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SUOMESSA TAPAHTUVA JA/TAI TUNNISTETTU 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. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja koota kokonaiskuva
ilmiöstä, esitellä hyväksikäytön ja ihmiskaupan eri muotoja sekä esittää suosituksia
siitä, miten ilmiöön tulisi puuttua. Selvitys on osa Ihmiskaupan uhrien
auttamisjärjestelmän vuosien 2017–2019 aikana toteuttamaa IHME-hanketta, jonka
tarkoituksena on edistää ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa. IHME-hanke saa
tukea Euroopan unionin sisäasioiden rahastosta (ISF-P).
HEUNI on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut useita ihmiskauppaan
liittyviä tutkimus- ja selvityshankkeita. Tähänastinen tutkimus on keskittynyt lähinnä
täysi-ikäisiin ihmiskaupan uhreihin, kun taas tässä selvityksessä keskiössä ovat
alaikäiset ja täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevat nuoret aikuiset (18-21-v.).
Yksi osa selvityksestä muodostuu verkkokyselystä. Haluamme ilmiön
ennaltaehkäisemiseksi kartoittaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien
asiantuntijoiden kokemuksia ja arvioita lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta ja
hyväksikäytöstä, sekä niille altistavista riskitekijöistä. Kyselyä jaetaan Ihmiskaupan
auttamisjärjestelmän kautta, mutta aineiston käsittelystä ja analyysista vastaa HEUNI.
Vastauksesi antavat meille arvokasta tietoa ja olemme erittäin kiitollisia
osallistumisestasi kyselyyn.
Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia, ja niitä käsitellään ainoastaan HEUNIssa.
HEUNIn henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus. Kyselytulokset raportoidaan
selvityksessä siten, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa antamiensa vastausten
perusteella. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Voit jakaa kyselyä
saatekirjeineen myös kollegoillesi, mikäli heillä on aiheeseen liittyvää tietoa. Jos haluat
antaa yhteystietosi mahdollista jatkohaastattelua varten, sinulla on siihen
mahdollisuus kyselyn lopussa. Jatkohaastatteluiden tarkoitus on syventää kyselyssä
saatuja tuloksia keskustelemalla käytännön toimijoiden kanssa heidän
kokemuksistaan lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta.
Jos sinulla on jotain kysyttävää kyselystä, jatkohaastatteluista tai selvityksen
toteutuksesta, voit olla yhteydessä HEUNIn tutkija Elina Kerviseen. IHME-hanketta ja
selvitystä koskevat yleiset kysymykset voi lähettää Veikko Mäkelälle.
Pyydämme vastaukset viimeistään 12.9.2018. Kyselyyn voi osallistua oheisesta
linkistä:
Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa ja hyväksikäyttö -kysely
Lisää tietoa ihmiskaupasta ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä löydät
osoitteesta www.ihmiskauppa.fi.

Katso myös: www.heuni.fi.
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