
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö ja ihmiskauppa 



Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) toteuttavat
yhteistyössä selvityksen Suomessa tapahtuvasta ja/tai tunnistetusta lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta
ja siihen rinnastettavasta hyväksikäytöstä. Selvitys on osa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän
vuosina 2017-2019 toteuttamaa IHME-hanketta. Hanke saa tukea Euroopan unionin sisäasioiden
rahastosta (ISF-P). 

KYSELYN TAVOITTEET

Kyselyn tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen Suomessa tapahtuvasta ja/tai tunnistetusta lapsiin
kohdistuvasta ihmiskaupasta ja siihen rinnastettavasta hyväksikäytöstä. Kyselyllä pyritään etsimään
vastauksia siihen miten hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa voidaan tunnistaa erilaisten riskitekijöiden ja
-ryhmien jäsentelyn avulla, sekä millaisia muotoja lapsiin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa saa. Kyselyllä
pyritään lisäksi selvittämään millaisia tapauksia on tullut viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden
tietoon sekä miten tietoon tulleissa tapauksissa on toimittu. On tärkeää selvittää miten lapsiin kohdistuvaa
ihmiskauppaa voidaan Suomessa tunnistaa, jotta sitä osataan myös ennaltaehkäistä.

TERMINOLOGIA

Lapsiin kohdistuvalla ihmiskaupalla tarkoitetaan sitä, että joku ottaa määräysvaltaansa kahdeksaatoista
vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen
saattamisekseen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin
olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi. Törkeää ihmiskauppa on silloin, kun keinona
käytetään väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta; aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila tai näihin rinnastettava erityisen
tuntuva kärsimys; rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky
puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt; tai jos rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän
toimintaa. Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös henkilö, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista
orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla.

Käsitteellä alaikäiset tarkoitamme alle 18-vuotiaita lapsia.

Kyselyssä kartoitetaan myös 18-21 -vuotiaisiin nuoriin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. 

LUOTTAMUKSELLISUUS

Jokainen vastaus käsitellään luottamuksellisesti ja vain HEUNIn tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat
analysoivat vastauksia. Tulokset esitetään vain yleisellä tasolla, eikä yksittäisiä vastauksia voi tunnistaa
loppuraportista. Jokainen vastaus on tärkeä, joten olemme iloisia yhteistyöstä. Jos sinulla on kysyttävää
kyselyyn liittyen, niin otathan yhteyttä HEUNI:in (elina.kervinen@om.fi). Kiitos jo etukäteen!



1.
Annan suostumukseni henkilötietojeni käyttämiseen tätä tutkimusta varten (nimi ja
organisaatio). Henkilötietoja käytetään vain tähän tutkimukseen ja niitä käsittelevät vain
HEUNI:n tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat. Sinulla on oikeus saada nähtäväksi tai pyytää
poistettavaksi kaikki antamasi henkilötiedot ottamalla yhteyttä HEUNI:in. Henkilötietojasi ei
luovuteta kolmansille tahoille. 

Kyllä

Ei

TAUSTATIETOJA

Pyydämme sinua aluksi antamaan muutamia taustatietoja itsestäsi ja työstäsi. Kaikki vastaukset ovat
luottamuksellisia. 

2. Taustatietoja 

Etunimi

Sukunimi

Organisaatio



3. Mikä on ammattinimikkeesi? 

Sosiaalialan ammattilainen (esim. sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, ohjaaja)

Nuorisotyöntekijä

Suunnittelija

Koordinaattori

Johtaja

Virkamies (julkishallinto)

Tutkija

Esitutkintaviranomainen

Juristi

Mielenterveysalan ammattilainen (esim. psykologi, terapeutti)

Terveydenhuollon ammattilainen

Kuraattori

Opetusalan ammattilainen (rehtori, opettaja)

Alaikäisen edustaja

Muu, mikä?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Missä maakunnassa toimipaikkasi sijaitsee?  
 

Uusimaa 
 
Varsinais-Suomi 
 
Satakunta 
 
Kanta-Häme 
 
Pirkanmaa 
 
Päijät-Häme 
 
Kymenlaakso 
 
Etelä-Karjala 
 
Etelä-Savo 
 
Pohjois-Savo 
 
Pohjois-Karjala 
 
Keski-Suomi 
 
Etelä-Pohjanmaa 
 
Pohjanmaa 
 
Keski-Pohjanmaa 
 
Pohjois-Pohjanmaa 
 
Kainuu 
 
Lappi 
 
Ahvenanmaa - Åland 
 
 

 
5. Missä kunnassa toimipaikkasi sijaitsee? 

 
 
 
 



6. Minkä asiakasryhmän kanssa työskentelet eniten? Jos et tee asiakastyötä niin mikä on
asiantuntemuksesi viiteryhmä? Voit valita monta ryhmää, kunhan ne ovat pääasiallisimmat
asiakas- tai viiteryhmäsi. 

Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat

Oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa tulleet lapset/nuoret aikuiset

Paperittomat lapset

Alaikäiset EU-kansalaiset

Turvapaikanhakijaperheet ja heidän lapsensa

Oleskeluluvan saaneet perheet ja heidän lapsensa

Monikulttuuriset/maahanmuuttajataustaiset lapset ja/tai perheet

Valtaväestöön kuuluvat lapset ja/tai perheet

Muu, mikä?

7. Minkä ikäisten lasten ja/tai nuorten parissa pääosin työskentelet?

0-6 v.

7-13 v.

14-17 v.

18-21 v.

8. Kuinka kauan olet työskennellyt lasten ja/tai nuorten parissa?

Alle vuoden

1-5 vuotta

5-10 vuotta

Yli 10 vuotta



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  
 
 
Ryhmäkoti 
 
Perheryhmäkoti 
 
Tukiasumisyksikkö 
 
Tukiasuntola 
 
Vastaanottokeskus 
 
Lastenkoti 
 
Koulukoti 
 
Muu lastensuojelulaitos 
 
Kunnan lastensuojelutyö 
 
Kunnan maahanmuuttotyö 
 
Järjestö 
 
Esitutkintaviranomainen 
 
Syyttäjänvirasto 
 
Virasto (julkishallinto) 
 
Koulu/oppilaitos 
 
Varhaiskasvatus 
 
Terveydenhuolto 
 
Alaikäisen edustaja 
 
Muu, mikä? 
 
En halua kertoa  

Minkälaisessa yksikössä/organisaatiossa työskentelet? 

IHMISKAUPAN MUODOT 



 
IHMISKAUPAN MUODOT 
 
Lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö ja ihmiskauppa ilmenee monin eri tavoin. Seuraavaksi kysymme 
hyväksikäytön eri muodoista, joiden kuvaukset löytyvät alta.  
 
Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan laaja-alaisesti seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja 
ruumiillista koskemattomuutta loukkaavia tekoja, sisältäen myös verkossa tapahtuvan hyväksikäytön. 
Prostituutioon pakottamisella viitataan tilanteisiin, joissa toinen henkilö pakottaa nuoren myymään 
seksuaalipalveluja. Nuoret voivat joutua hyväksikäytetyiksi myös vaihtaessaan 
seksuaalipalveluja vastiketta vastaan. 
 
Työperäisellä hyväksikäytöllä tarkoitetaan sekä lievempiä hyväksikäytön muotoja että ihmiskauppaa 
pakkotyön tarkoituksessa. Esimerkiksi erilaiset palkkasyrjinnän muodot, uhkailu, psykologinen painostus, 
eristäminen, ylipitkät työajat, rahankäytön kontrolli ja passin pois ottaminen toimivat 
kontrollikeinoina. Pakottaminen kotiapulaiseksi, lastenhoitajaksi tai kotitaloudessa tehtävään  
työhön voi myös olla ihmiskauppaa. 
 
Pakkoavioliitto on liitto, jossa toinen tai molemmat puolisoista ei ole voinut itse vaikuttaa avioliiton 
solmimiseen tai puolison valintaan pelkäämättä uhkaa tai painostusta perheen tai suvun taholta tai on 
suostunut avioliittoon painostuksen alaisena. 
 
Rikolliseen toimintaan pakottaminen nähdään toimintana, jossa henkilöä käytetään hyväksi muun 
muassa taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin, huumausaineiden laittomaan kauppaan ja muuhun 
vastaavaan toimintaan. 
 
Ihmiskauppana rangaistavaa on myös kerjäämiseen pakottaminen, jossa henkilö painostetaan 
kerjäämään psykologisesti tai fyysisesti pakottamalla. 
 
Myös lapsisotilaaksi pakottaminen voidaan nähdä ihmiskauppana. 
 
Laiton adoptio ihmiskaupan muotona tarkoittaa laitonta lapseksi ottamista 
hyväksikäyttötarkoituksessa, joka on tehty lapsen myynnin ja/tai ostamisen tai lapsen kidnappauksen 
seurauksena. 
 
Elinkaupalla tarkoitetaan ihmiskaupan kohteena olevan henkilön elimien tai kudoksien poistamista 
taloudellisessa tai muussa hyötymistarkoituksessa. 
 
 

 



10. Kuinka usein kohtaat työssäsi lapsia ja/tai nuoria, jotka ovat joutuneet seuraavien
hyväksikäytön tai ihmiskaupan muotojen uhriksi?

Usein Silloin tällöin Joskus Harvoin En koskaan En tiedä

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Prostituutioon pakottaminen

Vastikkeellinen seksi

Työperäinen hyväksikäyttö

Pakottaminen kotiapulaiseksi

Pakkoavioliitto

Rikolliseen toimintaan pakottaminen

Kerjäämiseen pakottaminen

Lapsisotilaaksi pakottaminen

Laiton adoptio

Elinkauppa

11. Ovatko asiakkaasi kokeneet hyväksikäyttöä internetissä, esim. sosiaalisessa mediassa?
Jos ovat niin millaista?

12. Ovatko asiakkaasi kokeneet muunlaista hyväksikäyttöä kuin mitä edellä kuvattiin?



13. Missä hyväksikäyttö on tapahtunut?

Suomessa
Ulkomailla:

lähtö-/kotimaassa
Ulkomailla:

kauttakulkumaassa
Ulkomailla:

kohdemaassa
En

tiedä

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Prostituutioon pakottaminen

Vastikkeellinen seksi

Työperäinen hyväksikäyttö

Pakottaminen kotiapulaiseksi

Pakkoavioliitto

Rikolliseen toimintaan
pakottaminen

Kerjäämiseen pakottaminen

Lapsisotilaaksi pakottaminen

Laiton adoptio

Elinkauppa



14. Kuka/ketkä ovat olleet hyväksikäyttäjiä? Kenen toimesta hyväksikäyttö on tapahtunut?

Kaveri
tai

ystävä

Poika- tai
tyttöystävä
tai puoliso

Perheenjäsen
(vanhemmat/sisarukset)

Muu
sukulainen

Tuttu/uhrin
tietämä
henkilö

Tuntematon
henkilö

Joku
muu

En
tiedä

Seksuaalinen
hyväksikäyttö

Prostituutioon
pakottaminen

Vastikkeellinen
seksi

Työperäinen
hyväksikäyttö

Pakottaminen
kotiapulaiseksi

Pakkoavioliitto

Rikolliseen
toimintaan
pakottaminen

Kerjäämiseen
pakottaminen

Lapsisotilaaksi
pakottaminen

Laiton adoptio

Elinkauppa

15. Kerro omin sanoin, millaisia lapsiin kohdistuvia hyväksikäyttötapauksia, epäilyjä tai
epäselviä tilanteita olet työssäsi kohdannut? Emme raportissa julkaise yksittäisiä
tapauskuvauksia, varmistaaksemme, ettei yksittäisiä lapsia voida tunnistaa.



16. Miten tapaus/tapaukset tulivat tietoosi?

17. Kuinka toimit tapauksessa/tapauksissa?

Tein lastensuojeluilmoituksen

Otin yhteyttä lapsen vanhempiin/huoltajiin/edustajaan

Otin yhteyttä lapsen asumisyksikköön

Esitin lasta ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään

Ilmoitin poliisille

Otin yhteyttä terveydenhuoltoon

Otin yhteyttä lapsen sosiaalityöntekijään

Otin yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen

Otin yhteyttä järjestöön

Otin yhteyttä lapsen lakimieheen

Muu, mitä?

RISKITEKIJÄT

Lasten  ja  nuorten  joutumista  hyväksikäytön  tai  ihmiskaupan  uhriksi  voidaan  tarkastella  riskitekijöiden
kautta.    Tutkimusten  mukaan  erilaiset  riskitekijät  ja  haavoittuvuudet  altistavat  ja  vaikuttavat  lasten
todennäköisyyteen joutua hyväksikäytetyksi tai ihmiskaupan uhriksi. Yksittäinen tekijä ei välttämättä altista
lapsia hyväksikäytölle, mutta riskitekijöiden kumuloituessa se on todennäköisempää. Seuraavaksi kysytään
yksilöön, perhetilanteeseen ja sosioekonomiseen asemaan liittyvistä sekä yhteiskunnallisista
riskitekijöistä.



18. Millaisia erilaisia yksilöön liittyviä riskitekijöitä tunnistat liittyen lapsiin, jotka ovat
joutuneet tai ovat riskissä joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi? Vastaa
pääasiallisen asiakasryhmäsi/asiantuntemuksesi näkökulmasta ja valitse 3 tärkeintä.

Päihdeongelma tai -riippuvuus

Seksuaalivähemmistöön kuuluminen

Puutteellinen ymmärrys riskeistä tai vaaroista

Erityiset fyysiset ominaisuudet (esim. ulkonäkö)

Alhainen koulutustaso

Riskikäyttäytyminen

Huono kielitaito (muut kuin äidinkieli/-kielet)

Huono luku- ja kirjoitustaito

Etniseen vähemmistöön kuuluminen

Kehitys- tai liikuntavamma, emotionaalinen ja/tai kognitiivinen häiriö

Epäselvä maassaolostatus

Aiemmat kontaktit sosiaalihuollon ja/tai oikeuslaitoksen kanssa (esim. lastensuojelun asiakkuus)

Aiemmin koettu fyysinen, psyykkinen ja/tai seksuaalinen kaltoinkohtelu tai väkivalta



19. Millaisia erilaisia perhetilanteeseen liittyviä riskitekijöitä tunnistat liittyen lapsiin, jotka
ovat joutuneet tai ovat riskissä joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi? Vastaa
pääasiallisen asiakasryhmäsi/asiantuntemuksesi näkökulmasta ja valitse 3 tärkeintä.

Vanhempien vähäinen lapseen kohdistama valvonta

Maassa ilman huoltajaa

Ongelmia suhteessa vanhempiin

Vähän perheen ulkopuolisia aikuiskontakteja

Vahvat sukupuoliroolit

Kodittomuus tai karannut kotoa

Työttömyys

Alhainen koulutustaso

Asuu laitoksessa

Heikko sosioekonominen asema, köyhyys

Epävakaa perhetilanne

20. Millaisia erilaisia sosioekonomiseen tilanteeseen liittyviä riskitekijöitä tunnistat liittyen
lapsiin, jotka ovat joutuneet tai ovat riskissä joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi?
Vastaa pääasiallisen asiakasryhmäsi/asiantuntemuksesi näkökulmasta ja valitse 3 tärkeintä.

Ei mahdollisuutta saada tietoa lasten oikeuksista

Etsivän työn ja matalan kynnyksen palveluiden puute

Ei mahdollisuutta saada tietoa internetin turvallisesta käyttämisestä

Vähäiset resurssit lastensuojelussa ja perhetyössä

Seksuaalisen hyväksikäytön, lapsityövoiman ja kerjäämisen esiintyvyys ja hyväksyntä yhteisöss
ä

Ei mahdollisuutta päästä terveydenhuoltoon

Ei mahdollisuutta käydä koulua

Vertaisryhmien ja -tuen puute

Ei mahdollisuutta saada tukipalveluita

Heikot työmahdollisuudet

Syrjäytynyt lapsi



21. Millaisia erilaisia yhteiskunnallisia riskitekijöitä tunnistat liittyen lapsiin, jotka ovat
joutuneet tai ovat riskissä joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi? Vastaa
pääasiallisen asiakasryhmäsi/asiantuntemuksesi näkökulmasta ja valitse 3 tärkeintä.

Korruptio poliisissa ja oikeuslaitoksessa

Kehittymättömät/hajanaiset toimintatavat

Puutteellinen ymmärrys lasten oikeuksista poliisissa ja oikeuslaitoksessa

Humanitaariset kriisit

Uhrien näkymättömyys yhteiskunnassa ja yleinen tiedonpuute hyväksikäytön muodoista

Lapsierityisten tukirakenteiden puute

Ihmiskaupan vastaisen työn vähäiset resurssit

Lasten ja nuorten seksualisointi

Poliittinen ja sosiaalinen rauhattomuus

Naisiin, nuoriin ja lapsiin kohdistuva väkivalta kulttuurisesti hyväksyttyä

22. Onko sinulla riskitekijöistä yleisiä huomioita, joita haluat avata lisää?

23. Kuinka hyvin koet tunnistavasi lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa?

Erittäin hyvin

Jokseenkin hyvin

Ei hyvin eikä huonosti

Jokseenkin huonosti

Erittäin huonosti

En osaa sanoa



24. Mitä tarvitsisit eniten työsi tueksi, jotta voisit paremmin tunnistaa ja tukea ihmiskaupan
lapsiuhreja?

Olisi
tarpeellista

Ei ole
tarpeellista

On jo saatavilla
organisaatiossamme

En osaa
sanoa

Tietoa lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan
tunnistamisesta

Tietoa siitä, kuinka ottaa
hyväksikäyttö/ihmiskauppa puheeksi
lapsen kanssa

Tietoa siitä, kuinka tukea ihmiskaupan
lapsiuhreja

Tietoa ihmiskaupan lapsiuhrien
palveluohjauksesta

Tietoa uhrin oikeuksista,
lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta

Tietoa trauman vaikutuksesta ja kuinka
käsitellä sitä

25. Mitkä lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan vastaiseen työhön liittyvät tiedot ja taidot olisivat
sinusta hyödyllisiä työssäsi?

26. Onko sinulla vielä jotain lisättävää?

27. Voimmeko olla sinuun yhteydessä myöhemmin mahdollista haastattelua varten? 

Kyllä

Ei




