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Ihmiskauppa 
Ihmiskauppa osana sukupuolistunutta väkivaltaa



Kuka olen?

Vapauta Uhri ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja

Väitöskirjatutkija

Seksuaaliterapeutti

Kouluttaja

Teologi ja kasvatustieteilijä

Tietokirjailija

Viiden lapsen äiti



Mitä
ihmiskauppa

on?

Toisen ihmisen hyväksikäyttö tarkoituksessa tapahtuvaa

värväystä, kuljettamista, kätkemistä ja / tai

vastaanottamista, johon liittyy uhkaamista, pakottamista,

orjuuttamista ja harhaanjohtamista (YK:n määritelmä)

Toiseksi suurin rikollisuuden muoto huume- ja asekaupan

jälkeen

Tuottaa arviolta yli 32 miljardia vuodessa

Koskettaa jokaista maata. Lähtö-, läpikulku-, tai

kohdemaana

Yleensä ihmiskauppa kulkee köyhistä maista rikkaisiin

maihin (huom. loverboy ilmiö)



Mitä
ihmiskauppa

on?

76 % on naisia 

15 % lapsia

67 % seksiperäisen ihmiskaupan uhreja 

21 % työperäisen ihmiskaupan uhreja

12 % muun ihmiskaupan uhreja
 

EU:n raportti 2016 / tunnistetut uhrit

Tunnistetuista uhreista 



Mitä
ihmiskauppa

on?

26 268  rekisteröity uhria 

60 % seksiperäisen ihmiskaupan uhreja

15% työperäisen ihmiskaupan uhreja

72 % naisia ja tyttöjä

EU:n raportti 2017/18 / tunnistetut uhrit

Tunnistetuista uhreista 



Tunnistetut uhrit?

Suomessa vuonna 2020

Ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa

joutuneita henkilöitä on vuonna 2020 tunnistettu enemmän kuin

koskaan aikaisemmin

Kaikkiaan auttamisjärjestelmän palveluihin esitettiin tai hakeutui 393

henkilöä

Asiakkuuteen otettiin myös 50 lasta, joiden huoltajana on

auttamisjärjestelmään otettu mahdollinen ihmiskaupan uhri

Auttamisjärjestelmässä oli 31.12.2020 yhteensä 916 henkilöä, joista

704 mahdollisia ihmiskaupan uhreja ja 212 heidän huollettavanaan

olevia alaikäisiä lapsia



seksiperäinen ihmiskauppa

työperäinen ihmiskauppa

lapsiin kohdistuva seksiturismi ja hyväksikäyttö

pakkoavioliitot

elinten myyminen

kerjääminen

laittomat adoptiot

vauvakauppa (erityisesti Bulgaria, Unkari, Romania)

rikolliseen toimintaan pakottaminen

pakolaisten “värvääminen” ja hyväksikäyttö

lapsisotilaat

Ihmiskaupan muotoja: 



Tunnistetut uhrit?

Suomessa vuonna 2020

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan

uhriksi joutuneita otettiin asiakkaaksi  62
Pakkotyöhön alistettuja henkilöitä asiakkuuteen

otettiin 122
45 henkilön arvioitiin joutuneen pakkoavioliittoon. 22
heistä oli joutunut liittoon kotimaassaan, tavallisesti

alaikäisenä





Tunnistetut uhrit Suomessa



Pakolaisten
haavoittuvuus

Erityisesti Syyriasta, Afganistanista, Irakista ja Iranista tulleet pakolaiset
erityisen haavoittuvassa asemassa joutua ihmiskaupan uhreiksi

(raportointikaudella saapunut 1 000 000 syyrialaista ja 100 000 irakilaista

joilla ei pääsyä laillisille työmarkkinoille) (Turkki: Tier 2

Erittäin haavoittuvassa asemassa ihmiskaupan suhteen ovat tällä hetkellä

erityisesti yksin matkustavat lapset
Kaduilla kasvava määrä syyrialaisia pakolaislapsia jotka kerjäävät, sekä

työskentelevät ravintoloissa, tehtaissa, maatiloilla yms. Ovat alttiita

työperäisellä ihmiskaupalle!
Syyrialaiset pakolaisnaiset - ja tytöt ovat alttiita seksiperäiselle
ihmiskaupalle ja prostituutioringeille

Syyrialaisia tyttöjä myyty lapsimorsiamiksi turkkilaisille miehille

Lapset on helppo värvätä ja nopea siirtää paikasta toiseen, joten he ovat

helppo kohde ihmiskauppaa tekeville tahoille.

Esim. UNICEF:in ja IOM:n yhteisraportti vuodelta 2017 osoittaa, että

pakolaislapset kokevat raiskauksia, pakkotyötä, vankeutta,
lapsiavioliittoja, väkivaltaa ja muita hyväksikäytön muotoja. Havaituista
naisuhreista 72 % kärsii seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja 86 % miesuhreista

kärsii pakkotyöstä (www.unric.org/fi)



Pakolaisten
haavoittuvuus

Ihmiskaupan uusi muoto, jossa aikuisia ja lapsia pakotetaan rikolliseen

toimintaan, kuten huumeiden viljelyyn ja kuljettamiseen, pankki-ja

rahapetoksiin, taskuvarkauksiin sekä kerjäämiseen. (esim. vuonna 2012

UK:ssa tunnistetuista ihmiskaupan uhreista 16% oli pakotettu rikolliseen

toimintaan)

Suuressa riskiryhmässä etenkin yksin maahan tulleet pakolaislapset

http://www.antislavery.org/wp-

content/uploads/2017/01/trafficking_for_forced_criminal_activities_an

d_begging_in_europe.pdf

                   RIKOLLISEEN TOIMINTAAN PAKOTTAMINEN



Lapsiin
kohdistuva

seksiturismi ja
hyväksikäyttö

Netin välityksellä tapahtuva lasten seksuaalinen

hyväksikäyttö on kolminkertaistunut vuosien 2014-2015

aikana. (Rudolf Christoffersen)

Online streemaus mahdollistaa seksiaktin tilauksen netin

kautta, jolloin tilaaja istuu omalla kotisohvallaan, ja katsoo

oman näyttöpäätteensä kautta toisella puolella maapalloa

tapahtuvaa, lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta. 

Netissä jatkuvasti laajeneva “valokuvausohjelma”

puolestaan ajaa köyhät perheet myymään lapsiaan

väkivaltaisiin, seksuaalisiin valokuviin.
Arviolta sadattuhannet lapset joutuvat nettiseksin uhreiksi

joka päivä. Virallisen arvion mukaan noin 750 000 miestä

katsoo päivittäin lapsiseksiä online streemauksen
kautta. 

Tunnusomaista EU: alueella tapahtuvalle ihmiskaupalle

hyväksikäytön siirtyminen verkkoon. 

(https://www.terredeshommes.nl/en/sweetie-20-stop-

webcam-childsex)



Seksiperäinen
ihmiskauppa

Ihmiskaupan yleisin muoto on naisten

seksuaalinen hyväksikäyttö, eli pakko

prostituutio

70 % pakkoprostituution uhreista

kärsii samanlaisista post-

traumaattisista stressireaktioista kuin

systemaattisen kidutuksen uhreiksi

joutuneet



Prostituution
hierarkia



Ihmiskaupan
taustatekijät

Kulttuuri - Lähtömaat: kollektiiviset yhteisöt, joissa

perheen hyvinvointi on tärkeämpää kuin yksilön

hyvinvointi: yksi uhrataan muiden edestä

Sukupuolten välinen epätasa-arvo

Köyhyys / köyhyyden naisistuminen

Vaihtoehtojen puute, erityisesti koulutus ja työ

Tehokkaat / tehottomat toimenpiteet ja lait

Korruptio



Ihmiskaupan
taustatekijät

Velkaantuminen

Sairas perheenjäsen: itsensä uhraaminen perheen

edestä

Loverboy - tunnesidokset

Nuori ikä

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Alhainen itsearvostus

Henkilöön liittyvät seikat: 



Ihmiskaupan
taustatekijät

Taloudellinen hyöty yhteiskunnille ja

yksilöille

Ihmissalakuljettajat

Rikollisjärjestöt

Eri viranomaiset

Hallitukset

Myyjät - Ostajat

Mainostajat / bordellit

Parittajat

Kotona odottava perhe

Lapset

Suku

Ketkä hyötyvät?





Kuinka
tarjota

onnistunutta
jälkihoitoa?

Moniammatillinen yhteistyö!

Pääroolissa psykososiaalinen tuki,

taloudellinen tuki, ja työ



Kiitos!

WWW.RENDIC .F I

WWW.VAPAUTAUHRI .F I

P IA@RENDIC .F I

PIA  RENDIC


