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mukaan prosessiin ja  mitkä ovat niiden tehtävät auttamisprosessin eri tilanteissa.  

Kyproksella tehdyn kvalitatiivisen haastattelun pohjalta  sain realistista tietoa myös  
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1  Johdatus 

Ihmiskauppa on tullut enemmän näkyville myös meidän yhteiskunnassamme. Ihmiskauppa on 

ongelmana laaja. Siihen liittyy monta eri tekijää ja sen ympärillä tapahtuva toiminta ylittää 

useankin maan rajoja. Se luo omat haasteensa ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Viranomais- 

yhteistyön tulisi olla saumatonta, yli maan rajojen menevää toimintaa. Kyproksella on tällä 

hetkellä Euroopan pahin tilanne naisiin kohdistuvan ihmiskaupan osalta asukaslukuun 

nähden. 

Lopputyössäni keskityn Kyproksen tilanteeseen ja siellä ihmiskauppiaiden kohteeksi 

joutuneisiin naisiin. Rajasin sen näin, koska ihmiskauppaa on eri muodoissa niin paljon 

ympäri maailmaa. Ihmiskaupan uhrien auttamisen kaava on joka tapauksessa samanlainen 

ympäri maailman. Ihmiskauppa on ala, joka leviää ja yltää yhä useammille aloille. 

Virheellisesti ajatellaan, että ihmiskauppa on  itsensä myymistä eli prostituutiota. Tämä 

käsitys on kuitenkin vajavainen ja väärä. Ero on siinä, että oikeassa prostituutiossa ihminen 

myy itseänsä omasta tahdostaan. Siihen ei häntä kukaan pakota. Ihmiskauppa on tuonut 

prostituutioon tämän pakottamisen. Ihmiset pakotetaan ja alistetaan myymään itseään ilman 

omaa tahtoa. 

Haastattelin naista, joka on muuttanut Kyprokselle muutama vuosi sitten. Hän on töissä 

järjestössä, joka auttaa ihmiskaupan uhreja. Hän tekee työtä olosuhteissa, jossa ihmishenki ei 

ole minkään arvoinen. Tämän vuoksi en käytä lopputyössäni hänen nimeään. Hän saattaa 

itsensä vaaraan etsiessään ja auttaessaan ihmiskaupan uhreja. Mielenkiintoni heräsi ja halusin 

tietää lisää ihmiskaupasta. 

Matkustin Kyprokselle ja tutustuin naiseen henkilökohtaisesti. Hän on työskennellyt lähellä 

ihmiskaupan uhreja ja häneltä sain realistista tietoa uhrien auttamisjärjestelmästä. Tein hänelle 

ihmiskauppaan liittyen kvalitatiivisen haastattelun.  

Tavoitteeni oli kartoittaa naisiin kohdistuvaa ihmiskauppaa Kyproksella, miten uhrin 

tunnistaa ja kuinka uhrien auttamisjärjestelmä Kyproksella todellisuudessa toimii.  

Tarkastelen käsitettä ihmiskauppa. Kuka on yleisin ihmiskaupan uhri,  mitä vaiheita 

ihmiskaupan uhrien auttamisprosessiin kuuluu ja miten se toimii? Tuon esiin miten 

Kyproksen yhteiskunta ja eri tahojen viranomaiset ovat mukana auttamisjärjestelmässä. Liitän 

mukaan tietoa ihmiskaupan uhrien värväämisestä, matkasta päämäärämaahansa, 
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elinolosuhteista ja uhrien prosessista auttamisjärjestelmässä sekä katsauksen Kyproksen 

lainsäädäntöön asian osalta ja uuden viisumikäytännön. Yhteenvedossa nostan esille 

yhteiskunnan instanssien epäkohtia, jotka vaikuttavat uhrin auttamisprosessin 

epäonnistumiseen.  

Miten Kypros huolehtii ihmiskaupan uhreista? Mitä instansseja on osallisena prosessissa? 

Käyn läpi lainsäädäntöä. Mitä laki sanoo ihmiskaupasta Kyproksella? Tarkastelen myös 

ihmiskaupan uhrien viisumitilannetta. Hallitus uudisti uhreilla yleisesti käytettävää 

artistiviisumia. Mitä uusi viisumi toi tullessaan ja miten se toimii? 

Lopputyöni alkaa selvityksellä kuka on uhri, uhrien värväystilanteesta ja kuinka he päätyvät 

Kyprokselle. Ihmiskauppaepäilystä tehdään ilmoitus ja uhri yritetään saada anti-trafficking -

poliisin haastateltavaksi. Mikäli anti-trafficking -poliisi tunnistaa naisen ihmiskaupan uhriksi, 

asia siirtyy rikostutkinnalle. He tekevät omat tutkimuksensa ja uhrin elämä riippuu 

käytännössä heidän tutkimustuloksestaan. Karkoitetaanko heidät kotimaahansa vai 

uskaltautuuko uhri todistajaksi? Uhri pääsee valtion suojalaitokseen, missä hänellä on noin 

kuukausi aikaa päättää haluaako hän todistaa ihmiskauppiaita vastaan. Lopputyöni tavoite oli 

ottaa selville naispuolisen ihmiskauppauhrin avustusprosessin toimivuus Kyproksella. 

Vuonna 2007 Kyproksella otettiin käyttöön uusi laki ihmiskaupasta. Vanhaa viisumikäytäntöä 

myös muutettiin vuonna 2008, mutta heikkoja kohtia on siinäkin jo ilmentynyt. USA:n 

ulkoministeriö kartoittaa ihmiskauppatilannetta maailmanlaajuisesti ja on laatinut Tier-

asteikon, joka osoittaa maiden toiminnan ja osallistumisen ihmiskaupan ehkäisyn ja torjunnan 

tehostamiseksi. 

Ne ihmiskaupan uhrit, jotka pääsevät sosiaalisten palvelujen piiriin tarvitsevat ammattiauttajia 

ympärilleen. Ihmiskaupan uhri on pahoin traumatisoitunut. Suomalainen sosionomi ei suoraan 

koulusta ole valmis auttamaan ihmiskaupan uhria vaikka tietotaitoa löytyykin. Ihmiskaupan 

uhrien kanssa työskentely on erittäin herkkää. Jotta auttamisprosessista tulisi kattava ja 

turvallinen uhrille, tarvitaan lisätietoa ja kurssitusta asiaan. Sosiaaliala on siinä mielessä 

kattava, että työssä näkee monia erilaisia ihmiskohtaloita. Ihmiskaupan uhri Suomessa on 

kuitenkin vielä sen verran tuore ilmiö, että valistusta ja ohjeistusta heidän auttamisekseen 

tarvitaan. Kuinka moni valmistuva sosionomi tietää ja hallitsee sen yhteiskunnallisen 

prosessin, jonka ihmiskaupan uhri joutuu läpikäymään? 
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Tutkimuksessani otin selvää, miten Kypros huolehtii naispuolisista ihmiskaupan uhreistaan. 

Kyproksen auttamisjärjestelmä on pääpiirteittäin sama myös täällä Suomessa. Byrokratiassa 

ja työresurssien määrissä eri maiden välillä on toki eroavaisuuksia.  

 

2  Ihmiskauppa maailmanlaajuisena ilmiönä 

Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta. Ihmiskaupan laajuudesta ei ole olemassa tarkkoja lukuja, 

koska se osataan pitää hyvin piilossa. Ihmiskaupan uhreja on arvioitu maailmassa olevan 

27 000 000, joista 80 % olisi naisia ja näistä jopa 50 % alaikäisiä. (The Mediterranean 

Institute of Gender Studies, 2007:6) 

Ihmiskauppaa ilmenee ympäri maailman. Ihmiskaupan uhreiksi joutuu heikossa asemassa 

olevia lapsia, naisia ja miehiä. Ihmiskauppaa on lasten, naisten ja miesten kuljettaminen ja 

myyminen hyväksikäytettäviksi pakko- ja seksityöhön.  Uhreja käytetään esimerkiksi 

prostituutiossa, laittomina työntekijöinä, lapsisotilaina, elintenluovuttajina ja kaupallisilla 

avioliitto- ja adoptiomarkkinoilla. Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ilmiö. Se on 

monitahoinen ja vaikeasti määriteltävissä.  

Syitä ihmiskauppaan on monia, esimerkiksi lähtöalueen poliittinen, sosiaalinen ja/tai 

taloudellinen heikkous. Kasvuaan jatkava kansainvälinen rikollisuus ja sen leviäminen  avaa 

ihmiskaupalle uusia kanavia.  

1700-1800 –luvulla, orjuuden ollessa USA:ssa sallittua, yhden orjan hinta oli 40 000 dollaria. 

Orja oli yleensä vahva mies, joka teki raskasta työtä esimerkiksi rakennuksilla ja pelloilla. 

Nykyaikana tuolla samalla rahalla saa 8 000 orjaa, jotka ulkoiselta olemukseltaan ovat nuoria 

ja nättejä tyttöjä/naisia ja joiden tehtävänä on seksuaalinen viihdyttäminen. Amerikka on iso 

maa. Tämä mahdollistaa sen, että Amerikassa ihmiskaupan uhreja ei tarvitse yleensä tuoda 

ulkomailta vaan ihmiskauppaa tapahtuu Amerikan mantereen sisällä ja eri osavaltioiden 

välillä. 

Valitettavan usein ihmiskauppa yhdistetään prostituutioon. ”Tarkasteltaessa prostituutiota 

organisoidun rikollisuuden yhteydessä huomio on kohdistunut pakkoprostituutioon eli 

naiskauppaan. Prostituution tarkastelu on siinä irrotettu aikaisemmasta kontekstistaan, jossa 

oleellista oli prostituution vähentäminen, ja siirretty se uuteen yhteyteen, organisoituun 

rikollisuuteen, jonka vähentäminen on keskeinen tavoite. Nyt prostituoitu nähdään rikoksen 
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uhrina, kun hänet aikaisemmin nähtiin onnettomien olosuhteiden uhrina.” (Niemi-Kiesiläinen. 

3/2004, 455). 

EU:n komissio on antanut Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n 

strategian vuosiksi 2012-2016. Siinä kerrotaan ihmiskaupan nykytilanteesta. Ihmiskauppa on 

orjakaupan nykymuoto ja tuottoisa rikollisuuden muoto, jonka harjoittajat keräävät vuosittain 

kymmenien miljardien eurojen voitot.  

Komission syyskuussa 2011 kokoamia tietoja on analysoitu ja selvityksen mukaan valtaosa 

uhreista EU:n alueelta on lähtöisin Romaniasta, Bulgariasta, Puolasta ja Unkarista. EU:n 

ulkopuolisista maista eniten uhreja oli Nigeriasta, Vietnamista, Ukrainasta, Venäjältä ja 

Kiinasta.  

Selvityksen mukaan ihmiskauppa on monitahoinen kansainvälinen ilmiö, jonka taustatekijöitä 

ovat köyhyys, demokratian juurtumattomuus, sukupuolten epätasa-arvo ja naisiin kohdistuva 

väkivalta, konfliktit ja niiden jälkitilanteet, yhteiskuntaan kuulumattomuus, puutteelliset 

työllistymis-, koulunkäynti- ja muut mahdollisuudet, lapsityövoiman käyttö ja syrjintä. 

Tavoitteena strategialla on saada viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jos he ovat 

tietoisia ihmiskaupasta tai tilanteesta, jossa ihminen on vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. 

Strategian viisi ensisijaista tavoitetta on: 

1. Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen, suojeleminen ja auttaminen 

2. Ihmiskaupan ehkäisytoimien tehostaminen 

3. Syytteen nostaminen ihmiskauppiaita vastaan aiempaa herkemmin 

4. Tärkeimpien toimijoiden välisen koordinoinnin ja yhteistyön tehostaminen sekä politiikan 

johdonmukaisuuden lisääminen 

5. Tietämyksen lisääminen ihmiskaupan kaikkiin muotoihin liittyvistä uusista huolenaiheista 

ja tehokas reagointi niihin. 

EU:n ihmiskauppadirektiivin mukaisesti komissio arvioi huhtikuuhun 2015 mennessä missä 

määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joita direktiivi edellyttää. Komissio esittää 

arvionsa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tavoitteena on, että vuonna 2016 
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annettavassa kertomuksessa saadaan arvioitua kansallisen lainsäädännön vaikutus, mikä 

kriminalisoisi ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen käytön.  

Suomen rikoslaissa (2004/650) 25/3 ja 3a§ mukaan ihmiskauppa, törkeä ihmiskauppa ja 

kummankin yritys ovat rangaistavia tekoja. Rangaistus ihmiskaupasta on vähintään 4 

kuukautta ja enintään 6 vuotta vankeutta. Törkeästä ihmiskaupasta rangaistusasteikko on 2-10 

vuotta vankeutta.  

Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi vuonna 2012 vuosittaisen ihmiskauppaa koskevan 

raporttinsa. Raportin mukaan Viro ja Valko-Venäjä eivät täysin täytä vaatimuksia 

ihmiskaupan poistamiseksi, vaikka niiden katsotaankin tehneen ponnisteluja 

vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi. Nämä maat kuuluvat amerikkalaisraportissa niin 

kutsuttuun Tier 2 -ryhmään. 

Tästä kyseisestä ihmiskaupparaportista on tullut Kaakkois-Aasian maiden hallituksille yhä 

arempi asia. Amerikkalaisapu uhkaa katketa niiltä mailta, joiden katsotaan suhtautuvan 

välinpitämättömästi ihmiskaupan vastaiseen taisteluun. 

Tämänvuotisessa raportissaan Yhdysvallat kohotti tarkkailulistalla ns. kakkosryhmään 

Filippiinit, Singaporen ja Laosin, vaikka väärinkäytöksiä amerikkalaisten mukaan tapahtuukin 

ympäri Aasiaa jatkuvasti. Etelä-Korea ja Taiwan ovat amerikkalaisten silmissä ainoat Aasian 

maat, jotka kuuluvat ihmiskaupan kitkemisten todesta ottaneeseen ykkösryhmään. 

Mikäli jokin maa pysyy kahtena peräkkäisenä vuonna ihmiskaupan tarkkailulistalla, seuraa 

automaattinen putoaminen huonoimpaan Tier 3 -ryhmään. Amerikkalaisten silmissä tähän 

kolmosryhmään kuuluvat muun muassa Pohjois-Korea, Myanmar ja Papua-Uusi-Guinea. 

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan ihmiskaupan uhreja on miljoonia ympäri maailman. 

Raportin julkaisun yhteydessä se kehottikin eri maiden hallituksia ryhtymään toimiin 

ongelman kitkemiseksi.  

USA:n suurlähetystö on ainut luotettava instanssi joka on tutkinut, kartoittanut ja tilastoinut 

ihmiskaupan tilannetta Kyproksella. Ihmiskaupasta käytetään Tier-asteikkoa. Tilastossa on 3 

luokkaa, joihin eri maiden ihmiskauppatilanteet kategorioidaan. Siinä otetaan huomioon maan 

ihmiskauppatilanne, sen ennaltaehkäisy, tehtävät toimenpiteet eri instansseissa, 

turvatoimenpiteet sekä uhrien auttaminen: 
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Tier-1 on tilanne, missä maa työskentelee kovasti ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Jos 

ihmiskauppaa havaitaan, yhteiskunnalla on hyvä tietotaito ja valmiudet selviytyä ihmiskaupan 

mukanaan tuomista haasteista. 

Tier-2 on tilanne, missä on ryhdytty toimimaan ihmiskauppaa vastaan, mutta paljon on vielä 

tehtävää. 

Tier-3 on tilanne, missä ihmiskauppaa esiintyy, mutta yhteiskunta ei tee asialle mitään. 

Kypros on toimineen päässyt nousemaan asteikolta Tier-3 asteikolle Tier-2, mikä tarkoittaa, 

että jotain parannuksia on tehty, mutta paljon olisi vielä tehtävää. 

Kyproksen USA:n lähetystön nettisivuilla 

(http://cyprus.usembassy.gov/tip_2012_cyprus_en_jun12.html 25.3.2013) nähdään ero  

Kyproksen eri puolien välillä: 

“Turkish Cypriot authorities did not conduct any anti-trafficking awareness campaigns during 

the reporting period.” 

“The northern area of Cyprus is administered by Turkish Cypriots; the area has declared itself 

the “Turkish Republic of Northern Cyprus” (“TRNC”). The United States does not recognize 

the “TRNC,” nor does any other country except Turkey. The area administered by Turkish 

Cypriots is a destination for women originating from Eastern European countries and 

subjected to conditions of forced prostitution. The “TRNC” does not fully comply with the 

minimum standards for the elimination of trafficking and does not appear to be making 

significant efforts to do so. If the “TRNC” were assigned a formal ranking in this report, it 

would likely be Tier 3.” “This area continued to be a zone of impunity for trafficking.” 

USA:n lähetystön tutkimukset Kyproksen Kreikan ja Turkin puoleisista eroista selittyvät 

osaksi sillä, että lainsäädäntö Turkin puolella on erilainen. Huomioitavaa on, että tässäkin 

virallisessa tekstissä käytetään ihmiskaupasta sanaa pakkoprostituutio.  

 

3  Analyysi: Tapaus Kypros 

Kypros on jakautunut kahteen osaan: kreikkalaiskyproslaisiin n. 80 % sekä 

turkkilaiskyproslaisiin n. 20 % kansalaisista. Tällä hetkellä vallassa on 

kreikkalaiskyproslainen presidentti,  konservatiivinen oikeistopoliitikko Nicos Anastasiades. 

http://cyprus.usembassy.gov/tip_2012_cyprus_en_jun12.html
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Varapresidenttipaikkaa, johon turkkilaiskyproslaisilla olisi mahdollisuus, ei ole täytetty.  

Kyproksen ihmiskauppatilanne on Euroopan pahin väkilukuun nähden.  

Kypros on saanut siitä kansainvälisesti huomautuksia ja asiaan on alettu kiinnittää huomiota 

muiden maiden painostuksesta. Ero kreikkalaiskyproslaisen ja –turkkilaisen Kyproksen välillä 

on suuri. Turkkilaisella puolella Kabaree-toiminta on laillistettua toimintaa. Kabaree-

bisneksestä löytyy paljon  ihmiskaupan uhreja. Muita paikkoja ovat esimerkiksi  tavalliset 

kahvilat ja ravintolat.  

Vuoden 2012 ihmiskaupan uhreista saadaan virallinen lukumäärä huhtikuun 2013 lopulla. 

Arvio uhrien lukumäärästä liikkuu  noin kolmessakymmenessä. Täytyy muistaa, että tähän 

lasketaan siis vain ne uhrit, jotka on uhreiksi tunnistettu. Käytännössä lukumäärä on aina 

suurempi. 

Ihmiskaupan uhrit ovat  hyvin vartioituja, mikä tekee ihmiskaupan tunnistamisesta ja 

auttamisprosessista erittäin haastavaa. Heillä on valvonta päällä 24 tuntia vuorokaudessa. 

Joskus ihmiskaupan uhri saa tunnin ”vapaan”, mutta silloinkin vartijat seuraavat tilannetta. 

Näin tehdään suhteellisen mahdottomaksi se, että uhrit pääsisivät vapaaksi. Valvonnan ollessa 

päällä, he eivät saa olla tekemisissä kenenkään ulkopuolisen kanssa. Näin ihmiskauppaa 

pyörittävä liiga minimoi lavertelun, ihmiskaupan ilmiannon ja uhrin mahdollisuuden avun 

saamiseen.  

 

3.1  Ihmiskaupan uhri 

Ihmiskaupan uhri tulee Kyprokselle yleensä maamiehensä tai sukulaisensa värväämänä. 

Zimmerman (2003, 31) ottaa esiin juuri tämän värväyksen muodon. Tässä vanhempia ja 

sukulaisia lähestytään värvääjien hankkiessa tyttöjä ja naisia kauppatavarakseen. 

Värväys perustuu välittäjien hyvin suunniteltuihin tarinoihin, joilla uhreja harhautetaan. 

Uhreille luvataan houkuttelevia työpaikkoja: mallin, siivoojan, lastenhoitajan tai tanssijan 

töitä. Sipaviciene (2002, 14-15): ”Uhriin pyritään luomaan luottamuksellinen suhde ja 

vakuutellaan häntä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta.”  

Uhrin elinolosuhteet omassa maassaan on jo valmiiksi heikot, joten hän uskoo helposti  

parempaan elämään ulkomailla. Suuressa osassa tapauksia joku lähisuvusta hyötyy 
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rahallisesti, kun uhri saadaan lähtemään ulkomaille työntekoon. Käytännössä asia etenee niin, 

että esimerkiksi enolle kerrotaan tarvittavan juuri sisarentyttären tapaista työvoimaa 

ulkomailla. Eno puhuu sisaren tyttärelle tästä hienosta mahdollisuudesta ja näin tyttö/nainen 

lähtee onnellisena matkalle tuntemattomaan. Tyttö/nainen saa voimaa ja uskallusta siitä 

visiosta, että elämä helpottuu ja loppuelämä on taloudellisesti turvattu kun hän palaa takaisin 

kotiin.  

Näitä sukulaisvärvääjiä on kahdenlaisia. Toiset tietävät entuudestaan minkälaisiin 

olosuhteisiin uhrit joutuvat. He käyttävät silti tilaisuuden helposta rahasta hyväkseen ja etsivät 

suvustaan sopivia henkilöitä lähtemään ulkomaille töihin. Toinen osa sukulaisvärvääjistä on 

täysin päinvastaisia. He eivät tiedä todellisesta tilanteesta mitään ja hyvässä uskossa he 

lähettävät vaikka tyttärensä matkaan. Tilanne selitetään heille uskottavasti ja kun muistaa 

uhrien sekä heidän perheensä vaikeat lähtökohdat, on työpaikka todella tervetullut ehdotus. 

Ihmiskaupan uhreista suurin osa on siis naisia. Köyhyys, alhainen koulutustaso ja epätasa-

arvoisuus helpottavat värvääjien toimeksiantoa. Uhrien heikko asema on etu värvääjille. Osa 

uhreista saattaa jo kotimaassaan tietää joutuvansa myymään itseään. Heille on kuitenkin 

kerrottu, että heille maksetaan siitä hyvin, he saavat päättää kuinka monta asiakasta he 

haluavat vastaanottaa päivän mittaan ja voivat palata takaisin kotimaahansa kun haluavat. 

Vaikka työ olisikin itsensä myymistä uhrit ajattelevat, että he lähtevät, myyvät itseään ja 

palaavat sitten kotiin rikkaina ja unohtavat, miten raha oli hankittu.  

Rikolliset/värvääjät voivat kuulua mihin tahansa ikäluokkaan, koulutustasoon tai 

kansalaisuuteen. Naiset osallistuvat ihmiskauppaan miesten rinnalla enenevässä määrin. Usein 

rikollisryhmillä on vahvat kansalliset siteet ihmiskaupan kohteena olevaan maahan.  

 

3.2 Ihmiskauppa ja prostituutio 

Rajanvetäminen ihmiskaupan ja prostituution välille on haastavaa. Ihmiskauppaan liittyy aina 

vapauden riistoa, painostamista, pelottelua, liikkumisvapauden rajoittamista ja valheellista 

houkuttelemista. Rikosoikeudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihmiskauppa on vakavampi 

rikos kuin paritus. Ihmiskaupaksi luokitellaan myös sellainen tilanne,  jossa prostituutioon 

vapaaehtoisesti lähtenyt henkilö myöhemmin menettää vapautensa ja itsemääräämis 

oikeutensa.  
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United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC:n (2006,  33) mukaan seksuaalinen 

hyväksikäyttö on ihmiskaupan kansainvälisesti raportoiduin riiston muoto.  Pakotettu 

prostituutio koskee etenkin naisia ja tyttöjä, sillä heteroseksuaalinen prostituutio on yhä 

ihmiskaupan suurin ja tuottavin muoto. 

UNODC (2006,  69) kertoo myös, että ihmiskauppa on pääasiallisesti järjestäytyneiden 

rikollisryhmien käsissä. Useimmat näistä rikollisjärjestöistä toimivat ihmiskaupan lisäksi mm. 

laittomassa huume- ja asevälityksessä.  

Nämä rikollisryhmät ovat järjestäytyneet  väkivallalla ja tiukalla kurilla toimivaksi 

hierarkiseksi ryhmäksi, jolle tunnusomaista on vahva kansallinen leima ja yksijohtajuus, tai 

löyhäksi joukoksi, jota pieni ydinjoukko ohjaa. Heillä kansallisuus ei nouse niin suureksi 

yhteiseksi tekijäksi vaan joustavat toimintatavat, jotka takaavat parhaan taloudellisen tuoton. 

Molemmille ryhmille on kuitenkin ominaista väkivallan käyttö toimissaan. 

Värvääjillä on erilaisia taktiikoita käytössään: Albanian rikollisryhmät tunnetaan raa’asta 

väkivallastaan. He murtavat uhrinsa prostituutioon raiskaamalla, kun taas nigerialaiset uhrit 

alistetaan usein erilaisiin voodoo-riitteihin.  

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ja Yhdistyneet Kansakunnat (YK) arvioivat 

järjestäytyneen rikollisuuden tuottojen ihmiskaupan osalta nousevan maailmanlaajuisesti noin 

7-10 miljardiin dollariin vuodessa.  

Europol (2005,  16, 28) kertoo, että liettualaisen naisen hinta vaihtelee 2 200-6 600 euron 

välillä ja parittaja tienaa rahansa takaisin muutamassa päivässä. Makedonialainen 

baarinomistaja arvioi tienaavansa yhdellä naisella noin 10 000 -15 000 euroa kuukaudessa.  

 

3.3 Uhrin siirtymävaihe Kyprokselle 

Ihmiskauppaa tapahtuu niin maan rajojen sisäpuolella kuin rajojen ylittävänäkin muotona. 

Ihmiskaupanvastainen toimintasuunnitelma (2005, 23) kertoo, että ihmiskaupan ja 

ihmissalakuljetuksen suurin ero on se, että ihmiskauppa kohdistuu rikoksena yksilöön ja 

salakuljetus valtioon. Ihmissalakuljetuksessa ylitetään aina vähintään kahden valtion raja. 

Ihmissalakuljetuksessa tyypillistä on, että laittomasti maahan tulleen henkilön suhde matkan 

järjestäjään päättyy maahan tulon jälkeen. 
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UNODC:n (2006, 60) sekä Zimmermanin (2003, 37) mukaan ihmiskaupan uhrin 

siirtymävaihe alkaa kun uhri tahdostaan tai tahtomattaan lähtee värvääjän mukaan. Matka 

päättyy kun uhri saapuu perille kohdepaikkaan ja –maahan. Siirtymisvaiheessa saatetaan 

pysähdellä useammankin kerran ja tyypillistä on, että uhrille kerrottu kohdemaa muuttuu 

matkan aikana. 

Suurin osa Kyprokselle saapuvista ihmiskaupan uhreista ovat saapuneet Afrikasta, mm. 

Nigeriasta. Aasiasta, esim. Kiina ja Venäjä sekä Balkanin alueelta mainittakoon Moldova ja 

Romania. Tarkkoja lukumääriä saapuneide määrästäei ole olemassa. 

Uhreja kuljetetaan kohdemaahan suoraan tai vaiheittain. Kotimaastaan värvätty, yksin 

matkustava nainen on yleensä tietämätön tulevista tapahtumista. Suorassa kuljetuksessa uhri 

päätyy suoraan kohdemaahan, jossa työtehtävät paljastuvat hänelle.  

Vaiheittaisessa siirtämisessä uhria  hyväksikäytetään ja kuljetetaan paikasta toiseen. 

Matkustusvaihe koti- ja kohdemaan välillä saattaa venyä ajallisesti hyvinkin pitkäksi. 

Jokainen pysähdys saattaa merkitä uhrille uutta omistajaa, kohdemaata sekä velkaa takaisin 

maksettavaksi. Kun naisia kuljetetaan vaiheittain on mukana  saattaja, joka huolehtivat naisten 

myynnistä. Balkanilla tällainen kuljettaminen on yleistä. Kyprokselle saapuessaan Balkanilta 

tulevat uhrit on yleensä myyty jo moneen kertaan.  

Ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan kuljetusmuotoina käytetään matkustajalauttoja, 

henkilöautoja, junia, busseja, kaupallisia lentoja ja rahtialuksia. Zimmerman (2003, 38-39) 

mainitsee kirjassaan vielä moottoriveneet sekä esimerkiksi linja-autojen tai kuorma-autojen 

kätketyt kuljetustilat, jotka ovat tukehtumisriskin vuoksi erittäin vaarallisia uhreille.  Uhrit 

voivat joutua myös kävelemään tai uimaan päästäkseen perille päämääräänsä. Matka voi olla 

hengenvaarallinen, eikä uhri ehkä koskaan pääse perille kohdemaahan.  

Zimmerman (2003, 37-42) kirjoittaa siirtymävaiheen riskeistä: Siirtymisvaiheeseen liittyy 

paljon psyykkistä ja fyysistä terveyttä uhkaavia tekijöitä. Uhrien kielitaidottomuus, laiton 

maassaolo, parittajien uhkailut, viranomaisten pelko ja matkalla sattuva väkivalta tekevät 

uhreista voimattomia vastustamaan tilanteita. Naiset ahdistuvat ja stressaantuvat, riisto jatkuu 

ja toivottomuus ottaa vallan. Uhrit ovat kertoneet matkan aikaisesta uupumuksesta, 

univajeesta sekä nälästä. Naisia saatetaan matkan aikana huutokaupata uusille parittajille, 

jolloin naiset pakotetaan riisuuntumaan ja esittelemään itsensä mahdollisille ostajille. 
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3.4 Määränpäävaihe 

Määränpäävaihe alkaa kun uhri aloittaa työn ja parittaja(t) alkavat hyötymään taloudellisesti. 

Velka on ihmiskaupan keskeinen piirre, johon uhri tiukasti sidotaan. Uhrille kertyy velkaa 

ylihinnoitelluista asumiskustannuksista, ruoka- ja hygieniatavaroista, kondomeista ja 

terveydenhuollon palveluista. Parittajan laatimat matkustus- ja asiakirjakulut ovat yleensä 

kohtuuttoman suuria ja ennalta arvaamattomia. Kun uhrille selviää miten paljon hänellä on 

velkaa, hän alkaa työskentelemään pitkiä päiviä täyttääkseen taloudelliset vaatimukset ja 

saavuttaakseen vapautensa. Uhri ei kuitenkaan ole tietoinen siitä, että velkansa maksettuaan 

parittaja on jo myynyt hänet toiselle parittajalle, ja velkaa on jälleen kertynyt. 

Ihmiskaupassa uhrin murtaminen on arkipäivää. Murtamisella uhri saadaan alistumaan 

parittajan tahtoon. Viimeistään tässä määränpäävaiheessa vaara ja väkivalta liittyvät uhrien 

niin työ- kuin henkilökohtaiseenkin elämään. Uhreja alistetaan kellonaikaa katsomatta 

fyysiselle, psyykkiselle ja seksuaaliselle väkivallalle. Heidän työpäivänsä ovat päälle 

kaksikymmentätuntisia. Lepoon jää aikaa yleensä vain kaksi tuntia vuorokaudessa. Uhreja 

pidetään lukkojen takana tiukasti vartioituina ja videokameroin kuvattuna. Ympärillä on 

jatkuvasti vartioita, jotka estävät uhrien ulkopuoliset kontaktit.  

Uhreja asuu aina monta samassa pienessä huoneistossa. Jos uhri on käyttäytynyt vartijan 

mielestä sopimattomasti asiakkaita kohtaan tai esimerkiksi yrittänyt saada apua ulkopuoliselta 

ihmiseltä, uhria lyödään, potkitaan, poltetaan, viillellään ja raiskataan toisten uhrien edessä. 

Näin tehdään selväksi mikä on sallittua toimintaa ja millaisesta toiminnasta puolestaan 

rankaistaan. Uhrit opetetaan vastaamaan kysymyksiin oikealla tavalla. Heidät painostetaan ja 

murretaan käyttäytymään  niin, ettei heistä päällepäin näy heidän olevan ihmiskaupan uhreja.  

Asiakkaat eivät poistu heille annetuilta paikoiltaan minnekään kauas. Kidutus, nähdyt 

kauheudet ja kuolemanpelko ovat saaneet heidät murtumaan ja he tekevät juuri niin kuin 

heidän on käsketty tehdä. Uhrien on aina oltava iloisia ja palvelualttiita. Vastustelijat hakataan 

ja yleensä sen jälkeen raiskataan muiden uhrien edessä varoituksena epäsopivasta 

käyttäytymisestä. 

Fyysisen kaltoinkohtelun yleisiä seurauksia ovat mm. luunmurtumat, mustelmat, niskaan ja 

päänalueelle kohdistuvat vammat, tajunnan menetykset, ruuansulatukselliset ongelmat sekä 

aborteista johtuvat komplikaatiot. Lisäksi esiintyy syyhypunkkeja, täitä sekä hammas- ja iho-
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ongelmia. Psyykkinen väkivalta aiheuttaa uhreissa stressin, joka ilmenee psykosomaattisina 

oireina ja käytöksen muutoksina.  

Työtahtia ja jaksamista lisäämään tarkoitetut ja  alussa uhrille pakotetut päihteet muuttuvat 

uhrille keinoksi paeta todellisuutta. Päihteiden käyttö riistäytyy käsistä ja  riippuvuus muuttuu  

ongelmakäytöksi. Uhri haluaa itse enenevässä määrin päihteitä parittajaltaan, jolle uhrin on 

luonnollisesti työskenneltävä enemmän saadakseen päihteet maksettua. Kaikki väkivalta, 

laiminlyönti ja hyväksikäyttö monin eri tavoin huomioonotettuna on kenelle tahansa liikaa. 

Osa uhreista päättää päivänsä itse tekemällä itsemurhan, osasta uhreista hankkiudutaan eroon 

parittajan tai vartijan toimesta, osa kuolee yliannostukseen ja osa kokee ”luonnollisen 

kuoleman” ruumiintoimintojen lopettaessa toimintansa. 

Kyproksen Turkin puolella kabaree -toiminta on laillistettua toimintaa. Malarek (2005, 41-54, 

121) kertoo, että murtamisen jälkeen ihmiskaupan uhrista ei näe mitään merkkejä siitä, että 

hän tekee työtä tahtomattaan. Hän ei erotu omasta tahdostaan toimivasta prostituoidusta, 

koska hänet on pakotettu tekemään juuri samoin kuin ammattilainen. Uhri hymyilee, flirttailee 

ja tekee työnsä ammattimaisesti, sillä hänen on pakko. Uhrit opetetaan meikkaamaan ja 

pukemaan viettelevästi.  Uhrien tulee myös opetella alan sanasto paikallisella kielellä. Tämä 

seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakottaminen lisäävät gynekologisia komplikaatioita. Esiintyy 

sukupuolitauteja, lantionseudun kipuja, runsasta vuotamista, ei -toivottuja raskauksia sekä 

abortteja. 

4  Uhrin auttamisprosessi käynistyy 

 

Kuten edellä on kuvattu: elinolosuhteet, väkivalta, kuolemanpelko ja järjestelmällinen 

vartiointi tekee ihmiskaupan uhrille avunsaamisen vaikeaksi. On suhteellisen harvinaista, että 

uhri itse pystyy hakemaan apua tilanteeseensa. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että naiset 

kokevat itsensä rikollisiksi. Heillä ei ole vaadittavia papereita ja he syyllistävät itseään omasta 

tilanteestaan ja huonosta valinnastaan. Uhrit tietävät itse osallistuvansa rikolliseen toimintaan 

ja pelkäävät siksi poliisia ja pidätetyksi tulemista. Yleinen ongelma on myös, että uhrit 

pelkäävät kohtaavansa korruptoituneen, parittajien kanssa yhteistyössä toimivan poliisin. Uhri 

saattaa tulla maasta, missä poliisia ei luokitella luotettavaksi tahoksi. Aina uhri ei edes koe 

olevansa uhri, koska elinolot lähtömaassa ovat saattaneet olla hyvin huonot. 
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Ihmiskaupan uhrin tilanne tulee viranomaisten tietoon yleensä katutyöntekijöiden, 

kampanjalehtisten kautta, NGO:n ja KISA:n auttavien puhelimien, poliisin tai maahanmuutto- 

viranomaisten ratsioiden kautta. Uhrin kolleegoiden kautta saattaa tilanne tulla julki tai uhrin 

asiakkaat ottavat yhteyttä kansalaisjärjestöön pyytäen apua uhrin tilanteeseen. Joskus uhrin 

omaiset ulkomailla huolestuvat sukulaisestaan ja pyytävät viranomaisia etsimään uhria. 

Vähäisesti käytetty vaihtoehto on, että parittaja itse tuo uhrin poliisille siinä vaiheessa, kun 

hänestä ei ole enää taloudellista hyötyä. Syynä saattaa olla esimerkiksi uhrin raskaus tai 

sairaudentila. 

Useat maat, Kypros mukaan lukien, karkoittaa muutaman päivän varoitusajalla luvattomasti 

maassa olevat ulkomaalaiset takaisin kotimaahansa. Näin on myös usein ihmiskauppauhrien 

kohdalla. Heillä ei yleensä ole hallussaan minkäänlaisia henkilö- tai matkustusasiakirjoja. Jos 

sellaisia on ollut, ne on värvääjän tai parittajan toimesta otettu pois. Jos ihmiskaupan uhria ei 

tunnusteta uhriksi, ei hänellä ole lupaa jäädä maahan. Vain ne ihmiskaupan uhrit, jotka 

todetaan uhreiksi ja päättävät todistaa oikeudessa ihmiskauppiasta vastaan, saavat viisumin.  

Jos uhria ei tunnusteta uhriksi tai hän ei halua todistaa, hänet lähetetään kotiin. Kuulusteluissa 

yleensä selviää, mistä maasta hän on lähtöisin. Ongelmana on se, että uhrit ovat edelleen 

velkaa ihmiskauppiaille. Tämä rikollisverkko ylettyy yli maiden rajojen ja siltä on hankala 

piiloutua. Kun uhri jää velkaa, on hänen pakko lähteä uudelle matkalle, joko omasta 

tahdostaan tai pakotettuna.  

 

4.1 Uhrin kohtaaminen 

Sosiaalialan ammattilainen sitoutuu asiakastyössään kunnioittamaan ihmisarvoa ja 

oikeudenmukaisuutta, asiakkaan itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä, itsenäisyyttä ja 

elämänhallintaa. Asiakas tulee kohdata kokonaisvaltaisesti huomioiden hänet niin persoonana 

kuin myös osana omaa yhteisöään ja yhteiskuntaa. Eettiset periaatteet haastattelutilanteessa 

korostuvat. Otan ne esille osiossa 7.2. 

Kun hyväksikäytön uhria aletaan haastatella ovat sosiaaliset taidot ensiarvoisen tärkeitä. 

Kokemukset, joita ihmiskaupan uhri on känyt läpi, ovat traumaattisia. Uhrin on vaikea luottaa 

ihmisiin, häntä on vaikea lähestyä ja yhteistyön alkaminen on hankalaa. Kun haastattelua 
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lähdetään tekemään tällaisista lähtökohdista, vaaditaan haastattelijalta niin eettisyyteen kuin 

turvallisuuteenkin liittyvää ymmärtämystä.  

Sosiaalialan ammattilaisella on vaadittava tietotaito, jolla vältetään asiakkaan uudelleen 

uhriutumista. Päämääränä on saavuttaa turvallinen ja luottamuksellinen haastattelutilanne 

jolloin uhri uskaltautuu kertomaan tilanteestaan ja kokemuksistaan. Luottamus ja 

turvallisuuden tunne on se, mitä uhrit kaipaavat avautuakseen ja kertoakseen tarinansa. 

Kokemus opettaa ja helpottaa ihmiskaupan uhrin haastattelijaa.  

Zimmerman & Watts ottavat esille kirjassaan (2003, 6-12), että säälin ja sympatian tunteet on 

kokeneen haastattelijan helpompi jättää haastattelun ulkopuolelle. Täytyy muistaa, että kaikki 

ihmiskaupan uhrit eivät miellä itseään uhreiksi, eivätkä halua tulla myöskään sellaisina 

käsiteltävän. Uhrin elekielen seuraaminen haastattelun aikana on tärkeää. Näistä haastattelija 

voi päätellä uhrin mielentilaa. Uhri saattaa säikähtää odottamattomia tilanteita tai kysymyksiä 

ja muuttuu haluttomaksi vastaamaan kysymyksiin. Kokeneella haastattelijalla on taito 

ehkäistä näitä tilanteita ja antaa uhrille aikaa vastata.  

 

4.2 Anti-trafficking -poliisi 

Kyproksella ainoan virallisen haastattelun, jossa kartoitetaan onko ihminen todella 

ihmiskaupan uhri, tekee Anti-trafficking -poliisi. Se edellyttää sitä, että ihmiskaupan uhri on 

tunnistettu työpaikassaan, hänestä on tehty ilmoitus ja/tai hänet on saatu tuotua Anti-

trafficking -poliisin toimistolle.  

Anti-trafficking -poliisilla on käytössään kyselylomake, jonka avulla he analysoivat onko 

asemalle tuotu ihminen joutunut ihmiskaupan uhriksi. Kaavake on muotoiltu siten, että 

vastauksista voidaan analysoida onko kyse uhrista tai jostain muusta, esimerkiksi 

työlainsäädännön rikkomisesta. Sama kaavake löytyy laajana ja hieman suppeampana 

versiona, jota yleensä käytetään ensimmäisenä. Ympäri maailmaa on käytössä 

samantyyppinen kaavake.  

Ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma esittää Suomessa käytettävän, suppeamman 

version kaavakkeesta näin: 
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 PIKAOHJE: 

Vapaus 

• Voiko henkilö liikkua vapaasti? 

• Onko henkilöllä itsellään omat asiakirjat hallussa? 

Kontaktit 

• Onko henkilöllä mahdollisuutta olla yhteydessä ihmisiin työn ulkopuolella? 

• Onko henkilöllä hallussa esim. oma puhelin? 

• Keneen henkilö saa olla tai pitää olla yhteydessä? 

Matkustaminen 

• Miten henkilö tuli nykyiseen paikkaan ja Suomeen? 

• Järjestikö hän matkat itse? 

Rekrytointi 

• Kuka sai henkilön ryhtymään kyseiseen työhön ja lähtemään kotimaasta? 

• Miten hän sai tiedon työstä alun perin? 

Työ 

• Työskenteleekö henkilö laillisesti Suomessa? 

• Mitä henkilö tekee työkseen? 

• Millainen on todellinen työkuva ja millaiset työskentelyolosuhteet ovat? 

Raha 

• Onko työstä maksettu korvausta siten kuin pitäisi? 

Velka 

• Onko henkilö jollekin velkaa? 

• Kenelle henkilö on velkaa ja miksi? 

• Miten henkilö maksaa velkaansa? 

• Väheneekö velka työskenneltäessä? 

Hyväksikäyttö 

• Saako henkilö palkkaa työstä? 

• Käytetäänkö häntä fyysisesti hyväksi? 

Uhkailu 

• Onko painostaminen ja pakottaminen henkistä? 

Kyproksella haastattelussa nostetaan esille samat aihealueet, joilla uhrien matkaa ja 

työolosuhteita kartoitetaan ihmiskauppaepäilyn selvittämiseksi. 



16 
 

Anti-trafficking -poliiseja on koko Kyproksella kuusi kappaletta ja he työskentelevät arkisin 

7.00 -15.00 välisenä aikana. 

 

4.3 Valtion ylläpitämä suojalaitos 

Uhrin hyväksikäyttöprosessin katkaisee saapuminen turvalliseen kohteeseen. Kyproksella 

tämä merkitsee valtion suojalaitosta. Nikosiassa sijaitseva suojalaitos hyväksikäytön uhreille 

avattiin marraskuussa 2007. Laitoksella on mahdollisuus majoittaa 15 henkilöä kerralla ja 

laitos on yhteistyössä sosiaalisten palveluiden kanssa. Toinen NGO:n (Non-Government 

Organisation) ylläpitämä suojalaitos sijaitsee Limassolissa. Näiden suojalaitosten avaaminen 

oli valtiolta hyvä kädenojennus taistelussa Kyproksen ihmiskauppaa vastaan.  

Kyproksella avun saaminen edellyttää todistamista oikeudessa. Se on monelle uhrille 

pelottava ajatus. He pelkäävät paljastuvansa ihmiskauppiaille ja he lähtevät mielummin 

nopeasti takaisin kotimaahansa Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n kautta saamatta 

minkäänlaista sosiaalista tai terveydellistä apua fyysiseen tai psyykkiseen tilanteeseensa. 

Toinen vaihtoehto on, että ihmiskaupan uhri majoitetaan Kyproksen valtion ylläpitämään 

laitokseen noin kuukauden ajaksi miettimään, haluaako hän toimia oikeudessa todistajana 

ihmiskauppiasta vastaan. Laitoksessa heillä on turvallista olla, mutta toisaalta laitos on myös 

hyvin valvottu tila, ovathan uhrit edelleen vaarassa. Negatiivista palautetta suojalaitos on 

saanut sijoituksensa kannalta. Se sijaitsee Nikosian keskusvankilan vieressä. 

Kun uhri on Anti-trafficking -poliisien toimesta haastatteluissa todettu todelliseksi 

ihmiskaupan uhriksi, siirtyy asia rikostutkinnalle.  

Ihmiskaupan uhri saa Kyproksella apua vain, mikäli hänet on sellaiseksi todettu. Jos uhri 

rikostutkimuksissa todetaan olevan muuta kuin ihmiskaupan uhri, hän on käytännössä 

omillaan. Vaihtoehtoina on silloin että ihmiskaupan uhri jää Kyprokselle selviytymään itse, 

mikäli hänellä on luvallinen paperi maassa olemiseen. Toisena vaihtoehtona on kotimaahan 

palauttaminen. Näin uhrit jäävät yleensä täysin vaille terveys- ja sosiaalipalveluita. He 

joutuvat selviytymään traumoistaan itsenäisesti.  

 Van Den Anker (2004, 88) kertoo, että hyväksikäytöstä vapauduttuaan lähes kaikki naiset 

tarvitsevat pitkäaikaista terveydenhuoltoa. Hammashuolto- ja mielenterveysongelmat ovat 
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ihmiskaupan uhreilla yleisiä ja ne tulee ottaa huomioon heti asiakassuhteen alkaessa. Tämä 

asiakassuhde katkeaa, jos ei saada tarpeeksi näyttöä uhrin uhriutumisesta. 

Kun ihmiskaupan uhri on uhriksi todettu ja hän päättää todistaa, etenee asiat niin, että he 

voivat asua valtion suojalaitoksessa todistamiseen asti tai muuttaa omilleen asumaan, jos 

poliisi katsoo sen olevan turvallista. Heidän tulee silti välittömästi ilmoittaa poliisille, jos he 

saavat uhkauksia puhelimitse tai jos heitä seurataan.  

 

4.4 Sosiaalityöntekijät 

Kyproksella on taloudellisesti vakava tilanne. Euroalueen muut valtiot painostavat Kyprosta 

saamaan taloutensa järjestykseen erilaisin keinoin. Ihmisiä on paljon työttöminä ja 

sosiaalimenot kasvavat. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat lisääntyneet entisestään 

ihmisten ahdistuneisuuden takia. 

Yhdellä sosiaalityöntekijällä on hoidettavanaan noin kuusikymmentä ihmiskaupan uhria ja 

lisäksi muita apua tarvitsevia. Eettiset periaatteet joutuvat osaksi väistymään. Ihmiskaupan 

uhrien yksilöllinen, jatkuva ja kokonaisvaltainen  hoito ja huolenpito ei voi toteutua odotetulla 

tavalla.  

Uhrit ovat turvassa suojalaitoksessa, mutta traumaattisista kokemuksista yli pääseminen jää 

heille itselleen ammatillisen avun käytännössä puuttuessa. Myönteistä on, että laitoksissa on 

samalla kertaa muitakin uhreja. He saavat vertaistukea toisiltaan ja ymmärtävät toisiaan. 

Tämä ei silti vähennä sitä faktaa, että uhrit tarvitsevat pitkäaikaista ja suunnitelmallista 

ammattiapua saadakseen elämänsä tasapainoon.  Uhrien kokemukset ovat jättäneet jälkeensä 

paljon traumoja ja stressitiloja, joissa psykologi voisi auttaa. Psykologia ei ole kiireen vuoksi 

saatavilla. 

Ajan puutteen lisäksi nousee esiin myös kielikysymys. Psykologit puhuvat englantia tai 

kreikkaa. Osalle uhreista on vaikea selviytyä englannin perussanastosta ja kreikkaa he eivät 

osaa ollenkaan.   

Käytännössä uhrien sosiaalinen tuki laitoksessa on keskustelua muiden uhrien kanssa, 

rutiinien opettelua ja ulkona tehtävät kävelyretket saattajan kanssa. Kun poliisi katsoo, että 
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uhri on turvallista päästää asumaan suojalaitoksen ulkopuolelle pysyy tilanne psyykkisen ja 

henkisen avun saamiseksi ennallaan. 

Uhrilla on kuitenkin mahdollisuus palata vapaaehtoisesti omaan kotimaahansa todistamisen 

jälkeen. Jos uhri on saanut elämänsä järjestykseen ja haluaa jäädä Kyprokselle, tarjotaan 

hänelle viisumi ja asunto,  jonka vuokran sosiaalihuolto maksaa siihen asti kunnes nainen on 

saanut/löytänyt uuden ja laillisen työpaikan.  

Työvoimatoimisto etsii hänelle mahdollista työpaikkaa. Ennen työpaikan löytymistä hän saa 

sosiaalihuollosta korvausta ruokaan ja arkipäivän laskuihin. Uhrille annetaan ilmainen 

terveyskortti, joka oikeuttaa ilmaiseen terveydenhoitoon. Kypros on hyvin byrokraattinen 

maa. Uhrit ovat stressaantuneita kuukausittaisesta paperimäärästä, joita kunta haluaa 

varmistaakseen oikean tuen saannin. Ihmiskaupan uhrit ovat pääsääntöisesti ulkomaalaisia. 

He eivät osaa kreikkaa ja englannin kielikin saattaa olla puutteellinen. Virallisten ja 

vaikeaselkoisten papereiden täyttäminen kerran kuukaudessa ja toimittaminen virastoon on 

aikaa ja voimia vievä prosessi uhrille.  

Sosiaalihuollolla on paljon työtä saadakseen työtehtävänsä tehtyä ja asiakkaat palveltua. 

Kyproksella on hieman muutettu sosiaalialan prosessia. Nyt joka piirissä on yksi vastaava 

työntekijä, joka on vastuussa uhrien taloudellisesta tuesta. Varsinkin sosiaalihuolto 

Kyproksella on viime aikoina saanut paljon kritiikkiä.  

Sosiaalivirasto työskentelee arkisin 7.30-14.30 välisenä aikana. 

 

5  Uusi artistiviisumi 

 

EU:n kansalaiset eivät tarvitse viisumia alle 90 päivän matkalleen ulkomaille. Passi ja/tai 

kuvallinen henkilökortti on kuitenkin hyvä olla mukana aina ulkomaille matkustettaessa. Joka 

vuosi noin 4000 naista EU:n ulkopuolelta saapuu Kyprokselle työskentelemään kabareissa.  

Kolmannen maan kansalaisilla oli ennen ns. artistiviisumi, joka oikeutti kolmen kuukauden 

työskentelyyn esimerkiksi kabareissa, yökerhoissa tai pubeissa. Kansainvälisesti 

levittäytyneet rikollisjärjestöt löysivät artistiviisumista mahdollisuuden käyttää sitä laillisesti 
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väärin tuodessaan maahan ulkomaalaisia ihmiskaupan uhreja. Rikollinen toiminta viisumin 

suhteen oli helppoa; artistiviisumin saaminen kesti vain noin kaksi tuntia eikä viisumin 

saajalle ja työnantajalle  esitetty tarkentavia kysymyksiä.  Nämä seikat antoivat ymmärtää, 

että Kypros sallii ja tukee ihmiskauppaa. 

Lokakuun 2008 lopussa tämä väärinkäytetty artistiviisumi lopetettiin ja otettiin käyttöön uusi 

artistiviisumi, jossa oli samat säännöt EU:n ulkopuolisillekin maille.  

Uusi artistiviisumi otettiin käytöön marraskuun alusta 2008. Tarkoitus oli, että uutta viisumia 

ei pitäisi pystyä väärinkäyttämään ja näin helpottamaan ihmiskauppiaiden toimintaa. Uusi 

viisumi on samanlainen työlupa kuin muillakin maahan tulevilla. Viisumianomus jätetään 

sisään ja erityinen komitea tutkii sen. Komitea haluaa kuulla työnantajan kannan ja tutkii, että 

artisti täyttää tietyt ehdot. Sen jälkeen kirjoitetaan sopimus, joka tarkastetaan ja uusitaan 

säännöllisesti. Uuden prosessin myötä viisumin saaminen saattaa kestää  useita viikkoja. 

Viisumin saajilla täytyy olla todistus osaamisestaan. Ammattitanssijalla täytyy olla 

todistuksen lisäksi vielä vähintään kahden vuoden työkokemus. Joissain tapauksissa voidaan 

tarkistaa artistin kuuluisuus kotimaassaan. Viisumin saajalta voidaan vaatia koulu- tai 

ammattitodistusta. Viisumin mukaan kokiksi palkattavalla työntekijällä odotetaan olevan 

koulutus kyseiseen työtehtävään.   

Uusien viisumisäännösten mukaan artisteja tulee palkata neljän henkilön ryhminä. Jos yksi 

ryhmästä päättää palata tai lopettaa työsuhteensa, koskee se koko ryhmää. On selvää, että tällä 

viisumimuutoksella Kypros yrittää muuttaa artistien työolosuhteita. Ennen kaikkea se yrittää 

kuitenkin muuttaa omaa kuvaa siitä Kyproksesta, joka sallisi ihmiskaupan. Viisumin 

ryhmäsaapumisehto luo turvaa niille kolmannen maan naisille, jotka haluavat tulla 

Kyprokselle töihin.  

Rikollisjärjestöt ovat yleensä askeleen edellä oikeutta, niin myös nyt. Non-Government 

Organizationin, NGO:n, puhelinpalveluun on soittanut useita naisia, joille on tarjottu kolmen 

kuukauden turistiviisumia Kyproksella työskentelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä 

työskentelee kolme kuukautta ja jos häneen ollaan tyytyväisiä, hän saa työluvan. Tämä 

osoittaa, että uusi artistiviisumi ei ratkaissut ihmiskauppaongelmaa. Ihmiskauppaa pyörittävä 

järjestö löytää yleensä tavan saavuttaakseen päämääränsä. 
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6  Lainsäädäntö 

Vuonna 2000 Kyproksella otettiin käyttöön laki: The Combating Trafficking in Human 

Beings and Sexual Exploitation of Young Persons Law. Se sisälsi asetuksia uhrien suojasta, 

korvauksista ja kuntoutuksesta. Sen täytäntöönpano kuitenkin epäonnistui. Uusi laki joka 

täydensi edellistä, otettiin käyttöön 2007: Combating Trafficking and Exploitation of Human 

Beings and Protection of Victims Law.  

The Mediterranean Institute of Gender Studies  (2007, 15) oli heti lain tullessa sitä mieltä, että 

laki jää vajaaksi, kun nostetaan esiin tasa-arvoasiat ja ongelmat  seksuaalisten palvelujen 

kysynnässä. Laista löytyy kyllä tietty suoja ihmiskaupan uhreiksi joutuneille naiselle, mutta 

valitettavasti se ei ole lain keskeinen piirre. Esiin nousee enemmän ihmiskauppaa vastaan 

kamppailu sekä uhrien palkkiojärjestelmä kuin itse ihmiskaupan uhrien suojaaminen.  

Kyproksen lain mukaan prostituutio ja seksin osto eivät ole kriminalisoitavia asioita, mutta 

Kyproksen rikoslaki kriminalisoi sen kolmannen persoonan, joka hyötyy prostituutiosta, 

esimerkiksi parittajat, värvääjät tai kabareenomistajat.  

6.1 EU -jäsenyyden vaikutus ihmiskauppaan 

Kypros on ollut EU-jäsen vuodesta 2004. Jäsenyyden myötä Kyproksella tapahtuvaan 

ihmiskauppaan on kiinnitetty kansainvälistä huomiota. Kyproksen painostusta ihmiskauppaan 

puuttumiseen on lisätty. Kyproksen valtio on myöntänyt ongelman tarvitsevan täyden 

panostuksen, että ihmiskauppaa vastaan voidaan taistella tehokkaasti. Kypros on ryhtynyt 

toimiin tilanteen parantamiseksi esimerkiksi avaamalla suojalaitoksen oikeudessa todistaville 

uhreille 

EU asettaa kovan painoarvon taisteluun ihmiskauppaa vastaan, mutta toimet keskittyvät 

enemmän laittomaan maahanmuuttoon. Ihmiskaupan uhreja käsitellään laittomina 

maahanmuuttajina mikä johtaa siihen skenaarioon, että ihmiskaupan uhria ei tunnisteta uhriksi 

vaan rikolliseksi joka on laittomasti maassa. Näin uhri palautetaan kotimaahansa laittomasti 

maahan tulleena henkilönä. 

Freedman (2007, 149) toteaa, että EU on toteuttanut erilaisia toimia rajatakseen 

maahanmuuttajien määrää. Nämä toimet ovat kuitenkin kehittäneet ihmiskauppaa ja 
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salakuljetusta. Mitä tiukemmat säännöt EU laatii, sitä suurempi kysyntä on salakuljettajilla ja 

ihmiskauppiailla.  

Samoilla linjoilla on Masika (2002, 5), joka toteaa, että globalisaatio, markkinoiden 

vapautuminen ja vapaiden markkinoiden edistäminen ovat poistaneet pääoman ja palveluiden 

esteitä. Kun rajat ovat auenneet kaupankäynnille, pääomalle, investoinneille, kuten myös 

rikkaiden maiden ihmisille, ei köyhimmille maille ole voitu tarjota samaa liikkumisvapautta.  

Monet maat ovat ottaneet käyttöönsä tiukemmat muuttoliikesäännöt pitääkseen 

turvapaikanhakijat ja taloudellisista syistä köyhemmistä maista muuttavat ulkona omasta 

maastaan. Maahanmuuton rajoitukset ovat saaneet ihmiskaupan kukoistamaan. 

 

6.2 Palermon sopimuksen lisäpöytäkirja (2000) 

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen yhteyteen 

laadittiin erillinen ihmiskauppaa sääntelevä lisäpöytäkirja. 

Ihmiskaupparikos muodostuu  kolmesta osatekijästä: tekotavasta, keinosta ja tarkoituksesta. 

Näiden osatekijöiden on täytyttävä samanaikaisesti, jotta kysymys olisi nimenomaan 

ihmiskaupasta eikä esimerkiksi parituksesta, ihmissalakuljetuksesta tai lievemmistä 

hyväksikäyttörikoksista työelämässä. Uhrin suostumuksella hyväksikäyttöön ei ole 

merkitystä, jos suostumuksen saamiseksi on käytetty jotakin yllämainituista keinoista. 

Lisäpöytäkirjan määritelmä antaa näin suojaa myös prostituutioon alun perin suostuneille 

ihmiskaupan uhreille.  

Palermon lisäpöytäkirja velvoittaa sopimusosapuolia ehkäisemään ihmiskauppaa (art. 9), 

auttamaan ja suojelemaan uhreja (art. 6) sekä edistämään kansainvälistä ihmiskaupan vastaista 

yhteistyötä (art. 10). 
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6.3 “Combating Trafficking and Exploitation of Human Beings and 

Protection of Victims Law (L.87, 1/ 2007)”. 

Euroopan NGO:n seurantakeskuksen sivuilta löytyy osaksi englanniksi käännetty Kyproksen 

ihmiskauppalaki: “Combating Trafficking and Exploitation of Human Beings and Protection 

of Victims Law (L.87, 1/ 2007)”: 

“The above law includes all the above mentioned forms of exploitation associated with 

trafficking, as follows:  

Sexual Exploitation of an Adult: Whoever sexually exploits another person through: threat, or 

use of force or other forms of coercion or abduction or fraud or deception, or the abuse of 

power, or of a position of vulnerability, or benefits to achieve the consent of a person having 

control over another person for the purpose of exploitation, shall be punished to imprisonment 

up to 10 years. (Article 9) 

Sexual Exploitation of a Child: Whoever sexually exploits a child shall be punished with 

imprisonment up to 20 years (Article 10) 

Labour exploitation: Labour exploitation through the use of threats, violence, abduction, 

fraud, abuse of power or the helplessness of a person would have no substantial and 

reasonable choice to succumb to pressure or ill-treatment, payment of money to the person 

who has control over a particular person for giving his consent shall be punished with 

imprisonment up to 6 years. (Article 8) 

Trafficking and Exploitation of human organs: Trafficking and Exploitation of human organs 

through the use of threats, violence, abduction, fraud, abuse of power or the helplessness of a 

person would have no substantial and reasonable choice to succumb to pressure or ill- 

treatment, payment of money to the person who has control over a particular person for giving 

his consent shall be punished with imprisonment up to 25 years (Article 7) 

Third country migrants in Cyprus are employed in sectors of the economy where there are 

labor shortages (this is a first condition for obtaining a temporary work permit) – primarily 

doing jobs that Cypriots no longer want to do. The immigration policy controls the 

employment of migrant workers on a short-term, temporary, employer-tied and restricted-to-
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specific-sectors basis. A large number of employees is female migrant workers who a lot of 

them work as domestic workers, including domestics employed by diplomats. The majority of 

domestic workers live with their employers who are responsible for providing suitable 

accommodation and food. However there is currently no state mechanism to ensure that the 

working and living conditions of domestic workers is in line with the specifications of their 

contracts.” 

Kursivoitu lakiteksti ottaa esiin kolmannen maan työntekijät jotka pääasiassa tekevät töitä, 

mitä Kyproslaiset eivät itse halua enää tehdä. Kolmannen maan työntekijän työnantaja on 

velvollinen huolehtimaan työntekijälle sopivan majoituksen ja ruuan. Valtiolla ei ole tällä 

hetkellä kuitenkaan resursseja varmistaa, että sopimusta tältä osin noudatetaan. 

 

7  Tutkimusmenetelmien valinta ja tutkimuksen tarkastelu 

 

Tässä osiossa käyn läpi kvalitatiivista haastattelua. Haastattelin naista, joka on muuttanut 

Kyprokselle muutama vuosi sitten. Hän on työssä järjestössä, joka auttaa ihmiskaupan uhreja. 

Hän tekee työtä olosuhteissa, jossa ihmishenki ei ole minkään arvoinen. Hän on alansa 

ammattilainen, kun puhutaan ihmiskaupan uhreista ja heidän auttamisestaan Kyproksella. 

Haastattelumme oli kattava ja toi esiin vallitsevan tietämättömyyden nykyajan orjuudesta. 

7.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Kun puhutaan kvalitatiivisesta tutkimuksesta, puhutaan samalla ihmistieteiden tutkimuksesta. 

Tällä tutkimusalueella pyritään joko ymmärtämään ilmiöitä, tulkitsemaan niitä tai antamaan 

asioille merkityksiä.  

Eliasson (2006, 27) kertoo kvalitatiivisen metodin olevan hyvä tutkimusmetodi silloin, kun 

halutaan tietoa asian taustoista. Joskus taustavaikuttajat ovat vaikeita ymmärtää ja nähdä 

välittömästi. Kvalitatiivinen menetelmä on joustava ja se on helppo sopeuttaa erilaisiin 

tilanteisiin. Tutkimusmateriaalia voi kerätä pitkälläkin aikavälillä. 

Haastattelut voi dokumentoida muistiinpanoin tai nauhoittamalla. Lyhyet haastattelut 

onnistuvat muistiinpanomerkinnöin, mutta pidemmät on hyvä nauhoittaa. Sain haastateltavani 

luvan nauhoittaa haastattelumme. Näin minun oli helppo palata siihen yhä uudelleen. 
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Kvalitatiivinen  tutkimusmenetelmä on valintana tehokkain lopputyötäni ajatellen. Sain 

valtavasti konkreettista tietoa ja minulla oli mahdollisuus jatkokysymyksiin. Haastattelussa 

kävimme läpi kattavasti koko Kyproksen tilanteen. Kun haastattelukielenä oli englanti, 

kvalitatiivisen haastattelun turvin minun oli myös mahdollista tarkistaa, että olin ymmärtänyt 

asiat oikein. 

Tällä hetkellä olen sähköpostitse yhteydessä haastattelemaani naiseen, uhrien 

ammattiauttajaan, ja saan häneltä päivitettyä tietoa ihmiskaupan tilanteesta reaaliajassa. 

Haastattelu ja yhteydenpito haastateltavani kanssa, informaatio Kyproksella sekä 

kansainväliset tutkimustulokset ihmiskaupasta Kyproksella ovat kaikki englannin kielellä. 

Käännöstyö englannista suomeksi vie aikaa ja asettaa työn luotettavuudelle haasteita. Väärä 

käännös saattaa johtaa asiavirheeseen, joten  tarkkaavaisuus ja asioiden varmentaminen vievät 

paljon aikaa tätä lopputyötä tehdessäni. 

Kirjoista, netistä ja haastateltavani kanssa sähköpostitse käydyistä keskusteluista saatu 

tutkimustieto on erittäin kattavaa. Vaikka ihmiskauppa on alueena laaja, on uhrien värväämis- 

ja auttamismekanismit maailmalla hyvin samanlaiset.  

7.2 Eettiset periaatteet haastattelutilanteessa 

Haastattelemani ammattiauttajan kanssa käyty haasttattelu käytiin meille tutussa 

ympäristössä, tuttavaperheeni kotona. Jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman kattava 

on otettava huomioon eettiset periaatteet. Meidän haastattelutilanteessamme ei ollut 

haastattelija-uhri asetelmaa, mutta tiettyjä kohtia alla olevista suosituksista oli käytössä 

tilanteeseen mukautettuna. Näiden oppien pohjalta Anti-traffickin -poliisit haastattelevat 

ihmiskaupan uhreja Kyproksella. 

Maailman terveysjärjestö WHO on laatinut suositukset ihmiskaupan uhrien turvalliselle ja 

eettiselle haastattelemiselle. Heidän suosituksiaan täydentää vapaaehtoisen kotiinpaluun 

IOM:n kokoamat eettiset linjaukset kirjassa The IOM Handbook on Direct Assistance for 

Victims of Trafficking (2007)  

Asiakkaan ihmisarvon tunnustaminen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat perusta eettiselle ja 

laadukkaalle asiakastyölle. 

Asiakkaalle ei saa tuottaa vahinkoa. Haastattelua ei tulisi suorittaa, jos epäillään sillä olevan 

haittavaikutuksia uhrille lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Uhrin henkisen tasapainon 
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varmistaminen on tärkeää ennen haastattelun aloittamista, kertoo kirjassaan Zimmerman & 

Watts (2003, 5) sekä The IOM (2007, X)  

Tulee tutustua aiheeseen ja arvioida riskit. Tutkimalla ihmiskaupan ilmiöitä saa käsityksen 

siitä, mitä kaikkea on saattanut tapahtua ennen kuin uhri on päättynyt haastateltavaksi 

kirjoittaa Van den Anker (2004, 89) 

Huolellinen tulkkien ja muiden työntekijöiden valinta. Valmista heitä kohtaamaan 

ihmiskaupan uhri. Tulkkina tulisi toimia henkilö, joka tuntee ihmiskaupan ilmiönä ja on 

perehtynyt ihmiskaupassa vallitsevaan väkivaltaan. On tärkeä varmistaa, että tulkki on täysin 

ulkopuolinen henkilö. Ennestään tuntematon, vapaaehtoinen tulkki saattaa olla hyväksikäyttö- 

renkaaseen kuuluva henkilö. Uhrin omasta yhteisöstä tai kulttuurista oleva henkilö puolestaan 

voi muodostaa esteen uhrin vapaalle puhumiselle. Uhri saattaa pelätä tulkin kertovan hänen 

tarinansa tutuille ihmisille. Uhria voi hävettää ja nolottaa kertoa arkaluontoista asiaa. 

Ideaalitilanteessa uhri voi valita haluaako hän mies- vai naistulkkaajan. 

”Tulkin sukupuolen valinta ei ole itsestäänselvyys. Naisuhri saattaa kokea naistulkin olevan 

tuomitseva häntä ja hänelle sattuneita tapahtumia kohtaan. Uhri voi pelätä vastakkaisen 

sukupuolen edustajaa hyväksikäyttökokemuksiensa perusteella tai olla hämillään joutuessaan 

paljastamaan hyväksikäytön intiimejä yksityiskohtia miestutkijalle.” (Zimmerman & Watts, 

2003, 14-15).  

Zimmerman & Watts (2003, 14-17) jatkaa: Ihmiskaupan uhrien kanssa työskentelevän 

henkilön ei tule olla tuomitseva, kuulemastaan tiedosta loukkaantuva tai yliherkkä. Omien 

kykyjen ja rajoitusten tunteminen on keskeistä ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Kun 

avustaja reflektoi omia käsityksiään eri kulttuureista, seksityöläisistä, maahanmuuttajista, 

seksuaalista väkivaltaa kokeneista henkilöistä ja muista marginaaliryhmän edustajista, 

työntekijä voi kohdata asiakkaan ennakkoluulottomasti.  

Avustajan koulutuksessa annetaan perustietoja ihmiskaupan ilmiöistä, riskeistä, 

turvallisuudesta, psyykkisestä, fyysisestä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pakkokeinoista, 

kidutuksesta, sukupuolisesta ja etnisestä syrjimisestä sekä epätasa-arvosta. Näiden eri 

hyväksikäyttösektorien tunteminen sekä sanastojen ja käsitteiden hallitseminen auttavat 

tutkijaa haastattelussa. Ihmiskaupan uhrit kuulevat ja näkevät paljon traumatisoivia tilanteita. 

Tällaisten tilanteiden ja tunteiden läpikäynti ihmiskaupan ilmiön parissa työskenteleville 

henkilöille tapahtuu säännöllisissä purkupalavereissa. 
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Pitää varmistaa nimettömyys ja luottamuksellisuus. Haastateltavalle selitetään turvatoimet, 

joilla estetään hänen henkilöllisyytensä paljastuminen ja taataan haastattelun 

luottamuksellisuus. Haastattelun sisältöä ei tule paljastaa ulkopuolisille ilman haastateltavan 

tiedottamista ja lupaa. (Zimmerman & Watts 2003, 18-19) 

Asiakasta ei saa syrjiä ja häntä tulee ohjata osallisuuteen ja itsemääräämiseen. The IOM 

(2007, XI):  ”Asiakkaan ikä, rotu, sukupuoli, vamma, uskonto, poliittinen mielipide tai status 

eivät saa vaikuttaa ihmiskaupan uhrin saamaan ohjaukseen. Mahdollisuus vaikuttaa itseään 

koskeviin päätöksiin synnyttää osallisuutta ja palauttaa ihmiskaupan uhrille häneltä viedyn 

itsemääräämisoikeuden.” 

Ihmiskaupan uhrit tarvitsevat yksilöllisesti kohdistettua hoitoa ja huolenpitoa, jonka tulee olla 

jatkuvaa ja kokonaisvaltaista. Asiakkaan yksilöllisyyden tunnustaminen ja kunnioittaminen 

ohjaustyössä on keskeistä. Siten voidaan saavuttaa asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioon 

ottava ohjaus. Asiakkaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi huomioidaan laaja-

alaisesti, kirjoittaa The IOM  (2007, X) 

Ei pidä antaa lupauksia, joita ei voi pitää. Täytyy koota ohjaavaa informaatiota. 

Ihmiskaupan uhrin haastattelijalle on tärkeää tuntea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 

ja lakiin liittyviä asiota. Tarvittaessa asiakas ohjataan palveluiden piiriin. Tärkeää on, että 

ennen suosittelemista haastattelija tai ohjaaja on itse henkilökohtaisesti varmistanut 

palveluntuottajien tarjoamat palvelut asianmukaisiksi ja laadukkaiksi. ”Palveluntarjoajien 

tiedot painetaan pienelle kortille asiakkaan äidin sekä oleskelumaan kielellä. Näin naisen on 

helppoa ja turvallista pitää pieni kortti piilossa tarvittavan ajan.” (Zimmerman & Watts 2003, 

12-13.)  

 

7.3 Haastateltavan näkökanta 

Kyproksen  kriisi, joka on näyttävästi esillä myös meidän uutisissamme, näkyy ja vaikuttaa 

haastattelemani naisen mukaan joka puolella. Sosiaalihuolto ylikuormittuu entisestään. 

Työpaikkoja lakkautetaan, avustuksia karsitaan ja maksut kallistuvat. Avustus- ja 

vapaaehtoistyö  on arvossaan, mutta valitettavan usein autettavan ketju katkeaa kokonaan 

ja/tai jonotusajat tietyille henkilöille ovat liian pitkät. Ihmiskaupan uhrit kärsivät tästä. 
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Resursseja ei ole ennenkään ollut tarpeeksi hoitamaan heidän asioitaan, nyt tilanne on entistä 

haastavampi.  

Haastateltavani mukaan täytyy ymmärtää maan kulttuuria ennenkuin ymmärtää sen 

toimintatavat. Ihmiskaupan uhrit ovat Kyproksella tämän hetkisen tiedon mukaan naisia. 

Yhtäkään miestä tai lasta ei vielä ole tullut tietoisuuteen. Kyproksella yhteiskunnan tärkeissä 

tehtävissä ja päättävissä elimissä  toimii miehiä.  Arkielämän vaikuttajanakin mies on 

vahvemmassa asemassa. Miehet ovat ihmiskaupan uhrien asiakkaita jne. Tässä kulttuurissa 

naisten kanssa vietetyt intiimit hetket ovat ylpeyttä, miehekkyyttä ja arvostusta herättäviä 

asioita. 

Haastateltavani mukaan fyysisen väkivallan avulla uhrit murretaan tottelevaisiksi. Uhrit 

useasti  sidotaan, raiskataan ja hakataan ennen varsinaisen työn aloittamista. Raiskaamalla 

parittajat varmistavat naisten suostuvuuden ensimmäisten asiakkaiden palvelemiseen. Naiset 

pakotetaan riippuvaisiksi parittajansa tahdosta velkataakalla, eristämisellä, uhkailulla ja 

väkivallalla. 

Haastateltavalleni ammattiauttajalle uhrit ovat kertoneet, että  työaika alkaa aamu kuudelta ja 

se jatkuu aamuyölle kolmeen tai neljään asti. Parittajat varaavat asiakkaalle yöaikaan 1-2 

tunnin aikoja uhrin kanssa, päivisin ajat ovat lyhyempiä 15-30 minuuttia/asiakas. Yökerhoissa 

ihmiskaupan uhrit laitetaan taistelemaan keskenään: uhrin tehtyä työnsä hyvin, parittaja 

saattaa valita hänet niin kutsutuksi vakoojaksi. Tämän vakooja-uhrin tehtävä on tuolloin 

kuunnella toisia uhreja ja ilmoittaa pomolle mitä saa tietoonsa. Uhrit tietävät tällaisesta 

järjestelystä, mutta eivät tiedä kuka vakooja on. Tämä aiheuttaa taistelua ja epäsopua uhrien 

keskuudessa. 

Haastateltavani kertoi, että ihmiskaupan uhrit alistetaan sellaiseen asemaan ja työtahtiin, että 

heidän keskimääräinen elinaikansa on kaksi vuotta. Tämän ajan jälkeen uhrit ovat loppuun 

käytettyjä. Lääkkeet, huumausaineet ja alkoholi ovat tehneet tehtävänsä, esiintyy monenlaista 

riippuvuutta. Erilaiset taudit ovat ottaneet vallan ja uhrien kunto on heikko. Liian vähäinen 

lepo, vähäravinteinen ja minimaalinen ruoka sekä jatkuva väkivalta kuluttavat uhrit loppuun. 

Työpäivien ollessa pitkiä ja vaativia uhreille annetaan tai pakotetaan heidät ottamaan lääkettä 

ja/tai huumetta, mikä rentouttaa heidän oloaan ja helpottaa kiputiloja.   

Haastateltavani kertoi: ”Ihmiskaupan uhreja pelotellaan. Jos he eivät tee niin kuin pomo 

haluaa tai jos hän yrittää karata, siitä seuraa vaikeuksia. Pomot yleensä sanovat tuntevansa 
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poliiseja. Uhrista se näyttää todelliselta tiedolta, koska poliiseja käy tarkistamassa kabareita/ 

yökerhoja ja he yleensä juttelevat omistajan kanssa. Tällöin uhri tuntee olevansa entistä 

pahemmassa tilanteessa. Myös poliisien ammattiryhmä on edustettuna yökerhojen 

asiakaskunnassa. Tästä päätellen uhrien kertomukset korruptiosta ovat aiheellisia. 

On hyvä tehdä ero ns. tavallisen poliisin ja Anti-trafficking -poliisin välille. Jälkimmäinen on 

saanut jatkokoulutusta ihmiskaupan uhrien kanssa työskentelyyn. Heidän ensisijaisena 

tehtävänään on ihmiskaupan uhrien auttaminen. Käytännössä on tärkeää, että ilmoitus 

ihmiskaupan uhrista tulee nimenomaan Anti-trafficking -poliisille. Jos ilmoitus tehdään ns. 

tavalliselle poliisille, tilanne ei yleensä etene, sillä he eivät hoida ihmiskauppaan liittyviä 

asioita. 

Kun uhrista on saatu ilmoitus, Anti-trafficking -poliisi selvittää tilannetta ja tarkoituksena on 

saada epäilty uhri tulemaan Anti-trafficking -poliisin haastateltavaksi.  Ammattiauttaja jota 

haastattelin, kertoi, että haastattelut tehdään poliisilaitoksella, hiljaisessa huoneessa.  

Kaikki haastattelumateriaali ja asiakirjat on lain vaatimasti hyvin suojattuja. Haastateltavani 

kirjoitti: 

”The trafficking law guarantees personal data protection. That is why there is nowhere in the 

victims` documents stated that they are victims of trafficking. The statement may be revealed 

only to the victim´s lawyer. As far as we know, not even social workers are allowed to read 

it.” 

Suomessa poliisi käyttää ihmiskaupan tunnistamiseen tietynlaista kysymyslomaketta, mikä 

löytyy esimerkiksi Ihmiskauppa.fi -sivuilta tai ihmiskaupan vastaisesta  toiminta- 

suunnitelmasta. Kysyin haastateltavalta: Käytetäänkö Kyproksella jotain tietynlaista 

kaavaketta? Hän vastasi:” I know that the police investigate the circumstances of the arrival in 

Cyprus. Sometimes the trafficking starts in their countries, with trafficking networks 

involved. Next line of questioning is the payments exchanged (who to whom, how much). 

Then the nature of the work, possible deception is investigated (what the victims were told 

about the work) and then the working conditions (whether there was slavery aspect: no money 

for long hours, documents taken away, etc.).” 

Paljain silmin on vaikea erottaa kuka on ihmiskaupan uhri. Täytyy muistaa, että he eivät erotu 

joukosta silmiinpistävästi. Uhrien jatkuva valvonta, heidän kokemansa ja näkemänsä 
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väkivalta sekä kuolemanpelko saa heidät käyttäytymään juuri niin kuin heidän halutaan 

käyttäytyvän; avuliaasti ja ystävällisesti hymyillen. Mm. näiden asioiden vuoksi tehtiin 

kaavio, jonka kysymyksiä seuraten voi kartoittaa onko työntekijä ihmiskaupan uhri.  

Kun uhri on Anti-trafficking -poliisien toimesta haastatteluissa todettu todelliseksi ihmis- 

kaupan uhriksi, siirtyy asia rikostutkinnalle.  

Haastateltavani mukaan tilanne ei ole Kyproksella tämän asian tiimoilla kovin hyvä. Syytetty 

saa syytteen väkivallasta ja/tai hyväksikäytöstä ja usein ihmiskauppa elementtinä putoaa 

syytelistalta kokonaan pois. Anti-trafficking -poliisin tutkinnasta ja lausunnosta huolimatta 

rikospuoli ei löydä tarpeeksi näyttöä tapauksesta ja koko syyte raukeaa.  

Haastateltavani kertoo:” Victims are given visas. There are no illegal victims once they have 

been recognized as victims. If a victim is illegal before we take her to the police, we try to 

ensure that she will qualify as a victim. If she does not, she is deported.” 

Kun ihmiskaupan uhri on uhriksi todettu, hän pääsee valtion ylläpitämään laitokseen turvaan 

asumaan. Uhrin entisen elämän kytkökset pyritään poistamaan ettei uhrin tarvitse pelätä,   

esimerkiksi puhelinnumero vaihdetaan. Laitoksessa uhrilla on kuukausi aikaa miettiä, 

haluaako hän todistaa ihmiskauppiaita vastaan. Jos hän päättää todistaa, hän saa viisumin. Jos 

hän ei halua todistaa eikä hänellä ole viisumia, hänet karkoitetaan maasta muutaman päivän 

sisällä. 

Haastateltavani kertoo laitoksesta näin:” The government shelter is very good. It is a very 

secure place, with very compassionate staff. Victims can go out for a walk for 2-3 hours a 

day, attended. This is where we come in. Once the victims are out of the shelter, it is up to us 

not to take them to dangerous places.” 

Todistamispäivään voi kulua pitkä aika, jopa 2-3 vuotta. Uhrit voivat asua suojassa niin kauan 

kuin haluavat. Uhreilla on kuitenkin mahdollisuus asua omassa asunnossaan. Tällöin Anti-

trafficking -poliisi arvioi tilanteen ja kartoittaa onko uhrin turvallista asua omillaan. Uhrin 

tulee  välittömästi ilmoittaa poliisille, jos hän saa uhkauksia puhelimitse tai jos häntä 

seurataan.  

Haastateltavani sanoo:”They can only leave the shelter once the police decide that it is safe 

for them to live on their own. If they receive unwanted phone calls or are followed, they need 

to report it immediately.”  
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Ihmiskaupan uhrit käyvät läpi useita, eri tavalla traumaattisia kokemuksia. Heidän hoitonsa 

vaatisi pitkäjänteisyyttä ja kokeneita ammattiauttajia.  

Haastateltavani kertoo, että jokaisella uhrilla on oma sosiaalityöntekijä. Samalla työntekijällä 

on kuitenkin noin kuusikymmentä muutakin asiakasta hoidettavana, esimerkiksi perheväki- 

vallan uhreja ja köyhiä perheitä. Sosiaalityöntekijät ehtivät hädin tuskin kopioimaan 

papereita, joita uhri tarvitsee hakeakseen etuisuuksiaan. Tässä kohtaa haastateltavani 

työkumppaneineen ovat tärkeässä roolissa. He tapaavat uhreja suojalaitoksessa ja vievät heitä 

ulos. He tapaavat säännöllisesti ja tarjoavat apuaan. He eivät koskaan haastattele tai kysele, 

mutta kuuntelevat jos uhri kertoo asioistaan.   

Uhrien kokemukset ovat jättäneet jälkeensä paljon traumoja ja stressitiloja, joissa psykologi 

voisi auttaa. Vuosien etsinnän jälkeen haastateltavani tiimeineen löysivät psykologin, joka ei 

antanut uhreille terapiahoitoja mutta suostui näkemään heitä kerran kuukaudessa. Nykyään 

sekin palvelu on loppunut psykologin kiireen vuoksi. Ajan puutteen lisäksi nousee esiin myös 

kielikysymys. Psykologit puhuvat englantia tai kreikkaa. Osalle uhreista on vaikea selviytyä 

englannin perussanastosta ja kreikkaa he eivät osaa ollenkaan.   

Käytännössä uhrien sosiaalinen tuki laitoksessa on keskustelua muiden uhrien kanssa, 

rutiinien opettelua ja kävelyretket järjestön työntekijöiden kanssa, johon haastateltavanikin 

kuuluu.  

Kun poliisi katsoo, että uhri on turvallista päästää asumaan suojalaitoksen ulkopuolelle pysyy 

tilanne psyykkisen ja henkisen avun saamiseksi ennallaan: Kun uhri on päättänyt todistaa 

oikeudessa, sosiaalityöntekijän tulisi olla uhrien apuna uhrien kotiuttamiseen asti, mikä 

yleensä tapahtuu pikimmiten todistamisen jälkeen. Todellisuus on kuitenkin toinen: Uhreille 

annetaan tiedoksi, että he voivat varata ajan sosiaalityöntekijälle puhelimitse. He soittavat 

päiväkausia saadakseen sosiaalityöntekijän kiinni, varatakseen ajan,  kysyäkseen heiltä asioita 

tai varmistaakseen heillä olevan tarvittavat paperit etuuksien saamista varten esim. uusi 

viisumi, reseptit tai työttömyysilmoitukset, mutta puhelimeen vastataan vain harvoin. 

Usein uhrit ovat stressaantuneita kuukausittaisesta paperimäärästä,  joita yhteiskunta haluaa 

varmistaakseen oikean tuen saannin. Ihmiskaupan uhrit ovat pääsääntöisesti ulkomaalaisia. 

He eivät osaa kreikkaa ja englannin kielikin saattaa olla puutteellinen. Virallisten ja 

vaikeaselkoisten papereiden täyttäminen kerran kuukaudessa ja toimittaminen virastoon on 
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aikaa ja voimia vievä prosessi uhrille. Tämä on jälleen niitä työtehtäviä, jossa haastateltavani 

työkumppaneineen auttaa uhreja. He selventävät uhreille, mitä paperit tarkoittavat ja 

avustavat niiden täyttämisessä. Jos kuukausittain täytettävät ja palautettavat paperit ovat 

puutteelliset, tuki lakkautetaan ilman varoituksia.  

Käytännössä sosiaalihuollossa on parantamisen varaa: sosiaalihuollon asunnot ovat erittäin 

huonossa kunnossa ja epäsiistejä. Sosiaalihuolto maksaa asunnon vuokran, mutta 

ensimmäisen kuukausirahan saaminen saattaa byrokratian vuoksi kestää jopa kaksi kuukautta. 

Sosiaalihuolto ei anna uhrille sänkyvaatteita, pyyhettä, wc-paperia yms. mukaan. Kuitenkin 

ensimmäistä avustusrahaa joutuu odottamaan viikkoja. Nämä käytännön tavarat useille 

uhreille hoitaa järjestö, missä haastateltavani työskentelee. He myyvät esimerkiksi tekemiään 

käsitöitä, joista saatavilla tuloilla he ostavat sellaisia tavaroita mitä uhreille annetaan heidän 

muuttaessa omaan asuntoon. Heiltä saa myös ruoka-apua. 

Sosiaaliavustus maksetaan shekkinä. Shekki lunastetaan pankissa ja se edellyttää tilin 

avaamista. Näillä uhreilla, jotka jäävät Kyprokselle todistamaan oikeudessa, on voimassa 

oleva oleskelulupa. Ennen todistamista heiltä kuitenkin puuttuu kuvallinen henkilökortti, jota 

tarvitaan tilin avaamiseen. Poliisi pitää passin todistamiseen asti. Ihmiskaupan uhrien olisi siis 

mahdotonta saada tiliä auki omin neuvoin. Siihen vaikuttaa hankala byrokratia, heikko 

kielitaito ja henkilökortti maksaa.  

Eräs nainen, joka myös työskentelee uhrien parissa sai järjestettyä asian niin, että yksi pieni 

pankki vaihtaa uhrien shekit rahaksi, kun tämä nainen on mukana. Tämä ongelma olisi 

korjattavissa, jos uhri saisi sosiaalitoimistosta kuvallisen henkilökortin. Asiaa on viety 

hallituksen tietoisuuteen, mutta sitä ei ole vielä käsitelty. 

 

7.4 Kun auttamisjärjestelmä pettää uhrin 

Uhrin auttamisprosessi vaatii monien eri instanssien yhteistyökykyistä toimintaa. Eri maiden 

yhteiskunnilla on erilaiset näkemykset tavoitteellisesta toiminnasta ihmiskaupan uhrien 

auttamiseksi. Kulttuurilliset ja tasa-arvokysymykselliset erilaisuudet tekevät rajat ylittävästä 

auttamisesta haastavaa.  
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Kyproksella vallitsee patriarkaalinen yhteiskunta, jossa tärkeät tehtävät ja korkeat virat 

kuuluvat miehille. Feminiininen näkemys asioista puuttuu. Tasa-arvoon on vielä matkaa. 

Tässä kulttuurissa miehen irtosuhteissa on kyse miehen kunniasta ja nainen hyväksyy ne. Maa 

on pieni ja monen eri tahon edustajat tuntevat toisensa hyvin, korruptiota esiintyy. 

Haastattelussa nousi esiin asioita, joilla on vaikutusta uhrin pelastumiseen ja 

auttamisjärjestelmän epäonnistumiseen: 

7.4.1 Poliisin toiminta 

Jos joku vihjaa normaalille poliisille epäilevänsä jonkun olevan ihmiskaupan uhri, poliisi 

saattaa sanoa: ”Ok. No, me emme voi tehdä mitään.” Sitten asia jää siihen.  Uhrin ilmiantajan 

olisi pitänyt ilmoittaa havainnostaan Anti-trafficking -poliisille. Anti-trafficking -poliisi on se 

ensimmäinen viranomainen, joka ottaa asian käsittelyyn.  

Ns. normaalilla poliisilla ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Jos ihmiskaupan uhri todetaan 

Anti-trafficking -poliisin haastattelussa uhriksi, siirtyy asia eteenpäin rikospuolen poliiseille. 

Me ihmiset ajattelemme, että poliisi on poliisi, emmekä osaa ”erotella” heitä toisistaan. Poliisi 

tarkoittaa meille auttamista. Kyproksella kuitenkin poliiseilla on tarkat omat alueensa, ja 

harva ns. normaali poliisi vaivautuu selittämään kenen poliisin puoleen kannattaa 

ihmiskauppa-asiassa kääntyä.  

Poliisi herättää pelkoa ihmiskaupan uhrien keskuudessa. Poliisi näyttää olevan parittajan tai 

kabareen omistajan kaveri. Poliisi saattaa olla kuitenkin tarkistamassa, onko työntekijöillä 

kaikki hyvin. Parittajat käyttävät poliisia kuitenkin pelotteena: ”Jos et käyttäydy kunnolla, 

vien sinut poliisin käsittelyyn”. Osa poliiseista on korruptuneita, ja sana on uhrien 

keskuudessa levinnyt. Kun poliisi kysyy esim. baarissa työskentelevältä tytöltä, että onko 

kaikki työpaikalla hyvin, vastaa tyttö myöntävästi: hän pelkää poliisia, poliisi jutteli juuri 

omistajan kanssa. He ovat siis kavereita. Omistaja seisoo uhrin vieressä ja kuulee mitä hän 

vastaa poliisin kysymykseen. Uhri on tähän mennessä nähnyt jo niin paljon väkivaltaa, ettei 

uskalla kuin hymyillä ja vastata myöntävästi.  

Ihmiskaupan uhrien pelko korruptoituneesta poliisista on aiheellinen. Eräässä ihmiskauppa 

tapauksessa päähenkilöinä oli Pomo, kaksi avustajaa ja kiinalainen nainen, joka asui 

Kyproksella. Hän värväsi kotimaastaan tyttöjä Kyprokselle luvaten paremman tulevaisuuden 

ja hyvän työn. Tytöt tulivat ja joutuivat vasten tahtoaan myymään itseään. Anti-trafficking -
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poliisi sai vihjeen ihmiskaupasta ja soluttautui rinkiin asiakkaan muodossa. Hän haastatteli 

tyttöjä ja vakuuttui heidän olevan uhreja. Paikkaan tehtiin ratsia ja pomo, kaksi avustajaa ja 

kiinalainen nainen pidätettiin. Iso yllätys oli kun selvisi pomon henkilöllisyys. Tämän 

ihmiskauppaketjun pyörittäjä oli Kyproksen maahanmuuttopoliisi. Soluttautunut Anti-

trafficking -poliisi oli kummastellut, kuinka yhdelläkään uhrilla ei ollut viisumia. 

Korruptoitunut maahanmuuttopoliisi ei ollut ilmoittanut eikä merkinnyt uhreja minnekään, 

joten kukaan ei tiennyt heidän edes olevan maassa.  

7.4.2 Viisumi 

Viisumi uudistui vuonna 2008. Sen saaminen kestää kahden tunnin sijaan viikkoja. Sitäkin 

pystyy kiertämään laillisesti. Kabareet ovat riippuvaisia kolmannen maan naisista. Kulttuuri 

on, että oman maan naiset ei niissä työskentele seksipalvelujen tarjoajina. Kun viisumi tuli 

voimaan, noin puolet kabereista lopetti toimintansa. Kabareen omistajat perustivat esimerkiksi 

kahviloita ja baareja, joihin ihmiskaupan uhreja tuotiin. Uusi viisumi oli säännöiltään 

tiukempi, mutta se ei vähentänyt ongelmaa. Ihmiskaupan uhreja työskentelee nykyisin näissä 

kahviloissa ja baareissa. Siellä on puitteet antaa samoja palveluita mitä kabareissakin. 

Ihmiskauppaa vastaan työskentelevillä on nykyään vaikeampi tunnistaa uhri. Heitä voi löytyä 

odottamattomista, viattomilta vaikuttavista paikoista. 

Kolmen kuukauden turistiviisumilla houkutellaan naisia töihin Kyprokselle. Tämän kolmen 

kuukauden jälkeen saattaa saada työluvan, jos on tehnyt työnsä hyvin. Turistiviisumi on 

helpompi ja nopeampi hankkia kuin uusi artistiviisumi. Turistiviisumin ollessa vain kolmen 

kuukauden mittainen, ei siinä kysytä niin tarkasti viisumin saajan taustakoulutuksia ym. 

Kabareenomistajat kritisoivat äänekkäästi uutta viisumia vastaan ja he saivat hallitukselta 

myönnytyksen. Jos viisumi on voimassa alle kuusi kuukautta, hakija ei tarvitse kahden 

vuoden työkokemusta. Tällä myönnytyksellä viisumin hakijan lähtömaasta ei tarvita 

dokumenttia hakijan ammattitaidosta. Papereiden käsittely vähenee, mikä helpottaa ihmis- 

kauppiaiden toimintaa. 

7.4.3 Valtion suojalaitos 

Oikeusministeri on tärkeässä asemassa lakeja säädettäessä. Suojalaitosta koskee lainsäädäntö, 

että sinne ei saa päästää sisään ketään ulkopuolista sisällä olevien uhrien hengen 

turvaamiseksi.  Alue on hyvin vartioitua ja ovella on valvonta. Suojalaitoksessa olevat uhrit 
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saavat uudet puhelinnumerot ja ulkoilu tapahtuu aina jonkun saattajan seurassa, ei koskaan 

yksin. 

Oikeusministeri, joka tätäkin sääntöä oli tekemässä, lähetti maahanmuuttopoliisin suoja- 

laitokseen ja etsimään sieltä tietty uhri (jos hän sattuisi olemaan siellä) ja jos hän löytyy niin 

tehtävänä oli saada uhrilta allekirjoitus paperiin, jossa hän suostuu lähtemään maasta 

vapaaehtoisesti kahden kuukauden kuluttua.  

Tässä tilanteessa oikeusministeri, joka on mukana luomassa lakeja ja säänöksiä, rikkoi omaa 

tekemäänsä suojalaitosta koskevaa sääntöä. 

7.4.4 Oikeuslaitos 

Jos uhri suostuu todistamaan ihmiskauppiaita vastaan, hän joutuu odottamaan oikeuden- 

käyntiä noin 2-3 vuotta. Tässä on syy, miksi niin monet eivät jää todistamaan, vaan palaavat 

omaan kotimaahansa. Pelko todistamista kohtaan kasvaa ja koko odottamisen ajan uhri on 

kiinni tapahtuneissa kauheuksissa. Uhri haluaa mennä elämässään eteenpäin.  

Jos todistamista joutuu odottaa kauan, osa uhreista haluaa muuttaa laitoksesta omaan 

asuntoon odottamaan oikeudenkäyntiä ja unohtaakseen menneet. Poliisin katsoessa muuton 

olevan mahdollinen, uhri saa luvan. Kun uhri suostuu todistamaan hän saa viisumin, mutta 

poliisi pitää passin todistamiseen saakka. Passin puuttuminen aiheuttaa ongelmia jatkossa. 

Ihmiskaupan uhrilla on oikeudessa yksi lakimies, jonka sosiaalihuolto maksaa. Syytetyllä 

rahatilanne on yleensä parempi ja lakimiehiä on yleensä neljä.  

 

7.4.5 Sosiaalihuolto 

Ihmiskaupan uhrille tärkeä sosiaalihuolto pettää uhrin valitettavan monessa kohdassa. 

Ongelmat alkavat suojalaitoksessa. Sosiaalihuollolla ei ole resursseja keskittyä ja antaa 

riittävästi apua ihmiskaupan uhreille. Psykologia ei ole tällä hetkellä lainkaan. 

Kun uhri saa luvan muuttaa omaan asuntoon odottamaan todistamista, käytännön ongelmat 

lisääntyvät. Sosiaalihuollon asunnot ovat kelvottomassa kunnossa. Sosiaalihuolto maksaa 

kuukausittaisen vuokran ja avustusrahaa. Tukien saamiseen tarvitaan useita todistuksia ja 
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papereita. Haastateltavani auttaa uhreja tukien hakemisessa ja kokee vaadittavan byrokratian 

erittäin hankalaksi vaikka hänellä on hyvä kielitaito ja kokemus. 

Avustus maksetaan shekkinä, joka lunastetaan pankista. Passi on poliisilla. Kun kuvallinen 

henkilökortti puuttuu, tiliä ei saa auki. Miksi sosiaalihuolto ei huolehdi uhrille kuvallista 

henkilökorttia?  

Haastateltavani kertoo, että hänellä oli epäselvyyksiä erään uhrin tilanteen kanssa. Hän soitti 

viikon aktiivisesti, ennenkuin puhelimeen vastattiin. Uhrin tilanne oli tämä:  

Työpaikat on kiven alla. Eräs uhri kuitenkin onnistui hankkimaan itselleen työpaikan, 4 tuntia 

päivässä. Uhrin terveydelle teki hyvää olla töissä, mutta hän oli pahassa tilanteessa. Hänen 

palkkansa ei riittänyt vuokraan, ruokaan ja laskuihin, mutta hän ei halunnut sanoa itseään irti 

työpaikastaan. Työnantaja oli hyvä ihminen ja työ mukavaa. Jos hän olisi sanonut itsensä irti, 

siitä olisi seurannut kahden kuukauden karenssi.  Sosiaalihuollon linjaus on joustamaton. Jos 

olet töissä, et saa avustusta. 

7.4.6 Työvoimatoimisto 

Työvoimatoimiston listoilla on paljon työttömiä. Muun maan kansalaisten työnhakua 

työvoimatoimiston kautta ei katsota suopeasti. Vapautuvat työpaikat annetaan pääasiallisesti 

oman maan kansalaiselle. 

 

8 Yhteenveto 

Kypros, pieni ja kaunis saari Välimeressä, jonne monet suuntaavat nauttimaan lomasta ja 

auringosta. Miten tällaisessa ympäristössä -mihin ei mantereelta edes mene autotietä- voi olla 

Euroopan pahin ihmiskauppatilanne naisten suhteen asukaslukuun nähden? 

Suomalaisessa oikeus- ja hyvinvointivaltiossa kasvaneena ajattelen rikollisten jäävän kiinni. 

Noin pienellä saarella rikollisen toiminnan on pakko näkyä päällepäin ja paljastua nopeasti. 

Poliiseja saarella on ja välimatkat ovat suhteellisen lyhyitä. Pakomahdollisuudetkin ovat 

rajatut.  

Ihmiskaupan uhrit Kyproksella tarvitsevat monitahoista hoitoa selviytyäkseen traumoistaan. 

Sosiaalihuollossa olisi kuitenkin parantamisen varaa. Ihmiskaupan uhreja kohdellaan samalla 
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tavalla kuin esimerkiksi alkoholistia tai työtöntä. Tämä on ymmärrettävää, sillä ihmiskaupan 

uhreja halutaan suojella ja tämänhetkisen tiedon mukaan edes sosiaalihuolto ei saa 

informaatiota ihmiskaupan uhreista.  

Tässä asiassa on hyvät ja huonot puolet. Esimerkiksi sosiaalihuollon avustus maksetaan 

shekkinä, joka lunastetaan pankista. Uhrin passi on poliisilla oikeudessa todistamiseen 

saakka. Kun kuvallinen henkilökortti puuttuu, tiliä ei saa auki. Kuka olisi se instanssi, joka 

huolehtisi uhrille kuvallisen henkilökortin? 

Avustusjärjestöt nousevat korvaamattomaan arvoon uhrien päivittäisissä tilanteissa.  Järjestöt 

korvaavat riittämättömän sosiaalihuollon jättämiä aukkoja uhrin arkipäivässä. Tilanne olisi 

toivoton,  jos avustusjärjestöjä ei olisi. He huolehtivat uhrien laitosajan ulkoiluttamisesta, 

kuukausittaisesta byrokratiasta papereiden kanssa, he kuuntelevat ja antavat neuvoja. Heiltä 

saa myös materiaali- ja ruoka-avustusta jos uhri tarvitsee. 

Kyproksella yhteiskunnan tärkeissä tehtävissä ja päättävissä elimissä  toimii miehiä.  

Arkielämän vaikuttajanakin mies on vahvemmassa asemassa. Miehet ovat ihmiskaupan 

uhrien asiakkaita jne. Tässä kulttuurissa naisten kanssa vietetyt intiimit hetket ovat ylpeyttä, 

miehekkyyttä ja arvostusta herättäviä asioita. Kun näin miesvaltaisessa kulttuurissa mietitään 

ja säädetään esimerkiksi laki joka pääasiassa koskee naisia,  voidaan miettiä onko se täysin 

objektiivinen?  

Kulttuurin merkitys nousi monessa kohtaa esille. Ihmisten on helppo verhoutua kulttuurin 

taakse. Yhteiskunta on tiettyyn kulttuuriin sidottu: ”Meidän yhteiskunnassa tehdään näin, 

koska se kuuluu meidän kulttuuriin.” Epätasa-arvo yhteiskunnassa ja kulttuurissa on yksi 

näkyvimmistä syistä ihmiskauppaan.  

Naiset, joita houkutellaan Kyprokselle ihmiskaupan uhreiksi, tulevat maista, jossa 

taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on pahempi kuin EU:n alueella. Nämä naiset ovat jo 

kotimaassaan marginalisoituneet ja he ovat epätasa-arvoisessa asemassa joten heitä on helppo 

houkutella lähtemään parempiin oloihin ja uusiin mahdollisuuksiin.  

Hyvinvointivaltioissa sanaa ja tietoa ihmiskaupasta levitetään monin eri keinoin. Tietoa voi 

hakea netistä ja mm. EU:n kustantamia projekteja ja luentoja pidetään ympäri Suomen ja 

Euroopan. Onko tiedotus riittävää EU:n rajojen ulkopuolella? Mikä on tilanne Moldoviassa 

tai Afrikan köyhemmillä alueilla? Miksi ja kuinka on niin vaikea saada ennaltaehkäisevää 
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tietoa levitettyä niille alueille, mistä ihmiskaupan uhreja haetaan? Maasta kuitenkin ollaan 

yhteydessä tietokonein, kameroin ja liikuteltavin robotein avaruuteen Mars-planeetalle, jossa 

tutkitaan planeetan maaperän koostumusta.  

Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ongelma. Kyproksen ihmiskauppatilanteen 

parantamiseksi tarvitaan muidenkin maiden panostusta. Rikoslaki ei yksin riitä poistamaan 

ihmiskauppaa. Tarvitsemme yhteiskunnallista asennemuutosta, joka varmistaa, että lakia 

noudatetaan ja pannaan täytäntöön. Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä kaikkien maiden 

kesken saavuttaaksemme tasa-arvoisemman maailman. Tasa-arvon lisääminen edesauttaa 

naisten koulutuksen hankkimista, mikä puolestaan lisää tiedon saamista. Mitä hyötyä on 

nykyajan ihmiskaupan ennaltaehkäisyllä ja tiedottamisella, jos se ei mene perille asti niihin 

maihin ja niille ihmisille, jotka ennaltaehkäisyä eniten tarvitsevat?  

Kyproksen ihmiskauppa tuli tietoisuuteen erään  papin ansiosta. Tyttö meni ripittäytymään 

hänelle ja kertoi tarinansa. Pappi kuunteli ja antoi tytölle uskonnon puitteissa rangaistuksen 

niistä rikkomuksista mitä hän oli tehnyt. Ripittäytymään tuli toinen ja kolmaskin tyttö, jotka 

kertoivat samantyyppisen tarinan. Pappi alkoi miettiä, että nyt ei kaikki ole niin kuin pitäisi. 

Hän kysyi:” Kuinka monta teitä siellä on?” Tyttö vastasi:” 12” Pappi seurasi tilannetta ja 

onnistui ilmiantamaan tilanteen oikealle ihmiselle, joka otti asian hoitaakseen.  

Ihmiskaupan vähentäminen on pitkä prosessi, jonka täytyisi keskittyä ongelman perussyihin 

niin uhrien lahtö- kuin kohdemaassakin. Ihmiskauppaa vastaan taistelemiseen tarvitaan 

kattava analyysi niistä toimijoista, jotka vaikuttavat ihmiskauppaprosessin aikana. Ongelman 

ratkaisemiseksi toiminta tulee olla maan rajoja ylittävää toimintaa, näin haluaisi myös 

Kypros. Se haluaisi taakkaa otettavan pois harteiltaan ja haluaa keskittää huomiota uhrien 

lähtömaihin ja olosuhteisiin siellä. Ajatuksena tämä on hyvä, mutta käytännössä Kyproksella, 

Kreikan ja Turkin puolilla yhteistyö tuottaa ongelmia. Jos omassa maassa ei päästä 

yksimielisyyteen asioista, kuinka paljon se hankaloittaa yhteistyötä muiden maiden kanssa? 

Kyproksen ihmiskauppatilanteeseen vaikuttaa monta asiaa. Tilanne tässä maassa ei ole 

mielestäni yksin Kyproksen syy, vaan heidän tavoin peräänkuulutan muidenkin maiden 

vastuuta ihmiskaupan vähentämiseksi. On huomioitavaa, että niin uhrin lähtömaassa kuin 

Kyproksellakin epätasa-arvo on vielä vahvasti voimissaan.  

Kun ihmiskauppaa esiintyy, on mielestäni epäonnistuttu ennaltaehkäisevässä työssä. Ihmis- 

kauppaa ei missään olosuhteissa saa lopetettua nopeasti. Siihen vaikuttaa niin monta tekijää.  
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On epärealistista kuvitella että pelkkä lainsäädännön kiristäminen auttaisi. Niin kauan kun 

maailmassa on oman maansa sosiaalihuollon ulkopuolelle jääneitä ihmisiä, epätasa-arvoa ja 

kouluttamattomuutta on rikollisjärjestöillä mahdollisuudet harrastaa toimintaansa.  

On rikkautta, että meillä on eri kulttuureja. Täytyy muistaa, että vaikka joissain kulttuureissa 

naisen asema on heikompi kuin miesten ei se välttämättä tarkoita, että naisella olisi huono 

olla. Hän voi itse tuntea olonsa turvalliseksi, kun ei tarvitse kantaa niin isoa vastuuta kuin 

mies.   

Tavoitteeni oli kartoittaa naisiin kohdistuvaa ihmiskauppaa Kyproksella, miten uhrin 

tunnistaa ja kuinka uhrien auttamisjärjestelmä Kyproksella toimii. Kyproksella tekemäni 

kvalitatiivinen haastattelu onnistui täydellisesti. Haastattelu tapahtui maaliskuussa 2011 ja 

siitä lähtien olen ollut haastateltavaani sähköpostitse yhteydessä, saanut tietoa muutoksista ja 

tapahtuneista tilanteista reaaliajassa. Tämän kahden vuoden aikana olen kerännyt asiaan 

liittyvää tietoa ja saanut koottua tämän lopputyön,  joka käy läpi kaikki keskeiset osa-alueet 

naisiin kohdistuvasta ihmiskaupasta Kyproksella ja heidän auttamisprosessistaan. Pystyin 

nostamaan esille myös auttamisprosessin epäkohtia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.  

Prostituutio- ja ihmiskauppasanoja käytetään paljon rinnakkain. Kun kyseessä on 

ihmiskauppa, käytetään sanaa pakkoprostituutio. Niin kauan kun prostituutio sanana esiintyy 

samassa yhteydessä ihmiskaupan kanssa, esiintyy epäselvyyksiä. Nämä kaksi asiaa pitäisi 

erottaa selkeämmin toisistaan. Pakkoprostituutio, pakkotyö, pakkoelintenluovutus, 

pakkoadoptointi tarkoittavat kaikki ihmiskauppaa. Ihmiskauppa sanana on niin laaja ja 

kattava, että jotkut viranomaiset eivat halua tai ei löydy resursseja käyttää tätä sanaa.  

Kun käytetään sanaa pakkoprostituutio se tarkoittaa yksittäistä tapausta, jossa uhri on laitettu 

väkisin myymään itseään. Jos samasta asiasta käyttää sanaa ihmiskauppa, on mahdollista, että 

uhreja ja syyllisiä onkin huomattavasti enemmän. Rikosvyyhti ulottuu yleensä maan rajojen 

ulkopuolelle. Mukana on erilaisia rikollisjärjestöjä, yleensä ase- ja huumerikollisuutta 

laajallakin alueella, joilla on kytköksiä tähän ihmiskaupparinkiin. Näin tapaus paisuu 

sellaiseen mittakaavaan, että vaadittaviin viranomaistoimenpiteisiin ei lähdetä varsinkaan 

niissä maissa, joissa ihmiskauppaa tapahtuu. 

Kreikasta englanniksi käännetty lakiteksti ottaa esiin kolmannen maan kansalaisuuden.  

Kypros yhteiskuntana hyväksyy vain kolmannen maan naispuoleiset kansalaiset kabaree-

työskentelijöinä ja myös sen, että miehet käyvät niissä viihdyttämässä itseään. Tämä on 
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syvälle juurtunut ajatus kyproslaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Onko konkreettista 

ajatella, että ihmiskauppaa vastaan tehty laki toimisi tässä kulttuurissa ja yhteiskunnassa tasa-

arvoisesti, oikeudenmukaisesti sekä  kolmannen maan uhriksi joutuneiden naisten eduksi? 

Suomessa on ollut esillä lähinnä ravintoloissa ja rakennuksilla esiintyvää ihmisten 

hyväksikäyttöä. Kaikki esiin tulleet rikkomukset eivät kuitenkaan aina ole ihmiskauppaa. 

Kyse saattaa olla työpaikkalainsäädännön rikkomisesta. Kun työlainsäädäntöä rikotaan 

tarkoituksellisesti, työntekijän etuja karsien ja pitkää työpäivää teetettäessä, ei kyse ole 

automaattisesti ihmiskaupasta. Kun työn teettämiseen liittyy uhkailua, väkivaltaa, kiristystä ja 

liikkumisvapauden estämistä, lopputyössäni esiin otettu kyselykaavake auttaa kartoittamaan, 

onko kyse ihmiskaupasta vai työlainsäädännön rikkomisesta.  

Maahanmuuttovirastolla ja Pakolaisrahastolla on Suomessa parhaillaan meneillään      

HAPKE eli Haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden palvelujärjestelmän 

kehittämishanke. Osa Suomeen tulevista kiintiöpakolaisista ja turvapaikanhakijoista ovat 

ihmiskaupan uhreja. Heidän auttamis- ja palvelujärjestelmänsä on hyvä päivittää nykypäivän 

standardeja vastaaviksi. Tällä halutaan edistää ihmiskaupan uhrien toipumista, toimintakykyä, 

kuntoutumista ja sopeutumista.  

Auttamisjärjestelmään tulevien uhrien toimintakyky vaihtelee, riippuen heidän iästä, 

fyysisestä ja psyykkisestä tilasta sekä turvattomasta asemasta. Turvaton asema aiheuttaa 

uhrille helposti uudelleen uhriutumisen tunteen. Uhri on yksinäinen vieraassa maassa. On uusi 

kieli ja uusi järjestelmä. Tällaisissa tilanteissa eri tahojen viranomaisilta vaaditaan tarkkuutta 

ja ns. hyviä tuntosarvia,  jotta uhrin auttaminen saadaan tehokkaasti käynnistettyä. 

Auttamiseen kuuluu uhrin majoitus, toimeentulo ja oleskelulupa-asiat. Uhrille pyritään 

järjestämään tukihenkilö, joka ei vaihdu, vaan tapaamiset olisivat säännöllisiä saman henkilön 

kanssa. Uhrille huolehditaan kunnan puolesta sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös oikeuden- 

käyntijärjestelyissä avustetaan. Jos uhri avun saannista huolimatta kokee paremmaksi palata 

vapaaehtoisesti kotimaahansa, yritetään sieltä etsiä luotettava yhteistyökumppani viemään 

hänen prosessiaan eteenpäin. Tämä on kuitenkin monien maiden osalta vaikeaa.  

Kaikissa näissä auttamisvaiheissa tarvitaan sosiaalialan ammattilaista. Ihmiskauppaa 

nostetaan yhä enemmän esille ja uhreja löytyy. Näkisin kuitenkin, että lisätieto  ihmiskaupasta 
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ja sen uhrien auttamisesta sosiaalialan koulutuksessa olisivat tarpeellisia, siis eri ihmiskaupan 

muodot, Suomen auttamisjärjestelmä ihmiskaupan uhrien osalta sekä  auttamisjärjestelmän 

tunteminen. Ihmiskaupan uhrien realistiset kertomukset auttavat näkemään mitä ihmiskauppa 

todellisuudessa on ja mitä uhrien eheyttäminen vaatii. Tietämys erilaisista ihmiskauppa- 

tavoista  ja uhrien moninaisista ongelmista on selvinnyt minulle vasta tätä lopputyötä 

tehdessäni.  

On ollut hieno huomata, kuinka ihmiskaupan käsitteet monessa virastossa Suomessa osataan 

jo eritellä. EU:n erilaiset hankkeet, nykytekniikka ja tiedottaminen, asioiden esiin ottaminen 

ihmiskaupan ympärillä, ovat tuottaneet tulosta.  

Aluehallintovirasto on myös lisännyt ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa Suomessa. 

He tekevät enemmän tarkastuksia yrityksiin nimenomaan kentällä. Jos tarkastaja saa 

aavistuksen ihmiskaupan piirteistä, otetaan yhteys poliisiin. 

Suomessa poliisille ihmiskaupan uhrit tulevat esille yleensä muussa rikosyhteydessä. Poliisien 

mukaan kaikki uhrit eivät tiedä olevansa uhreja. He ovat lähteneet karuista olosuhteista ja 

ovat tyytyväisiä. Ihmiskaupparinki värvää Suomeen kielitaidottomia uhreja. Jos Suomessa 

huomataan että uhri osaakin vähän englantia, hänet laitetaan kotiin ettei hän saa asioista liikaa 

tietoa.  

Suomeen tuodaan ihmiskaupan uhreja pääasiassa Vietnamista ja  Ukrainasta. Kirgiisialaisia 

on ollut myös mukana. Ihmiskaupparingin rikoksista on osa tapahtunut jo ulkomailla. Tämä 

hankaloittaa Suomen poliisin tehtäviä, koska yhteistyö ei pelaa saumattomasti ko. maiden 

viranomaisten välillä.  

Suomessa ihmiskauppa uhrien ympärillä on kattava verkosto eri viranomaisia. Mukana on 

mm. poliisi, AVI, verottaja, ulosotto, syyttäjä, auttamisjärjestöt, rikosuhripäivystys, 

ammattiliitot, vähemmistövaltuutettu ja tuomioistuin. Koko prosessin ajan sosiaalialan 

ammattilaiset työskentelevät uhrin rinnalla tukien, hoitaen, kannustaen ja auttaen arkipäivän 

sujumisessa.  

Kuten edellä mainitsin, ihmiskaupan uhrien auttamismenetelmät ovat hyvin samankaltaiset 

kaikissa kehittyneissä maissa. Kaikkiin ihmiskauppaan edistäviin asioihin emme voi vaikuttaa 

mutta ennaltaehkäisevä työ, tiedottaminen ja informaatio, realistiset kuvat ja kertomukset 
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ihmiskaupan uhrin kohtalosta pitäisi saada vietyä näihin lähtömaihin huolellisemmin ja 

ymmärrettävästi. Tämän projektin täytyisi olla maailmanlaajuinen, rajat ylittävä toimenpide. 

Ihmiskauppaa esiintyy eri muodoissa laajasti. Maailmanlaajuiseen ongelmaan tarvitaan 

maailmanlaajuista tiedotuspakettia ja asiansa osaavia ammatti-ihmisiä. 

Mukana on monia yhteiskunnan instansseja. Sosionomeilla Suomessa on hyvä tietotaito 

monessa eri asiassa, mutta  tutkiessani ihmiskauppaa ja sen uhrien vaatimaa auttamisprosessin 

laajuutta huomasin, että uhrien auttamiseen tarvitaan juuri ihmiskauppaan perehtynyttä 

tietoutta. Sosionomit, jotka työskentelevät uhrien parissa, kurssittavat itseään lisää saadakseen 

tietoa tästä laaja-alaisesta ongelmasta. Uhrien saadut traumat seuraavat heitä läpi elämän ja 

ongelmat saattavat ilmetä vasta vuosienkin kuluttua. Työssä ihmiskaupan uhrien puolesta 

tarvitaan ammattitaidon ja lähimmäisen rakkauden lisäksi myös paljon uskoa parempaan 

tulevaisuuteen. 
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