi kontrolloida ja millaisiin olosuhteisiin he tyytyvät. 

(Jokinen ym., 2011, 77.) 

 

Katuprostituutiossa työskenteleviä naisia tutkinut Andrijasevic (2010) muistuttaa, että 

hyväksikäyttäjät eivät aina pidä seksityötä tekeviä naisia totaalisesti vallassaan eivätkä 

kaikki hoida bisneksiään saman kuvitellun kaavan mukaan. Kaikki hyväksikäyttäjät 

eivät myöskään ole miehiä, vaan naiset osallistuvat yhtä lailla niin uhrien rekrytointiin, 

matkajärjestelyihin kuin kadulla työskentelevien naisten kontrollointiin. Kun 

hyväksikäyttäjiä tarkastellaan laajemmin kuin “ihmiskauppiaan” stereotypian kautta, on 

mahdollista tunnistaa erilaisia työnjaon ja järjestelyjen tapoja, joiden avulla alistajien ja 

alistettujen suhteita säädellään. (Andrijasevic, 2010, 78.) 

3.2.3 Alistamisen keinot 

Stereotyyppisimpiä ja helpoimmin tunnistettavia ihmiskaupan uhrien alistamisen 

keinoja ovat fyysinen väkivalta ja liikkumisen rajoittaminen konkreettisesti esimerkiksi 

kahlitsemalla tai lukitsemalla uhri suljettuun tilaan. Jokisen ja kumppaneiden (2011) 

tutkimuksessa kävi ilmi, että Suomessa tunnistetuissa työperäisen ihmiskaupan 

tapauksissa fyysistä väkivaltaa käytettiin harvoin. Pikemmin turvauduttiin 

psykologiseen väkivaltaan ja erilaiseen uhkailuun – usein pelkkä väkivallan uhka 

riittääkin pitämään uhrit “kurissa”. (Jokinen ym., 2011, 97–99.) Katuprostituutiota 

tutkinut Andrijasevic (2010, 64) huomauttaa, että väkivallan käyttö saattaa olla myös 

aikaan sidottua: fyysistä väkivaltaa saatetaan käyttää hyväksikäytön alkuvaiheessa, 

mutta pidemmällä aikavälillä pelkkä väkivallalla uhkailu riittää kontrollin 

ylläpitämiseen. Toisaalta Andrijasevicin kohtaamilla naisilla oli kokemuksia siitä, että 

väkivaltaa kohdistettiin toisiin heidän ympärillään oleviin prostituoituihin (ei pelkästään 

ihmiskaupan uhreihin vaan kaikkiin kadulla työskenteleviin) mikä muistutti saman 

voivan tapahtua myös heille. (Andrjiasevic, 2010, 64–65.)  

 

Andrijasevic (2010) huomauttaa myös, että vaikka hänen haastattelemansa naiset 

puhuivat pakosta (force), joka oli ajanut heidät katuprostituutioon, he eivät välttämättä 
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tarkoittaneet sillä samaa kuin termillä force eli pakko tai voimankäyttö tarkoitetaan 

kansainvälisissä ihmiskaupan vastaisissa sopimuksissa. Viitatessaan pakkoon he 

saattoivat tarkoittaa sitä, miten prostituutioon ajoi esimerkiksi taloudellinen puute, ei 

niinkään yksittäisen hyväksikäyttäjän harjoittama fyysinen väkivalta. (Andrijasevic, 

2010, 113.) 

 

Ihmiskaupan uhrien liikkumisen ja vapauden rajoittaminenkaan ei yleensä tapahdu 

stereotyyppisen mielikuvan mukaisesti “patteriin kahlitsemalla”. Sen sijaan uhrien 

vapaa-ajan määrää ja sen käyttöä rajoittavat esimerkiksi asumisjärjestelyt, pitkät ja 

raskaat työviikot tai matkat työpaikalle sekä vertaisvalvonta. Asumiseen liittyvää 

kontrollointia helpottaa se, että isompi joukko uhreja majoitetaan joko samaan asuntoon 

tai hyväksikäyttäjän omaan kotiin (Andrijasevic 2010, 65). Työnantajan tarjoamassa 

asunnossa majoittuminen vaikeuttaa myös työpaikan vaihtamista. Silloin, kun 

työntekijöille tai muille hyväksikäytetyille tarjotaan erillinen asunto, se saattaa olla 

hyvin huonokuntoinen tai jopa asumiskelvoton. Lisäksi asumuksesta saatetaan pyytää 

silmittömän korkeaa vuokraa, ja kaikki pienessä asunnossa majoittuvat voivat joutua 

maksamaan asunnosta erillisen korvauksen. Suomessa on tullut ilmi myös muutamia 

tapauksia, joissa työntekijä on lukittu esimerkiksi rakennustyömaan konttiin öiksi, mutta 

yleisesti ottaen varsinainen majapaikkaan lukitseminen on erittäin harvinaista. (Jokinen 

ym., 2011, 107–111.) Joissain tapauksissa hyväksikäyttäjät saattavat alistaa uhreja myös 

liian vähäistä tai ala-arvoista ruokaa tarjoamalla tai rahastamalla ruoasta suuria summia 

(Andrijasevic, 2010, 63; Jokinen ym., 2011, 112). 

 

Hyväksikäyttäjä voi minimoida työntekijöiden vapaa-ajan myös pitkillä työpäivillä tai  
-matkoilla. Työpaikka saattaa myös sijaita niin syrjäisellä seudulla, että liikkuminen 

ilman autoa on mahdotonta. Aina työntekijät eivät välttämättä edes tiedä, missä päin 

maata heidän työpaikkansa ja asumuksensa on. (Jokinen ym., 2011, 104.) Myös 

Andrijasevicin (2010) haastattelemien prostituoitujen majapaikat sijaitsivat usein 

kaukana työskentelyalueista, ja välimatkat kuljettiin joko yhdessä muiden 

työntekijöiden kanssa tai hyväksikäyttäjän autolla. Lähempänä työskentelyaluetta 

asuvat naiset saivat liikkua ainoastaan sen ja asunnon välillä. Hyväksikäyttäjät 

kontrolloivat naisten liikkeitä joko oleskelemalla työskentelyalueen lähettyvillä, 

tekemällä tarkistuskäyntejä paikalle tai tarkistussoittoja, joilla selvittivät prostituoitujen 

olinpaikkoja ja aikatauluja. Mielikuva jatkuvasta läsnäolosta voitiin luoda myös 

tarkistamalla naisten tekemisiä muilta prostituoiduilta. Usein hyväksikäyttäjät 
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luottivatkin toisten naisten kertomuksiin siitä, missä heidän kollegansa ovat, mikä oli 

omiaan lisäämään epäluottamusta naisten välille. Liikkumista ja sosiaalisten suhteiden 

solmimista rajoitettiin myös tiukalla työtahdilla ja erilaisilla taloudellisilla paineilla, 

joiden vuoksi naisille ei jäänyt lainkaan vapaa-aikaa. (Andrijasevic, 2011, 65–67.) 

 

Kuten Jokinen ja kumppanit (2011) huomauttavat, räikeän fyysisen rajoittamisen sijaan 

hyväksikäytettyjen kontrollointi on usein hyvin hienovaraista ja ulkopuoliselle 

huomaamatonta vaikkakin uhrille hyvinkin uhkaavaa. Uhrin tietämättömyys 

oikeuksistaan ja maan tavoista helpottaa entisestään hyväksikäyttäjän kontrollointia 

mutta vaikeuttaa sen tunnistamista ulkopuolelta. Suhteita esimerkiksi muihin saman 

maan kansalaisiin tai samaa työtä tekeviin saatetaan myös tarkoituksella rajoittaa. 

Kielitaidon puute ja tietämättömyys ympäristöstä sekä omista oikeuksista ovat 

tehokkaita keinoja ulkomaalaisten uhrien eristämiseen paikallisista ja suomalaisesta 

yhteiskunnasta. (Jokinen ym., 2011, 103–105.) Andrijasevicin (2010) haastattelemille 

naisille suhteet toisiin prostituoituihin takasivat mahdollisuuden saada tietoa 

seksityöhön liittyvistä selviytymiskeinoista kuten väkivaltaisten asiakkaiden kanssa 

pärjäämisestä ja seksitaudeilta suojautumisesta sekä tarjosivat tärkeän apukeinon 

irrottautumiseen parittajan vallasta. Naisia pyrittiinkin pitämään mahdollisimman 

eristyksissä kollegoista ja ylipäänsä muista ihmisistä. Tutustumista asiakkaisiin 

rajoitettiin esimerkiksi hyvin tiukoilla työskentelyaikatauluilla. (Andrijasevic, 2010, 62, 

83.) Hyväksikäyttäjät saattavat myös kierrättää ja vaihtaa työntekijöitä nopeasti, jotta 

työntekijät eivät ehdi tulla tietoisiksi oikeuksistaan (Jokinen ym., 2011, 139). 

 

Yksi hyväksikäyttäjien hyödyntämä rajoittamisen keino on passin tai muun 

henkilöllisyystodistuksen sekä muiden henkilökohtaisten papereiden takavarikoiminen 

uhreilta esimerkiksi niiden “turvallisen säilyttämisen” varjolla. (Agustín, 2007, 31; 

Jokinen ym., 2011, 112). Luvatta maahan tulleille ja paperittomana eläville 

toimeentulon mahdollisuuksia on ylipäänsä vähemmän: heidän on mahdollista työllistyä 

vain epävirallisille työmarkkinoille, siis lähinnä kotitalouksissa tehtävään tai 

seksityöhön. Oleskeluoikeudettoman maahanmuuttajan status altistaa myös pidätyksille 

ja maasta poistamiselle, mitä hyväksikäyttäjät osaavat hyödyntää uhrien pelottelemiseen 

ja kontrollointiin. Viranomaisilta piilottelu myös kaventaa paperittomien uhrien elintilaa 

ja vapautta sekä mahdollisuutta saada todenmukaista tietoa oikeuksistaan entisestään. 

(Andrijasevic, 2011, 74–76, 80.) Myös työntekijälle kuuluvien rahojen pimittäminen tai 

takaisin vaatiminen on usein käytetty rajoittamisen keino: työnantaja saattaa esimerkiksi 
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pitää hallussaan uhrin pankkikorttia tai vaatia uhria palauttamaan osan tilille maksetusta 

palkasta käteisenä – jos tämä edes osaa itse käyttää pankkiautomaattia. Palkkaukseen 

liittyvät syrjivät käytännöt ovat tavanomaisia kaltoinkohtelun keinoja. Myös 

työturvallisuutta ja työterveyspalveluja rajoitetaan eivätkä ihmiskaupan uhrit välttämättä 

muutenkaan saa asianmukaista terveydenhuoltoa tai hoitoa myöskään 

sairaustapauksissa. (Jokinen ym., 2011.) 

 

Kaltoinkohdellulla työntekijällä ei välttämättä ole kirjallista työsopimusta lainkaan tai 

hän on voinut joutua allekirjoittamaan sopimuksen, jonka kieltä ja vieraassa valuutassa 

mainittuja palkkasummia ei ymmärrä. Kaikki uhrit eivät myöskään ole luku- ja 

kirjoitustaitoisia. Työsopimuksia on voitu tehdä myös kaksi erilaista, joihin on kirjattu 

eriävät palkkasumma tai työsuhteen kesto. (Agustín, 2007, 31; Jokinen ym., 2011, 132–

134, 137.) Myös irtisanominen tai sillä ja kotimaahan palauttamisella uhkailu on 

tyypillinen ulkomaalaisten työntekijöiden kontrolloinnin keino. Oikeuksiaan kuten 

palkkasaatavia penäävät työntekijät irtisanotaan tai heille ei tarjota enää uusia 

työkeikkoja. Jos kaltoinkohdeltu uhkaa ilmoittaa tilanteesta viranomaisille, työnantaja 

voi pelotella hänet hiljaiseksi esimerkiksi uhkaamalla, että kaikki hänen kuulusteluissa 

kertomansa tulee myös tämän tietoon. (Jokinen 2011, 101, 139.) Tunnistetun uhrin 

paluu työelämään ja varsinkin työllistyminen samalle alalle on usein vaikeaa, koska 

työnantajat saattavat pitää häntä uhkana (Työhallinto, 2007, 45). 

 

Hyväksikäyttäjä saattaa pitää uhria lieassaan myös todellisen tai luulotellun velan 

avulla. Rahallista velkaa kertyy usein jo hyväksikäyttöä edeltäneistä matkajärjestelyistä 

tai hyväksikäytön aikana vaikkapa asumiskuluista. Suomen korkea hintataso tulee usein 

yllätyksenä ulkomaalaisille työntekijöille. Uhri saattaa olla velkaa myös sukulaisilleen, 

jotka ovat auttaneet häntä matkustamaan. Jos velkoja ei pysty hoitamaan, riski joutua 

uudelleen uhriksi tulevaisuudessa kasvaa. Uhri saattaa myös tuntea olevansa 

kiitollisuudenvelassa hyväksikäyttäjälleen, joka on tarjonnut hänelle mahdollisuuden 

lähteä ulkomaille töihin – etenkin, jos hyväksikäyttäjä on uhrille entuudestaan tuttu. 

(Jokinen ym., 2011, 134–135, 138.) Andrijasevic (2010) on kuitenkin havainnut, että 

velka ei välttämättä pidättele uhreja hyväksikäytön tilanteessa niin tiiviisti kuin usein 

ajatellaan. Perheeltä tuleva taloudellinen painostus on usein painavampi syy jäädä 

hyvinkin kurjiin olosuhteisiin kuin hyväksikäyttäjälle kertynyt velka. Hyväksikäyttäjälle 

velan takaisinmaksua tärkeämpää onkin usein tienata uhrin avulla tietyssä ajassa 

mahdollisimman paljon voittoa. Se, että velan määrä on harvoin tarkasti määritelty ja 
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sen kertyminen läpinäkymätöntä, saattaa olla uhrin etu: koska velkasumma on 

epämääräinen, se ei vaikuta niin merkitykselliseltä asialta eikä yhtä suurelta uhalta. 

(Andrijasevic, 2010, 71, 73.) 

 

Myös lähisuhteiden merkitys ihmiskauppaan joutumiselle ja hyväksikäyttötilanteeseen 

alistumiselle on huomattava. Ihmiskauppaan rekrytoinnissa käytetään usein niin 

sanottua loverboy-metodia (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 112), jossa hyväksikäyttäjä 

teeskentelee intiimiä suhdetta kohteen kanssa. Tämä vaikuttaa olevan yleistä etenkin 

niissä lähtömaissa, joissa naisille on epätyypillisempää lähteä siirtolaiseksi työn perässä 

mutta he ovat valmiita muuttamaan toiseen maahan avioliiton vuoksi. (Brunovskis & 

Surtees, 2007.) Uhrien perheiden luoma taloudellinen paine ja pakko varmistaa rahan 

tienaaminen perustarpeiden takaamiseksi sitovat uhreja hyväksikäyttöön tai saavat 

palaamaan esimerkiksi seksityöhön takaisin myöhemmin (Andrijasevic, 2010, 71). 

3.2.4 Uhriksi identifioituminen 

On harvinaista, että ihmiskaupan kohteeksi joutunut henkilö itse tunnistaisi itsensä 

ihmiskaupan uhriksi. Hän ei välttämättä ymmärrä hyväksikäyttötilannetta lainkaan 

rikokseksi tai ei ainakaan tunnista ihmiskaupparikosta. Uhrit saattavat syyttää 

kokemastaan itseään, olla häpeissään tai peloissaan sekä epätietoisia omista 

oikeuksistaan. He eivät välttämättä koe tulleensa “tarpeeksi” hyväksikäytetyiksi. 

(Brunovskis & Surtees, 2007.) Joissain tilanteissa uhrit eivät hyväksy passiiviseksi 

miellettyä uhrin roolia tai identiteettiä, koska haluavat säilyttää aktiivisen toimijan 

statuksen (Viuhko, 2013).  

 

Omassa aineistossani mainittiin yksi tapaus, jossa henkilö oli hakenut apua nimenomaan 

ihmiskaupan uhrina. Viuhkon (2013) haastattelemat ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmään otetut henkilöt olivat jossain määrin omaksuneet ihmiskaupan 

uhrin roolin, vaikka eivät halunneetkaan mukautua passiivisen uhrin positioon. 

Haastateltavat kokivat kyllä joutuneensa hyväksikäytön uhreiksi ja kuvailivat 

kokemansa kaltoinkohtelun piirteitä, mutta käyttivät ihmiskauppa-termiä lähinnä 

viitatessaan auttamisjärjestelmään tai mahdolliseen rikosprosessiin. Vain yhdessä 

Viuhkon haastattelussa haastateltavat nimesivät itsensä ihmiskaupan uhreiksi, mutta 

viittasivat silloinkin nimenomaan auttamisjärjestelmässä oloon ja tapauksen 

rikosnimikkeeseen; siihen, että muut pitävät heitä ihmiskaupan uhreina. Haastateltavat 
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kokivat, että heistä oli tullut ihmiskaupan uhreja siinä vaiheessa, kun heidät oli otettu 

uhrien auttamisjärjestelmään ja rikostutkinta oli aloitettu – ei hyväksikäytön alkaessa. 

(Viuhko 2013.) 

 

Toisaalta hyväksikäyttöä kokeneet henkilöt saattavat joissain tilanteissa omaksua uhrin 

roolin, koska se on heille edullisempi ja sallitumpi kuin aktiivisen toimijan rooli. 

Andrijasevicin (2010) haastattelemat, Itä-Euroopan maista Italiaan katuprostituutioon 

päätyneet tai suunnanneet naiset saattoivat asettua uhrin rooliin joko 

auttamisjärjestelmän tai erilaisia moraalisia vaatimuksia täyttääkseen. Saadakseen tukea 

katuprostituutiosta irrottautumiseen ja eritoten laillisen statuksen ja perusteen maassa 

oleskeluun, naiset tarvitsivat virallisten, nimenomaan ihmiskaupan uhreille suunnattujen 

tukijärjestelmien apua. Sopiakseen järjestelmän asiakkaiksi – ja sitä ohjaavien 

kansainvälisten sopimusten ja lakien määrittämiin normeihin – heidän tuli kuitenkin 

mukauttaa oma kertomuksensa ja asemansa tietynlaiseksi. Naisten oli välttämätöntä 

esittää itsensä uhrina ja juuri oikeanlaisena uhrina, jotta voivat välttää karkottamisen ja 

saivat mahdollisuuden lailliseen maassa oleskeluun uhristatuksen perusteella. 

(Andrijasevic 2010, 11.) 

 

Osalle Andrijasevicin (2010) haastattelemista naisista väylän pois hyväksikäytöstä 

tarjosi suhteen aloittaminen paikallisen miehen kanssa. Tilanteissa, joissa naiset olivat 

tavanneet kumppaninsa työn kautta, aiempi prostituoituna työskentely oli toki tiedossa 

mutta usein vaiettu asia. Naiset suojautuivat haavoittuvaiselta asemalta pysyttelemällä 

tarinassa, jonka mukaan heidät oli alusta alkaen pakotettu prostituutioon. Andrijasevicin 

kohtaamat naiset omaksuivat siis uhrin roolin viranomaisten tai poikaystävien ja näiden 

läheisten silmissä, jotta voisivat välttää stigman tai saada oleskelunsa laillistettua. Tämä 

takasi heille myös mahdollisuuden ottaa etäisyyttä kadulla työskentelevän prostituoidun 

asemaan. (Andrijasevic 2010, 107–108, 112.)  

 

On tärkeää muistaa, että vaikka apua hakeva ei tunnistaisi tai haluaisi nimetä itseään 

(ihmiskaupan) uhriksi, hän on voinut joutua kestämään hyvinkin raakaa tai rajoittavaa 

hyväksikäyttöä. Esimerkiksi työperäisen ihmiskaupan uhriksi joutunut ulkomaalainen ei 

välttämättä edes tiedä, miten laajaa väärinkäyttöä on kohdannut: hän ei useinkaan tunne 

vaikkapa Suomen lakia ja väärinkäytöksistä huolimatta tilanne voi olla merkittävästi 

parempi kuin kotimaan työmarkkinoilla (ks. esim. Jokinen ym., 2011). Merkitystä on 

myös sillä, millaisia keinoja hyväksikäyttäjä on hyödyntänyt pitääkseen uhrin 
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vallassaan: jos uhri esimerkiksi suljetaan lukkojen taakse tai muuten kahlitaan fyysisesti 

tai häntä kohtaan käytetään raakaa fyysistä väkivaltaa, hänen on luultavasti helpompi 

mieltää itsensä uhriksi ja väärin kohdelluksi kuin jos kaltoinkohtelu on henkistä. 

 

Jos ihminen ei miellä itseään ihmiskaupan uhriksi, hän saattaa myös ajatella, että 

uhreille suunnattu apu on tarkoitettu heille, joita on “pakotettu enemmän”. Myös silloin, 

kun uhrilla on ollut intiimi suhde hyväksikäyttäjään tai hän on aiemmin tai alun perin 

toiminut prostituutiossa vapaaehtoisesti, hän ei välttämättä usko voivansa olla aito uhri. 

Joillekuille voi myös olla hankalaa asettua autettaviksi, koska he ovat tottuneet 

pitämään huolta itsestään ja pärjäämään yksin. Jotkut haluavat myös ottaa etäisyyttä 

traumaattisiin kokemuksiinsa ja jatkaa elämäänsä mahdollisimman nopeasti. Koska 

mielikuva siitä, että kaikki ihmiskaupan uhrit ovat traumatisoituneita ja laajamittaisen 

avun tarpeessa voidakseen jatkossa toimia yhteiskunnassa, jotkut uhrit haluavat selvittää 

kokemansa itsekseen tai heille on tarjolla muita kuin virallisen auttamisjärjestelmän 

kaltaisia tuen lähteitä. Osa suosii apua, jota ei ole tarkoitettu erityisesti ihmiskaupan 

uhreille myös välttääkseen ihmiskaupan uhriksi joutumiseen liittyvää leimautumista. 

Stigma saattaa liittyä esimerkiksi prostituutiossa työskentelyn tai toisaalta 

epäonnistuneen siirtolaisuusprojektin aiheuttamaan häpeään – ja laajeta koskemaan 

uhrin koko perhettä. (Brunovskis & Surtees, 2007.) 

 

Ihmiskaupan uhrille tarjotun avun vastaanottaminen tarkoittaa myös ihmiskaupan uhrin 

roolin ja identiteetin hyväksymistä. Tämä rooli on moninainen ja siihen liittyy hyvin 

ristiriitaisia elementtejä. Toisaalta ihmiskaupan uhrit tulevat usein leimatuiksi, mutta 

toisaalta ilmiön ympärillä käytävä keskustelu joskus myös glorifioi uhreja. Se ei siis ole 

helppo rooli omaksua ja kantaa. Lisäksi avun vastaanottaminen vaatii jossain määrin 

myös sen tunnustamista, miten vakavasta asiasta ja kokemuksista on kysymys, mikä 

saattaa olla itsessään hankala este ylitettäväksi, kun trauman kohtaamisen luontainen 

puolustusmekanismi on asian torjunta/patoaminen ja kieltäminen. Uhrin rooliin 

identifioituminen liittyy sekä ihmiskaupan ajatuksen että ylipäänsä uhristatuksen ja 

avun tarvitsijan statuksen hyväksymiseen. (Brunovskis & Surtees, 2007, 135). 

 

Uhrin statuksen karttaminen tai vastustaminen saattaa johtua myös siitä, että uhri pelkää 

kostoa, uudelleen uhriksi joutumista, viranomaisia tai karkottamista takaisin 

olosuhteisiin, joiden vuoksi alun perin joutui uhriksi. Ihmiskaupan uhrin statuksesta 

kieltäytyminen saattaa johtua myös siitä, ettei uhri luota apua tarjoavien 
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mahdollisuuksiin ja valmiuksiin toteuttaa lupauksiaan. Myös uhrin sukupuolella on 

vaikutusta uhriksi identifioitumisessa: miehet ovat selvästi haluttomampia hyväksymään 

uhrin statuksen. Tämä liittyy läheisesti siihen, että uhriin liitetään mielikuvia 

passiivisuudesta ja avuttomuudesta, mitkä taas eivät sovi hegemonisen 

maskuliinisuuden ideaaleihin. (Ćopić & Simeunović-Patić 2012, 280–281.) 

 

Anniina Kaittila (2017) kuvaa syitä, jotka estävät lähisuhdeväkivallan uhria hakemasta 

apua tilanteeseensa. Kaittilan listaamat sisäiset (tunteisiin, toiveisiin ja asenteisiin 

liittyvät) esteet ja ulkoiset (ihmissuhteisiin tai ympäröivään yhteiskuntaan liittyvät) 

esteet antavat hyvän kuvan myös siitä, miksi ihmiskaupan uhrin on vaikeaa hakea apua 

hyväksikäyttöä kohdattuaan. Avun piiriin jätetään usein hakeutumatta itsesyytösten ja 

häpeän vuoksi. Myös rakkauden tunne väkivallantekijää eli ihmiskaupan tapauksessa 

hyväksikäyttäjää kohtaan saattaa estää avun hakemista. Tekijää halutaan suojella ja 

ymmärtää, vaikka tämä kohtelisi uhria hyvinkin huonosti. Toiveet paremmasta 

tulevaisuudesta motivoivat jäämään tilanteeseen. (Kaittila, 2017, 93.) 

 

Seuraavassa luvussa siirryn ihmiskauppaan liittyvän tutkimustiedon esittelystä 

kuvailemaan tarkemmin tämän tutkimuksen lähtökohtia sekä aineiston keruuta ja 

analyysiä.  

4 Tutkimusasetelma 
Kuten Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2018, 98) huomauttavat, laadullisessa 

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan ja ymmärtämään 

erilaisia, usein vähän tunnettuja ilmiöitä, tapahtumia tai toimintaa. Ihmiskauppa on 

muun muassa rikollisesta luonteestaan johtuen hyvin piiloinen ilmiö, jonka 

tavoittaminen ja tunnistaminen on edelleen vaikeaa. Viime vuosikymmenen alussa 

ilmiötä tunnettiin ja uhreja tunnistettiin vielä nykyistä huomattavasti vähemmän, joten 

laadullisen tutkimuksen menetelmät soveltuivat aiheen tutkimukseen parhaiten. 

 

Kari Kiviniemi (2018) luonnehtii laadullista tutkimusta prosessiksi, jossa näkökulmat 

aineistoon tarkentuvat pikkuhiljaa tutkimuksen edetessä, ja samalla paranevat niin 

tutkijan ymmärrys ilmiöstä kuin tutkimukselliset ratkaisut. Kiviniemi katsoo, että 

laadullisessa tutkimuksessa on kyse vähä kerrallaan muotoutuvasta tutkittavan ilmiön 

käsitteellistämisestä, ei niinkään etukäteen lukkoon lyödyn teorian testauksesta 
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(Kiviniemi, 2018.) Ajatus prosessista soveltuu omaan tutkimukseeni vallan mainiosti; 

onhan kipinän tutkimusaiheeseen sytyttäneestä työharjoittelusta kulunut jo yhdeksän 

vuotta. Tuona aikana olen aineistonkeruun lisäksi ehtinyt seurata ihmiskaupan vastaisen 

toiminnan kehittymistä Suomessa tiiviisti – ja välillä turhautuakin sen hitauteen. Ajan 

mittaan kertynyt tieto ja ymmärrys on auttanut minua tarkastelemaan 

ihmiskauppailmiötä ja uhrien tunnistamisen vaikeutta syvällisesti ja monelta kantilta. 

 

Haastattelututkimus on noussut yhdeksi suosituimmista laadullisen tutkimuksen 

metodeista (Ruusuvuori & Tiittula, 2009). Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen (2008) 

mukaan haastattelu sopii metodiksi, kun tutkitaan vähän tunnettua ja vaikeaa tai 

arkaluontoista aihetta. Haastattelu on toimiva menetelmä myös siinä tilanteessa, kun 

tiedetään jo ennalta, että tutkimusaihe on monitahoinen ja siitä kumpuaa moniin 

suuntiin viittaavia vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35.) Laadullisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että informantit joko tietävät tutkittavasti ilmiöstä paljon tai 

heillä on runsaasti kokemusta asiasta. Tiedonantajien valinnan ei pidä olla satunnaista 

vaan tarkkaan harkittua ja aiheeseen sopivaa. Yksi haastattelun eduista onkin, että 

tiedonantajiksi voidaan valita sellaiset henkilöt, joilla tiedetään olevan kokemusta 

tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 86, 98). 

 

Koska tutkin entuudestaan vähän tunnettua ja arkaluontoistakin aihetta, oli 

haastatteluihin varattava riittävästi tilaa poukkoilulle ja sellaisten aiheiden käsittelylle, 

joita en tutkimuksen ja tiedonkeruun suunnittelussa osannut ennakoida. Tiedonantajilta 

oli kuitenkin tärkeää saada vastauksia myös ennalta määriteltyihin, kaikille yhteisiin 

kysymyksiin, minkä vuoksi valitsin aineiston keruun menetelmäksi puolistrukturoidun 

teemahaastattelun. Teemahaastattelussa käydään kaikkien vastaajien kanssa läpi samat 

aihepiirit eli teemat, mutta kysymysten järjestys ja muotoilu voivat vaihdella vastaajan 

ja tilanteen mukaan (Ruusuvuori & Tiittula, 2009, 11). Teemahaastattelussa on 

mahdollisuus huomioida vastaajien asioille antamat merkitykset ja tulkinnat. Se 

mahdollistaa myös haastattelun suhteellisen vapaamuotoisen etenemisen. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, 48.) 

 

Empiirisessä tutkimuksessa on muodostunut hallitsevaksi ajatus siitä, että tutkimuksessa 

tulee haastatella suoraan tutkittavia ihmisiä. Asiantuntijahaastattelussa ihmistä sen 

sijaan haastatellaan esimerkiksi jonkin organisaation edustajana tai jonkin erityisen 

ilmiön tai alan asiantuntijana, eikä olla kiinnostuneita suoraan hänen henkilökohtaisista 
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kokemuksistaan tai mielipiteistään. (Alastalo, 2009, 59–60.) Asiantuntijahaastattelussa 

tiedonantajalta pyritään hankkimaan tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä tai 

prosessista. Asiantuntijaa haastatellaan hänellä oletettavasti olevan tiedon vuoksi ja 

informanttien valinta perustuu heidän institutionaaliseen asemaansa. (Alastalo & 

Åkerman, 2010, 373–374.) Asiantuntijahaastattelua voidaan hyödyntää myös tilanteissa, 

joissa muuten on vaikeaa tai mahdotonta päästä rajatulle sosiaaliselle kentälle eli 

tutkimaan esimerkiksi erilaisia tabuaiheita (Bogner & Littig & Menz, 2009, 2). 

4.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Suorittaessani työharjoittelua sisäasianministeriössä vuodenvaihteessa 2010–2011 

osallistuin muun muassa ihmiskaupan vastaisen ohjausryhmän kokouksiin ja ryhmän 

loppuraportin (Sisäasianministeriö, 2011) kirjoittamiseen. Kolmen kuukauden aikana 

kävi hyvin selväksi, että ihmiskaupan vastaisen työn suurin ongelma ja kompastuskivi 

on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen. Ohjausryhmän kokouksissa, muissa 

keskusteluissa ja eri kansallisissa ja kansainvälisissä asiakirjoissa linjattiin toistuvasti, 

että tunnistamista pitää kehittää ja lisätä. Missään ei kuitenkaan tarkalleen kerrottu, 

miksi tunnistaminen on niin vaikeaa ja miten sitä voisi parantaa.  

 

Asia jäi kytemään mieleeni ja muotoutui lopulta graduaiheeksi. Laadullisen 

tutkimuksen keinot sopivat parhaiten aiheeseen syventymiseen, mutta ihmiskaupan 

uhriksi joutuneiden ihmisten haastattelu tai muu havainnointi tuntui ajatuksena 

epäeettiseltä, joten päätin keskittyä tutkimaan uhreja kohtaavien ammattilaisten 

osaamista ja näkemyksiä. Työperäistä ihmiskauppaa tutkineet Jokinen, Ollus ja Viuhko 

(2011; Viuhko, 2013) avaavat hyvin uhrien haastattelemiseen liittyviä eettisiä ja 

käytännön pulmia (Jokinen ym., 2011, 57–59; Viuhko, 2013, 2020).  

 

 

Ohjausryhmätyössä vastuuta tunnistamisesta sälytettiin erityisesti kolmannen sektorin 

toimijoille, joiden arveltiin todennäköisimmin kohtaavan uhreja. Arveltiin, että 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja tavataan ehkä muutenkin 

vaikeissa elämäntilanteissa tai haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kohtaavissa 

kansalaisjärjestöissä. Vastuuta työperäisen ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja 

auttamisesta taas aseteltiin työmarkkinajärjestöjen harteille. Päädyin etsimään 

haastateltavia sekä kansalais- että työmarkkinajärjestöistä, koska halusin kuulla 
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kokemuksia ja näkemyksiä uhrien tunnistamisesta ja sen esteistä mahdollisimman 

laajalta asiantuntijajoukolta. 

 

Tavoitteekseni muodostui siis selvittää, mitä ihmiskaupan uhrien tunnistaminen 

käytännössä tarkoittaa ja millaisia kokemuksia, näkemyksiä ja osaamista 

järjestöasiantuntijoilla on uhrien tunnistamiseen liittyen. Keskeiset tutkimustani 

ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: 

• Miten Suomessa toimivien kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen asiantuntijat 

tunnistavat ihmiskaupan uhreja? 

• Millaisia tunnistamisen esteitä asiantuntijat hahmottavat ja miten tunnistamista voisi 

heidän näkökulmastaan kehittää? 

 

Lisäksi halusin selvittää, vaikuttavatko ihmiskauppaan keskittyvässä kansainvälisessä 

tutkimuksessa esiin nostetut stereotypiat kuten mielikuvat ideaaliuhreista ja -syyllisistä 

ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen myös Suomessa. 

4.2 Aineiston keruu ja kuvailu 
Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla yhteensä yhdeksän eri järjestön 

asiantuntijoita, jotka voivat työssään kohdata mahdollisia ihmiskaupan uhreja. 

Ensimmäisen haastattelun tein lokakuussa 2011 ja viimeiset syksyllä 2012. Valitsin 

potentiaaliset haastateltavat tahot niiden järjestöjen joukosta, jotka olivat osallistuneet 

aktiivisesti vuosina 2008–2011 käynnissä olleen ihmiskaupan vastaisen ohjausryhmän 

toimintaan, jossa olin loppusuoralla itsekin mukana sisäasiainministeriön 

työharjoittelijana. Ohjausryhmä oli merkittävästi aiemmin toimineita ryhmiä laajempi, 

ja siihen osallistui kattavasti myös kolmannen sektorin edustajia; kaikkiaan 

ohjausryhmässä oli jäseninä kolmisenkymmentä eri tahoa. Koska eri keskusteluissa ja 

asiakirjoissa korostettiin nimenomaan järjestöjen työn merkitystä ihmiskaupan uhrien 

tunnistamisessa, rajasin joukosta pois kirkon ja seurakuntien edustajat. Valtioneuvoston 

ihmiskaupan vastaisissa toimintasuunnitelmissa järjestötoimijat on jaettu selkeästi 

erikseen uhreja kohtaaviin ja auttaviin kansalaisjärjestöihin sekä 

työmarkkinajärjestöihin; selvyyden vuoksi käytän samaa jakoa myös omassa 

tutkimuksessani. Haastateltavista kuusi edusti kansalaisjärjestöjä ja kolme 

työmarkkinakenttää. 
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Nykyään Suomessa on joitakin kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka keskittyvät 

nimenomaan ihmiskaupan vastaiseen työhön. Viime vuosikymmenen alkuvuosina 

ihmiskauppatyöhön erikoistuneita järjestöjä ei ollut, ja valtaosassa ohjausryhmään 

osallistuneista järjestöistä ihmiskaupan vastainen työ oli lähinnä sivujuonne, jota tehtiin 

tarpeen vaatiessa järjestön päätyön ohessa. Muutamissa järjestöissä työskenteli 

ihmiskaupan vastaiseen työhön nimettyjä henkilöitä projektirahoituksella, mutta 

pääsääntöisesti järjestöt eivät saaneet erillistä rahoitusta ihmiskaupan vastaiseen työhön. 

Esimerkiksi kansallinen ihmiskaupparaportoija on toistuvasti suositellut, että järjestöille 

suunnattua rahoitusta lisätään ja vakautetaan (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu 2010, 

2011, 2012; Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018). Kentälle on myös tullut jonkin verran 

myös muita uusia toimijoita, mutta haastattelemani tahot ovat edelleen merkittäviä 

toimijoita ihmiskaupan vastaisessa työssä. 

 

Haastateltavien rekrytointi 

Huolimatta kolmannen sektorin verrattain laajasta edustuksesta ohjausryhmässä 

haastateltavien rekrytointi osoittautui varsin työlääksi ja hitaaksi. Aloitin haastateltavien 

rekrytoinnin ottamalla sopiviin järjestöihin yhteyttä sähköpostilla. 

 

Johanna Ruusuvuori ja Liisa Tiittula (2009, 18) muistuttavat, että vaikka varsinaista 

tutkimuslupaa ei vaadittaisi, yksityiselläkin puolella lupaa tutkimuksen tekemiseen voi 

olla hyvä pyytää yhteisön hallinnosta (Ruusuvuori & Tiittula, 2009, 18). 

Tarkoituksenani olikin alun perin pyytää lupaa työntekijöiden haastatteluun valitsemieni 

järjestöjen toiminnanjohtajilta tai esimerkiksi osastonjohtajilta ja lähestyä vasta sen 

jälkeen itse haastateltavia. Tämä osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi pyrkimykseksi, 

koska järjestöjen johtajia ja esihenkilöitä oli – ymmärrettävästi – vaikeaa tavoittaa: osa 

oli pidempiä aikoja poissa työstään, osa muista syistä kiireisiä, ja koska olin lähettänyt 

viestin ainoastaan yhdelle henkilölle, se hautautui helposti muiden asioiden sekaan. 

Osaan järjestöistä soitin muutaman viikon odottelun jälkeen perään, ja sain neuvon 

toimittaa pyynnön jollekulle tietylle asiantuntijalle tai järjestön yleiseen 

sähköpostiosoitteeseen. Muutamille tahoille lähetin muistutusviestin noin kuukausi 

enimmäisen yhteydenoton jälkeen, ja osalta sainkin toiseen viestiin ripeän vastauksen. 

Kun rekrytoin lisää haastateltavia, toimitin pyynnön suoraan useammalle 

vastaanottajalle, jolloin se tavoitti varmemmin oikean henkilön tai välitettiin sellaiselle.  
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Työmarkkinajärjestöjen edustajien tavoittaminen ja rekrytoiminen osoittautui selvästi 

hankalammaksi kuin kansalaisjärjestöjen. Kaikki asiantuntijat olivat varsin kiireisiä, 

mikä vaikeutti tapaamisajankohtien sopimista ja haastattelujen toteuttamista. 

Kansalaisjärjestöjen työntekijöihin oli kuitenkin huomattavasti helpompi saada yhteys. 

Heistä osa oli osallistunut hyvin aktiivisesti ohjausryhmän toimintaan ja tottunut myös 

vastaamaan erilaisiin haastatteluihin, joten tilanne ei ollut heille uusi tai yllättävä. 

Kansalaisjärjestöt olivat pienemmän kokonsa ja yksinkertaisemman organisaationsa 

vuoksi myös konkreettisesti saavutettavampia kuin työmarkkinajärjestöt. Lisäksi 

useimmilla kansalaisjärjestöillä oli selkeät verkkosivut, joilta yhteystiedot oli helppo 

löytää; joidenkin järjestöjen sivuilla jopa kehotettiin ottamaan yhteyttä, jos haluaa tietoa 

ihmiskaupasta. Työmarkkinajärjestöissä organisaatio on usein suurempi ja 

hierarkkisempi, ja oli hankalampaa selvittää, kenelle haastattelupyyntö olisi kannattanut 

osoittaa. Työperäisen ihmiskaupan torjumiseen keskittyvä ja siten myös 

työmarkkinajärjestöjen toteuttama ihmiskaupan vastainen työ oli vasta käynnistymässä, 

minkä vuoksi oli myös vaikeampi saada tietoa siitä, millaista ihmiskaupan vastaista 

työtä ammattiliitot ja muut työmarkkinakentän järjestöt tekevät ja kenen vastuulla se 

niissä on. Yhteystietojenkin löytäminen ja oikean henkilön tavoittaminen oli 

työmarkkinakentällä huomattavasti vaivalloisempaa.  

 

Muutamat lähestymistäni henkilöistä kertoivat, etteivät he tai heidän edustamansa 

organisaatio tee ihmiskauppaan liittyvää työtä kovin laajasti mutta vastaavat silti 

mielellään haastatteluun, jos koen heidän näkökulmansa hyödylliseksi ja kiinnostavaksi. 

Yhden kansalaisjärjestön asiantuntija kieltäytyi haastattelusta vedoten siihen, ettei 

hänen työnantajansa osallistu aktiivisesti ihmiskaupan vastaiseen työhön eikä hänen 

oma osaamisensa asiasta ole kovin vankkaa. Sain tapaamiltani asiantuntijoilta hyviä 

vinkkejä muista henkilöistä, joita minun kannattaisi heidän lisäkseen haastatella (ks. 

esim. Bogner ym., 2009, 2), mutta jotkut kontaktoimani henkilöt eivät koskaan 

vastanneet yhteydenottoihin ja osan kanssa emme lopulta onnistuneet sopimaan 

tapaamista esimerkiksi pitkien välimatkojen ja aikataulukiireiden vuoksi. 

 

Alexander Bogner, Beate Littig ja Wolfgang Menz (2009) huomauttavat, että 

asiantuntijan motivaatioon osallistua tutkimushaastatteluun vaikuttaa usea seikka; 

ensisijaisen tärkeää on, että haastattelijalla ja haastateltavalla on yhteistä taustaa tai 

muutoin yhteinen ymmärrys tutkimusaiheen merkityksestä. Erityisiä lisäperusteluja 

tutkimuksen tai haastatteluun osallistumisen tärkeydestä ei tällöin juuri tarvita. Lisäksi 
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asiantuntijoiden halukkuutta osallistua tutkimukseen tiedonantajana lisäävät esimerkiksi 

halu saada aikaan (pienikin) muutos, ymmärrys oman alan ja saavutusten tieteellisestä ja 

poliittisesta merkityksellisyydestä, ammatillinen kiinnostus aihetta kohtaan tai halu 

saada jakaa omia ajatuksia ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Asiantuntijat ovat usein 

myös tottuneita olemaan “valokeilassa”, jonka vuoksi haastatteluun vastaaminen 

sinänsä on heille helppoa ja luontevaa. (Bogner ym, 2009, 2.) 

 

Tavoitteenani oli haastatella järjestöjen työntekijöitä, jotka saattaisivat kohdata uhreja 

kasvokkain päivittäisessä työssä. Haastateltaviksi valikoitui kuitenkin pikemmin 

asiantuntijoita, jotka olivat vastuussa ihmiskaupan vastaisen työn tai siihen liittyvien 

teemojen koordinoinnista ja suunnittelusta valikoituneissa järjestöissä. Haastatellut 

työskentelivät pääasiassa järjestöjen keskustoimistoissa ja useampi heistä toi esiin, että 

alueilla työskentelevät kollegat kohtaavat uhreja heitä todennäköisemmin. Osa 

asiantuntijoista teki toki tiivistä yhteistyötä kentällä työskentelevien kollegojensa kanssa 

ja osallistui aktiivisesti uhrien tunnistamiseen ja tukemiseen – kaikki taas eivät olleet 

täysin tietoisia siitä, millainen tilanne kentällä oli. Osa haastatelluista teki myös 

asiakastyötä ja saattoi näin itsekin kohdata uhreja päivittäisessä työssään. 

 

Tapaamisajat sovimme haastateltavien kanssa sähköpostitse ja puhelimitse; 

molemminpuolisista aikataulukiireistä huolimatta haastatteluaikojen sopiminen oli 

varsin mutkatonta, kun kontakti järjestöön ja haastateltavaan oli luotu. 

 

Haastattelujen kulku 

Tapasin kaikki haastateltavat Helsingissä heidän työpaikoillaan; kahden kesken pidetyt 

yksilöhaastattelut käytiin joko asiantuntijan työhuoneessa tai erillisessä 

kokoushuoneessa. Osan haastateltavista olin kohdannut ohimennen työharjoitteluni 

aikana, mutta en tuntenut ketään haastateltavaa lähemmin ennen haastattelua. Koska 

olin sopinut tapaamisen henkilökohtaisesti jokaisen tietonantajana kanssa, heillä oli jo 

vähintään perustiedot minun taustastani ja tutkimuksen aiheesta sekä haastattelun 

tarkoituksesta. Tapaamisen aluksi annoin (ensimmäistä haastattelua lukuun ottamatta) 

haastateltaville vielä kirjallisen selvityksen aineiston käsittelystä (liite 2) (ks. esim. 

Ruusuvuori & Tiittula, 2009, 18). Äänitin haastattelut varmuuden vuoksi kahdella eri 

laitteella (mikä oli onni, sillä yhdessä haastatteluista toinen nauhuri ei toiminut 

lainkaan), mihin kysyin haastateltavilta luvan vielä keskustelumme alussa. Haastattelut 

kestivät reilusta puolesta tunnista reiluun tuntiin. Kaikki keskustelut käytiin suomeksi. 
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Haastattelun aluksi esittelin itseni, taustani ja tutkimusaiheeni vielä kertaalleen ja 

annoin haastateltaville mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä. Pyysin myös 

haastateltavia kertomaan itsestään, omasta roolistaan kyseisessä järjestössä ja 

kokemuksestaan ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta. Käytin haastattelujen tukena 

puolistrukturoitua haastattelurunkoa (liite 1), jonka teemat olivat ihmiskauppa 

Suomessa, uhrien tunnistaminen sekä tunnistamisen tuki ja kehittäminen. 

Asiantuntijahaastatteluissa on tyypillistä käyttää haastateltavan (yksilön tai ryhmän) 

mukaan räätälöityä haastattelurunkoa (Alastalo & Åkerman, 2010, 378). Käytin 

kuitenkin samaa runkoa, koska halusin nimenomaan löytää samankaltaisuuksia siitä, 

miten eri toimintaympäristöissä työskentelevät asiantuntijat tunnistavat eri tilanteissa 

ilmenevää ihmiskauppaa. 

 

Kävimme kaikissa haastatteluissa läpi kaikki haastattelurungon teemat, mutta aiheista 

keskustelun järjestys ja haastattelun painopisteet vaihtelivat jonkin verran. 

Teemahaastattelussa kysymyksiä onkin mahdollista tarkentaa ja syventää haastateltavan 

vastauksien pohjalta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87). Osa haastateltavista alkoi jo heti 

alussa kertoa asioista, joista olin ajatellut kysyä, ja oli muutenkin vuolassanaisia. 

Toisten kanssa keskustelua täytyi lämmitellä enemmän, jolloin seurasin tarkemmin 

haastattelurunkoa. Kaikki haastattelut etenivät kuitenkin keskustelevassa hengessä. 

Haastattelun etu onkin ennen kaikkea joustavuus – on helppoa toistaa tai muotoilla 

toisin kysymyksiä, selventää sanojaan ja tarkoitustaan sekä käydä keskustelua 

haastateltavan kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85). Loppupään haastatteluissa nostin 

jonkin verran esiin myös asioita ja teemoja, joita en ollut tullut ajatelleeksi 

haastattelurunkoa muotoillessani mutta jotka olivat puhuttaneet aiemmissa 

haastatteluissa. Alastalon ja Åkermanin (2010, 398–399) mukaan 

asiantuntijahaastatteluissa on tavoitteena houkutella esiin ja tuottaa yhdessä 

haastateltavan kanssa faktoja tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Aineiston 

hankinta ja analyysi limittyvät tiiviisti yhteen ja aineistoa peilataan jo keruuvaiheessa 

muihin aihetta käsitteleviin dokumentteihin ja olemassa olevaan tietoon. 

Asiantuntijahaastatteluissa haastattelija voi myös tarvittaessa kiistää haastateltavien 

esittämää informaatiota ja täydentää sitä. Tutkija voi myös esittää haastattelutilanteessa 

oman senhetkisen tulkintansa tutkittavasta ilmiöstä ja asettaa sen haastateltavan 

kommentoitavaksi. (Alastalo & Åkerman, 2010, 398–399.)  
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Osalle haastateltavista olin pyynnöstä toimittanut alustavat haastattelukysymykset 

etukäteen, mikä olisi varmasti ollut hyvä ajatus muidenkin haastattelujen kohdalla. 

Koska ihmiskaupan vastainen työ oli vain osa asiantuntijoiden tehtäviä tai jopa vain 

marginaalinen osa koko järjestön työtä, haastateltavilla ei ollut mielessään tarkkoja 

vastauksia esimerkiksi kohdattujen uhrien määrään liittyen. Alastalo ja Åkerman (2010, 

379) huomauttavatkin, että faktatietoa selvitettäessä haastateltavien muistin rajat tulevat 

helposti vastaan, jos haastatteluja ei ole valmisteltu riittävän huolella. Muistin 

virkistäjinä voivat toimia haastateltavalle toimitettavat oheismateriaalit tai pyyntö 

tarkistaa asioita etukäteen. (Alastalo & Åkerman, 2010, 379.) Myös Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 85–86) huomauttavat, että haastattelun ei ole tarkoitus olla tietokilpailu vaan 

tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta 

asiasta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85–86). Sain kuitenkin myös hyvin yksityiskohtaisia 

ja syvää perehtyneisyyttä osoittavia vastauksia erityisesti niiltä parilta haastateltavalta, 

jotka olivat tehneet ihmiskaupan vastaista työtä pisimpään ja joiden edustamassa 

järjestössä se oli myös yksi keskeinen osa työtä. Osa haastateltavista etsi minulle 

tapaamisen aikana tai jälkeen puuttuneita tietoja ja kyseisessä järjestössä tuotettuja 

aiheeseen liittyviä materiaaleja. Koen, että sain kaikilta haastateltavilta tärkeää tietoa ja 

vastauksia haastattelujen merkittävimpiin teemoihin liittyen. 

 

Haastattelutilanteissa jonkin verran häiriöitä aiheutui muun muassa puhelimen 

soimisesta ja kollegojen keskeytyksistä, mutta pääasiassa tunnelma oli kiireetön. Osa 

haastateltavista oli huolissaan siitä, sainko keskusteluista tarpeeksi sisältöä 

tutkimukseeni, vaikka jokaisessa haastattelussa tuli ilmi uusia kiinnostavia näkökulmia, 

mitä vakuutin myös tiedonantajille. Haastattelun lopuksi kysyin jokaiselta 

asiantuntijalta, jäikö heille vielä mielen päälle jotakin tärkeää, mikä ei tullut haastattelun 

aikana puheeksi. Useimmat vastasivat ensin, että kokivat sanoneensa kaiken olennaisen 

mutta keksivät kuitenkin hetken päästä vielä jonkin tärkeän huomion. Oli hyvä, että 

maltoin olla kiirehtimättä haastattelun lopetusta: haastateltavat ehkä itsekin rentoutuivat 

siinä vaiheessa, kun haastattelun “virallinen” osuus oli ohi, ja muistivat loppujutustelun 

aikana vielä kertoa tutkimuksen kannalta kiinnostavia huomioita.  

 

Alastalo ja Åkerman (2010, 381) muistuttavat, että tiedonantajien haastatteluissa esiin 

tuomat asiat riippuvat niin heidän omasta asemastaan ja kokemuksistaan sekä 

tapahtumien kulkuun liittyvistä jännitteistä kuin siitä, miten he asemoivat haastattelijan. 

Haastattelijan tausta ja toiminta haastattelutilanteessa vaikuttavat siihen, millaista 
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informaatiota tiedonantajilta on mahdollista saada. (Alastalo & Åkerman, 2010, 381.) 

Oma lähtökohtani asiantuntijoiden kohtaamiseen oli mielenkiintoinen: en ollut täysin 

noviisi, koska olin ollut mukana ihmiskaupan vastaisessa työssä harjoitteluni aikana. 

Toisaalta sen vuoksi edustin tavallaan viranomaissektoria, vaikka harjoitteluni olikin jo 

haastatteluja tehtäessä päättynyt. Kerroin myös haastatteluissa jonkin verran kriittisiä 

ajatuksiani ihmiskaupan vastaisesta viranomaistyöskentelystä, mistä kiinnostukseni 

aiheeseenkin kumpusi. Sosiaalitieteilijän taustasta saattoi hyvinkin olla hyötyä, koska 

aiheesta yleisesti kaivattiin tutkimusta laajemmasta kuin oikeustieteellisestä 

näkökulmasta. Opiskelijana olin toki vasta aloitteleva tutkija, mutta siitä huolimatta 

koin pikemmin kunnioitusta kuin alentuvaisuutta haastateltavien puolelta.  

 

Janne Tienarin, Eero Vaaran ja Susan Meriläisen (2009, 104) kuvaukset yritysjohtajien 

haastatteluista muistuttavat omaa kokemustani kokeneiden asiantuntijoiden 

haastattelusta aloittelevana, mutta kuitenkin aiheeseen jossain määrin perehtyneenä 

tutkijana. Usein haastatteluissa vahvempi asema ja aloite on haastattelijalla, jonka 

täytyy pitää asemansa mielessä ja antaa tiedonantajalle tilaa. Arvostettua, mahdollisesti 

korkeassa valta-asemassa olevaa ja kiireistä asiantuntijaa haastateltaessa asetelma 

kääntyy helposti toisenlaiseksi: informantti on asemansa ja hallitsemansa 

asiantuntijatiedon takia tavallista haastateltavaa ja myös haastattelijaa vahvemmassa 

positiossa. Tienari ja kumppanit muistuttavat, että tällaisessa tilanteessa haastattelijan 

tulee kyetä tuomaan esille se, että tuntee riittävästi käsiteltävänä olevia aiheita ja 

teemoja. Tällöin on mahdollista päästä tasaveroisempaan ja hedelmällisempään 

keskusteluun asiantuntijan kanssa. (Tienari ym, 2009, 104.) 

 

Aineiston ja haastateltavien kuvailu 

Alun perin suunnittelin kerääväni aineiston käytännön työtä tekeviltä ammattilaisilta, 

jotka kohtaavat uhreja päivittäisessä työssään. Haastateltaviksi valikoitui kuitenkin 

pikemmin asiantuntija-asemassa toimivia henkilöitä: tiedonantajat työskentelivät muun 

muassa juristeina, suunnittelijoina tai päällikkötason tehtävissä. Kaikkien pääasiallinen 

toimipaikka oli Helsingissä, vaikka järjestöillä on paikallisia toimistoja ja alueellista 

toimintaa eri puolilla Suomea. 

 

Asiantuntijoiden kokemus ihmiskaupan vastaisesta työstä vaihteli: Osa oli oli ollut 

mukana ihmiskaupan vastaisessa työssä siitä asti, kun se Suomessa oli lähtenyt käyntiin 

(eli kymmenkunta vuotta). Joillakuilla oli muutaman vuoden kokemus ihmiskauppaan 
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liittyvästä projekti- tai asiantuntijatyössä, osa taas oli törmännyt ihmiskauppaan vain 

satunnaisesti muun työn ohessa. Enimmillään järjestön toiminnan piirissä arveltiin 

olleen joitain kymmeniä uhreja vuodessa.  

 

Haastateltavien edustamien kansalaisjärjestöjen tehtäviin kuului ihmiskaupan vastaisen 

työn lisäksi muun muassa lähisuhdeväkivallan ja muiden rikosten uhrien kanssa 

työskentely, maahanmuuttajatyö ja siirtolaisuuteen liittyvät kysymykset sekä 

turvapaikanhakijoiden avustaminen, naisiin (ja lapsiin) kohdistuvan väkivallan 

torjuminen sekä erilaista kaltoinkohtelua kohdanneiden ihmisten tukeminen ja 

auttaminen. Työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoilla oli kokemusta erityisesti 

ulkomaisiin työntekijöihin liittyvistä kysymyksistä ja tasa-arvoteemoista. 

Haastatteluissa keskustelua käytiinkin usein laajemmin kuin tiukasti ihmiskaupan 

kontekstissa. 

 

Aineiston heikkouksina voi pitää asiantuntijoiden keskittymistä pääkaupunkiseudulle 

(missä useimpien suomalaisten järjestöjen keskustoimistot sijaitsevat) ja sitä, etteivät 

tutkimuksessa mukana olleet työmarkkinajärjestöt edusta kattavasti kaikkia aloja tai 

sektoreita. Haastatellut työmarkkinajärjestöjen asiantuntijat edustavat kuitenkin aloja, 

joilla työskentelee paljon ulkomaalaisia, jotka ovat alttiimpia työperäiselle 

hyväksikäytölle kuin kantaväestöön kuuluvat.  

 

Joissakin tutkimuksessa mukana olleista kansalaisjärjestöistä kohdattiin pääasiassa 

seksuaaliseen hyväksikäytön kohteeksi joutuneita asiakkaita; työperäistä ihmiskauppaa 

ja riistoa kohdattiin sekä osassa kansalaisjärjestöistä että työmarkkinajärjestöissä. 

Osassa järjestöistä uhreja tunnistettiin oman toiminnan ja yleensä muunlaisen 

kaltoinkohtelun yhteydessä, osaan taas ohjattiin jo aiemmin tunnistettuja uhreja tuen 

piiriin auttamisjärjestelmästä ja muiden tahojen lähettämänä. 

 

Litteroin haastattelut sanatarkasti ja kirjasin muistiin myös haastattelujen aikana 

tapahtuneet keskeytykset sekä joitain haastateltavien reaktioita kuten 

naurunpurskahduksia tai pidempiä taukoja. Koska analyysin kohteena ei ole 

vuorovaikutus enkä tutki esimerkiksi kommunikaatiossa välittyvää sanatonta viestintää 

vaan haastatteluissa kerrottua faktasisältöä, en kirjannut litterointiin tarkasti esimerkiksi 

sanapainoja, äänenvoimakkuutta tai puheen taukoja (Ruusuvuori & Tiittula, 2009, 16). 
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Litteroitua haastattelumateriaalia kertyi yhteensä 86 sivua (Times New Roman -fontilla, 

pistekoolla 12 ja rivivälillä 1).  

 

Kuten Alastalo ja Åkerman (2010, 383) tuovat esiin, pyrkimyksestä taata tutkittavien 

henkilöllisyyden suoja anonymisoinnin avulla on tullut vahva normi laadullisessa 

haastattelututkimuksessa. Rajatulla asiantuntijoiden kentällä sekä tapausten että 

haastateltavien anonymisointi on kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä muiden kentän 

toimijoiden on yleensä helppo tunnistaa toisensa pienistäkin vihjeistä. 

Tunnistettavuuteen liittyvä huoli saattaa vaikuttaa haastattelusta saatavaan 

informaatioon, jos tiedonantajat säätelevät sanomisiaan paljastumisen pelossa. (Alastalo 

& Åkerman, 2010, 383.) Juuri asiantuntijahaastatteluissa haastateltavat saattavat 

toisinaan haluta nimenomaan esiintyä omilla nimillään (ks. esim. Ruusuvuori & Tiittula, 

2009, 18). Itse lupasin haastattelemilleni asiantuntijoille, että en paljasta 

tutkimuksessani heidän nimiään tai heidän edustamiaan organisaatioita juuri kyseisestä 

anonymisoinnin normista johtuen. Täysin rikkumattoman anonymiteetin saavuttaminen 

on kuitenkin tässä tapauksessa mahdotonta, koska olen valinnut haastateltavat tahot 

varsin yksityiskohtaisin perustein ja mahdollisia haastateltavia on ollut jo 

lähtökohtaisesti melko rajallinen määrä. Valtaosa haastateltavista kuitenkin sanoi, että 

heille on samantekevää, tunnistaako joku heidät valmiista tutkimuksesta. Osa 

haastateltavista oli tehnyt ihmiskaupan vastaista työtä jo suhteellisen pitkään ja puhunut 

aiheesta paljon julkisesti, joten he kokivat, että kaikki tietävät jo heidän kantansa 

asioihin. Ylipäänsä haastateltavat kokivat, että kritiikkiäkin on tärkeää tarvittaessa 

esittää ja se on tavallaan myös järjestötoimijoiden tehtävä ja mahdollisuus. Myös 

esimerkiksi ihmiskaupan vastaisten ohjausryhmien raporteissa kansalaisjärjestöjen 

kriittinen ääni kuuluu paikoin hyvinkin selvästi. Alastalon & Åkermanin (2010) mukaan 

rajatulla kentällä toimivien asiantuntijoiden anonymisoiminen onkin yleensä hankalaa 

tai jopa mahdotonta ilman, että olennaista sisältöä häviää samalla. Olen kuitenkin 

pyrkinyt nimettömyydestä huolimatta kertomaan tiedonantajista riittävästi, jotta 

haastatteluissa esiin nostetut asiat asettuvat selkeään kontekstiin. 

 

Keskustelut haastateltavien kanssa etenivät varsin rennosti, ja muutaman kerran 

haastateltavat huomasivat maininneensa vahingossa jonkin luottamuksellisen tiedon. 

Kyseisiä tietoja en luonnollisesti käytä tai tuo ilmi tutkimuksessani, mutta nuo tapaukset 

kertovat osaltaan siitä, että haastatteluissa syntyi usein varsin luottamuksellinen tilanne 

ja tunnelma. Tutkimuksen fokuksessa ei toisaalta ollut esimerkiksi yksittäisten uhrien 
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kertomukset tai kokemukset; uhrien haastatteluissa tai heihin liittyviä tietoja 

käsiteltäessä yksityisyyden suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää (ks. esim. Jokinen ym., 

2011, 56). Uhrien tilanteisiin viitatessaan asiantuntijat joko jättivät itse yksityisyyttä 

loukkaavia tietoja paljastamatta tai viittasivat tapauksiin, jotka olivat jo julkisesti 

tiedossa. 

4.3 Analyysin kulku 
Haastatteluaineiston analyysin tein lähiluvun ja temaattisen koodauksen keinoin (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 105–107). Koska olin kerännyt aineiston itse, tiesin toki, millaisista 

aiheista haastatteluissa keskusteltiin. Aineiston keruun ja syvällisemmän analyysin 

välillä ehti kuitenkin kulua seitsemästä kahdeksaan vuotta, joten ryhdyin analyysiin 

ilman tarkkaa muistikuvaa ja ennakko-oletuksia tuloksista. Luin haastatteluja ensin 

kronologisessa järjestyksessä, ja merkitsin muistiin kohtia, jotka liittyivät 

tutkimuskysymyksiini ja uhrien tunnistamiseen laajemmin.  

 

Kun olin lukenut aineiston muutamaan otteeseen läpi, aloin koota alustavien otsikoiden 

alle niihin sopivia haastattelulainauksia. Ryhmittelin eri aiheita yläkategorioihin, joita 

hahmottui ensialkuun kaksi: asenteisiin liittyvät tekijät ja rakenteisiin liittyvät tekijät. 

Molemmat kategoriat liittyivät pikemminkin ihmiskaupan uhreja kohtaavaan ja tukea 

tarjoavaan osapuoleen, ei niinkään itse ilmiöön tai mahdollisiin uhreihin itseensä. 

Haastatteluissa oli kuitenkin noussut esiin runsaasti myös sellaisia tunnistamista 

vaikeuttavia seikkoja, jotka liittyivät esimerkiksi ihmiskaupan uhrien taustoihin tai 

ihmiskaupparikollisten toimintatapoihin sekä tunnistamisen luonteeseen, ei pelkästään 

potentiaalisten tunnistajien osaamiseen. Niinpä lisäsin analyysiin vielä kolmannen 

yläkategorian, jonka alle sijoitin ihmiskauppailmiön luonteeseen liittyvät havainnot. 

Kokosin yläkategorioiden alle niihin liittyvät haastattelusitaatit ja ryhmittelin ne vielä 

kahdesta kolmeen alakategoriaan kutakin yläkategoriaa kohden, ja jatkoin analyysiä 

teemoittain. Etenin haastatteluissa eksplisiittisesti kerrottujen ja konkreettisten teemojen 

kautta aineiston ja asiantuntijoiden näkemysten syvempään analyysiin. Analyysiluvussa 

esitän havaintoni mainittujen temaattisten kategorioiden mukaan. 

 

Analyysini perustuu teoriaohjaavaan – tai teoriasidonnaiseen (Eskola, 2018, 213) – 

sisällönanalyysiin, jossa analyysi ei pohjaudu valmiiseen tai etukäteen muotoiltuun 

teoriaan mutta aiheesta etukäteen tiedetty tieto ohjaa analyysiä. En siis pyrkinyt 
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testaamaan olemassaolevaa teoriaa, vaan hyödynsin aiempaa ihmiskaupan uhrien 

tunnistamiseen liittyvää tutkimustietoa aineistoon pureutuessani. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 109–110.) Fakta-aineiston analyysissä täytyykin olla tarkka siitä, että ilmiön 

kuvausta ei rakenneta pelkästään informanttien kertomusten eli toisen käden tiedon 

varaan vaan aineistojen ristivalotukseen tukeutuen (Alastalo & Åkerman, 2010, 384). 

 

Analyysiä havainnollistamaan käytän suoria sitaatteja haastatteluista. Olen poistanut 

sitaateista haastatteluissa mainitut henkilöiden ja järjestöjen nimet. Lisäksi olen 

muokannut murteellisia ilmaisuja haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi. Joissain 

kohdin olen yhdistänyt saman tiedonantajan erillisiä kommentteja yhteen sitaattiin, kun 

samaan asiaan on palattu useamman kerran haastattelun kuluessa. Sitaatin perään 

sulkeisiin olen merkinnyt, onko kyseessä kansalaisjärjestössä vai 

työmarkkinajärjestössä työskentelevän asiantuntijan kommentti. En yksilöi katkelmia 

tarkemmin, jotta niitä yhdistämällä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaavaa. Analyysissä 

olen hyödyntänyt kaikkia yhdeksää haastattelua, ja myös sitaateissa ääneen pääsee 

kukin tiedonantaja. 

5 Analyysi 
Olen ryhmitellyt asiantuntijahaastatteluissa käsitellyt aiheet kolmen yläkategorian alle. 

Lisäksi olen jakanut ne vielä kahdesta kolmeen alakategoriaan, jotka perustuvat 

keskeisille haastatteluissa esiin nousseille teemoille. Avaan ensimmäiseksi uhreja 

kohtaavien tahojen asenteisiin liittyviä näkökulmia, sitten kuvaan 

ihmiskaupparikollisuuden ominaispiirteisiin ja ihmiskaupan uhrien taustoihin liittyviä, 

uhrien tunnistamiseen liittyviä seikkoja ja lopuksi käsittelen vielä rakenteellisia 

tunnistamista vaikeuttavia syitä, kuten auttamisen jäykkiä rakenteita ja resurssien 

puutetta. 

5.1 Uhreja kohtaavien toimijoiden asenteet 
Järjestöasiantuntijoiden kommenttien perusteella uhrien tunnistamista vaikeuttavat 

merkittävästi stereotyyppiset mielikuvat. Lisäksi jo tunnistettujen uhrien auttamiseen 

pitäisi panostaa entistä voimakkaammin. Uhrilähtöisyyden ihanne ei toteudu 

valtiojohtoisessa työssä, ja koventunut yhteiskunnallinen ilmapiiri vähentää haluja 

auttaa ja tukea ulkomaalaistaustaisia uhreja tai muita pulaan joutuneita. 
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5.1.1 Stereotyyppiset mielikuvat 

Haastateltavat kokivat ihmiskauppailmiöön ja ihmiskaupan uhreihin liittyvien kapeiden 

mielikuvien ja väärien uskomusten vaikeuttavan uhrien ja hyväksikäyttötilanteiden 

tunnistamista merkittävästi. Informanttien kertomusten perusteella ihmiskaupan 

vastainen työ pohjautuu liikaa vanhentuneille mutta sitkeästi eläville stereotypioille. 

Haastateltavat arvioivat kriittisesti sekä omia ja edustamiensa järjestöjen että muiden 

ihmiskaupan vastaiseen toimintaan osallistuvien tahojen toimintatapoja, ja arvelivat, 

että kaikilla tahoilla tunnistetaan helpoiten ideaaliuhrin kaltaisia, niin sanotusti 

itsestäänselviä uhreja. 

 
Vaik meillä on ne tietyt ohjeet, niin sitten taas, se on taas sellainen kysymys 
joka asennetasolla vaatisi sekä meillä että viranomaisissa enemmän keskustelua, 
että otetaanko me enemmän tosissamme sellaiset ihmiset jotka on jotenkin 
puhtaita uhreja. (kansalaisjärjestö) 

 
Haastateltavat kuitenkin kiistivät ajatuksen siitä, että ihmiskauppa olisi sama asia kuin 

“kaksisataa vuotta orjakauppaa” tai että ihmiskaupan uhri voi olla vain joku sellainen, 

joka on fyysisesti kahlittu kiinni johonkin. Moni koki, että esimerkiksi oman järjestön 

asiakastyötä tekevien kollegojen voi olla vaikeaa tunnistaa ihmiskauppaa juuri 

tämänkaltaisten väärien uskomusten vuoksi. Myös harhaanjohtava ajatus hyväksikäytön 

kohteeksi joutuneista passiivisina ja kaikkeen tyytyväisinä, pelastamista kaipaavina 

uhreina (ks. esim. Agustín, 2007; Srikantiah, 2007) nostettiin esiin ja sitä kritisoitiin: 

 
Et meidän mielikuvahan esimerkiks uhreista on sit semmoinen, et ne silmät 
kiitollisuudesta kosteina tuijottaa sua ja on tyytyväinen kaikkeen mitä ne saa. 
Sit kun ne onkin välillä tyytymättömiä, hyvinkin vaativia, niin sit se ei ookaan 
enää kivaa. Et ne ei ookaan tavattoman onnellisii kaikesta mitä sä keksit. Kun 
ne valittaa, et en mä haluu tätä ja en mä haluu tota ja et tää ei toimi. Ja vähät 
välittää siitä, mikä mun uskomus on siitä et mikä on sulle parhaaks, ni sit ne ei 
ookaan enää kivoi uhrei. Sit suututaan. (kansalaisjärjestö) 

 
Toisaalta osa asiantuntijoista itsekin toisti ja vahvisti uhreihin usein liitettyjä mielikuvia. 

Eräs kansalaisjärjestössä työskentelevä asiantuntija pohti, miksi seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja on vaikeampaa tunnistaa kuin työperäisen 

ihmiskaupan uhreja, ja tuli samalla kuvanneeksi uhreja hyvin stereotyyppisten 

mielikuvien kautta:  

 
Kuka nyt auttaa sitten jotakin naista joka on alistettuna jossakin, 
pahoinpideltynä jossakin, tuotu tuolta jostakin. Niin tavallaan, se joka ei sit 
vielä ehkä pääse sieltä kotoo mihinkään, niin eihän sen tyyppisiä sitten. Se ei oo 
niin näkyvää ja massiivista sitten se, että sit jos jossain työpaikalla on viis, 
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kuus, kymmenen ihmistä jotka on tuota, tuotu jostakin alipalkattuina, asuu 
jossain kellarissa, niin sitten kun se tulee näkyväksi, niin se räjähtää jotenkin 
yhtäkkiä silmille se asia. (kansalaisjärjestö) 

 
Kyseinen asiantuntija ei ollut erityisen syvällisesti perehtynyt ihmiskaupan vastaiseen 

työhön ja arveli kohdanneensa väkivallan uhrien auttamiseen keskittyvässä työssään 

vain muutamia mahdollisia ihmiskaupan uhreja. Katkelmassa tulee esiin mielikuva 

passiivisesta ja “pakettina” eestaas siirrettävästä uhrista. Lisäksi ajatus siitä, että uhrit 

ovat aina ulkopuolisia, jostain muualta tulleita (tai tuotuja) vaikuttaa kommentin 

taustalla vahvasti. Ihmiskaupan uhrin tilanne voi toki olla kuvatun kaltainen, mutta 

usein ei ole. 

 

Haastateltavat mainitsivat myös vähemmän leimaavia mutta silti stereotypioita 

vahvistavia tuntomerkkejä, joita Suomessa tunnistetuilla uhreilla tai todennäköisillä 

uhreilla on. Esiin nostettiin erityisesti uhrin näkyvästi haavoittuvaiseen asemaan 

liittyviä, uhriksi joutumiselle altistavia piirteitä kuten kehitysvammaisuus sekä hyvin 

kaukaa ja merkittävän erilaisesta kulttuurista tulleen siirtolaisen status. 

Työmarkkinajärjestöjä edustavat asiantuntijat esimerkiksi kokivat, että mitä kauempaa 

työntekijät ovat Suomeen tulleet, sitä todennäköisempiä työehtojen rikkomukset ja 

hyväksikäyttö ovat. He korostivat, että muun muassa vapaan liikkuvuuden periaatteen 

mukaisesti on ymmärrettävämpää, että Suomessa on muualta Euroopasta – erityisesti 

lähialueilta kuten Virosta – tulleita työntekijöitä. Suurempaa ihmetystä ja 

“hälytyskellojen soittoa” aiheutti, kun työmailla kohdataan esimerkiksi Kiinasta tulleita 

työntekijöitä; niissä tilanteissa epäiltiin olevan todennäköisemmin “jotain häikkää”. 

 
On olennaista tunnistaa ja havaita mahdollisia hyväksikäytölle altistavia tai 

haavoittuvuustekijöitä, mutta silmiä ei toisaalta saisi ummistaa myöskään muunlaisilta 

uhreilta eikä unohtaa, että ihmiskaupan uhriksi voi päätyä hyvin monenlaisesta taustasta 

(ks. esim. Brunovskis & Surtees, 2007). Haastateltavat toivatkin esiin kuulemiaan 

epäilyjä siitä, ettei esimeriksi korkeakoulutettu ihminen tai Yhdysvaltain kansalainen 

voi olla ihmiskaupan uhri. 

 

Asiantuntijat muistuttivat myös, etteivät uhrit välttämättä ole itsekään täysin puhtoisia 

tai ainakaan avuttomia. Uhri saattaa olla itsekin syyllistynyt rikokseen; ei välttämättä 

ihmiskauppaan mutta muihin rikoksiin. Myös Suomen ihmiskauppatilannetta 

käsittelevissä raporteissa todetaan, että tunnistamattomia uhreja on saatettu auttamisen 

sijaan tarkastella rikollisina ja tuomita esimerkiksi matkustusasiakirjojen 
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väärennysrikoksista (Työhallinto, 2006, 17) taikka käännyttää luvattoman 

rajanylityksen tai muun syyn vuoksi (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 8).  

 

Ja sit se, se arki on ihan toisenlaista. Siel on kykeneviä ihmisiä, ne on itse 
asiassa varsin voimakkaita tyyppejä, koska ne on ollu niitä, jotka on uskaltanu 
lähtee. Ne on ehkä selviytyny kymmenen–viistoist vuotta tuolla marginaalissa, 
täysin yhteiskunnan ulkopuolella. Niin sit me ajatellaan, et ne tulee meille tänne 
järjestelmään, niitten puolest pitää tehdä kaikki ja et ne on tyytyväisii kaikkeen, 
mitä niitten puolest päätetään. Niin miks ne olis? Ne on tottunut pärjäämään 
ihan toisilla ajattelutavoilla. (kansalaisjärjestö) 

 

Ihmiskaupan tekijöistä tai mahdollisista syyllisistä haastateltavat eivät esittäneet 

samanlaisia stereotypioita vahvistavia kuvauksia kuin uhreista, mutta toivat hyvin esiin 

sitä, että hyväksikäyttäjät eivät usein ole ideaalisyyllisen kaltaisia kasvottomia 

pahantekijöitä tai suurten kansainvälisten rikollisliigojen jäseniä. Yleensä tekijät 

toimivat yksin tai pienessä porukassa ja ovat päin vastoin uhreille entuudestaan tuttuja 

ja monesti hyvinkin läheisiä ihmisiä. Tämä vaikeuttaa myös sen vaatimuksen 

noudattamista, että uhrin pitäisi katkaista siteet tekijöihin kokonaan, jotta hänelle 

voidaan myöntää ihmiskaupan uhrille tarkoitettu oleskelulupa (ks. esim. 

Vähemmistövaltuutettu 2010, 70). Haastatteluissa kävi myös ilmi, että vaikka tekijä ei 

olisikaan uhrille entuudestaan tuttu, häneen saattaa kaltoinkohtelusta huolimatta 

muodostua jonkinlainen tuttavallinen ja ymmärtäväkin suhde: 

 

Monesti ihminen itsekin, tää uhrikin saattaa kokea, et se on ihan kiva se 
työnantaja kuitenkin jollain tavalla, vaikka ei maksakaan palkkaa ja mitään. 
Niin siin voi kuitenkin tulla sellainen tietynlainen suhde siihen työnantajaankin, 
et se on aika semmoinen, se ei oo yhtään mustavalkoinen se tilanne. 
(työmarkkinajärjestö) 

 

Myös haastateltavat toivat esiin, ettei ihmiskauppaan syyllistyvä välttämättä ole 

lähtökohtaisesti ja perinpohjaisesti paha ihminen, vaan pahanteon halun sijaan tekoon 

ryhtymiseen vaikuttavat erityisesti taloudelliset motiivit:  

 

En mä usko et lähtökohtaisesti kauheen moni tämmöinen ihmiskauppaa 
harjoittava, siitä hyötyvä taho olisi tämmöisiä sadistisia toimijoita, ikään kuin 
lähtökohtaisesti haluaisi toista ihmistä kohdella kaltoin, kun se on vaan niin 
hirveen kannattavaa. Meil on semmoinen järjestelmä, et taloudelliset motiivit 
on tässä ehdottomasti se ensisijainen juttu. (työmarkkinajärjestö) 

 
Asiantuntijoiden näkemysten mukaan ihmiskaupan tekemisen taustalla vaikuttavat halu 

ja tarve tehdä bisnestä ja saada rahaa (ks. myös. Andrijasevic, 2010). Ihmiskaupassa 
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riskin ajatellaan olevan varsin matala, kun tuomiot ovat pienempiä kuin esimerkiksi 

huumekaupassa eikä ihmiskaupparikoksia vielä tunnisteta eikä ehkä tutkitakaan niin 

suurella mielenkiinnolla, joten kiinni jäämisenkin uhka on varsin pieni, etenkin 

verrattuna mahdollisiin voittoihin. Eräs haastateltava vertasi ihmiskauppaa perinteiseen 

orjuuteen ja kuvasi nykyistä tilannetta varsin raflaavasti:  

 
Ja omalla tavallaan, jos me katsotaan sitä tilannetta nykyisin, 
ihmiskauppatilanteeseen joutuneen ihmisen hengen arvo on paljon pienempi 
kuin orjalla, koska orjalla oli selkeä raha takanaan, se on ostettu ja siitä on 
maksettu rahaa ja siitä on syytä pitää hyvää huolta. Mut nykyisin näitä ihmisiä 
on niin helppo vaihtaa ja se mitä on käytetty hyväksi, on helppo löytää uutta 
tilalle et se on niin kuin oikeasti halpaa tavaraa. (kansalaisjärjestö)  

 
Yksi alusta asti Suomen ihmiskaupan vastaisessa työssä mukana ollut asiantuntija 

kuvasi hyvin sitä, millaisia mielikuvia koko ihmiskauppailmiöstä on ja varsinkin on 

ollut työn alkuvaiheessa ja miten ne ovat vaikuttaneet esimerkiksi ihmiskaupasta 

säädettyjen lainkohtien taustalla:  

 
Se ensimmäinen lakihan on tehty sillai ihan mielikuvien varassa ja semmoisten 
maailmalta saatujen infojen ja joittenkin hatarien kokemusten perusteella. Nyt 
meil rupee olee jo vähän kokonaisvaltaisempi kuva, et mistä täs ihmiskaupas, 
ainakin Suomeen suuntautuvas ihmiskaupas näyttäis olevan kysymys. Mut se 
mikä meil on täl hetkel lainsäädäntö, niin ei meist kukaan tienny, mitä se on. 
Toki siin on mun mielestä sellasii toteutuneita riskejä, joista varoiteltiin. 
Joistain varoiteltiin, jotka ei oo sit osoittautunut [todellisiksi]. Ei voi sanoo että 
se laki on epäonnistunut sen takia, et se asenne on ollut jotenkin väärä. Mut ei, 
täytyy myös muistaa että silloin tiedettiin paljon vähemmän kuin tänä päivänä. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Sama asiantuntija toi esiin myös mielikuvan uhreja kohtaavista ammattilaisista ja 

auttamisjärjestelmästä “pelastajana” (ks. esim. Agustín, 2007; Srikantiah, 2007), joka 

joko onnistuu tai epäonnistuu suojelemaan uhria ihmiskauppiaan pahuudelta: 

 
Et se on jännä se, et miten helposti rakentuu sellaiset erilaiset stereotypiat, et 
minkälainen on se paha ihmiskauppias. ja sitte tää järjestelmä on joku tällainen 
ratsuväki saapuu, joka tulee paikalle ja pelastaa ja sit siin on se uhri joka on 
kiitollinen. Tältä pahuudelta tänne hyvän puolelle pelastettu. Ja sit jotkut uhrit, 
niin tää paha ehtii ensin ja sit niit tapetaan ja viedään ja ne katoaa. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Haastateltavat toivat ilmi myös median aktiivisen roolin ihmiskauppaan liittyvien 

stereotypioiden vahvistamisessa sekä mielikuvien luomisessa ja liioittelemisessa (ks. 

esim. Christie, 1986; Brunovskis & Surtees, 2997). Media toistaa ja vahvistaa jatkuvasti 

mielikuvaa esineenä kaupatusta ihmisestä, mikä hyvin harvoissa tilanteissa kuvaa 
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ihmiskaupan todellisuutta. Haastateltavat kokivat, että se pikemminkin peittää enemmän 

kuin avaa sitä, mistä ihmiskaupassa itse asiassa on kysymys. Toimittajien 

suhtautuminen ihmiskaupan uhreihin saattaa pahimmillaan olla hyvinkin esineellistävää 

ja passivoivaa, jopa hyödyn tavoitteluun pyrkivää:  

 
Ja mikä mua huvittaa aina, se että täällä saattaa soittaa toimittajia, jotka on 
kauhuissaan siitä, et ihmisiä myydään ympäri maailman. Sit ne seuraavas 
lausees ite tilaa afrikkalaisen naisen, joka on hyväksikäytetty. Ne niinku, suurin 
piirtein ne tilaa, et saisinks mä yhden afrikkalaisen ja yhden venäläisen. Et ne ei 
nää siin mitään siltaa, et mitä sä just äsken sanoit, josta sä olit kauhuissas ja nyt 
sä teet ite ihan samaa, tilaat sen ihmisen pakettina siihen. Et sä saat tehtyy 
semmosen tosi jymyjutun. Ja että se ihminen ei tuu saamaan siit haastattelust 
yhtään mitään, mut sä saat sen kuukauspalkkas kuitenkin. Ja se teidän lehti 
myy. (kansalaisjärjestö) 
 

Stereotyyppisistä mielikuvista johtuen ihmiskaupan mahdollisuus ja siitä kerrotut 

todetkin tarinat saattavat vaikuttaa uskomattomilta. Haastattelujen perusteella erityisen 

vaikeaa tuntuu olevan uskoa, että ihmiskauppaa tapahtuisi myös Suomessa. Moni 

tiedonantaja korosti, että Suomessa on pitkään eletty lintukotovaihetta, jossa 

ihmiskaupan mahdollisuus kielletään niin voimakkaasti, ettei se tule edes mieleenkään. 

Ihmiskauppaan liittyviä ennaltaehkäiseviä toimia saatetaan väheksyä, koska ei uskota, 

että sellaista tapahtuu ja että asiaan pitäisi jotenkin reagoida. Asiantuntijat kokivat että 

suomalainen hyvinvointi ja työelämän säätely on liiankin hyvää ja toimivaa, jotta olisi 

mahdollista tunnistaa tai edes uskoa niitä alistamisen muotoja, joita ihmiskaupan uhriksi 

päätynyt voi joutua kohtaamaan.  

 
Mä oon ainakin törmännyt täällä talon sisällä kun mä oon esitellyt tätä, et me 
lähetään tekee tällast toimenpideohjelmaa, niin ihmisil on semmoinen epäusko, 
et ”ei tämmöst voi tapahtuu Suomessa”. Et ei oo niinku mahdollista, että ei oo 
mahdollista että joku asuu jossain tofutehtaassa tai joku asuu jossain kaupan 
varastossa. Et tää suomalainen hyvinvointi ja se meidän ymmärrys työelämästä 
ja työelämän ongelmista on noussut sille tasolle, et me ei pystytä ees 
käsittämään sitä, et millaisis olosuhteis voi joutua elämään. Et kun todellisuudet 
on niin erilaiset, et se ihmisen kyky käsittää sitä ja tuntee empatiaa ja kyky 
ymmärtää toisen ihmisen elämää, et kun se on niin totaalisen erilainen, niin sä 
et ees ehkä enää pysty käsittämään sitä, mist on kyse. (työmarkkinajärjestö) 

 
Esimerkiksi Suomen ihmiskaupparaportoija on pyrkinyt vähentämään ihmiskauppaan 

liitettyä mystisyyttä ja erityisyyttä tuomalla esiin sen yhteyksiä laajempiin ja paremmin 

tunnettuihin kaltoinkohtelun ilmiöihin kuten naisiin kohdistuvaan väkivaltaan 

(Vähemmistövaltuutettu, 2011, 38). Toisaalta ihmiskaupan yksinkertaistamista ja 

esittämistä vain naisiin kohdistuvana sortona on kritisoitukin laajasti (ks. esim. 

Kempadoo ym. 2005), mutta haastatteluissakin tuotiin esiin, että ihmiskauppaa pitäisi 
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tarkastella osana suurempaa kokonaisuutta ja muiden samankaltaisten teemojen rinnalla. 

Perustyössäänkin vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä kohtaavilla järjestötyöntekijöillä 

on myös herkkyyttä ja osaamista kohdata ja tunnistaa myös ihmiskaupan uhreja kunhan 

on tiedossa ja uskottavaa, että sitäkin saattaa Suomessakin tulla vastaan. 

 
Yksi haastateltava nostikin esiin suomalaisen hyvinvoinnin ja järjestelmällisyyden 

kääntöpuolen siinä, miten se saattaa jopa luoda toimintamahdollisuuksia sekä 

järjestelmän että ihmisten hyväksikäytölle: 

 
Siis tää suomalainen järjestelmäkin luo niin mielettömän hyvät 
toimintaedellytykset tälle harmaalle sektorille. Me ollaan niin varmoja, että meil 
ei oo! Meil ei oo koskaan mitään oikein, tai nyt ehkä tänä päivänä jo vähän 
enemmän myönnetään, että on. Mut se, että meil on niin tiukat systeemit joka 
paikassa, et se luo niin valtavat markkinat tälle harmaalle sfäärille. Ja sit kun 
katotaan, et Suomi on niin pieni maa ja järjestäytynyt yhteiskunta, et ei sitä voi 
olla, niin se pitää sitä jotenkin piilossa. Jännästi sit ihmiset on tosi 
hämmästyneitä, ”miten Suomessa voi tapahtua tämmöistä?” Kaikenlaista 
tapahtuu, 24/7, koko ajan. (kansalaisjärjestö)  

 
Toisaalta eräs toinen haastateltava taas mainitsi itsekin uskovansa, ettei Suomea uhkaa 

merkittävä ihmiskauppaongelma: 

 
No mä ajattelen niin, et Suomi on silti niin kaukana, me ollaan sen verran 
kaukana täällä, meijän tää ilmasto on semmoinen, et mä en oikein usko, et täst 
tulee mitään hirveen suurta ihmiskauppaongelmaa Suomes – onneksi. 
(työmarkkinajärjestö) 

 
Kommentin taustalla näkyy tyyppillinen ajatus myös siitä, että ihmiskaupan uhrit ja 

tekijät tulevat jostain muualta, vaikka Suomessa on tullut ilmi myös useampia 

tapauksia, joissa osapuolet ovat olleet kantaväestöön kuuluvia. Toisaalta haastateltava 

samalla rikkoi stereotypiaa siitä, että Suomi olisi erityisen houkutteleva maa esimerkiksi 

turvapaikanhakijoille tai muille siirtolaisille. Suomen ihmiskaupparaportoija on 

ensimmäisessä kertomuksessaan (2010) huomauttanut, että “Suomella on 

maantieteellisen sijaintinsa ja viime vuosina lisääntyneiden Aasian lentoyhteyksiensä 

vuoksi tärkeä rooli ihmiskaupan ja siihen liittyvien hyväksikäyttöilmiöiden 

ennaltaehkäisemisessä” (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 24). 

5.1.2 Auttamisen asenteet 

Sen lisäksi, että ihmiskaupan uhrien parempaan tunnistamiseen panostetaan esimerkiksi 

vääriä mielikuvia muokkaamalla, suhtautuminen jo tunnistettuihin uhreihin ja 
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mahdollisten uhrien auttamiseen kaipaa haastateltavien mielestä päivittämistä. 

Kansallisissa ihmiskaupan vastaisissa toimintasuunnitelmissa työn lähtökohdaksi on 

alusta asti asetettu uhrilähtöisyys, mutta esimerkiksi ihmiskaupparaportoija on moittinut 

käytännön työtä uhrien oikeuksia laiminlyöväksi (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu, 

2010). 
 

Haastattelemani järjestöasiantuntijat kokivat, että ihmiskaupan vastaisessa työssä on 

jyllännyt pikemminkin kontrollin kuin auttamisen eetos. Esimerkiksi rajatarkastuksissa, 

joissa potentiaalisesti kohdataan sekä läpikulkumatkalla olevia että Suomeen suuntaavia 

mahdollisia ihmiskaupan uhreja, on usein toimittu niin nopeasti, ettei tunnistamiselle jää 

aikaa eikä mahdollisuutta. Uhrit, joita ei tunnisteta, ovat myös saattaneet itse joutua 

syytetyiksi esimerkiksi väärennys- tai rajanylitysrikoksista. Tiedonantajien mukaan 

niissäkin tilanteissa, joissa uhri on tunnistettu, poliisi ja muutkin viranomaiset ovat 

saattaneet pitää uhriksi joutumista vakavampana asiana sitä, jos uhrilla on ollut 

epäselvyyksiä vaikkapa oleskeluluvan kanssa. Järjestöasiantuntijat painottivat, että 

ihmiskaupan vastaisen työn ja uhrien auttamisen pitäisi myös todellisuudessa olla 

uhrilähtöistä ja toimenpiteiden painottua kontrolloinnin sijasta auttamiseen jo siinä 

vaiheessa, kun uhriksi joutumista vasta selvitetään: 

 

Ja sitten, et mitä enemmän puhutaan tästä, ei tämmöisenä kontrollipolitiikkana 
vaan sosiaalipolitiikkana tai lastensuojelupolitiikkana, perhepolitiikkana, niin se 
tavallaan kääntää sitä katsetta sinne auttamisen suuntaan eikä sinne… Joko 
ummistetaan silmät, et meillä ei oo tätä ongelmaa tai sitten todetaan, äkkiä 
esimerkiksi pois ihmiset. Sitähän ei enää sitten siinä kohti auttamisen 
mekaniikka toimikaan samalla tavalla. (kansalaisjärjestö) 

 
Useampi vastaaja nosti esiin sen, että erityisesti turvapaikanhakijoihin mutta 

koventuneessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä myös muihin siirtolais- ja 

ulkomaalaistaustaisiin suhtaudutaan jo lähtökohtaisesti niin epäilevästi, ettei 

positiivisille tulkinnoille heidän tarkoitusperistään jää tilaa. Erityisesti 

turvapaikanhakijoiden taustoja epäillään koko ajan ja oletetaan, että turvapaikkaa 

hakeneen ja mahdollisesti hyvin raakaa hyväksikäyttöä kokeneen pitäisi osata itse ja 

heti kertomuksensa alussa sanoittaa selkeästi oma tilanteensa ja avun tarpeensa:  

 
Ja sit me edellytetään, että meidän ihmiset osaa Suomen ulkomaalaislain ulkoo, 
et ne osaa jo ite tos rajalla, ennen rajaa määritellä, et onks ne 
turvapaikanhakijoita tai ihmiskaupan uhreja. Koska jos ne rykäisee sen 
turvapaikka-sanan siin, niin sit ne ei pysty pakittaa tähän ihmiskaupan uhriin 
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millään ja sit kysellään, että ”kuin sä nyt sen vasta sitten sanoit?”. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Ihmiskaupasta puhuvia turvapaikanhakijoita epäillään siitä, että he keksivät 

ihmiskaupan kaltaisia kokemuksia vain saadakseen oleskeluluvan tai jotain muuta 

hyötyä. Haastateltavien mukaan he tuskin tietävät, mitä ihmiskauppa ylipäänsä on tai 

miten ihmiskaupan uhrin status voisi heidän elämäänsä Suomen lain mukaan helpottaa. 

Usein epäilyksiä lisää se, että ihmiskaupasta ei välttämättä osata tai uskalleta kertoa 

heti, mikä on toki inhimillisesti ajatellen hyvinkin ymmärrettävää: erityisesti 

seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksista on varmasti vaikeaa kertoa täysin 

tuntemattomalla ihmiselle, stressaavassa tilanteessa, vieraalla kielellä ja vieraassa 

maassa, jonka viranomaisten luotettavuudesta ei ole mitään varmuutta (ks. myös 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 86). Eräs haastateltava kommentoikin, että hän on 

paljon vähemmän huolissaan siitä, jos esimerkiksi ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmään sattuu pääsemään joku, joka ei todellisuudessa ole ihmiskaupan 

uhri kuin niistä lukemattomista ihmisistä, jotka eivät sinne pääse tai uskalla lähteä. 

 

Ymmärrys ja tieto ihmiskaupasta on olennaista, jotta epäilys uhriksi joutumisesta voi 

herätä. Sen lisäksi tarinan kuulijalla ja potentiaalisella auttajalla täytyy olla valmius 

ryhtyä dialogiin ja malttia kuunnella kaltoinkohdelluksi tulleen kertomusta, joka usein 

avautuu vain vähän kerrallaan. Haastateltavien mukaan tunnistaminen sinänsä ei ole 

vaikeaa, jos nämä valmiudet ovat olemassa:  

 
Se täytyis tavallaan, siin täytyy ainakin kaks asiaa yhdistyä: se, et ihminen 
kertoo sitä tarinaansa ja sit sitä tarinaa on kuulemassa joku sellainen, joka tietää, 
mitkä on ihmiskaupan tunnusmerkit. Et ne on tavallaan sen tunnistamisen kaks 
välttämätöntä elementtiä ja jos jompikumpi puuttuu, niin ei sitä sitten. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Siihen, että rohkenee epäillä jonkun joutuneen ihmiskaupan tai ylipäänsä 

kaltoinkohtelun uhriksi, liittyy myös vastuu auttamisesta, jos epäily osoittautuu 

oikeaksi. Asia saattaa lähteä purkautumaan myös hyvin arkisessa tilanteessa, mikä 

ammattilaisen pitää tiedostaa ja olla valmis tarttumaan yllättäenkin ilmi tulleeseen avun 

ja tuen tarpeeseen: 

 
Ja mä oon tottunut tässä duunissa, et jo pelkästään sillä, et mä kysyn ”mitä 
kuuluu?”, niin samalla kysymyksellä mä otan vastuuta siitä, et mä oon valmis 
tekemään jotakin, jos sulle kuuluu vähän huonoa. Eli pelkästään kysyminen 
pistää mulle kysyjänä vastuun, et mä pystyn tekee tälle asialle jotain, jos sä 
vastaat siihen. (kansalaisjärjestö) 
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Erityisen hankalalta tai pelottavalta puuttuminen saattaa tuntua silloin, kun 

hyväksikäyttöä ei kohtaa ammattilaisen roolissa vaan muuna sivullisena. Eräs 

asiantuntija kuvasi mahdollista pakkoavioliittotilannetta, jonka kuka tahansa saattaa 

kohdata myös yksityiselämässä ja joka aiheuttaa epämääräistä huolta, johon on 

kuitenkin vaikeaa tarttua. Hän rinnasti tilanteen laajemmin kodin piirissä ja 

lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan tunnistamiseen: 

 
Se on vähän niin kuin perheväkivallassa yleensä, että moni tietää että tuolla 
tapahtuu jotakin, tai tuol on jotain outoo, mutta miten niin kuin, ikään kuin 
puutut siihen niin, et ne ihmiset sais apua, että tilanne ei pahenis. 
(kansalaisjärjestö) 
 

Pelko tai haluttomuus puuttua ihmiskauppaan ja sen torjumiseen näkyy myös 

rakenteiden ja organisaatioiden tasolla. Erityisesti työmarkkinajärjestöjen edustajien 

vastauksissa tulee esiin se, että organisaatioiden tarjoamat palvelut ja edunvalvonta on 

suunnattu ensisijaisesti omille jäsenille. Ihmiskaupan uhrit harvoin ovat liittojen jäseniä: 

osa ei tunne ammattiliittojen toimintaa ja esimerkiksi entisistä sosialistimaista tulleet 

työntekijät saattavat asiantuntijoiden mukaan pelätäkin AY-liikettä. Joissain erityisen 

räikeän hyväksikäytön tilanteissa ammattiliitoissa on kuitenkin tehty poikkeuksia ja 

lähdetty ajamaan myös liittoon kuulumattomien mutta liiton toimialalla 

kaltoinkohdelluksi joutuneiden henkilöiden asiaa. Joustojen taustalla on myös yhteisen 

hyvän puolustaminen ja oman alan työehtojen suojelu. 

5.2 Tunnistamisen prosessi 
Haastatteluissa tuli toistuvasti esiin, että ihmiskaupan uhrin tunnistaminen on usein 

aikaavievä, vähä vähältä kehittyvä prosessi eikä yleensä tapahdu yhtäkkiä. Myös 

ihmiskaupparikos on usein prosessinomainen, mikä heijastuu tunnistamiseen ja uhrin 

omiin kokemuksiin tapahtumista. Harva vakavaakaan kaltoinkohtelua kokenut osaa 

ottaa puheeksi ihmiskaupan, eivätkä nekään, joille termi on tuttu esimerkiksi 

auttamisjärjestelmän kautta, välttämättä itse identifioidu ihmiskaupan uhreiksi. 

5.2.1 Tunnistamisen kaari 

Epäilys ihmiskaupasta herää ja tunnistaminen lähtee käyntiin usein hieman yllättäen, 

jonkin muun asian kautta. Uhriksi joutunut ihminen saattaa hakea apua esimerkiksi 

työoloihin liittyvien ongelmien kuten palkkasaatavien takia tai väkivaltaa koettuaan. Jos 
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kohtaava ammattilainen on hereillä – tai jos hänellä on aikaa pysähtyä hetkeksi – hän 

voi huomata, että asiakkaan tilanne onkin vielä luultua vakavampi. Mahdolliset uhrit 

kääntyvät siis järjestöjen puoleen usein jonkin muun pulman vuoksi, ja kynnys pyytää 

minkäänlaista apua saattaa olla korkea. Aina yhteydenottaja ei ole uhri itse vaan joku 

läheinen tai muuten valveutunut sivullinen: 

 
Että ne kontaktit tulee sitten yleensä jäsenten kautta. Että joku jäsen jossain 
törmää johonkin naapuriin tai naapurikauppaan tai tämmöiseen ja rupee sitten, 
on ite valveutunut olematta mitenkään välttämättä, välttämättä hirveän 
aktiivinen. Mut on jotenkin yhteiskunnallisesti valveutunut tai semmoinen 
humaani. Ja se rupee kyselemään ja se saattaa ite soittaa ammattiliittoon, että 
kuule kun siel on sellaista ja tällaista. Se lähtee siitä sitten ehkä pyörimään 
eteenpäin. (työmarkkinajärjestö) 

 
Siihen, että uhrin koko kertomus tulee esiin ja kuuluviin, tarvitaan kuitenkin 

ammattitaitoista ja ihmiskauppailmiötä ymmärtävää asiantuntijaa. Tunnistamiseen ei 

riitä pelkkä sivusta havainnointi, vaan se vaatii luottamuksen syntymistä ja usein aikaa 

ja lukuisia tapaamiskertoja uhrin kanssa:  

 
Et ei voida lähtee siitä, että se tunnistaminen on joku tietoon tulemisen prosessi. 
Vaan tunnistaminen on, se on tällaisen auttamisen ja suojelemisen prosessi. 
Tunnistaminen sanana on silleen, et mä tunnistan, mä hiffaan että toi on ja sit se 
siin käytännön tasolla, se ei oo yhtään sitä vaan se on sellainen mielettömän 
moniaineksinen prosessi. Joka kestää minuutista ties kuinka pitkään, 
vuositolkulla. (kansalaisjärjestö) 

 
Eräs haastateltava toivoi, että tunnistamisen prosessiluonnetta avattaisiin tarkemmin 

esimerkiksi ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa. Hän koki, että 

prosessinomaisuutta olisi helppo kuvata jopa visuaalisesti. Sen ymmärtäminen vaatii 

kuitenkin laajempaa ajatusmuutosta ihmiskaupan vastaista työtä tekevien parissa:  

 
Se helposti niis, millä tavalla se polku sinne auttamisjärjestelmään on ajateltu, 
ni se tunnistaminen on hahmotettu niinku sellaseks [napsauttaa sormiaan] 
todella hetkessä tapahtuvaksi portaaksi, jonka jälkeen se ihminen sitten, kun se 
on tunnistettu, niin voi saada apua. Jos on tottunut siihen ajatukseen et se 
tunnistaminen on joku semmoinen, et lamppu syttyy päässä, niin silloin oikeasti 
se saattaa vaatia pientä sellaista rautalangasta vääntämistä että oikeasti se 
tarkoittaa kuuntelemista ja luottamuksen syntymistä ja tällaisia asioita. 
(kansalaisjärjestö) 

 

Ajatus ihmiskaupasta tai muusta vakavasta kaltoinkohtelusta saattaa herätä kohdatun 

ihmisen tarinan pienistä yksityiskohdista. Usein tilanne keriytyy auki pikkuhiljaa, ja kun 

kertomuksessa alkaa olla riittävästi aukkoja tai epäilyttäviä yksityiskohtia, 

ammattilaisen epäilys herää. Haastateltavat kuvasivat erityisesti ulkomaalaistaustaisten 
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uhrien kohtaamista ja seikkoja, joiden vuoksi ovat alkaneet epäillä mahdollista 

ihmiskauppaa. Usein epäilyksen herättää se, miten ja miksi uhri on päätynyt Suomeen. 

Matkan vaiheista on niukasti tai ristiriitaista tietoa, eikä Suomeen tulolle tai täällä ololle 

löydy mitään ymmärrettävää syytä. Mahdollisella uhrilla ei välttämättä ole mitään 

tuloja, joilla hän voisi elättää itsensä tai kunnollista asuinpaikkaa. Kuvaukset 

ihmissuhteista saattavat myös herättää epäilyksiä: avioliitto saattaa vaikuttaa 

järjestetyltä tai parisuhteen dynamiikka muuten kummalliselta. Aina epäilys ei varmistu, 

mutta saattaa jäädä mielen pohjalle kaihertamaan ja kannustaa ehkä selvittämään 

seuraavaa vastaavaa tilannetta tarkemmin.  

 

On tärkeää, että asiantuntija osaa ja uskaltaa tarvittaessa kysyä lisää kohtaamansa 

ihmisen tilanteesta ja kokemuksista. Kysymyksiä täytyy osata esittää laajasti ja eri 

näkökulmista ja vastauksia ja niiden epäselvyyksiä pitää myös osata tulkita: 

 
Et, jos sanotaan sit se, mistä me lähdetään jos on sellaisia tilanteita, et on syytä 
epäillä. Ylipäänsä kysytään, miten pääsi Suomeen, miten työpaikka löytyi, 
missä olosuhteissa sä olit kun se työpaikka löytyi, minkälainen suhde sulla on 
tähän työnantajaan, tiedätkö koska maksetaan palkka tai maksetaanko palkkaa 
ylipäänsä, onko sulla oleskelulupa, ootsä laillisesti Suomessa, missä sä asut, 
asutko sä työnantajan asunnossa ja niin poispäin. Et selvitetään laajempi se 
tilanne ja katsotaan myöskin se suhde työnantajaan, ei vain pelkästään se, että 
maksetaanko palkka vai ei mut se laajemmassa kontekstissa missä asemassa se 
työntekijä ja työnantaja ja se heidän välinen suhde. (kansalaisjärjestö) 

 
Tärkeää on myös osata käyttää saavutettavaa ja ymmärrettävää kieltä, etenkin jos 

riittävää yhteistä kielitaitoa ei ole. Auttajan täytyy myös osata luopua 

ammattilaiskielestä ja esittää asioita yleistajuisesti. Esimerkiksi seksuaalisesti 

hyväksikäytetty ihminen ei välttämättä ole työskennellyt bordellissa ja parittajan 

alaisuudessa, tai ei ainakaan ymmärrä tilannetta niin. Sen sijaan hedelmällisempää voi 

olla kysyä, onko ihminen joutunut tekemään jotain vasten tahtoaan, onko joku tehnyt 

hänelle jotain vastoin hänen tahtoaan tai onko hän tai hänen läheisensä saanut rahaa 

siitä, että on harrastanut seksiä jonkun kanssa.  

 

Toisinaan ihminen saattaa kertoa hyvin suoraankin huonoista kokemuksistaan, vaikka ei 

itse tunnistaisi ihmiskauppaa ilmiönä tai rikoksena. Tällaisissa tilanteissa ammattilaisen 

tieto ja ymmärrys ihmiskaupasta on ensiarvoisen tärkeää, jotta tilanteen osaa tunnistaa: 

 
Kylhän siit matkareitist jo voi päätellä jonkun verran, et jos se on jotenkin ihan 
mahdoton ja yhtäkkii onki tullut raskaaksi matkalla eikä edes oo ketään kenelle 
ois tullut raskaaksi, niin kylhän yleensä semmoiset epäilyttävät asiat herättää 
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sen, et miten tää sit on tapahtunut. Ja sit tietysti ihmiset voi kertoa, et olin siellä 
ja jouduin bordelliin ja myymään itseäni. (kansalaisjärjestö) 

 
Tunnistamisen tueksi on tehty lukuisia eri indikaattori- ja kysymyslistoja, joiden avulla 

ihmiskauppaa voi yrittää havainnoida tai selvittää (ks. esim. Ulkoasiainministeriö, 2015; 

Vähemmistövaltuutettu, 2012). Myös haastatteluissa tulee esiin, että indikaattorilistat on 

koettu hyödyllisiksi ja niitä on suunniteltu tehtävän omassakin organisaatiossa. Kuten 

Ćopić ja Simeunović-Patić (2012) huomauttavat, indikaattorilistat voivat lisätä 

tunnistamisen läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta, mutta on mahdoton ajatus, että 

yksikään lista tavoittaisi täysin ihmiskaupan monimutkaisuutta tai jatkuvaa muutosta. 

Tunnistamista yksinkertaistavat työkalut saattavat itse asiassa vain syventää ja vahvistaa 

olemassaolevia ennakkoluuloja ja stereotypioita ihmiskaupasta. (Ćopić & Simeunović-

Patić 2012, 275.) 

 

Indikaattorilistat saattavat kuitenkin saada ihmiset havahtumaan ihmiskaupan 

mahdollisuuteen, samoin kuin koulutus ja tiedon levittäminen laajemminkin. 

Haastateltavat kuvaavat monia tilanteita, joissa esimerkiksi omat kollegat ovat 

heränneet siihen, että ovat itse asiassa kohdanneet ihmiskauppaa, kun tarkastelevat 

menneitä kohtaamisia uuden tiedon valossa: 

 
Sä oot varmaan kans lukenut niitä listoja, että mistä niinkun, niin musta ne on 
aika hyviä. Että, monet jotka niitä on lukenut, niin on sanonut, että “Ai jaa! 
Enpä ole tullut ajatelleeksi.” Kysymys ei oo tyhmyydestä vaan siit ”enpä ole 
tullut ajatelleeksi”. (työmarkkinajärjestö) 

 
Yksinkertaisetkin indikaattorilistat voivat saada silmät aukemaan ihmiskaupalle ja 

rohkaista sen mahdollisuuden selvittämiseen ja tunnistamiseen. Olennaista työn 

kehittämisessä on oppia tunnistamaan ihmiskauppaan kytkeytyvässä hyväksikäytössä 

käytettäviä alistamisen keinoja, jotka ovat hyvin moninaisia (kuten käy ilmi esim. 

luvusta 3.2.3). Vaikka alistamisen keinoja on esitelty tutkimuksissa hyvin laajasti, 

vaikuttaa siltä, että niitä on silti vaikeaa havaita ja tunnistaa, jos kyse ei ole esimerkiksi 

silkasta fyysisestä väkivallasta tai liikkumisen rajoittamisesta. 

 

Haastateltavat kuvasivat kuitenkin hyvin erilaisia tilanteita, joissa toteutui 

monikerroksinen alistaminen, mitä ei kuitenkaan välttämättä ollut tunnistettu tai osattu 

edes selvittää esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa (ks. myös 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 86, 92): 
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Esimerkiksi yksi tapaus, meillä oli tapaus, jossa oli ihmiskauppakuvioita. Se 
tilanne oli niin paha että ihminen teki itse-, yritti tehdä itsemurhaa. Mut se tekijä 
oli vienyt sen sairaalaan, se oli pahoinpidelty, se oli ottanut yliannostuksen 
lääkkeitä, mut siellä kukaan… Sil ei ollut oleskelulupaa, sil ei ollut passia mut 
siel ei osattu kysyä näitä asioita. Ja siellä tekijä oli koko ajan läsnä, niin 
sanottuna tulkkina. (kansalaisjärjestö) 

 
Työmarkkinajärjestön asiantuntija kuvasi polveilevasti tilannetta, jossa hyväksikäyttö 

oli johtanut pikkuhiljaa aina hankalampaan tilanteeseen, kunnes työntekijöillä ei lopulta 

ollut varaa edes ruokaan ja työnantaja uhkasi häätää heidät (ala-arvoisesta) 

asumuksestaan keskellä talvea (ks. myös Jokinen ym., 2011). Alun perin Suomeen tulon 

taustalla vaikuttaneet ruusuiset mielikuvat muuttuivat ankaraksi todellisuudeksi:  

 
Mul tulee mieleen tämmöinen yks tapaus, tämmösii bulgaareja, pikkuporukka 
jotka tuli Suomeen, siit on ehkä neljä–viis vuotta. Ne oli kattonu netistä, että 
kaunis maa ja kaikki vaikuttaa hyvältä ja he tuli sitten jonkun firman kautta – 
täs on aina tää, et ulkomaalaisen yrityksen kautta nää pahimmat tapaukset. Ja sit 
he tuli Suomeen ja joutu, olivat töissä ja asuivat, monta monta äijää semmoises 
pienessä, olikse joku kaksio. Ja sitten ne ei saanu, niil meni kuukausi, ei saaneet 
palkkaa, mä luulen, et ne oli pari kuukautta ilman palkkaa, heil alko rahat 
loppua, he joutu matkustaa pummilla tuolla junilla ja alkoi olla semmoinen 
tilanne, ettei ollut koht ruokaa. Ja eikä ollut myöskään mahdollisuutta palata 
takaisin sinne Bulgariaan, kun ei ollut rahaa. Ja sitten tää työnantaja uhkas 
nimenomaan, et he joutuu ulos siit asunnosta ja silloin oli talvi Suomessa. 
(työmarkkinajärjestö) 

 
Tilanne päättyi lopulta siihen, että työntekijät menivät pyytämään apua 

matkatoimistosta, kun eivät keksineet muutakaan paikkaa. Sieltä osattiin olla yhteydessä 

työntekijöiden alan ammattiliittoon. 

 

Haastateltavat nostivat esiin myös kulttuurisidonnaisia keinoja, uhreja uhkaillaan ja 

saadaan pysymään ruodussa. Esimerkiksi erilaisten uskomuksiin perustuvien rituaalien 

käyttöä ja niiden vakavuutta voi olla vaikeaa ymmärtää suomalaisesta näkökulmasta, 

mutta uhrille kyse voi olla hyvin vakavasta asiasta: 

 
Sitten on sellaisia kulttuurisidonnaisia juttuja joista me ei välttämättä 
ymmärretä kauhean paljon. Esimerkiksi Länsi-Afrikasta tulee sellaisia 
ihmiskaupan uhreja joille on tehty joitain voodoo-rituaaleja, jotka saattaa 
vastata sellaista että meidän henkeä olisi tultu kotiovelle uhkailemaan jonkun 
kalashnikovin kanssa vaikka se ei… Että se usko siihen rituaaliin on niin vahva. 
Että vaikka se meistä näyttää siltä, että no niin, tollaista hömppää mutta että se 
ei välttämättä oikeasti ole ollenkaan sille ihmiselle sitä. (kansalaisjärjestö) 
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Haastateltavat toivat esiin myös huolensa siitä, että alistamisen keinoja ei tunnisteta 

riittävästi esimerkiksi tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, minkä vuoksi kynnys 

tutkia ja syyttää tapauksia ihmiskauppana on ollut liian korkea: 

 
Niin, siis mä oon ymmärtänyt näin, että se kynnys lähtee tutkimaan 
nimenomaan tällaisena, hetkinen oliks se ihmiskauppa ja törkee ihmiskauppa, et 
ne, kynnykset on korkealla ja ne ei ikään kuin vastaa sitä todellisuutta. Et 
harvoin… mul on semmoinen käsitys, et laki lähtee siitä et ne ihmiskaupan 
uhrit on jatkuvasti jossain jalkapuussa tai kahle jalassa, pallo jalassa -tyyppisiä, 
ja sitten kun me tiedetään mikä tää todellisuus on, et kaikista suurin uhka on sitä 
henkistä painostusta ja sitä tavallaan vapausasteen rajoittamista ja jotta me 
voitais tehokkaasti tätä lähtee todentamaan, niin meidän pitäis lainsäädännönkin 
ja tää ihmiskaupan, rikoksen käsitteistö lähtee siitä kautta tutkimaan, et millä 
tavalla sitä vapautta rajoitetaan ja sen ihmisen ihmisoikeuksia loukataan eikä 
siitä, et onko tämmöiset ulkoiset tunnusmerkit, et pidetään jossain kellarissa 
pallo jalassa, et siin pitäis tapahtuu semmoinen muutos. (työmarkkinajärjestö)  

 

Koska ihmiskaupan mahdollisuus tulee usein esiin muiden asioiden kautta ja vasta ajan 

kanssa, saattaa riskinä olla, että uhria ei ehditä tunnistaa lainkaan tai hän ei ehdi saada 

apua, johon hänellä olisi oikeus. Esimerkiksi turvapaikkaprosessissa oleva ihminen 

saattaa uskaltautua kertomaan uhriksi joutumisesta vasta siinä vaiheessa, kun häntä 

ollaan käännyttämässä maasta ja mahdollisesti takaisin siihen paikkaan, missä 

ihmiskaupparikos on tapahtunut: 

 
Kun toi kysymys, et millaisessa tilanteessa me tunnistetaan ihmiskaupan uhreja, 
ni tosiaankin se voi olla ihan mis tahansa vaiheessa tätä prosessii. Niinku et 
vasta kun tulee käännytys, jolloin sit taas viranomaiset pitää sitä vähän 
epäuskottavana, et no nytkö sä sit keksit ton, kun sua ollaan käännyttämässä. 
Vaik tavallaan, jos ajattelee järkevästi, ni miksei sitä just silloin kertois ku sitä 
pelkää kaikkein eniten, et joutuu siihen paikkaan, siihen maahan mis mul on 
käynyt näin ja mä en oo kertonut tätä kellekään täällä. Et kyl ensin kuitenkin 
meidän pitää saada se luottamus, mitä me yritetään tietysti saada myös sen 
turvapaikka-asian takia ja sit siitä vasta jossain vaihees ehkä voi tulla puheeks. 
Et ethän sä nyt tuntemattomalle ihmiselle rupee kertomaan, jos sua on paritettu 
tai raiskattu, et ei se oo mikään sellainen et jutellaan täst nyt sitte. 
(kansalaisjärjestö) 
 

 
Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että tunnistamisen prosessille ja myös tunnistetulle uhrille 

voitaisiin antaa tarpeeksi rauhallista aikaa. Kuten eräs haastateltava kuvasi, ihmiskaupan 

vastaisessa työssä hitaus saattaisi nimenomaan olla tehokkuutta: kun tapaukset 

otettaisiin vakavasti, niihin paneuduttaisiin ja mahdollisille uhreille annettaisiin aikaa, 

olisi parempi mahdollisuus saada todistusaineistoa ja myös rikoksia pystyttäisiin 

selvittämään tehokkaammin. Ihmiskaupan uhreille annettavaa harkinta-aikaa pitäisi 
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pystyä kunnioittamaan ja ajattelemaan sitä nimenomaan rauhoittumis- ja 

toipumisaikana. 

 

Pitkään ihmiskaupan vastaista työtä ja useita uhreja kohdannut kansalaisjärjestön 

asiantuntija kertoi, että jopa yli puolet heillä kohdatuista uhreista saattaa tehdä 

päätöksen, ettei ainakaan heti sillä hetkellä pysty lähtemään auttamisjärjestelmään ja 

siihen liittyvään rikosprosessiin. Järjestössä on kuitenkin pidetty tärkeänä, että uhrille 

annetaan mahdollisimman paljon informaatiota ja käydään keskustelua vaihtoehdoista, 

vaikka hän ei haluaisikaan siinä vaiheessa virallisen tuen piiriin eikä kokisi pystyvänsä 

kertomaan tilanteestaan tarkemmin kenellekään. On mahdollista, että käyty keskustelu 

ja tarjottu tieto jossain vaiheessa johtavat siihen tilanteeseen, että uhri uskaltaakin kertoa 

lisää asiasta ja lähteä auttamisjärjestelmään. Tunnistamisen prosessi voisi siis olla 

pitkäkin kaari ja kärsivällisen odotuksen takana. 

 

Jotta uhri voisi avautua auttamisjärjestelmän mahdollisuudelle, häntä kohtaavan 

ammattilaisen pitää pystyä kertomaan ihmiskaupasta ja auttamistoimista 

ymmärrettävästi ja jatkuvassa dialogissa: 

 
Mut se on sit jo toinen asia, että mitä sen tunnistamisen jälkeen tapahtuu, eli 
miten se tulee puheeks, se ihmiskauppaosuus siinä. Minkälainen taito mullon 
tavallaan kääntää se sen ihmisen kielelle sillä tavalla, ei pelkästään 
kielikysymyksenä vaan myöskin sillai, et se mun herännyt epäily jotenkin 
integroituu sen ihmisen tarinaan, et se tulee ymmärretyksi mistä se epäily 
syntyy. Ja se voi itse sitä miettiä, et onks tää mulle syntynyt epäily hänen 
mielestään yhtään relevantti vai ei. Ja sit kun meille syntyy tämmöinen 
keskinäinen yhteisymmärrys, et tässähän voi olla tästäkin kysymys, niin siin 
kohtaa me ruvetaan vasta sitten kertomaan, et mitä on olemassa. Mutta se ei sit 
aina välttämättä mee näinkään yksoikoisesti vaan voi olla, et se ihminen suostuu 
puhumaan vasta sen jälkeen, jos mä oon sensitiivinen, niin mä huomaan joitain 
esteitä, et täs vois toimii nyt se, että mä voisin esimerkiks kertoa, että Suomessa 
on esimerkiks tällainen järjestelmä, jos ihminen on joutunut tämmöiseen ja 
tämmöiseen tilanteeseen, niin sit on olemas tämmönen järjestelmä. Niin sit sen 
järjestelmän olemassaolo voi madaltaa sitä kynnystä, että hän jatkaa sitä 
tarinaansa siihen suuntaan, et se aukee enemmän. Se on sellainen jatkuva 
dialogi. (kansalaisjärjestö) 

 
Tunnistaminen ei ole irrallaan siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, ja juuri siksi uhrille pitää 

pystyä lupaamaan, että tilanne paranee, kun hän lähtee auttamisprosessiin ja uskaltautuu 

kertomaan tarinansa. Kuten eräs haastateltava huomautti, lähtötilanteen täytyy olla 

todella surkea, että pelkillä kysymysmerkeillä varustettu auttamisjärjestelmä alkaa 
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kuulostaa viehättävältä. Järjestelmän monimutkaisuuteen ja uhrin tulevaisuuden 

ennustamisen mahdottomuuteen keskityn tarkemmin analyysin luvussa 5.3.1. 

5.2.2 Identifioituminen uhriksi 

Yksi tunnistamisen perimmäinen ongelma, jonka haastateltavat nostivat esiin, on se, että 

uhrit eivät itse tunnista itseään ihmiskaupan tai ylipäänsä minkään rikoksen uhriksi. 

Kun hyväksikäytön kohteeksi joutunut henkilö ei hahmota tilannettaan eikä osaa kertoa 

siitä, mahdollisia uhreja kohtaavat ammattilaiset eivät arvaa, että ihmisen tilanne voi 

olla hyvinkin vakava. Esimerkiksi Suomen ihmiskaupparaportoija onkin muistuttanut, 

että koska on tavanomaista, ettei uhri itse tunnista tilannettaan, on uhreja kohtaavien 

viranomaisten ja muiden ammattilaisten kyky tunnistaa ihmiskauppa uhrien usein 

sirpaleisesta tarinasta ensiarvoisen tärkeä (Vähemmistövaltuutettu, 2010, 67). 

Hyväksikäytetty ihminen saattaa myös elää sellaisissa olosuhteissa, ettei hänellä ole 

mitään kontaktia muihin ihmisiin kuin hyväksikäyttäjään:  
 

Jos me katsotaan just vaikka puhutaan kotiapulaisista, ne tekee yksityisessä 
taloudessa työtään ja jossa lähtökohtaisesti ovat hyvin heikossa ja 
riippuvaisessa asemassa, että et ylipäänsä edes tiedä että sä oot jonkin rikoksen 
uhri. Koska näistä tapauksista joita meillä on tunnistettu, kukaan näistä naisista 
ei tullut tänne hakemaan apua sen takia että hän on mahdollisesti ihmiskaupan 
uhri. (kansalaisjärjestö) 

 
Mitä eristetymmässä tilanteessa uhri on, sitä vaikeampaa on hahmottaa, kuinka 

vakavasta hyväksikäytöstä on kyse. Tämä on myös yksi alistamisen keino, jolla 

hyväksikäyttäjät pyrkivät rajoittamaan vallassaan olevaa henkilöä (ks. esim. 

Andrijasevic, 2010). 

 

Saattaa myös olla, että vaikka hyväksikäyttö asiantuntijan tai suomalaisiin työoloihin 

tottuneen näkökulmasta olisi räikeääkin, sen kohteeksi joutunut ei hahmota teon 

vakavuutta, koska tilanne on silti merkittävä parannus verrattuna tilanteeseen, josta 

henkilö on lähtenyt.  

 
Yks ongelmahan on se että miks vaikka jostain Aasiasta, Thaimaasta, 
Filippiineiltä tuleva henkilö ei koe olevansa uhri, on se et se palkka mikä täällä 
saadaan, vaikka se on alle sen minkä työehtosopimukset sille alalle määrittää, 
niin se on kuitenkin hirvittävän paljon enemmän kuin mitä se henkilö sais siel 
Thaimaassa. Et silloin on vaikea sen ihmisen kokea itseään väärin kohdelluksi 
ja lähteä hakemaan itelleen oikeutta. (työmarkkinajärjestö) 
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Tämä on todennäköisempää nimenomaan tilanteessa, jossa hyväksikäytön kohteena on 

jostain muualta tullut, siirtolaistaustainen ihminen. Jokinen ja kumppanit (2011) 

nostavatkin esiin, että esimerkiksi samasta etnisestä taustasta tulevat osaavat parhaiten 

käyttää hyväksi vertaisiaan ja maanmiehiään, koska tietävät, millaisista oloista nämä 

tulevat ja millaisiin työ- ja muihin ehtoihin suostuvat. Hyväksikäyttötilanteita onkin 

tärkeää tarkastella nimenomaan suhteessa Suomen tilanteeseen ja oloihin (esimerkiksi 

samalla alalla työskenteleviin) kuin lähtömaan tilanteeseen, kun puntaroidaan, miten 

vakavasta väärinkäytöksestä on kyse. (Jokinen ym, 2011.) 

 

Useampi haastateltavista huomautti, että uhrit eivät yleensä tunne Suomen rikoslakia tai 

lainsäädäntöä ylipäänsä, eivätkä siksi hahmota tulleensa hyväksikäytetyiksi. 

Mahdolliset uhrit kääntyvät usein järjestöjen puoleen silloin, kun tiedostavat 

joutuneensa jonkinlaisen kaltoinkohtelun kohteeksi, mutta on hyvin harvinaista, että 

joku etsisi tai pyytäisi apua nimenomaan siksi, että kokee joutuneensa ihmiskaupan 

uhriksi. Koko ihmiskauppa-termi on asiakkaille vieras eivätkö he yleensä omatoimisesti 

käytä sitä. Yksi pisimpään ihmiskaupan vastaista työtä tehneistä haastateltavistani kertoi 

harvinaisesta poikkeuksesta: 

 
Siis meil on tasan yks ihminen kävellyt sisään ja sanonut, että hän on joutunut 
ihmiskaupan uhriksi. Ja, mä luulen, et tää on nyt aika harvinainen keissi, et meil 
on edes se yks. (kansalaisjärjestö) 

 
Joidenkin järjestöjen toiminnan piiriin tulee asiakkaita ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmästä, jolloin heidät on jo virallisesti tunnistettu uhreiksi. 

Haastateltavat kuitenkin kertoivat, että hyväksikäytön vakavuutta ja tilannetta voi olla 

vaikeaa tajuta vielä silloinkin. Ihmiskauppa-sana tulee ehkä tutuksi siinä vaiheessa, kun 

asiaa selvitetään, apua annetaan ja tapaus menee tuomioistuinkäsittelyyn, mutta eivät 

uhrit silti välttämättä identifioidu juuri ihmiskaupan uhreiksi (ks. esim. Viuhko, 2013). 

Toisaalta se ei välttämättä ole olennaistakaan: 

 
Mut se, että heidän pitäis jotenkin identifioitua ihmiskaupan uhriksi, niin ei se 
mun mielest oo yhtään välttämätöntä. Et se on sen järjestelmän tarve tietää, et 
miks ihmiset missäkin kohdassa on. (kansalaisjärjestö) 

5.3 Auttamisen jäykät rakenteet 
Vaikka uhrien tunnistaminen nimetään usein Suomen ihmiskaupan vastaisen toiminnan 

suurimmaksi kompastuskiveksi, järjestöasiantuntijoiden kertomusten perusteella 
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ongelmat usein vasta alkavat siitä, kun uhri on saanut tunnistettua. Auttamisen 

toimivuutta voisi parantaa auttamisjärjestelmää selkiyttämällä, järjestöjen resursseja 

kasvattamalla ja moniammatillista yhteistyötä sujuvoittamalla. 

5.3.1 Auttamisjärjestelmän monimutkaisuus 

Haastateltavat korostivat kuin yhdestä suusta sitä, että hankalinta uhrien tunnistamisessa 

ja auttamisessa ei ole hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun havaitseminen vaan se, mitä 

järjestöissä tehdyn tunnistamisen jälkeen tapahtuu. Vuonna 2015 voimaan tulleen 

lainsäädännön mukaan ihmiskaupan uhrin voi virallisesti tunnistaa vain jokin 

viranomainen. Kyseistä lainkohtaa ei ollut aineistonkeruun aikaan vielä säädetty, mutta 

jo tuolloin haastateltaville oli selvää, ettei järjestöissä tehty tunnistaminen vielä riitä 

siihen, että uhri saisi tarvitsemansa avun ja oikeudet.  

 
Ongelmia on sekä siinä, että työntekijätkään eivät tarkalleen tiedä tai ymmärrä, miten 

järjestelmä toimii että siinä, ettei tunnistetuille uhreille voi luvata tulevaisuudesta juuri 

mitään. On selvää, että rikosprosessia ei voi ennustaa eikä se ole järjestötyöntekijöiden 

tehtäväkään, mutta auttamisjärjestelmässä pitäisi olla enemmän ennustettavuutta ja 

varmoja asioita, joita uhrille voi luvata. 

 

Auttamisjärjestelmän polun tulisi olla sellainen, että työntekijä pystyy ensinnäkin itse 

hahmottamaan sen ja lisäksi selittämään prosessin asiakkaalle riittävän selkeästi ja 

luotettavasti. Tunnistamista ja työntekijän asemaa helpottaisi, jos pystyisi uhrin 

kokemusten perusteella lupaamaan, että kun asiaa selvitetään, hänen elinolosuhteensa 

paranevat ja tulevaisuudessa on odotettavissa jotain valoa:  

 

Sama on sit se, että jos se henkilö vois päästä auttamisjärjestelmään tai ruvetaan 
puhumaan siitä, et sitä ehdotettais sinne auttamisjärjestelmään niin sit sen 
ihmiskaupan auttamisjärjestelmän selittäminen, se vast mahotont onki. Myös 
sen takia et me ittekään ei oikein tiedetä et mitä se tarkoittaa ja mitä siel 
kukakin voi saada tai ei voi saada. Et se on niin jotenkin sekava systeemi 
edelleen meidän näkökulmasta ainakin, et ei oo mitään semmost varmaa, et no, 
jos pääset sinne niin sinun pitäisi saada tätä, tätä ja tätä. Toiset ei tiedä vaik ne 
on ollu siel vuoden auttamisjärjestelmäs, et ne on ollu auttamisjärjestelmäs, 
koska ne ei oo saanu mitään sieltä päin. Toiset sit taas on saanu tosi paljon 
apuu. (kansalaisjärjestö) 
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Osa vastaajista kiittelikin auttamisjärjestelmästä saatua apua ja yhteistyön sujuvuutta 

yksittäisissä uhrien auttamistilanteissa. Huolta herätti kuitenkin ajatus siitä, miten 

järjestelmä toimisi, jos omassa järjestössä kohdattujen tai ylipäänsä tunnistettujen 

uhrien määrä kasvaisi merkittävästi. Enemmän uhreja kohdanneet asiantuntijat toivatkin 

esiin, että järjestelmän toimimisen satunnaisuus ja ristiriitaiset neuvot kuitenkin 

vaikeuttavat sen toimintaan luottamista – kuten eräs haastateltava kuvaa: “Et se vähän 

riippuu, et kelle sä soitat, minkälaisen tulkinnan se saa”. 

 

Asiantuntijoiden kokemuksen mukaan auttamisprosessit ovat usein hitaita sekä aikaa ja 

voimia vieviä. Mitä pidemmäksi prosessi venyy, sitä vähemmän toivoa tunnistetuilla 

uhreilla riittää:  

 

Sit näkee miten ihmiset, ensiks se toivo nousee kun pääset niin sanottuun 
sellaiseen mystiseen auttamisjärjestelmään. Mut kun sä oot jo kaks vuotta ollut 
auttamisjärjestelmässä eikä mitään tapahdu. (kansalaisjärjestö) 

 
 

Useilla järjestöissä kohdatuilla ihmisillä ja mahdollisilla ihmiskaupan uhreilla on vahva 

epäluottamus viranomaisiin tai jopa pelkoja näitä kohtaan. Asiantuntijat kertoivat, että 

tunnistamisen lisäksi pitäisi pystyä kertomaan uhrille, että tämän osakseen saama 

kohtelu ei ole oikein ja lupaamaan, että tilanteen ratkaisemiseksi uhrin olisi syytä 

luottaa viranomaisiin. Osalla haastateltavista oli itselläänkin epäluottamusta 

viranomaisia kohtaan, minkä vuoksi heidän on mahdotonta luvata mahdolliselle uhrille, 

että tällä olisi syytä luottaa. Eräs haastateltava tiivisti hyvin sen, miksi mahdollisilla 

uhreilla on usein vielä työntekijöitä painavammat syyt suhtautua viranomaisiin 

epäluuloisesti: 

 
Jos on tullut Suomeen vastikään, niin sitten saattaa olla aika vahvana ne 
kokemukset niistä oman maan viranomaisista. Jos on tullut Suomeen 
epävarmalla oleskeluluvalla, niin saattaa olla myös negatiivisia kokemuksia 
Suomen viranomaisista. (kansalaisjärjestö) 

 
Monella uhrilla ei yksinkertaisesti ole positiivisia kokemuksia viranomaisten kanssa 

asioimisesta, ja kuten eräs haastateltava kuvasi: “jos on muutaman kerran potkittu, ei 

kukaan mene vapaaehtoisesti potkittavaksi vielä kerran”. Lisäksi viranomaisten pelkoa 

voi vahvistaa se, jos uhri on ollut jo pidempään maassa luvatta ja tietää tehneensä töitä 

ilman asianmukaisia lupia. Osa työnantajista saattaa myös kiristää hyväksikäytettyjä 
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työntekijöitä uhkaamalla paljastaa tai uskotella näiden syyllistyneen rikoksiin (ks. esim. 

Jokinen ym., 2011). 

 
Haastateltavat kokevat, että joissain tilanteissa auttamisjärjestelmään hakeutuminen voi 

olla jopa haitta uhrille, kun pelkkä järjestelmässä oleminen ei takaa hänelle mitään apua.  

Eräs haastateltava kuvasi kohdanneensa tapauksia, joissa ihminen on ollut vuosia 

auttamisjärjestelmässä saamatta mitään varmuutta tilanteeseensa. Kun rikoksista ei ole 

saatu kerättyä tarpeeksi näyttöä, syyttäjä ei ole nostanut syytettä ja uhri on “pistetty 

pihalle kuin kissanpentu”. Monet uhrit saattavatkin hyvien esimerkkien puutteessa tehdä 

päätöksen selviytyä ilman auttamisjärjestelmän tukea: 

 
Me ollaan ohjattu yli kymmenen ihmistä siihen auttamisjärjestelmään ja mitä 
mä nyt sanoisin, suurin piirtein kolmekymmentä on semmoista niinku 
kokonaisuudessaan, mistä me ollaan jokseenkin varmoja, että ihmiskaupan 
kriteerit täyttyy, niin meiltäkin jo yli puolet tunnistetuista ei haluu lähtee siihen 
järjestelmään. Meil on vähän puuttunut sellaisia hyviä esimerkkejä, joilla me 
voitais markkinoida ihmisille, että kyl siihen kannattaa lähteä ja on viipynyt 
ihan liikaa nää oleskelulupapäätökset. Et ihmiset sit kyselee vähän niit 
todennäköisyyksiä ja muuta ja sit sanoo, että yhtään ei oo myönnetty, niin se ei 
oo kauheen hyvä asia. (kansalaisjärjestö) 

 
Viranomaisten vastaus järjestelmästä saatavan avun todennäköisyyteen on ollut, että 

jokainen tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Kuten eräs asiantuntija painotti, ei 

sellainen vastaus riitä ihmiselle, joka on tilanteessa, jossa joutuu tekemään senhetkisen 

elämänsä suurimman päätöksen. Hän myös ennusti, että tunnistettujen uhrien määrät 

alkavat varmasti kasvaa, kun järjestelmään saada lisää ennustettavuutta. Tunnistettujen 

uhrien lisääntyminen kun ei välttämättä kerro, että ihmiskauppa sinänsä olisi lisääntynyt 

vaan että sitä saadaan esiin entistä paremmin.  

 

Haastateltavat nostivat esiin myös sen, että ihmiskaupan määritelmän monimutkaisuus 

sekä rajanvedon vaikeus ihmiskaupan ja sen lähirikosten välillä hankaloittaa uhrien 

tunnistamista. Tiedonantajat arvelivat, että tunnistamista suurempi ongelma on se, että 

ihmiskaupan määritelmä on niin epäselvä – ei ole yksiselitteistä, kuka tulee 

tunnistetuksi ihmiskaupan uhriksi vaikka haavoittuvainen asema tunnistetaankin. 

Haastateltavat kokivat, että raja ihmiskaupan ja lähirikosten kuten parituksen ja 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän välillä on liian korkealla. Toisaalta asiantuntijat 

uskoivat, että stereotyyppiset mielikuvat ja epäuskon kulttuuri vaikeuttavat ihmiskaupan 

tunnistamista myös tuomioistuimissa: 
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Mä luulen, että siin on syyttäjilläkin vähän semmoinen tietynlainen naiivi 
suhtautuminen, niin kuin meillä kaikilla, että eihän meillä tämmöistä voi olla. Et 
täällä, ei se… Ei meillä voi olla. Et sehän on ihan hyvä, niin kuin sä sanoitkin, 
se pykälä, mutta se tulkinta on ollut aika tiukkaa. Ilmeisesti siinä jotenkin 
painaa nää vanhat ajatukset niitä aivoja, että ei voida ajatella, että tilanne 
muuttuu. Pakkotyö ei enää oo sitä, et kahlitaan jalasta kiinni, vaan pakkotyö voi 
olla sitä et uhkaillaan, et perheelle tapahtuu jotakin. (työmarkkinajärjestö) 

 

Haastateltavat kokivat, että usein viranomaisetkin saattavat tunnistaa vakavaakin 

hyväksikäyttöä ja erilaisia ihmiskauppaan viittaavia haavoittuvuustekijöitä, mutta niitä 

ei silti välttämättä tulkita ihmiskaupaksi. Tämä on selvä uhka mahdollisen uhrin 

oikeuksien toteutumiselle: 

 
Et on aika kovii juttuja mitkä on Maahanmuuttovirastosta tullu silleen, että on 
tavallaan uskottu et on joutunut ihmiskaupan uhriksi ja tapahtunut tätä, tota ja 
tätä, ja silti tulee kielteinen [oleskelulupapäätös]. Et niinku kynnys siihen, et 
mikä on erityisen haavoittuva asema, se mikä siin on se toinen kohta [ns. 
uhriluvan myöntämisperusteissa], ei se rikosprosessiin kytketty kohta, ni se on 
kyl niin korkee et en mä oikein tiedä, et kuka sen täyttää. (kansalaisjärjestö) 

 
Merkittävä huoli, jota monet ihmiskaupan uhrit joutuvat kantamaan, on pelko 

käännyttämisestä joko kotimaahan tai pahimmassa tapauksessa siihen maahan, missä 

hyväksikäyttö on tapahtunut. Epävarmuus siitä, kenelle omasta asiasta uskaltaa kertoa, 

voi olla suuri ja ymmärrettäväkin: haastateltavat kertoivat jopa tilanteista, joissa edes 

auttamisjärjestelmässä oleminen ei ole ollut este tunnistettujen uhrien käännyttämiselle. 

Uhri voi myös pelätä joutuvansa vastuuseen pakotettuina tekemistään rikoksista. Lisäksi 

ihmiset saattavat pelätä esimerkiksi menettävänsä sen vähäisenkin toimeentulon tai 

itsenäisyyden, jonka he ovat pakkotyössä saavuttaneet. Myös asiakkaidensa oikeuksista 

huolta kantavien ammattilaisia turhauttaa, että saavutettu tunnistaminen saattaa valua 

hukkaan, kun uhrille ei tarjota riittävää tukea Suomessa: 

 

Ja sit se että kun puhutaan siit et tunnistaminen on vaikeeta, niin kun tääl se 
tunnistaminen on jotenkin saatu tehtyä, niin se menetetään ihan täysin sillä, et 
sä lähetät sen vaikka Italiaan. Ja sit se on siel lentokentäl silleen ”jaha, tääl 
ollaan taas, kukaan ei oo vastas, kenellekään en voi kertoo tätä”. Niinku tiiäksä 
ei se tieto ainakaan täl hetkel meijän tietojen mukaan kulje mitenkään silleen, 
että ”no niin, hän on nyt ihmiskaupan uhri, viettekö hänet sinne 
auttamisjärjestelmään suoraan”, ei todellakaan. Et se siin ärsyttää enemmän, et 
siit kuitenkin vaahdotaan ja puhutaan, et nyt pitää tunnistaa ja tunnistakaa, ja sit 
kun tunnistetaan, niin ei siit oo mitään hyötyy kenellekään! (kansalaisjärjestö) 

 

Yksi haastateltava nosti esiin myös käsitykset prostituution “säännöistä” (ks. esim. 

Vähemmistövaltuutettu, 2010) ja mielikuvan siitä, että seksityöhön vapaaehtoisesti 
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ryhtynyt henkilö on suostunut myös hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun. Uhrin 

alkuperäistä suostumusta tilanteeseen painotetaan erityisesti seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvissä tapauksissa, mikä nostaa kynnystä tunnistaa tilanteita 

ihmiskaupaksi (ks. esim. Vähemmistövaltuutettu, 2010). 

 
Et se liittyy mun tulkinnan mukaan tähän ajatteluun, et kun prostituutio on 
väkivaltaa, kun ihminen tietää tulevansa prostituoiduksi, niin silloin hän on 
ikään kuin hyväksynyt itsensä kohdistuvan väkivallan, joka ei oo edes 
mahdollista.  Jos ihmisoikeudet on luovuttamattomia, niin edes minä en omista 
ihmisoikeuksistani voi luopua. Ees mulla ei oo mandaattia luopuu niistä, niin 
tässä se näyttää olevan mahdollista. (kansalaisjärjestö) 
 

Ongelma on sekin, että erityisesti työperäiseen ihmiskauppaan kytkeytyvää pakkotyötä 

ei ole Suomen laissa erikseen määritelty, mikä hankaloittaa tilanteiden tulkintaa ja 

yhteisen ymmärryksen syntymistä. Osaa vastaajista määritelmistä “jankkaaminen” 

turhauttikin: koettiin, että yhteisissä keskustelussa ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan 

suunnittelussa keskitytään vääriin ja toissijaisiin asioihin. 

5.3.2 Moniammatillinen yhteistyö 

Tutkimuksen kohteena olleet kansalaisjärjestöt tekivät yhteistyötä erityisesti toisten 

kansalaisjärjestöjen kanssa, esimerkiksi ihmiskaupan vastaisen työn järjestöverkoston 

kautta mutta myös matalammalla kynnyksellä sekä toisaalta moneen muuhunkin 

teemaan liittyen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelemani asiantuntijat nimesivät 

vähemmistövaltuutetun eli kansallisen ihmiskaupparaportoijan tärkeäksi 

yhteistyökumppaniksi, jonka kanssa yhteistyötä on osin tehty muihinkin teemoihin 

liittyen. Raportoijan riippumaton asema on järjestöjen näkökulmasta on merkittävä 

luottamusta lisäävä tekijä.  

 

Työmarkkinajärjestöjen edustajat luettelivat laajemman joukon erilaisia 

yhteistyökumppaneita: kolmannelta sektorilta sekä kansalaisjärjestöjä että kirkon mutta 

lisäksi myös useita viranomaiskumppaneita. Yksi haastateltava mainitsi, että järjestössä 

on tehty yhteistyötä myös oman alan työnantajaliiton kanssa esimerkiksi ulkomaalaisille 

työntekijöille tuotettujen oppaiden muodossa. Haastateltava kuitenkin huomautti, että 

työnantajapuoli on hieman yllättäväkin kumppani; työnantajapuolen toimijoita 

pikemminkin kritisoitiin siitä, että ne eivät ole ottaneet ihmiskaupan vastaista työtä 

vakavammin vastuulleen. Myös työsuojelupiirit saivat osakseen kritiikkiä 

haluttomuudestaan tarttua ihmiskaupan vastaiseen työhön: 
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Et työsuojelupiirejä ollaan yritetty patistaa, mut ne on jotenkin tosi, ainakin tää 
Uudenmaan työsuojelupiiri on sitä mieltä, et ei se kuulu heille. Se on jotenkin, 
et siel on erilaista kantaa, et esimerkiks tuolla Turun alueella on aivan 
toisenlainen kanta. Ne käy siellä [työmailla], siellähän ne ottaa tulkkeja mukaan 
kun ne käy siellä. Tääl ei ilmeisesti koskaan oteta tulkkia, et se on jotenkin ollut 
tosi nihkeetä se työsuojelupiirin suhtautuminen. Että mitä varten sitä ei mielletä, 
kun työsuojelupiirithän lähtee siitä, että ne valvoo työnantajaa, mutta täähän on 
työnantajan valvontaa! Mä oon itekin ollut, ne vetoaa jotenkin siihen, että 
niitten on vaikea, mahdotonta löytää niitä. Mut mä nyt tätäkin ihmettelen, koska 
nehän itse asiassa käy, niil on kaikista parhaimmat mahdollisuudet päästä 
työpaikoille. Ja silloinhan ne (sillai et ne) voi mennä mihin työpaikkaan 
tahansa. Ja esimerkiks ammattiliiton edustajan ei tarvitse päästä työpaikalle. 
(työmarkkinajärjestö) 

 

Laajasta yhteistyöverkostosta huolimatta monet haastateltavat kokivat, että erityisesti 

niin sanottuun viralliseen ihmiskaupan vastaiseen työhön (esimerkiksi 

ohjausryhmätyöhön ja auttamisjärjestelmän ylläpitämiseen) osallistuvat tahot pitävät 

liian tiukasti kiinni siitä, mikä on kunkin toimijan oma lähtökohtainen tehtävä ja 

vastuualue, eivätkä herkästi ajattele tai toimi sitä laajemmin: 

 

Esimerkiks ois tosi tärkeetä et poliisilla ja rajalla ja vaik työsuojelupiireissä ois 
sellaista koulutusta, missä mietittäis sitä, et mikä ois sellainen 
kokonaisvaltaisempi ote siihen asiaan. Että ei tavallaan vaan hoidettaisi sitä 
omaa tonttia. Koska sitten jos tavallaan, jos rajavartijat vaan huolehtii siitä, että 
tänne ei saa tulla ylimääräisiä tyyppejä ja poliisi vaan huolehtii siitä, että rikos 
tutkitaan, niin ne jää tavallaan tutkimatta kokonaisvaltaisesti, koska sitä ihmistä 
ei kuunnella kokonaan ja koska sitä luottamusta ei ole ehtinyt syntyä. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Ongelmia voi aiheuttaa jo sekin, että ihmiskauppaan liittyviä vastuita on monen eri 

ministeriön hallinnonalalla ja päävastuu ihmiskaupan vastaisen työn koordinoinnista on 

vaihdellut ministeriöstä toiseen. 

 

Kokonaisvaltaisuuden puute ja siiloutunut toiminta koetaan ihmiskauppailmiön ja 

uhrien tunnistamista hidastavina tai estävinä tekijöinä, jopa uhkana uhrien 

ihmisoikeuksien toteutumiselle. Esimerkiksi henkilötietosuoja saattaa asettaa 

yhteistyölle perusteltujakin rajoituksia, mutta uhrilähtöisyyden näkökulmasta 

tunnistamisen ja avun piiriin saattamisen pitäisi asiantuntijoiden mielestä olla 

ensisijainen tavoite:  

 
Totta kai vastaanottokeskuksen terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät, kylhän 
nekin niin tunnistaa aivan varmasti. Ja joskus ne soittaa meille, me voidaan 
puhuu keskenään; kyl semmoinen yhteistyö on myös tosi tärkee siin asias. Et 
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jos nyt on epäilys että nyt se kertoo mulle, sit terkkari sanoo et nyt menet ja 
kerrot lakimiehelle myöskin. Tietysti meil on salassapito myös terkkareitten ja 
sossujen välillä. Mut totta kai se kaikki pyrkii siihen, että asiat hoituu ja uhrit 
tunnistetaan ja ne saa apua. (kansalaisjärjestö) 

 
Usein tapaukset ovat monimutkaisia ja vaativat monen eri asiantuntija- ja auttajatahon 

toimia. Mutkaton ja sujuva yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta uhreja voidaan 

vaikuttavasti ja turvallisesti auttaa:  

 
Mutta sitten tuota, kun meilläkin oli näitä, että oli siis yhdessä tapauksessa 
kouluikäinen lapsi, niin siihen pitää koota niin monta asiaa, niin ku että on se, 
trauman hoitamista tai jotakin pitää tehdä sen eteen, sit on nää poliisi-, 
oikeuskuulustelut, sit on lapsen asiat, mahdollisesti. Se tuo siihen, meidän 
ihmiset sanoo näin, että ne on äärettömän työläitä, koska niihin liittyy niin 
moninainen verkosto ja sitten niin äärestä laitaan tavallaan, että on niinku nää 
kovat lakijutut ja sitte on nää lapsen asiat. Ja välil, voi olla huostaanotto, 
kiireellinen huostaanotto ja… Kielikysymykset, ihminen joka on ummikko. No, 
tulkin saa aina paikalle neuvotteluihin, näihin sai. Sairaalan, psykiatrisen puolen 
kans yhteistyö, että ne sitten tavallaan toimii, mutta se vaatii yhden ihmisen 
työpanoksen, että se kuroo vähän kasaan sitä juttua. (kansalaisjärjestö)  

 
Toisaalta haastateltavat kohdistivat kritiikkiä myös laajan yhteistyön yrityksiin kuten 

vuonna 2011 toimikautensa päättäneen ihmiskaupan vastaisen toiminnan ohjausryhmän 

työhön, jota moitittiin raskaaksi ja aikaa vieväksi ja työryhmän tuloksia panostukseen 

nähden vaatimattomiksi. Eri sektoreiden ja hyvin erilaisten toimijoiden välinen 

yhteistyö ei kuitenkaan jouhevoitu itsestään: 

 
Mut sit tietysti kaikki nää, nää yhteistyökuviot niin ne vaatii opettelua. Ne vaatii 
hirveesti aikaa, että ne yhteistyökuviot siihen sitten jotenkin rakentuu, 
keskinäinen kommunikaatio tulee sillai sutjakkaaksi. Ihmiset oppii luottaa 
toisiinsa. Ja se järjestöjen ja viranomaisten välinen, se sellainen tietty jännite 
niin, et se pysyis sil positiivisel puolella jotenkin, että ne haastais toisiaan. Että 
ei syntyis niit poteroita. Asia kerrallaan se menee, mut sekin vie vuosikausia, et 
siit tulee sellainen sujuva prosessi. (kansalaisjärjestö) 

 
 
Eräs kansalaisjärjestössä toimiva asiantuntija toi painokkaasti esiin sellaista 

näkökulmaa, että liian pienet yhteistyön ja toimijoiden piirit saattavat toisinaan 

jarruttaakin asioiden etenemistä. Liian pieni ja tuttu joukko sekä mielikuvituksettomat 

toimintatavat estävät uusien ideoiden ja keinojen kehittämistä ja testaamista 

 
Mä aattelen niin, että, kun toimii tämmöisessä järjestössä kun mekin nyt tässä 
toimitaan, niin on paljon asioita joita hoidellaan samojen ihmisten kanssa. 
Tavallaan on eri asioita, mut aina on samat toimijat. Elikä on tietyt järjestöt, 
jotka on hyvin aktiivisia monenlaisissa asioissa ja mun mielest tää 
ihmiskauppakuviokin on ollut sellainen, et tää kokoaa sateenvarjon alle kaikki 
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meidät samat järjestöt, jotka toimitaan kaikkien muittenkin asioitten kohdalla. 
Niin, vaikka se asia on tärkeä, niin mä aattelen, että tää tämmöinen 
kokouskäytäntö ja kokoontuminen ja niitten samojen naamojen näkeminen 
siellä pöydän ympärillä, niin se on myös kauheen puuduttavaa. Et jotenkin 
toivois, että tulis lisää toimijoita ja uudenlaisia toimijoita ja jotenkin se 
laajentuis käsittämään eri alojenkin ihmisiä ja missä saattais saada sillä lailla 
uutta verta ja semmost mielenkiintoa. Mut jos me [samat järjestöt] istutaan 
ensin yhdes asias ja sit toises asias ja sit viel täs asiassa, niin siin tulee sellainen 
inflaatio, että itekin rupee miettimään, et onks mun hyödyllist olla tässä, vaikka 
se asia on kauheen hyödyllinen. (kansalaisjärjestö) 

 
Tämä kuvaa omien kokemusteni mukaan erittäin hyvin kolmannen sektorin ja erityisesti 

järjestökentän toimintaa. Työtä tehdään usein liikaa kapeissa siiloissa ja jo entuudestaan 

tuttujen ja turvallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusien keskeisten toimijoiden 

löytäminen ei toki aina ole helppoa, eikä kyseisen seikan esiin nostanut asiantuntijakaan 

osannut suoraan ehdottaa, mitä täysin uusia tahoja ihmiskaupan vastaiseen toimintaan 

pitäisi tai voisi saada mukaan.  

 
Toisaalta henkilökohtaiset ja mahdollisimman matalan kynnyksen kontaktit sekä muihin 

ihmiskaupan vastaista työtä tekeviin tahoihin että toisaalta niin sanotusti kenttään eli 

mahdollisten uhrien yhteisöihin koettiin erityisen tärkeiksi ja hedelmällisiksi:  

 
Et meil on tämmöistä, se on vielä vähän epämuodollista, mut esimerkiks kirkon 
kanssakin meil on yhteyksiä, me tunnetaan ihmisiä. Pyritään siihen, että meil on 
hyvä verkosto. (työmarkkinajärjestö) 

 
Haastateltavat toivat esiin, että vahva luottamus esimerkiksi vähemmistövaltuutetun 

toimistoa kohtaan mahdollistaa keskinäisen tiedonvaihdon ja matalan kynnyksen 

konsultoinnin ja auttaa konkreettisissa tilanteissa paljon paremmin eteenpäin kuin 

“massiivinen koulutus”. Ylipäänsä tieto ihmiskaupasta ja auttamistilanteessa tärkeistä 

toimenpiteistä sekä muista auttamistahoista konkretisoituu oikeasti vasta siinä 

vaiheessa, kun itse kohtaa uhreja työssään: 

 
Et jos mä ite omia kokemuksiani aattelen, nimenomaan tän yhden tytön 
kohdalla, joka sitten meni sinne auttamisjärjestelmään, niin siinä tuli kontakteja 
sen muun auttamisjärjestelmän ihmisten kanssa ja jotenkin tietoa vaihdettuu 
siinä kohtaa juuri tän ihmisen näkökulmasta. Tuli myöskin jollain lailla tietoa 
siitä, et miten tää asia tulee etenemään, missä jamassa se nyt on ja myöskin sit 
niissä keskusteluissa tuli paljon sellaista ajateltua, mitä ei osaa ajatella viel 
silloin kun siit vaan tällaisella infotasolla kuulee, siel verkostoissakin. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Hyväksikäytölle haavoittuvia ryhmiä tai avun tarpeessa olevia mahdollisia uhreja taas 

tavoitettiin hyvin niiden kontaktien kautta, joita oli keinolla tai toisella luotu kenttään. 
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Järjestön omien siirtolaistaustaisten tai monikielisten työntekijöiden merkitys vaikuttaa 

olevan suuri sille, että ihmisiä tavoitetaan, löydetään ja pystytään auttamaan. Ylipäänsä 

työntekijöiden aktiivisuus ja uskallus tarttua tilanteisiin on merkittävää: 

 
Sellaisia keissejä jotka on tullut ilmi sillä tavalla, että meidän oma työntekijä 
ollut aktiivinen ja ottanut yhteyttä, kun on kuullut. Sitten joitain asiakkaita 
meille on tullut ton meidän venäläistaustaisen työntekijän kautta ja hänen paljon 
muutenkin, hänet tiedetään venäjänkielisessä yhteisössä ja sitä kautta on tullut  
joitain. (kansalaisjärjestö) 

 
Työmarkkinajärjestöjen edustajat nostivat esiin myös siirtolaisina Suomeen tulleiden, 

mahdollisesti haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden omien verkostojen ja 

vertaistoiminnan merkityksen sille, että väärinkäytöksiä kohtaavat henkilöt uskaltavat ja 

osaavat ottaa yhteyttä avun tarjoajiin ja pulmatilanteita tulee paremmin esiin. 

Kokemuksena on, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät kaveeraavat usein paljon 

keskenään, jolloin tieto esimerkiksi ammattiliittoon liittymisen hyvistä puolista liikkuu 

samassa tilanteessa olevien tuttujen kautta ja vertaiskertomukset ovat uskottavampia 

kuin liittojen työntekijöiden puheet:  

 
Me ollaan huomattu, et tietyissä ryhmissä, meillähän kaikist eniten tulee 
Suomeen virolaisia rakennustyömaille. Niin heillä on alkanut, he tuntee jo 
meidät. Se on monien vuosien pitkäaikaisen työn tulos. Ja mun mielestä tää 
vähentää kaikin tavoin myös semmoista ihmiskaupan riskii ja pakkotyön riskii, 
kun nää ihmiset tiedostaa, että on olemassa joku taho, joka hoitaa myös 
työntekijöiden asioita. Kyllä meil on semmosii jäseniä, meilhän on myös 
tämmöinen oma osastokin, jos ulkomaalainen haluaa, niin voi. Toki ihminen 
voi kuuluu ihan minne vaan, mut me se ajateltiin aikanaan, et se on kiva 
semmoisena kun tulee Suomeen uutena, niin voi olla semmoisen oman 
ryhmänsä kanssa, jossa kaikki on, jos on vähän niit samoja kysymyksii. Ja siit 
on tullut aika isokin siitä osastosta ja se toimii ihan hyvin ja siellä jotkut jäsenet 
on kertonut, jotka on ollu ihan pitkäaikasii jäsenii, he on saanu asiansa 
paremmin hoidettua, kun he on ollut jäseniä. Tämmöinen tieto tietysti, kun oma, 
miten se sanotaan, samassa tilanteessa oleva ihminen kertoo, niin silloin se on 
paljon uskottavampaa. Et jos mä menisin, tämmöinen täti, jonnekin työmaalle 
sanomaan, et nyt teidän pitää liittyä, heti alkaa maksaa jäsenmaksua, niin se ei 
onnistuis. (työmarkkinajärjestö) 

5.3.3 Järjestötoimijoiden resurssit 

Aineiston keruun aikaan vain muutama järjestö sai projektiluonteista avustusta 

ihmiskaupan vastaiseen ja uhrien auttamistyöhön. Riittävien resurssien turvaamisen 

tarve niin valtion tasolla kuin järjestöjen omassa toiminnassa nousi haastatteluissa 

useaan kertaan esiin. Resursseja koettiin tarvittavan niin toiminnan kehittämiseen ja sen 
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myötä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen kuin myös jo tunnistettujen uhrien 

auttamiseen ja tukemiseen.  

 

Pääsääntöisesti haastateltavat olivat sitä mieltä, että uhrien tunnistamiseen ja 

auttamiseen tarvitaan erityistä osaamista ja vahvaa ammattitaitoa. Yhdellä 

haastateltavalla oli kokemuksia siitä, että uhreja voidaan tunnistaa myös arkisissa 

ympäristöissä ja kenen tahansa on mahdollista tunnistaa uhreja: 

 

Vaikka kaupassa. (hiljaisuus) Et siinä oli meillä sellainenkin tapaus, että 
periaatteessa sellainen avuntarve on tunnistettu kaupan jonossa kun ihminen oli 
niin siinä olotilassa ja eksynyt ja masentunut ja niin poispäin. Et se on aika 
pitkälti meiltä, meistä kaikista kiinni. Totta kai viranomaisella on ensisijainen 
vastuu. (kansalaisjärjestö) 

 

Toisaalta hänkin oli sitä mieltä, että vallitseva, muukalaisvihamielinen ilmapiiri ei 

edistä kenenkään auttamishalua ja sitä kautta uhrien tunnistamista. Moni muu 

haastateltava epäili, ettei uhreja varmastikaan juuri tunnisteta sattumalta arjessa; 

tunnistaminen ei ole “amatöörien hommaa”, jossa kuka tahansa voi huomata, että joku 

on ihmiskaupan uhri. Tällaiseen asenteeseen liitettiin myös huoli siitä, että tunnistamista 

ei saa jättää sattuman ja sen illuusion varaan, että kuka tahansa voi uhreja tunnistaa vaan 

siihen pitää panostaa niin ammattitaitoa lisäävällä kuin asenteisiin vaikuttavalla 

koulutuksella.  

 

Toisaalta haastateltavat kokivat, että pelkkä teoreettinen koulutus ei välttämättä takaa 

sitä, että tunnistamisen osaaminen kehittyisi riittävästi. Koulutus varmasti herättää 

huomaamaan mahdollisia ihmiskaupan merkkejä, mutta asia ja auttamisjärjestelmä on 

niin monimutkainen, että parempi ymmärrys siitä kehittyy vasta, kun uhreja tapaa itse:  

 
Mut kyl mä ajattelen, että sitä mukaa kun niitä uhreja itse tapaa ja joutuu niitä 
asioita jotenkin sen yksilön kautta tai sen tapaamansa ihmisen kautta 
käsittelemään, niin sitä kautta myöskin se tieto ja osaaminen tässä ja myöskin 
tää, että mitä siitä voi sanoa, niin kehittyy. Et se jää kyl aika kuolleeks 
kirjaimeks sitten, jos et sä ikinä tapaa ketään tai et työssään sitä kohtaa. Se aina 
jotenkin personoituu sitten se asia johonkin ja se suhde siihen asiaan tulee 
tutummaksi. Et kauheet sanoo näin, mut näin se varmaan on. Et sä voit lukee 
jotain toimintaohjeita ja sä voit lukee jotain muistiota tai jotain kannanottoa, 
mut ei, se ei kosketa sua niin kauan kun sul ei ole sitä aktiivisen työn piirissä. 
(kansalaisjärjestö) 
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Sama haastateltava huomautti, että oma kiinnostus aihetta kohtaan on olennaista, mutta 

jos ihmiskauppa ei näy omassa arkisessa työssä, ei esimerkiksi kansainvälisillä 

sopimuksilla tai tapahtumilla ole suurta vaikutusta.  

 

Ammattitaidon tarve ei pääty siihen, kun mahdollinen uhri tulee tunnistetuksi – 

päinvastoin. Ihmiskaupassa hyväksikäytetyksi joutuneen ihmisen kohtaaminen ja 

auttaminen vaatii aikaa, osaamista ja usein moniammatillista työpanosta. Erityisen 

pulmallista auttaminen on silloin, kun uhri ei syystä tai toisesta ole 

auttamisjärjestelmässä. 

 

Joka tapauksessa auttaminen vaatii suurta panostusta ja sujuvaa yhteistyötä muiden 

ammattilaisten kanssa: 

 
Uhrit on ollut äärettömän, siis se työ on vaan äärettömän vaikeeta. Nää uhrit on 
vaikeasti traumatisoituneita. Sitten sitä apua joutuu hakemaan monesta, että on 
psykiatrista apua. Sit jos on lapsi, tulee lastensuojelu. Meillä ainakin sanovat 
nämä turvakodit, et sit kun sulla on, et sillä normaalilla turvakodin henkilöstöllä 
tätä ei hoideta, et tähän tarvitaan erityishenkilöstöä. Ja sitten siin on tämä 
turvallisuus ennen kaikkea. Et on jouduttu sitten vaihtaa paikkaa toiseen 
turvakotiin, turvallisuussyistä. Että sillä lailla ne ei oo mitään semmoisia, 
jokapäiväisiä juttuja, vaatii paljon. (kansalaisjärjestö) 

 
Koska tapaukset ovat niin monimutkaisia, ihmiskaupan uhrien auttamista ei voi 

juurikaan luottaa esimerkiksi vapaaehtoisten kontolle. Joissain tapauksissa, jos uhria on 

pidetty tiukasti eristyksissä tai hän ei muuten tunne suomalaista yhteiskuntaa, 

vapaaehtoisia saatetaan käyttää avuksi hyvin yksinkertaisissa tehtävissä kuten arkisten 

asioiden hoitamisen opettelun tukijoina. Silloinkin osaavan työntekijän tuki on tärkeää:  

 
Mut siinäkin tapauksessa, jos vapaaehtoisia käytetään yksinkertaisissa 
tehtävissä, niin se vaatii meiltä resursseja, koska kuitenkin sitten sen 
ihmiskaupan uhrin kohdalla on erityisen tärkeää että se koko homma toimii 
sillai koordinoidusti, että se ihminen pystyy luottamaan johonkin yhteen 
ihmiseen hyvin. Et ne on todella aikaa ja työtä vaativia keissejä. 
(kansalaisjärjestö) 

 
Koska ihmiskaupan vastainen työ ei ole järjestöjen perustehtävää, asiantuntijoilla on 

usein muitakin paljon aikaa ja osaamista vaativia työtehtäviä vastuullaan, mikä 

vaikeuttaa erityisesti mahdollisten uhrien parissa tehtävää etsivää työtä. Etsivä työ 

mielletään pääasiassa kansalaisjärjestöjen työmuodoksi, vaikka esimerkiksi juuri 

ihmiskaupan vastaisessa työssä se voisi olla toimiva malli myös työmarkkinakentällä. 

Erityisesti haastattelemani työmarkkinajärjestöjen edustajat tuovat moneen otteeseen 
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esiin sen, että muun työn ja asiakkaiden määrä kaventaa mahdollisuuksia keskittyä 

ihmiskaupan vastaiseen työhön. Ykkösprioriteettina on jäsenten asioiden selvittely ja 

vaikka auttamista haluttaisiinkin laajentaa myös muihin kuin liittojen jäseniin, ei se 

käytännössä onnistu. Eräs haastateltava nosti lisäksi esiin turhan optimistisen kuvan 

siitä, millaiset resurssit työmarkkinajärjestöillä on käytettävänään:  

 
Monesti, monet tutkijat ajattelee tai on tullut semmoinen käsitys, että AY-
liikkeel on valtavat resurssit. Siis AY-liike on Suomes aika näkyvä, mukana 
kolmikantapäätöksiä tekemäs ja näin, niin meil on semmoinen ajatus, että AY-
liike pystyy tekemään ja torppaamaan kaiken maailman ikävät jutut. Että meit ei 
oo kauheesti oikeestaan käsiparejakaan, meil on jo sanoisin aika kädet täynnä 
siinä, et me käydään työmailla ja ihan koetetaan vaan saada nää ihan tavallisten 
ihmisten palkka-asiatkin jo kuntoon. Että siinä mieles, meil ei ole 
mahdollisuuksia oikein metsästämällä metsästää ja hakee, että olisko joku 
ongelma jossain. (työmarkkinajärjestö)  

 
 
Osaamisen ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisempaan ja 

uhrilähtöisempään suuntaan olisi järjestöasiantuntijoiden mielestä tärkeää, mutta uuteen 

ilmiöön perehtyminen, henkilökunnan kouluttaminen ja muu toiminnan kehittäminen 

vaatii aikaa ja mahdollisuuksia osallistua, joita ei välttämättä ensisijaisten tehtävien 

hoidolta jää. Haastateltavat kokivat, että esimerkiksi verkostoyhteistyössä olisi hyvä olla 

aktiivisempi, jotta saisi mahdollisuuksia kehittyä itse ja kehittää oman organisaation 

osaamista sekä miettiä ja huomioida osaamistarpeita. Osa koki myös, että ihmiskaupan 

uhrien kohtaamiseen pitäisi kehittää uudenlaisia työmenetelmiä, koska tilanteet ovat 

niin monimutkaisia ja vaikeita, ettei niiden ratkaisemiseen välttämättä riitä jo olemassa 

olevat sapluunat, joilla valtaosaa kohdatuista tilanteista voidaan ratkoa. Pyyntöjä 

esimerkiksi mahdollisten ihmiskaupan uhrien kohtaamista ja tilanteen selvittämistä 

tukevista materiaaleista tulee myös asiakastyötä tekeviltä kollegoilta, ja osin tarpeeseen 

oli pystytty vastaamaan esimerkiksi moni- ja selkokielisten esitemateriaalien 

tuottamisella, jotta olisi antaa edes jotain “vähän kättä pidempää”.  

 

Haastateltavat kritisoivat myös sitä, että valtioneuvoston tasolla tehdään kyllä hienoja 

suunnitelmia ihmiskaupan vastaiseen työhön, mutta epäselväksi jää, millä rahalla ja 

keiden työllä tavoitteet ja suuret puheet voidaan toteuttaa:  

 
[Kataisen] hallitusohjelmassahan on valtavasti ihmiskaupasta, se on ollut 
valtavasti esillä nyt. Et siinä mielessä on hyvä tilanne, mut sit toisaalta, että 
onko rahaa. Et nyt kun eduskunnassa on tää Euroopan neuvoston sopimuskin. 
Niin mä luin nyt sen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnon siitä, niin 
vähän jäi… Tuli mieleen, ihan hyvä lausunto, hienoja asioita otettu, mutta millä 
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rahalla tää. Ja samoin se hallituksen esitys oli semmoinen, mä kirjoitin siitä 
lausunnon, mä kritisoinkin sitä, et kun siin oli niin viitattu siihen, et on tätä ja 
tätä ja tota, ei sitä voi toteuttaa, jos he ei tuu, jos ei viranomaisilla oo mitään 
resursseja. Resurssit tarkoittaa työntekijöitä, henkilöstöä. Et tuntuu siltä, et yhä 
useampi näist asioista jää yksityisten kontolle. (työmarkkinajärjestö) 

 
Vastuu ihmiskaupan vastaisesta työstä ja uhrien auttamisesta ei siis saisi jäädä vain 

kolmannen sektorin niskoille, vaan myös valtion ja viranomaisten tasolla työhön pitäisi 

panostaa riittävillä resursseilla ja vakavuudella.  

  
Mun mielestä sitä tunnistamista vois kehittää kokonaisvaltaisempaan ja 
uhrilähtöisempään suuntaan ja se vaatii ajan käyttöä. Kokonaisvaltaisuus vois 
tarkoittaa myös sitä, että se uhrilähtöisyys olisi muillakin kuin niillä 
auttajatahoilla lähtökohtana sille ihmiskaupan uhrin kans tehtävässä työssä. 
(kansalaisjärjestö) 

6 Pohdinta 
Tutkimuksen lopuksi vertaan ensin saamiani tuloksia yhdenvertaisuusvaltuutetun ja 

Heunin (2018) tuottamaan raporttiin ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan 

lainsäädännön toimivuudesta. Jälkimmäisessä luvussa esittelen vielä tutkimuksen 

luotettavuutta ja rajoituksia. 

6.1 Tulokset ja päätelmät 
Ihmiskaupan vastaista työtä tekevien asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella kävi 

selväksi, että tunnistamisen vähäisyys ei johdu ainakaan osaamisen puutteesta. 

Haavoittuvassa asemassa olevia ja vaikeissa tilanteissa eläviä ihmisiä kohtaavilla 

järjestöammattilaisilla on vankkaa osaamista, jonka avulla myös ihmiskaupan uhreja 

voidaan tunnistaa ja auttaa. Hiljaista ja asiatietoa ihmiskaupasta on kertynyt esimerkiksi 

ihmiskaupan vastaisen työn suunnittelusta ja tekemisestä, erilaisista koulutuksista ja 

materiaaleista sekä yhteistyöstä toisten uhreja kohtaavien ammattilaisten ja tahojen 

kanssa. Eniten ilmiöstä ja auttamisen mekanismeista oppii, kun uhreja kohtaa itse 

omassa työssään – pelkkä teoreettinen tieto ei siis riitä, vaikka tarjoaakin 

mahdollisuuden havahtua ihmiskaupan olemassaoloon ja sen huomioimiseen. 

Asiantuntijoiden kokemusten perusteella traumatisoivia asioita kokeneen ihmiskaupan 

uhrin auttaminen voi kuitenkin olla hyvin monimutkaista sekä vaatia sujuvaa 

yhteistyötä ja riittäviä resursseja. Saman havainnon ovat tehneet myös 

yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Heuni vuonna 2018 julkistetussa Tuntematon tulevaisuus 
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– selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta  
-raportissa (Heuni, 2018; Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018). 

 

Tunnistamiseen vaikuttavat esimerkiksi lukuisilla tutkimuksilla kumotut – mutta 

median innokkaasti vahvistamat – stereotyyppiset mielikuvat uhreista, ihmiskaupan 

tekijöistä ja ihmiskaupparikollisuudesta ylipäänsä. Myös naiivi ajatus siitä, että 

ihmiskaupan kaltaisia “hirmutekoja” ei tapahdu Suomessa, vaikeuttaa uhrien 

tunnistamista. Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Heunin tuottamassa selvityksessä todetaan 

samoin, että uhrien tunnistamista kunnissa luultavasti vaikeuttaa se, että 

kuntatyöntekijöiden mielikuvat ihmiskaupasta eivät vastaa todellisuutta, sillä 

ihmiskauppa on monelle heistä hyvin etäinen ja outo ilmiö (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 

2018, 86). 

 

Uhrien tunnistamisen sijaan vaikeinta ihmiskaupan vastaisessa työssä vaikuttaa 

kuitenkin olevan se, mitä järjestössä tehdyn tunnistamisen jälkeen tapahtuu: 

Auttamisjärjestelmän toiminta on aineiston keruun aikaan ollut satunnaista ja 

arvaamatonta; uhreille on ollut mahdotonta antaa mitään lupauksia tulevaisuudesta tai 

toivoa paremmasta. Saman havainnon ovat tehneet yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Heuni 

vuonna 2018 julkistetussa raportissa (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 83), eli tilanne 

ei ole merkittävästi parantunut vuosien kuluessa. Aineiston perusteella ihmiskaupan 

määritelmän ja ihmiskauppalainsäädännön tulkinta on ollut tiukkaa. Tavallista on ollut, 

että tapauksia tutkitaan ja syytetään jonkin lievemmän rikoksen nimikkeellä, mikä ei 

takaa uhreille yhtä vahvoja oikeuksia kuin ihmiskaupan uhrin status. Koska uhrit eivät 

useinkaan miellä itseään ainakaan ihmiskaupan uhreiksi, heitä kohtaavien 

asiantuntijoiden ja viranomaisten vastuu tunnistamisesta ja sen myötä uhrien 

ihmisoikeuksien puolustamisesta korostuu entisestään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja 

Heunin (2018) selvityksen mukaan myös auttamisjärjestelmään pääsy on edelleen 

vaikeaa tilanteissa, joita ei tulkita ihmiskaupaksi vaikka muun muassa vastaanottolain 

esitöiden mukaan uhrien täytyisi päästä järjestelmään matalalla kynnyksellä ja oman, 

uskottavaksi arvioiden kertomuksensa perusteella (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 

84). 

 

Vaikka uhri tunnistettaisiin järjestössä, virallisen tunnistamisen voi tehdä vain laissa 

määritelty viranomainen. Jotta varsinainen tunnistaminen mahdollistuisi ja lisääntyisi, 

myös tapauksia tutkivien ja ratkaisevien viranomaisten ymmärryksen 
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ihmiskauppailmiön monitahoisuudesta, hyväksikäyttäjien hyödyntämistä alistamisen 

keinoista sekä uhrien moninaisista taustoista ja tilanteista täytyy vahvistua. 

Viranomaisten on tärkeää hahmottaa tunnistamisen prosessiluonne, joka edellyttää 

vahvan luottamuksen kehittymistä sekä rauhallisen ja riittävän ajan antamista uhrille 

esimerkiksi harkinta-aikaa paremmin hyödyntämällä (ks. myös 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 83). 

 

Aineiston perusteella tunnistaminen ja uhrien auttaminen on paljolti kiinni sattumasta: 

Siitä, kuka hänet kohtaa, millaisessa tilanteessa ja missä vaiheessa uhrin polkua. 

Kohtaajan täytyy osata kysyä oikeita kysymyksiä ja uskaltaa kantaa vastuu kohdatun 

uhrin vastauksista ja avun tarpeesta. Avun saaminen ei voi olla riippuvaista siitä, 

keneltä auttamisjärjestelmän virkailijalta kysyy neuvoa tai osaako rikoksen tutkija tai 

jutun syyttäjä edes ottaa huomioon ihmiskauppaa ja käyttää sitä nimikkeenä 

rikosprosessissa. Ikävä esimerkki jälkimmäisestä on vastikään julkisuuteen tullut 

tapaus, jossa Kemissä tapahtuneiden vakavien hyväksikäyttörikosten tutkijat ja 

tuomioistuinkäsittelijät eivät osanneet ottaa huomioon ihmiskaupan mahsollisuutta 

(Helsingin Sanomat, 13.2.2020). Uhrien tunnistamiseen pyrkivien toimien täytyy myös 

olla yhtä laadukkaita eri puolilla maata ja kaikissa palveluissa, joissa uhreja kohdataan. 

Eroja tunnistamisessa ja ihmiskaupan uhrien auttamisessa on kuitenkin kuntien ja jopa 

kuntien sisällä yksittäisten sosiaalityöntekijöiden välillä. Jos uhrin auttaminen on 

riippuvaista yksittäisen työntekijän osaamisesta, uhrien pääsy palvelujen ja avun piiriin 

ei ole yhdenvertaista vaan pikemmin kiinni hyvästä tuurista. Selvityksessään nostetaan 

esiin myös havainto, että sosiaalityön suuren asiakaspaineen ja ihmiskauppatapausten 

työläyden vuoksi ihmiskaupan uhreja saatetaan jättää tarkoituksella tunnistamatta ja 

ohjaamatta muun avun piiriin. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 86, 92.) 

 

Ihmiskaupan vastaisen työn täytyy olla aidosti uhrilähtöistä ja sitä ohjaavana 

ensisijaisena periaatteena on pidettävä uhrien ihmisoikeuksien suojelemista ja 

turvaamista, ei rikollisten vastuuseen saattamista. Valitettavasti auttamisen 

rikosprosessikytkös näyttää vain vahvistuneen vuoden 2015 lakimuutosten jälkeen eikä 

uuden lainsäädännön tulkitseminen ja sen mukaan toimiminen ole ollut selvää uhrien 

auttamisjärjestelmänkään näkökulmasta (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 85, 96). 

Myös rikosten ratkaisu tehostuu, kun ihmiskauppaa opitaan tunnistamaan paremmin ja 

uhrien kohtaamiseen ja tukemiseen panostetaan. Se ei valitettavasti onnistu pelkin 
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juhlapuhein, vaan ihmiskaupan vastaiseen työhön täytyy suunnata myös riittävästi 

resursseja (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 96). 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Heunin (2018) selvityksen mukaan monet ihmiskaupan 

uhreja kohtaavat järjestöt suhtautuvat epäillen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 

kykyyn tarjota uhreille riittävää apua, minkä vuoksi eivät ohjaa uhreja sinne. 

Auttamisjärjestelmää ei koeta tarpeeksi uhrilähtöiseksi, ja järjestöt tekevät ylimääräistä 

työtä korvatakseen viranomaistoiminnan puutteita. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018, 

85, 89.) 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 
Tutkielman merkittävin heikkous on jo useita vuosia sitten kerätyn aineiston käyttö. 

Haastatteluista kuluneesta ajasta johtuen en ole tarkistuttanut analyysiä tai valmista 

tutkimusta asiantuntijoilla (ks. esim. Kananen, 2017, 176), joita haastattelin. Jotkut 

heistä ovat jo vaihtaneet työpaikkaa tai kokonaan työskentelyalaa, eivätkä tiedonantajat 

varmasti muistaisi haastattelujen yksityiskohtia tai omien kommenttiensa sisältöä enää. 

Haastatteluvastaukset ja analyysini tulokset ovat kuitenkin linjassa erilaisten muiden 

aikalaisaineistojen ja järjestöjen julkisten näkökulmien kanssa. Olisi ollut erittäin 

kiinnostavaa haastatella toistamiseen samoja asiantuntijoita tai heidän seuraajiaan ja 

selvittää, miten heidän näkemyksensä Suomen ihmiskaupan vastaisesta tilanteesta ja 

uhrien tunnistamisen onnistumisesta ovat kehittyneet. Uuden aineiston keruu ja 

pitkittäistutkimuksen tekeminen olisi kuitenkin ollut liian suuri ja työläs urakka. 

 

Tutkimusaineistoa olen pyrkinyt analysoimaan kattavasti ja kuitenkin niin, etten paljasta 

haastateltavista tai heidän sanomisistaan liikaa. Olen anonymisoinut aineiston niin, ettei 

haastateltuja asiantuntijoita voi siitä suoraan tunnistaa. Olen myös jättänyt analyysin 

ulkopuolelle sellaiset kohdat, joista informantit ovat aikanaan pyytäneet, etten käyttäisi 

niitä tutkimuksessani. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä tutkittujen henkilökohtaisia 

asioita tai esimerkiksi yksittäisiin ihmiskaupan uhreihin liittyviä tietoja, vaan 

tarkoituksena on ollut hankkia ja esitellä nimenomaan vähemmän arkaluontoista mutta 

luotettavaa faktatietoa. 

 

Olen myös pyrkinyt vahvistamaan tutkimuksen luotettavuutta aineistotriangulaation 

avulla (Kananen, 2017, 176). Sen lisäksi, että olen asiantuntijahaastattelun periaatteiden 
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mukaisesti ristivalottanut aineistoa (Alastalo & Åkerman, 2010) suunnilleen samaan 

aikaan julkaistujen viranomaisraporttien, ihmiskaupparaportoijan kertomusten ja 

muiden tutkimusten avulla, olen verrannut sitä myös uudempiin ihmiskauppaa 

käsitteleviin tietolähteisiin ja havaintoihin. Vaikka tutkimukseen inspiroineesta 

työharjoittelusta on kulunut lähes vuosikymmen ja aineiston keruustakin jo seitsemästä 

kahdeksaan vuotta, olen seurannut Suomen ihmiskauppatilannetta ja ihmiskaupan 

vastaisen työn kehittymistä aktiivisesti vuosien kuluessa. Lisäksi olin tehnyt aikanaan 

aineiston keruusta varsin yksityiskohtaiset muistiinpanot, joihin pystyin tutkielmaa 

kirjoittaessani nojautumaan enkä ollut pelkkien muistikuvien varassa. 

 

Aineiston kyllääntyminen ei ole tutkimuksen kohdalla ensisijaisen tärkeä 

luotettavuuden arvioinnin kriteeri (Kananen, 2017, 176), sillä sopivien informanttien 

määrä on lähtökohtaisestikin ollut pienehkö ja rajattu. Pikemminkin olen pyrkinyt 

valitsemaan eräänlaisen eliittiotannan keinoin sellaisia haastateltavia, joilla olisi 

mahdollisimman paljon ja relevanttia tietoa tutkimuksen aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Koen saaneeni kaikilta haastatelluilta uutta ja tutkimuksen kannalta merkittävää 

tietoa, mutta haastatteluissa nousi esiin myös paljon samankaltaisia näkemyksiä ja 

kokemuksia. 

 

Tutkimusraportissa olen pyrkinyt esittelemään ja perustelemaan tekemäni ratkaisut 

mahdollisimman hyvin ja läpinäkyvästi. Lisäksi olen pyrkinyt välttämään omien 

näkemysteni ja taustani vaikutusta tutkimuksen tuloksiin ja aineiston analysointiin. 

Sisäasiainministeriössä ihmiskaupan vastaisen työn avustajana tekemäni 

korkeakouluharjoittelu on varmasti vaikuttanut suhtautumiseeni tutkimusaiheeseen ja 

ymmärrykseeni siitä. Ministeriön työssä oli kuitenkin piirteitä, joista olen esittänyt 

kritiikkiä muun muassa haastatteluita tehdessäni. Olen sittemmin päätynyt 

kansalaisjärjestösektorille töihin, ja vaikka en olekaan tehnyt ihmiskauppaan liittyvää 

työtä, järjestöammattilaisen sekä ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusasiantuntijan taustani 

on varmasti vaikuttanut tutkimukseen valitsemiini näkökulmiin ja painotuksiin. (ks. 

esim. Tuomi & Sarajärvi, 2018, 163–164.) 
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelurunko 
- Saako haastattelun nauhoittaa? 

 

Yleiset 

- Haastateltavan asema ja tehtävät organisaatiossa 

- Työtehtävät ja kokemus ihmiskaupan parissa 

- Millaista ihmiskauppaan liittyvää työtä haastateltavan edustama organisaatio tekee? 

 

Ihmiskauppa Suomessa 

- Haastateltavan/tämän edustaman tahon näkemys ihmiskaupasta ja sen vastaisesta 

toiminnasta Suomessa nyt (lyhyesti, yleisesti…) 

- Haastateltavan/tämän edustaman tahon näkemys ihmiskaupan uhrien tunnistamisen 

onnistumisesta Suomessa tällä hetkellä? vrt. ihmiskaupparaportoijan kertomus 2011 

 

Uhrin tunnistaminen  

Ihmiskaupan uhrit 

- Kuka on ihmiskaupan uhri? Miten määrittelet ihmiskaupan uhrin? 

- Mistä ihmiskaupan uhrin tunnistaa?  

- Onko tiettyjä indikaattoreita/toimintamalleja, jotka saavat epäilemään 

ihmiskauppaa? 

- Millaiset merkit saavat epäilemään asiakasta ihmiskaupan uhriksi? Osuvatko 

epäilyt joskus väärään? 

- Tunnistavatko uhrit itsensä? 

- Kehittyykö tunnistamistaito, oppiiko paremmaksi tunnistajaksi? Miten? 

 

Uhrin tunnistaminen kyseisen organisaation toiminnassa 

- Missä tilanteissa kyseisessä organisaatiossa tunnistetaan uhreja? Kuinka paljon? (erot 

kansalaisjärjestön ja työmarkkinajärjestön välillä?) 

- Onko haastateltava tunnistanut uhreja? 

- Useita? 
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- Seksuaalisperäisen vai työperäisen ihmiskaupan uhreja? Onko näillä eroa? 

- Miten uhrit päätyvät ko. järjestön pakeille?  

- Ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhrit? 

 

Tunnistamisen tuki 

- Onko haastateltava saanut koulutusta tunnistamiseen? Millaista? 

- Onko organisaatiolla omat ohjeet? Onko (haastattelijan) mahdollista tutustua niihin? 

- Miten ammattitaitoa pidetään yllä? Jatkuva koulutus? 

- Etsivä työ? 

- Yhteistyö muiden kanssa? 

- Ohjeistuksen hyödyllisyys/riittävyys? 

 

Tunnistamisen kehittäminen 

- Miten uhrien tunnistamista voisi parantaa? 

- Mielipide suunnitellusta ihmiskauppalaista? 

- Ihmiskaupan ja ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhrien erotteleminen/niputtaminen? 

- Missä uhreja voitaisiin tunnistaa? Mihin kannattaisi panostaa? (esim. 

työterveyshuolto) —> ketkä tunnistaa, ketkä asiasta tietää? huom. työperäinen vs. 

seksuaalisperäinen 

 

Lopuksi 

- Jäikö jotain olennaista kysymättä/sanomatta? Mitä olisit itse kysynyt? 

- Voiko tarvittaessa palata asiaan esim. sähköpostitse? 

- Vinkkejä, ketä/minkä organisaation edustajaa kannattaisi haastatella? 

 

Kiitos! 
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Liite 2: Aineiston käsittely 
Haastatteluissa kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään ainoastaan 

tutkimustarkoituksiin. Haastateltavien henkilöllisyys suojataan siten, ettei heitä voi 

tunnistaa tutkimustekstistä.  

 

Haastattelut nauhoitetaan haastateltavien luvalla ja litteroidaan tekstiaineistoksi. Ääni- 

ja muut tiedostot sekä koko aineisto ovat ainoastaan haastattelijan käytössä. Koska 

haastattelutallenteissa saatetaan mainita organisaatioiden nimiä tai muita vastaavia 

haastateltavan tunnistamista helpottavia tietoja, tallenteet tuhotaan tutkimuksen 

valmistuttua. Litteroinneista poistetaan kaikki tunnistetiedot, kuten haastateltavien ja 

organisaatioiden nimet sekä paikannimet.  

 

Tallenteet ja muut tiedostot nimetään niin, ettei nimien perusteella voi päätellä 

haastateltavan henkilöllisyyttä tai hänen edustamaansa organisaatiota. Haastateltavien 

yhteystiedot säilytetään erillään tutkimusaineistosta. Tutkimuksessa ei kerrota, mitä 

organisaatioita haastateltavat edustavat; ainoastaan minkä tyyppisestä organisaatiosta on 

kyse (esim. kansalaisjärjestö, lainopillinen ala). Suorien lainausten kieliasu muokataan 

yleiskieliseksi, jotta haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa murteen tai muuten 

puhetapojen perusteella.  

 


