
 

 

Ihmiskaupparaportti 2022: Suomi 

Suomi (Kategoria 1) 

Suomen valtio täyttää kaikki ihmiskaupan poistamista koskevat vähimmäisvaatimukset. Viranomaiset 

jatkoivat raportointikaudella merkittäviä ja pitkäjänteisiä ihmiskaupan vastaisia toimia, eikä 

koronaviruspandemialla ollut vaikutusta toimintakykyyn. Siksi Suomi on edelleen kategoriassa 1. 

Viranomaiset muun muassa tutkivat useampia ihmiskauppatapauksia kuin aiemmin ja ihmiskaupasta 

annettiin aiempaa enemmän tuomioita. Lisäksi palkattiin 13 uutta työsuojelutarkastajaa erityisesti 

pakkotyövoiman valvontaan. Keskusrikospoliisiin (KRP) palkattiin myös kolme uutta tutkijaa, ja KRP 

perusti ihmiskaupan ja laittoman maahanmuuton tiedusteluyksikön. Hallitus hyväksyi uuden 

kolmivuotisen kansallisen toimintaohjelman ihmiskaupan torjumiseksi ja päätti rahoittaa useita 

ihmiskaupan vastaisia toimia. Apulaisoikeuskansleri käynnisti selvityksen poliisin toimista ihmiskaupan ja 

muun hyväksikäytön tutkinnassa. Selvityksen mukaan ihmiskauppatapausten tunnistamisessa on 

puutteita ja esitutkinta viivästyy usein syyttä. Vuonna 2021 tuli myös voimaan uusi laki, joka vahvistaa 

marjanpoiminta- ja luonnontuotealalla työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden työsuojelua, sekä 

lainmuutos, jolla laajennetaan työsuojeluviranomaisten velvoitetta ilmoittaa työperäiseen 

ihmiskauppaan liittyvistä rikosepäilyistä poliisille esitutkintaa varten. Vaikka viranomaisten toiminta 

täyttää vähimmäisvaatimukset, ihmiskaupasta nostettiin vähemmän syytteitä ja ihmiskauppaa tutkittiin 

ja syytteitä nostettiin edelleen parituksen, syrjinnän ja koronkiskonnan torjumiseksi säädettyjen lakien 

nojalla, mikä heikensi pelotevaikutusta eikä ollut oikeassa suhteessa rikosten vakavuuteen ja haittasi 

laajempaa ihmiskaupan vastaista toimintaa. Uhrien auttamisen ehtona oli, että poliisi tutkii uhrin 

tapauksen ihmiskauppana, minkä seurauksena uhrit eivät saaneet apua, mikäli eivät itse halunneet 

nostaa kannetta tai heitä oli käytetty hyväksi Suomen ulkopuolella, missä toimivallan puuttumisen 

vuoksi oli epätodennäköistä, että asia otettaisiin tutkintaan. Saatujen tietojen perusteella poliisi 

edelleen rankaisi ihmiskaupan uhreja laittomista teoista, joita ihmiskaupan harjoittajat pakottivat heitä 

tekemään. Kunnilla ei edelleenkään ollut riittäviä valmiuksia vastata uhrien tarpeisiin. 

ENSISIJAISET SUOSITUKSET: 

• Seksuaalisen ja työperäisen hyväksikäytön tapauksia on tutkittava ja niistä on nostettava syyte 

ihmiskauppaa koskevien säännösten nojalla ja ihmiskauppaan syyllistyneet on tuomittava 

merkittäviin vankeusrangaistuksiin. 

• Rankaisemattomuusperiaatetta on noudatettava eikä uhreja pidä asettaa syytteeseen teoista, 

joita he ovat tehneet ihmiskauppiaiden pakottamina. 

• Kaikille uhreilla on taattava rajoittamaton pääsy palveluihin, mukaan lukien oleskeluluvan 

hakeminen, turvakodit ja terveys- ja sosiaalipalvelut, huolimatta siitä, nostetaanko 

ihmiskauppiaita vastaan syyte ja minkä lainkohdan nojalla. 

• On varmistettava, että kunnat toimivat kansallisten vaatimusten mukaisesti ja kohdennettava 

resursseja niin, että alueelliset palveluntarjoajat ja kuntien viranhaltijat ja työntekijät tuntevat 

uhrien oikeudet saada apua ja kykenevät tarjoamaan korkealaatuisia palveluita. 



 

 

• Alueviranomaisia erityisesti Pohjois- ja Koillis-Suomessa on koulutettava tunnistamaan 

ihmiskauppatapaukset, erityisesti seksikaupparikokset, ja valvomaan niitä koskevien säännösten 

noudattamista. 

• On laadittava selkeät ohjeet kansallisen uhrien auttamisjärjestelmän henkilöstölle koskien 

sellaisten uhrien kohtelua, jotka eivät halua olla poliisin kanssa tekemisissä. 

• On koulutettava tuomareita, poliiseja ja syyttäjiä ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön 

soveltamisessa. 

• Vaarassa olevan väestön tietoisuutta ihmiskaupasta on lisättävä julkisten tiedotuskampanjoiden 

avulla. 

SYYTTEESEENPANO 

Viranomaiset lisäsivät lainvalvontaa. Rikoslain 25 luvun 3 §:ssä kriminalisoidaan seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvä ja työperäinen ihmiskauppa ja laiton työvoiman kauppa sekä säädetään 

vankeusrangaistuksesta, joka voi aikuisen uhrin hyväksikäytöstä olla neljästä kuukaudesta kuuteen 

vuotta ja lapsiuhrin hyväksikäytöstä kahdesta kymmeneen vuotta. Nämä seuraamukset olivat riittävän 

tiukkoja ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan osalta verrannollisia raiskauksista ja 

muista vakavista rikoksista säädettyihin tuomioihin. Kuten aiemmin, viranomaiset tutkivat 

ihmissalakuljetukseen liittyviä rikoksia muun muassa parituksen, syrjinnän ja koronkiskonnan vastaisten 

lakien nojalla, ja niiden perusteella nostettiin myös syytteitä. Rangaistukset näistä rikoksista olivat 

yleensä huomattavasti lievempiä kuin ihmiskaupparikoksista. Pandemia aiheutti edelleen viivästyksiä 

ihmiskauppatapausten oikeuskäsittelyssä. Vuonna 2021 Keskusrikospoliisi (KRP) tutki 129 tapausta kun 

vuonna 2020 tapauksia oli 87. Viranomaiset nostivat syytteen kuudessa asiassa kun vuonna 2020 syyte 

nostettiin 14 asiassa. Viisi ihmiskaupan harjoittajaa tuomittiin kun vuonna 2020 tuomion sai yksi. 

Viranomaiset eivät ole ilmoittaneet tutkimuksista, syytteistä tai tuomioista, jotka koskevat 

ihmiskaupparikoksiin syyllistyneitä valtion tai kuntien työntekijöitä. KRP ja alueelliset poliisiviranomaiset 

tekivät ulkomaisten hallitusten kanssa kansainvälistä tutkintaa koskevaa yhteistyötä, johon kuului 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää tapausta koskeva yhteinen tutkintaryhmä Tšekin tasavallan 

kanssa. KRP totesi kuitenkin, että ihmiskauppaa on vaikea tutkia silloin kun on kyse ulkomailla 

tapahtuneista rikoksista. Poliisin yhteyshenkilöitä ja syyttäjän yhteyshenkilö lähetettiin Viroon, ja 

kaikkiin Baltian maihin lähetettiin tullin ja rajavalvonnan henkilökuntaa. Viron, Suomen ja Latvian 

viranomaiset tekivät alueellista yhteistyötä lainvalvonnan ja ihmiskauppaa koskevan koulutuksen 

kehittämiseksi. Maat vahvistivat kykyään tutkia ihmiskauppaa ja nostaa siihen liittyen syytteitä, estää 

ihmiskauppiaita hyötymästä rikoksista taloudellisesti ja auttaa uhreja saamaan oikeutta. 

Poliisihallitus perusti vuonna 2021 kolme uutta tutkijan tehtävää KRP:hen, joka käynnisti ihmiskaupan ja 

laittoman maahanmuuton tiedusteluun keskittyvän yksikön. Yksikkö koostuu 18 tutkijasta, jotka 

keskittyivät koordinoimaan toimintaa alueellisten poliisiviranomaisten kanssa, lisäämään poliisin tietoa 

ihmiskaupasta, tukemaan johdonmukaista toimintaa ihmiskaupan tutkimisessa eri puolilla maata ja 

lisäämään tietoisuutta ihmiskaupparikoksista. Yksikkö myös laati kuukausittaisen ja vuosittaisen 

kansallisen ihmiskauppaa koskevan tilannekatsauksen ja pyrki vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä. 



 

 

Lisäksi Etelä-Suomen syyttäjänvirastossa on kymmenestä erikoistuneesta syyttäjästä koostuva 

rinnakkainen ihmiskaupan vastainen yksikkö. Syyttäjänviraston alueeseen kuuluu myös Helsinki, jossa 

suurin osa ihmiskaupparikoksista tehdään. Kuten aikaisempinakin vuosina, asiantuntijat olivat 

huolissaan siitä, että poliisi asetti muut tavanomaiset tapaukset ja rikokset ihmiskaupparikosten edelle, 

eivätkä syyttäjät usein olleet halukkaita nostamaan syytettä ihmiskauppaan liittyvistä rikoksista 

tuomioiden korkeiden lainsäädännöllisten vaatimusten vuoksi. Kansalaisyhteiskunnan edustajat ja 

itsenäisenä uhrien puolestapuhujana toimiva kansallinen ihmiskaupparaportoija koordinoivat uuden 

kansallisen toimintaohjelman laatimista ja täytäntöönpanoa sekä seurasivat ja arvioivat hallituksen 

toimia ihmiskaupan torjumiseksi. Niiden mukaan viranomaiset panostivat aiempaa enemmän 

ihmiskauppaa koskevien säännösten johdonmukaisen soveltamisen lisäämiseksi mutta erityisesti 

Pohjois- ja Koillis-Suomessa ihmiskaupparikosten ja erityisesti seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan 

rikollisuuden tunnistamiseen liittyvät resurssit ja asiantuntemus vaihtelivat alueellisesti. 

Raportointikauden aikana suomalainen sanomalehti julkaisi artikkelin Suomen ihmiskauppatapausten 

tutkinnan ja syyttämisen puutteista. Artikkelissa oli esimerkkejä neljän viime vuoden ajalta, joiden 

perusteella ihmiskauppaa koskevien väitteiden tutkintaa on laiminlyöty, ihmiskauppatapausten 

tutkintaa on päätetty jatkaa vähäisempinä rikoksina, uhrit eivät voi ryhtyä oikeustoimiin ja poliisi ja 

syyttäjät toistuvasti jättävät kuulustelematta tai osallistamatta uhreja tutkinnassa. Artikkelin perusteella 

apulaisoikeuskansleri käynnisti tutkimuksen poliisin toimista ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön 

tutkinnassa ja julkaisi raportin, jonka mukaan poliisin ihmiskaupan tunnistamisessa ja esitutkinnan 

viivytyksettömässä toimittamisessa on vakavia puutteita. Raportissa tarkasteltiin yli 50 tutkintaa, 

annettiin 12 huomautusta poliisille lainvastaisista viivästyksistä, liputettiin 15 tapausta päätutkijan tai 

poliisin arvioitavaksi ja huomautettiin yhden syyttäjän toiminnasta. Lisäksi raportin mukaan lähes 

kaikissa poliisilaitoksissa tapahtui perusteettomia viivästyksiä, ja esitutkinta saattoi kestää yli neljä 

vuotta. Apulaiskansleri torui tutkijoita tarpeettoman suppeista tutkinnoista ja siitä, ettei tutkinnassa 

tunnistettu viitteitä ihmiskaupasta, ja totesi, että tämän seurauksena uhreilta voidaan evätä ilmainen 

oikeusapu, johon heillä olisi oikeus, jos rikosta tutkittaisiin asianmukaisesti ihmiskauppana. Lisäksi 

apulaiskansleri totesi, että kestävä toiminnan kehittäminen edellyttää poliisilta sisäisten prosessien 

tarkastelua ja sitä, että poliisihenkilöstöltä vaaditaan ihmiskaupparikoksien tunnistamista ja ripeää 

tutkintaa. Lisäksi apulaiskansleri antoi Poliisihallitukselle tehtäväksi antaa tietoja ihmiskaupan tutkinnan 

kestosta ja kaikista yli 12 kuukautta kestävistä esitutkinnoista vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä. 

Selvityksen julkistamisen jälkeen Lounais-Suomen poliisilaitos käynnisti uudelleen kahdeksan tutkintaa ja 

lisäsi poliisihenkilöstölle suunnattua ihmiskauppaa koskevaa koulutusta. 

Valtio perusti vuonna 2021 uuden kansallisen ihmiskaupan torjunnan osaamisryhmän, johon osallistuu 

kaikki 12 alueellista poliisilaitosta, KRP ja Rajavartiolaitos. Ryhmän vetäjänä toimiva KRP:n ihmiskaupan 

yksikkö perusti uuden koulutusohjelman rajavartiolaitoksen virkamiehille, jotka ovat työssään 

tekemisissä traumatisoituneiden uhrien kanssa. Lisäksi viranomaiset järjestivät poliisille, 

maahanmuuttoviranomaisille sekä vankila- ja ehdonalaisviranomaisille erilaisia ihmiskauppaan liittyviä 

koulutuksia, joissa käsiteltiin muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien ihmiskaupan tunnistamista. 

Syyttäjänvirasto järjesti syyttäjille koulutusta koko maassa. Valtio suunnitteli ja käynnisti kaksi vuotta 

kestävän esitutkinta- ja oikeusviranomaisille suunnatun koulutusohjelman, jossa käsiteltiin ihmiskaupan 



 

 

kaikkien muotojen tunnistamista viranomaisten perusasiantuntemuksen ja osaamisen sekä 

rikosoikeusprosessin kehittämiseksi. Lisäksi poliisikorkeakoulu johti työryhmää, jonka tehtävänä on 

vahvistaa moniviranomaisyhteistyötä ihmiskaupan torjunnassa. 

SUOJELU 

Viranomaiset jatkoivat toimia uhrien suojelemiseksi. Useilla viranomaisilla ja kansalaisyhteiskunnan 

toimijoilla oli mahdollisuus tunnistaa ihmiskaupan uhrit ja ohjata heidät saamaan apua. Poliisi- ja 

maahanmuuttovirkailijat käyttivät tunnistamisessa ja ohjaamisessa apunaan kirjallista ohjeistusta, jonka 

Poliisihallitus päivitti vuonna 2021. Poliisihallitus myös järjesti ohjeistusta koskevaa pakollista koulutusta 

ja lisäsi sen osaksi ihmiskaupan uhrien tunnistamista koskevaa lainvalvonnan erityiskurssia. Kansallinen 

auttamisjärjestelmä oli tärkein keino tunnistaa uhrit palveluohjauksen avulla, ja sen kautta viranomaiset 

tarjosivat joko hoitoa suoraan tai rahoitusta kolmannelta osapuolelta saatavaan hoitoon. 

Auttamisjärjestelmään otettiin 243 ihmiskaupan uhria (28 lasta), kun vuonna 2020 heitä oli 247 (10 

lasta). Auttamisjärjestelmän mukaan 28 prosenttia uusista avunsaajista oli seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja, 43 prosenttia oli työperäisen ihmiskaupan uhreja ja loput 

29 prosenttia olivat pakkoavioliittojen tai muiden Suomen lainsäädännössä ihmiskaupaksi luokiteltujen 

rikosten uhreja. Suomen lainsäädäntö edellytti, että poliisi tutkii tapauksia nimenomaan 

ihmiskaupparikoksina, jotta uhrit saisivat apua auttamisjärjestelmästä. Hätäapua oli joka tapauksessa 

saatavilla. Poliisi ei tosin aloittanut rikostutkintaa silloin kun uhriksi joutuminen oli tapahtunut Suomen 

ulkopuolella ja kyseisen alueen olosuhteet tekivät lainvalvontayhteistyöstä epätodennäköistä. 

Viranomaiset eivät ohjeistaneet auttamisjärjestelmän henkilökuntaa koskien sellaisten Suomessa 

hyväksikäytettyjen uhrien ohjaamista avun piiriin, jotka eivät halunneet olla yhteydessä poliisiin. 

Ihmiskaupan uhrien saaman avun laajuuteen vaikutti se, oliko uhrilla oleskelulupa. Kaiken kaikkiaan 

uhrien avustaminen oli hyvällä tasolla, vaikka valtakunnallisen auttamisjärjestelmän kautta tarjottavien 

palveluiden, joihin sisältyi erilaisia Maahanmuuttoviraston ohjelmia, ja kuntien kautta tarjottavien 

palveluiden välillä oli suuria laatueroja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2021 julkaisemassa 

raportissa selvitettiin valtakunnallisesta tukijärjestelmästä asumis- ja hyvinvointipalveluja saaneiden 

ulkomaalaisten ja kunnallisista sosiaali- ja hyvinvointiohjelmista tukea saaneiden Suomen kansalaisten 

palvelujen eroja. Vaikka tarkkailijat olivat laajalti samaa mieltä osasta tutkimuksen tuloksista, huolta 

aiheutti kuntien sosiaalipalveluiden kyky vastata ihmiskaupan uhrien tarpeisiin ja tarjota apua 

yhdenmukaisesti. Tarkkailijoiden mukaan valtakunnallisella auttamisjärjestelmällä on asiantuntemusta 

ja valmiuksia, joita kunnilta puuttui, eivätkä kunnat useinkaan ymmärtäneet, miten palvelut 

korvattaisiin. Tarkkailijoiden mukaan kuntien oli myös vaikea tarjota palveluita uhreille, koska kunnat 

toimivat sosiaalihuollon yleisten puitteiden mukaisesti eikä niillä ollut riittäviä voimavaroja rikollisuuteen 

liittyvien asioiden, kuten ihmiskaupan tai ihmiskaupan uhrien, käsittelemiseen. Koska valtakunnallinen 

auttamisjärjestelmä pystyi tarjoamaan sopivampaa apua kuin kunnat, oleskeluluvan saaminen heikensi 

palvelun tasoa joissakin tapauksissa. Helsingin aikuissosiaalityön johtaja totesi, että uhrien etuuksia 

koskeva lainsäädäntö oli epäselvää ja sen alkuperäinen tarkoitus oli auttaa paperittomia uhreja eikä 

Suomen kansalaisia. Tämän seurauksena kunnallisten sosiaalipalveluiden kautta avun piiriin pääsi vain 

vähän uhreja, mikä asiantuntijoiden mukaan johtui siitä, ettei kunnissa ole riittävästi kokemusta uhrien 

tunnistamisesta eikä riittävää asiantuntemusta palveluunohjausmekanismista. Tämän seurauksena 



 

 

sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään, miten uhrien palveluunohjausmenettelyä 

pitäisi muuttaa ja perustamaan kansallisen palveluunohjausmekanismin, kuten kansallisessa 

toimintaohjelmassa ehdotetaan. Auttamisjärjestelmä on osa maahanmuuttopalveluita, mistä voi 

joidenkin ihmiskaupan vastaisten toimijoiden mukaan seurata väärinkäsitys, että ihmiskauppa rikoksena 

edellyttää maahanmuuttoa. Tämä voi myös vähentää Suomessa tehdyn ihmiskaupan saamaa huomiota. 

Työryhmä edelleen harkitsi uhrien auttamisjärjestelmän siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriön 

alaisuuteen tämän ongelman ratkaisemiseksi ja myös uhrin auttamisen ja oikeusprosessiin 

osallistumisen välisen yhteyden merkityksen vähentämiseksi, koska se heikensi uhrien halukkuutta 

ilmoittaa ihmiskaupasta. Asia ei kuitenkaan edennyt, koska työryhmän jäsenten kesken ei syntynyt 

yhteisymmärrystä ja koska ihmiskauppaan liittyvän asiantuntemuksen puute auttamisjärjestelmän 

ulkoisen aiheutti huolta. 

Kun uhrit oli ohjattu auttamisjärjestelmän piiriin, heidän tapauksensa arvioitiin ja tehtiin päätös uhrin 

hoidon järjestämisestä, johon voi sisältyä kuljetus turvapaikkaan, psykologinen, lääketieteellinen ja 

oikeudellinen apu tai paikka turvakodissa. Erityisesti ihmiskaupan uhreille tarkoitettuja valtion 

rahoittamia turvakoteja oli yksi, joka tosin otti vastaan vain naisia ja heidän lapsiaan. Miespuolisille 

uhreille tarkoitettuja turvakoteja ei ollut. Hoidon tarjoajat antoivat useimmille ihmiskaupan uhreille 

suojan yksityisissä tiloissa. Joutsenon vastaanottokeskus oli sekä Maahanmuuttoviraston laitos että 

tarvittaessa jopa 300 ihmiskaupan uhria majoittava fyysinen keskus, joka tarjosi sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Keskuksessa työskenteli sosiaali-, maahanmuutto-, työ- ja terveydenhuollon 

henkilöstöä. Keskus kehitti, koordinoi ja tarjosi apua kaikille ihmiskaupan uhreille, lapset mukaan lukien, 

kansallisesti ja auttoi löytämään uhreille asunnon eri puolilta Suomea. Viranomaiset sijoittivat 

ulkomaiset ihmiskaupan uhreiksi joutuneet lapset, jotka olivat erossa vanhemmistaan, lapsille 

tarkoitettuun vastaanottokeskukseen, ja ne suomalaiset lapsiuhrit, jotka eivät voineet palata omiin 

perheisiinsä, sijoitettiin sijaisperheisiin. Lastensuojelu osoitti suomalaisille lapsiuhreille edunvalvojan 

toimimaan laillisena edustajana. Hallitus sisällytti vuonna 2021 erityisesti lasten hyväksikäyttöä, mukaan 

lukien ihmiskauppaa, koskevaa tietoa verkkokoulutusohjelmaan, jonka kohderyhmänä ovat 

ammattilaiset, jotka saattavat joutua tekemisiin mahdollisten lapsiuhrien kanssa. Valtio käytti 

ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja suojeluun 1 miljoonaa euroa, eli suurin piirtein yhtä paljon kuin 

vuonna 2020. Lisäksi valtio myönsi kansalaisjärjestöille uhrien tukipalveluihin 240 000 euroa, mikä on 

suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2020. Raportointikaudella hallitus toteutti yhdessä 

kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden tahojen kanssa pilottihankkeen, joka tarjosi 

koulutusta ja kokoaikaisia työpaikkoja Suomessa oleskeleville ihmiskaupan uhreille. Hankkeen 

tavoitteena oli ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja osaamisen ja uhreille tarjottavien 

työvoimapalvelujen kehittäminen sekä yksityisen sektorin osallistumisen lisääminen ihmiskaupan 

torjunnassa. 

Maahanmuuttovirasto edellytti, että erityisoleskeluluvan saamiseksi uhrin oli tehtävä yhteistyötä poliisin 

kanssa rikostutkinnan aloittamiseksi. Uhrit saattoivat joutua karkotetuksi tutkinnan viivästymisen takia 

ja siksi, ettei poliisi esittänyt virastolle asianmukaista pyyntöä sallia uhrien jäädä maahan. Suomen 

lainsäädännön mukaan ulkomaalaiset uhrit voivat harkita poliisin avustamista kuuden kuukauden ajan. 

Tänä aikana he ovat oikeutettuja hoitoon ja palveluihin. Laillisesti maassa oleskeleville harkinta-aika oli 



 

 

korkeintaan kolme kuukautta. Auttamisjärjestelmän mukaan viranomaiset myönsivät 16 uhrille harkinta-

ajan vuonna 2021. Uhreilla oli mahdollisuus saada uusittava, 6–12 kuukautta voimassa oleva tilapäinen 

oleskelulupa, joka oikeuttaa uhrin hakemaan työtä. Viranomaiset myönsivät vuonna 2021 oleskeluluvan 

13 uhrille ja uusivat 15 oleskelulupaa. Edistääkseen työhön liittyvän hyväksikäytön ja ihmiskaupan 

tunnistamista hallitus muutti vuonna 2021 ulkomaalaislakia laajentamalla hyväksikäytettyjen 

työntekijöiden oikeutta hakea pidennettyä oleskelulupaa tai laajennettua oikeutta työhön ja vaihtaa 

työnantajaa. Nämä oikeudet riippuvat kuitenkin siitä, onko työntekijällä Suomessa jo oleskelulupa, johon 

sisältyi oikeus työskennellä. Poliisia ei kielletty asettamasta syytteeseen uhreja, jotka ovat ihmiskaupan 

seurauksena syyllistyneet kansallisten lakien rikkomuksiin. Tarkkailijoiden mukaan 

rankaisemattomuusperiaate oli teoriassa voimassa, mutta ihmiskaupan uhrien kiinniottaminen ja 

syytteeseen asettaminen rikoksista, joihin heidät on pakotettu, jatkui edelleen. Erityisesti poliisi kohteli 

rikollisina laittomien huumeiden käyttäjiä, rikoksiin pakotettuja mahdollisia uhreja ja ulkomaalaisia 

kaupallisen seksin alalla toimivia henkilöitä. Viranomaiset tunnistivat useita tällaisia uhreja suomalaisissa 

vankiloissa. Erityisesti varkauksiin syyllistyneet ulkomaalaiset lapset ovat väärinymmärretty ryhmä. 

Tämän perusteella hallitus antoi oikeusministeriölle tehtäväksi kouluttaa viranomaisia ja jakaa tietoa, 

jotta uhreja ei rangaista laittomista teoista, joihin ihmiskauppiaat ovat heidät pakottaneet. 

ENNALTAEHKÄISY 

Valtio lisäsi ennaltaehkäisytoimia. Kansallinen ihmiskaupan torjunnan koordinaattori valvoi kaikkia maan 

ihmiskaupan vastaisia toimia, myös kansallisen toimintaohjelman laatimista. Hallitus hyväksyi vuonna 

2021 ihmiskaupan vastaisen uuden kolmivuotisen kansallisen toimintaohjelman. Tämä oli suunnitelman 

ensimmäinen päivitys sitten vuoden 2016. Hallitus kuuli ihmiskaupan uhriksi joutuneita, asiantuntijoita 

ja kansalaisyhteiskunnan edustajia valmisteluprosessin aikana. Kansallisessa toimintaohjelmassa 

yksilöitiin useita toimia ja hahmoteltiin valtion taloudellista sitoumusta ihmiskaupan torjuntaan, mukaan 

lukien 300 000 euroa uhrien tavoittamisen ja tunnistamisen keinojen kehittämiseen, 15 000 euroa 

ihmiskaupan vastaisten toimien valtion tason koordinointirakenteiden arviointiin, 15 000 euroa yritys- ja 

työmarkkinajärjestöjen tietoisuuden parantamiseen ja 240 000 euroa dataan perustuviin ihmiskaupan 

vastaisiin toimiin. Kansallisen toimintaohjelman mukaisesti kansallinen ihmiskaupan torjunnan 

koordinaattori valvoi koulutuksen kehittämistä ja järjestämistä työsuojeluviranomaisille, sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille, maahanmuuttopalveluviranomaisille, julkisten työ- ja yrityspalvelujen 

viranomaisille sekä kaikkien lentoasemien rajavalvonnan henkilöstölle. Kotimaisia ihmiskaupan vastaisia 

tiedotuskampanjoita ei kuitenkaan järjestetty tai rahoitettu, kuten ei edelliselläkään raportointikaudella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kuitenkin kansalaisjärjestölle tarkoitettuna tukena 1,6 miljoonaa 

euroa seksikaupassa työskentelevien henkilöiden tavoittamiseen. Suomi jatkoi useiden erilaisten 

ihmiskaupan vastaisten ohjelmien rahoittamista eri puolilla maailmaa, kuten koulutushanketta Laosissa 

ja ennaltaehkäisyhanketta Burundissa (yli 85 000 euroa vuonna 2021). Venäjän Ukrainassa käymästä 

sodasta johtuvan Suomeen suuntautuvan pakolaisuuden takia hallitus asetti monialaisen ryhmän 

koordinoimaan ihmiskauppaan liittyviä seikkoja. Ryhmä paneutuu myös ukrainalaisiin 

kausityöntekijöihin, joiden on aiemmin todettu olevan haavoittuvaisia ihmiskaupalle. Ukrainasta 

lähtevien henkilöiden tilapäistä suojelua koskevan EU:n sopimuksen mukaisesti Suomi tarjosi suojelua 

Ukrainan kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka pakenivat Ukrainasta ennen Venäjän 



 

 

laajamittaista hyökkäystä, sekä niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka olivat asuneet laillisesti 

Ukrainassa eivätkä voineet palata kotimaahansa. Sisäministeriö ylläpiti ympärivuorokautista 

puhelinpalvelua ja verkkosivuja useilla kielillä nimenomaan ihmiskaupan uhreille. Hallitus ei pyrkinyt 

vähentämään kaupallisen seksin kysyntää. 

Kausiluonteista työtä tekevien marjanpoimijoiden oikeudellisen aseman parantamiseksi sekä työvoiman 

väärinkäytön ja ihmiskaupan torjumiseksi säädettiin uusi laki, jolla vahvistetaan marjanpoiminta- ja 

luonnontuoteteollisuuden ulkomaisten työntekijöiden työsuojelua. Uudessa laissa säädetään tarkemmin 

valvonnasta ja vaatimustenmukaisuudesta sekä laiminlyöntien seuraamuksista sekä kiellettiin yrityksiä 

perimästä maksua työnvälityspalveluista ja työhön kouluttamisesta. Työsuojeluhallinto valvoi 

työsuojelulainsäädännön noudattamista mm. valvomalla työntekijöiden työehtoja ja teki 

työpaikkatarkastuksia mm. liittyen ulkomaisen työvoiman käyttöön ja ulkomaisten työntekijöiden 

palkanmaksuun. Raportointikauden aikana tuli myös voimaan työsuojelulain muutos, joka laajensi 

työsuojeluhallinnon velvollisuutta ilmoittaa epäillyistä työsuhderikkomuksista poliisille esitutkintaa 

varten. Vuonna 2021 palkattiin 13 uutta tarkastajaa pakkotyövoiman seurantaan. Valtio osallistui uuteen 

hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa ihmiskaupan tuntemusta ja kehittää ihmiskaupan käsittelyä 

erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä. Projekti edisti työtä verkossa tapahtuvan ihmiskaupan 

tunnistamistyökalun kehittämiseksi työsuojelutarkastajille. Työ alkoi vuonna 2020 hankkeella, jossa 

Viron, Suomen ja Latvian viranomaiset koordinoivat koulutusta ja tehostivat yhteistyötään. Sosiaali- ja 

terveysministeriö laati selvityksen kotitaloustyöntekijöiden työturvallisuudesta ja perusti työ- ja 

elinkeinoministeriön kanssa työryhmän vahvistamaan työvoiman valvontaa kotitaloustyössä. Useat 

virastot suunnittelivat ja toteuttivat koulutustilaisuuksia ja verkkoseminaareja, joissa käsiteltiin 

työvoimapalvelujen rakenteita ja käytäntöjä ihmiskauppaa silmällä pitäen. 

IHMISKAUPPA 

Kuten viiden viime vuoden aikana on raportoitu, ihmiskauppiaat hyödyntävät kotimaisia ja ulkomaisia 

uhreja Suomessa ja myös Suomesta olevia uhreja ulkomailla, tosin vähäisemmässä määrin. Uhrit ovat 

pääasiassa Itä-Euroopasta, Afrikasta, Etelä- ja Keski-Aasiasta sekä Lähi-Idästä. Auttamisjärjestelmän 

mukaan useimmat uhreiksi tunnistetut joutuivat ihmiskaupan kohteeksi ennen Suomeen saapumista. 

Avustusjärjestelmä mukaan myös ihmiskaupan lapsiuhrien määrä on kasvanut viime vuosina. 

Ihmiskauppiaat toimivat ulkomailta uhkaamalla väkivallalla, pakkovelalla ja muilla pakottamiskeinoilla. 

Viranomaiset ovat huolissaan romanialaisista rikollisjärjestöistä, jotka käyttävät hyväksi Romaniasta 

kotoisin olevia Suomessa. Asiantuntijoiden mukaan suurin osa työperäisestä ihmiskaupasta on 

pienimuotoista ja tapahtuu yrityksissä eikä niinkään liity suuriin rikollisjärjestöihin. Viranomaisten 

mukaan ihmiskaupan kannalta haavoittuvimpia ovat turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat, 

joista monet ovat oleskelleet Suomessa pitkään kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Salakuljettajat 

uhkaavat ilmoittaa viranomaisille heidän laittomasta oleskelustaan Suomessa, jos he valittavat 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai työperäiseen ihmiskauppaan liittyvästä hyväksikäytöstä. Suomalaisen 

sanomalehden mukaan jotkin siivousalan yritykset kohtelevat turvapaikanhakijoita virheellisesti 

yrittäjinä, joihin sovelletaan erilaisia säännöksiä kuin ulkomaisiin työntekijöihin, jottei heille tarvitsisi 

maksaa ylityökorvauksia tai lomarahaa. Ulkomaalaissyntyiset työntekijät ja maahanmuuttajat, joista 

monet saapuvat Suomeen laillisesti, ovat erityisen haavoittuvaisia hyväksikäytölle rakennus-, ravintola- 



 

 

ja kuljetusalalla sekä maataloudessa. Erityisen haavoittuvaisia ovat myös siivoojat, puutarhanhoitajat ja 

kotitaloustyöntekijät. Viranomaisten mukaan kotitaloustyöntekijät ovat erityisen haavoittuvaisia 

työvoiman hyväksikäytölle, ihmiskauppa mukaan lukien. Tasa-arvovaltuutetun toimiston mukaan 

ihmiskauppiaat pakottavat uhrinsa maksamaan työstä ja palkattomasta harjoittelusta varsinkin 

rakennusalalla ennen kuin kuljettavat heidät Suomeen. Viranomaisten mukaan nepalilaisia ulkomaalaisia 

työntekijöitä rekrytoidaan ja käytetään hyväksi ravintola-alalla. Tiedotusvälineiden mukaan 

ihmiskauppiaat kiristävät, perivät laittomia työnvälitysmaksuja ja pakottavat vietnamilaisia 

maahanmuuttajia ja vuokratyöntekijöitä hyväksikäytettäviksi Länsi-Suomen vihannestiloilla; 

kansalaisjärjestöjen mukaan vietnamilaisyhteisö on erityisen altis ihmiskaupparikoksille. Kausiluonteiset 

marjanpoimijat ovat edelleen erityisen haavoittuvaisia työperäiselle hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle. 

Ulkomaalaiset ja erityisesti naiset ja lapset, jotka pakenevat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainasta ja etsivät 

turvapaikkaa Suomesta, ovat erittäin haavoittuvaisia ihmiskaupalle. Suurin osa ihmiskaupparikoksista 

tapahtui edelleen Etelä-Suomessa, johon myös Helsinki kuuluu. Kansallinen avustusjärjestelmän mukaan 

Ahvenanmaalla on tunnistettu yksi ihmiskaupan uhri. Uhrien palveluissa työskentelevien 

asiantuntijoiden mukaan ihmiskauppaa koskevan tiedon puute on merkittävä este uhrien 

tunnistamiselle Ahvenanmaalla sekä Pohjois- ja Koillis-Suomessa. 


