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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon
(2013/2103(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 4 ja 
5 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vuodelta 1949,

– ottaa huomioon vuona 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen, jolla pyritään torjumaan kaikkia naiskaupan muotoja ja naisten 
prostituutiosta hyötymistä,

– ottaa huomioon YK:n vuoden 1993 julistuksen naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamisesta, jonka 2 artiklassa todetaan, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on
”yhteiskunnan sisäinen fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta mukaan lukien 
raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen häirintä ja uhkailu työpaikalla, 
oppilaitoksissa ja muualla, naiskauppa ja prostituutioon pakottaminen”,

– ottaa huomioon vuonna 2000 tehdyn Palermon lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti 
naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta, joka on liitetty 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimukseen,

– ottaa huomioon vuoden 1995 toimintaohjelman strategisen tavoitteen D.3 sekä Pekingin 
julistuksen,

– ottaa huomioon pakollista työtä koskevan ILO:n yleissopimukseen n:o 29, jonka 
2 artiklassa määritellään pakollinen työ,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston asiaan liittyvät suositukset, kuten vuonna 2000 
annetun seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää ihmiskauppaa koskevan suosituksen 11, 
vuonna 2002 annetun naisten suojelemista väkivallalta koskevan suosituksen 5 ja vuonna 
2002 annetun naiskaupan torjumista koskevan suosituksen 1545,

– ottaa huomioon Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) antaman ihmiskaupan 
ehkäisemistä ja torjumista koskevan Brysselin julistuksen (11), jossa vaaditaan 
laajakantoista, monialaista ja tehokkaasti koordinoitua politiikkaa, jossa ovat mukana 
kaikkien asianomaisten alojen toimijat,

– ottaa huomioon etyj:n ministerien Wienissä vuonna 2000 tekemän päätöksen N:o 1(12) 
ihmiskaupan torjuntaa koskevien etyj:n toimien tehostamisesta sekä etyj:n 
toimintasuunnitelman ihmiskaupan torjumiseksi (vuonna 2003 tehty päätös N:o 557),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 13 artiklan,
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– ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
ihmiskaupan torjunnasta1,

– ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman aloitteista ihmiskaupan, erityisesti 
naiskaupan, torjumiseksi2,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 1995 antamansa päätöslauselman neljännestä naisten 
maailmankonferenssista Pekingissä: ”Tasa- arvo, kehitys ja rauha”3,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 1997 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
Internetin laittomasta ja haitallisesta sisällöstä4,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 1997 antamansa päätöslauselman tarpeesta järjestää 
Euroopan unionin laajuinen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan täydellistä 
torjumista varten5,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 1997 antamansa päätöslauselman komission vihreästä 
kirjasta alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta audiovisuaalisissa ja tietopalveluissa6,

– ottaa huomioon 6. marraskuuta 1997 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannosta lapsiseksimatkailun torjunnasta ja muistiosta Euroopan unionin panoksesta 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan edistämiseksi7,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 1997 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten8,

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 1998 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
suositukseksi alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta audiovisuaalisissa ja tietopalveluissa9,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 1998 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta Euroopan unionissa10,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 1999 antamansa päätöslauselman pakolaisasemaa 
täydentävien suojelumuotojen yhdenmukaistamisesta Euroopan unionissa11,

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle lapsiseksimatkailun torjuntatoimenpiteiden toteuttamisesta1,

                                               
1 EYVL C 203, 1.8.2002, s. 1.
2 EUVL C 260, 29.10.2003, s. 4.
3 EYVL C 166, 3.7.1995, s. 92. 
4 EYVL C 150, 19.5.1997, s. 38.
5 EYVL C 304, 6.10.1997, s. 55.
6 EYVL C 339, 10.11.1997, s. 420.
7 EYVL C 358, 24.11.1997, s. 37.
8 EYVL C 14, 19.1.1998, s. 39.
9 EUVL C 193, 17.8.2006, s. 126.
10 EYVL C 98, 9.4.1999, s. 267.
11 EYVL C 150, 28.5.1999, s. 203.
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– ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2000 antamansa päätöslauselman Itävallan tasavallan 
aloitteesta neuvoston päätökseksi Internetissä välitettävän lapsipornografian vastaisista 
toimenpiteistä2,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2000 antamansa päätöslauselman Pekingin julistuksen ja 
toimintaohjelman seurannasta3,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille lisätoimista naisilla käytävän 
kaupan torjumiseksi4,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
”Rikoksen uhrit Euroopan unionissa - Normit ja toiminta”5,

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2001 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
puitepäätökseksi ihmiskaupan torjumisesta6,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman seksuaaliselle 
hyväksikäytölle alttiina olevien naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä koskevista 
strategioista7,

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja mahdollisista tulevista toimista8,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman pakkoprostituutiosta 
kansainvälisten urheilutapahtumien yhteydessä9,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisesta10,

– ottaa huomion 5. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä11,

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman naisten asemaa 
käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunnosta: kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen12,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                                                                                                                                  
1 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 20.
2 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 41.
3 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258.
4 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 307.
5 EYVL C 67, 1.3.2001, s. 304.
6 EYVL C 53, 28.2.2002, s. 114.
7 EUVL C 287, 24.11.2006, s. 18.
8 EUVL C 288, 25.11.2006, s. 16.
9 EUVL C 291, 30.11.2006, s. 292.
10 EUVL C 285, 21.10.2010, s. 53.
11 EUVL C 296, 2.10.2012, s. 26.
12 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0045.
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– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. toteaa, että prostituutio on sukupuoleen perustuva ilmiö, sillä valtaosa prostituutiota 
harjoittavista henkilöistä on naisia ja tyttöjä ja melkein kaikki seksin ostajat ovat miehiä, 
ja että prostituutio on näin ollen sukupuolten välisen epätasa-arvon sekä syy että seuraus;

B. katsoo, että prostituutio liittyy olennaisesti sukupuolten epätasa-arvoon yhteiskunnassa ja 
että se vaikuttaa käsityksiin naisten ja miesten välisistä suhteista ja seksuaalisuudesta;

C. ottaa huomioon, että prostituutiomarkkinat pitävät yllä naisten ja tyttöjen kauppaa etenkin 
maissa, joissa seksiteollisuus on laillistettu1;

D. ottaa huomioon, että komissio toteaa naisten ja miesten tasa-arvostrategiassaan vuosiksi 
2010–2015, että ”naisten ja miesten välinen eriarvoisuus loukkaa perusoikeuksia”;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden toiminnassa prostituution suhteen on suuria eroja, ja 
toimintatavoissa voidaan erottaa kaksi pääasiallista lähestymistapaa: yhtäällä 
prostituutiota pidetään naisten oikeuksien rikkomisena, seksuaalisen orjuuden muotona, 
jonka seurauksena naiset eivät ole tasa-arvoisia miesten kanssa ja toisaalla katsotaan, että 
prostituutio lisää sukupuolten tasa-arvoa edistämällä naisen oikeutta päättää, mitä tehdä 
kehollaan; 

F. toteaa, että paritus, joka on yhtä kuin toisten seksuaalisen hyväksikäytön hyväksyminen, 
on laillistettu useissa jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, Alankomaissa ja Kreikassa; toteaa, 
että Yhdistyneiden kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimiston mukaan 
Alankomaat on yksi ihmiskaupan uhrien merkittävimmistä määränpäistä;

G. ottaa huomioon Saksan liittohallituksen myöntäneen vuonna 2007, että ei ole olemassa 
luotettavia merkkejä siitä, että [prostituution salliva laki] olisi vähentänyt rikollisuutta, ja 
toteaa, että Saksan syyttäjistä joka kolmas katsoo, että prostituution laillistamisen 
seurauksena ihmiskauppaa ja paritusta koskevien syytteiden nostaminen on entistä 
vaikeampaa;

1. toteaa, että prostituutiossa ja seksuaalisessa hyväksikäytössä on kyse ihmisarvon 
loukkauksesta ja ne rikkovat siten Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita;

2. toteaa, että niin maailmanlaajuinen kuin Euroopassa harjoitettu prostituutio pitää yllä 
haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen kauppaa, ja korostaa, että komission 
julkistamien tietojen mukaan suurin osa kaupasta (62 prosenttia) tapahtuu seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten ja todetuista ja oletetuista uhreista 80 prosenttia on naisia ja tyttöjä;

3. korostaa, että tutkimustietojen mukaan järjestäytynyt rikollisuus on yleistä siellä, missä 
parittaminen on laillistettu2;

                                               
1 Ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa, käsittelevä YK:n erityisraportoija Sigma Huda korosti vuonna 
2006 julkistamassaan raportissa prostituutiota koskevien politiikkojen suoraa vaikutusta ihmiskaupan laajuuteen. 
2 Amsterdamin kaupungin ja Alankomaiden oikeusministeriön yhteinen tutkimus, jossa todetaan, että joka 
toisella luvan saaneella prostituutiota harjoittavalla yrityksellä on yksi tai useampi johtaja, jolla on rikosrekisteri.
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4. korostaa, että prostituutiolla ja seksiteollisuudessa tapahtuvalla hyväksikäytöllä voi olla 
tuhoisia vaikutuksia asianosaisille henkilöille sen ohella, että ne ovat sukupuolten epätasa-
arvon sekä syy että seuraus ja pahentavat sukupuoleen perustuvia stereotypioita kuten 
käsitystä, että naisten ja tyttöjen kehot ovat kaupan miesten seksitarpeiden tyydyttämistä 
varten;

5. toteaa, että prostituutiota harjoittavista henkilöistä 80–95 prosenttia on kärsinyt 
väkivallasta jossain muodossa ennen prostituutioon ryhtymistään (raiskaus, insesti, 
pedofilia), 62 prosenttia ilmoittaa joutuneensa raiskatuksi ja 68 prosenttia kärsii 
traumaperäisestä stressireaktiosta, ja toteaa prosenttiosuuden olevan sama kuin kidutuksen 
uhrien keskuudessa1;

6. korostaa, että prostituutiota harjoittavat henkilöt ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti 
erityisen haavoittuvassa asemassa ja altistuvat väkivallan riskille herkemmin kuin millään 
muulla alalla; 

7. toteaa, että kymmenestä prostituoidusta yhdeksän haluaisi lopettaa, mutta eivät tunne 
pystyvänsä siihen2;

8. toteaa, että prostituutio vaikuttaa yleisellä tasolla naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sillä 
seksin ostajia koskevat tutkimukset3 osoittavat, että seksiä ostavat miehet suhtautuvat 
muita halveksivammin naisiin;

9. korostaa, että prostituutiota harjoittavia henkilöitä ei saisi pitää rikollisina, kuten tehdään 
eräissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja 
Irlannin tasavallassa, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kumoamaan prostituutiota 
harjoittavia henkilöitä sortavan lainsäädäntönsä;

10. katsoo, että tehokkain keino torjua seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää naisten ja 
tyttöjen kauppaa ja parantaa sukupuolten tasa-arvoa on soveltaa Ruotsissa, Suomessa ja 
Norjassa käytössä olevaa mallia (niin kutsuttu Pohjoismaiden malli), jonka mukaan 
rikollista on seksipalveluiden ostaminen, eivät prostituutiota harjoittavien henkilöiden 
tarjoamat palvelut;

11. korostaa tietoja, joiden mukaan Pohjoismaiden mallin ihmiskauppaa hillitsevä vaikutus on 
vahvistettu Ruotsissa, missä prostituutio ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä 
ihmiskauppa eivät ole lisääntyneet, ja tähdentää, että väestön ja etenkin nuorten 
keskuudessa mallin kannatus kasvaa jatkuvasti, mikä osoittaa, että lainsäädännön avulla 
on voitu muuttaa asenteita;

                                               
1 Lähde: Melissa Farley, “Violence against women and post-traumatic stress syndrome”, Women and Health, 
1998; Dominique Damant ja muut; “Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité”, 
Le Journal International de Victimologie, nro 3, huhtikuu 2005.
2 Farleyn ja muiden vuonna 2003 tekemässä tutkimuksessa haastateltiin 785:tä prostituutiota harjoittavaa 
henkilöä yhdeksässä maassa. Haastatelluista 89 prosenttia halusi pois alalta.
3 Verkkosivulla http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en on luettavissa useita seksin ostajia 
koskevia tutkimuksia.
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12. muistuttaa, että sukupuolikohtaiset ennalta ehkäisemisen strategiat ja tietoisuutta lisäävät 
toimet ovat keskeisessä asemassa naisten ja tyttöjen seksuaalisen hyväksikäytön 
torjumisessa;

13. on sitä mieltä, että prostituution pitäminen laillisena ”seksityönä” ja seksiteollisuuden 
yleinen laillistaminen eivät ole ratkaisu, kun halutaan huolehtia haavoittuvassa asemassa 
olevien naisten ja tyttöjen turvallisuudesta, vaan niiden vaikutus on päinvastainen ja ne 
altistavat heidät entistä suuremmalle väkivallan vaaralle sisätiloissa;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tarpeelliset resurssit ja välineet 
ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi ja prostituution vähentämiseksi, 
sillä ne rikkovat naisten perusoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa; 

15. pyytää komissiota arvioimaan, mitä vaikutuksia seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävän 
ihmiskaupan poistamiseen tarkoitetulla unionin oikeudellisella kehyksellä on tähän 
mennessä ollut, sekä tutkimaan tarkemmin prostituution ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tähtäävän ihmiskaupan esiintymismuotoja EU:ssa;

16. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmiskaupan, seksuaalisen hyväksikäytön ja 
prostituution torjumiseen tarkoitettujen politiikkojen täytäntöönpanon yhteydessä kaikki 
asianosaiset osapuolet, kuten kansalaisjärjestöt, poliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset, 
sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, tekevät yhteistyötä;

17. kiinnittää kansallisten viranomaisten huomion siihen, että talouden taantuma on lisännyt 
prostituutioon pakotettujen naisten ja tyttöjen määrää, ja kehottaa viranomaisia auttamaan 
kyseisiä henkilöitä löytämään vaihtoehtoisia tapoja hankkia toimeentuloa;

18. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan sosiaalipalveluja ihmiskaupan tai seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreille ja panemaan täytäntöön toimenpiteitä, joilla tuetaan haavoittuvassa 
asemassa olevia naisia ja tyttöjä jättämään prostituution;

19. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan niitä myönteisiä vaikutuksia, joita seksipalveluiden 
ostamisen kriminalisoinnilla on ollut prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseen, jotta 
lainsäädäntöön voidaan tehdä tarvittavat muutokset;

20. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehittämään ennalta ehkäiseviä politiikkoja, joita 
toteutetaan prostituutiota varten harjoitetun ihmiskaupan uhrien alkuperämaissa;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Prostituutio on määrällisesti vaikeasti määritettävissä oleva ilmiö, sillä se on laitonta 
useimmissa jäsenvaltioissa. Fondation Scelles -säätiön vuonna 2012 julkistaman raportin 
mukaan prostituutiolla on maailmanlaajuinen ulottuvuus ja sitä harjoittaa noin 40–
42 miljoonaa henkilöä, joista 90 prosenttia on riippuvaisia parittajasta. Eurostat julkisti 
ensimmäisen raporttinsa virallisine tietoineen prostituutiosta huhtikuussa 20131. Raportissa 
keskityttiin ihmiskauppaan EU:ssa vuosina 2008–2010. 

Varmaa on kuitenkin, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat epäilemättä 
sukupuoleen perustuvia kysymyksiä: naiset ja tytöt myyvät kehoaan, joko vapaaehtoisesti tai 
pakon edessä, ja miehet maksavat palveluista. Lisäksi suurin osa seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten kaupatuista henkilöistä on naisia ja tyttöjä.

Naisiin kohdistuvan väkivallan muoto ja rikkomus ihmisarvoa ja sukupuolten tasa-arvoa 
kohtaan

Prostituutio ja naisten ja tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö ovat väkivallan muotoja ja siksi 
naisten ja miesten tasa-arvon esteitä. Käytännössä seksipalvelujen ostajat ovat kaikki miehiä. 
Seksiteollisuudessa tapahtuva hyväksikäyttö on sekä sukupuolten epätasa-arvon syy että sen 
seuraus, sillä se vahvistaa käsitystä, jonka mukaan naisten ja tyttöjen kehot ovat ostettavissa. 

Prostituutio on hyvin ilmeinen ja ehdottoman kamala ihmisarvon loukkaus. Kun pidetään 
mielessä, että ihmisarvo mainitaan erityisesti perusoikeuskirjassa, Euroopan parlamentilla on 
vastuu tuoda julki EU:ssa ilmenevä prostituutio ja tarkastella keinoja, joiden avulla 
sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia voidaan lujittaa tältä osin.

Suora yhteys ihmiskauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Prostituutiolla on Euroopan unionissa ja muualla maailmassa suora yhteys naisten ja tyttöjen 
kauppaan. Ihmiskaupan kohteeksi joutuneista naisista 62 prosenttia on seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreja. 

Naisten ja tyttöjen kauppaa harjoitetaan yhä laajemmin ei ainoastaan unionin ulkopuolelta, 
vaan myös eräistä jäsenvaltioista (esimerkiksi Romaniasta ja Bulgariasta) Euroopan unionin 
muihin osiin. EU:n on näin ollen puututtava kiireesti tähän idästä länteen suuntautuvaan 
kauppaan ja ryhdyttävä voimakkaisiin toimiin tämän nimenomaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan muodon torjumiseksi. 

Prostituutio on järjestäytyneen rikollisuuden merkittävä osatekijä: se jää laajuudessaan ja 
siihen liittyvien rahasummien osalta jälkeen ainoastaan huumekaupalle. Havocscope-
verkkosivuston2 mukaan prostituutiolla hankitut tulot nousevat maailmanlaajuisesti vuosittain 
noin 186 miljardiin dollariin. 

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf
2 Katso : http://www.havocscope.com/tag/prostitution/.



PE519.748v01-00 10/12 PR\1004417FI.doc

FI

Kun otetaan huomioon, että prostituutio on käytännössä suuressa määrin järjestäytyneen 
rikollisuuden johtamaa toimintaa, jota harjoitetaan markkinoilla, joilla kysyntä lisää tarjontaa, 
EU:n lainvalvontaviranomaisten on toteutettava voimakkaita ja asianmukaisia toimia
rikollisten kiinni ottamiseksi samalla kun ne suojelevat uhreja, eli prostituutiota harjoittavia 
henkilöitä ja seksuaalista hyväksikäyttöä varten ihmiskaupan kohteeksi joutuneita naisia ja 
tyttöjä. Toinen erillinen, mutta asiaan liittyvä näkökohta, johon on myös kiinnitettävä 
huomiota, on se, että Internetin välityksellä toimiva prostituutio lisääntyy jatkuvasti ja on 
eräissä tapauksissa yhteydessä pornosivustoihin. 

Taloudellinen pakottaminen

Naiset voivat ajautua prostituutioon myös taloudellisen epätoivon tilanteessa. Nykyinen 
talouskriisi on alkanut vaatia veronsa, kun yhä useammat naiset (etenkin yksinhuoltajaäidit) 
ovat ryhtyneet prostituoiduiksi omassa maassaan tai ovat siirtyneet Etelä-Euroopan köyhistä 
maista pohjoiseen harjoittamaan prostituutiota. Prostituutio on näin ollen yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvoon, joka liittyy suoraan naisten tehtävään ja asemaan yhteiskunnassa, 
heidän pääsyynsä työmarkkinoille, päätöksentekoon, terveyteen ja koulutukseen ja naisille 
tarjottuihin, sukupuolten rakenteelliseen epätasa-arvoon perustuviin vaihtoehtoihin. 

Euroopan kaksi erilaista lähestymistapaa prostituutioon ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Prostituutiota ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan kysymyksen tekee monimutkaisemmaksi se 
tosiseikka, että sen ratkaisemiseksi on tarjolla kaksi keskenään kilpailevaa mallia. Yhden 
mallin mukaan prostituutiossa on kyse naisten oikeuksien rikkomisesta ja sukupuolten 
epätasa-arvon pahentamisesta. Mallia vastaava lainsäädännöllinen lähestymistapa on 
vastustava, jonka mukaan prostituutioon liittyvä toiminta, eräissä tapauksissa myös 
seksipalveluiden osto, kriminalisoidaan, mutta prostituutio sinänsä ei ole laitonta. Toisessa 
mallissa katsotaan, että prostituutio lisää sukupuolten tasa-arvoa edistämällä naisen oikeutta 
päättää, mitä hän haluaa tehdä kehollaan. Tämän mallin kannattajat pitävät prostituutiota vain 
yhtenä työn muotona muiden joukossa ja katsovat, että paras tapa suojella prostituutiota 
harjoittavia naisia on parantaa heidän ”työolojaan” ja ammattimaistaa prostituutio tekemällä 
siitä ”seksityötä”. Tämän sääntelevän mallin mukaan prostituutio ja siihen liittyvä toiminta on 
laillista ja säänneltyä ja naiset ovat vapaita ottamaan palvelukseensa työnjohtajia, joita myös 
parittajiksi kutsutaan. Toisaalta voidaan katsoa myös, että prostituution ja parittamisen 
muuttaminen normaaliksi toiminnaksi, tai niiden laillistaminen tavalla tai toisella, on yhtä 
kuin seksiorjuuden ja naisten epätasa-arvoiseen asemaan asettamisen laillistaminen.

Molemmat mallit ovat luonnollisesti läsnä Euroopan unionissa. Parittaminen on laillista 
toimintaa useissa jäsenvaltioissa, kuten Alankomaissa, Saksassa, Itävallassa ja Tanskassa, kun 
taas prostituution tai jonkin siihen liittyvä toiminnan harjoittaminen (esimerkiksi itsensä 
kaupitteleminen) on kriminalisoitu kokonaan tai osittain muun muassa Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, Ranskassa ja Irlannin tasavallassa. Sukupuolten epätasa-arvoa ja 
seksuaalista alistamista ei kuitenkaan voida torjua tehokkaasti olettamalla, että 
sekstiteollisuuden toiminnassa vallitsee sukupuolten tasasuhtaisuus, sillä näin ei ole1. 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf.
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Siellä, missä prostituutio ja parittaminen on laillista, on olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, 
että kyseinen järjestelmä on puutteellinen. Saksan liittohallitus myönsi vuonna 2007, että 
prostituution laillistanut laki oli vähentänyt rikollisuutta ja että yli kolmasosa saksalaisista 
syyttäjistä oli pannut merkille, että prostituution laillistamisen seurauksena ihmiskauppaa ja 
paritusta koskevien syytteiden nostaminen on entistä vaikeampaa1. Alankomaissa 
Amsterdamin pormestari totesi vuonna 2003, että prostituution laillistamisella ei ollut 
onnistuttu ehkäisemään ihmiskauppaa ja että tuntui olevan mahdotonta luoda sellainen 
turvallinen ja valvottavissa oleva vyöhyke, jota järjestäytynyt rikollisuus ei pystyisi 
käyttämään väärin. Yhdistyneiden kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan 
toimiston mukaan Alankomaat on tällä hetkellä yksi ihmiskaupan uhrien merkittävimmistä 
määränpäistä. 

Pohjoismaiden mallin vaikuttavuus

Kun otetaan huomioon sen vakuuttava ja jatkuvasti voimistuva näyttö, jonka mukaan 
laillistamalla prostituutio ja parittaminen ei edistetä millään lailla sukupuolten tasa-arvoa tai 
vähennetä ihmiskauppaa, on tämän mietinnön johtopäätös se, että edellä kuvailtujen 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien mallien olennainen ero on siinä, että prostituution 
tarkasteleminen puhtaasti ”työnä” on osasyy siihen, että naiset jatkavat prostituution 
harjoittamista. Prostituution samastaminen naisten oikeuksien rikkomiseen auttaa pitämään 
naisia pois alalta.

Ruotsissa, Suomessa ja EU:n ulkopuolisessa Norjassa – näissä maissa noudatetaan 
”Pohjoismaiden mallia” prostituution torjumiseksi – kerätyt kokemukset tukevat tätä 
näkökulmaa. Ruotsi muutti prostituutiolakejaan vuonna 1999, jolloin seksin osto kiellettiin ja 
prostituution harjoittaminen lakkasi olemasta rikollista toimintaa. Toisin sanoen seksiä ostava 
henkilö, joka on käytännöllisesti katsoen aina miespuolinen, syyllistyy rikokseen, ei 
prostituutiota harjoittava nainen. Ruotsi otti tämän lain käyttöön osana yleistä aloitetta, jonka 
tarkoituksena oli poistaa kaikki esteet naisten tasa-arvoisuuden tieltä. 

Tämän lainsäädännön vaikutukset Ruotsissa ovat olleet hätkähdyttäviä. Ruotsissa 
prostituutiota harjoittavien henkilöiden määrä on kymmenesosa naapurimaa Tanskan 
vastaavasta määrästä, vaikka siellä seksin ostaminen on laillista ja maan väkiluku on 
pienempi. Lain avulla on myös muutettu yleistä mielipidettä. Vuonna 1996 naisista 
45 prosenttia ja miehistä 20 prosenttia kannatti seksin ostamisen (ostajana mies) 
kriminalisointia. Vuoteen 2008 mennessä lain puolelle oli kääntynyt 79 prosenttia naisista ja 
60 prosenttia miehistä. Ruotsin poliisi vahvistaa myös, että Pohjoismaiden malli on 
vaikuttanut hillitsevästi seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävään ihmiskauppaan.

Pohjoismaiden mallin tehokkuudesta prostituution vähentäjänä ja naisten ja tyttöjen kaupan 
hillitsijänä ja siten sukupuolten tasa-arvon edistäjänä saadaan jatkuvasti lisää todisteita. Sitä 
vastoin parittamisen laillistaneet maat kamppailevat edelleen ihmiskauppaan ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ongelmien kanssa, sillä ne ovat yhteydessä 

                                               
1 Katso myös Der Spiegel -lehden artikkeli 30. toukokuuta 2013: 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.html. 
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prostituutioon. Tässä mietinnössä asetutaan näin ollen Pohjoismaiden mallin kannalle ja 
kehotetaan niiden jäsenvaltioiden hallituksia, joissa prostituutiota käsitellään muulla tavoin, 
arvioimaan lainsäädäntöään uudelleen, kun pidetään mielessä Ruotsin ja muiden 
Pohjoismaiden mallia soveltavien maiden saavuttama menestys. Uudelleenarvioinnilla 
edistettäisiin sukupuolten tasa-arvoa merkittävästi Euroopan unionissa.

Tämä mietintö ei ole suunnattu prostituutiota harjoittavia naisia vastaan. Sillä vastustetaan 
prostituutiota, mutta tuetaan prostituutiota harjoittavia naisia. Suosittelemalla ostajan (seksiä 
ostavan miehen) eikä prostituutiota harjoittavan naisen pitämistä syyllisenä osapuolena 
edustaa mietintö jälleen uutta askelta tiellä kohti sukupuolten tinkimätöntä tasa-arvoa 
Euroopan unionissa.


