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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Monika-naiset Liitto Ry:n työntekijöille pakotettujen avioliittojen tun-
nistamiseen ja aiheen puheeksiottoon uhrien kanssa. Opas sisältää aiheeseen liittyvän perustietoa sekä Suomen 
lainsäädäntöä, mutta se on painottunut nimenomaan tunnistamiseen, sen haasteisiin ja puheeksiottoon. Opas 
on tarkoitettu työkaluksi Monika-naisten työntekijöille, mutta sitä voi soveltaa myös muussa sosiaalialan työssä. 
 
Monika-naiset Liitto Ry on monikulttuurinen sosiaalialalla toimiva järjestö. Järjestö tarjoaa monella kielellä eri-
tyispalveluja väkivaltaa kokeneille naisille sekä lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenver-
taisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kan-
salaistoimintaa. Opas on toteutettu yhteistyössä Monika-naiset Liitto Ry:n ihmistyön vastaisen koordinaattorin 
kanssa. Sain palautetta häneltä oppaasta useampaan kertaan, joka auttoi minua parantamaan ja muokkaamaan 
opasta enemmän tarpeen mukaiseksi. 
 
Opinnäytetyö on monimuotoinen, se koostuu teoreettisesta osuudesta, koko prosessin kuvauksesta ja arvioin-
nista sekä varsinaisesta produktista eli oppaasta, joka on liitteenä tässä opinnäytetyöraportissa. Teoreettinen 
osuus käsittelee monikulttuurista naistyötä, pakkoavioliittoa ihmiskaupan ilmiönä, siihen liittyvää lainsäädäntöä, 
pakkoavioliiton tunnistamiseen ja puheeksiottoon liittyviä kysymyksiä sekä kunnioittavan kohtaamisen merkitystä 
asiakastyössä. Opas on perustietopaketti ilmiöstä sekä konkreettinen työkalu työntekijöille, joka auttaisi työnte-
kijää paremmin havaitsemaan pakkoavioliiton riskisignaalit ja helpottaisi työntekijän kynnystä ottaa asia pu-
heeksi. Opas on tällä hetkellä vain sähköisenä versiona, joka helpottaa sen muokkaamista tulevaisuudessa tar-
peen mukana. Se on suunniteltu niin, että sen voi tulostaa myös paperiseksi opaslehtiseksi. Tieto oppaaseen on 
kerätty olemassa olevasta teoriatiedosta, muista väkivaltatyöhön/lähi-ilmiöihin liittyvistä oppaista sekä asiantun-
tijahaastatteluista. Opasta varten on haastateltu seitsemää aiheen parissa toimivia asiantuntijoita, joista osa toi-
mii asiantuntijatyössä ja osa asiakastyössä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 
 
Saavutin omat oppaalle asettamani tavoitteet. Oppaan tarkoituksena oli olla selkeä ja helposti luettava, jonka 
vuoksi kielen selkeyteen ja helppolukuisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Opasta on pyritty konkretisoi-
maan muun muassa apukysymyksillä ja konkreettisilla riskisignaaleilla, joihin työntekijän tulisi havaitessaan kiin-
nittää huomio. Oppaan sisältö sai positiivista palautetta yhteistyökumppanilta. Opas hyväksyttiin Monika-naiset 
liitto Ry:ssä, ja sen tarkoituksena on toimia tulevaisuudessa työntekijöiden apuvälineenä työssä.  
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1 Johdanto  

Ihmiskauppa on aikamme suurimpia ihmisoikeudellisia ongelmia. Se on jatkuvasti kas-

vava globaali ilmiö. Ihmiskauppa on yksi tuottoisimpia kansainvälisen rikollisuuden muo-

toja aseteollisuuden ja huumekaupan lisäksi. (Nieminen 2006:187 –189.) Pakkoavioliitto 

on yksi ihmiskaupan muodoista, joka on viime vuosina noussut Suomessa ajankoh-

taiseksi aiheeksi. Muun muassa Ihmisoikeusliitto on vuonna 2018 työskennellyt aktiivi-

sesti pakkoavioliiton erilliskriminalisoinnin eteen, sillä pakkoavioliittoa ei ole Suomen ri-

koslaissa kriminalisoitu, vaikka Suomea koskevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset 

sitä vaativat. (Ihmisoikeusliitto 2018.) 

Opinnäytetyö käsittelee naisiin kohdistuvaa pakkoavioliittoa ihmiskaupan muotona Suo-

messa. Opinnäytetyö on monimuotoinen kehittämistyö, jonka viitekehyksenä on pakkoa-

violiiton uhrin kohtaaminen. Käsittelen työssä pakkoavioilmiötä osana ihmiskauppaa, 

monikulttuurista naistyötä, pakkoavioliiton tunnistamiseen ja puheeksiottoon liittyviä 

haasteita sekä kunnioittavan kohtaamisen merkitystä asiakastapaamisessa. Opinnäyte-

työn tuotoksena ensisijaisesti Monika-naiset liitto Ry:n työntekijöille tarkoitettu käytän-

nönläheinen opas. Sen tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoisuutta aiheesta, auttaa 

työntekijää tunnistamaan ilmiö paremmin sekä tukea työntekijää asian puheeksiotta-

essa. Opas on kirjoitettu siten, että sitä voivat käyttää kaikki aiheen parissa työskentele-

vät työntekijät. 

Helsingin yliopiston teettämä oikeusministeriön selvitys tuo esille ammattilaisten tietoi-

suuden kasvattamisen tarpeellisuuden. Sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammat-

tilaiset tarvitsevat ilmiöstä tietoa ja toimintaohjeita. Selvityksen mukaan viranomaisjär-

jestelmällä ei ole tällä hetkellä riittävää valmiutta kohdata pakkoavioliiton sosiaalisia ja 

oikeudellisia haasteita. (Toivonen 2017: 21.) Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen Suo-

meen kohdistuvan maahanmuuttoliikkeen vuoksi. Esimerkiksi vuonna 2016 jo 6,6 % vä-

estöstä oli ulkomaalaistaustaisia. (Tilastokeskus n.d.) Suomalaiset solmivat vuosittain 

noin 2500 rekisteröityä avioliittoa ulkomaalaisten kanssa. Miehet avioituivat useimmin 

bruttokansantuotteen mukaan köyhemmistä maista, kuten Thaimaasta, Venäjältä, Kii-

nasta, Filippiineiltä sekä Vietnamista kotoisin olevien puolisojen kanssa, kun naiset puo-

lestaan avioituivat kehittyneistä maista ruotsalaisten sekä brittien kanssa. (Siirtolaisins-

tituutti 2017.) Pakkoavioliittojen määrästä ei ole virallista tilastotietoa, mutta aiheen pa-

rissa työskentelevien toimijoiden mukaan ilmiö on lisääntynyt viime vuosina. Yhdeksi 
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mahdolliseksi syyksi mainitaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Toimijoiden mu-

kaan esille nousseet tapaukset ovat vain pieni osa ilmiötä, sen uskotaan todellisuudessa 

olevan laajempi. (Toivonen 2017: 8–9.)  

Opinnäytetyöraportti sisältää teoreettisen osuuden, prosessin kuvauksen ja arvioinnin 

sekä pohdintakappaleen. Lisäksi lopullinen produkti, opas, on liitteenä raportissa. Teo-

reettinen osuus sisältää esittelyn työn toimintaympäristöstä ja kohderyhmästä sekä luo 

teoreettisen viitekehyksen työlle. Teoriaosa käsittelee pakkoavioliittoilmiötä ihmiskau-

pan ilmiönä, pakkoavioliiton tunnistamiseen ja puheeksiottoon liittyviä kysymyksiä sekä 

kunnioittavan kohtaamisen merkitystä asiakastyössä. Teoriaosuuden jälkeen esittelen 

prosessin kuvausta, jossa esittelen työn sisällölliset valinnat ja itse tekovaihetta. Pro-

sessin kuvaukseen kuuluu myös produktin arviointi. Lopuksi pohdin omaa oppimispro-

sessiani ja ilmiön yhteiskunnallista merkitystä, sekä esitän jatkotutkimuskysymyksiä. 

2 Monikulttuurisuus naistyössä 

Monikulttuurisuus on käsitteenä varsin monella tavalla ymmärrettävä. Monikulttuurisuu-

den voidaan ymmärtää olevan eri paikoista tulevien, omaa kulttuuria kantavien ihmisten 

rinnakkaiseloa. (Järvinen 2004: 9.) Monikulttuurisuudelle ei ole yksiselitteistä määritte-

lyä, vaikka se ensisilmäyksellä voi näyttää selkeältä (Lehtonen & Löytty 2003: 7.). Moni-

kulttuurisuuden ja monikulttuurisen merkitys on erotettava toisistaan, monikulttuurinen-

termiä käytetään adjektiivin tapaan ja monikulttuurisuus-termiä substantiivina. Monikult-

tuurinen kuvaa muun muassa yhteiskunnassa kohdattavia sosiaalisia piirteitä, joita eri-

laiset kulttuuriset yhteisöt luovat ja pyrkivät rakentamaan ja säilyttämään osana identi-

teettiään. Monikulttuurisuus viittaa strategioihin sekä menettelytapoihin, jotka ovat käy-

tössä monikulttuuristen yhteiskuntien esiin nostamissa moninaisuuteen ja monimuotoi-

suuteen liittyvien ongelmien hallinnassa. (Hall 2003: 233-235). 

2.1 Monika-naiset liitto Ry 

Yhteistyökumppaninani opinnäytetyöprojektissa toimi Monika-naiset liitto Ry, joka on 

monikulttuurinen sosiaalialalla toimiva järjestö. Järjestö tarjoaa monella kielellä erityis-

palveluja väkivaltaa kokeneille naisille sekä lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana 

etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotou-

tumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa. Kriisikeskus Monika sekä Tur-
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vakoti Mona tarjoavat sekä kehittävät palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttaja-

naisille, joka on liiton ydintoimintaa. Järjestö tarjoaa myös kotouttavaa toimintaa kotou-

tumiskeskus Monassa, jonka tarkoituksena on muun muassa tukea maahanmuuttaja-

taustaisten naisten kotoutumista, yhteiskunnallisia taitoja sekä työllistymistä. (Tietoa 

meistä n.d.) Monika-naiset liitto ry toimii kattojärjestönä monikulttuurisessa naistyössä. 

Liitolla on monia jäsenjärjestöjä, joiden kanssa se tekee yhteistyötä muun muassa toi-

minnan kehittämisen merkeissä. (Monikulttuurista naistyötä n.d.) 

Monika-naiset liitto Ry:n työn taustalla on ajatus sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyy-

destä. Tämä tarkoittaa, että työskentelyssä kohdataan jokainen ensisijaisesti yksilönä: 

ei etnisen ryhmänsä, uskontonsa, kulttuurinsa tai sukupuolensa edustajana. Työskente-

lyssä pyritään huomioimaan ihmisen taustan mahdollinen merkitys, mahdolliset asen-

teet, uskomukset, ja tavat toimia. Työntekijän on myös tärkeää huomioida ja olla jatku-

vasti herkkänä omille mahdollisille ennakkoluuloilleen ja asenteilleen.  Sukupuolisensitii-

visessä työtavassa tunnistetaan sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjä oletuk-

sia, ennakkoluuloja ja käsityksiä – naiserityisenä järjestönä Monika-naiset liitto Ry pyrkii 

nimenomaan tuntemaan ja tunnistamaan erityisesti naissukupuoleen liittyvät erityiskysy-

mykset. Myös muut tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavat tekijät sukupuolen ja 

kulttuurin lisäksi ovat organisaation toiminnan ytimessä. (Nuotio 2018.) 

2.2  Monikulttuurinen naistyö 

Monikulttuurisella naistyöllä ajetaan maahanmuuttajataustaisten naisten ääntä ja oikeuk-

sia. Monikulttuurinen naistyö on työtä monikulttuuristen naisten perus- ja ihmisoikeuk-

sien edistämiseksi.  Suomessa monikulttuurisen naistyön kattojärjestönä toimii Monika-

naiset liitto Ry, ja sen alla toimii 13 jäsenjärjestöä, jotka ajavat maahanmuuttajataustais-

ten naisten oikeuksia ja tarjoavat heille erinäisiä palveluja. (Monikulttuurista naistyötä 

n.d.) Monikulttuurisella naistyöllä tuetaan maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktii-

vista kansalaistoimintaa. Hyvinvointia tuetaan järjestöissä muun muassa palveluilla, 

jotka edistävät kotoutumista uuteen kotimaahan, kielen oppimista, suomalaisen palvelu-

järjestelmän tuntemusta, kouluttautumista ja työllistymistä, sosiaalisia verkostoja, van-

hemmuutta ja aktiivista kansalaisuutta. (Mosaiikki Ry 2010.) 

Monikulttuurisen naistyön yksi tavoite on edistää monimuotoista ja turvallista arkea. Ta-

poja siihen ovat muun muassa tiedottaminen ja kouluttaminen, sekä toimiminen yhteis-
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kunnallisessa päätöksenteossa aktiivisena asiantuntijana. (Mosaiikki ry 2010.) Monikult-

tuuriset naisjärjestöt kuuluvat osaksi yleistä naisjärjestöjen keskusliittoa. Naisjärjestöjen 

tavoitteena on ajaa naisten asemaa, sukupuolten tasa-arvoa, edistää naisten ja tyttöjen 

ihmisoikeuksien toteutumista, saada lisää naisia päätöksentekijöiksi sekä antaa naisille 

mahdollisuuksia osallisuuteen sekä omiin valintoihin elämäntilanteiden mukaan. Naisjär-

jestöjen kattojärjestönä toimii Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas 

Centralförbund ry (NJKL), joka on perustettu 1911. (Esittely n.d.) 

2.3  Maahanmuuttajuus Suomessa 

Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jolla viitataan yleisesti ulkomaan kansalaisuuden omaa-

vaan henkilöön, joka on muuttanut toiseen maahan aikomuksenaan asua maassa pi-

dempään. Sekä maahanmuuttaja- että ulkomaalaistaustainen-käsitteillä viitataan henki-

löihin, jotka ovat tulleet eri perustein Suomeen, esimerkiksi pakolaisena tai työn perässä. 

(THL 2017.) Yleensä maahanmuuttajakäsitteellä viitataan henkilöön, joka on syntynyt 

ulkomailla, mutta sillä voidaan viitata myös henkilöön, jonka vanhemmat tai toinen van-

hempi on muuttanut Suomeen (Väestöliitto n.d.). Turvapaikanhakijasta puhuttaessa tar-

koitetaan toisesta maasta turvaa hakevaa henkilöä, joka on jokaisen ihmisoikeus. Pako-

laisella tarkoitetaan henkilöä, joka on kansainvälisen suojelun kohteena. Hänellä on pe-

rusteltu syy, kuten uskonto, yhteiskunnallinen ryhmä tai poliittinen syy lähteä pakoon 

kotimaastaan. (Suomen pakolaisapu n.d.) 

Suomen väestöstä vuonna 2016 oli ulkomaalaistaustaisia 364 787, joka on 6,6 prosent-

tia koko väestöstä. Yli puolet ulkomaalaistaustaisista henkilöistä asuu Uudellamaalla. 

(Tilastokeskus 2017.) Maahanmuuttajien määrä on lähes kymmenkertaistunut muuta-

massa vuosikymmenessä, sillä 1990-luvun alussa maahanmuuttajia oli vain 25 000.      

Suurin osa muuttaa Suomeen muista Euroopan valtioista, mutta muuttoliikettä tulee 

myös muista maanosista. Varsinkin 2000-luvulla Aasian valtioista muutto on lisääntynyt. 

(Tilasto-keskus 2014.) Suomesta on tullut globalisaation myötä maahanmuuttomaa. Silti 

muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan verrattuna maahanmuuton määrä Suomessa on 

vähäinen. (Sisäministeriö 2013.) 

Työ, opiskelu ja perhe ovat pääasiallisia syitä Suomeen muutolle. Muita syitä voi olla 

esimerkiksi kansainvälisen suojelun tarve. Kansainväliset sopimukset sekä kansallinen 

lainsäädäntö velvoittavat Suomea tarjoamaan kansainvälistä suojelua. Haettavien turva-

paikkojen määrä vaihtelee vuosittain eri puolilla maailmaa tapahtuvien konfliktien vuoksi. 
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(Sisäministeriö 2013.) Eurooppaa kohtasi vuonna 2015 pakolaiskriisi, jolloin turvapaikan-

hakijoita tuli Suomeenkin ennätysmäärä, 32 476 henkilöä. Tämä pakolaiskriisi on suu-

rimpia sitten toisen maailmansodan. (Pakolainen pakenee vainoa kotimaassaan n.d.) 

Vuonna 2017 turvapaikkahakemuksia Suomeen oli yhteensä 5059, joista 2139 oli en-

simmäisiä turvapaikan hakemuksia. Loput olivat uusintahakemuksia, tai hakijan hake-

muksia siirrettiin EU:n sisäisenä siirtona Suomeen Kreikasta tai Italiasta. Vuosiin 2015 

ja 2016 verrattuna ensisijaisten hakemusten määrä tippui merkittävästi, sillä esimerkiksi 

vielä vuonna 2016 vastaava luku oli 4005. (Maahanmuuttovirasto 2018.) 

3 Pakkoavioliitto 

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa ja vastaavaa suhdetta, jossa liitto on solmittu 

uhan tai painostuksen alaisena. Pakottavia osapuolia voivat olla esimerkiksi perhe tai 

suku. Uhalla ja/tai painostuksella tarkoitetaan niin fyysistä, psyykkistä, taloudellista sekä 

hengellistä keinoa pakottaa osapuoli tai osapuolet toimimaan halutusti. (Toivonen 

2017:3.) Avioliittoon pakottaminen tapahtuu useimmiten läheissuhteissa, jonka vuoksi 

kynnys tehdä rikosilmoitusta on liian suuri. Uhri voi pelätä ilmoittamisen seurauksena 

menettävänsä sukuyhteisönsä rikosilmoituksen myötä. (Oikeusministeriö 2017.) Kan-

sainvälisesti lainsäädännön tasolla pakkoavioliiton kaltaista ihmiskauppaa ei ole määri-

telty. Pakkoavioliittoa sivutaan YK:n orjuuden kieltävässä sopimuksessa vuodelta 1956, 

jossa se kuvataan yhtenä orjuuteen verrattavissa olevana käytäntönä. (Koskenoja & Ol-

lus & Roth &Viuhko & Turkia 2018: 76-77.) 

Pakkoavioliitto ja järjestetty avioliitto tulee erottaa toisistaan, vaikka ne ovat lähellä toisi-

aan, on järjestetyssä avioliitossa ainakin joissain määrin yhteinen suostumus avioliittoon, 

vaikka liitto olisi järjestetty ulkopuolisen tahon toimesta. On tärkeä tarkastella, missä me-

nee pakon ja painostuksen raja, jolloin järjestetystä avioliitosta muuttuu pakkoavioliitto. 

Pääsääntönä toimii, että pakotetussa avioliitossa toinen osapuoli tai kummatkaan osa-

puolet eivät ole menossa vapaasta tahdostaan naimisiin, vaan heidät on painostettu eri 

keinoin avioon. Myös alun perin vapaasta tahdosta solmittu avioliitto tai järjestetty avio-

liitto voi myös ajan myötä muuttua pakkoavioliitoksi, jos puoliso ei halutessaan saa erota. 

(Toivonen 2017: 5-6.) 
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3.1 Pakkoavioliitto Suomessa 

Pakkoavioliittoja on tutkittu Suomessa hyvin vähän. Tutkimustietoa löytyy ihmiskaupasta 

ja kunniaväkivallasta, mutta niissä käsitellään ilmiötä laajemmin. Mikään järjestö tai vi-

ranomainen ei järjestelmällisesti tilastoi tapauksia, mutta järjestöillä saattaa olla epävi-

rallisia tilastoja pakkoavioliittoihin liittyvistä vuosittaisista asiakasmääristä. Suomen ri-

koslakissa ei ole nimikettä avioliittoon pakottaminen, eikä se näy tällä juuri tuomioistuin-

tilastoissa. (Toivonen 2017:8-9.) Vaikka pakkoavioliittojen määrästä Suomessa ei ole 

olemassa tarkkaa tilastotietoa, raportoivat aiheen parissa työskentelevät selvää kasvua. 

Monika-naiset liitto Ry:n tietoon tuli esimerkiksi 25 pakkoavioliittotapausta vuonna 2015, 

kun vuoden 2016 huhtikuuhun mennessä tapauksia oli jo tullut esille yhtä paljon kuin 

edellisvuonna yhteensä. (Monika-naiset liitto Ry 2016.) 

Oikeusministeriön selvityksessä ryhmiteltiin Suomessa esiintyvät pakkoavioliittotapauk-

set kolmeen ryhmään:  

1) ulkomailla solmitut, ulkomaalaisten väliset pakkoavioliitot, jotka tulevat Suomessa ilmi esimerkiksi turva-

paikkaprosessissa. 

2) Maahanmuuttajataustainen, Suomessa asuva tyttö naitetaan ulkomailla asuvan, usein vanhemman mie-

hen kanssa. Kyseessä voi olla alaikäinen tai täysikäisyyden saavuttanut tyttö, ja taustalla voivat vaikuttaa 

kulttuuriset tekijät, oleskeluluvan saaminen tai molemmat yhdessä. 

3) Suomen kansalainen solmii avioliiton ulkomaalaisen naisen kanssa ensin yhteisymmärryksessä, mutta 

tosiasiassa nainen joutuu avioliitossa hyväksikäytetyksi esimerkiksi seksuaalisesti sekä taloudellisesti. Nai-

sella ei myöskään ole mahdollisuuksia ja rahkeita erota uhkailun, alistamisen ja riittämättömän tiedon      

takia. (Toivonen 2017: 11.) 

Selvityksen mukaan 2. ryhmän mukaiset pakkoavioliitot ovat Suomessa yleisimpiä. Kan-

tasuomalaisia avioliittoon pakotettuja henkilöitä eivät oikeusministeriön selvityksen haas-

tateltujen tahojen työntekijät olleet kohdanneet, mutta eivät kuitenkaan täysin sulkeneet 

sitäkään ulkopuolelle. (Toivonen 2017: 11-13.)  

3.2 Pakkoavioliittoon liittyvä lainsäädäntö 

Pakkoavioliitto voidaan tuomita oikeudessa joko ihmiskauppana, törkeänä ihmiskaup-

pana tai pakottamisena. Suomen rikoslaissa ei tällä hetkellä ole erikseen avioliittoon pa-

kottamista rikosnimikkeenä, vaikka Suomen vuonna 2015 ratifioima Istanbulin sopimus 
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velvoittaa sen kriminalisoimista. (Toivonen 2017: 16.) Ihmisoikeusliitto luovutti eduskun-

nalle vetoomuksen pakkoavioliiton erilliskriminalisoinnista keväällä 2018, joka vaaditaan 

toimenpiteitä pakkoavioliiton kriminalisoinniksi rikoslakia muuttamalla. (Ihmisoikeusliitto 

2018.) Tämän opinnäytetyön valmistumiseen mennessä selvityksestä ei ole julkaistu Ih-

misoikeusliiton sivuilla tietoa lakialoitteen etenemisestä. 

Erilliskriminalisointia perustellaan symbolisilla syillä. Sillä halutaan luoda kuva, ettei pak-

koavioliiton kaltaista tilannetta missään tapauksessa suvaita, se on vastaan oikeusval-

tion lainsäädäntöä ja arvoja. Toisaalta erilliskriminalisoinnin pelätään vievän ilmiötä vielä 

enemmän piiloon uhrien suojellessa omaisiaan rangaistusvastuulta. Oikeusministeriön 

teettämästä selvityksestä selviää asiantuntijoiden pitävän kriminalisointia tai sen tarkkaa 

selvitystä tarpeellisena. Nykyisen lainsäädännön, ihmiskaupan ja pakottamisen tunnus-

merkistöt eivät sovellu oikeudessa tyypillisiin pakkoavioliittotapauksiin. Pakottamisen 

tunnusmerkistö on tietyin osin paremmin ilmiöön soveltuva, mutta se on muun muassa 

rikosvastuullisena ilmiönä lievempi, tuomiot ovat selvästi lievempiä. Lisäksi pakottami-

nen on asianomistajarikos, eli uhrin pitää itse käynnistää rikosprosessi, mikä ei monen 

kohdalla ole mahdollista. Puolestaan ihmiskaupan tunnusmerkistö on suhteellisen vaa-

tiva täyttää, ja sen soveltaminen on haastavaa. Jotta pakkoavioliitto täyttäisi ihmiskau-

pan tunnuspiirteet, tulisi teosta havaita kolme osatekijää: keinot, tekotapa ja tarkoitus. 

Teon pitää osoittaa olevan tahallinen, ihmisarvoa tarkoituksellisesti loukkaava toimi. 

Pakkoavioliiton kohdalla tämä ehto ei usein täyty, esimerkiksi vanhemmat ajattelevat toi-

mivansa lapsensa edun mukaisesti pakottamalla hänet avioon valitsemansa kumppanin 

kanssa. Lainsäädännön huonosta soveltuvuudesta kertoo muun muassa se, että Suo-

messa ei ole yhtään annettua tuomiota avioliittoon pakottamisesta. (Toivonen 2017: 14-

19.) Useimmiten tutkinnat päättyvät esitutkinnan jälkeen (Roth 2018.).  

Suomea velvoittaa myös ihmiskauppaa koskeva yleissopimus, joka takaa ihmiskaupan 

uhreille on erityisasema rikoksen uhreina. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on velvollinen 

tarjoamaan sosiaali- ja terveyspalveluita ja suojelua ihmiskaupan uhreille. Palvelut jär-

jestetään niin sanotulla kaksijakoisella mallilla, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jos 

uhrilla on kotikunta Suomessa, kunta on vastuussa järjestämään palvelut. Jos uhrilla ei 

ole kotikuntaa, palvelut järjestää Joutsenon vastaanottokeskus. Ihmiskaupan uhrin aut-

taminen on lain mukaan kytkeytynyt rikosprosessiin, avun jatkuvuus palvelujärjestel-

mässä riippuu pitkälti siitä, mitä rikosprosessissa käy. (Koskenoja& Ollus & Roth & 

Viuhko & Turkia 2018:2-3.) 
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3.3 Pakkoavioliiton riskitekijät 

Pakkoavioliittojen taustalta löytyy samanlaisia tekijöitä kuin ihmiskaupan taustalta. Pak-

koavioliittoon altistavia tekijöitä voivat olla kunniaväkivallan pelko, alhainen yhteiskun-

nallinen asema, suvun tai yhteisön painostus, väkivalta tai sen uhka sekä sosiaalisesti 

ja taloudellisesti riippuvainen asema miehestä/suvusta. (Ihmiskaupan uhrien auttamis-

järjestelmä 2017.) Britanniassa toimiva pakkoavioliiton vastainen yksikkö on listannut 

keskeisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa pakkoavioliiton uhriksi joutumiseen. Taustateki-

jöiksi mainitaan muun muassa perheen yritys estää ”sopimattomia suhteita”, perheen 

kunniasta huolehtiminen, lapsen ei-toivottu seksuaalinen suuntautuminen, kulttuurillisten 

ja uskonnollisten ihanteiden vaaliminen, taloudellisen hyödyn tavoittelu, lapsen tai eri-

tyistuen tarpeessa olevan aikuisen hoidon varmistus sekä oleskelun tai kansalaisuuden 

saavuttaminen. Raportin mukaan pakkoavioliittojen uhrit ovat usein kouluttamattomia, 

eivätkä he uskalla toimia perheen tahdon vastaisesti. (The Right to Choose: Multi-agency 

statutory guidance for dealing with forced marriage 2014: 8-9.) 

3.4 Pakkoavioliitto ja väkivalta 

Pakkoavioliitto on väkivaltaa itsessään, se on ihmisen pakottamista tahdon vastaiseen 

toimintaan. Pakotettu suhde sisältää suuren riskin joutua erilaisen ja -asteisen väkivallan 

uhriksi, ja lisäksi pakotetusta avioliitosta kieltäytymiseen liittyy väkivallan riski. Pakkoa-

violiitoissa tyypillistä on väkivallan jatkuvuus suhteessa, se on läsnä jollain tavalla arki-

päivissä. (Toivonen 2017: 16.) Pakkoavioliitto on tekojen jatkumo, joka on saattanut jat-

kua vuosia, joidenkin kohdalla jopa vuosikymmeniä. Pakkoavioliiton uhrin kokema väki-

valta ja painostus on usein kokonaisvaltaista sisältäen niin fyysisen, henkisen, hengelli-

sen kuin taloudellisen ulottuvuuden. Sen lisäksi, että nainen on pakotettu avioliittoon, 

saattaa hänen tilanteeseen liittyä myös muita ihmiskaupan muotoja, kuten seksuaalisen 

hyväksikäytön uhriksi joutumista. (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2017.) 

3.4.1 Kunniaväkivalta 

Pakkoavioliitto on yksi kunniaväkivallan muoto (Hansen & Sams, &Järppinen & Latvala 

2016: 78.). Kunniaan liittyvä väkivalta määritellään YK:n kaikkinaisen naisiin kohdistuvan 
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väkivallan ehkäisemisen komitean mukaan haitalliseksi perinteeksi, joka loukkaa ihmis-

oikeuksia ja kohdistuu useimmiten tyttöihin ja naisiin tilanteissa, joissa heidän käyttäyty-

misensä tulkitaan vaarantavan perheen tai yhteisön kunnian. Kunniaväkivallan nähdään 

olevan yhteisöissä rakennettua ja ylläpidettyä väkivaltaa, jossa tekijä pitää toimintaansa 

oikeutettuna tai vaihtoehdottomana. Motiivi liittyy sukupuoliroolien ylläpitoon sekä roo-

liodotuksiin sidotun kunnian säilyttämisestä. Sillä pyritään suojaamaan tai palauttamaan 

perheen, suvun tai yhteisön kunniaa tai mainetta. Menetetyn kunnian voi palauttaa kun-

nia-ajattelun mukaan rankaisemalla syylliseksi katsomaa henkilöä. Kunniaväkivaltaa yh-

distetään toisinaan myös ei-länsimaalaisiin kulttuureihin liittyväksi ilmiöksi. (Hansen & 

Sams, &Järppinen & Latvala 2016: 15-19.) 

3.4.2 Sukupuolistunut väkivalta 

Väkivallan kokemisessa, käytössä, piirteissä ja seurauksissa on havaittavissa eroja su-

kupuolten välillä. Sukupuolistuneessa väkivallassa on kyse vallasta, ja sitä tarkastellessa 

on huomioitava henkilöihin liittyvät syyt, etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ihmis-

ten tilanne. Sukupuolistuneen väkivallan muodot, käytännöt ja merkitykset vaihtelevat 

sukupuolen mukaan. (THL 2018.) Kunniaan liittyvä väkivalta on osa sukupuolistuneen 

väkivallan ilmiötä (Hansen & Sams, & Järppinen & Latvala: 16.). Pakkoavioliitto ovat 

hyvä esimerkki sukupuolittuneesta väkivallasta, jonka uhriksi naiset joutuvat useimmin. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 

Sukupuolistunut väkivalta käsittää eri ilmiöitä, joista naisiin kohdistuva väkivalta on yksi 

vakavimmista, maailmanlaajuisista ihmisoikeusrikkomuksista. (THL 2018.) Naisiin koh-

distuvaa väkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa riippumatta uskonnosta, kulttuurista 

tai sosiaaliluokasta. (Allinen-Calderon & Kanervo & Nurmi 2011: 8.) Naisiin kohdistu-

vassa väkivallassa nainen on alisteisessa asemassa tekijään verrattuna. Väkivalta va-

hingoittaa naisen kokonaisvaltaista hyvinvointia niin fyysisesti kuin henkisesti, ja pahim-

massa tapauksessa teot voivat johtaa jopa kuolemaan. Väkivallan pelon alla eläminen 

on psyykkisesti todella kuluttavaa, ja se vaikuttaa koko perheeseen. Vaikka esimerkiksi 

lapsi ei olisi itse pahoinpideltävänä, on kotona tapahtuvalla väkivallalla merkittävä vaiku-

tus lapsen psyykkeeseen. Naisiin kohdistuva väkivalta vaikuttaa myös yhteisöjen sisäi-

siin valtasuhteisiin, joka aiheuttaa vinouman naisten ja miesten asemassa. (Allinen-Cal-

deron & Kanervo & Nurmi 2011: 8-9.) 
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4 Ihmiskauppa 

Ihmiskauppa nähdään yhtenä laajimpina ja ajankohtaisimpana ihmisoikeusrikkomuk-

sena ihmisoikeuksia vastaan. Sitä pidetään myös orjuuden nykymuotona. YK:n mukaan 

noin 4 miljoonaa ihmistä joutuvat vuosittain ihmiskaupan uhriksi, suurin osa heistä on 

naisia ja lapsia. Ihmiskaupassa on kyse toisen ihmisen hyväksi käyttämisestä, haavoit-

tuvuuden hyödyntämisestä ja kontrolloinnista. (Autio & Karjala 2012: 175-176.) Ihmis-

kaupan määrittelyt kansainvälisissä sopimuksissa ja laeissa ovat melko samansisältöi-

siä, mutta niiden määrittely käytännössä ja ihmiskaupan havaitseminen tuottavat ongel-

mia kentällä. 

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimuksen lisäpöytäkirjassa määrittelee ihmiskaupan olevan hyväksikäyttötarkoituk-

sessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanotta-

mista voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petok-

sen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, 

taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaan-

otetun maksun tai edun avulla. (Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yh-

distyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti nais-

ten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta 71, 2006.) Tämän 

lisäpöytäkirjan nähdään ihmiskaupan nykyisen määrittelyn perusta.  

Ihmiskaupan rikokseksi täyttyminen oikeudessa vaatii kolmen elementin täyttymistä: te-

kotapa, keino ja tavoite (Hoikkala 2016: 41–43.).  Tekotavoiksi on mainittu esimerkiksi 

värväys, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen. Toinen elementti 

on edellytys siitä, että teko toteutetaan tiettyjä keinoja käyttäen. Viimeisenä elementtinä 

määritelmä edellyttää teon olevan hyväksikäyttötarkoituksessa tehty. (Kimpimäki 2009: 

207–208.) 

4.1  Ihmiskauppa Suomessa 

Suomessa esiintyvän ihmiskaupan muotoja ovat työperäinen ihmiskauppa, seksuaali-

seen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa, pakkoavioliitto ja kerjäläiset. Ihmiskaupassa 

voidaan jakaa maat kolmeen eri kategoriaan: lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaa (Ruoho-

mäki 2017: 46–47.). Suomi on ihmiskaupan kohdemaan lisäksi myös kauttakulkumaa 

Itä-Eurooppaan. Tunnistettu ihmiskauppa on ollut Suomessa viime vuosiin saakka melko 
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vähäistä (Autio & Karjala 2012: 196-198.). Kesäkuussa 2017 ihmiskaupan uhrien autta-

misjärjestelmässä oli yli 200 uhriksi joutunutta. Tilastoissa on kuitenkin vinoumaa, sillä 

kaikki tapaukset eivät tule tietoon. Vuoden 2016 aikana uusia asiakkaita järjestelmään 

tuli 130, kun vuonna 2015 uusia asiakkaita tuli 52. Tämä tilastomuutos konkretisoi hie-

man ihmiskaupan kasvua määrän kasvua Suomessa. (Ihmiskaupan uhrien auttamisjär-

jestelmä n.d.)  

Resurssien lisääminen ja ihmiskaupan vastaisen työn priorisointi auttaisi tunnistamaan 

ihmiskaupan uhreja paremmin, sekä tutkimaan ja paljastamaan useampia tapauksia.    

Ihmiskaupan vastaisella toiminnalla voi olla myös mahdollisesti syrjiviä vaikutuksia uhrin 

sukupuolen ja etnisen alkuperän perusteella. Myös tiedon puute asettaa haasteita tun-

nistamiseen, sillä uhreja kohtaavat viranomaiset eivät tunne kunnolla ilmiötä. Erityinen 

painoarvo ihmiskaupan vastaisessa työssä on ihmiskaupan ennaltaehkäisyssä. Rikoksia 

tutkittaessa ja auttaessa uhreja ollaan askeleen myöhässä, rikos on kerennyt jo tapah-

tua. Erityisesti tulisi keskittyä ennaltaehkäisevään työhön, jotta ihmiset eivät tulevaisuu-

dessa joutuisi ihmiskaupan uhreiksi. (Roth 2016: 37–38.) 

4.2 Pakkoavioliitto ihmiskaupan muotona 

Pakkoavioliitto voidaan tuomita nykyisen lainsäädännön alla ihmiskauppana tai törkeänä 

ihmiskauppana. Ihmiskauppa on sateenvarjotermi, jonka alle myös pakkoavioliiton näh-

dään menevän (Nuotio 2018.). Pakkoavioliiton kaltaista ihmiskauppaa ei ole lainsäädän-

nössä tarkkaan määritelty, sen kuvaus on puutteellinen. Pakkoavioliitto ihmiskaupan 

muotona voidaan nähdä orjuuteen verrattavana tilana, jota käsitellään YK:n vuonna 

1956 orjuuden kieltävässä sopimuksessa. Sopimuksen mukaan orjuuteen rinnastettavia 

tilanteissa henkilö luvataan tai annetaan avioliittoon vastikkeellisesti ilman, että hänellä 

on oikeus kieltäytyä, tai että henkilö siirtyy puolisonsa kuoltua perintönä toiselle henki-

lölle. (Koskenoja& Ollus & Roth & Viuhko & Turkia 2018: 76-77.) 

Pakkoavioliiton voidaan nähdä liittyvän aina ihmiskauppaan. Aina tapaukset eivät ole 

selkeitä ihmiskauppatapauksia, vaan niissä voidaan nähdä olevan myös lähi-ilmiöiden, 

kuten törkeän parituksen piirteitä. Kun ihmiskauppaa tarkastellaan laajemmin, niin kuin 

se laissa kirjoitetaan, voidaan sen nähdä laajempana ilmiönä, joka sisältää myös pak-

koavioliittoilmiön. (Nuotio 2018.).  Pakkoavioliittoon voi liittyä myös muita ihmiskaupan 

muotoja, kuten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää tai työvoimaan liittyvää ihmis-

kauppaa. (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2017.)  
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5 Pakkoavioliiton tunnistaminen ja ehkäisy 

5.1 Pakkoavioliiton ehkäisy 

Ennaltaehkäisevällä työllä on merkittävä vaikutus tulevaisuudessa pakkoavioliittojen tai 

sen kaltaisten tilanteiden syntyyn. Mitä enemmän panostetaan ennaltaehkäisevään työ-

hön, sitä harvempi joutuu tulevaisuudessa pakkoavioliiton kaltaisiin tilanteiseen. Tyttöjen 

koulutus ja tiedotus on yksi tärkeimmistä keinoista pakkoavioliittojen ehkäisyyn. Koulu-

tetumpi tyttö epätodennäköisemmin menee lapsena naimisiin. Lapsien oppivelvollisuus 

sekä maksuton koulutus ovat tehokkaimpia keinoja pakkoavioliittojen ennaltaehkäisyyn. 

(Early Marriage: A Harmful Traditional Practice 2005: 27–28.)  

Toinen oleellinen ennaltaehkäisyn tapa on lainsäädäntöön puuttuminen, eli pakkoaviolii-

ton kriminalisointi Suomessa. Suomi on ratifioinut Istanbulin sopimuksen vuonna 2015, 

jossa vaaditaan pakkoavioliittojen kriminalisointia. (Ihmisoikeusliitto 2018.) Ihmiskaupan 

ja pakottamisen laissa määritellyn tunnusmerkistön koettiin olevan epäsopiva pakkoa-

violiittotapauksiin. Ihmiskaupan tunnusmerkistö lainsäädännössä koettiin vaativana ja 

vaikeasti sovellettavana, eikä ihmiskaupan rangaistavuutta käsittelevässä esityksessä 

tuotu pakkoavioliiton näkökulmaa esille lainkaan. (Toivonen 2017: 18.)  

Kolmantena ennaltaehkäisyn keinona on henkilöstön koulutus sekä yleisen tietoisuuden 

lisääminen aiheesta. Pakkoavioliittojen tunnistaminen ja esiintulo edellyttävät, että ilmiö 

tunnistetaan sekä sen kanssa osataan toimia. Se on myös rikosvastuun toteutumisen 

kannalta hyvin olennainen seikka. Niin ammattilaiset kuin pakkoavioliittojen uhrit eivät 

usein tiedä, mihin tai keneen olla yhteydessä ja miten edetä asiassa. (Toivonen 2017: 

12-13.) Ammattilaisten tietoisuuden kasvattamisen lisäksi ylipäätään naisten, erityisesti 

maahanmuuttajataustaisten naisten, tietoisuutta omista oikeuksistaan ja niiden käyttä-

mistä palvelujärjestelmässä on lisättävä. Mitä tietoisempia vanhemmat, varsinkin äidit, 

ovat omasta asemastaan, sitä pienempi riski tyttärellä on joutua pakotetun avioliiton uh-

riksi. (Toivonen 2017: 22.) 

5.2 Pakkoavioliiton tunnistaminen  

Pakkoavioliiton tunnistaminen on haastava, monimutkainen prosessi, eikä siihen löydy 

kaikenkattavaa tunnusmerkistöä. Tärkeintä on havainnoida mahdollisen uhrin tekemistä, 

puhetta ja käyttäytymistä, ja ottaa huoli puheeksi. Jokainen tapaus on yksilöllinen, jonka 
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vuoksi on mahdotonta tunnistaa pakkoavioliiton kaltaista tilannetta ilman siihen parem-

paa perehtymistä. Ihmiset käyttäytyvät tilanteissa eri tavoilla, ulkoisesti ilman keskuste-

lun käymistä ei voi sanoa, mitä taustalla on. Puhuminen ja kysyminen on paras keino 

selvittää asiakkaan tilanne, vaikka se voi tuntua työntekijästä joskus haastavalta. Työn-

tekijän tekemä interventio on usein myös asiakkaalle helpoin tapa, sillä asiakas harvoin 

itse ottaa asiaa puheeksi. Tilanne on tehtävä mahdollisimman luontevaksi osaksi asia-

kastilannetta. (Gerbert 2018.)  

Vaikka jokainen tapaus on yksilöllinen, on tiettyihin signaaleihin ja käyttäytymismalleihin 

hyvä kiinnittää huomiota työntekijänä. Näitä ovat muun muassa se, että nainen ei kos-

kaan liiku yksin, hänellä on mies/saattaja mukana kaikkialla. Joku muu saattaa hoitaa 

naisen asioita, naisella ei ole kodin ulkopuolisia menoja juuri lainkaan, eikä hän saa itse 

päättää ihmissuhteistaan. Nainen saattaa vaikuttaa ulospäin alakuloiselta, ja välttelee 

katsekontaktia hän ei koskaan puhu perheasioistaan. Naisen käyttäytymisessä on ha-

vaittavissa yleinen luottamuksen puute. (Marttila & Pihlaja 2018.) Muita psyykkisiä merk-

kejä voi olla paniikkireaktiot, muistamattomuus, pakkomielteisyys, painajaiset sekä 

maasta poistamisen pelko. Fyysisiä merkkejä voivat olla fyysiset väkivallan merkit ke-

hossa, hoitamattomat krooniset sairaudet ja muun muassa raskauden seurannan väliin 

jättäminen. (Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen n.d.) Jos kyseessä on kouluikäinen tyttö, 

on periaatteessa mikä vain käytöksen muutos syy huolestua. Konkreettisia syitä huoleen 

voi olla tytön äkillinen ulkomaan matka tai kihlaus. (Hansen & Sams, &Järppinen & Lat-

vala 2016:83-86.)  

5.3 Tunnistamisen ja puheeksioton haasteista 

Pakkoavioliiton tunnistamiseen liittyy monia haasteita. Ensinnäkin kyseessä on piiloilmiö, 

asiantuntijoiden arvioiden mukaan vain jäävuoren huippu tapauksista tulee esiin (Ger-

bert 2018.) Ilmiön maiden välinen ylirajaisuus vaikeuttaa puuttumista. Suomen ulkomi-

nisteriö tekee yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa ilmiön tunnistamiseksi. (Hansen 

& Sams, &Järppinen & Latvala 2016: 88.) Pakotettu avioliitto saattaa olla myös pelkäs-

tään uskonnollisen yhteisön parissa solmittu liitto, jolloin siitä ei tule tietoa viranomaisille. 

Tämä hankaloittaa olennaisesti ilmiön tunnistamista, sillä heillä ei mahdollisesti ole tietoa 

edes avioliiton olemassaolosta. (Hansen & Sams, &Järppinen & Latvala 2016: 89.) 
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Ilmiön esilletulon toteutuminen edellyttää sen tunnistamista sekä sitä, että toimijat työn-

tekijät osaavat toimia tilanteessa. Sosiaali- ja terveysalalla toimivilla toimijoilla ei ole tar-

peeksi tietoa ilmiöstä, joka automaattisesti hankaloittaa tunnistamista. Koulutusta kaiva-

taan eri kulttuureista, oikeudellisesta sääntelystä sekä käytännön toiminnasta pakkoa-

violiittojen vastaisessa työssä. Koulutusta tarvitaan erityisesti lastensuojelussa sekä kou-

luissa. Lastensuojelun työntekijöiden erikoistuminen monikulttuurisuuteen, kunniaväki-

valtaan ja pakkoavioliittoihin on avaintekijä parempaan varhaiseen tunnistamiseen. (Toi-

vonen 2017: 12-14.) Yksittäisillä toimijoilla saattaa olla laajakin tietopohja pakkoaviolii-

tosta, mutta yleisesti ottaen tietämys alalla on riittämätöntä. Työntekijät eivät myöskään 

tiedä, miten puheeksiottotilanteessa tulisi toimia ja edetä. Osassa tapauksissa asiakas 

saattaa myös kadota toimijan käsistä kesken asiakkuuden, joko pelon tai mahdollisen 

maastaviennin seurauksena. (Toivonen 2017: 12-15.) Tällä hetkellä Suomessa ei ole 

riittävästi resursseja ja toimintamalleja pakkoavioliittojen tunnistamiseen ja uhrien autta-

miseen. 

Työntekijät voivat kokea puheeksioton myös erittäin haastavana asiakastilanteena, kun 

tietopohja on hatara sekä ilmiö kovin vaiettu ja yksityinen. Työntekijät saattavat myös 

ajatella, että puuttuminen asiaan ei kuulu heidän tehtävään, tai he antavat asiakkaan 

ottaa asian halutessaan puheeksi. (Hansen & Sams, &Järppinen & Latvala 2016: 88-

89.) Työntekijät saattavat mieluummin odottaa, että joku muu asiakkaan asioita hoitava 

taho ottaisi asian puheeksi. Tämä nousi esiin myös opinnäytetyötäni koskevissa haas-

tatteluissa, esimerkiksi Piia Marttilan ja Saara Pihlajan yhteishaastattelussa, he viittasi-

vat myös Suomessa vallitsevaan niin kutsuttuun ”hiljaisuuden kulttuuriin”, jossa ei haluta 

puuttua toisen yksityisiin asioihin. Myös ennakkoluulot ja ilmiön leimaaminen tiettyihin 

kulttuurisiin ihmisryhmiin luo problematiikkaa ja vaikeuttaa tunnistamista. (Toivonen 

2017:12.) Ilmiö on laaja, ja se koskettaa myös esimerkiksi kantasuomalaisia uskonnolli-

sia yhteisöjä (Nuotio 2018.). 

Yksi merkittävä tunnistamisen ja puheeksioton haasteista on asiakassuhteen välisen 

luottamuksen puute. Luottamuksen puute on yhteydessä viranomaisten heikkoon kult-

tuurin tuntemukseen, joka vaikeuttaa myös avun antoa. Ihmisoikeusliiton teettämä selvi-

tys kunniaväkivallasta nostaa esille maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkaa-

misen erilaisiin auttamis- ja tukiverkkoihin. Sen uskotaan tuottavan maahanmuuttaja-

taustaisissa yhteisöissä luottamusta viranomaisiin. On tärkeää käyttää maahan muutta-

neiden omaa asiantuntemusta, sillä toisesta kulttuurista tuleva ymmärtää kulttuurieroja 
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ja muita haasteita paremmin kuin kantasuomalainen työntekijä. Maahanmuuttajataus-

taisten työntekijöiden rinnalla myös avainhenkilöiden ja kokemusasiantuntijoiden palk-

kaaminen on tärkeää. (Hansen & Sams, &Järppinen & Latvala 2016: 111.)  

Uhri ei välttämättä luota viranomaisiin ja palvelujärjestelmään lainkaan, jonka vuoksi hän 

jättää pyytämättä apua. Epäluottamus palvelujärjestelmään johtuu sen vahvasta rikos-

prosessikeskeisyydestä. Uhrit eivät edes halua hakea palveluita, sillä rikosprosessin tie-

detään olevan haastava, ja jos rikosprosessi päättyy, saattaa paperiton maassaolija jou-

tua lähtemään pois maasta. (Roth 2018.) Muita mahdollisia esteitä avun hakemiselle 

ovat epäluottamus poliisia kohtaan, kielitaidon puute sekä palvelujärjestelmän heikko 

tuntemus. Ratkaisu omaan tilanteeseen yritetään löytää perhepiiristä, sillä avioliitto koe-

taan hyvin henkilökohtaisena asiana, josta ei haluta uskoutua viranomaisille. (Hansen & 

Sams, &Järppinen & Latvala 2016: 87.)  

Yksi merkittävä haaste tunnistamiseen ja puheeksiottoon liittyen on pakkoavioliiton ja 

järjestetyn avioliiton erottaminen toisistaan. Sen koetaan olevan hankalaa pidempäänkin 

asian parissa työskennelleille. Järjestetty avioliitto on niin Suomessa kuin maailmalla us-

konnollisissa yhteisöissä edelleen hyvin yleinen tapa, ja ulospäin voi olla hankala erottaa 

pakkoavioliitto järjestetystä avioliitosta. (Gerbert 2018.) Ilmiöt erottavat toisistaan se, että 

järjestetyssä avioliitossa osapuolet ovat vapaaehtoisesti, kyseessä on laillinen avioliitto. 

Pakotetussa toinen tai molemmat osapuolet on painostettu liittoon, ja se on rikos. (Alli-

nen-Calderon & Kanervo & Nurmi 2011: 15-16.) 

6 Arvostava ja kunnioittava kohtaaminen 

Vastavuoroinen kommunikointi liittyy vahvasti asiakastyön eettisiin periaatteisiin (Talen-

tia 2017.). Asiakasta arvostava, ennakkoluuloton kohtaaminen on kaiken sosiaalialan 

työn perusta. Aito ja luonteva kohtaaminen on listattu myös sosionomin etiikkaoppaa-

seen. (Talentia 2017.) Se luo edellytykset luotettavalle asiakassuhteelle ja asiakkaan 

tilannetta positiivisella tavalla edistävälle työskentelylle. Arvostavan asiakaskohtaamisen 

elementtejä ovat yhdenvertaisuus, asiakkaan ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen hy-

väksyminen ja kohtaaminen, asiakkaan ihmisarvon tunnustaminen sekä aito kiinnostus, 

aktiivinen kuuntelu. (Virtanen 2017: 7-9, 103-106.) Myös tunneulottuvuuden tasolla koh-

taaminen on tärkeää, työntekijän tulisi omata tietynlaista herkkyyttä ja tunneälykkyyttä 

asiakkaan elämänkokonaisuuden ymmärtämiseen. Tunneälyllä tässä yhteydessä tarkoi-
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tetaan hallita ja havaita sekä omia että muiden tunteita. Asiakastyötä tekevä joutuu pa-

kostikin tekemisiin tunteiden kanssa, jonka vuoksi tunneälytaitojen opetteleminen on tär-

keää. (Virtanen 2017: 18-21.) Esimerkiksi ihmiskaupan vastaisessa työssä tunteita ja 

empatiaa saa ja pitää näyttää, mutta on varottava reagoimasta kovin vahvoilla reaktioilla, 

sillä se saattaa pelästyttää asiakkaan (Ihmiskaupan uhrin kohtaaminen n.d.). Elämänti-

lanteen ollessa kriisissä asiakas tarvitsee rinnalleen työntekijän, joka tukee ja kuuntelee 

pelästymättä ja perääntymättä (Virtanen 2017: 8.).  

Aito läsnäolo tapaamisessa määrittää olennaisesti asiakkaan kokemusta asiakastilan-

teessa, sillä noin 90 % prosenttia viestinnästä on sanatonta. Asiakkaalle on tärkeää vä-

littää myös elekielellä, että työntekijä on läsnä ja aidosti kiinnostunut hänen asioistaan. 

Varsinkin katsekontaktiin on hyvä kiinnittää huomiota. (Virtanen 2017: 8.) Myös paperi-

töiden välttäminen kohtaamisessa on tärkeää. Arvostavaa kohtaamista ja aidon läsnä-

olon estäviä tekijöitä ovat muun muassa työntekijän roolin taakse piiloutuminen ja asiak-

kaan yläpuolelle asettuminen (Virtanen 2017: 104.). Ammatillisuus ja asiantuntijuus ovat 

kuitenkin olennaisia elementtejä ihmiskaupan uhrien kanssa työskenneltäessä, sillä ih-

miskauppaan liittyy paljon palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 

(Nuotio 2018.). Työntekijän tieto ja ammatillinen pätevyys on yksi laadukkaan ammatti-

käytännön edellytys. Instituutionalliseen asiakastyöhön liittyy aina lähtökohdiltaan epä-

tasa-arvoinen suhde asiakkaan ja työntekijän välillä, jonka vuoksi luottamuksellisen asia-

kassuhteen eteen on tehtävä työtä ja kiinnitettävä huomiota asiakkaan kokonaisvaltai-

seen kohtaamiseen. (Talentia 2017.) 

6.1 Pakkoavioliiton uhrin kohtaaminen 

Pakkoavioliiton uhrin kohtaamisessa empaattinen, kunnioittava kohtaaminen on erityi-

sen tärkeässä asemassa. Uhri on valmiiksi jo erittäin haavoittuvassa asemassa, joten 

työntekijän tulee kiinnittää erityistä huomiota kohtaamiseen. Uhrit tulevat usein hyvinkin 

traumatisoivista lähtötilanteista, ja työntekijän tekemä interventio saattaa olla ensimmäi-

nen kerta, kun asiakas puhuu tilanteestaan. Uhri ei välttämättä edes ymmärrä tilannet-

taan tai sitä, että hänellä on vapaus valita toisin, jos hän haluaa pois nykyisestä tilan-

teestaan. (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 2017.) Uhrin aito kuuntelu, tilan ja 

ajan anto onkin avainasemassa pakkoavioliiton vastaisessa työssä. On tärkeää näyttää, 

että työntekijä uskoo uhria, on hänen puolella eikä vähättele hänen tunteitaan. Uhrin 

uskominen vahvistaa hänen prosessia, joka auttaa häntä pääsemään sinuiksi hyväksi-
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käytön kanssa ja antaa hänelle voimia irrottautumaan vahingollisesta tilanteestaan. (Ih-

miskaupan uhrin kohtaaminen n.d.) Kunnioittava ja luottamuksellinen asiakassuhde voi 

toimia merkittävänä käännöskohtana asiakkaan elämässä ja itsearvostuksen syntymi-

sessä (THL n.d.) Vaikka uhri ei heti päättäisikään hakeutua avun piiriin, jää hänelle avun 

saamisen mahdollisuus kytemään, ja hän saattaa myöhemmin hakeutua avun pariin. 

(Marttila & Pihlaja 2018.)  

 Myös fyysisesti rauhallisen ja pelottoman tilanteen järjestäminen on tärkeää, sillä ilman 

turvallista ilmapiiriä uhri saattaa jättää kertomatta tilanteestaan. Fyysiseen ympäristöön 

huomion kiinnittäminen on olennainen osa kunnioittavaa kohtaamista, se viestii asiak-

kaalle, että työntekijä on läsnä sillä hetkellä häntä varten ja hän on varannut aikaa asi-

akkaalle. Tärkeä osa kunnioittavaa kohtaamista on myös puheen osoittaminen suoraan 

asiakkaalle, ei esimerkiksi hänen tulkilleen tai mahdollisessa verkostopalaverissa muille 

työntekijöille. Asiakas on itse oman asiansa asiantuntija, eikä hänen ymmärrystään tai 

kykyään toimia tule vähätellä, vaikka se ei vastaisikaan työntekijän näkemystä tilanteelle 

parhaasta vaihtoehdosta. (Ihmiskaupan uhrin kohtaaminen n.d.)  

6.2 Eettinen työote 

Avioliittoon pakottamisen parissa työskentelevä henkilö liikkuu eettisten kysymysten pa-

rissa. Avioliittoon pakottamiseen vastainen työ on yhteiskunnassa haavoittuvassa ase-

massa olevien ihmisten hyväksi työskentelyä.  Sosionomin (AMK) koulutukseen kuuluu 

eettinen kompetenssi, jonka mukaan sosionomin tulee toimia sosiaalialan arvojen ja am-

mattieettisten periaatteiden mukaisesti. Sosionomin tulee toimia yhdenvertaisuutta edis-

tävästi, ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakas-

työssä sekä osata toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti, sekä asettumi-

nen yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryh-

mien puolelle. (Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016.)  

Sosiaalialan keskeisimmät eettinen periaatteet ovat ihmisarvo, joka tarkoittaa sitä, että 

jokaisella ihmisellä on itseisarvo, sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Nämä pe-

riaatteet muodostavat idealistiset arvoperiaatteet, joiden mukaan sosiaalialan ammatti-

laisen tulisi työssään toimia. (Niemelä n.d.: 6-7.) Sosiaalialan eettisiä ohjeita pitää osata 

soveltaa käytännön työssä, sillä ne eivät anna suoraa ohjetta, kuinka jokaisessa tilan-

teessa pitäisi osata toimia. Kriittisen arvioinnin ja pohdinnan soveltaminen työssä on tär-
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keää ammattieettisesti. (Koivumäki 2017:24-26.) Pakkoavioliiton ja ylipäätään ihmiskau-

pan parissa työskentelevät ammattilaiset toimivat erittäin eettisesti vaikealla alueella. 

Työntekijä toimii ihmisten yksityisessä elämässä, jossa työntekijän tulee tarkasti pohtia, 

mikä on eettisesti oikein perustelua toimintaa ja mikä ei. Työntekijän tulee toimia amma-

tillisesti, vaikka tilanne sisältäisi arvoristiriitoja hänen omien arvojen ja asiakkaan valin-

tojen välillä. Asiakkaan riittävän tiedon saamisen takaaminen omista oikeuksistaan on 

eettisyyden kulmakivi: sosiaalialan ammattilaisen tulee selvittää eri ratkaisuvaihtoehtoja, 

jotta asiakas voi tehdä oman ratkaisunsa (Talentia 2017.). Ihmiskaupan parissa työsken-

televän tulee tarjota uhrille tieto olemassa olevista palveluista varmistaen, että uhrilla on 

tosiasiallinen pääsy myös niihin. On erittäin tärkeää selvittää faktat, ennen kuin tarjoaa 

palveluvaihtoehtoja. (Ihmiskaupan uhrin kohtaaminen n.d.) 

6.3 Dialoginen asiakassuhde 

Dialoginen asiakassuhde perustuu kahden tasavertaisen osapuolen vuorovaikutussuh-

teeseen, jossa määritellään asiakkaan tilannetta yhdessä ja koitetaan löytää siihen rat-

kaisuja. (Mönkkönen 2007:18.) Dialogisessa asiakastyössä pyritään yhteiseen ymmär-

rykseen työskentelyssä. Vastavuoroisuus on dialogisen asiakassuhteen kannalta tärkeä 

elementti, asiakastyössä toimitaan molempien ehdoilla, ja molemmilla on mahdollisuus 

vaikuttaa ja luoda tilannetta. Asiakastyön suhteissa puhutaan usein myös riittävän yh-

teisymmärryksen syntymisestä, sillä täydellistä yhteisymmärrystä ei juuri koskaan saa-

vuteta, jokainen tulkitsee kuulemaansa kuitenkin yksilöllisesti. Liialliseen yhteisymmär-

rykseen pyrkivä keskustelu voi sulkea ristiriitoja ja näkemyseroja ulkopuolelle. Dialogi-

sella suhteella tarkoitetaankin pikemmin uuden alueen löytymistä osapuolten välille kuin 

toisiinsa sulautumista. (Mönkkönen 2007: 94.) 

Dialoginen asiakassuhde vaatii molemminpuolisen luottamuksen, sillä jos esimerkiksi 

asiakas kokee työntekijän uhkana, saattaa tilanteesta tulla väittelyn kaltainen, eikä 

yleensä tilaa tasavertaiselle keskustelulle löydy. (Mönkkönen 2007: 86-89.) Hyvä, luot-

tamuksellinen vuorovaikutussuhde tarvitsee aikaa muodostuakseen varsinkin sosiaali-

työssä, sillä työntekijällä on oikeus ottaa kantaa asiakkaansa asioihin (Mönkkönen 

2007:92.). Tästä syystä esimerkiksi pakkoavioliiton mahdollista uhria tunnistettaessa 

olisi ihanteellista, että huolen puheeksi ottaisi asiakkaan tunteva työntekijä. Dialogisuutta 

ajatellen on tärkeää edetä pienin askelin asiakkaan esiin tuomien asioiden kautta (Mönk-

könen 2007: 93.). Joskus kyseessä voi olla yksittäinen asiakastapaamiskerta, jolloin luot-

tamuksen ja dialogisen suhteen luominen on haastavaa, jopa mahdotonta yksittäisellä 
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kerralla. Työntekijä voi kuitenkin aina keskittyä tapaamaan asiakkaansa kunnioittavalla 

tavalla. 

7 Oppaan tuottaminen prosessina 

7.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoitteena on luoda viestinnällisin ja visuaalisin kei-

noin lopputulos, josta on tunnistettavissa tavoitellut päämäärät. Kehitystyö toiminnalli-

sissa opinnäytetöissä on aina jokin konkreettinen tuotos, kuten kirja, ohjeistus tai tieto-

paketti. (Vilkka & Airaksinen 2003: 51.) Opinnäytetyöni tarkoituksena on kerätä tutkittua 

tietoa sekä kerätä tietoa haastatteluilla pakkoavioliittoilmiöstä ihmiskaupan muotona.  

Tarkoituksena on tuottaa tutkitun tiedon perusteella oppimateriaalia pakkoavioliiton pa-

rempaan tunnistamiseen ja puheeksiottoon. Oikeusministeriön tuottamasta selvityk-

sessä peräänkuulutetaan pakkoavioliittoon liittyvän ohjeistuksen ja koulutuksen lisää-

mistä. Järjestöillä tulisi olla selkeät ohjeet, miten toimitaan ja ketkä ovat auttavia tahoja. 

(Toivonen 2017: 13.) Tämä perustelee tarpeen kehitystyölleni.  

Opas on tuotettu työkaluksi Monika-naiset liitto Ry:n työntekijälle pakkoavioliiton tunnis-

tamiseen ja puheeksiottoon, mutta myös muut ilmiön parissa työskentelevät voivat hyö-

dyntää sitä. Työelämän tarpeena on tuottaa mahdollisimman käytännöllinen opas työn-

tekijälle pakkoavioliiton mahdollisen uhrin tunnistamiseen ja asian puheeksiottoon. Ta-

voitteena on oppimateriaalin avulla luoda perustietopohja ilmiöstä työntekijälle. Vaikka 

Monika-naiset Ry:n työntekijät yleisesti ottaen jo tuntevat ilmiötä, tuli työelämältä toive 

käsitellä ilmiötä koskevat perustermit ja lainsäädäntö auki oppaassa, sillä organisaatioon 

voi aina tulla uusia työntekijöitä sekä harjoittelijoita. Kehittämistyön tavoitteena on auttaa 

työntekijää tunnistamaan avioliittoon pakottamisen riskisignaaleja, jotta yhä useampi 

pakkoavioliitto tulisi tunnistettua. Tavoitteena on myös olla työntekijän tukena puheek-

siottotilanteessa, madaltaa työntekijän kynnystä ensimmäiseen interventioon. Haluan, 

että avioliittoon pakottaminen sosiaalialalla tunnistetaan herkemmin, työntekijät osaavat 

paremmin vastata asiakkaiden tarpeeseen ja olla heidän tukenaan. Näihin tavoitteisiin 

pyrin vastaamaan oppaalla, joka toimii työntekijän työkaluna tunnistamisessa ja puheek-

siottaessa.  
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7.2 Oppaan suunnittelu ja toteutus 

Idea oppaaseen syntyi maaliskuussa 2018 tehtyäni pohjatyötä pakkoavioliitosta ilmiönä. 

Lähdin ottamaan sähköpostitse yhteyttä muutamiin ihmiskaupan parissa toimiviin orga-

nisaatioihin. Aluksi minun oli vaikea löytää organisaatiota, jossa olisi tarpeeksi osaamista 

aiheesta, ja joilla riittäisi resursseja opinnäytetyöyhteistyöhön. Monet organisaatiot olivat 

kyllä kiinnostuneita opinnäytetyöni aiheesta, ja sain paljon kiitosta tärkeään aiheeseen 

tarttumisesta. Heillä ei syystä tai toisesta ollut kuitenkaan mahdollisuutta opinnäyte-

työyhteistyöhön. Monika-naiset Liitto Ry kiinnostui ideastani, ja sovimme ajan yhteistyö-

tapaamisen. Monika-naiset Liitto Ry:stä löytyy vahvaa ammattitaitoa aiheesta, ja he ovat 

toimineet yhtenä aktiivisimpana vaikuttajana pakkoavioliittojen ja ihmiskaupan vastai-

sessa työssä, joten heidän kanssa työskentely oli perusteltu valinta. Oppaan suunnittelu 

alkoi huhtikuussa 2018 yhteistyötapaamisessa Anna Nuotion, Monika-naiset Ry:n ihmis-

työn vastaisen koordinaattorin kanssa. Minulla oli alustava idea oppaan sisällöstä, mutta 

työelämän tarve, oppaan lopullinen tarkoitus ja sisältö tarkentui tapaamisessa. Nuotio 

toimi koko opinnäytetyöprojektin ajan työelämän kommentaattorina, hän ohjasi opasta 

oikeaan suuntaan. Tapasin Nuotion kahdesti opinnäytetyöprojektin aikana, pääasialli-

sesti opasta koskeva konsultointi tapahtui sähköpostin välityksellä. Tapaamisissa ja säh-

köposteissa kävimme läpi oppaaseen liittyviä mieltäni askarruttavia asioita. Sain häneltä 

myös hyviä vinkkejä lähteistä. Nuotio kommentoi opasta kahdesti ennen lopullisen ver-

sion palauttamista. 

Opas on graafiselta suunnittelultaan todella yksinkertainen ja pelkistetty. Pelkistetty ul-

konäkö on perusteltu ratkaisu, sillä neutraali ulkoasu on selkeä ja helpommin lähestyt-

tävä. Opas on kirjoitettu Word Officen kirjataittoon, joka on helposti tulostettavissa opas-

lehtiseksi. Opas on suunniteltu ensisijaisesti tulostettavaksi paperiversioksi, mutta se on 

luettavissa helposti myös sähköisesti. Koin tärkeäksi tehdä oppaasta myös sähköisesti 

luettavan, sillä se on helpommin jaettavissa laajemmalle yleisölle. Sähköisen version 

päivittäminen on helpompaa, sillä muun muassa lainsäädäntö aiheesta saattaa muuttua 

lähitulevaisuudessa, jolloin oppaan päivittäminen on ajankohtaista. Annoin työelämän-

kumppanilleni vapaat oikeudet tulevaisuudessa muokata opasta tarpeen mukaan, jonka 

vuoksi on erittäin tärkeää, että heillä on sähköinen versio saatavilla. Työelämän toiveena 

oli saada myös paperinen versio oppaasta, ja sovimme, että toimitan heidän käyttönsä 

10 valmista opasta. Tuotos on suunniteltu yksinkertaiseksi mustavalkoiseksi tulosteeksi. 

Opinnnäytetyönä tehtävän tuotoksen ensisijaisia kriteerejä ovat käytettävyys ja asiasi-
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sällön sopivuus kohderyhmässä ja -ympäristössä, informatiivisuus, selkeys sekä johdon-

mukaisuus. (Vilkka & Airaksinen 2003: 53.) Keskitin erityistä huomiota oppaan visuaali-

sessa suunnittelussa informatiivisuuteen, selkeyteen sekä johdonmukaisuuteen: näiden 

kolmen täyttyminen olivat kehitystyöni keskeisimpiä tavoitteita. Oppaan käyttäjää on 

huomioitu selkeällä sisällysluettelolla ja sivunumeroinnilla, jonka avulla haluttu tieto löy-

tyy nopeasti. Oppaan pituudeksi suunniteltiin maksimissaan 20 sivua: tietoa on kattavasti 

saatavilla, mutta sen löytämiseen ei mene kauaa aikaa. 

Opas on kirjoitettu tietopaketiksi pakkoavioliitosta ja niiden tunnistamisesta. Opas on kir-

joitettu perehdyttämään ilmiötä entuudestaan tuntematonkin henkilö aiheen pariin. Op-

paassa on määritelty ilmiön ymmärtämisen kannalta keskeisiä käsitteitä, pakkoavioliit-

toon liittyvää lainsäädäntöä sekä ilmiön esiintyvyyttä Suomessa. Vaikka oppaan pääasi-

allisena tehtävänä on keskittyä nimenomaan uhrin tunnistamiseen ja kohtaamiseen, on 

tärkeää käydä läpi ilmiön taustat, jotta työntekijä ymmärtää ilmiön kokonaisuudessaan. 

Puheeksiottoa ei voi tehdä ilman ilmiön tuntemista ja tunnistamista. Taustateorian esil-

letuominen oppaassa on perusteltu ratkaisu myös kunnioittavan kohtaamisen näkökul-

masta. Ilmiön tunteminen puheeksiottaessa on osa kunnioittavaa kohtaamista, työnteki-

jän tulee tietää, mitä hän tekee ja mistä puhuu. 

Oppaan viitekehyksenä on pakkoavioliiton uhrin kohtaaminen. Oppaan käyttäjäryhmä on 

huomioitu tekemällä oppaasta mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Konkretiaa tuo 

muun muassa tunnistamisen tueksi koottuja pakkoavioliiton riskisignaaleja. Käyttäjäys-

tävälliseksi opasta on tehty sisällyttämällä konkreettisia apukysymyksiä mahdollisen 

pakkoavioliittoepäilyn puheeksiottoon. Opas sisältää myös työntekijälle puheeksiottoti-

lanteeseen suunnatun muistilistan, joka sisältää olennaisia asioita, joihin työntekijän tu-

lisi kiinnittää huomiota. Oppaan lopussa käsitellään pakkoavioliiton uhrin arvostavan 

kohtaamisen merkitystä sekä listataan auttavien tahojen yhteystiedot.   

Opas on tuotettu niin opinnäytetyön teoriatiedon, muiden oppaiden kuin asiantuntijoiden 

haastatteluiden pohjalta. Koska ilmiöstä on suhteellisen vähän teoriatietoa olemassa, 

päätin haastatella alalla toimivia asiantuntijoita. Opasta varten on haastateltu seitsemää 

eri alalla toimivaa asiantuntijaa, osa heistä toimii asiantuntijatyössä ja osa suorassa asia-

kastyössä. Asiantuntijatyössä toimivia asiantuntijoita olivat Yhdenvertaisvaltuutetun toi-

miston ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntija Venla Roth, Monika-naiset Ry:n ihmis-

kaupan vastaisen työn koordinaattori Anna Nuotio sekä turvakodin johtaja Nathalie Ger-
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bert sekä Ihmisoikeusliiton Johanna Latvala. Asiakastyön ammattilaisia olivat Rikosuhri-

päivystyksen ihmiskaupan vastaisen työn työntekijät Piia Marttila ja Saara Pihlaja sekä 

Irak-naiset Ry:n työtekijä Sirwa Farikia. Otin yhteyttä haastateltaviin huhti-toukokuussa, 

ja haastattelut toteutettiin kesäkuussa 2018. Haastattelut suoritettiin yhtä lukuun otta-

matta teemahaastatteluina, yksi haastatteluista oli sähköpostihaastattelu. Haastattelut 

on litteroitu heinäkuussa 2018, ja oppaan varsinainen kirjoitustyö tapahtui heinä-elo-

kuussa 2018, jonka aikana lähetin oppaan kahdesti arvioitavaksi Nuotiolle.  

 Asiakastyön ammattilaisten osaamista on hyödynnetty erityisesti oppaan kohtaamiseen 

ja tunnistamiseen liittyvien kohtien kokoamisessa. Asiakastyön ammattilaiset ovat autta-

neet riskisignaalien kokoamisessa, apukysymysten miettimisessä sekä työntekijän muis-

tilistan kokoamisessa puheeksiottoon. Asiakastyön ammattilaisten haastattelut ovat ol-

leet todella oleellisessa asemassa edellämainittujen asioiden kokoamisessa, sillä kehit-

tämistyöni on ensimmäinen Suomessa nimenomaan pakkoavioliiton uhrien kohtaami-

seen kirjoitettu opas. Haastattelujen lisäksi tunnistamiseen ja puheeksiottoon liittyvää 

tietoa on kerätty muun muassa lähisuhdeväkivaltaa käsittelevien oppaiden sisällöstä, 

sillä kyseessä on pakkoavioliiton lähi-ilmiö. (Pakkoavioliitto n.d.) Asiantuntijatyön ammat-

tilaisten haastattelut ovat olleet enemmän tukena opinnäytetyön teoriaosuuden sekä op-

paan tieto-osuuden kirjoittamisessa. Esimerkiksi Rothin haastattelusta on noussut paljon 

oleellisia seikkoja, jotka eivät olisi nousseet esiin pelkästä olemassaolevasta teoriasta. 

7.3 Oppaan arviointi 

Onnistuin rajamaan opinnäytetyöni aiheeni hyvin, jotta raportti pysyy selkeänä ja punai-

nen lanka säilyy taustalla. Oppaan arviointi koostuu itsearviosta sekä työelämänkump-

panin palautteesta. Työelämästä opasta arvioi Monika-Naiset liitto Ry:n ihmiskaupan 

vastainen koordinaattori, Anna Nuotio. Nuotio antoi oppaasta asiantuntijapalautetta ja 

kehitysehdotuksia prosessin aikana. Lisäksi suoritin itsearviointia koko opinnäytetyön 

prosessin ajan. Oppaan varsinainen kirjoittamisosuus toteutui todella lyhyessä ajassa, 

sillä materiaalin kerääminen kesti kesäkuun loppuun, ja haastattelujen litterointi vei run-

saasti aikaa vielä heinäkuussa. Jos oppaan tekoon olisi jäänyt enemmän aikaa, olisi voi-

nut kiinnittää enemmän huomiota visuaalisuuteen, kuten kuvilla havainnollistamiseen. 

Kokonaisuudessaan sekä minä että yhteistyökumppani olemme tyytyväisiä lopputulok-

seen. 
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7.3.1 Itsearviointi 

Ensimmäisenä tavoitteenani oli kerätä tutkittua tietoa sekä haastatella pakkoavioliittoil-

miön asiantuntijoita aiheesta, jotta saisin mahdollisimman laajan tietopohjan oppaalle. 

Lähdekritiikin merkitys oppaan kirjoittamisessa on erityisessä asemassa. On tärkeää tar-

kistaa tietojen oikeellisuus ja luotettavuus, sillä esimerkiksi kaikki tieto ei ole yhtä ajan-

mukaista. (Vilkka & Airaksinen 2003: 53-54.) Haastattelun käyttäminen ammattikorkea-

koulun opinnäytetyössä on pätevä lähde, sillä kun haetaan tietoa vähän tunnetusta asi-

asta, on työntekijä usein paras tiedonlähde. (Kielikuraattori Eveliina Korpela 2018.) 

Haastatteluihin liittyy myös eettistä pohdintaa, mikä on relevanttia tietoa ja mikä ei. Opin-

näytetyöni aihe on arkaluontoinen ja paljon eettisiä kysymyksiä herättävä aihe. Koska 

haastattelut käsittelevät yleistä teoriatietoa, eivätkä kohdennu henkilöiden omiin koke-

muksiin, en näe haastattelujen käyttöä eettisesti arveluttavina. Haastatellut täyttivät en-

nen haastattelua haastatteluluvan, jossa he antavat oikeuden käyttää haastattelun sisäl-

töä opinnäytetyössä. Ennen luvan täyttämistä heillä oli mahdollisuus tutustua haastatte-

lun runkoon. Haastattelujen käyttäminen lähteenä varsinkin konkreettisten työkalujen 

(apukysymykset, muistilista työntekijälle, riskisignaalit) on ollut hyödyllistä. Koin erittäin 

hyödyllisenä haastatella heitä opasta varten, haastatteluista nousi monia huomioita, joita 

ei pelkän kirjallisuuden pohjalta olisi löytynyt. Olen pyrkinyt varmistamaan haastatte-

luissa esiin nousseen teoriatiedon oikeellisuuden muista lähteistä, ennen kuin olen pää-

tynyt käyttämään sitä lähteenä opinnäytetyössä. Esimerkiksi Venla Rothin haastattelun 

käyttäminen teoriatiedon lähteenä on luotettava ja perusteltu valinta, sillä hän toimii Yh-

denvertaisvaltuutetun toimiston ainoana kansallisena ihmiskaupparaportoijana Suo-

messa, ja on näin yksi pätevimpiä ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijoita. Sain opin-

näytetyöprojektiini ammattikorkeakoulun opinnäytetyöksi laajan haastatteluryhmän. 

Opinnäytetyöprojektiini osallistui seitsemän ihmiskaupan ja pakkoavioliittoilmiön parissa 

työskentelevää ammattilaista. Olen tyytyväinen haastatteluihin, niistä sain laajaa tieto-

taitoa oppaan kirjoittamista varten. Olen myös tyytyväinen opinnäytetyöni teoriapohjaan, 

se on kattava ja koostuu monipuolisista lähteistä. Olen nostanut opinnäytetyöraportissa 

tarkasteltavaksi olennaiset asiat tämän raportin kannalta.  

Tavoitteenani oli tuottaa tutkitun tiedon perusteella oppimateriaalia pakkoavioliiton pa-

rempaan tunnistamiseen ja puheeksiottoon, luoda oppimateriaali työntekijälle perustie-

topohja ilmiöstä tunnistamisen tueksi. Olen pyrkinyt vastaamaan tähän tavoitteeseen si-

sällyttämällä oppaaseen ilmiön ymmärtämisen kannalta keskeisimpien käsitteiden mää-
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rittelyt ja nykyisen lainsäädännön. Opas sisältää ajankohtaista tietoa ilmiön esiintyvyy-

destä Suomessa ja pohdintaa tunnistamisen ja puheeksioton haasteista. Lisäksi op-

paassa pohditaan kunnioittavan kohtaamisen merkitystä asiakastapaamisen ja -suhteen 

kannalta. Olen mielestäni onnistunut luomaan oppaaseen kattavan tietopohjan pereh-

dyttääkseen työntekijän ilmiöön. Ilmiötä jo tuntevan ammattilaisen silmissä koottu teoria 

voi näyttäytyä suppeahkolta, mutta se on tarkoituskin, sillä halusin pitää oppaan mah-

dollisimman tiiviinä. Halusin sisällyttää oppaaseen vain kaikkein oleellisimmat tiedot pak-

koavioliittoilmiöstä. Jos olisin lähtenyt avaamaan aihetta laajasti, olisi oppaan selkeys 

kadonnut, eikä tieto olisi löytynyt niin helposti. Jos kyseessä olisi ollut laajempi tutkimus, 

olisi aihetta voinut lähteä tarkastelemaan useimmista näkökulmista. 

Kolmantena tavoitteenani oli tuottaa mahdollisimman konkreettinen ja selkeä työkalu 

työntekijälle pakkoavioliiton uhrin kohtaamiseen. Opas on kirjoitettu selkokielellä, eikä se 

sisällä vaikeasti ymmärrettäviä lakipykäliä tai tieteellistä tekstiä. Halusin tehdä siitä hel-

posti luettavan, ja mielestäni onnistuin tavoitteessa. Opas on sinänsä hieman pitkähkö, 

mutta koen kaiken sisällön olevan tarpeellista, jotta ilmiöstä saa tarpeeksi laajan kuvan 

tunnistamiseen ja puheeksiottoon. Pysyin kuitenkin suunnittelemassani maksimisivu-

määrässä. Oppaan tarkoituksena on auttaa työntekijää tunnistamaan avioliittoon pakot-

tamisen riskisignaaleja, jotta yhä useampi pakkoavioliitto tulisi tunnistettua. Tähän tavoit-

teeseen vastasin listaamalla mahdollisia riskisignaaleja oppaaseen. Kyseisen tavoitteen 

täyttäminen on haastavaa, sillä yleispätevien riskisignaalien listaus ei ole kattava, ihmi-

set käyttäytyvät aina eri tavalla tilanteissa. Kirjoittamani opas on myöskin ensimmäinen 

opas, johon on kirjattu nimenomaan vain pakkoavioliiton riskisignaaleja, joten minulla ei 

ollut vertailukohdetta. Täytin tämän tavoitteen mielestäni suhteellisen hyvin, oppaassa 

on eritelty jo pakkoavioliitossa olevan ihmisen tunnusmerkkejä sekä nuorten kohdalla 

mahdollisen tulevan pakotetun avioliiton tunnusmerkkejä. Oppaan on tarkoitus mahdol-

lisimman konkreettisena apuna työntekijälle kohtaamisessa, madaltaa työntekijän kyn-

nystä ensimmäiseen interventioon. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen tavoitteen 

osalta. Työntekijän muistilista, apukysymykset sekä muiden asiakasta auttavien tahojen 

listaaminen ovat hyvin konkreettisia työkaluja työntekijän avuksi. Olen listannut katta-

vasti apukysymyksiä puheeksioton tueksi eri aihepiireistä. Puheeksioton aloittaminen on 

nähty suurena kynnyksenä interventiolle, työntekijä ei välttämättä tiedä, mistä lähteä liik-

keelle. Apukysymyksillä pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Muistilista puheeksiot-

toon sisältää monipuolisesti erilaisia asioita, joihin työntekijän tulee kiinnittää huomiota, 

Mielestäni opas vastaa tavoitteeseen antaa työntekijälle valmiudet pakkoavioliiton pu-

heeksiottoon ja tunnistamiseen. 
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7.3.2 Yhteistyökumppanin arviointi 

Opinnäytetyöni aihe herätti kiinnostusta työelämässä, sain kiitosta koko prosessin ajan 

kehittämistyöni tarpeellisuudesta. Monika-Naiset liitto Ry:ltä Nuotio kommentoi työelä-

mästä opasta kahdesti ja antoi laajasti kehittämisehdotuksia sekä kommentteja sisällön 

kehittämisestä, täydennyksistä ja kieliasusta. Kehittämisehdotuksia annettiin nimen-

omaan kohdentamaan opasta juuri pakkoavioliiton vastaiseen työhön. Sain erityisesti 

täydennysehdotuksia riskisignaaleihin sekä apukysymyslistaan liittyen, jotta ne palveli-

sivat käyttäjäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tekstissä oli paikoin epäolen-

naista tietoa, jota karsittiin pois, jotta opas säilyisi mahdollisimman selkeänä. Muokkasin 

opasta saatujen kehitysehdotusten perusteella, jotta siitä tulisi mahdollisimman hyvin 

kohderyhmäänsä palveleva. Ensimmäisen kommenttikierroksen jälkeen korjattavaa oli 

paljon, mutta toisella kierroksella huomioita oli enää muutama. Työelämä oli tyytyväinen 

lopputulokseen, opas sai hyväksynnän koko liitolta. Oppaan nähtiin olevan sille asetet-

tujen tavoitteiden mukainen: selkeä ja yksinkertainen, konkreettinen työväline pakkoa-

violiiton uhrin kohtaamiseen. Työelämä uskoo oppaan olevan hyödyllinen niin heidän 

sisäisessä käytössä kuin laajemmin kentällä. Työelämän kumppanini sai myös kehitys-

työni valmistumisen jälkeen vapauden muokata opasta tulevaisuudessa heidän sisäi-

sessä kehittämisessä tarpeen mukaan. 

8 Pohdinta 

Ihmiskauppa on yksi tämän ajan suurimpia ihmisoikeusrikkomuksia. Monella voi olla 

mielikuva, että orjuuden aika on ohi, mutta tosiasiassa se on vain muuttanut muotoaan, 

siitä on tullut piiloilmiö. Avioliittoon pakottaminen on Suomessa yhä enemmän ajankoh-

tainen ilmiö myös Suomessa. Suomessa ehkäisy- ja tunnistamistyö on alkutekijöissä niin 

ihmiskaupan kuin pakkoavioliiton ilmiöiden kanssa. Suomi on paljon jäljessä kunniavä-

kivallan ja ihmiskaupan vastaisessa työssä muihin Pohjoismaihin verrattuna, täällä ol-

laan vasta hiljalleen heräämässä totuuteen, että ilmiö koskettaa yhtä lailla Suomea kuin 

muuta maailmaa. Suomi on kansainvälistynyt viimeisten vuosikymmenien aikana kovaa 

tahtia, ja sen mukana on tullut myös rikollisuuden uusia muotoja. Lainsäädäntö on hyvä 

esimerkki siitä, että Suomessa ei kunnolla vielä tiedetä, miten toimia pakkoavioliittoilmiön 

kanssa. Ilmiön olemassaoloon aletaan kuitenkin onneksi pikkuhiljaa heräämään, esi-

merkkinä hyvä avaus aiheen tutkimiseen Suomessa on Oikeusministeriön selvitys pak-
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koavioliitosta. Selvityksessä puhutaan myös tulevista toimenpiteistä ilmiöön liittyvän tut-

kimuksen parissa, erityisesti painotetaan tutkimusta siitä, että kuinka ilmiön kanssa tulisi 

toimia ja kuinka esimerkiksi apu uhreille organisoidaan.    

Venla Roth kertoi haastattelussani näkevänsä ihmiskaupan uhrin aseman palvelujärjes-

telmässä todella heikoksi. Hän on ollut itse mukana rakentamassa ihmiskaupan uhrien 

palvelujärjestelmää, mutta hän sanoo haastattelussa sen muotoutuneen hyvin eri-

laiseksi, mitä sen alun perin piti. Tarkoituksena oli rakentaa uhrilähtöinen järjestelmä, 

joka takaa uhrin oikeuden toteutumisen. Järjestelmästä on rakentunut kuitenkin moni-

mutkainen kokonaisuus, jossa rikosprosessikeskeisyys on keskeisessä asemassa.  Roth 

mainitsee, että järjestötyössä esitunnistetut uhrit eivät aina edes halua hakea järjestel-

män avun pariin rikosprosessisidonnaisuuden vuoksi. Ihmiset eivät edes halua hakea 

siihen järjestelmään, koska järjestelmä on niin riippuvainen siitä, et miten siinä rikospro-

sessissa tavallaan käy. Meidän uhrien palvelujärjestelmässä on tulevaisuudessa paljon 

parantamisen varaa, mutta ennen kaikkea ilmiön tunnistamiseen on kiinnitettävä huo-

mio.  Jos ilmiötä ei ylipäätään tunnisteta tai uskalleta ottaa puheeksi, karsiutuu meillä 

monia ihmisiä pääsemättä palveluiden pariin jo siinä vaiheessa. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisten tulee saada ehdottomasti koulutusta aiheesta. 

Olen oppinut paljon opinnäytetyöprosessin aikana pakkoavioliitosta ja ihmiskaupasta 

laajemmin ilmiönä, ja kiitos siitä kuuluu haastatelluille. Opinnäytetyön kirjoittaminen on 

ollut minulle intensiivinen oppimiskokemus niin akateemisesti kuin henkilökohtaisella ta-

solla. Olen päässyt haastattelemaan asiantuntijoita, joita suuresti arvostan. Opinnäyte-

työn kirjoittaminen on ollut pitkä, mielenkiintoinen prosessi, enkä olisi nyt tässä ilman 

kaikkia henkilöitä, jotka ovat olleet mukana matkallani uskomassa opinnäytetyöprojek-

tiini. Omaa oppimistani pohtiessa mieleen nousee ensimmäisenä ammatillinen kasvu. 

Olen reilun 9 kuukauden aikana oppinut käytännössä kehittämistyön tekemisestä ja saa-

nut kosketuspintaa tutkimuksentekoon. Opinnäytetyö on vaatinut paljon työskentelyä ai-

heen parissa, välillä intensiivisemmin ja välillä väljemmin. Olen oppinut työn aikataulut-

tamisen tärkeydestä, ja millaista työskentely voi olla, jos aikataulutus ei ole kunnossa. 

Olen harjaantunut niin kirjoittamisessa kuin tieteellisen tekstin tulkitsemisessa. Opinnäy-

tetyöprosessi on ollut jatkuvaa oppimista alusta loppuun, sillä en ollut ennen tehnyt näin 

laajaa tutkimuksellista otetta vaativaa kehittämistyötä. Opinnäytetyöprosessi on ollut ko-

konaisuutena erittäin mielenkiintoinen oppimiskokemus tutkimuksen ja kehittämistyön 

teosta. Minulla ei ennestään ollut kovin paljon tietoa ilmiöstä, joten olen oppinut myös 

paljon ihmiskaupasta ja pakkoavioliitosta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Ihmisoikeudet 
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ovat olleet aina lähellä sydäntäni, joten aihevalinta oli hyvin luonteva. Olin jo alusta 

saakka päättänyt, että haluan tehdä opinnnäytetyöni liittyen ihmisoikeuksiin. Kirjallisuus-

katsauksen taustatyötä tehdessäni päädyin nopeasti valitsemaan ihmiskauppailmiön ai-

heekseni. Muistan opettajien painottaneen, että ei kannata valita itselleen täysin tunte-

matonta aihetta, mutta toisaalta muistan heidän sanoneen, että kannattaa valita aihe, 

jonka parissa jaksaa työskennellä seuraavat puoli vuotta. Minulle kirjoittamistyön mielek-

kyys ja intohimo tutkittuun aiheeseen oli lopulta tärkeämpi tekijä. Olen joutunut tekemään 

enemmän taustatyötä aiheen tutkimiseen, mutta olen kuitenkin erittäin tyytyväinen aihe-

valintaani. Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut erittäin paljon työtä, aiheeseen pereh-

tymistä, haastatteluja sekä varsinaisen oppaan kokoamista, mutta kokonaisuutena se on 

opettanut minua paljon. Lisäksi olen oppinut sietämään epävarmuutta tutkimustyössä, 

sillä varsinkin yksin opinnäytetyötä tehdessä tulee eteen paljon tilanteita, jolloin on vain 

luotettava itseensä tutkimuksentekijänä. Olen kokenut välillä suurtakin painetta, sillä tut-

kimusaiheeni on niin tuore, ja varsinkin tuotokseni kohtasi suuria odotuksia. Olen kuiten-

kin oppinut prosessia tehdessä myös opinnäytetyön rajallisuuden.  Ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyö on kuitenkin suppeahko tutkimustyö, jonka vuoksi onnistunut aiheen 

rajaus ja kompaktius on erittäin olennaista. Aluksi minulla oli kovasti ongelmia aiheen 

rajaamisessa, yritin saada oppaaseen mahtumaan vähän kaikesta kaikkea. Ymmärret-

tyäni, ettei se ole onnistuneen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoitus, rajasin op-

paan keskittymään tiettyyn aihepiiriin: kohtaamiseen. Pidän tätä rajausta onnistuneena 

valintana, opas on selkeä ja helppolukuinen tietopaketti ja apuväline työntekijälle. 

Opinnäytetyöni aihe on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen, ja tuotokseni jollain tavalla 

edelläkävijä, sillä vastaavia oppaita nimenomaan pakkoavioliittojen tunnistamiseen ja 

puheeksiottoon ei ole Suomessa tehty. Yleisesti ihmiskauppaan liittyvää ohjeistusta ja 

tutkimusta Suomessa löytyy jonkin verran enemmän, mutta yleisesti ottaen ihmiskauppa 

kaikkine ilmiöineen on vielä suhteellisen tuntematon. Uskon, että tästä syystä sain haas-

tatteluja niin monelta asian asiantuntijalta, sillä kaikki olivat aidosti kiinnostuneita ai-

heesta sekä halukkaita tukemaan kyseistä kehittämistyötä. Sainkin paljon kiitosta tärke-

ään aiheeseen tarttumisesta. 

Oppaasta voi olla suuri apu ja tuki työntekijälle esitunnistamiseen ja puheeksiottotilan-

teeseen, sillä henkilökohtaisten asioiden puheeksiotto voi olla haastava tilanne koke-

neellekin työntekijälle. Oppaasta voi parhaillaan olla suuri käytännön hyöty pakkoaviolii-

ton tunnistamiseen ja puheeksiottoon. Opasta on myös sen sähköisen muodon vuoksi 
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helppo muokata. Esimerkiksi jos opasta halutaan käyttää muualla Suomessa, pitää ai-

noastaan alueelliset auttavien tahojen yhteystiedot muuttaa.  Alkuperäisenä tarkoitukse-

nani olikin, että se leviäisi myös liiton ulkopuolisille toimijoille, sillä esimerkiksi lastensuo-

jelussa ja perusopetuksessa tarve tiedolle on suuri. Tästä syystä lisäsin oppaaseen 

myös kohtia, jotka koskevat nimenomaisesti alaikäisen pakkoavioliiton mahdollisen uhrin 

tunnistamista ja mahdollista puheeksiottoa. Toivon, että oppaalla on positiivisia vaiku-

tuksia tunnistamistyön paranemiseen tulevaisuudessa, sekä auttaisi mahdollisimman 

montaa asian parissa työskentelevää ammattilaista ottamaan huoli puheeksi. 

Jatkotutkimuksena aiheesta olisi mielenkiintoista tutkia, miten pakkoavioliitto koskettaa 

miessukupuolta ja muita sukupuolia, sillä miltei kaikki tutkimustieto aiheesta koskee 

vain naisia. Tutkimuksissa mainitsevat ilmiön koskettavan miehiä, pääosin ne keskitty-

vät tarkastelemaan ilmiötä naissukupuolen näkökulmasta. Mielestäni tämä näkökulma 

on erittäin mielenkiintoinen, sillä kyseessä on vaietun ilmiön marginaaliryhmä, jossa il-

miön tunnistaminen ja puheeksiotto voi olla vielä haastavampaa. Lisäksi erilaisia opas-

tuksia, toimintamalleja ja koulutusta pakkoavioliitoista tarvitaan lisää. Myös nimen-

omaan ennaltaehkäisevään tutkimustyöhön sekä kouluihin sekä lastensuojeluun liitty-

vää henkilökunnan ohjeistukseen ja koulutukseen aiheesta olisi hyvä keskittyä. 
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Haastattelulupa 

 

 

Olen Kia Salmela Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Teen opinnnäytetyönä opasta Monika-Naiset liitto 

ry:n työntekijöille pakkoavioliittojen tunnistamiseen ja aiheen puheeksiottoon.  

Kerään tietoa myös haastatteluilla opinnäytetyöhön sekä oppaaseen kirjallisuuden lisäksi. Haastattelen 

aihepiirin asiantuntijoita aiheesta saadakseni mahdollisimman laajan näkökulman aiheeseen.  

Opinnäytetyö on lopputyö sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamiseen Metropolia 

Ammattikorkeakoulussa. 

Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan taustamateriaaliksi tulevaa opasta varten.  Haastattelut 

suoritetaan kesäkuussa 2018. 

 

Annan tällä lomakkeella suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen ja käyttöön tutkimuksellisissa 

tarkoituksissa. 

 

 

 

 

Paikka ja aika     Allekirjoitus ja nimen selvennys  

_________________________________   _________________________________  

 

Kiitos osallistumisesta! 



Liite 1 

  1 (2) 

 

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu: Teemahaastattelurunko 

 

 

 
A) Teema: Kokemukset omassa työssä pakkoavioliittotapauksista 

• Missä töissä? 

• Toiminnan tavoite ja asiakaskunta 
• Työkokemus ilmiön parissa, mitä oma työ pakkoavioliittotapausten parissa on? 
• Kuinka paljon tapauksia, miten ilmiö näyttäytyy työssä? 

 

 
B) Teema: Palvelujärjestelmä 

• Pakkoavioliiton uhrin asema palvelujärjestelmässä 
• Palvelujärjestelmän toimivuus, tunnistetaanko ilmiö palvelujärjestelmässä? 
• Sujuuko tahojen yhteistyö, onko yhteistyössä kehitystarpeita? 
• Palvelujärjestelmän monikulttuurisuuden/kunniaan liittyvän väkivallan tuntemus 

 
C) Teema: Lainsäädäntö 

• Näkemyksenne lainsäädännön toimivuudesta 
• Pakkoavioliitto suhteessa ihmiskauppaan  
• Millaisena näette viranomaisten edellytykset toimia nykyisen lainsäädännön 

puitteissa? 

 
D)Teema: Ehkäisy & pakkoavioliiton tunnistamisen haasteet  

• Mitä keinoja pakkoavioliittojen ennaltaehkäisyyn 
• Tunnistamisen haasteet 
• Ero järjestetyn avioliiton ja pakkoavioliiton välillä 

 

F) Teema: Pakkoavioliittoepäilyn puheeksiottaminen uhrin kanssa 
• Miten kohdata, mitä teidän mielestä olisi tärkeä huomioida puheeksi ottami-

sessa? 
• Mitkä näette riskisignaaleiksi? 
• Mitkä ovat mahdollisia puheeksioton haasteita? 
•  Uhrin halukkuus puhua, miten auttaa, jos uhrilla ei ole halukkuutta yhteistyö-

hön?
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