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Krista Soukola

Ihmiskauppa pakkotyöhön

1. Johdanto

Rikoslain säännökset ihmiskaupasta ja törkeästä ihmiskaupasta (9.7.2004/650) tulivat
voimaan 1.8.2004. Samassa yhteydessä muutettiin mm. laittoman maahantulon järjes-
tämistä ja paritusta koskevat säännökset. Lainmuutokseen johtivat sekä kansainväliset
velvoitteet että kansalliset muutostarpeet.1  Ensin mainitut eli Yhdistyneiden Kansa-
kuntien yleissopimus ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä,
torjumisesta ja rankaisemisesta (nk. Palermon sopimus) lisäpöytäkirjoineen ja Euroo-
pan unionin neuvoston puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta asettivat selkeitä krimina-
lisointivelvoitteita Suomelle.2

Ihmiskauppa on monitahoinen ilmiö, joka kansainvälisesti hyväksyttyjen määri-
telmien mukaan liittyy läheisesti prostituutioon ja muuhun seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön, erilaisiin työvoiman väärinkäytön muotoihin, lasten laittomiin adoptioihin ja muu-
hun hyväksikäyttöön sekä laittomaan elinten ja kudosten kauppaan. Rajanveto ihmis-
kaupan erilaisten tarkoitusperien välillä on kuitenkin vaikeaa. Esimerkiksi pornoteol-
lisuudessa tapahtuvaa ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttävää hyväksikäyttöä voi olla
mahdotonta lokeroida yksinomaan seksuaaliseen tai yksinomaan työvoiman hyväksi-
käyttöön.

Ihmiskauppa on rikosprosessissa vielä harvinainen rikosnimike. Julkisuuteen on
kuluneiden neljän vuoden aikana tullut vain muutama langettavaan tuomioon johtanut
ihmiskauppatapaus3, vaikka vuoden 2008 syyskuun loppuun mennessä tutkinnassa on
ollut 22 tapausta4. Tietääkseni vain yksi pakkotyö-liityntäinen ihmiskauppatapaus on
johtanut syytteeseen, joka tosin hylättiin5. Ihmiskaupan pakkotyö-tunnusmerkistö osoit-
tautui ongelmalliseksi myös Savonlinnassa ilmenneen, etniseen ravintolaan liittyneen
epäillyn ihmiskaupan rikostutkinnassa, jossa rikosnimike muuttui ihmiskaupasta kis-

1 HE 34/2004 vp s. 6.
2 Kansalliset tarpeet liittyivät lähinnä paritusrikollisuuden torjunnassa tarvittavien pakkokeinojen käy-

tön edellytyksiin.
3 Ensimmäinen oli Helsingin hovioikeus 1.3.2007 nro 722 (Helsingin käräjäoikeus 20.7.2006 nro 6857),

kyse oli paritukseen liittyvästä ihmiskaupasta. Helsingin käräjäoikeuden tuomio nro R 08/10613 koski
niin ikään paritusta, ja Kotkan käräjäoikeuden tuomiossa 9.12.2008 nro 1069 kyse oli sekä parituksesta
että ihmisarvoa loukkaavista olosuhteista.

4 HE 193/2008 vp s. 4.
5 Vantaan käräjäoikeus 13.7.2007 nro 1991.
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konnantapaiseksi työsyrjinnäksi jo pakkokeinovaiheessa. Jutun asianomistajat kyllä
vaativat rangaistusta ihmiskaupasta, mutta vaatimuksesta luovuttiin, kun vahingon-
korvauksista päästiin sovintoon. Lopulta ravintolan omistajat tuomittiin ehdollisiin
vankeusrangaistuksiin kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä6.

Tämän Helsingin hovioikeuden työoikeus-laatuhankkeeseen liittyvän seminaari-
työn tarkoitus on valottaa ihmiskaupan ilmiöitä ja rikostunnusmerkistöä lähinnä ih-
miskaupan pakkotyö-tunnusmerkistön näkökulmasta. Kansallisessa lainsäädäntörat-
kaisussa pakkotyö on päädytty erottamaan orjuudesta ja muista sen kaltaisista vallan-
käytön muodoista, jotka monissa kansainvälisissä sopimuksissa on nivottu yhteen pak-
kotyön kanssa. Rikoslain ihmiskaupan tunnusmerkistössä niiden katsotaan kuuluvan
lähinnä muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Kun kummassakin on pääsään-
töisesti kysymys työvoiman hyväksikäytöstä, on syytä pohtia tämän lainsäädäntörat-
kaisun vaikutusta pakkotyön ja orjuutta muistuttavien olosuhteiden rajanvetoon ih-
miskaupan tunnusmerkistötekijöinä. Vertaan myös työvoiman hyväksikäyttöön liitty-
vän ihmiskaupan tunnusmerkistöä kiskonnantapaiseen työsyrjintään.

2. Ihmiskauppa ilmiönä

Ihmiskaupalla tarkoitetaan Palermon sopimuksen ihmiskauppalisäpöytäkirjassa
hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtä-
mistä, kätkemistä tai vastaanottamista voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön
tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäy-
tön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla taikka toista henkilöä vallassaan
pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun
avulla. Hyväksikäyttötarkoituksia ovat ainakin toisen hyväksikäyttö prostituutiossa ja
muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö ja pakollinen palvelu, orjuus ja
muu orjuuden kaltainen käytäntö, orjuuden kaltaiset olot ja elinten poistaminen7. Sama
määritelmä on omaksuttu Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaa kos-
kevassa yleissopimuksessa, joka on tullut voimaan 1.2.20088. Ihmiskaupan määritel-
mässä voidaan erottaa kolme toisiinsa liittyvää elementtiä: tekotavat, keinot ja tarkoi-
tus. Näihin palataan jäljempänä.

Ihmiskaupan ajatellaan yleensä tapahtuvan yli rajojen, vaikka sen määritelmässä
uhrina olevan henkilön fyysisen paikan muuttaminen ei olekaan edellytys sille, että
toimintaa pidetään ihmiskauppana. Ihmiskaupan ja monimuotoisen globaalin muutto-
liikkeen välinen yhteys ilmenee kuitenkin siten, että maailman mittakaavassa suuri
osa ihmiskaupasta tarkoittaa ihmisten siirtämistä paikasta toiseen, yleensä idästä län-
teen ja etelästä pohjoiseen. Ihmiskauppaa voi luonnehtia siirtolaisuuden ”pimeäksi
puoleksi”, johon paikasta toiseen siirtymisen lisäksi liittyvät eriasteinen pakko tai har-

6 Savonlinnan käräjäoikeus 20.2.2009 nro 60.
7 HE 221/2005 vp s. 74.
8 CETS 197. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 29.8.2006, ja sen ratifiointi on vireillä.
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haanjohtaminen ja kohteelle vahingollinen lopputulos, oli kyse sitten seksuaalisesta
tai muusta hyväksikäytöstä tai orjuuden kaltaisista olosuhteista9. Ihmiskaupan taustal-
la vaikuttavat samat syyt kuin vapaaehtoisen tai hyväksyttävän siirtolaisuuden. Ihmis-
kaupan rikostunnusmerkistön toteutumista punnittaessa on syytä muistaa, ettei ih-
miskaupan uhreja ole suinkaan aina viety sieppauksin tai muutoin väkivalloin kotiseu-
dultaan, vaan he voivat olla vapaaehtoisesti ja aloitteellisesti etsimässä parempia elin-
oloja ja toimeentuloa. He voivat esimerkiksi tarvita apua laittoman rajanylityksen järjes-
tämisessä ja tulevat siinä yhteydessä tai sen jälkeen petetyiksi.

Ihmiskaupan uhrien lukumäärästä ei ole tietoja, mutta arviot vaihtelevat ILO:n 2,5
miljoonasta USA:n ulkoministeriön noin 800 000 uhriin10. Pitkään ihmiskaupan uh-
rien ajateltiin olevan pääasiassa prostituutioon ja muuhun seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön alistettuja naisia ja lapsia, mutta joidenkin arvioiden mukaan noin puolet
ihmiskaupan uhreista päätyy työvoiman hyväksikäytön kohteeksi.

2.1. Ihmiskaupan syitä ja ilmenemismuotoja

Voitaneen kärjistetysti sanoa, että ihmiskaupassa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Köy-
hyys ja siitä johtuvat mahdollisuuksien puute tai näköalattomuus ajavat ihmisiä muutto-
liikkeeseen paremman toimeentulon perässä. Tekniikan ja tiedonkulun kehitys tekee
vaurauden epätasaisen jakautumisen helposti havaittavaksi ja lisää katteettomiakin
odotuksia paremmasta elämästä. Samalla internetin käyttö ihmiskaupan uhrien vär-
väämisessä yleistyy, puhumattakaan sen roolista esimerkiksi ”postimyynti-vaimojen”
välittämisessä11. Maailmanlaajuinen talous kiristyvine kilpailutilanteineen lisää tar-
vetta halvalle työvoimalle, ja ihmiskaupan uhrit ovat omiaan käytettäväksi tuotanto-
kustannusten alentamiseen ja voittojen kasvattamiseen. Länsimaissa työmarkkinoilla
eriytyy aloja, jotka kelpaavat enää vain maahanmuuttajille, mikä altistaa näitä aloja
esimerkiksi palkkojen polkemiselle. Monelle ihmiskaupan lähtömaalle ulkomailla työs-
kentelevien kansalaisten kotiin lähettämät rahat muodostavat niin merkittävän kan-
santaloudellisen tekijän, että pakotettuakaan siirtolaisuutta ja ihmiskauppaa ei haluta
tehokkaasti kitkeä12.

Sodista, muista konflikteista ja yhteiskunnan rakenteiden luhistumisesta johtuva
turvattomuus ajavat ihmisiä pakoon ja köyhyyteen. Ihmiskaupan uhreja pakotetaan
sotilaiksi, ja kriisialueilla seksuaalirikosten, prostituution ja ihmiskaupan lisääntymi-
sen on huomattu liittyvän sotilaiden ja rauhanturvaajien läsnäoloon13.

9 Haque s. 4.
10 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. s. 48–50. USA:n ulkoministeriön arviossa mukana

ovat vain rajanylittävän ihmiskaupan uhrit.
11 Newman – Cameron s. 31.
12 Ibid. s. 26.
13 Ibid. s. 49.
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Kun ihmisten tarve etsiä parempaa toimeentuloa yhdistyy vastaanottajamaiden te-
hostuvaan maahanmuuton valikointiin ja rajakontrolliin, vapaaehtoinen muuttoliike
joutuu turvautumaan ihmissalakuljetuksen tarjoajiin14. Rekkojen läpivalaisukuvissa
näkyvät piilotetut ihmishahmot alkavat olla tuttuja kaikkialla länsimaissa. Rajanylitys-
vaiheessa viranomaisten on yleensä mahdotonta selvittää, onko kysymyksessä vain
laiton maahantulo vai onko salakuljetettavia lisäksi tarkoitus käyttää hyväksi ihmis-
kaupan tunnusmerkistön tarkoittavalla tavalla15. Aina ihmiskauppaan ei kuitenkaan
liity laitonta rajanylitystä, joten ihmiskauppaa ei pidä kategorisesti yhdistää laittomaan
maahantuloon liittyviin rikoksiin.

Vain harvat ihmiskaupan uhreista joutuvat ihmisryöstön tai muun vastaavan fyysi-
sen pakottamisen kohteeksi, mutta sitäkin ilmenee, erityisesti sotien ja konfliktien yh-
teydessä sotilaiden pakkovärväyksessä ja seksuaalisessa hyväksikäytössä16. Tyy-
pillisempää on työnetsijöiden värväys virallisilta vaikuttavien toimistojen17  kautta,
jolloin uhreiksi valikoituu myös hyvin koulutettua väkeä. Rekrytoinnissa työn sisäl-
löstä, työolosuhteista tai palkasta annetaan tietoja, jotka osoittautuvat vääriksi vasta
kohteessa. Värvätyllä saattaa esimerkiksi olla se käsitys, että hänet on palkattu koulutus-
taan vastaavaan työhön, mutta kohteessa ilmeneekin, että työ on esimerkiksi prostituu-
tiota, huumeiden salakuljetusta tai kerjäämistä. Toisaalta uhri on saattanut tehdä sopi-
muksen työskentelemisestä esimerkiksi prostituoituna, mutta työn luonteesta ja henki-
lön mahdollisuuksista vaikuttaa siihen on annettu valheellinen kuva. Läheskään aina
työtä ei tehdä täysin palkatta, mutta palkan suuruus voi jäädä murto-osiin luvatusta.
Matkajärjestelyistä perittävät maksut on saatettu sopia pidätettäväksi palkasta, mutta
työn arvo määritelläänkin niin alhaiseksi, ettei se kata edes maksuille kertyvää korkoa,
ja seurauksena on eräänlainen velkaorjuus18. Yksi harhaanjohtamisen muoto on ”lover-
boy”, joka houkuttelee tyttöystävän kanssaan ulkomaille ja siellä luovuttaa hyväksi-
käytön kohteeksi19.

Kun todellisuus valkenee ihmiskaupan uhrille, hänen mahdollisuutensa vapautua
tilanteesta ovat yleensä vähissä. Irtautuminen hyväksikäytöstä estetään monenasteisin
tavoin: uhri pakotetaan jatkamaan työntekoa väkivallalla tai sillä uhkaamisella, tai
väkivaltaa uhataan käyttää uhrin sukulaisiin kotiseudulla. Uhrin vapaus voidaan viedä
vapaudenriiston kaltaisella sulkemisella johonkin paikkaan tai aseellisella vartioinnilla,
tai hienovaraisemmin uhkaamalla ilmiantaa hänet paikallisille viranomaisille20  tai mai-

14 Pärssinen s. 178.
15 Salakuljetetuilla ihmisilläkään ei yleensä ole tässä vaiheessa käsitystä asian todellisesta tilasta. Yleistäen

voidaan kuitenkin sanoa, että maahantulon järjestämisestä sovitun hinnan jääminen osaksikaan velaksi
ei viittaa siihen, että laiton maahantulija olisi rajanylityksen jälkeen vapaa päättämään esim. lopulli-
sesta määränpäästään tai toimeentulostaan.

16 Ibid. s. 179 ja Eradication of forced labour s. 36.
17 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. s. 70–73. Usein myös lastenkodit osallistuvat lasten

saattamiseen ihmiskaupan uhreiksi.
18 Dinan s. 73.
19 Trafficking in Persons Report 2008 s. 36.
20 Silloin kun ihmiskaupan uhri oleskelee maassa luvattomasti tai on pakotettu tekemään rikoksia.
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neen ja kunnian häpäisemisellä esimerkiksi siten, että sukulaiset saisivat tietää uhrin
osallisuudesta prostituutioon.

2.2. Ihmiskauppa Suomessa

Kuten edellä todettiin, ihmiskauppaa on rikoksena tutkittu parikymmentä kertaa näi-
den reilun neljän vuoden aikana, jolloin ihmiskauppa on ollut Suomessa kriminalisoitu.
Kun ilmiö länsimaissa alkoi yleisesti kiinnostaa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alus-
sa, Suomessa ihmiskaupan mahdollisuuteen suhtauduttiin pitkään väheksyen21. Esi-
merkiksi vuonna 2002 Keskusrikospoliisi arvioi kaikkien Suomeen tulleiden prostituoi-
tujen olleen tullessaan täysin selvillä työnsä luonteesta ja ehdoista, vaikka tiedossa oli
myös erilaisia painostus- ja pakotuskeinoja, joiden kohteeksi naiset joutuivat22. USA:n
ulkoministeriön Trafficking in Persons Report 2003 listasi Suomen niiden maiden jouk-
koon, jotka eivät täyttäneet ihmiskaupan vastaisen toiminnan vähimmäisvaatimuksia.
Tuossa ja kaikissa vuosittain julkaistavissa raporteissa sen jälkeen Suomen on todettu
olevan sekä ihmiskaupan kauttakulku- että kohdemaa ja että Suomessa ihmiskaupan
uhreja käytetään prostituutiossa, ravintoloissa, rakennustoiminnassa ja kotiapulaisina
(domestic servants)23.

Tutkittujen ihmiskauppatapausten vähäisyys suhteessa ilmiön arvioituun yleisyy-
teen24  ei ole kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellista. Päinvastoin, eri puolilla
maailmaa julkaistussa ihmiskauppaa käsittelevässä kirjallisuudessa ja ihmiskaupan
torjuntaa koskevissa toimintasuunnitelmissa päällimmäisenä huolenaiheena tuntuu
olevan tapausten tunnistamisen vaikeus. Suomessa viranomaiset ovat havainneet viit-
teitä ihmiskaupan uhreista prostituutiossa, rakennustyömailla ja ravintoloissa, ja lapsi-
kaupan suuntautumista Suomen kautta on pidetty varmana25.

Ruotsissa on tehty varovaisia arvioita ihmiskaupan esiintymisestä ravintola- ja pal-
velualoilla, maanviljelyssä ja muussa kausityössä, kotitaloustyössä, rakennustoimin-
nassa ja kuljetusalalla. Esimerkiksi marjanpoiminnassa venäläisten ja thaimaalaisten
on kerrottu maksaneen matkoistaan huimia summia, mikä on herättänyt epäilyjä ih-
miskaupasta. Katolisen kirkon Caritas-organisaatio auttoi vuosina 2005–2006 yhteen-
sä 32 naista eroon hyväksikäyttöä sisältäneestä kotitaloustyöstä. Kadulla tapahtuvan
kerjäämisen, jossa mukana on usein lapsia, on havaittu olevan jossain määrin organisoi-
tua, ja Etelä-Ruotsissa on tutkittu puolalaisten pakottamista omaisuusrikosten tekemi-
seen26. Monet näistä ilmiöistä sinänsä ovat tuttuja Suomessakin.

21 Nieminen s. 131.
22 Pärssinen s. 182.
23 Raportit löytyvät internet-osoitteesta http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/
24 Ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma s. 25. Toimintasuunnitelman laatineen työryhmän arvion

mukaan Suomi on vuosittain satojen ihmiskaupan uhrien kohde- ja kauttakulkumaa.
25 Ibid. 31. Huomiota kiinnittää, että USA:n ulkoministeriön raporteissa ilmenevä väite ihmiskaupan

uhrien käytöstä kotiapulaisina ei näytä saavan tukea viranomaisten tekemistä havainnoista.
26 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. s. 76–86.
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3. Ihmiskaupan kriminalisointi

3.1. Kansainväliset velvoitteet

Ihmiskauppaa luonnehditaan nykyajan orjakaupaksi. Viime vuosisadan alussa nk. val-
koisen orjakaupan kitkemiseksi solmittuja kansainvälisiä sopimuksia27  voidaankin pitää
ensimmäisinä askelina ihmiskaupan torjumisessa kansainvälisellä tasolla28. Orjuus kiel-
letään myös mm. YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa sopi-
muksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
sopimuksessa pahimpien lapsityön muotojen kieltämisestä vuodelta 1999. Pakkotyö
kielletään ja määritellään ILO:n yleissopimuksissa nro 29 (Pakollinen työ 1930) ja
105 (Pakkotyön poistaminen 1957). Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
turvautuu ILO:n pakkotyön määritelmään tulkitessaan sitä, onko Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 4 artiklaa rikottu29.

Nimenomainen ihmiskaupan kielto sisältyy jo vuoden 1926 orjuutta koskevaan
kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen vuonna 1956 tehtyyn lisäsopimukseen.
YK:n yleissopimus ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttami-
seksi vuodelta 1949 velvoittaa sopijapuolet rankaisemaan henkilöä, joka esim. vie-
koittelee toisen mukaansa prostituutiota varten, vaikka tämän suostumuksellakin. Lapsi-
kauppa kielletään vuoden 1989 lapsen oikeuksien yleissopimuksella ja siihen vuonna
2000 hyväksytyllä valinnaisella pöytäkirjalla lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja
lapsipornografiasta.

YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus (nk.
Palermon sopimus) hyväksyttiin vuonna 2000. Siihen liittyy lisäpöytäkirjat ihmiskau-
pan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemises-
ta sekä maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kiel-
tämisestä. Lisäpöytäkirjat tulivat Suomessa voimaan 7.10.2006. Ihmiskauppalisäpöy-
täkirja sisältää ensimmäisen kansainvälisesti hyväksytyn ihmiskaupan määritelmän30.
Palermon sopimukset lisäpöytäkirjoineen koskevat vain ihmiskauppaa, joka on rajat
ylittävää ja joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Euroopan unionin neuvoston 2002 antama puitepäätös31  ihmiskaupan torjunnasta
velvoittaa jäsenmaat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
puitepäätöksessä määritellyn ihmiskaupan tunnusmerkit täyttävät teot on säädetty

27 Kansainvälinen sopimus valkoiseksi orjakaupaksi kutsuttua rikollista ammattia vastaan vuodelta 1904
ja yleissopimus valkoisen orjakaupan ehkäisemisestä vuodelta 1910. Suomi on liittynyt niihin
ratifioimalla Kansainliiton Kansainvälisen sopimuksen naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä (SopS
3/1927).

28 Rijken s. 54.
29 Ihmisoikeudet 2000-luvulla s. 282 ja esimerkiksi van der Mussele v. Belgium (1983) ja Siliadin v.

France (2005)
30 Kaikkonen s. 14.
31 Puitepäätöksestä EU-oikeuden instrumenttina Nuotio s. 691.
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rangaistaviksi32. Uhrin suostumukselle aiottuun tai tapahtuneeseen hyväksikäyttöön ei
saa antaa merkitystä, jos jotakin ihmiskaupan määritelmässä luetelluista keinoista on
käytetty, ja jos teon kohteena on lapsi, se on rangaistavaa ihmiskauppana, vaikka mi-
tään keinoista ei ole käytetty.

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta on tullut
voimaan 1.2.2008. Suomi on sen allekirjoittanut, muttei vielä ratifioinut. Erona Paler-
mon ihmiskauppalisäpöytäkirjaan yleissopimus laajentaa ihmiskaupan käsitteen järjes-
täytyneen ja rajat ylittävän rikollisuuden ulkopuolelle ja asettaa erityisiä vaatimuksia
uhrin tunnistamiselle edellytyksenä ihmiskaupan vastaiselle toiminnalle33.

4. Ihmiskaupan tunnusmerkistö rikoslaissa

Kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti Suomi on säätänyt ihmiskaupan rangaista-
vaksi rikoslain 25 luvun 3 §:ssä ja 3a §:ssä (törkeä ihmiskauppa). Samalla kumottiin
ihmisryöstöä koskenut rikoslain 25 luku 3 §, jonka tekotavat sisällytettiin törkeän ih-
miskaupan määritelmään. Rikoslain 3 §:ään jäivät näin ne Palermon yleissopimuksen
ihmiskauppalisäpöytäkirjan ja ihmiskauppapuitepäätöksen tekotavat, joita aikaisempi
ihmisryöstö-pykälä ei kattanut34. Kotimaisen lainsäädäntötekniikan mukaisesti uhrin
suostumuksesta ei lakiin otettu säännöstä, mutta ihmiskaupparikosten katsotaan muu-
toinkin olevan niin vakavia, ettei suostumusta niihin voida pätevästi antaa35.

4.1. Ihmiskaupan tekotavat, keinot ja tarkoitus

Rikoslain 25 luvun 3 §:ssä ihmiskaupan tekotavoiksi luetellaan toisen ottaminen val-
taan tai värvääminen taikka toisen luovuttaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen tai
majoittaminen.

Valtaanottamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö paitsi menettää vapautensa
myös joutuu toisen määräysvallan alaiseksi. Rikoslain 25 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun
vapaudenriistoon verrattaessa valtaanottaminen olisi siten pidemmälle menevää toi-
mintaa36. Värvääminen on henkilön houkuttelemista tai pyytämistä mukaan toimin-
taan, jossa henkilö päätyy ihmiskaupan kohteeksi. Värväytyminen esimerkiksi työhön
tai prostituutioon voi luonnollisesti tapahtua houkuttelun tai pyytämisen seurauksena
vapaaehtoisesti niin, että ihmiskaupan keinot, kuten pakottaminen, tulevat kuvaan
myöhemmin37. Luovuttaminen voi tapahtua henkilöä vallassaan pitävän tai jonkun

32 2002/629/YOS.
33 Roth s. 420.
34 HE 34/2004 vp s. 92.
35 Ibid. s. 100.
36 Valtaanottamista vastaavaa tekotapaa ei ole mainittu Palermon sopimuksen ihmiskauppalisäpöytäkirjassa

eikä EU:n ihmiskauppapuitepäätöksessä.
37 Human Trafficking and Forced Labour Exploitation s. 10.
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kolmannen toimesta, korvausta vastaan tai ilman sitä38. Esimerkiksi ihmiskauppaa
kauttakulkumaassa edesauttavien henkilöiden toimet voivat tulla arvioitaviksi luovut-
tamisena39. Kuljettamisella tarkoitetaan henkilön kaikenlaista siirtämistä paikasta toi-
seen, ja vastaanottaminenkin voi tapahtua sekä määränpäässä että matkan välivaiheessa.
Majoittaminen voi sekin tapahtua sekä määränpäässä että matkalla, ja se käsittää sekä
pysyvämmän oleskelupaikan tarjoamisen että lyhytaikaisen kätkemisen40.

Keinot, joiden käyttämistä ihmiskaupan tunnusmerkistö edellyttää, ovat toisen riip-
puvaisen aseman tai turvattoman tilan hyväksikäyttäminen, toisen erehdyttäminen tai
erehdyksen hyväksikäyttäminen ja korvauksen maksaminen tai vastaanottaminen.
Törkeän ihmiskaupan tunnusmerkistötekijöistä keinoja ovat väkivalta, uhkaus ja
kavaluus, joita on voitu käyttää myös yhdessä perustunnusmerkistön keinojen kanssa.
Uhrin riippuvainen asema ihmiskaupan tekijästä tai toisesta henkilöstä voi perustua
esimerkiksi sukulaisuus- tai velkasuhteeseen tai oleskeluun laitoksessa. Riippuvuus
toisesta voi perustua myös esimerkiksi uhrin kielitaidottomuuteen tai luvattomaan
oleskeluun maassa tai siihen, että hänen matkustusasiakirjansa ovat toisen henkilön
hallussa41. Turvaton tila voi johtua mm. taloudellisesta ahdingosta, päihteiden käytös-
tä tai nuoresta iästä. Riippuvaisen aseman ja turvattoman tila hyväksikäytöllä viitataan
ihmiskauppalisäpöytäkirjan tulkintaohjeiden mukaan kaikenlaisiin tilanteisiin, joissa
henkilöllä ei ole todellista tai hyväksyttävää vaihtoehtoa hyväksikäyttöön alistumisel-
le42. Hallituksen esityksessä tähän viitataan maininnalla, ettei yksin lähtömaan huo-
nompi elintaso osoita turvattoman tilan hyväksikäyttöä, vaan henkilön asemaa on tar-
kasteltava kokonaisuutena43.

Erehdyttäminen vastaa ihmiskauppalisäpöytäkirjassa ja ihmiskauppapuitepäätök-
sessä mainittua harhaanjohtamista. Niissä mainittua petosta vastaa törkeän ihmiskaupan
tunnusmerkistötekijä kavaluus. Erehdyttämisen täytyy koskea kokonaisuuden kannalta
olennaisia seikkoja, joten esimerkiksi vähäinen poikkeama luvatusta palkasta ei vielä
tarkoittaisi erehdyttämistä ihmiskaupan tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla44. Ka-
valuus-termiä on käytetty jo ihmisryöstön tunnusmerkistössä, jonka osalta esitöissä
on mainittu esimerkkinä lapsen vanhempien erehdyttäminen antamaan lapsensa muka
tämän kouluttamiseksi kun tarkoitus onkin ollut käyttää lasta ihmiskaupassa45. Kavaluus
on siis erehdyttämistä aivan olennaisesta seikasta, esimerkiksi työn lupaamista kotiapu-
laisena kun tarkoitus onkin käyttää työntekijää prostituutiossa46. Korvauksen maksa-
misessa ja vastaanottamisessa on kysymys toisen käyttämisestä kaupankäynnin koh-

38 HE 34/2004 vp s. 95.
39 Kts. alaviite 34.
40 HE 34/2004 vp s. 95.
41 Ibid s. 93.
42 YK:n Palermon sopimusta valmistelleen Ad Hoc –komitean tulkintaohjeet A/55/383/Add.1. s. 12.
43 HE 34/2004 vp s. 94.
44 Ibid.
45 HE 94/1993 vp s. 108.
46 HE 34/2004 vp s. 102.
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teena. Tunnusmerkistötekijä edellyttää, että korvauksen maksaminen tai vastaanot-
taminen johtaa toisen henkilön luovuttamiseen.

Kolmas ihmiskaupan tunnusmerkistön olennainen osatekijä on teon tarkoitus. Pe-
rusmuotoisen ihmiskaupan osalta niitä ovat tarkoitus saattaa47  henkilö prostituutiossa
tai siihen rinnastettavalla tavalla seksuaalisesti hyväksikäytettäväksi, pakkotyöhön tai
muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elinten tai kudosten poistaminen
taloudellisen hyötymisen tarkoituksessa. Törkeän ihmiskaupan tarkoitus voi lisäksi
olla toisen alistaminen orjuuteen, orjien kuljettaminen tai orjakauppa. Tarkoituksen ei
tarvitse toteutua, jotta kysymys olisi täytetystä rikoksesta. Rangaistavan yrityksen as-
teelle jäävä ihmiskauppa voi olla kyseessä, jos esimerkiksi yritykset henkilön värvää-
miseksi pakkotyöhön harhaanjohtavin tiedoin epäonnistuvat48.

5. Pakkotyö ihmiskaupan tarkoituksena

5.1. Määritelmiä

Seuraavaksi käsittelen ihmiskaupan pakkotyö-tunnusmerkistötekijää. Kansallisesta
lainsäädäntöratkaisusta johtuen sen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös il-
maisuun ”muu ihmisarvoa loukkaava tarkoitus” sekä orjuuteen. Suomea velvoittavissa
kansainvälisissä sopimuksissa nimittäin työvoiman hyväksikäyttöön tähtääviksi ih-
miskaupan tarkoituksiksi on lueteltu pakkotyö tai muu pakollinen työ tai pakottamalla
saadut palvelut (forced or compulsory labour or services) ja orjuus tai orjana tai
epävapaana pitämisen käytännöt (slavery or practices similar to slavery or servitude)49

tai pakkotyö tai pakollinen palvelu (forced labour of services), orjuus tai muu orjuu-
den kaltainen käytäntö (slavery or practices similar to slavory) tai orjuuden kaltaiset
olot (servitude)50. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa kielletään pitämästä ketään or-
juudessa tai orjuuden kaltaisessa pakkotyössä (slavery or servitude) ja vaatimasta ke-
tään tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä (forced or compulsory labour)51.
Pakkotyötä tai orjuuden muotoja ei kyseisissä asiakirjoissa määritellä.

Hallituksen esityksessä pakkotyö-terminologian todetaan olevan jonkin verran epä-
selvää, mistä syystä pakkotyön on ilmaisuna katsottu riittävän, kun orjuuden kaltaiset
olot (esimerkiksi velkaorjuus, maaorjuus ja pakkoavioliitot) luokitellaan pakkotyöstä

47 Sanavalinnalle ei hallituksen esityksessä anneta perusteluja. Vaarana voi olla, että ihmiskaupan tulki-
taan koskevan vain niiden henkilöiden toimintaa, joiden menettely ”aloittaa” ihmiskaupan uhrin hy-
väksikäytön. Tällainen tulkinta olisi mielestäni ihmiskauppalisäpöytäkirjan ihmiskauppapuitepäätöksen
sanamuodon vastainen.

48 Lakivaliokunta korosti mietinnössään, että ihmiskaupan tunnusmerkitön avoimia käsitteitä on tulkitta-
va suppeasti. LaVM 4/2004 vp.

49 Ihmiskauppapuitepäätöksen 1 artikla.
50 Ihmiskauppalisäpöytäkirjan 3 artikla.
51 Euroopan ihmisoikeussopimus 4 artikla.
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erillään ihmisarvoa loukkaaviksi olosuhteiksi52. Terminologian epäselvyys johtunee
eri aikakausilta peräisin olevien sopimustekstien käännösratkaisuista ja erityisesti sii-
tä, ettei suomen kielessä ole yksiselitteisesti vastaavaa ilmaisua sanalle servitude. Kun
orjuuden kaltaisissa oloissa ihminen lähes aina pakotetaan myös tekemään jotakin työtä
tai palveluksia, ihmiskaupan kriminalisoinnissa valittuun jaotteluun saattaa olla syytä
kiinnittää huomiota esimerkiksi syytettä laadittaessa, jos uhrin vapautta on rajoitettu
pakkotyön tunnusmerkit ylittävällä tavalla. Palaan tähän rajanvetoon tuonnempana.

5.2. ILO:n määritelmä pakolliselle työlle

Kuten aikaisemmin todettiin, pakkotyö on määritelty ILO:n sopimuksessa nro 29 vuo-
delta 1930. Sen 2 artiklan mukaan nimityksellä ”pakollinen työ” (forced or compulsory
labour) on ymmärrettävä kaikenlaista työtä tai palvelusta, joka jonkin rangaistuksen
uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti
tarjoutunut. Artiklassa pakollisen työn ulkopuolelle rajataan viisi erilaista toimintaa:
pakollista sotapalvelusta tarkoittavan lain nojalla vaadittu sotilaallinen työ, säännölli-
siin kansalaisvelvollisuuksiin kuuluva työ, tuomioon perustuva työ, force majour -
tilanteissa edellytetty työ sekä yhdyskunnan pienehköt työt53.

”Työ tai palvelu” on erotettava oppivelvollisuudesta ja siihen liittyvästä harjoitte-
lusta, koska oppivelvollisuudella turvataan kansainvälisesti hyväksytyllä tavalla oikeutta
koulutukseen. Koulutukseen liittyvän harjoittelun ja työnteon rajanveto voi kuitenkin
edellyttää kokonaisarvion tekemistä kaikista toiminnan osaelementeistä sen ratkaisemi-
seksi, onko yksiselitteisesti työharjoittelusta vai sittenkin pakkotyöstä54.

Työn tai palvelun vaatiminen ”rangaistuksen uhalla” tarkoittaa muitakin kuin rikosoi-
keudellisia seuraamuksia. Tyypillisiä ihmiskauppaan liittyvässä pakkotyössä ilmene-
viä rangaistuksia ovat kaikenlainen fyysinen tai seksuaalinen väkivalta, liikkumisen
rajoittaminen fyysisesti tai esimerkiksi matkustusasiakirjojen poisottamisella, palkan
pidättäminen osittain tai kokonaan maksettavaksi vasta sitten, kun työnteko päättyy,
sekä eräänlainen velkavankeus, jossa velka on esimerkiksi peräisin maahantulon jär-
jestämiskustannuksista tai kohtuuttomaksi hinnoitellusta majoituksesta ja jossa työn
alhainen hinnoittelu johtaa siihen, ettei velka pienene. Myös laittomasti maassa oleske-
levan työntekijän ilmiantaminen viranomaiselle on rangaistus, jolla uhkaaminen osal-
taan täyttää pakkotyön tunnusmerkit55.

Pakkotyön vapaaehtoisuuden puuttuminen auttaa rajaamaan pakkotyön määritel-
män ulkopuolelle ne työvoiman (lainvastaisetkin) hyväksikäytön muodot, joissa kyse
on vain minimipalkan alituksista, huonoista työsuhteen ehdoista tai haitallisesta työ-

52 HE 34/2004 vp s. 97.
53 Artikla 2, SopS 44/1935.
54 Fundamental rights at work and international labour standards s. 34–36.
55 Human Trafficking and Forced Labour Exploitation s. 20.
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oloista56. Ensinnäkin työnhaku on erotettava konkreettiseen työhön tarjoutumisesta57.
Tarjoutumisen vapaaehtoisuuden ja suostumuksen ylipäätään tulee ulottua niihin työn
olosuhteisiin, joissa henkilö kulloinkin on, ja myös kuhunkin yksittäiseen tekoon tai
toimenpiteeseen, joka työntekijään kohdistetaan58. Niiden tulee siis kattaa myös se
pakkotyön elementti, että työtä teetetään rangaistuksen, esimerkiksi fyysisen väkival-
lan uhalla. Vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen liittyy myös oikeus suostumuksen
peruuttamiseen. Vapaaehtoisuuteen perustunut työnteko voi muuttua pakkotyöksi, jos
työntekijää estetään jättämästä työnsä kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen. Työnteki-
jälle kuuluvasta vapaudesta valita työnsä ei voi tässä suhteessa pätevästi luopua59.

5.3. Rajanveto pakkotyön ja orjuuden eri muotojen välillä

Edellä läpikäydystä ILO:n pakkotyön määritelmästä käy ilmi, ettei pakkotyön tunnus-
merkistö sinänsä edellytä siihen alistettavan ihmisen vapauden erityistä rajoittamista.
Pakkotyöstä voisi siten olla kysymys silloinkin, kun sen tekijä asuu ja viettää työnteolta
jäävän vapaa-aikansa haluamallaan tavalla. Ihmiskaupan todellisuudesta saadut tiedot
kuitenkin osoittavat, ettei tällainen henkilökohtainen vapaus ole missään määrin lei-
mallista ihmiskauppaan liittyvälle työvoiman hyväksikäytölle60. Eriasteisten vapau-
teen kohdistuvien rajoitusten osalta on syytä pohtia, onko kysymys enää vain pakko-
työstä vai täyttävätkö ne orjuuden tai orjuuden kaltaisten olosuhteiden tunnusmerkit.

Orjuus on vuoden 1926 orjuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan
sellaisen henkilön tila tai olosuhde, joka on omistusoikeuden tahi jonkun siihen sisäl-
tyvän oikeuden kohteena61. Tuohon yleissopimukseen vuonna 1956 tehdyssä lisäsopi-
muksessa kielletään orjuuteen verrattavat järjestelmät ja käytännöt eli velkavankeus,
maaorjuus, pakkoavioliitot sekä lapsikauppa. Velkavankeus määritellään asemaksi tai
tilaksi, joka johtuu siitä, että velallinen on sitoutunut velan vakuudeksi suorittamaan
henkilökohtaisia palveluksiaan tai takaamaan sellaisten henkilöiden henkilökohtaisesti
palvelukset, jotka ovat hänestä riippuvaisia, jos näiden palveluksien kohtuullinen arvo
ei vaikuta velan suoritukseen tai jos näiden palvelusten aika ei ole rajoitettu tai niiden
luonne määrätty. Maaorjuus on asema tai tila, jossa henkilö lain, tavan tai sopimuksen
nojalla on velvoitettu elämään ja tekemään työtä toiselle henkilölle kuuluvalla maalla

56 A global alliance against forced labour s. 5 ja Report of the Experts Group on Trafficking in Human
Beings s. 49–50.

57 Fundamental rights at work and international labour standards s. 36.
58 Human Trafficking and Forced Labour Exploitation s. 22, A global alliance against forced labour s. 5

ja Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings s. 50.
59 Fundamental rights at work and international labour standards s. 38.
60 Italiassa ilmeni vuonna 2006 ihmiskauppatapaus, jossa uhrit tekivät työtä ja asuivat aseellisten varti-

joiden valvonnassa keskitysleiriolosuhteissa. Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. s. 112–
113.

61 Artikla 1, SopS 27/1927.
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ja tekemään tälle henkilölle vastiketta vastaan tai ilmaiseksi joitakin määrättyjä palve-
luksia olematta vapaa muuttamaan asemaansa62.

Kuten jo aikaisemmin todettiin, hallituksen esityksen mukaan orjuuden kaltaiset
olot sisältyvät muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Jos kysymys on varsinaises-
ta orjuudesta, teosta rangaistaan törkeänä ihmiskauppana63. Tällä varsinaisella orjuu-
della tarkoitetaan vuoden 1926 yleissopimuksessa määriteltyä orjuutta mutta ei vuo-
den 1956 lisäsopimuksessa määriteltyjä järjestelmiä ja käytäntöjä. Valittu linjaus he-
rättää kysymyksiä. Vuoden 1926 yleissopimukseen otettua orjuuden määritelmää on
vaikea ymmärtää ”varsinaisen” orjuuden määritelmäksi. Määritelmän sisältö nimit-
täin vesittyi lopulliseen muotoonsa, jotta sopimusta laatimassa olleet siirtomaavallat
saattoivat itse allekirjoittaa sopimuksen velvoittamaan myös enemmän tai vähemmän
kontrollissaan olleita siirtomaitaan. Yleissopimukseen johtaneessa taustatyössä olivat
jo esillä sittemmin vuoden 1956 lisäsopimukseen kirjatut orjuuden muodot ja jopa
pakkotyö, mutta niiden nimeämisestä luovuttiin edellä kerrotusta syystä64. Kuitenkin
sopimuksen 2 artiklan b-kohtaan otettiin velvoite pyrkiä orjuuden täydelliseen lopet-
tamiseen sen kaikissa muodoissa. Myös vuoden 1956 lisäsopimuksen 1 artiklan viit-
taus vuoden 1926 orjuuden määritelmään65  osoittaa, ettei näiden sopimusten määritel-
miä voida tulkita hallituksen esityksessä tehdyllä tavalla.

Rajanvetoa pakkotyön ja orjuuden välillä havainnollistaa Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen (EIT) ratkaisu Siliadin vastaan Ranska vuodelta 2005, jossa kysymys
oli oikeuden mielestä paitsi pakkotyöstä, myös orjuuden kaltaisista oloista. Valittaja
eli 15-vuotias tyttö tuli Togosta Ranskaan isänsä suostumuksella sukulaisnaisen luok-
se turistiviisumilla. Tarkoitus oli, että hän tekisi jonkin aikaa työtä sukulaiselle ja pää-
sisi sen jälkeen kouluun. Sukulainen oli myös luvannut huolehtia tytön maassaoleskelun
edellytyksistä. Toisin kuin oli sovittu, tyttö ”lainattiin” toiseen perheeseen, jossa hän
joutui tekemään palkatta kotitöitä ja kaitsemaan lapsia 15 tuntia päivässä, seitsemänä
päivänä viikossa. Hän sai poistua asunnosta vain viedessään lapsia kouluun tai muihin
aktiviteetteihin sekä joskus käydäkseen kirkossa. Hänen oleskelunsa maassa oli turisti-
viisumin umpeuduttua laitonta, ja uudet ”työnantajat” ruokkivat hänen pelkoaan jäädä
kiinni. Kyse oli tuomioistuimien mielestä pakkotyöstä. Kun tytöllä ei tässä tilanteessa
myöskään ollut toivoa olosuhteidensa paranemisesta, tuomioistuin katsoi, että häntä
oli pidetty orjuuden kaltaisissa oloissa.

62 Artikla 1, SopS 17/1957. Artiklassa velvoitetaan näiden orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytän-
nön kitkemiseen, oli ne otettu vuoden 1926 yleissopimuksen orjuuden määritelmässä huomioon tai ei.

63 HE 34/2004 vp s. 97.
64 Miers ss. 111–130.
65 Kts. alaviite 62.
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6. Ihmiskaupan suhde kiskonnantapaiseen työsyrjintään

Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä säädetään rikoslain 47 luvun 3 a §:ssä, joka tuli
voimaan 1.5.2004. Sen nojalla työnantaja tai tämän edustaja, joka työsyrjinnässä aset-
taa työntekijän tai työhakijan huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväk-
si tämän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä,
ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kahdeksi vuodeksi. Kysymys on työsyrjinnän erityistilanteesta, ei työsyrjinnän
kvalifioidusta muodosta, mistä syystä teolta ei edellytetä kokonaistörkeyttä. Säännös
syrjäyttää erityissäännöksenä myös kiskonnan (rikoslaki 36 luku 6 §), mutta ei törkeää
kiskontaa (rikoslaki 36 luku 7 §).

Kiskonnantapaisen työsyrjinnän kriminalisoinnilla halutaan turvata yhdenvertai-
suutta ja suojata työsuhteen heikompaa osapuolta. Säädös liittyi lakipakettiin, jolla
haluttiin tehostaa ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden ehtojen lainmukaisuu-
den valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta66. Säädös on laadittu mitä ilmeisimmin ulko-
maalaisia työntekijöitä ajatellen mutta ei rajoitu heihin. Esimerkiksi nuorten työnteki-
jöiden oikeuksia voidaan loukata kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkit täyt-
tävällä tavalla.

Kiskonnantapaisen työsyrjinnän on pelätty valtaavan parituksen tavoin alaa perus-
muotoiselta ihmiskauppa-rikokselta lainsoveltamisessa. Tunnusmerkistöjen yksityis-
kohtainen vertailu kuitenkin osoittaa, ettei kiskonnantapainen työsyrjintä ole ihmis-
kaupan tai pakkotyön lievempi tekomuoto. Kiskonnantapaisen työsyrjinnän taustalla
olevassa työsyrjintä-tunnusmerkistössä epäedulliseen asemaan asettamisen sisältöä ei
ole määritelty tai rajattu. Tyypillisesti kysymys on minimipalkan alituksista, huonoista
työsuhteen ehdoista tai haitallisesta työoloista67, jotka eivät ole pakkotyön tunnusmer-
kistötekijöitä. Mitään ihmiskauppatunnusmerkistössä lueteltujen keinojen käyttöä ei
edellytetä, eli työntekijää ei tarvitse esimerkiksi johtaa harhaan työehtojen normien-
mukaisuudesta. Rajanveto pakkotyöhön on usein tehtävissä myös vapaaehtoisuuden
olemassaolon tai puuttumisen kautta.

7. Loppupäätelmiä

Ihmiskauppaan ilmiönä ja sen tunnusmerkistötekijöihin, erityisesti pakkotyöhön, liit-
tyy paljon mielikuvia, jotka voivat ohjata ilmiön tunnistamiseen ja sitä koskevien nor-
mien soveltamiseen liittyvää harkintaa väärille jäljille. Käyttämällä hyväksi ILO:n

66 HE 151/2003 vp ss. 8–10.
67 Komission ehdotuksessa ihmiskauppapuitepäätökseksi (KOM (2000) 854 lopull.) esitettiin rangaistavaksi

ihmiskauppa hyväksikäyttötarkoituksessa tavalla, joka on työmarkkinalainsäädännön vastainen työ-
ehtojen, palkan sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten osalta. Parlamentin mietinnössä A5-0183/
2001 ehdotusta kritisoitiin, ja neuvoston käsittelyssä lopullinen sanamuoto otettiin työn pohjaksi jo
maaliskuussa 2001 (7526/01 DROIPEN 30 MIGR 21).
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pakkotyön yksityiskohtaista määritelmää ihmiskaupan pakkotyö-tunnusmerkistötekijän
olemassaolon tai puuttumisen pitäisi mielestäni olla varsin helposti ratkaistavissa.
Määritelmän tarkempi läpikäynti kuitenkin puuttuu lain esitöistä, mikä voi johtaa lain-
soveltajaa harhaan eli pitämään itse pakkotyön määritelmää jollakin tavalla epäselvänä.
Orjuuden ja sen kaltaisten olosuhteiden määritelmät eivät ole yhtä yksityiskohtaisia,
mutta niidenkin sisällöstä on saatavissa tulkinta-apua kansainvälisistä instrumenteista.
Orjuus eri muodoissaan on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle ja oikeusjärjestelmälle
vieras ilmiö, mutta ihmiskauppa nykyajan orjuutena saattaa tuoda sen meilläkin oi-
keudellisen arvioinnin kohteeksi.

Ihmiskaupan tunnistamisen tärkeyttä osoittaa edellä kohdassa 5.3. selostettu EIT:n
Siliadin-ratkaisu. Siinä Ranskan todettiin rikkoneen ihmisoikeussopimusta, kun sen
rikoslaki ei taannut riittävää turvaa pakkotyöhön joutuneelle tytölle. Tapaukseen so-
veltuva kriminalisointi löytyi kyllä Ranskan rikoslaista, mutta tuomioistuinten kyvyt-
tömyys ilmiön tunnistamiseen johti ihmisoikeuksien loukkaukseen. Alioikeus oli ni-
mittäin tuominnut ”työantajat” työvoiman palkattomasta hyväksikäytöstä, mutta muu-
toksenhakutuomioistuin kumosi tuomion katsoen, että ranskankielentaitoisena tyttö
oli sekä voinut että saanut poistua asunnosta eikä hän ollut koskaan valittanut olosuh-
teistaan muille. Häntä ei ollut siten pidetty palkattomassa työssä saati orjuudessa. Syyt-
täjä tyytyi tähän päätökseen ilmoittaen tytölle, että muutoksenhakutuomioistuimen har-
kintavallassaan tekemä ratkaisu oli perustunut tosiasioihin, mistä syystä perusteita
valitusluvan hakemiselle ei ollut. Tytön valituksesta kassaatio-oikeus kumosi muu-
toksenhakutuomioistuimen tuomion ja palautti vahingonkorvausasian uudelleen käsi-
teltäväksi, mutta syyttäjän tyydyttyä muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisuun ”työn-
antajat” jäivät rangaistuksetta.

Tapauksen valossa näyttää olevan tärkeää, että tunnistaakseen ihmiskaupan lainsovel-
tajat ovat selvillä paitsi ihmiskaupan todellisuudesta myös sen kriminalisoinnin taustalla
vaikuttavista periaatteista. Esimerkiksi ihmiskaupan uhrin suostumuksen merkitykset-
tömyydestä lainkäyttäjien voidaan olettaa tietävän, vaikka siitä ei laissa ole mainintaa.
Kuitenkin paritukseen liittyneen ihmiskaupan arvioinnissa oikeus on saattanut viitata
asianomistajien aikaisempaan suhtautumiseen prostituutioonsa osoituksena siitä, ettei
kyse ollut ihmiskaupasta, vaikka naisia olisi tuomionkin mukaan esimerkiksi uhkailtu
väkivallalla68. Vastaavanlainen tunnistamisongelma voisi pakkotyöhön liittyvässä ih-
miskaupassa suhteessa kiskonnantapaiseen työsyrjintään johtaa esimerkiksi siihen, ettei
ihmiskaupan uhreja hyväksikäyttävää yritystä tuomittaisi yhteisösakkoon, kun oikeus-
henkilön rangaistusvastuuta ei sovelleta kiskonnantapaiseen työsyrjintään mutta ih-
miskauppaan kyllä.

68 Helsingin käräjäoikeus 20.7.2006 nro 6857. Roth on kritisoinut tuomiota mm. tältä osin tavalla, johon
on helppo yhtyä. Kts. Roth s. 430–435.
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