Allmänna omständigheter som direkt hör samman med invandring:
Personen överskrider Finlands gräns eller vistas olagligt i landet.
Personen kan vara föremål för ordnande av olaglig inresa.
Personens resedokument har förfalskats.
Personen innehar inte sitt eget pass eller andra nödvändiga resedokument.
En annan person har ordnat resan och övriga nödvändiga dokument samt hjälpt till att skaffa
ett visum.
Någon hjälper kontinuerligt andra att skaffa visum.
Samma person förekommer ofta som inbjudande person i olika personers visumansökningar.

Specifika omständigheter som förknippas med personen:
Personen verkar rädd eller är märkbart ovillig att berätta om sin situation eller det inträffade.
Personen talar varken finska, svenska eller engelska, men har dock vistats eller ämnar vistas
en längre tid i Finland.
Förbindelser mellan personen eller arrangören och kända kopplare eller andra kriminella
framkommer.
Det finns förbindelser mellan personen och andra offer för människohandel.
Personen har märken på sin kropp som hör samman med subkulturer och som kan tyda på
kontakt till kriminella.
Personen känner inte till adressen till sin arbetsplats.
Personen känner inte till namnet på sin arbetsgivare.
Personen har blivit tvungen att betala en orimlig ersättning för att få arbete i Finland.
Barnet reser med någon annan än sina föräldrar eller släktingar.
Eventuellt har flera olika bokningar gjorts för barnets resa.
Personen har fått falsk information om arbetet i Finland eller om arbetsförhållandena eller
arbetsersättningen.
Personens arbetsförhållanden är dåliga. Allvarliga brister i arbetarskyddet framkommer.
Personen har ingen faktisk möjlighet att själv påverka längden på sin arbetsdag eller sina
arbetsförhållanden. Personen måste arbeta långa dagar och under vilka förhållanden som helst.
Man bryter tydligt mot branschens fackförbunds rekommendationer.
Personens boendeförhållanden är dåliga. Personen bor på sin arbetsplats.

Personen måste arbeta på ständigt växlande platser.
Personens lön motsvarar inte den överenskomna lönen i branschen eller betalas svart eller
direkt till hemlandet.
En person som arbetar självständigt i Finland har inte åtkomst till sina egna inkomster.
Personen är i ett märkbart underordnat förhållande eller beroendeförhållande till sin
arbetsgivare/kopplare (beroendet kan bero på bl.a. familje-, släktskaps-, arbets-, hyres- eller
skuldförhållande).
Personen arbetar underställd någon annan (tvång).
Personens rörelsefrihet är begränsad (t.ex. pga. att arbetslokalen eller bostadslägenheten
låses).
Personen tillåts inte röra sig ensam utanför den stadigvarande vistelseorten. Om offret
exempelvis tvingas uppsöka sjukhus är människohandlaren med föreställande tolk eller dylikt.
Personen uppträder nervöst i närheten av sin ”tolk”.
Personen är skyldig en annan person ansenliga penningsummor (situation som liknar
skuldfångenskap). Personen är exempelvis tvungen att betala skyhöga resekostnader i
efterhand till personen som ordnat resan.
Personen är tvungen att betala en ansenlig del av den ersättning han/hon får från sina klienter
till sin arbetsgivare/kopplare.
Personen har råkat ut för våld eller hot om våld, han/hon har utnyttjats sexuellt eller dennes
kropp bär spår av våld eller utnyttjande.
Personens familjemedlemmar eller släktingar är i en så svår ekonomisk situation att de i
praktiken är beroende av den inkomst personen tjänar i Finland.
Det förekommer hot eller påtryckningar från personens familjemedlemmar eller släktingar i
hemlandet.
Personen har kommit till landet via ett företag som hyr ut arbetskraft.
Av undersökningen framgår skatte- och/eller bokföringsbrott som företaget begått. Företaget
använder sannolikt svart arbetskraft.

