NYTKIS ry:n 9 teesiä seksin oston kieltämiseksi
Sisäasiainministerin audienssi 24.5.2012

1. Seksin oston kriminalisointi on tehokas keino ehkäistä tiettyjä naisiin kohdistuvan
väkivallan muotoja. Suomi on sitoutunut ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin naisiin
kohdistuvan väkivallan, naiskaupan ja naisten prostituutiosta hyötymisen poistamiseksi
lainsäädäntötoimet mukaan lukien (esimerkiksi YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän
poistamista koskeva yleissopimus, artikla 6).
2. Prostituutiota ei voi käsitellä erillään ihmiskaupasta. Ihmiskauppa on valtioiden rajat
ylittävä rikollisuuden muoto, jossa rikolliset hyötyvät elintasokuilusta rikkaiden ja
köyhien maiden välillä. Ihmiskaupan keskeinen osa kytkeytyy seksuaaliseen
hyväksikäyttöön. Naapurimaiden lainsäädännöt vaikuttavat maiden tilanteisiin. Nytkiksen
tavoitteena on yhteispohjoismainen seksin ostokielto.
3. Prostituutio ylläpitää epätasa-arvoista vallanjakoa sukupuolten välillä. Seksin ostokielto
viestittää, että seksuaalisen kanssakäymisen tulee perustua tasavertaisuuteen.
4. Kriminalisoinnin vastustajat vetoavat aikuisten osapuolten vapaaseen tahtoon.
Prostituoiduksi ryhtyminen tapahtuu kuitenkin useimmiten heikosta asemasta käsin.
Vapaa tahto koskee näin ollen enemmänkin ostajaa, ja siksi on fokusoitava ostamisen
rajoittamiseen.
5. Seksin ostaminen on usein kytköksissä naisten alempiarvoisena näkemiseen. Lontoossa
tehty haastattelututkimus sadasta ostajasta kertoo, että ostajilla on huomattavan kielteisiä
mielikuvia naisista sekä mielikuvia, joissa naisiin kohdistuva väkivalta ja jopa raiskaus
eivät ole tuomittavia. Esimerkiksi joka kolmannen mielestä naiset ovat pohjimmiltaan
valehtelijoita ja neljäsosan asiakkaista mielestä ei ole sellaista rikosta kuin prostituoidun
raiskaus. Yhtä moni oli sitä mieltä, että heillä on oikeus maksun jälkeen tehdä naiselle
mitä vain.
6. On selvää, että seksin ostamistilanteissa prostituoitu on hyvin suojaton ja altis fyysiselle
ja psyykkiselle vahingoittamiselle.

7. Ruotsissa seksin oston kriminalisoinnin vaikutuksia on arvioitu kymmenen
voimassaolovuoden jälkeen. Sen sijaan, että parittajien valta olisi lisääntynyt, on
nähtävissä, että järjestäytynyt naiskaupparikollisuus karttaa Ruotsia. Mikään ei viittaa
”maan alla” tapahtuvan prostituution lisääntymiseen lain seurauksena. Internetissä
tapahtuva prostituutio on lisääntynyt kuten muissa maissa, mutta se johtuu lisääntyneestä
internetin käytöstä, ei seksin ostokiellosta. Katuprostituutio on Ruotsissa vähentynyt
puoleen vuodesta 1999 samalla kun se on naapurimaissa lisääntynyt merkittävästi.
Tanskassa ja Norjassa katuprostituoitujen määrän arvioitiin olevan kolminkertainen
Ruotsiin verrattuna. Kriminalisointi on näin ollen ehkäissyt prostituutiota.
8. Seksin ostaminen rikoksena ei ole erityisen vaikea osoittaa toteen. Ruotsissa itse asiassa
seksin osto rikoksena onnistutaan selvittämään useammin kuin muut seksuaalirikokset.
9. Suomeen tarvitaan kiireellisesti kattava tukijärjestelmä prostituutiosta irtautumiseen.
YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea on vuonna 2008 loppupäätelmissä
kannustanut Suomea panostamaan näihin.
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