






• Tapauksia etenkin työvoimaintensiivisillä 
aloilla, esim. siivous-, ravintola-, rakennus-, 
maatalousala

• Suuri osa työntekijöistä laillisesti maassa. 

• Sekä uhreina että tekijöinä niin Suomessa 
syntyneitä kuin ulkomaalaistaustaisiakin 
henkilöitä – eroja ns. 
haavoittuvuustekijöissä.

• Uudempana ilmiöinä kevytyrittäjyyteen 
pakottaminen.  
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• Kriminalisoinnit
• Politiikkaohjelmat 
• Ihmiskaupan 

vastainen  toiminta

• Tutkimustieto ja 
kansallisen raportoijan 
kertomukset

• Oikeuskäytännön 
kehittyminen

• Auttamistoimien 
vakiintuminen

• Medianäkyvyys 
• Hallitusohjelma-

kirjaukset ja 
konkreettiset
toimenpiteet



• Miksi?

• Yksittäisiä osaavia ja aktiivisia työsuojelutarkastajia, poliiseja, 
syyttäjiä jne. 

• Työsuojelun mandaatti valvoa ulkomaalaistaustaisten 
työntekijöiden työsuhteen ehtoja. 

• Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä & järjestöt auttavat uhreja.

• Kansallinen raportoija valvoo viranomaisia. 

• Tutkimustyö ja media tiedon tuottajina. 

• Ruotsissa tarkastusviranomainen kritisoinut puutteellisia toimia; nyt 
perustettu työmarkkinarikollisuuteen keskittyvä neuvottelukunta 
(Delegationen mot arbetslivskriminalitet).

• Norjan työelämärikollisuuden A-krim–keskukset, joissa eri viranomaiset 
työskentelevät samoissa tiloissa; auttaa kohdentamaan valvontaa ja 
edistää moniviranomaisyhteistyötä; myös palkkavarkauden 
kriminalisoiminen, mutta soveltaminen ollut hidasta. 







• YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti yrityksillä on vastuu 
kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää aiheuttamasta negatiivisia 
vaikutuksia →Do No Harm

• EU:n tuleva yritysvastuulainsäädäntö (Corporate Sustainability
Due Diligence –direktiivi) asettaisi yrityksille 
huolellisuusvelvoitteen.

• Huolellisuusvelvoite = jatkuva prosessi, jolla yritykset
tunnistavat, estävät, vähentävät sekä lopettavat aiheuttamansa 
haitalliset ihmisoikeusvaikutukset.

• Työperäinen hyväksikäyttö = yrityksen aiheuttama tai 
myötävaikuttama haitallinen vaikutus, johon yrityksen tulee 
puuttua tunnistamalla, estämällä, vähentämällä sekä 
lopettamalla hyväksikäytön.

• HEUNI kehittänyt oppaita ja ohjeita rekrytointiin ja työperäisen 
hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn, ks. www.heuni.fi

http://www.heuni.fi/




• Ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa 
suoraan ulkomailta tulee huomioida 
työperäisen hyväksikäytön riskit.
• Esim. rekrytointimaksut lähtömaassa, 

velkaantumisen riski.

• Tulee myös huomioida syrjäytymisen 
riskit.
• Vastuullinen rekrytointi ja 

kotouttaminen sekä osallisuuden 
tukeminen ovat erityisen tärkeitä, jos ja 
kun tavoitteena on merkittävä 
työperäisen maahanmuuton kasvu. 





• Moniviranomaisyhteistyön puutteelliset 
rakenteet, henkilösidonnaisuus

• Viranomaisten tiedonkeruun, tiedonvaihdon ja 
riskiperustaisuuden ongelmat

• Ilmitulon hajanaisuus ja piiloon jäävien 
tapausten määrä – työsuojelun ja poliisin rooli 
tapausten esiintuomisessa ja tutkinnassa

• Uhrien oikeuksien toteutuminen, etenkin 
palkkasaataviin pääsyn vahvistaminen 

• Nykyisen sanktioregiimin hajanaisuus ja 
epäselvyys

• Resurssien epävarmuus



• Työntekijöiden tiedottaminen 
heidän oikeuksistaan ja pääsy 
kotoutumispalveluihin.
• Puuttuminen myös lievempiin 

rikkomuksiin.
• Hyväksikäytön jatkumisen 

estäminen.



• Valvonnan ja viranomaisyhteistyön 
vahvistaminen.
• Lainsäädännön ja sanktioiden 

riittävyyden tarkastelu.
• Uhrien pääsy palkkasaataviinsa, 

avunsaanti.
• Yritysten ja julkisten 

hankintayksiköiden vastuun 
vahvistaminen. 





natalia.ollus@om.fi
@NataliaOllus

natalia-ollus

https://twitter.com/nataliaollus
https://www.linkedin.com/in/natalia-ollus/



