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JOHDANTO 
 

 

Prostituutiolle ei ole löydetty yhteistä eikä yhtenäistä määrittelyperustaa. Sosiaali- 

ja terveysalan kehittämis- ja tutkimuskeskus Stakesin asiantuntijatyöryhmän 

raportin mukaan prostituutiomääritelmät eivät valota prostituution sisältöä 

riittävästi, vaan ne ovat usein yksipuolisia ja yleisiä.1 Stakesin 

asiantuntijatyöryhmä viittaa raportissaan Ruotsissa vuonna 1980 tehtyyn 

prostituutioselvitykseen, jonka mukaan 

 

prostituutiota – jonka sisältö ja muodot heijastavat olemassa olevia 
yhteiskuntasuhteita – on olemassa silloin, kun vähintään kaksi osapuolta ostaa tai 
vastaavasti myy markkinaehtojen vallitessa fyysistä pääsyä kosketuksiin kehon 
kanssa tai lupaa muihin seksuaalisiin toimintoihin.2  

 

Asiantuntijatyöryhmän raportin mukaan vuoden 1980 prostituutioselvityksen 

määritelmä korostaa prostituution yhteiskunnallisuutta viittaamalla prostituution 

kahteen osapuoleen. Yleensä prostituution määritelmä samastetaan kuitenkin 

prostituoituun henkilöön, kun taas asiakasta tai kysyntää ei käytetä 

määrittelyperusteina. Margaretha Järviseen viitaten sosiologi Sari Näre 

määrittelee niin ikään prostituution  

 

vähintään kahden osapuolen sukupuoliseksi vuorovaikutukseksi,  
jossa seksuaalisia palveluja vaihdetaan ei-seksuaaliseen korvaukseen.3  

 

Näiden määritelmien mukaan prostituutio seksikaupan ”sateenvarjokäsitteenä” 

kattaa monenlaisia toimintamuotoja.4 Seksipalveluiden oston ja myynnin 

vaihtosuhde yhdistää kuitenkin lähes kaikkia prostituution määritelmiä, minkä 

vuoksi kaupallisuus muodostuukin yhdeksi prostituution keskeiseksi ja 

kiinnostavaksi kriteeriksi. Kaupankäynti ihmisillä ja prostituution pitäminen 

liiketoimintana on kuitenkin ongelmallista: voidaanko prostituutiosta puhua vain 

kaupallisena toimintana, onko prostituutiossa kyse ainoastaan (nais)ruumiin 

mekaanisesta myymisestä ja ostamisesta? Tässä tutkielmassa pyrin analysoimaan 

muun muassa tätä kysymystä ja vastaamaan siihen.  

                                                 
1 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 9. 
2 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 9. 
3 Näre 1994, 46. 
4 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 9; Näre 1994, 46. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella naisen ihmisyyttä 

thaimaalaisen prostituution valossa, jota tarkastelen niin Thaimaan uskonnon, 

kulttuurin kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tutkimusongelman 

muotoilemisen ja selvittämisen taustalla ovat seuraavat tutkimuskysymykset: 

Millaista thaimaalainen prostituutio on sen omassa uskonnollisessa, kulttuurisessa 

ja yhteiskunnallisessa viitekehyksessä? Millainen thaimaalaisen naisen ja 

prostituoidun asema on tässä viitekehyksessä? Millaista thaimaalaisen naisen 

ihmisyys on yhtäältä YK:n ihmisoikeussopimuksiin sisältyvän ihmisyyden 

periaatteen ja toisaalta thaimaalaisen naisliikkeen näkökulmasta? Miten 

ihmisoikeus-käsite voidaan määritellä thaimaalaisessa kontekstissa?  

Tutkimusmetodini on systemaattinen analyysi, jonka avulla 

selvennän ja analysoin työhöni perustuvaa kirjallisuutta ja siitä esiin nousseita, 

thaimaalaisen prostituution ja naisen aseman kannalta kiinnostavia kysymyksiä. 

Naisen ihmisyyden tarkastelun yhtenä lähtökohtana hyödynnän YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sisältyvää periaatetta, jonka 

mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisyyden perusteella. YK:n 

ihmisoikeussopimusten mukaan ihmisyys on kriteeri, jonka perusteella 

ihmisoikeuksia ei tule kieltää keneltäkään. Toisena lähtökohtana hyödynnän 

työssäni thaimaalaiselle naisliikkeelle (Foundation for Women -järjestö) 

tyypillistä näkökulmaa, jossa prostituoidut halutaan integroida yhteisönsä 

aktiivisiksi toimijoiksi pitämättä heitä ensisijaisesti uhreina. Tarkastelen työssäni 

näitä toisistaan joiltain osin poikkeavia näkökulmia etsimällä niistä joitakin 

lähtökohtia naisen ihmisyyden tarkasteluun thaimaalaisessa yhteiskunnassa. 

Työni ensisijaisena tutkimusaineistona on prostituutiota käsittelevä 

yhteiskuntatieteellinen, filosofinen ja feministinen kirjallisuus, prostituutiota ja 

naisen asemaa käsittelevät kirjallisuusartikkeleista koostuvat teokset sekä jotkin 

prostituutiota ja naisen asemaa käsittelevät Ulkoasiainministeriön, Sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä Väestöliiton kehitysyhteistyön julkaisut. Osassa 

käyttämääni kirjallisuutta tekijät tarkastelevat prostituutiota nimenomaan 

Thaimaassa5, kun taas osassa kirjallisuutta tekijät lähestyvät prostituutiota 

                                                 
5 Barry, Kathleen 1995. The prostitution of sexuality. New York: New York University Press; 
Brown, Louise 2001. Sex slaves: the trafficking of women in Asia. Virago Press; Kauppinen, 
Jaana, Thorbek, Susanne, Vanaspong, Chitraporn 2003. Rajat ylittävä prostituutio: globaalien 
toimintamallien muuttuminen. Toim. Thorbek, Susanne & Pattanaik, Bandana. Helsinki: Like; 
Skrobanek, Siriporn 1987. Thirld World – second sex. Vol.2. Comp. by Davies, Miranda. London: 
Zed Books; Skrobanek, Siriporn & Nataya Boonpakdee & Janthakeero, Chutima 1997. The traffic 
in women: human realities of the international sex trade. London: Zed Books; Truong, Thanh-Dam 
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aihepiirinä yleisemmällä tasolla6. Tämän lisäksi aineistokseni valikoitui myös 

kirjallisuutta, joka ei ensisijaisesti käsittele prostituutiota, mutta joka toimi 

minulle keskeisenä lähtökohtana muun muassa naisen globaalin aseman ja naisen 

ihmisoikeuksien ymmärtämiseksi7. 

Thaimaalaisen prostituution tarkastelemisen kannalta erityisen 

tärkeitä teoksia ovat Penny Van Esterikin teos Materializing Thailand (2000), 

Kathleen Barryn The Prostitution of sexuality (1995), Louise Brownin Sex slaves: 

the trafficking of women in Asia (2001) ja Siriporn Skrobanekin, Nataya 

Boonpakdeen ja Chutima Janthakeeron teos The traffic in women: human realities 

of the international sex trade (1997), joissa esiintyviä teemoja ja tekijöiden 

huomioita naisen asemasta thaimaalaisessa yhteiskunnassa hyödynnän 

tutkielmassani kauttaaltaan. Muista yhteiskuntatieteellisistä, filosofisista ja 

feministisistä teoksista hyödynnän erityisesti Sari Näreen artikkelia 

Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi seksibisneksessä Kaj Ilmosen 

toimittamassa teoksessa Moderniteetti ja moraali (1998), Sara Heinämaan ja Sari 

Näreen toimittamaa teosta Pahan tyttäret: sukupuolitettu pelko, viha ja valta 

(1994) sekä Carole S. Vancen toimittamaa, kirjallisuusartikkeleista koostuvaa 

teosta Pleasure and danger: exploring female sexuality (1984) niiden 

prostituutiota ja naisen asemaa monipuolisesti valottavien näkökulmiensa vuoksi. 

                                                                                                                                      
1990. Sex, money and morality: prostitution and tourism in Southeast Asia. London: Zed Books; 
Van Esterik, Penny. Materializing Thailand. Oxford: Berg. 
6 Calderone, Mary S., DuBois, Ellen Carol & Gordon, Linda, Echols, Alice, Robinson, Patricia 
Murphy, Rubin, Gayle, Vance, Carol S. 1984. Pleasure and danger: exploring female sexuality. 
Ed. by Vance, Carol S. Boston: MA & R&KP; Julkunen, Raija, Näre, Sari, Vuola, Elina 1994. 
Pahan tyttäret: sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Toim. Heinämaa, Sara & Näre, Sari. Helsinki: 
Gaudeamus; Järvinen, Margaretha 1993. Of vice and women: shades of prostitution. Scandinavian 
studies in criminology; vol.13. Oslo: Norwegian University Press; Näre, Sari 1998. Moderniteetti 
ja moraali. Toim. Ilmonen, Kaj. Helsinki: Gaudeamus; Shrage, Laurie 1994. Moral dilemmas of 
feminism: prostitution, adultery and abortion. New York: Routledge; Prostituution 
asiantuntijatyöryhmä 1996. Kun kaikki on kaupan: prostituution asiantuntijatyöryhmän raportti. 
Toim. Turunen, Merja-Maaria. Helsinki: Stakes. 
7 Alkio, Paula & Tuominen, Jenni 2004. Seksuaalioikeudet osana ihmisoikeuksia. Toinen 
tarkistettu painos. Helsinki: Väestöliitto; Bano, Samia 1999. Women, citizenship and difference. 
Ed. by Yuval-Davis, Nira & Werbner, Pnina. London: Zed Books; Conley, Marshall Wm. & 
Ettinger, Judy, Koenig, Shulamith 1998. Human rights education: achievements and challenges. 
Ed. by Åkermark, Sia Spiliopoulou. Åbo Academy University; Gylling, Heta, Hellsten, Sirkku 
Kristiina, Raulo, Marianna 2004. Kehityksen etiikka ja filosofia. Toim. Gylling, Heta. Helsinki: 
Gaudeamus; Halonen, Ulla 1999. Uskonto ja sukupuoli. Toim. Hovi, Tuija (et al.). Helsinki: 
Yliopistopaino; McIntosh, Mary, Wilson, Deirdre 1978. Women, sexuality and social control. Ed. 
by Smart, Carol & Barry. London: Routledge and Kegan, Paul; Muck, Terry C. & Weng Ng, Kam 
2007. Christianity and human rights: influences and issues. Ed. by Adeney, Frances S. & Sharma, 
Arvind. Albany: State University of New York Press; Weeks, Jeffrey 1981. Sex, politics and 
society: the regulation of sexuality since 1800. London: Longman; Young, Iris Marion 2005. On 
female body experience: “Throwing like a girl” and other essays. New York: Oxford University 
Press. 
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Ihmisoikeusnäkökulmia avatakseni hyödynnän Suomen 

pitkäaikaisen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Pietilän joitakin julkaisuja ja teoksia8 

sekä teosta Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja (2002), joka 

sisältää keskeisimmät kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat, kuten YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, Ihmisten kaupan ja toisten 

prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskevan yleissopimuksen (1950), 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (1979) sekä 

osan Pekingin julistuksesta ja toimintaohjelmasta (1995)9. Pietilän julkaisut ja 

teokset sekä ihmisoikeussopimukset ovat työssäni toissijaisia apuvälineitä. 

Thaimaalaisesta prostituutiosta aiemmin käydyn keskustelun 

yhteydessä hyödynnän johdannossa YK:n naisten kehitysrahaston (UNIFEM) 

naiskauppaa ja prostituutiota koskevaa raporttia Thaimaan tilanteesta sekä Project 

Hope International -järjestön Thaimaassa suorittaman kenttätutkimuksen 

raporttia.10 Koska sekä UNIFEM- että PHI -järjestöjen raportit ovat 

internetpohjaisia ja siksi informaatioarvoltaan muuttuvia, olen hyödyntänyt niiden 

sisältöä pääsääntöisesti lähinnä johdannossa. Tutkimusongelmani kannalta ovat 

keskeisiä laajat käsitteet, kuten prostituutio, naiskauppa, seksiteollisuus, vapaus, 

valinta, riippuvaisuus, valta, seksuaalinen riisto, ihmisyys, ihmisoikeudet ja 

naisten oikeudet. Tämän vuoksi kirjallisuus, joka käsitteli thaimaalaista 

prostituutiota ja naisen asemaa laajoista näkökulmista valikoitui ensisijaiseksi 

tutkimusaineistokseni, ja muut apuvälineet sekundaarisiksi. Koska tässä 

tutkimuksessa ei ole erotettu lähteitä ja kirjallisuutta toisistaan, olen liittänyt työni 

loppuun pelkän kirjallisuusluettelon. Se sisältää tiedot työssä hyödyntämästäni 

kirjallisuudesta ja muista apuvälineistä. 

Tutkimukseni koostuu johdannosta, taustaluvusta, kahteen 

päälukuun sisältyvästä analyysiosasta, loppukatsauksesta ja kirjallisuusluettelosta. 

Tutkielmani taustaluvussa selvitän prostituutiota ja sen historiaa 

modernisoituneessa ja nopeaa taloudellista kehitystä nauttivassa Thaimaassa. 

                                                 
8 Pietilä, Hilkka 1991. Näkymätön näkyväksi: naiset ja YK. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö: VAPK-kustannus. Tasa-arvojulkaisuja. Sarja A; 1991, 2. Pietilä, Hilkka & 
Vickers, Jeanne 1994 (toim.) Making women matter: the role of the United Nations. London: Zed 
Books Ltd; Pietilä, Hilkka 1995. Naiset – kehitys – rauha: YK 50 vuotta naisten asialla. (toim.) 
Louekari-Mikkola, Maarit. Helsinki: Ulkoasiainministeriö. UM taustat; 2/1995; Pietilä, Hilkka 
2006. Naiset ja YK: Vuosikymmenien menestystarina. 2.uudistettu painos. Helsinki: Suomen 
UNIFEM – Finlands UNIFEM. 
9 Hyttinen, Sanna & Silvander, Johanna, Pentikäinen, Merja, Scheinin, Martin 2002. 
Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja. Helsinki: Ihmisoikeusliitto. 
10 http://www.unifem-eseasia.org/resources/factsheets/Gendis2.htm. 3.10.2006. 5.10.2006. 
7.10.2006; http://www.phi-ngo.org/pubs/index.cfm. 7.10.2006.  
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Samassa luvussa käsittelen myös Thaimaan muuttoliikettä ja pohdin sen syitä ja 

yhteyttä prostituution lisääntymiseen ja seksiteollisuuden kehittymiseen. Lisäksi 

tarkastelen näiden tekijöiden vaikutuksia thaimaalaisen naisen asemaan ja 

johdatan tutkimukseni kannalta tärkeisiin kysymyksiin.  

Työni analyysi sisältyy kahteen päälukuun, joiden keskeisenä 

tutkimusongelmana ja kantavana teemana on naisen ihmisyys thaimaalaisen 

prostituution valossa. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastelen Thaimaan 

seksiteollisuuden ja naiskaupan eroja ja yhtäläisyyksiä sekä prostituution 

rekrytointiprosessia, prostituoitujen hierarkiaa ja työolosuhteita. Tavoitteena on 

tarkastella thaimaalaista seksiteollisuutta osana talouden kasvua ja pohtia 

prostituution vakiintumista thaimaalaisessa yhteiskunnassa riippuvuussuhteeseen 

perustuvan prostituution näkökulmasta. Koska thaimaalainen prostituutio ilmenee 

monin eri tavoin ja monissa erilaisissa olosuhteissa, prostituoidun uhriuden 

problematiikan tarkasteleminen on tässä luvussa kiinnostavaa. Tarkastelen sitä 

prostituoidun henkilökohtaisen valinnan, vapauden, pakon ja riippuvaisuuden 

sekä prostituoidun ja parittajan keskinäisen suhteen näkökulmasta.  

Toisessa pääluvussa tarkastelen buddhalaisen sukupuoli-ideologian 

perusteita ja thaimaalaista sukupuolikulttuuria. Erityisesti avioliiton ja 

prostituution keskinäinen yhteys osana thaimaalaista sukupuolikulttuuria on 

toisessa pääluvussa keskeistä. Toisessa pääluvussa kiinnostuksen kohteena on 

seksuaalinen riisto, jota tarkastelen yhteiskuntien seksualisoitumiskehityksen ja 

prostituution normalisoitumisen perustana ja kytken tämän thaimaalaiseen 

seksiteollisuuteen. Toisessa pääluvussa tarkastelen ja analysoin myös 

seksuaalipoliittista libertarianismia globaalin ja thaimaalaisen prostituution yhtenä 

syynä. Toisessa pääluvussa käsittelen lisäksi thaimaalaisten naisten ja 

prostituoitujen ihmisoikeuksia ja niiden toteutumista thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa. Samassa luvussa perehdyn vielä thaimaalaisen naisaktivismin 

määrittelyn problematiikkaan ja sen eroihin ja yhtäläisyyksiin länsimaiseen 

feminismiin nimittämällä niitä komplementaariseksi ja konfrontoivaksi 

feminismiksi. Toisen pääluvun analyysiosan lopuksi pohdin vielä thaimaalaisen 

naisliikkeen mahdollisuuksia globaalissa prostituutiokeskustelussa.  
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Laurie Shrage käsittelee prostituutiota teoksessaan Moral dilemmas 

of feminism:  prostitution, adultery and abortion (1994). Teoksensa luvussa 

Comparing prostitutions Shragen menetelmänä on prostituution vertaileva 

analyysi. Prostituutioanalyysinsä Shrage tekee tutkimalla materiaalisesti eli 

rahallisesti korvattuja seksuaalipalveluja eri aikakausien sosiaalis-historiallisissa 

konteksteissa.11 Shragen mukaan rahallisesti korvattavaa seksuaalista 

kanssakäymistä on harjoitettu kaikkina aikoina eri kulttuureissa muinaisesta 

Babyloniasta lähtien. Shrage viittaa Gerda Lerneriin, jonka mukaan 

babylonialaiset olivat kansaa, joille hedelmällisyys oli pyhä ja keskeinen asia 

elämässä selviytymisen kannalta. Siksi myös Herodotoksen12 sitaatti rahallisesti 

korvattavista seksuaalitoiminnoista kytkeytyy tuon ajan uskonnollisiin 

hedelmällisyysrituaaleihin. Näiden rituaalien avulla uskottiin taattavan maan ja 

ihmisten hedelmällisyys. Riittejä harjoitettiin ensisijaisesti jumalille ja jumalia 

varten, jotta kansalle seuraisi niistä hyvää. Hedelmällisyysriitit sisälsivät sekä 

todellisia että symbolisia seksuaalitekoja toisilleen vieraiden ihmisten kesken. 

Yleensä näiden riittien suorittamisen jälkeen annettiin myös rahallisia lahjoituksia 

temppelille.13 Babylonialaisten naisten osuus temppelien 

hedelmällisyysrituaaleissa vaihteli suuresti. Itsensä toistuvasti riittien hyväksi 

tarjoava nainen oli tuon ajan yhteiskunnassa täysin hyväksytty, arvostettu ja 

sivistynyt.14  

Shrage korostaa prostituution kontekstisidonnaisuutta, josta edellä 

kuvattu Babylonian temppeliprostituutio on havainnollinen esimerkki. Keskeistä 

ei ole se, ovatko tuon ajan hedelmällisyysriitteihin kuuluvat seksuaalitoiminnot 

oman aikamme näkökulmasta katsottuna moraalisesti hyväksyttäviä vai eivät. 

Babylonialaisen kontekstin edustamat uskonnollisesti motivoituneet 

seksuaalitoiminnot on lisäksi erotettava kaupallisesti motivoituneesta 

                                                 
11 Shrage 1994, 100. 
12 Shrage 1994, 100. Shrage viittaa artikkelissaan tutkija Gerda Lernerin teokseen The Creation Of 

Patriarchy 1986, jonka eräässä sitaatissa kreikkalainen historioitsija Herodotos kuvaa rahallisesti 
korvattavia seksuaalitoimintoja seuraavasti: ”Every woman born in the country must once in her 
lifetime go and sit down in the precinct of Venus (Mylitta), and there consort with a stranger…A 
woman who has once taken her seat is not allowed to return home till one of the strangers throws a 
silver coin into her lap, and takes her with him beyond the holy ground…The silver coin may be of 
any size…The woman goes with the first man who throws her money, and rejects no one”.  
13 Shrage 1994, 101. 
14 Shrage 1994, 101. Gerda Lerner analysoi naisten merkitystä temppelin hedelmällisyysriiteissä 
Gilgamesh-eepoksen tulkinnassaan seuraavasti:”The temple harlot is an accepted part of society; 
her role is honorable – in fact, it is she who is chosen to civilize the wild man (Endiku, in the 
poem). The assumption here is that sexuality is civilizing, pleasing the gods. The harlot does “a 
woman’s task”; thus she is not set off from other women because of her occupation. She possesses 
a kind of wisdom, which tames the wild man. He follows her lead into the city of civilization”. 
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prostituutiosta, jonka kulttuurinen viitekehys ovat teollistuneet (länsi)maat. Sekä 

Shrage että Lerner suhtautuvat kriittisesti kaupalliseen prostituutioon.15  

Shragen mukaan prostituutio on historiallinen tuote, johon 

vaikuttavat monet tekijät.16 Tämän vuoksi prostituutio voidaan määritellä vasta, 

kun sitä analysoidaan sosiaalisena ilmiönä, jota erilaiset kulttuuriset periaatteet 

muokkaavat. Prostituution sosiaaliset syyt ja seuraukset vaihtelevat. Prostituutiota 

ei voi erottaa kulttuurisesta viitekehyksestä vaan sitä on tulkittava kunkin 

kulttuurin sisällä.17 Shragen mukaan yksinkertaista määritelmää prostituutiosta ei 

edes tule muotoilla. Myös Stakesin asiantuntijatyöryhmän prostituutioraportissa 

todetaan, että prostituutiota ja siihen suhtautumista määrittävät pitkälti 

seksuaalisuuteen kytkeytyvät kulttuurisidonnaiset normit.18 

Prostituutio on monikulttuurista. Sitä voidaan tarkastella sekä 

yhteiskunnallisesti (makrotaso) että yksilön tasolla (mikrotaso). 

Prostituutiokeskustelu sekä paikallisesti että globaalisti on monisyistä. 

Yhteiskunnat arvostavat ja vaalivat erilaisia kulttuurisia uskomuksia ja toimintaa 

ohjaavia päämääriä. Tämän vuoksi näkemykset prostituutiosta vaihtelevat ja 

siihen on vaikea puuttua. Stakesin asiantuntijatyöryhmän raportin mukaan 

arvokeskustelu ja argumentointi prostituutiosta ovat tärkeitä. 

Asiantuntijatyöryhmä toteaakin raportissaan, että erityisesti sosiaali- ja 

seksuaalieettiset näkökulmat ja yksilönoikeudet ovat prostituutiokeskustelun 

keskeisiä näkökulmia.19 

Uskonnollisesta näkökulmasta prostituutiota voidaan tarkastella 

pohtimalla yleisiä, yhteisöllisiä arvoja ja normeja ja niiden muuttumista yhä 

suhteellisemmiksi. Miksi arvot ja normit ovat muuttuneet? Muun muassa 

lisääntynyt tieto seksuaalisuudesta ja eri kulttuureiden toisistaan poikkeavista 

normeista sekä esimerkiksi naisliikkeen ja psykoanalyyttisen teorian synty ovat 

kaikki vaikuttaneet omalla tavallaan yhteisöllisten normien muutokseen.20  

Millainen on uskonnon tai uskontojen kanta seksuaalieettisiin 

kysymyksiin? Stakesin asiantuntijatyöryhmän raportin mukaan prostituution 

moraalinen asema on vaihdellut kaikissa kulttuureissa. Länsimaisen 

seksuaalimoraalin perustana ovat olleet juutalaisuuden, kristinuskon sekä 

                                                 
15 Shrage 1994, 101-102. 
16 Shrage 1994, 99, 101. 
17 Shrage 1994, 100, 119. 
18 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 19.  
19 Prostituution asiantuntijatyöryhmä1996, 10; Gylling 2004, 53. 
20 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 14.  
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kreikkalaisen filosofian opit, joissa seksuaalisuuden toteuttaminen on yhdistetty 

pitkälti jälkeläisten tuottamiseen. Koska yhtenäisestä kristillisestä 

seksuaalieettisestä normistosta ei kuitenkaan voida puhua, näkemykset 

seksuaalisuudesta ovat kristinuskon piirissä saaneet myös moniarvoisempia 

tulkintoja. Seksuaalisuus voidaan esimerkiksi nähdä ihmisen kannalta 

myönteisenä elämänalueena, jota kristilliset arvot, kuten vastuu ja välittäminen, 

ohjaavat.21  

Ajattelen, että otettaessa kantaa prostituutioon on otettava kantaa 

myös seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus on elämänaluetta, joka koskettaa kaikkea 

inhimillistä. On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka eivät koe olevansa millään 

tavoin seksuaalisia ja joiden suuntautumista tulee kunnioittaa. Yleensä inhimillistä 

elämää ja ihmisyksilöitä kuitenkin yhdistää ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden 

erottamaton kokemus. Siksi jokaista ihmistä koskeva ruumiillisuus merkitsee 

yleensä myös seksuaalisuuden olemassaoloa, jonka jokainen kokee omalla 

tavallaan. Tämän erottamattoman kokemuksen vuoksi on huolestuttavaa, mikäli 

uskontojen seksuaalieettiset kannanotot jäävät julkisessa keskustelussa 

ilmaisematta. 

Vaikka uskonnolliset kannanotot saavat usein vain vähän huomiota 

seksuaalieettisessä keskustelussa ja prostituutiokysymyksissä, uskonnoilla on 

kuitenkin annettavaa seksuaalieettisessä argumentoinnissa. Uskontojen 

suhtautuminen seksuaalisuuteen näyttäytyy usein kaksijakoisena: mitä 

painokkaammin seksuaalieettisiä kannanottoja pyritään välttämään, sitä 

varmemmin uskonnot jäävät välineettä ottaa kantaa myöskään prostituutioon. 

Stakesin asiantuntijatyöryhmän raportin mukaan seksuaalisuus kytkeytyy 

länsimaisessa perinteessä usein pahan käsitteeseen, johon kytkeytyvät usein myös 

saastaisuuden, synnin ja syyllisyyden käsitteet.22 Miten tulkita prostituutiota näin 

monimutkaisten käsite- ja käsitysjärjestelmien pohjalta? Mielestäni tulisi pohtia 

sitä, miten uskonnot ja niiden oppeja tulkitsevat instituutiot ja ihmiset kykenevät 

argumentoimaan, hyödyntämään ja soveltamaan uskontojensa seksuaalieettistä 

problematiikkaa uskottavasti. Mikäli seksuaalieettiset epäkohdat pelkästään 

todetaan ja toistetaan samanlaisina avaamatta niitä käsitteellisesti ja paneutumatta 

niihin, ymmärrys prostituutiosta ja toimenpiteet siihen puuttumiseksi eivät voi 

edetä. 

                                                 
21 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 15. 
22 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 15. 
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Asiantuntijatyöryhmän raportin mukaan prostituutiota tulee 

tarkastella myös vapaus- ja hyvinvointioikeuksien näkökulmasta. Klassisia 

vapausoikeuksia (negatiiviset oikeudet) ovat muun muassa oikeus 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, oikeus yksityisyyteen, 

liikkumisvapaus sekä uskonnon- ja omantunnonvapaus. Hyvinvointioikeuksia 

(positiiviset oikeudet) ovat puolestaan muun muassa taloudelliset, sosiaaliset ja 

sivistykselliset oikeudet. Vapaus- ja hyvinvointioikeudet on määritelty sekä 

Suomen perustuslain pykälissä 7-1623 että Yhdistyneiden kansakuntien 

yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa vuodelta 194824. Stakesin raportin 

mukaan vapaus- ja hyvinvointioikeuksien yhtäaikainen toteutuminen ei ole aina 

itsestään selvää, ja toisinaan nämä oikeudet ovat ristiriidassa keskenään. Jotta 

kokonaisvaltaiset ihmisoikeudet voisivat toteutua, vapausoikeudet ovat 

varsinaisten hyvinvointioikeuksien edellytys.25  

Vapausoikeudet eivät useinkaan toteudu esimerkiksi kehittyvissä 

maissa, joten prostituutioon joutuminen näissä maissa on länsimaita 

todennäköisempää. Siksi on perusteltua kysyä, onko YK:n yleismaailmallinen 

ihmisoikeusjulistus eettisesti universaali? Koska julistus on nimetty 

yleismaailmalliseksi, luetaanko universaalisuuden periaate julistukseen sisään 

eräänlaisena kaikille yhteisenä oletuksena? Luovuttamaton vapausoikeuksiin 

kuuluva ihanne on kaiken lisäksi ollut se, ettei näiden perusoikeuksien tule joutua 

kaupanteon kohteeksi tai markkina-arvojen alaisuuteen: vapausoikeudet eivät ole 

vaihdettavissa tai ostettavissa. Yksilön perusoikeuksien ei-kaupallisuuden periaate 

muuttuu kuitenkin hyvin kyseenalaiseksi prostituutiossa, sillä luovuttamaton 

ihanne vapausoikeuksien ei-kaupallisuudesta näyttää olevan ristiriidassa 

käytännössä, eletyllä tasolla. Naisten oikeuksien kyseenalaistuminen 

prostituutiossa onkin yksi tämän tutkimuksen keskeisistä kysymyksistä. 

Edustaako YK:n julistus ylevistä ihanteistaan huolimatta loppujen 

lopuksi länsimaista, kehitysmaiden todellisuuteen ja arvoihin sopimatonta 

etiikkaa? Ovatko YK:n edustamat arvot ja ihanteet sovitettavissa kehitysmaiden 

arvoihin, mikäli haluamme puuttua prostituutioon oman kulttuurimme 

ulkopuolella? Voimmeko kehitysmaiden kontekstissa puhua yksilön 

autonomiasta, joka ei useinkaan ole yksilön valittavissa länsimaisten ihmisten 

tavoin?  

                                                 
23 Suomen perustuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731. 22.11.2007. 
24 II.2 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus; Ihmisoikeudet 2000-luvulla 2002, 23-26. 
25 Prostituution asiantuntijatyöryhmä 1996, 18-19. 



 14 

Helsingissä toimivan Prostituoitujen tuki Pro-tuki Ry:n 

toiminnanjohtajan, suomalaista prostituutiota tutkineen sosiologi Jaana Kauppisen 

mukaan prostituutiota voidaan kutsua ilmiöksi, koska se on yleismaailmallista.26 

Prostituutiota ei kuitenkaan voi käsittää tai käsitellä ainoastaan ilmiönä. Myös 

ihmiset, joiden elämää prostituutio tavalla tai toisella koskettaa, on otettava 

huomioon. Prostituution näkeminen yhtäältä ilmiönä, toisaalta ihmistä 

koskettavana asiana vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia näkökantoja 

prostituutiokeskustelussa omaksutaan. Tulkinta prostituutiosta pelkkänä ilmiönä 

jää siksi irralliseksi ja yksipuoliseksi.27  

Prostituutiossa arvioinnin kohteena ovat yhteiskuntien poliittiset, 

sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät. Erilaiset arvojärjestelmät 

vaikeuttavat prostituutioon puuttumista. Kommunitaristinen ajattelu kehitysmaissa 

merkitsee, että yhteisöllisyys on ensisijaista yksilöllisyyteen nähden. Erityisesti 

naisten oikeuksien vaatiminen ja toteutuminen koetaan uhkaksi suuresti 

arvostetun perheyhteyden ja sen tasapainon vaalimiselle.28 Yhteisöllisyyden ja 

kiinteän perheyhteyden vaaliminen asettavat selkeästi erilaiset roolit ja normit eri 

sukupuolille. Mies on julkinen ja aktiivinen suorittaja ja toimii paremmin 

palkatussa ja arvostetummassa ammatissa kuin nainen. Nainen puolestaan on 

yksityinen ja passiivinen hoivaaja, jonka tehtävä on huolehtia lapsista ja kodista.29 

Tämänkaltaisen asetelman kritisoiminen on nähty länsimaiden kajoamisena 

kehitysmaiden kulttuuriseen identiteettiin ja perinteeseen. Liberalistinen 

ihmiskäsitys kuitenkin kritisoi tätä puolustuskantaa. Sen mukaan ei ole mitään 

syytä kieltää yhteisön ja sen arvojen merkitystä yksilölle, päinvastoin. Sen sijaan 

näitä uskomuksia, normeja ja päämääriä on kyettävä tarkastelemaan ja tarvittaessa 

arvioimaan uudelleen myös yksilön, erityisesti naisen, näkökulmasta.30 

Prostituutioon asennoidutaan erilaisista lähtökohdista ja intresseistä 

käsin. Eri tavoin latautuneet arviot prostituutiosta herättävät kysymään, onko tai 

voiko keskustelu prostituutiosta olla arvovapaata? Liberalistisen ihmiskäsityksen 

näkökulmasta on perusteltua pohtia perinteisiin vetoamisen oikeutusta 

vaatimuksen perusteella, jonka mukaan ”kaikkia olennaisilta ominaisuuksiltaan 

samanlaisia ihmisiä tulee kohdella yhtäläisesti”.31 Mielestäni ominaisuuksien 

                                                 
26 Kauppinen 2003, 9. 
27 Skrobanek 1987, 211-217. 
28 Raulo 2004, 123. 
29 Raulo 2004, 124, 127. 
30 Raulo 2004, 125. 
31 Gylling 2004, 47. 
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samankaltaisuudella Gylling viitannee tässä, YK:n ihmisoikeusperiaatteiden 

ohjaamana, kaikkia ihmisiä yhdistävään ihmisyyteen, jota tulen tarkastelemaan 

tutkimuksessani thaimaalaisen prostituution ja naisen näkökulmasta. 

Puhuttaessa prostituutiosta tulee puhua myös ihmiskaupasta, jonka 

tunnetuin muoto on naiskauppa. Naiskauppaan kuuluu myös muita ilmiöitä, mutta 

erityisesti prostituutio on sen olennainen ja tärkeä osa.32 Vuonna 1949 YK:ssa 

hyväksyttiin ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen 

tukahduttamista koskeva yleissopimus33. YK määrittelee ihmiskaupan 

(trafficking) maasta toiseen kuljetettavien ihmisten, erityisesti naisten ja lasten, 

riistämiseksi ja sortamiseksi heille uusissa olosuhteissa.34 Riisto merkitsee 

ihmisen myymistä prostituutioon, pakkotyöhön tai elinten siirtämiseksi, jossa 

ihmisen työvoimaa riistetään ja hyväksikäytetään. Ihmiskauppaa on vaikea tutkia, 

koska sitä on vaikea havaita. Ihmiskaupan yleisimpänä muotona pidetään 

kuitenkin nimenomaan seksuaaliseen riistosuhteeseen perustuvaa naiskauppaa.35 

Koska käsitteet ihmiskauppa, naiskauppa ja prostituutio esiintyvät usein samassa 

yhteydessä, käytän tutkimuksessani näitä kaikkia termejä. Nämä kolme käsitettä 

merkitsevät kuitenkin eri asioita, ja niiden sisältöä erittelen tarkemmin tutkielmani 

ensimmäisessä pääluvussa. 

YK:n naisten kehitysrahasto (UNIFEM) on laatinut prostituutiota ja 

ihmiskauppaa koskevan raportin Aasian ja erityisesti Thaimaan tilanteesta. 

Raportin mukaan Thaimaassa prostituution kysyntään vaikuttavat yritysten halvan 

työvoiman tarve, laajeneva kaupallisten seksityöntekijöiden tarve, yleinen 

kehityspolitiikka muun muassa turismin lisäämiseksi, naisiin epäedullisesti 

kohdistuvat yhteiskunnalliset asenteet ja niistä joihtuva naisten epätasa-arvoinen 

asema.36 Turismielinkeinon ylläpitämiseksi Thaimaassa oleskelee myös runsaasti 

väliaikaista työvoimaa, josta suurin osa on miehiä. Nämä miehet ovat niin ikään 

                                                 
32 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 17. 
33 V.3 Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskeva 
yleissopimus; Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja 2002, 296-301. 
34 http://www.no-trafficking.org/content/About_Human_Trafficking/about_human.htm. 
22.11.2007. ...trafficking as “… the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of 
persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 
deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of 
payments and benefits to achieve the consent of a person having control over another person for 
the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation or the 
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or 
practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”; Skrobanek & Boonpakdee & 
Janthakeero 1997, 8, 16; Barry 1995,  4, 51-52, 186-189, 196-197. 
35 Hyttinen & Silvander 2002, 281-284. 
36 http://www.unifem-eseasia.org/resources/factsheets/Gendis2.htm. 3.10.2006; Van Esterik 2000, 
171-172. 
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kaupallisen seksin huomattava kuluttajaryhmä. UNIFEM -raportin mukaan 

prostituution tarjontaan vaikuttavat puolestaan naisten keskuudessa lisääntyvä 

köyhyys, riittämättömät koulutus- ja työllistymismahdollisuudet, taloudellinen 

eriarvoisuus, globalisaatio, kansainvälinen maastamuutto, sodat, siviilikonfliktit, 

perinteisten perhearvojen mureneminen, rikollisuus, lainsäädännön puutteet ja 

korruptio. Myös globalisaatio, jossa ihmisten liikkuvuus maasta toiseen helpottuu 

ja kansainvälinen maastamuutto lisääntyy, kasvattaa prostituutiota.37 UNIFEM -

raportin mukaan erityisesti globaali taloudellinen epätasa-arvo tukee prostituution 

kysynnän ja tarjonnan keskinäistä suhdetta.38 

Thaimaalaisessa yhteiskunnassa arvostetaan suuresti perhettä ja sen 

eheyttä.39 Sosiaaliset odotukset naisia kohtaan ovat suuret. Kodista huolehtiminen 

ja perheen kunnian vaaliminen ovat naisen tehtäviä. Kasvojen julkinen 

säilyttäminen on tärkeää. Miehellä on yhteiskunnassa vapaampi rooli ja 

vähemmän rajoitteita. Kun naisen seksuaalisuus on kontrolloitu kodin piiriin, 

miehellä ajatellaan olevan luontaisia seksuaalisia tarpeita. Mies on kuluttaja, jolla 

on oikeus tyydyttää tarpeensa ostamalla ja käyttämällä muiden hyödykkeiden 

lisäksi myös seksipalveluita. Näin ollen kaupallinen seksi voidaan nähdä 

kuluttajavalintana. Saadakseen rahoilleen vastinetta kuluttajalla täytyy olla varaa 

valita. Muun muassa tämän ajattelutavan vuoksi uusia prostituoituja tarvitaan 

seksikauppaan koko ajan lisää. Oston ja myynnin kierre jatkuu. Thaimaalaista 

kaupallista seksiä ei kuitenkaan voi arvioida pelkkänä kuluttajavalintana vaan 

myös sukupuolittuneena vallankäyttönä.40 

Korruptio ja lainsäädännön puutteet takaavat osaltaan tarjonnan 

säilymisen. Korruptio ja eriarvoisuus esiintyvät usein yhdessä. Korruptio lisää 

köyhyyttä, estää resurssien oikeudenmukaista jakautumista ja hidastaa sortaviin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin puuttumista.  Korruption seurauksena jo valmiiksi 

niukat resurssit ohjautuvat harvojen käsiin eivätkä ne edistä yhteistä etua. Kun 

taloudelliset resurssit jakautuvat epäoikeudenmukaisesti, motivaatio muuttaa 

lainsäädäntöä haavoittuvien ihmisryhmien eduksi jää vähäiseksi.41 

                                                 
37 http://www.unifem-eseasia.org/resources/factsheets/Gendis2.htm 5.10.2006; Barry 1995, 123-
124, 196-197. 
38 http://www.unifem-eseasia.org/resources/factsheets/Gendis2.htm. 7.10.2006. 
39 http://www.unifem-eseasia.org/resources/factsheets/Gendis2.htm. 5.10.2006; Van Esterik 2000, 
7, 187-192. 
40 Skrobanek 1987, 213; Barry 1995, 49-50, 73-74, 76; Näre 1994, 52. 
41 Hellsten 2004, 171-176; Barry 1995, 175-178. 



 17 

UNIFEM -raportin mukaan prostituutiota ylläpitäviä kysynnän ja 

tarjonnan tekijöitä tulee arvioida laajalti. Samassa raportissa ihmiskauppa nähdään 

syvänä ihmisyyttä koskettavana ongelmana, joka on haaste sekä valtioiden 

lainsäädännölle että kansalaisjärjestöille. Voidaan kysyä, perustuvatko raportissa 

korostetut näkökulmat jollekin tietylle ihmiskäsitykselle? Jos perustuvat, 

millainen tämä ihmiskäsitys on? Miten paikallisten kansalaisjärjestöjen 

korostukset eroavat YK:n korostuksista suhteessa prostituutioon? Näihin 

kysymyksiin syvennyn tutkielmani analyysiosissa.  

Thaimaalaista prostituutiota voidaan pohtia yhtäältä valtion 

hallinnon (governmental), toisaalta kansalaisjärjestöjen (non-governmental) 

toimintaperiaatteista ja -tavoista käsin. Periaatteiden ja suositusten lisäksi on 

tarkasteltava myös toimintaa. Hallituksen mahdollisuuksia puuttua prostituutioon 

rajoittavat näkemykset naisen asemasta, resurssien vähäisyys, lainsäädännön 

puutteet ja korruptio. Thaimaan hallitus on silti vähitellen alkanut puuttua muun 

muassa ihmiskauppaan ja siihen on ryhdytty kiinnittämään julkista huomiota. 

Valtio on perustanut turvakoteja ihmiskaupan uhreille, organisoinut kampanjoita 

ja tukenut kansalaisjärjestöjen toimintaa. Valtion tukemia kansalaisjärjestöjä ovat 

muun muassa International Labour Organization (ILO), International 

Organization of Migration (IOM) ja Foundation for Women (FFW). Hallituksen 

toimet ovat kuitenkin toistaiseksi olleet riittämättömät. Seksityöntekijöitä 

kohdellaan thaimaalaisessa yhteiskunnassa edelleen ennemminkin laittomina 

maahantulijoina kuin ihmiskaupan uhreina. Tästä syystä yksilön oikeudet eivät 

toteudu eikä prostituoiduilla ole lainsuojaa.42  

Kansalaisjärjestöistä yhtenä voi mainita myös Project Hope 

International -järjestön (PHI). Järjestöön kuuluu thaimaalaisia kansalaisjärjestöjä, 

thai-hallitus, yhdysvaltalaisia kansalaisjärjestöjä sekä Yhdysvaltain hallitus.43 PHI 

järjesti kesäkuussa 2002 kuukauden kestäneen ihmis- ja seksikauppaa koskevan 

kenttätutkimuksen Thaimaassa. Tutkimuksen tavoitteena oli ajankohtaisten 

prostituutioon kuuluvien ongelmien kartoittaminen, vierailu lasten keskuksissa, 

poliittis-sosiaalis-taloudellisten olosuhteiden havainnointi ja arviointi, yleisen 

tiedon lisääminen, prostituutioon kuuluvien myyttien purkaminen ja se, miten 

prostituutio on Thaimaassa muuttunut viimeisten vuosien aikana.44 Tutkimuksen 

                                                 
42 http://www.humantrafficking.org/countries/thailand 7.10.2006; Skrobanek & Boonpakdee & 
Janthakeero 1997, 93-97, 104, 108; Van Esterik 2000, 20, 81, 120. 
43 http://www.phi-ngo.org/pubs/index.cfm 7.10.2006.  
44 http://www.phi-ngo.org/pubs/index.cfm 7.10.2006. 
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mukaan seksibisneksessä on nykyään mukana yhä enemmän lapsia. Lisäksi 

historialliset tekijät ja yleinen kehitys ovat vaikuttaneet prostituution 

muuttumiseen ja lisääntymiseen thaimaalaisessa kulttuurissa ratkaisevasti.45  

PHI -järjestön tutkimusmetodi oli ihmiskaupan uhrien ja 

prostituoitujen, poliitikkojen ja thaimaalaisten tutkijoiden haastattelu. Tavoitteena 

oli välttää prostituution yksinkertaistamista ja voittaa haastateltujen 

prostituoitujen luottamus. Haastattelut toteutettiin selvittämällä prosessia, jonka 

vaikutuksesta haastateltu oli päätynyt prostituoiduksi ja tämän tilanne 

tutkimushetkellä. Vierailut lasten keskuksissa lisäsivät tietoa uhrien parissa 

tehtävästä sosiaalityöstä. Tapausten vertailun perusteella havaittiin paljon 

alueellisia yhtäläisyyksiä. Havaittiin myös, miten vaikeaa ihmiskaupan uhrien ja 

prostituoitujen määrää on arvioida virallisesti.46 PHI -järjestön organisoima 

tutkimus kartoitti myös rajat ylittävää prostituutiota, Thaimaan sisäistä 

ihmiskauppaa ja seksiturismia. Tutkimukseen sisältyvän historiallisen katsauksen 

mukaan prostituutio oli Thaimaassa alun perin paikallinen ilmiö, jonka Vietnamin 

sota, lisääntynyt turismi ja talouden kasvu ovat myöhemmin muuttaneet.47 

Kaupallisen seksin voimakas lisääntyminen viime vuosikymmenien 

aikana herättää kysymyksiä thaimaalaisen yhteiskunnan arvoista ja 

ihmisoikeuksista. Mihin thaimaalainen kaupallinen seksi perustuu? Kenen 

ehdoilla ja kustannuksella se toteutuu? Seksiturismin yhteydessä myös 

länsimaisen kulttuurin asenteita ja arvoja tulee tarkastella kriittisesti. Keitä me 

olemme? Toteutammeko esimerkiksi kehitysmaihin kohdistuvaa turistimatkailua 

eettisesti kestävällä tavalla? Millaisena prostituutio näyttäytyy Thaimaan oman 

uskonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan valossa? Voiko länsimainen ihminen ottaa 

kantaa thaimaalaiseen prostituutioon? 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45http://www.phi-ngo.org/pubs/index.cfm 7.10.2006; Ks. lasten joutumisesta seksimarkkinoille 
myös Alkio & Tuominen 2004 19. Toinen tarkistettu painos. 
46 http://www.phi-ngo.org/pubs/index.cfm 7.10.2006; Vanaspong 2003, 206. 
47 http://www.phi-ngo.org/pubs/index.cfm 7.10.2006; Van Esterik 2000, 10-11, 82, 169, 176, 179; 
Barry 1995, 51-52, 97-99. 
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1. KASVOTTOMAT NAISET – PROSTITUUTIO THAIMAASSA 

 

 

Tämän taustaluvun tarkoituksena on selventää prostituutiota ja sen historiaa 

Thaimaassa. Paikallisen naisen aseman ja prostituution näkökulmasta on tärkeää 

tarkastella kaupallista seksiä, joka on lisääntynyt ja järjestäytynyt thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa merkittävällä tavalla. Tässä taustaluvussa tarkasteluni pohjana 

ovat erityisesti thaimaalaiseen yhteiskuntaan ja sen prostituutioon perehtyneiden 

Van Esterikin, Barryn ja Brownin tutkimukset. Lisäksi hyödynnän erityisesti 

Skrobanekin, Boonpakdeen ja Janthakeeron Foundation for Women -järjestön 

parissa tekemiä tutkimuksia thaimaalaisesta prostituutiosta. 

Luvussa 1.1. valotan Thaimaan prostituution historiaa maan talous- 

ja modernisaatiokehityksen valossa, jotka ovat lisänneet kaupallista seksiä ja 

seksiturismia thaimaalaisessa yhteiskunnassa merkittävästi. Luvussa 1.2. 

selvennän Thaimaan muuttoliikkeen syitä ja sen yhteyttä prostituution 

leviämiseen ja kaupallisen seksin kehittymiseen Thaimaassa. Luvussa valotan 

myös Thaimaan prostituutiolainsäädäntöä ja johdatan kysymykseen thaimaalaisen 

naisen sosio-ekonomisesta epätasa-arvosta, joka perustuu niin rakenteellisiin kuin 

sukupuolten välisiinkin valtasuhteisiin. Näistä teemoista johdatan prostituoidun 

valinnan, vapauden, pakon ja riippuvaisuuden ongelmaan thaimaalaisessa 

seksiteollisuudessa, joka on tärkeä kokonaisuus työni ensimmäisessä pääluvussa. 

 

 

1.1. Prostituution historia Thaimaassa 

 

Thaimaa on ainoa Kaakkois-Aasian maa, joka ei ole ollut koloniaalisen vallan 

alainen. Tästä syystä se on säilynyt vapaana myös Euroopan kontrollista. 

Thaimaalainen politiikka, talouselämä ja kulttuuri ovatkin kehittyneet 

voimakkaasti maan omista lähtökohdista käsin. Valtiollinen vapaus on tehnyt 

thaimaalaisen yhteiskunnan avoimeksi myös länsimaisille vaikutteille, johon 

Thaimaan kolonialisoiduilla naapurimailla, kuten Myanmarilla (ent. Burma), 

Malesialla, Laosilla, Kambodzhalla ja Vietnamilla ei ole ollut mahdollisuutta. 

Thaimaalle on ominaista vallan keskittyminen pienelle ja hallitsevalle eliitille, 

minkä vuoksi kansallisen identiteetin vahvistamista ja ykseyspyrkimyksiä ei ole 
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pidetty tärkeinä.48 Koska valtiolliseen menestykseen kuuluvat politiikka ja talous 

ovat Thaimaassa olleet perinteisesti miesten aluetta, thaimaalaisilla naisilla ei ole 

kulttuurissaan ollut tilaa nousta asemansa tai kykyjensä puolesta esiin kuten 

miehillä. Van Esterik viittaa Vajiravudhiin, jonka mukaan thaimaalaisia naisia 

rajoittavat eniten heidän kapeampi vapaus sosiaalistua yhteiskuntaan miesten 

tavoin, rajallisemmat mahdollisuudet kouluttautua sekä miehille aiemmin laillinen 

moniavioisuus.49  

Thaimaa on perustuslaillinen monarkia. Prostituutio oli Thaimaassa 

laillista vielä kuningas Rama V:n aikana vuosina 1868-1910. Ensimmäiset 

bordellit rekisteröitiin vuonna 1908. Suurin osa bordelleista oli tuolloin 

kiinalaisten miesten johtamia. 1900-luvun puoliväliin tultaessa prostituutio oli 

Thaimaassa pitkälti paikallista, mutta tuon ajan prostituoidut eivät vielä olleet 

thaimaalaisia naisia vaan kiinalaisia, japanilaisia ja länsimaalaisia naisia.50  

Thaimaan prostituutiopolitiikka on muuttunut aina maan poliittisen 

ja taloudellisen tilanteen mukaan. Periaatteet ja käytänteet ovat vaihdelleet ajan 

mittaan niin lainsäädännössä kuin thaimaalaisessa paikalliskulttuurissa. 

Thaimaassa tapahtui paljon poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia 

1960- ja 1970-luvuilla, jolloin Thaimaa pyrki parantamaan poliittista ja 

taloudellista kilpailukykyään. Tämä tapahtui perustamalla vapaa-ajan palveluita 

vastaamaan ensisijaisesti Yhdysvaltain armeijan tarpeita. Vuonna 1967 Thaimaan 

hallitus ja Yhdysvaltain armeija allekirjoittivat Rest and Recreation -sopimuksen, 

jossa paikallisten naisten sovittiin tarjoavan sotilaille vapaa-ajan palveluita tähän 

tarkoitukseen sovituissa keskuksissa.51 Rest & Recreation -sopimus oli osa 

politiikkaa, jonka avulla Thaimaa pyrki turvaamaan sotilaallisen yhteistyönsä 

Yhdysvaltain armeijan kanssa. Palveluita tarjottiin pääasiassa hotelleissa ja 

muissa majoituspaikoissa, ja ne sisälsivät muun muassa perinteistä hierontaa ja 

seksuaalista kanssakäymistä.52 

 Thaimaan kaupallisen seksin ensimmäiset parittajat olivat thai-

armeijan jäseniä. 1960-luvulla thai-armeijalla oli maassa sotilaallisen vallan 

lisäksi myös suuri sosiaalipoliittinen valta. Armeijan palveluksessa olleet sotilaat 

                                                 
48 Van Esterik 2000, 96-97, 233. 
49 Van Esterik 2000, 99-104; Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 78. 
50 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 29. 
51 Truong 1990, 81, 99, 161-163, 166-167, 170, 199; Barry 1995, 163; Van Esterik 2000, 10-11, 
81. 
52 Truong 1990, 162; Van Esterik 2000, 142-143, 175. 
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olivat suojatussa asemassa, mikä teki parittamisesta varsin helppoa.53 

Thaimaalaisen prostituution historiassa on merkittävää, että vaikutusvaltaiset 

valtion virkamiehet ovat edistäneet ja tukeneet prostituutiota lähes poikkeuksetta. 

Van Esterikin mukaan Thaimaan valtiojohto ei ole halunnut rajoittaa kaupallista 

seksiä, ja sen tuki prostituutiolle vaikuttaa edelleen merkittävästi thaimaalaiseen 

seksikauppaan yleisesti hyväksyttynä keinona köyhyyden poistamiseksi ja tulojen 

lisäämiseksi.54 Samalla prostituutio on julkisen moraalin näkökulmasta 

thaimaalaisessa kulttuurissa sosiaalisesti paheksuttua. Kritiikki ei thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa kohdistu maksullisen seksin ostajiin, vaan prostituution 

harjoittajiin siveettömyysrikkomukseen syyllistyvinä.55 Palaan 

prostituutiolainsäädäntöön Thaimaan seksiteollisuuden kehittymistä käsittelevässä 

luvussa 1.2. 

Louise Brownin mukaan Aasian ja Thaimaan kaupallinen seksi 

vahvistui Vietnamin sodan jälkeen. Seksiteollisuutta ei ollut vielä perinteisessä 

maaseutuväestön asuttamassa Aasiassa, mutta modernisaation myötä suuri osa 

ihmisistä jätti maaseudun ja alkoi työllistyä kaupunkeihin kasvattamalla samalla 

alueen taloutta. Tämä oli aasialaisen seksikaupan ensimmäinen merkittävä sysäys. 

Toinen sysäys Aasian seksikaupan kasvulle oli sodanaikaisen prostituution 

yleistyminen ja erityisesti yhdysvaltalaisten sotilaiden saapuminen Aasiaan. 

Kolmas syy Aasian seksikaupan kasvulle ja lopulta sen vakiintumiselle oli 

turismin lisääntyminen, joka korvasi yhdysvaltalaisten sotilaiden jättämän 

taloudellisen ”aukon” Thaimaan tuloihin. Vaikka myös ja ennen kaikkea 

paikalliset miehet ostavat prostituutiopalveluja Thaimaassa, länsimaisten 

seksipalvelukuluttajien merkitys aasialaisen seksikaupan vahvistajina on edelleen 

keskeinen.56 

Thaimaassa seksiturismi on perustunut ja perustuu edelleen yleiseen 

talouspolitiikkaan ja kansainvälisiin suhteisiin. On arvioitu, että vuonna 1978 

Thaimaassa tarjottiin prostituutiopalveluita bruttotulojen nostamiseksi jopa 248 

                                                 
53 Truong 1990, 181-183. 
54 Van Esterik 2000, 177-178; Barry 1995, 145, 220, 230. 
55 Truong 1990, 180, 183. Thaimaan lainsäädännössä kanta prostituutioon vaihtelee suuresti 
näkökulman mukaan. Thaimaan rikoslaissa prostituutio on kriminalisoitu 
siveettömyysrikkomukseksi, jossa prostituution harjoittajia paheksutaan. Liike-elämän ja 
poliisivoimien laeissa prostituutio on puolestaan määritelty kaupankäyntiin kuuluviksi 
henkilökohtaisiksi palveluiksi ja erityispalveluiksi. Tämä näkökulma on prostituution harjoittajiin 
myönteinen. 
56 Brown 2001, 8-9; Ks. sodanaikaisesta prostituutiosta ja turismista myös Van Esterik 2000, 3-4, 
43, 112, 120-121; Barry 1995, 159, 130-138. 
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hotellissa.57 Keskeistä olivat lyhyen tähtäimen taloudelliset voitot, sotilaallisten ja 

taloudellisten intressien yhdistäminen sekä kommunismin leviämisuhan estäminen 

liberalistiseen talouspolitiikkaan pyrkimällä.58  

Thaimaan talous kasvoi erityisen paljon vuosien 1985 ja 1996 

välisenä aikana, jolloin kaupunkien tuotanto-olosuhteet paranivat, turismi ja 

palveluelinkeino lisääntyivät.59 Vuonna 1980 Maailmanpankki kehotti Thaimaata 

kehittämään turismia ulkomaisen pääoman lisäämiseksi, jolloin prostituution 

tarjontaa lisättiin ennen näkemättömän runsaasti vastaamaan (mies)turistien 

tarpeita. Van Esterik viittaa Hongiin, jonka mukaan Thaimaan 1980-luvun alun 

kahdesta miljoonasta turistista, joista suurin osa oli miehiä, 60 prosenttia oli 

kiinnostunut maan kaupallisesta seksistä. Jotkin naisjärjestöt ovat kritisoineet 

seksiturismia ja Thaimaahan järjestettyjä seksimatkoja protestoimalla niitä 

vastaan julkisesti. Naisaktivistien protestit ovatkin vähentäneet järjestettyjä 

seksimatkoja Thaimaassa. Koska Thaimaan valtiojohto puoltaa prostituutiota 

ulkomaisen pääoman lisäämiseksi, naisjärjestöt ovat toisinaan ajautuneet 

konfliktiin maan hallituksen kanssa. Naisjärjestöjen kritisoitua valtion hyötymistä 

seksiturismista valtiojohto on syyttänyt niitä huonon julkisuuskuvan luomisesta 

Thaimaalle.60  

Miksi Thaimaan hallitus haluaa vaieta prostituution epäkohdista 

hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi? Ovatko syyt siihen pelkästään 

taloudellisia? Yhtä vastausta näihin kysymyksiin voi mielestäni hakea 

thaimaalaisesta itsehillinnän ihanteesta, jossa oman aseman hyväksyminen osana 

yhteiskunnan muuttumatonta hierarkiaa on tärkeää ja jota ei kyseenalaisteta. 

Tarkastelen thaimaalaista yhteiskuntajärjestelmää ja sen vaikutusta prostituutioon 

ja naisen asemaan tutkielmani toisessa pääluvussa.  

 

 

1.2. Muuttoliike Thaimaassa ja kaupallisen seksin kehittyminen 

 

Maastamuutto Thaimaasta muihin maihin ja maan sisäinen muuttoliike ovat 

monin tavoin yhteydessä prostituutioon ja sen harjoittamiseen. Maastamuutto 

Thaimaasta muihin maihin lisääntyi merkittävästi 1960-luvulla. Sen keskeisenä 

                                                 
57 Truong 1990, 167. 
58 Truong 1990, 158-159. 
59 Van Esterik 2000, 10. 
60 Van Esterik 2000, 179-181; Vanaspong 2003, 213. 
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motiivina oli ihmisten taloudellisen aseman parantaminen. Thaimaalaisten naisten 

raportoidaan muuttaneen 1960-luvulla ensin Eurooppaan, sitten Malesiaan, 

Singaporeen, Japaniin ja myöhemmin myös Yhdysvaltoihin, Australiaan, Uuteen-

Seelantiin ja Etelä-Afrikkaan.61  

Thaimaan muuttoliikkeen ja prostituution käsitteleminen edellyttävät 

niiden tarkastelemista globaalin talouspolitiikan kehityksen valossa. 

Kansainvälisen talouskasvun myötä erityisesti Euroopassa tarvittiin 1960-luvulla 

halpaa työvoimaa. Thaimaalaisia rohkaistiin muuttamaan maasta. Taloudellisen 

noususuhdanteen aikana 1960-1970-luvuilla maahanmuuttajien asemaa 

teollisuusmaissa ei problematisoitu samoin kuin laskusuhdanteen aikana 1980-

luvulla ja sen jälkeen. Globaalin talouden nousu- ja laskusuhdanteet valottavat 

siksi selkeällä tavalla myös thaimaalaisten viime vuosikymmenien runsasta 

maastamuuttoa.62  

Naisten oikeuksien puolesta toimivan ja naisille sosiaalipalveluja 

tarjoavan Foundation for Women -kansalaisjärjestön (FFW) Thaimaan osasto 

perustettiin 1980-luvulla. Tuolloin järjestön alaan kuuluva Women’s Information 

Centre tarjosi neuvoja Thaimaasta ulkomaille muuttaville naisille. Myöhemmin 

Foundation for Women -järjestön Thaimaan osasto perusti myös naisten 

turvakodin perheväkivallan uhreille. FFW -järjestö toimii kansainvälisessä 

yhteistyössä eri alojen viranomaisten kanssa ja sen toimintatavoitteita ovat 

sukupuolten välinen tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien 

takaaminen myös naisille ja tytöille suojelemalla ja edistämällä heidän 

oikeuksiaan.63  Foundation for Women -järjestön Thaimaan osasto on tutkinut 

paljon lasten ja naisten maastamuuttoa ja irtolaisuutta.64 Vaikka maastamuutto on 

yhä yleistä muun muassa sotien ja luonnonkatastrofien vuoksi, ihmiskaupasta on 

tullut yksi keskeisimmistä maastamuuton syistä Aasiassa. Kansainvälisistä ja 

kansallisista laeista ja sopimuksista65 huolimatta ihmiskauppa on jatkunut ja 

jatkuu edelleen yhä järjestelmällisempänä.66  

Vaikka maastamuutto Thaimaasta on vilkasta, myös sisäinen 

muuttoliike on huomattavaa. Kuten teollistuvassa yhteiskunnassa yleensä, myös 

Thaimaassa kasvanut alueellinen liikkuvuus sekä kaupunkilaisen elämäntavan ja 

                                                 
61 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 21, 46. 
62 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 20. 
63 http://www.womenthai.org/eng/aboutus.html 26.11.2007. 
64 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 6-11, 98, 99. 
65 muun muassa League of Nations ja ihmiskaupan vastainen sopimus vuodelta 1928 
66 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 8. 
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kulutushyödykkeiden ihannointi vaikuttivat erityisesti naisten ja tyttöjen 

muuttoliikkeeseen Thaimaan pohjoisosien kylistä suuriin kaupunkikeskittymiin 

1960-1970-luvuilla.67 Tuolloin Yhdysvaltain asevoimat perustivat tukikohtiaan 

Thaimaahan ja sen naapurivaltioihin. Samaan aikaan myös turismi alkoi lisääntyä. 

Thaimaahan perustettiin yhä uusia kaupallisen seksin keskuksia erityisesti 

Pattayalle sekä Patpongin alueelle Bangkokiin. On raportoitu, ettei suurinta osaa 

Patpongin alueella tuolloin työskennelleistä naisista vielä pakotettu toimimaan 

prostituoituina.68 FFW -järjestö havainnollistaa thaimaalaisten naisten 

työvoimaperäistä muuttoliikettä puhumalla niin kutsutusta ”kahden askeleen” 

maastamuutosta ja ”yhden askeleen” maastamuutosta. ”Kahden askeleen” 

maastamuutto tarkoittaa sitä, että nainen muuttaa työn perässä omasta 

kotikylästään kaupunkiin ja sieltä vielä ulkomaille. ”Yhden askeleen” 

maastamuutossa nainen muuttaa kotikylästään suoraan ulkomaille töihin tai 

avioituakseen ulkomaalaisen kanssa.69  

Suuri osa tytöistä ja naisista suhtautuu maastamuuttoon aluksi 

myönteisin toivein ja odotuksin. Kun nainen on saavuttanut maantieteellisen 

päämääränsä, todellisuus osoittautuu kuitenkin usein varsin toisenlaiseksi. FFW -

järjestön mukaan naiset ja miehet muuttavat maasta toiseen eri syistä. Miesten 

maastamuutto on itsenäisempää. Miehille on tarjolla töitä monipuolisemmin kuin 

naisille, ja he työllistyvät huomattavasti naisia paremmin esimerkiksi erilaisten 

tehtaiden tai yritysten palvelukseen.70 Naiset työllistyvät pääasiassa palvelualoille, 

kuten kodinhoitajiksi, tarjoilijoiksi ja usein myös kaupalliseen seksiin. Hyvin 

harvoin, jos koskaan, naisille on tarjolla itsenäistä ja ammatillisesti motivoivaa 

työtä. Koska thaimaalaisten naisten muuttoliike on ollut nopeaa ja jokaisen 

kohdalla erilaista, arvioita muun työn perässä muuttamisen ja prostituutiomuuton 

välillä on vaikea tehdä. Vaikka ihmiset toivovat mielekästä työtä, naisille 

epäedulliset olosuhteet ajavat heidät prostituutioon varsin usein.71 

Miesten, naisten ja lasten yleisimpiä maastamuuton syitä ovat 

köyhyys ja taloudelliset vaikeudet sekä yleisestä teollistumiskehityksestä 

seuranneet yhteiskunnan rakenteelliset muutokset. On hyvin tavallista, että 

esimerkiksi osittain kehittyneessä Thaimaassa ihmiset muuttavat maasta toiseen 

toivoen kokonaisvaltaisesti parempaa elämää toisenlaisissa olosuhteissa. 
                                                 
67 Van Esterik 2000, 184; Barry 1995, 43, 45, 97-98; Brown 2001, 27. 
68 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 30; Brown 2001, 8-10; Barry 1995, 143. 
69 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 29. 
70 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 13-14. 
71 Skrobanek 1987, 205-217; Ks. myös Brown 2001, 20. 
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Valitettavan usein toive paremmasta elämästä jää vain toiveeksi. Siinä missä 

miesten maastamuutto on itsenäistä ja heidän tulevaisuuden näkymänsä 

lupaavammat, naisiin kohdistuvat sosiaaliset odotukset ja niistä johtuva sosio-

ekonominen epätasa-arvo rajoittavat merkittävästi yksittäisen naisen 

mahdollisuuksia. Epätasa-arvon ja sosiaalisten odotusten vuoksi naiset ovat 

erityisen alttiita ajautumaan prostituutioon.72 

Turvatakseen kilpailukykynsä Thaimaa on pyrkinyt yhtäältä 

säilyttämään oman kulttuurisen identiteettinsä, toisaalta se on pyrkinyt 

integroitumaan globaalisti.  Nämä pyrkimykset ovat muuttaneet 1900-luvulla 

monia maan sosio-kulttuurisia perinteitä ja taloudellisia rakenteita. Aluksi 

maastamuutto oli suurimmaksi osaksi laillista, mutta prostituution yleistyessä se 

alkoi olla myös laitonta. Maastamuutto Aasiasta on ollut helppoa silloin, kun 

halpaa työvoimaa on tarvittu muissa maissa. Varsin nopeasti 1960-luvun loppuun 

mennessä ihmis- ja naiskauppa olivat muodostuneet Thaimaassa jo vakaviksi 

yhteiskunnallisiksi ongelmiksi.73  

Prostituution lisääntyminen globaalisti ja myös Thaimaassa on 

tapahtunut vaiheittain. Keskeisimpiä syitä sen lisääntymiseen ovat olleet naisten 

työllistyminen sotien aikana, turismin kehittyminen ja siitä valtiolle koitunut 

taloudellinen pääoma sekä yleinen talouden kehitys, joka on paradoksaalisesti 

rajannut thaimaalaisten naisten työllistymismahdollisuuksia.74 Prostituution 

erittäin nopea kasvu on ollut mahdollista, sillä sodanaikainen prostituutio, 

(seksi)turismi ja teollistuminen ovat tapahtuneet samanaikaisesti. Prostituutioon 

usein kuuluva järjestäytynyt rikollisuus ja monialainen talouselämä muun muassa 

hotelliketjuineen ja lentoyhtiöineen luovat ja ovat merkittävä osa thaimaalaisen 

seksikaupan pääomaa. Naistyövoiman devalvaation seurauksena yleinen 

talouskehitys ei ole taannut aasialaisille naisille riittävästi työtä. Tämän 

epäkohdan vuoksi prostituutio jää usein naisten ainoaksi vaihtoehdoksi hyötyä 

teollistumisesta ja nopean modernisaation seurauksista.75 

Thaimaan kaupallinen seksi kukoisti maassa voimakkaana kunnes 

Yhdysvaltain sotilaat vetäytyivät Vietnamin sodan jälkeen Kaakkois-Aasiasta. 

Tämän seurauksena Thaimaahan jäi runsaasti Rest & Recreation -sopimuksella 

prostituutioon värvättyjä naisia. Thaimaassa ei 1960-1970-lukujen aikana säädetty 

                                                 
72 Barry 1995, 175-178, 223, 309, 317-318; Brown 2001, 29. 
73 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 29-30. 
74 Barry 1995, 123, 163.  
75 Barry 1995, 123-124; Brown 2001, 27. 
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naiskauppaa rajoittavia lakeja tai asetuksia, minkä vuoksi välittäjät alkoivat 

kehittää uusia tehokkaita keinoja naisten myymiseksi uudelleen. Kaupallisen 

seksin uhreiksi jo sodan aikana joutuneista naisista tuli uusille välittäjilleen yhä 

tuottavampia kaupankäynnin kohteita.76 

Kathleen Barryn mukaan 86 prosenttia Thaimaan prostituoiduista on 

paikallisia naisia. Ainoastaan noin kaksi prosenttia prostituoidusta työskentelee 

pakotetusti. Vuonna 1991 pelkästään Chiang Maissa77 arvioitiin olevan 3000 

prostituoitua. Vuoden 1993 epävirallisten arvioiden mukaan Thaimaassa oli 

yhteensä noin kaksi miljoonaa prostituoitua.78 Barryn tukeutuminen 

prosentuaalisiin prostituutiotilastoihin on kuitenkin ongelmallista, koska 

täsmällisiä arvioita Thaimaan prostituoitujen määrästä on vaikea, ellei mahdoton 

tehdä. Vanaspongin mukaan Thaimaan prostituoitujen määrästä ei ole olemassa 

minkäänlaisia täsmällisiä tilastoja.79 Siksi arviot Thaimaan kahdesta miljoonasta 

prostituoidusta ovat Vanaspongin mukaan liioiteltuja. Vanaspongiin viitaten myös 

Thorbek ajattelee Thaimaan prostituoitujen määrällä spekuloimisen antavan maan 

prostituutiosta väärän kuvan: Thaimaassa ei ole verraten enempää prostituutiota 

tai prostituoituja kuin muuallakaan, vaan kyse on pitkälti viestimien luomista 

vääristä mielikuvista, joihin tulisi kiinnittää huomiota.80  

Edellä sanotun perusteella prostituution voidaan sanoa olevan 

Thaimaassa yleistä, ja sen yhtenä selityksenä voidaan pitää maahan kohdistuvaa 

valtaisaa (seksi)turismia. Vuonna 1990 Thaimaassa vieraili yli viisi miljoonaa 

turistia, ja lukumäärä kasvaa edelleen. Suurin osa turisteista on ollut miehiä. 

Erityisesti thaimaalainen EMPOWER -järjestö keskittyy toiminnassaan 

prostituutioon, ja sen arvioiden mukaan vuonna 1993 päivittäin puoli miljoonaa 

miestä osti seksiä Thaimaassa.81  Seksiturismista onkin tullut Thaimaan 

taloudellisen tulon suurin lähde. Vuonna 1986 turismista Thaimaalle koituva tulo 

oli jopa Thaimaan perinteistä riisinvientielinkeinoa suurempi. (Seksi)turismin 

valossa prostituutio on Thaimaan suurin, lähes puolelle miljoonalle paikalliselle 

miehelle ja miljoonille miesturisteille suunnattu hyödyke ja kaupankäynnin 

                                                 
76 Barry 1995, 142; Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 8, 33, 38, 40. 
77 Chiang Mai on Pohjois-Thaimaan suurin kaupunki ja Chiang Main provinssin pääkaupunki noin 
700 km Bangkokista pohjoiseen; New Encyclopaedia Britannica vol. 11 (15th edition) 2002, 668-
669. 
78 Barry 1995, 144. 
79 Vanaspong 2003, 206. 
80 Thorbek 2003, 17. 
81 Barry 1995, 144; Vanaspong 2003, 201-202; Thorbek 2003, 18-19. 
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väline. Thaimaan valtiovalta on kokenut EMPOWER -järjestön kritiikin uhkana 

talouskehitykselleen rajoittamalla ja valvomalla sen toimintaa.82  

Muun muassa Saksan ja Hollannin liberaali prostituutiolainsäädäntö 

vaikutti 1970-luvulla naiskaupan yleistymiseen. Joidenkin arvioiden mukaan 

vuonna 1977 Saksaan oli tuotu ja siellä työskenteli yli 1000 thaimaalaista naista.83 

Thaimaan kaupallinen seksi taantui 1980-luvulla hetkeksi edellisen 

vuosikymmenen kukoistuksen jälkeen. Muun muassa huoli sukupuolitautien 

leviämisestä sai Thaimaan hallituksen kiinnittämään prostituutioon enemmän 

huomiota ja tiukentamaan otettaan siihen hetkellisesti. Esimerkkinä tästä on 1990-

luvulla Thaimaan eteläisessä maakunnassa sijaitsevaan bordelliin tehty ratsia, joka 

paljasti bordellissa työskentelevän alle 18-vuotiaita vuoristoheimokylistä tuotuja 

tyttöjä. Bordellin pitäjä oli maksanut tästä lapsiprostituution harjoittamisesta 

lahjuksia viranomaisille. Tapauksen jälkeen Thaimaa käynnisti vuonna 1992 

korruptionvastaisen kampanjan lapsiprostituution vähentämiseksi.84  

Barryn mukaan prostituutiolainsäädäntö voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan: prostituution kieltämiseen, säännöstelyyn ja lakkauttamiseen. 

Prostituution kieltämisessä kaikki prostituutio on laitonta. Prostituution 

säännöstelyssä prostituutio laillistetaan ja sen harjoittamista bordelleissa 

säädellään. Prostituution säännöstelylle on ominaista yhtäältä pyrkimys säilyttää 

seksimarkkinat ja toisaalta kontrolloida sukupuoliteitse tarttuvia tauteja. 

Prostituution lakkauttamisessa prostituutio kriminalisoidaan. Kaikissa 

kategorioissa parittaminen on laitonta. Myös katuprostituutio on laitonta 

useimmissa maissa.85  

Thaimaan prostituutiolainsäädäntö lähestyy prostituutiota sekä 

prostituution kieltämisen, säännöstelyn että lakkauttamisen näkökulmasta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuonna 1960 Thaimaassa laadittiin prostituution 

kieltävä asetus86. Sotilaallisen yhteistyön takaamiseksi ja sodanaikaisen 

prostituution yleistyttyä asetus kuitenkin kumottiin. Sotilaille tuolloin tarjotut 

viihdepalvelut muuttuivat vähitellen laillistetuksi ja säännöstellyksi 

seksiteollisuudeksi, joka oli ja on Thaimaan taloudellisen kilpailukyvyn kannalta 

merkittävä. Vaikka prostituutio on Thaimaassa teknisesti laitonta ja sitä 

                                                 
82 Barry 1995, 141; Van Esterik 2000, 51; Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 55.  
83 Barry 1995, 142. 
84 Barry 1995, 145. 
85 Barry 1995, 220-239. 
86 Prostitution Prohibition Act 1960 
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säännöstellään, parittamista ei ole pystytty prostituution vaikean todentamisen 

vuoksi estämään.87  

Prostituution lakkauttaminen on Thaimaassa perustunut naiskaupan 

ja lapsiprostituution torjumiseen. Vuonna 1992 Thaimaan parlamentti esitteli 

uudet lait niiden ehkäisemiseksi.88 Thaimaassa on myös käynnistetty runsaasti 

erilaisia kampanjoita aidsin leviämisen ehkäisemiseksi. Van Esterikin mukaan 

Thaimaa on menestynyt aids-kampanjoissaan hyvin. Esimerkiksi suositukset 

kondomin käyttöön prostituutiossa ja kondomien jakaminen ovat olleet 

edistyksellisiä terveydellis-poliittisia toimenpiteitä, joiden avulla uusien 

tartuntojen määrä on laskenut.  Barryn mukaan aids-kasvatuksen ongelma on 

kuitenkin se, ettei ehkäisevä työ auta naisia irrottautumaan prostituutiosta. 

Ehkäisevä aids-työ on pikemminkin saatettu tilaan, jossa kondomien massiivisen 

markkinoinnin taustalla on ainoastaan tarve säilyttää seksiteollisuus ja asiakkaiden 

toimintamahdollisuudet vakaina.89 

Tässä taustaluvussa olen kuvannut Thaimaan voimakasta sosio-

kulttuurista murrosta, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla thaimaalaisen 

prostituution ja seksiteollisuuden kehittymiseen 1960-luvulta nykypäivään saakka. 

Maailmanlaajuisen talouskehityksen ohessa myös Thaimaa on nauttinut 

voimakasta noususuhdannetta ja pyrkinyt integroitumaan globaalisti: työperäinen 

maastamuutto on ollut vilkasta, ja erityisesti naiset ja lapset ovat muuttaneet 

tasaisena virtana Thaimaan pienistä provinsseista suurempiin kaupunkeihin ja 

ulkomaille. Muuttoliike paremman elämän toivossa ei ole kuitenkaan taannut 

naisille ja lapsille parempia elinolosuhteita, sillä sosio-ekonominen epätasa-arvo 

on rajannut naisten työllistymismahdollisuuksia voimakkaasti. Tästä syystä 

prostituutio on jäänyt uusissa olosuhteissa monille ainoaksi vaihtoehdoksi, johon 

on vaikea puuttua esimerkiksi lainsäädännöllä. Koska prostituutio on Thaimaassa 

teknisesti laitonta, mutta samalla kuitenkin viihdepalveluina sallittua, 

prostituutiota ei ole pystytty poistamaan. Myös sodanaikaisen prostituution, 

turismin ja teollistumisen yhtäaikaisuus ovat vakiinnuttaneet seksiteollisuuden 

Thaimaan paikalliskulttuuriin merkittävällä tavalla. Perustavanlaatuisten 

yhteiskunnallisten muutosten seurauksena vakiintunut seksiteollisuus aiheuttaa 

Thaimaassa monia rakenteellisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä seurauksia. 

                                                 
87 Barry 1995, 24; Van Esterik 2000, 178; Truong 1990, 139. 
88 Barry 1995, 241, 242; Ks. lapsiprostituutiosta myös Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 
1997, 77-78, 87, 92-95. 
89 Barry 1995, 247, 248; Van Esterik 2000, 181-186. 
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Seuraavissa pääluvuissa siirryn tarkastelemaan thaimaalaista yhteiskuntaa, 

prostituutiojärjestelmää ja seksiteollisuutta prostituoitujen elämän ja olosuhteiden 

näkökulmasta. 
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2. VAPAITA VAI VANGITTUJA? VALINTA, VAPAAEHTOISUUS, 

PAKKO JA RIIPPUVAISUUS THAIMAALAISESSA PROSTITUUTIOSSA  

 

 

Tässä pääluvussa tarkoituksena on valottaa Thaimaan seksiteollisuuden ja 

naiskaupan erityispiirteitä sekä prosessia, jonka kautta thaimaalaiset tytöt ja naiset 

useimmiten ajautuvat prostituutioon. Selvennän myös prostituoitujen keskinäistä 

hierarkiaa ja työolosuhteita. Lisäksi analysoin vapaaehtoisuuden, pakon ja 

riippuvaisuuden ongelmaa Thaimaan prostituutiossa ja pohdin myös sitä, mitä 

riippuvaisuus merkitsee thaimaalaisen naisen henkilökohtaisen vapauden ja 

valinnan näkökulmasta. Myös tässä luvussa tarkasteluni ja kysymykseni 

perustuvat pääsääntöisesti thaimaalaiseen yhteiskuntaan perehtyneiden Van 

Esterikin, Barryn ja Brownin tutkimuksiin, mutta myös muun kirjallisuuden 

aineisto on käsittelemieni aiheiden kannalta kiinnostavaa. Thaimaalaisten 

prostituoitujen työolosuhteiden kuvaamisessa Foundation for Women -järjestön 

tutkimukset ovat erityisen keskeisiä.  

Luvussa 2.1. valotan thaimaalaista prostituutiota tarkastelemalla 

talouden kehitystä edellyttävän seksiteollisuuden eroja ja yhtäläisyyksiä 

varsinaiseen naiskauppaan. Luvussa 2.2. olen katsonut tarpeelliseksi selostaa 

prostituution rekrytointiprosessia, prostituoitujen ammatillis-sosiaalista hierarkiaa 

sekä Thaimaan prostituoitujen työolosuhteita. Luvussa 2.3. tarkastelen Thaimaan 

prostituutioon ja seksiteollisuuteen kuuluvaa vapaaehtoisuuden, pakon ja 

riippuvuussuhteeseen perustuvan prostituution ongelmaa aiemmin sanotun ja 

uusien näkökulmien perusteella. Erityisesti kysymykset prostituoidun 

henkilökohtaisesta vapaudesta ja valinnasta sekä prostituoidun suhde parittajaan 

nousevat kiinnostaviksi. Tämän pääluvun kysymyksistä johdatan myös toisen 

pääluvun analyysiin, jossa käsittelen sukupuolinäkökulmaa Thaimaassa siihen asti 

sanomani ja myös uusien näkökulmien valossa. 

 

 

2.1. Thaimaalaisen seksiteollisuuden ja naiskaupan erityispiirteistä 

 

Euroopan maiden tavoin Thaimaa on tiukentanut prostituutiolainsäädäntöään 

yhtenä keinona puuttua naiskauppaan ja lapsiprostituutioon, jotka ovat eri asioita 

kuin seksiteollisuus. Naiskauppa ja lapsiprostituutio ovat tyypillisiä maille, jotka 
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ovat köyhiä ja joissa naisilla ei ole koulutusta. Aasian kaduilla ja kylissä elääkin 

satojatuhansia köyhiä naisia ja lapsia, jotka poimitaan halvoiksi ruumiiksi 

seksiteollisuuteen. Naiskauppa on yleinen keino hankkia halpaa ja uutta 

työvoimaa aasialaiseen seksiteollisuuteen, koska halvan kaupallisen seksin 

kysyntä on suuri.90  

Naiskauppa on monen tekijän prosessi ja rakenteellinen ongelma, 

jonka juuret ovat globaalissa taloudellisessa eriarvoisuudessa, mutta samalla myös 

sukupuolten välisessä eriarvoisuudessa.91 Naiskaupan laajuutta on vaikea arvioida 

Aasian yleisen ja hajanaisen muuttoliikkeen vuoksi. Naisten ja ihmisoikeuksien 

puolestapuhujien avulla Aasian ihmiskauppa on kuitenkin saanut uudenlaista 

näkyvyyttä, ja siihen on puututtu muun muassa paljastamalla yksittäisiä 

ihmiskauppatapauksia ja lisäämällä erilaisia kehitysyhteistyöohjelmia.92 

Barryn mukaan kuilu rikkaiden ja köyhien maiden välillä sekä 

traditionaaliset perhekäytänteet, joissa naiset ovat miesten omaisuutta93, 

vaikuttavat merkittävästi naiskauppaan. YK on tutkinut globaalia inhimillistä 

kehitystä ja määritellyt sen merkitsevän  

 
inhimillisen kapasiteetin muotoutumista muun muassa 
asianmukaisen terveyden ja koulutuksen kautta sekä tämän kapasiteetin  
hyödyntämistä työssä, politiikassa ja kulttuurissa ja niin edelleen.94 

 

Inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index HDI)95 mittaa 

inhimillisen kapasiteetin toteutumista köyhissä ja rikkaissa maissa määrittämällä 

kehityksen tason joko matalaksi, keskitasoiseksi tai korkeaksi. Naiskauppa on 

yleisintä matalan inhimillisen kehityksen tason maissa. Naiskaupan ja 

seksiteollisuuden valossa tämä merkitsee sitä, että seksiteollisuus on osa 

elinkeinotalouden taloussektoria, kun taas naiskauppa on yhteydessä 

patriarkaaliseen perheyhteisöön, naisen huonoon asemaan ja haavoittuvuuteen sen 

sisällä. Seksiteollisuus, myös Thaimaassa, on siksi oma ja kapitalisoitu 

taloudellinen toimialansa, joka toteutuu kaupallisessa yhteistyössä esimerkiksi 

luottokortti- ja lentoyhtiöiden, hotelliketjujen sekä turistiyrittäjien kanssa. Siksi 

                                                 
90 Brown 2001, 61; Ks. myös Barry 1995, 165-197. 
91 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 16-18; Skrobanek 1987, 211-217; Truong 1990, 
48. 
92 Barry 1995, 165-166. 
93 Ks. myös Truong 1990, 139-146. 
94 Barry 1995, 175. “Human development is…both the formation of human capabilities (through 
proper health, education, etc.) and the use of human capabilities (in work, in politics, in culture, 
etc.).” 
95 Barry 1995, 172, 359. 
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Thaimaalle ominainen, poikkeuksellisen voimakas turismielinkeinoon 

panostaminen selittää hyvin maan prostituutiota.96 

Naiskauppaan verrattuna seksiteollisuus edellyttää talouden kasvua, 

minkä vuoksi järjestäytynyt seksikauppa on tyypillistä kehittyneille maille. 

Seksiteollisuus korreloi yleisen teollistumiskehityksen kanssa ja ne kasvavat 

rinnakkain. Tämän perusteella kiristynyt lainsäädäntö lapsiprostituutioon ja 

naiskauppaan puuttumiseksi kehittyneessä Thaimaassa eivät uhkaa sen jo 

vakiintunutta seksiteollisuutta. Ongelman Thaimaan seksiteollisuudelle 

muodostaa sen köyhempien naapurivaltioiden harjoittama naiskauppa. Sen 

uhreiksi joutuneiden naisten ja lasten palvelut ovat halpoja, ja ne vaikuttavat 

Thaimaan seksiteollisuuden hintoihin laskemalla niitä kauttaaltaan. Koska 

Thaimaa vaurastuu ja talouden kasvua ylläpidetään prostituutiolla, naiskaupan 

vastustaminen näyttää perustuvan lähinnä valtiolliseen hyötyyn ja taloudelliseen 

näkökulmaan. Muun muassa Brown pitääkin seksiteollisuutta yhtenä kapitalistisen 

kehityksen ankarimmista seurauksista.97  

Brownin mukaan naiskaupan uhrien halpojen prostituutiopalvelujen 

kysyntä on suuri erityisesti köyhissä maissa, kuten Intiassa ja Pakistanissa, joissa 

miesten ja naisten välinen julkinen vuorovaikutus on heikkoa naisten tarkoin 

rajatun elinpiirin vuoksi. Vauraammissa maissa, kuten erityisesti Japanissa, 

naisten elinpiiri ei ole yhtä rajattu eikä paikallisten naisten kauppaaminen ole siksi 

yhtä yleistä. Köyhien maiden puolustuskyvyttömät naiset ja lapset paikkaavat 

vauraiden maiden prostituoitujen ”alijäämää” tehokkaasti. Tällainen 

”maahantuontistrategia” takaa halpojen prostituutiopalvelujen säilymisen, ja 

seksityöläisiä aktiivisimmin vastaanottavista maista Japani onkin merkittävin.98  

Vaikka naiskauppa ja seksiteollisuus poikkeavat toisistaan, ne eivät 

sulje pois toisiaan. Kehittyneissä maissa kuten Thaimaassa on naiskauppaa, mutta 

siihen joutuneita naisia ei välttämättä salakuljeteta eikä pakoteta prostituoiduiksi. 

Inhimillisten tarpeiden tyydyttäminen vaatii kuitenkin elannon ansaitsemista. 

Seksiteollisuus rakentuu juuri näiden inhimillisten tarpeiden varaan. Koska 

yleinen talouskehitys ei ulotu naisiin eikä täytä heidän materiaalisia tarpeitaan, 

naiset maksavat hyvin korkean hinnan maansa taloudellisesta kehityksestä. 

Prostituutio kukoistaa ilman pakkoa ja riistoa.99  

                                                 
96 Barry 1995, 176-177; Van Esterik 2000, 163, 179, 195, 202; Ks. myös alaviitteet 88 ja 89. 
97 Barry 1995, 145-146, 177; Brown 2001, 45. 
98 Brown 2001, 62, 82; Barry 1995, 193. 
99 Barry 1995, 196-197. 
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Naisten voimavaroja riistävä talouden kehitys on mielestäni tärkeä 

ihmisoikeudellinen näkökulma, joka haastaa pohtimaan haavoittuvien 

ihmisryhmien kustannuksella toteutuvan taloudellisen kehityksen mielekkyyttä. 

Mielestäni on aiheellista pohtia sitä, millä oikeutuksella kolmansien valtioiden 

ulkopuoliset tahot arvostelevat näiden maiden pyrkimystä taloudelliseen 

kehitykseen? Koska esimerkiksi länsimaat ovat itsekin tavoitelleet taloudellis-

teknologista kehitystä varsin näkyvästi ja aggressiivisesti, eikö myös kolmansilla 

mailla tule olla siihen yhtäläinen oikeus? Vaikka tämän yhtäläisen oikeuden ei 

mielestäni voida katsoa toteutuvan, taloudellis-teknologisen kehityksen ihannointi 

- kaikkia yhteiskuntia koskevana ilmiönä ja jopa kyseenalaistamattomana 

itseisarvona - voidaan silti problematisoida. 

Seksiteollisuus kasvaa vakiintuneen prostituution varassa, jonka 

mukaan seksi ja ihmisruumis voidaan pelkistää markkinoiden lainalaisuuteen 

kaupalliseksi hyödykkeeksi. Barryn tavoin myös Brown ajattelee, ettei 

naiskauppiaiden tarvitse käyttää äärimmäisiä keinoja, kuten lasten ja naisten 

huumaamista ja ryöstämistä, seksityövoimaa hankkiessaan. Kyse on naiskaupan 

potentiaalisten uhrien elinolosuhteista, jotka itsessään mahdollistavat 

kaupankäynnin ihmisillä.100 Naiskauppa edeltää varsinaista seksiteollisuutta, ja 

erityisesti köyhissä yhteiskunnissa se on vanhin keino hankkia työvoimaa 

prostituutioon. Tyypillisimpiä naiskaupan uhreja ovat kaukaisten 

alkuperäisyhteisöjen naiset ja lapset. Näissä yhteisöissä tyttöjen arvostus on 

vähäistä. Barry määrittelee naiskauppiaat henkilöiksi, jotka 

 
käyvät kauppaa ihmisillä joko ostamalla aviovaimoja miehiltään, lapsia 
vanhemmiltaan ja jotka petoksen avulla lupaavat heille hyvin palkattua työtä tai 
kannattavaa avioliittoa toisaalla tai jopa ryöstävät heidät.101 

 

Naiskauppiaat hankkivat ja kuljettavat työvoimaa prostituutioon valitsemiensa 

väylien tai järjestäytyneemmän rikollisuuden kautta, joista japanilainen mafia 

Yakuza
102

 on tunnetuin ja järjestäytynein. Yakuzan naiskauppiaat kuljettavat naisia 

ja lapsia kauppatavaraksi bordelleihin lentoteitse. Niin ikään monet Japaniin 

tuoduista thaimaalaisista naisista on ostettu ja tuotu maahan Yakuzan kautta. 

                                                 
100 Barry 1995, 197; Brown 2001, 29, 62; Van Esterik 2000, 177-178. 
101 Barry 1995, 165, 178. ”Traffickers are traders in human beings who either buy women from 
their husbands, buy children from their parents, fraudulently promise them well-paying jobs or 
lucrative marriages at the other end, or they abduct them”; Ks. myös Brown 2001, 61-96. 
102 Barry 1995, 185, 192-193; Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 63-64, 84. 
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Usein järjestäytyneeseen naiskauppaan yhdistyy myös muuta rikollisuutta, kuten 

huume- ja asekauppaa.103 

Aasian maat voidaan jakaa prostituoituja lähettäviin ja prostituoituja 

vastaanottaviin maihin.104 Prostituoituja lähettävät maat (Myanmar, Laos, 

Kambodzha) ovat yleensä köyhiä ja elintasoltaan vaatimattomia. Prostituoituja 

vastaanottavat maat (Japani, Singapore) ovat puolestaan vauraita ja elintasoltaan 

korkeita. Thaimaa on kiinnostava, koska se on sekä prostituoituja lähettävä että 

heitä vastaanottava maa. Tämän vuoksi myös thaimaalaisten prostituoitujen asema 

vaihtelee sen mukaan, missä he työskentelevät. Vaikka thaimaalainen prostituoitu 

on kotimaassaan paremmassa asemassa kuin ulkomaalainen, ei asia ole niin jos 

hän muuttaa korkeamman elintason maahan. Esimerkiksi Thaimaassa 

työskentelevän thaimaalaisen työolosuhteet ovat yleensä paremmat kuin jos hän 

työskentelisi Japanissa.105   

Brownin mukaan aasialaisten yhteiskuntien nopeasti omaksuma 

modernin länsimaisen kulutuskulttuurin ihannointi vaikuttaa paljon Aasian 

seksikaupan elinvoimaisuuteen: kun prostituutio tarjoaa thaimaalaisille naisille 

mahdollisuuden parantaa taloudellista tilannettaan, se parantaa heidän sosiaalista 

liikkuvuuttaan yhteiskunnassa. Brownin mukaan kulutuskulttuurin ihannointi ja 

naisten pakko prostituoida itsensä tämän ihanteen nimissä tulee kyseenalaistaa 

pohtimalla niiden valtarakenteiden moraalisuutta, jotka tekevät prostituutiosta 

naisten ainoan realistisen vaihtoehdon turvata oma taloudellinen asema.106  

Mielestäni Brownin ajatus naisten mahdollisuuksia kaventavien 

valtarakenteiden kyseenalaistamisesta on tärkeä ja huomionarvoinen, sillä 

rakenteellinen uudistus on yleensä aina muutoksen aikaansaamisen edellytys. 

Mutta kuinka tulisi puuttua thaimaalaisia naisia sortaviin valtarakenteisiin? Entä 

parantavatko prostituutiolla saadut ansiot todella naisen sosiaalista liikkuvuutta 

yhteiskunnassa, joka on sukupuolten välillä voimakkaan hierarkkinen? Brownin 

huomion perusteella tulee mielestäni pohtia ainakin sitä, miten valta määritellään 

thaimaalaisessa kulttuurissa ja nähdäänkö yhteiskunnalliset rakenteet siellä naisia 

ylipäänsä sortavina. Thaimaalaisen yhteiskunnan valtarakenteiden moraalinen 

kyseenalaistettavuus edellyttää mielestäni siksi monien uskonnollisten ja 

kulttuuristen kysymysten kontekstuaalista tarkastelemista.  

                                                 
103 Barry 1995, 165, 193; Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 84. 
104 Barry 1995, 166, 185-186; Brown 2001, 50. 
105 Brown 2001, 23.  
106 Brown 2001, 27. 
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2.2. Palvelukseen halutaan: prostituoitu. Prostituution rekrytointiprosessi, 

prostituoitujen hierarkia ja työolosuhteet 

 

Thaimaassa prostituutioverkostot ovat hyvin järjestäytyneitä, ja usein ne ulottuvat 

pienistä kylistä suurkaupunkeihin asti. Kuten muuallakin, myös Thaimaassa 

nuoria naisia rekrytoidaan seksiteollisuuteen verkostoituneiden agenttien eli 

välittäjien avulla. Välittäjät voivat toimia itsenäisesti, mutta usein he 

verkostoituvat keskenään rekrytointiprosessissa toistensa linkeiksi paikallisesti, 

kansallisesti ja kansainvälisesti.107  

Paikalliset välittäjät ovat yleensä vanhempia naisia. Heillä on usein 

omakohtaista kokemusta prostituutiosta ja näkyvä rooli kyläyhteisössä 

esimerkiksi ulkomailta kotiin palanneena, prostituutiolla vaurastuneena 

paluumuuttajana. Paikalliset välittäjät rekrytoivat puberteetti-ikäisiä tyttöjä 

pienissä kylissä ensisijaisesti suurempiin kaupunkeihin. Kansalliset välittäjät 

rekrytoivat naisia pääasiassa paikallisten, suurempien kaupunkien yökerhoista ja 

baareista. Nämä välittäjät myös vastaanottavat pienistä kylistä saapuvia tyttöjä 

esimerkiksi Bangkokin bussiterminaaleissa. Kansainväliset välittäjät rekrytoivat 

tyttöjä pelkästään ulkomaille. Myös he ovat usein seksiteollisuudessa mukana 

olleita naisia, joilla on runsaasti suhteita ja yhteyksiä ulkomaille, yleensä johonkin 

tiettyyn maahan. He vievät tyttöjä ulkomaille ja huolehtivat jatkotoimenpiteistä, 

kuten passien tai henkilötodistusten hankinnasta. Käytännössä eroa paikallisen, 

kansallisen ja kansainvälisen välittäjän välillä on toisinaan vaikea tehdä. Välittäjät 

ovat myös miehiä, joskin arvioita agenttien sukupuolien jakaumasta on niin ikään 

vaikea tehdä.108 

Thaimaassa välittäjät käyttävät edellä mainittuja toimintatapoja 

rekrytoidessaan naisia ja lapsia prostituutioon. Tavallisesti välittäjä houkuttelee 

tytön lähtemään velkaa vastaan esimerkiksi Bangkokiin tai Japaniin 

kodinhoitajaksi, tarjoilijaksi tai hotellityöntekijäksi. Suuri osa Thaimaan suurten 

kaupunkien prostituoiduista on kotoisin Thaimaan pohjoisosien maakunnista, 

kuten Chiang Maista ja Chiang Raista, joissa prostituutiota pidetään 

hyväksyttävänä keinona parantaa koko yhteisön taloudellista tilannetta. Brownin 

mukaan prostituution vakiintuminen hyväksyttäväksi keinoksi parantaa 

taloudellista asemaa johtuu paikallisten ihmisten pitkästä kokemuksesta, jonka 

                                                 
107 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 51-54. 
108 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 52-55; Brown 2001, 22. 
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aikana tytöt ja naiset ovat lähteneet (seksi)työhön kaupunkikeskittymiin. 

Prostituutiosta saadut vaatimattomatkin ansiot merkitsevät naisen perheyhteisölle 

paljon ja kertovat hänen menestyneen työssään.109 

Välittäjä ei yleensä tarjoa tytöstä rahaa vanhemmille, mutta myös se 

on mahdollista, mikäli vanhemmat ovat joutuneet mukaan ihmiskauppaan. 

Vanhempien ja sukulaisten rooli rekrytointiprosessissa on kuitenkin keskeinen. 

He neuvottelevat sopimuksen tyttärensä lähdöstä, ja odottavat tytön pitävän heistä 

taloudellisesti huolta ansioillaan. Velkasumma, jota vastaa tyttö saadaan 

lähtemään töihin, vaihtelee 20 000 ja 30 000 bahtin110 (noin 400- 600 euroa) 

välillä. Velan suuruus riippuu tytön syntyperästä, ulkoisista ominaisuuksista ja 

maan määränpäästä. Velka koostuu myös matkoista ja majoituksesta. Näiden 

lisäksi kaikki muut elinkustannukset lisätään velkaan. Välittäjä uskottelee tytölle, 

että esimerkiksi Japanissa tyttö ansaitsee helposti kymmeniä tuhansia bahteja. 

Tällä summalla tyttö voi hyvittää suuren velkansa. Usein kuitenkin käy niin, että 

saavutettuaan kohdemaan tytön velka on jopa kymmenkertaistunut 

lähtösummasta.111  

Kun velkasummasta on sovittu, välittäjä valmistelee tyttöä lähtöön 

opettamalla hänelle tulevassa työssään tarvittavia tietoja ja taitoja. Tässä 

rekrytoinnin vaiheessa suurin osa tytöistä lähtee välittäjän mukaan vielä suurin 

odotuksin ja toivein. Jos seksiteollisuuteen mukaan saatu tyttö rekrytoidaan 

suoraan ulkomaille, eikä hänellä ole esimerkiksi Thaimaan kansalaisuutta tai 

henkilötodistusta, hän saa välittäjältä väärennetyn passin rajanylitystä varten. 

Kiinnijäämisen riski on suuri, ja viranomaisten harhauttamiseksi reitit ovat usein 

pitkiä ja vaarallisia.112  

Välittäjän motiivina on, että tyttö ansaitsee ja maksaa työllään edellä 

mainituista kustannuksista koostuvan velkansa. Lähes poikkeuksetta käy 

kuitenkin niin, ettei tytöllä ole juurikaan mahdollisuuksia työskennellä itseään 

vapaaksi valtavasta velastaan. Jos tyttö viedään ulkomaille, Thorbekin mukaan 

velkaa vastaan työhön houkuteltu tyttö tai nainen ei useinkaan pysty hakemaan 

itselleen maan kansalaisuutta. Tämän vuoksi hän on jatkuvasti riippuvainen töiden 

saannista ja sitä kautta myös välittäjästään. On tavallista, että välittäjä myy tytön 

eteenpäin jälleen uuden välittäjän alaisuuteen huolimatta siitä, onko tyttö jo 

                                                 
109 Brown 2001, 53. 
110 Thaimaan virallinen rahayksikkö 
111 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 54-55. 
112 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 50. 
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maksanut velkaansa vai ei. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen prostituoidun elinikä 

seksiteollisuudessa on lyhyt prostituoitujen vaihtuvuuden takaamiseksi 

asiakkaille. Koska talous ja myös prostituutiosta saatava pääoma kasvavat, uusi 

välittäjä lupaa tytölle aiempaa parempaa elintasoa. Yleensä tämä merkitsee uutta, 

yhä suuremmista kustannuksista koostuvaa velkaa. Velan takaisin maksamisen ja 

uudelleen myymisen vuorottelu on jatkumo, jossa ensimmäinen velka muuttuu 

usein suoranaiseksi velkakierteeksi.113  

Usein tytöllä ei ole suoraa käyttöoikeutta tai sananvaltaa ansioihinsa. 

Myös velan todellinen suuruus saatetaan pimittää häneltä. Vaikka tytölle on 

luvattu töitä esimerkiksi kodinhoitajana tai hotellityöntekijänä, hän päätyy 

kuitenkin varsin usein seksityöläiseksi. Tarkkoja arvioita siitä, tietääkö tai 

aavistaako nainen joutuvansa työskentelemään prostituoituna, on vaikea tehdä. 

Kuitenkin paikallisten, prostituutiossa jo mukana olleiden välittäjien maineella on 

iso merkitys uusien tyttöjen ja naisten rekrytoimisessa seksiteollisuuteen. 

Tyypillisimmin naisille tarjotaan työtä kaukana kotikylästään. Tämä on köyhissä 

oloissa riittävän suuri houkutin riippumatta siitä, mitä tuleva työ lopulta sisältää 

tai ovatko tytöt ja naiset tietoisia siitä.114  

Kenestä tulee prostituoitu? Useimpien tutkijoiden mukaan köyhyys 

ja taloudelliset vaikeudet ovat naisten prostituutioon ajautumisen yleisimpiä 

syitä.115 Stereotyyppistä ”aasialaista prostituoitua” ei ole, mutta heidät voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään tai kategoriaan, jotka perustuvat seuraavassa Brownin 

tutkimuksiin.116 Pyramidin kaltaisessa prostituoitujen hierarkiassa ylimpänä ovat 

niin kutsutut ”eliittiprostituoidut”. He toimivat prostituoituina vapaaehtoisesti, 

ovat koulutettuja ja kielitaitoisia. Eliittiprostituoitujen asiakaskunta on valikoitua 

ja sen määrä on rajattu. Korkeiden hintojen vuoksi eliittiprostituoidut tarjoavat 

palveluitaan usein turisteille ja muille varakkaille asiakkaille. Eliittiprostituoidut 

tulevat usein keskiluokkaisista perheistä. Heidän prostituution harjoittamistaan ei 

motivoi köyhyys, vaan toiveet hyvän elintason nostamisesta vielä paremmaksi. 

Eliittiprostituoidut edustavat erittäin pientä vähemmistöä kaikista Aasian 

prostituoiduista. Eliittiprostituoitujen tilanne ei siksi anna realistista kuvaa siitä, 

                                                 
113 Barry 1995, 123; Thorbek 2003, 20. 
114 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 54; Brown 2001, 20-21. 
115 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 56; Brown 2001, 20, 52; Van Esterik 2000, 
164-165; Barry 1995, 50, 161, 223; Gylling 2004, 128-129; Conley & Ettinger 1998, 40; Koenig 
1998, 121. Ks. köyhyyden naisistumisesta myös Pietilä & Vickers 1994, 39, 157. 
116 Brown 2001, 16-18; Van Esterik 2000, 166. 
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millaisen joukon suurin osa Aasian prostituoiduista muodostaa ja millaista suurin 

osa Aasian prostituutiosta on.117 

Toisen, melko suuren ryhmän prostituoitujen hierarkiassa 

muodostavat tytöt ja naiset, joiden asiakkaiden kirjo on suuri ja vaihteleva. Monet 

”keskitason” prostituoiduista eivät ole valinneet prostituutiota elinkeinokseen 

vapaaehtoisesti. Tämän prostituoitujen ryhmän naiset ovat ajautuneet 

seksiteollisuuteen yleensä rajoittuneiden työllistymismahdollisuuksiensa ja 

taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi. Suurimman ja alimman ryhmän 

prostituoitujen hierarkiassa muodostavat naiset ja lapset, jotka tarjoavat 

prostituutiopalveluja yhteiskunnan köyhemmille miehille. Suurin osa heistä ei 

työskentele vapaaehtoisesti, vaan he ovat ajautuneet seksityöhön äärimmäisen 

köyhyyden ja erittäin rajattujen elinolojen vuoksi. Osa alimman ryhmän 

prostituoiduista on myyty seksiteollisuuteen ja osa heistä on kokenut työssään 

fyysistä pakottamista. Alimman ryhmän prostituoidut ovat hyvin köyhiä ja heidän 

mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiskunnalliseen asemaansa ovat erittäin rajatut. 

Thaimaahan tulee naisia ja lapsia lähialueilta, kuten Myanmarista, Laosista ja 

Kambodzhasta, eikä uusiin olosuhteisiin integroituminen ole aina helppoa. Usein 

he tulevat maahan väärennetyillä henkilötodistuksilla, laittomina 

maahanmuuttajina. Sopeutumis- ja kielivaikeuksista seuraa helposti 

marginalisoitumista, rikollisuutta ja tietämättömyyttä omista 

vaikutusmahdollisuuksista. Naisten ja lasten puolustuskyvyttömyyden vuoksi 

alimman ryhmän prostituoidut on helppo pakottaa prostituutioon. He eivät voi 

valita asiakkaitaan, ja he ovat monin tavoin riippuvaisia työnantajastaan.118 

Alimman prostituoitujen ryhmän naisten ja lasten tarjoamat 

seksipalvelut ovat halvimpia kaikista. Niiden suurin kuluttajaryhmä ovat 

aasialaiset, paikalliset miehet, jotka eivät ole yhtä vauraita kuin esimerkiksi 

länsimaiset ja japanilaiset turistit. Tämän vuoksi Aasiassa on eniten alimman ja 

keskitason prostituoituja. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteivätkö vauraat 

turistit ostaisi seksipalveluita alemman tason prostituoiduilta, jotka ovat usein 

parituksen ja ihmiskaupan uhreja.119 Koska näin tapahtuu, erityisesti vauraat 

asiakkaat ja turistit harjoittavat prostituoituja kohtaan mitä suurinta vallankäyttöä. 

Mielestäni yhtä paljon kuin naisten ja lasten köyhyys selittää heidän ajautumistaan 

                                                 
117 Brown 2001, 17-18, 88; Barry 1995, 71-72, 233, 279. 
118 Brown 2001, 17, 19, 22; http://www.unifem-eseasia.org/resources/factsheets/Gendis2.htm. 
7.10.2006. 
119 Brown 2001, 6; Barry 1995, 138, 175, 297-299; Van Esterik 2000, 85-169. 
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prostituutioon, yhtä paljon muiden maiden ihmisten lisääntynyt vauraus 

mahdollistaa heille heitä itseään heikommassa asemassa olevien ihmisten 

hyväksikäytön. Se, tietävätkö asiakkaat ostavansa prostituutiopalveluja 

naiskaupan tai parituksen uhreilta, on silti oma ja huomionarvoinen 

kysymyksensä, jota en kuitenkaan tässä tutkimuksessa tarkastele erillisenä 

kysymyksenä syvemmin. 

Yleensä prostituoidut työskentelevät osa-aikaisesti tai 

kokopäiväisesti, ja yksi nainen voi olla mukana seksiteollisuudessa joko lyhyen 

ajanjakson tai vuosia. Prostituoitujen hierarkian kolmijaon lisäksi Thaimaassa 

toimii prostituoituina lukuisia nuoria opiskelijatyttöjä, joiden keskuudessa 

prostituutiosta on tullut varsin yleinen sivutoimi. Prostituutiota harjoittavat 

lukiolais- ja opiskelijatytöt, jotka eivät siis kuitenkaan kuulu eliittiprostituoitujen 

ryhmään, eivät myy seksipalveluja köyhyyden tai pakon vuoksi, vaan he 

rahoittavat prostituutiolla yhä ylellisempää elämäntapaansa. Brownin mukaan 

harrasteprostituutio saattaa heijastaa tyhjää tai sisällötöntä olemisen ja elämisen 

tapaa, joka rakentuu ja vahvistuu voimakkaasti yhä materiaalistuvammissa 

yhteiskunnissa.120    

Pidän materialismin ja prostituution yhteyttä kiinnostavana, ja se 

herättää pohtimaan kuluttamisen ihannoinnin alkuperää Thaimaassa. Voidaanko 

materialismia pitää Thaimaan nopean modernisaation yhtenä seurauksena? 

Kenelle prostituutiosta koituu ”hyvää” ja mitä se on? Yhtä lailla on kiinnostavaa 

pohtia sitä, millaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä tarpeita Thaimaan kasvava 

prostituutio palvelee ja voidaanko niiden katsoa toteutuvan? Toisaalta voi pohtia 

myös sitä, vähenisikö prostituutio Thaimaassa, jos länsimaisista vaikutteista 

tullutta materialistisen kuluttamisen ihannetta ei olisi? Pidän joitakin näistä 

kysymyksistä yllä ja syvennän niitä työni toisessa pääluvussa. 

Brownin mukaan prostituoitujen alin ryhmä edustaa Aasian 

tyypillisintä prostituutiota. Jaottelu ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, vaan 

rajat prostituoitujen kolmijaossa voivat käytännössä olla hyvinkin liukuvia. 

Ihmisten elämäntilanteet vaihtuvat, eikä yksittäistä prostituoitua voi sen vuoksi 

poikkeuksetta lokeroida aina samaan ryhmään. Yksittäisen prostituoidun elinkaari 

                                                 
120 Brown 2001, 18, 27; Ks. myös Van Esterik 2000, 176. Brownin tavoin Van Esterik ottaa kantaa 
harrasteprostituutioon ja viittaa tässä yhteydessä Coheniin, jonka mukaan prostituutiossa on paljon 
”harmaan alueen” seksityöntekijöitä, kuten opiskelijoita ja tehdastyöläisiä, jotka muodostavat 
seksi- tai muita suhteita paikallisten lisäksi myös turisteihin ja rahoittavat tällä elämäänsä. Van 
Esterikin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki taloudellisesti huono-osaiset naiset 
ajautuisivat prostituutioon Thaimaassa. 
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seksiteollisuudessa voi vaihdella suuresti elämäntilanteen ja taloudellisten 

muutosten mukaan.121 Myöskään katuprostituoitujen sijoittumista prostituoitujen 

hierarkiaan on vaikea arvioida luotettavien tilastojen puuttuessa. Barryn mukaan 

katuprostituoituja kuitenkin häiritään seksuaalisesti, pidätetään ja sakotetaan 

muita useammin. Koska katuprostituoidut eivät ole esimerkiksi avioliitto- tai 

bordelli-instituutioiden alla, heihin suhtaudutaan irtolaisina. Näiden 

instituutioiden puuttuessa katuprostituoituja rankaistaan sosiaalisesti. 

Katuprostituoidut ovatkin usein köyhimpiä ja muita alttiimpia sekä asiakkaiden 

että viranomaisten kaltoin kohtelulle.122 

Viihdepalvelujen ylläpito on Thaimaassa kallista. Pystyäkseen 

ylläpitämään seksibisnestä haluamissaan paikoissa prostituoitujen työnantajat 

perustavat pankkilainaa vastaan laillisia liiketoimia, kuten baareja, ravintoloita ja 

hotelleja, joissa harjoitetaan paljon prostituutiota. Thaimaassa pankkilainan saa 

helposti viihdebisneksen perustamiseen, sillä viihdepalvelut tuottavat taloudellista 

voittoa enemmän kuin talouselämän monet muut tuotantoyksiköt. Vaikka vuoden 

1960 prostituution tukahduttamista koskeva päätös123 teki Thaimaan bordellit 

laittomiksi, vuoden 1966 päätös viihdepalveluita tarjoavista paikoista 

Thaimaassa124 kuitenkin rohkaisi epäsuorasti prostituution harjoittamiseen muun 

muassa hierontalaitoksissa, yökerhoissa ja baareissa. On paradoksaalista - ja 

toisaalta Thaimaan seksiteollisuuden vakiinnuttamiseen tähtäävän 

prostituutiopolitiikan kannalta selvää - että sovellettaessa näitä päätöksiä 

prostituution harjoittamiseen prostituoidut saavat toiminnastaan rangaistuksia, 

eivät asiakkaat.125 

Thaimaan terveysministeriön raportin mukaan seksipalveluja 

ostetaan ja myydään ainakin suljetuissa ja avoimissa bordelleissa, 

seuralaispalveluiden kautta, hierontalaitoksissa, ravintoloissa, baareissa ja 

hotelleissa. Thaimaan terveysministeriön mukaan seksipalveluita ostetaan ja 

tarjotaan maassa runsaasti myös lukuisissa muissa paikoissa.126 Foundation for 

Women -järjestön mukaan prostituoitujen työolosuhteet ovat usein epäinhimilliset 

ja naisia kohdellaan huonosti. Vaikka työolosuhteet ovat erilaiset, sekä välittäjät 

                                                 
121 Brown 2001, 17-18. 
122 Barry 1995, 220, 221, 228. 
123 the Prostitution Suppression Act 1960 
124 the Entertainment Places Act 1966 
125 Van Esterik 2000, 174; Ks. Thaimaan prostituutiolainsäädännöstä myös alaviitteet 60 ja 61. 
126 Van Esterik 2000 174; Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 57. Vuonna 1994 
Thaimaan terveysministeriö raportoi maassa tarjottavien seksipalveluiden kohteiksi yli 24 eri 
instituutiota tai yritystä.  
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että asiakkaat asennoituvat naisiin myytävinä hyödykkeinä ja myös kohtelevat 

heitä sen mukaisesti.127 

Parittajat ja prostituoitujen rekrytoijat jakavat prostituoidut 

sosiaaliseen ja ammatilliseen hierarkiaan, johon prostituoidut eivät voi itse 

vaikuttaa. Tämän vuoksi seksityöläiset joutuvat harjoittamaan prostituutiota varsin 

erilaisissa olosuhteissa. Yleensä naiset määrätään työskentelemään erilaisissa 

olosuhteissa esimerkiksi henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. 

Prostituoitujen alimpaan ryhmään kuuluvat naiset työskentelevät useimmiten 

laittomissa suljetuissa bordelleissa. Usein suljetuissa bordelleissa työskenteleviä 

naisia pidetään prostituution kannalta toisarvoisina esimerkiksi ulkonäön tai 

sairauden perusteella: vaikka he eivät kelpaa muualle, heidän ruumiinsa katsotaan 

soveltuvaksi hyödyntää. Asiakkaiden pelkäämän HIV -infektion vuoksi neitsyet 

ovat suosittuja ja heitä tulee olla saatavilla koko ajan. Foundation For Women -

järjestön tapaustutkimusten mukaan erityisesti aasialaiset liikemiehet ovat 

valmiita maksamaan korkeita summia seksistä teini-ikäisten neitsyiden kanssa, ja 

asiakkaiden uskomukset infektiolta säilymiseltä harrastamalla seksiä heidän 

kanssaan elävät voimakkaina. Koska erityisesti seksuaalisesti kokemattomien ja 

koskemattomien tyttöjen häikäilemätön hyväksikäyttö on hyvä esimerkki 

suhtautumisesta naisiin toisarvoisina ihmisinä, suljetut bordellit ovat järkyttäviä ja 

epäinhimillisiä prostituution harjoittamispaikkoja.128 

Suljettujen bordellien naiset ovat yleensä hyvin nuoria, 10-18-

vuotiaita Thaimaan naapurimaista maahan laittomasti tulleita etnisiä 

vähemmistöryhmiä sekä Thaimaan köyhempien pohjoisosien tyttöjä. Myös 

Yunnanin provinssista Kiinasta raportoidaan tuodun runsaasti naisia Thaimaan 

suljettuihin bordelleihin. Thaimaassa on jonkin verran prostituoituja myös Itä-

Euroopan maista.129 Suljetuissa bordelleissa työskentelee keskimäärin 30-60 

naista. Jotkut heistä joutuvat vastaanottamaan jopa kymmeniä asiakkaita yhden 

illan aikana. On tavallista, ettei nuori bordelliin myyty tyttö saa työsuhteensa 

alkuaikoina mitään rahallista korvausta. Kaikki ansiot vähennetään mahdollisista 

matka- ja elinkustannuksista koostuneista veloista. Vasta työskenneltyään 

bordellin omistajan alaisuudessa pidempään nainen saattaa jatkossa ansaita myös 

                                                 
127 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 56; Brown 2001, 22. 
128 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 34, 58, 66; Brown 2001, 24. 
129 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 51; Barry 1995, 186, 189-190. 
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itselleen, kuitenkin enintään 10 prosenttia kokonaisansioistaan. Koska naisten 

velka on yleensä suuri, heidän ansionsa jäävät erittäin vähäisiksi.130 

Thaimaassa on lukuisia suljettuja bordelleja, ja niiden työolosuhteet 

ovat ankarat. Suljetut bordellit ovat usein paikallisten miesten johdossa. Niiden 

prostituutiopalvelujen hinnat ovat huomattavan alhaiset, keskimäärin noin 60-150 

bahtia (1-3 euroa), joka maksetaan suoraan bordellin omistajalle. Suljetuissa 

bordelleissa naisille asetetaan erittäin tiukkoja vaatimuksia, sääntöjä ja rajoituksia. 

Vapaudenriisto on tavallista, eivätkä naiset saa poistua bordellista muutoin kuin 

omistajan luvalla. Esimerkiksi pelkästään Japanin suljettuihin bordelleihin 

arvioidaan myydyn jopa kymmeniä tuhansia thaimaalaisia naisia, jotka kärsivät 

vankeudesta sekä jatkuvasta fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta tai niiden 

uhkasta.131  

Työturvallisuutta ei yleensä pidetä tärkeänä suljetuissa bordelleissa. 

Naisten terveydenhuolto on minimaalista, jopa olematonta. Sukupuoliteitse 

leviävien tautien määrä on suuri. Myös jatkuva HIV-infektion uhka on olemassa. 

Käytännössä virusta vastaan on vaikea suojautua, sillä asiakkaat voivat vaatia 

naisilta suojaamatonta sukupuolista kanssakäymistä. Suljetuissa bordelleissa 

omistajat suhtautuvat HIV-uhkaan välinpitämättömästi vetoamalla virukseen 

sairastuneiden naisten olevan helposti vaihdettavissa. Työnantajat saattavat 

pimittää työntekijöidensä HIV-testien tuloksia ja suhtautua naisiin rasistisesti ja 

seksistisesti. Pelon vuoksi terveydestään huolestuneet naiset yrittävät joskus paeta 

bordelleista. Varsin usein pakoyritys kuitenkin epäonnistuu, jolloin naista 

rangaistaan fyysisesti tai psyykkisesti.132 Prostituoitujen mahdolliset yritykset 

hakea apua viranomaisilta tai poliisilta saattavat johtaa uuteen nöyryytykseen tai 

jopa väkivaltaan.133 

Avoin bordelli on prostituution harjoittamiseen tarkoitettu talo tai 

hotelli. Avoin bordelli eroaa suljetusta siten, että siellä naisilla on vähemmän 

sääntöjä, vaatimuksia ja henkilökohtaisia rajoituksia. Avoimissa bordelleissa 

työskentelevät naiset kuuluvat yleensä prostituoitujen hierarkian keskitasoon. 

Heillä on enemmän henkilökohtaista vapautta ja liikkumatilaa kuin suljetuissa 

bordelleissa työskentelevillä. Noudatettavia sääntöjä ovat työvalmius 

                                                 
130 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 56-57. 
131 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 56-58, 64; Van Esterik 2000, 59; Barry 1995, 
201-202, 207, 210, 278, 280; Brown 2001, 13. 
132 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 58; Barry 1995, 188, 201-202, 207, 210. 
133 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 66-67; Barry 1995, 145, 220, 230; Van Esterik 
2000, 178. 
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keskipäivään mennessä, ulkoisesta olemuksesta huolehtiminen, ansioiden 

luovuttaminen omistajalle, terveystarkastus kerran viikossa ja uhkapelien 

kielto.134 Vaikka avoimissa bordelleissa työskentelevät naiset ovat osittain 

itsenäisiä, heillä ei kuitenkaan välttämättä ole lupaa pitää yhteyttä esimerkiksi 

perheeseensä tai vastaanottaa postia. Avoimissa bordelleissa naiset saavat 

vaatimattoman ruuan ja majoituksen. Velat ja muut kulut ovat ansioiden 

vähäisyyteen nähden suuret. Sääntöjen mukaisesti ansiot menevät omistajalle. 

Nainen itse saa pitää vain mahdolliset juomarahat. Bordellin omistaja ei kustanna 

työntekijänsä terveystarkastusta, vaan se jää naisen maksettavaksi.135 

Seuralais- ja puhelinpalveluissa työskentelevien naisten 

työolosuhteet ovat bordellien oloja huomattavasti paremmat. Seuralaispalvelut 

houkuttavat työntekijöitä suuren itsenäisyyden ja parempien ansioiden vuoksi. 

Käytännössä kuitenkin vain eliittiprostituoidut eli hyvin pieni osa 

seksiteollisuuden kaikista työntekijöistä työskentelee näissä palveluissa.136  

Seuralais- ja puhelinpalveluissa työskentelevät naiset saavat valita 

asiakkaansa, joita heillä on myös määrällisesti vähemmän kuin bordelleissa 

työskentelevillä. Jotkut seuralaispalveluiden naisista saattavat kehittää pitkiä 

asiakassuhteita, joista he hyötyvät taloudellisesti varsin hyvin. Pitkän 

asiakassuhteen luominen vaatii naisilta melko suurta itsenäisyyttä, mikä seuralais- 

ja puhelinpalveluissa on usein mahdollista. Seuralaispalveluissa prostituutiota 

harjoittavien naisten edellytetään niin ikään noudattavan tiettyjä sääntöjä ja 

rajoituksia. He eivät esimerkiksi saa pelata uhkapelejä ja terveystarkastuksessa on 

käytävä viikoittain. Työnantaja päättää sanktioista, ja sääntöjen rikkomista seuraa 

joko työnantajan varoitus tai rangaistus vähentämällä jokin summa saaduista 

ansioista.137  

Thaimaan hierontalaitokset ovat laillisia. Niissä harjoitetaan 

kuitenkin laittomia prostituutiopalveluita.138 Suurin osa naisista työskentelee 

hierontalaitoksissa vapaaehtoisesti, mutta samalla aina asiakkaan ehdoilla. Naiset 

ovat jatkuvassa työvalmiudessa odottaen asiakkaan valitsevan, keneltä hän ostaa 

prostituutiopalveluja. Toisinaan naiset saavat valita asiakkaansa tai kieltäytyä 

suojaamattomasta seksistä. Asiakkaalla on mahdollisuus myös ostaa nainen 

mukaansa muutamiksi päiviksi. Hierontalaitosten sääntöjen mukaan on tärkeää, 
                                                 
134 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 58. 
135 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 58-59; Brown 2001, 13. 
136 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 59; Barry 1995, 123. 
137 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 59. 
138 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 60. 
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että nainen säilyttää hyvät välit sekä omistajaan että asiakkaisiin. 

Kokonaisansioistaan työntekijä saa itselleen noin neljänneksen. Tämän summan 

hän saa tarvittaessa nostaa omistajalta. Jotkut hierontalaitosten työntekijöistä eivät 

kuitenkaan ole oikeutettuja edes yhteen neljännekseen ansioistaan, vaan he saavat 

itselleen pelkästään asiakkaiden antamat juomarahat.139 

Tavallisissa ravintoloissa työskentelevät naiset ovat useimmiten 

varsin nuoria ja kokemattomina helposti kontrolloitavissa. Yksittäisen työntekijän 

ansiot vaihtelevat suuresti muun muassa ravintolan sijainnin ja turistien määrän 

mukaan. Kirjanpito on ravintolan omistajan valvonnassa, ja työntekijät ansaitsevat 

jonkin prosenttiosuuden myymistään juomista. Myös ravintoloiden ja baarien 

työntekijät ovat asiakkaan ostettavissa muutamiksi päiviksi noin 200-300 bahtin 

(4-6 euroa) korvauksesta omistajalle. Ostettuaan naisen asiakas neuvottelee vielä 

erikseen naisen kanssa tämän tarjoamista palveluista ja summasta, jonka nainen 

saa itselleen.140 

Bangkokin tunnetulla punaisten lyhtyjen alueella Patpongilla sekä 

Thaimaan itärannikolla sijaitsevassa Pattayan kaupungissa on runsaasti turistien 

suosimia go-go -baareja. Nämä baarit ovat erityisen tunnettuja 

prostituutiopalveluistaan. Naiset työskentelevät baareissa melko itsenäisesti ja 

vapaaehtoisesti. Toisinaan työn motiivina saattaa kuitenkin olla akuutti 

taloudellinen ahdinko tai esimerkiksi huumeiden käytön rahoittaminen. Go-go -

baareissa naisten työnkuvaan kuuluvat eroottinen tanssi ja seksuaalinen 

kanssakäynti asiakkaiden kanssa. Go-go -baareissa työskentelevien naisten on 

vastaanotettava sovittu määrä asiakkaita kuukaudessa. Ansiot ovat tuhansia 

bahteja. Mikäli nainen kieltäytyy asiakkaasta tai asiakkaiden kuukausittainen 

minimitavoite ei täyty, menetetty summa pidätetään hänen kuukausipalkastaan. 

Go-go -baarissa työskentelevien naisten tulee pitää mukanaan terveyskorttia ja 

kondomeita.141  

Hotellien työolosuhteet muistuttavat avoimien bordellien 

työolosuhteita, ja molemmissa naisten edellytetään olevan jatkuvassa 

työvalmiudessa omistajan ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Naisten kohtelu ja 

työolosuhteet vaihtelevat suuresti hotellin tason ja sijainnin sekä naisen 

henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan. Myös naisten henkilökohtaisen 

vapauden määrä vaihtelee. Suurin osa naisista vastaanottaa asiakkaita omistajan 

                                                 
139 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 60. 
140 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 60-61. 
141 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997,61. 
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määräysten mukaisesti. Vain pieni osa hotelleissa työskentelevistä naisista saa 

vastaanottaa asiakkaita itsenäisesti. Hotellin omistaja perii asiakkaalta erillisen 

palvelumaksun. Kokonaisansiot jaetaan omistajan ja työntekijän kesken siten, että 

omistaja saa tuloista 60 prosenttia ja työntekijä 40 prosenttia.142 

Thaimaassa prostituutiopalveluita ostetaan ja myydään lukuisissa eri 

paikoissa suljetuista bordelleista korkean tason hotelleihin. Prostituutiopalveluita 

tarjoavien tyttöjen ja naisten työolosuhteet poikkeavat paljon niin yksittäisen 

prostituoidun työnkuvan, asiakaskunnan kuin prostituoidun saaman kohtelunkin 

suhteen. Foundation for Women -järjestön osallistuvien tutkimusten143 mukaan 

suljetuissa bordelleissa loukataan vakavasti ihmisoikeuksia ja riistetään naisten 

perusihmisoikeus, vapaus. Vankeus sekä fyysinen ja psyykkinen pahoinpitely ovat 

tavallisia. Jotkut on jopa surmattu heidän kieltäydyttyään prostituutiosta.144 

Seuraavassa alaluvussa syvennän tässä luvussa käsittelemiäni teemoja ja kytken 

ne prostituoidun uhriuden tematiikkaan thaimaalaisessa prostituutiossa. 

 

 

2.3. Kuka on uhri? Vapaaehtoisen, pakotetun ja riippuvuussuhteeseen 

perustuvan prostituution ongelma Thaimaassa 

 

YK:n Naisten kehitysrahaston (UNIFEM) laatima raportti ihmiskaupasta ja 

prostituutiosta Thaimaassa erottaa toisistaan vapaaehtoisen, pakotetun ja 

riippuvuussuhteeseen perustuvan prostituution. Kun vapaaehtoiselle 

prostituutiolle on ominaista naisen hakeutuminen seksiteollisuuteen oma-

aloitteisesti (vrt. edellä mainitut eliittiprostituoidut), pakotettua prostituutiota 

luonnehtivat petos ja seksiteollisuuteen mukaan joutuneen naisen monenlainen 

riistäminen (vrt. edellä mainitut bordelliprostituoidut). Riippuvuussuhteeseen 

perustuva prostituutio poikkeaa vapaaehtoisesta ja pakotetusta prostituutiosta 

siten, että siinä nainen saadaan seksiteollisuuteen mukaan rahallista velkasummaa 

vastaan. Riippuvuussuhteeseen perustuva prostituutio alkoikin yleistyä 

Thaimaassa muuttoliikkeen myötä. Yleensä riippuvuuteen perustuva prostituutio 

koskee kaikkia seksityöläisiä tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän (vrt. 

edellä mainitut prostituoitujen hierarkian kaikki ryhmät).145  

                                                 
142 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 64-65. 
143 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 66-67. 
144 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 66; Brown 2001, 30; Barry 1995, 13-14, 51-54. 
145 http://www.unifem-eseasia.org.resources/factsheets/Gendis2.htm. 7.10.2006. 
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Riippuvuuteen perustuva prostituutio, bonded labour
146, on 

Thaimaassa tavallista ja sen vuoksi maan yleisin prostituution muoto. Suuri osa 

Thaimaan prostituutiosta näyttääkin perustuvan osittaiseen vapaaehtoisuuteen, 

joka muuttuu vähitellen riippuvuussuhteeseen perustuvaksi. Varsinainen 

naiskauppa ja pakotettuun seksiorjuuteen myydyt ihmiset ovat mielestäni 

kokonaan oma ja tärkeä kysymyksensä, joka on toki yhteydessä prostituution 

ilmenemismuotoihin Thaimaassa ja jota on tärkeää sivuta. Tässä tutkimuksessa en 

kuitenkaan syvenny seksiorjuuteen perusteellisemmin.  

UNIFEM -raportin mukaan monet naiset sanovat aavistaneensa 

tulevan työnsä prostituoituina, mutta useinkaan he eivät ole tienneet sitä, mitä 

prostituoituna työskenteleminen varsinaisesti merkitsee. Naisille on uskoteltu, että 

he voivat lähteä bordellista, mikäli he niin haluavat. Useimmat naiset eivät 

kuitenkaan ole hyödyntäneet tätä mahdollisuutta rahan puutteen tai toiseen 

bordelliin myymisen pelossa. Myös monet muut tekijät, kuten rikollisuus ja 

sosiaalinen leimautuminen, muuttavat aluksi vapaaehtoisuuteen perustuneen 

prostituution riippuvuussuhteeseen perustuvaksi.147 Osittain näistä syistä pidän 

UNIFEM -raportin vapaaehtoisen prostituution määritelmää hyvin ongelmallisena 

ja epätodenmukaisena. 

Velkansa vuoksi nuoret tytöt ja naiset ovat Thaimaan 

seksiteollisuuteen ”sidottua” ja siksi työnantajastaan riippuvaista työvoimaa. Mitä 

useammin nainen myydään, sitä suurempi on yleensä myös hänen velkansa. 

Velkaorjuudesta vapautuminen on käytännössä usein mahdotonta. Myös jatkuva 

pidätetyksi tulemisen uhka, riittämätön terveydenhuolto sekä kyvyttömyys 

vaikuttaa asiakkaisiin tai työolosuhteisiin lisäävät naisten suojattomuutta ja 

turvattomuutta.148 Vaikka nainen kykenisikin selviämään veloistaan, hänen 

myymisensä uudelleen toisen välittäjän alaisuuteen ja uuteen velkakierteeseen on 

jatkossa erittäin todennäköistä. Naisen uudelleen myyminen ja vuosien 

velkataakka ilmentävät hyvin riippuvuussuhteeseen perustuvaa prostituutiota. 

Tytön tai naisen sitominen prostituutioon velkasummaa vastaan merkitsee 

riippuvuussuhdetta paitsi tytön ja välittäjän, myös vanhempien ja välittäjän 

kesken. Thaimaalaisen prostituoidun velkakierteeseen kuuluva irtautuminen 

tutusta sosiaalisesta verkostosta, vieraat olosuhteet ja toisinaan kielitaidottomuus 
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lisäävät naisten turvattomuutta ja riippuvuutta työnantajasta, mikä tekee heidät 

helposti kontrolloitaviksi. Jatkuvaa fyysistä ja psyykkistä stressiä he pyrkivät 

usein lievittämään esimerkiksi huumeiden ja uhkapelien avulla.149 

Useat prostituutiotutkijat, joihin olen työssäni viitannut, sanovat 

riippuvuussuhteeseen perustuvan prostituution ilmentävän prostituoidun 

taloudellista riippuvaisuutta työnantajastaan. Onko prostituoidun riippuvaisuus 

vain taloudellista, vai perustuuko se myös joihinkin muihin tekijöihin? Mikä on 

riippuvaisuuden suhde henkilökohtaiseen vapauteen? Miten prostituoidun 

riippuvaisuus voidaan määritellä ja mitä se sisältää? Milloin tytöstä tai naisesta 

tulee prostituoitu parittajan näkökulmasta? 

Prostituoidun henkilökohtaista vapautta ja riippuvaisuutta on 

kiinnostavaa tarkastella parittajan ja prostituoidun välisen suhteen näkökulmasta. 

Barryn mukaan prostituoitujen haastatteluista selviää, että parittajat kontrolloivat 

prostituoituja käyttämällä heihin sanallista ja psyykkistä väkivaltaa sekä 

lisäämällä pelkoa pahoinpitelemällä naisia fyysisesti. Kun prostituoitu pelkää, hän 

ei uskalla paeta. Parittajien etnisestä taustasta tai toiminnan tasosta riippumatta 

heidän toimintatapansa ovat globaalisti samantapaiset: he etsivät nuoria, naiiveja 

ja yksinäisiä, suojaa kaipaavia tyttöjä ja naisia. Alussa parittajat käyttäytyvät 

ystävällisesti ja kohteliaasti voittaakseen naisen luottamuksen. Tässä vaiheessa 

tytöt ja naiset saattavat luoda parittajaansa romanttisia odotuksia, ja usein naisen 

ja parittajan suhde perustuu myös sukupuoliseen kanssakäymiseen. Tämä 

vahvistaa naisen emotionaalista sidettä parittajaansa. Parittajan alkaessa vaatia 

naista myymään itseään rahan ansaitsemiseksi naisen on usein vaikea kieltäytyä 

vaatimuksesta. Onhan parittaja toiminut hänen ”pelastajanaan” esimerkiksi 

kadulta. Mikäli nainen ryhtyy vastarintaan eikä suostu parittajan pyyntöihin, 

uhkausten ja petoksen kierre syntyy. Keskeistä on naisen oman tahdon ja 

mielipiteiden murtaminen ja naisen nöyryyttäminen tekemällä hänestä entistä 

puolustuskyvyttömämpi esimerkiksi raiskaamalla ja pahoinpitelemällä hänet 

toistuvasti. Kaiken taustalla on parittajan pyrkimys tehdä nainen itsestään 

emotionaalisesti ja fyysisesti riippuvaiseksi.150  

Miksi parittajat onnistuvat naisten ”pyydystämisessä” omiin 

tarkoitusperiinsä, ja minkä vuoksi edellä kuvaamani vaiheet toistuvat varsin 

monen prostituoidun kertomuksessa? Ajattelen, että parittajan ja prostituoidun 
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keskinäinen suhde on hyvin monimutkainen eikä lainkaan yksinkertaisesti 

selitettävissä. Nainen on ihminen - ainakin hänen kuuluisi olla - mutta parittajalle 

tai organisaatiolle nainen on alusta lähtien aktuaalistumistaan odottava 

prostituoitu, kauppatavara. Ajattelen näin niiden vaatimusten perusteella, joita 

naisiin varsin monissa yhteiskunnissa, Thaimaassakin, edelleen luodaan ja joita 

käsittelen työni seuraavassa pääluvussa.  

Koska nainen kiinnittyy parittajaan fyysisyyden lisäksi myös 

emotionaalisesti, suhde ja side parittajaan merkitsevät prostituoidulle eräänlaista 

elämänlankaa: kuka häntä kannattelee, ellei parittaja? Erityisesti pidän 

prostituoidun ja parittajan sukupuolisuhdetta prostituoituun varsin kipeästi 

kohdistuvana lisäelementtinä. Kyse ei ole enää siitä, millaista parittajan 

”kannattelu” on laadultaan, sillä parittaja pyrkii uskottelemaan prostituoidulle, 

ettei tästä ole mihinkään ja että tämä on täysin kelvoton. Olennaista ei mielestäni 

ole pohtia myöskään parittajan pahuutta tai hyvyyttä, vaan parittajan jatkuvaa 

rajojen ja rajattomuuden määrittelemistä prostituoituun soveltamalla häneen 

valtaa. Käyttämällä valtaa naiseen ja tekemällä hänet riippuvaiseksi itsestään 

parittaja turvaa myös oman asemansa: nainen ei kapinoi ruokkivaa kättä vastaan 

eikä useinkaan todista parittajaansa vastaan mahdollisessa oikeudenkäynnissä. 

Niin paradoksaaliselta kuin vaikuttaakin, molemminpuolisessa suhteessa sekä 

nainen että parittaja näyttävät hyötyvän. Tämä on ymmärrettävää. Parittajan 

hyvyydestä tai pahuudesta puhuminen edellyttäisi molempien käsitteiden 

perusteellista määrittelemistä, mikä ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen tehtävä. 

Rajojen ja rajattomuuden ongelmaan palaan tarkastellessani prostituoidun ja 

asiakkaan välistä suhdetta.  

On merkillepantavaa, että naisten mahdollisuudet tehdä omaa 

elämää koskevia valintoja ovat lähes aina vähäiset. Nainen itse ei valitse 

elämäntilannettaan, vaan se määrittää, mitä nainen voi kulloinkin valita. Tämän 

vuoksi esimerkiksi ylimmän tason eliittiprostituoidun tai keskitason seksityöläisen 

ajautuminen hierarkiassa alaspäin ei ole tavatonta. Brownin mukaan valinta 

muuttuu yksittäisen prostituoidun kohdalla sitä merkityksettömämmäksi, mitä 

alemmaksi hän ajautuu prostituoitujen hierarkiassa.151  

Brownin väite valinnan merkityksen vähenemisestä on mielestäni 

kiinnostava, ja se herättää pohtimaan valintaa laajemmin: Mikä valinta on ja mitä 

sillä tarkoitetaan? Millaisia prostituoidun henkilökohtaiset valinnat ovat ja onko 

                                                 
151 Brown 2001, 17-18. 
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hänellä mahdollisuutta tehdä niitä? Puhuaksemme valinnasta, se täytyy mielestäni 

ensin määritellä: valinta on jotakin, mikä valitaan. Henkilökohtaisen valinnan 

mahdollisuudesta puhuttaessa käsite valinta on mielestäni vahvasti yhteydessä 

vapauden käsitteeseen: valitakseen jotakin on peruskriteerin, henkilökohtaisen 

vapauden, yleensä täytyttävä. Jotta voi valita, on oltava henkilökohtaisesti vapaa 

tekemään niin. Tämä johdattaa meidät valinnanvapaus -käsitteeseen. 

Henkilökohtainen vapaus ei kuitenkaan aina ole valinnan edellytys, sillä ihminen 

voi mielestäni valita myös mahdollisuuden, ei aina vapauden, niin salliessa. 

Tällaista valintaa valaisee hyvin esimerkki vaikkapa orjasta, joka saa 

mahdollisuuden ja sitä myötä vapauden paeta esimerkiksi häntä huolimattomasti 

vartioineen henkilön toiminnan seurauksena. Orja ei siis valitse pakenemista 

hänelle kuuluvan henkilökohtaisen valinnanvapauden, vaan hänelle siihen 

tarjoutuneen mahdollisuuden, vuoksi. Ollakseen pätevä argumentti, edellä 

sanottuun tulee sisältyä implisiittinen oletus siitä, ettei orja ole lähtökohtaisesti 

vapaa valitsemaan tekemisiään, vaan on isäntänsä alainen.  

Käsitteiden valinta ja vapaus kytkeytyminen toisiinsa edellä 

sanotulla tavalla merkitsee, että mikäli prostituoitu ei ole vapaa, hän ei myöskään 

voi valita muutoin kuin hänelle valintaan tarjoutuvan mahdollisuuden kautta. 

Onko tämän perusteella kuitenkaan mahdollista tehdä yleistystä, jonka mukaan 

prostituoidun valintojen voidaan sanoa perustuvan vain satunnaisiin 

mahdollisuuksiin? Tämän luvun alussa kuvattujen, naiskauppaan usein kuuluvien 

ankarien toimintaehtojen valossa väite pitää mielestäni paikkansa. Osittaiseen 

vapaaehtoisuuteen perustuvassa prostituutiossa, jota thaimaalaisen prostituution 

voidaan suurimmalta osaltaan sanoa edustavan, kysymykset prostituoidun 

vapauden ja valinnan mahdollisuuksista ovat jo huomattavasti ongelmallisempia.  

Barryn mukaan prostituoidun vapauden edellytys on, että nainen voi 

muuttaa sen hetkisiä elinolosuhteitaan välittömästi niin halutessaan.152 Koska 

työnantajat asettavat suurimmalle osalle prostituoiduista liikkumista koskevia 

rajoituksia ja kieltoja, Barryn määrittelemän vapauden ei voi sanoa useinkaan 

toteutuvan. Tämän perusteella myös puhe thaimaalaisen 

”keskivertoprostituoidun” valinnoista on lähtökohdaltaan, jos ei väärä, niin 

vähintään käsitteellisesti epämääräinen. Jotta valinnasta ja vapaudesta puhuminen 

olisivat relevantteja thaimaalaisessa viitekehyksessä, kyseiset käsitteet täytyy 

mielestäni määritellä ja suhteuttaa kontekstiinsa sopiviksi: Mitä thaimaalainen 

                                                 
152 Barry 1995, 199. 
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prostituoitu voi valita ja millä edellytyksillä? Voi kysyä myös sitä, voiko 

thaimaalaisessa kontekstissa puhua valinnasta puhumatta samalla 

henkilökohtaisesta vapaudesta, vai kuuluvatko ne myös siinä yhteen?  

Millainen on vapauden, pakon ja riippuvaisuuden keskinäinen suhde 

thaimaalaisessa prostituutiossa? Milloin prostituutio on vielä vapaaehtoista? 

Miten tulee suhtautua prostituoituihin (välittäjät), jotka ovat selvinneet 

velkataakastaan ja rekrytoivat nyt itse uusia tyttöjä ja naisia seksiteollisuuteen? 

Brownin mukaan prostituutio vakiintuu muutaman sukupolven aikana köyhien 

naisten ammatiksi, koska paremman tiedon ja mahdollisuuksien puuttuessa naiset 

sukupolvi toisensa jälkeen oppivat tämän esimerkin toisiltaan. Thaimaan 

monimuotoisessa prostituutiossa ei ole myöskään yksinkertaista erottaa tai 

määritellä sortavien suhdetta sorrettuihin. Thaimaalaisessa prostituutiossa 

jokainen prostituoitu ei ole sorrettu, eikä jokainen työnantaja sortaja. Tärkeää on 

myös välttää yleistyksen tekeminen, jonka mukaan kaikki taloudellisessa 

ahdingossa elävät naiset joutuisivat Thaimaassa toimimaan prostituoituina153. 

Erityisesti riippuvuussuhteeseen perustuva prostituutio herättää monia 

kysymyksiä sortavien ja sorrettujen välisistä suhteista. Varsinaisen seksiorjuuden 

uhreista puhuminen edellyttää, että yksittäistä ihmistä pakotetaan ja hänen 

vapautensa riistetään. Koska riippuvuussuhteeseen perustuvaa prostituutiota on 

vaikea todistaa eikä siihen yleensä kuulu suoranainen pakottaminen, tästä 

prostituution muodosta tulee monella tapaa ongelmallista. Yhtäältä osittainen 

vapaaehtoisuus ja toisaalta vapaudenriisto näyttävät siksi muodostuvan 

riippuvuussuhteeseen perustuvan prostituution suurimmiksi ihmisoikeudellisiksi 

ongelmiksi. Koska prostituutio koskettaa harvoin ainoastaan yhtä ihmistä ja siinä 

on usein mukana varsin monia tekijöitä, pidän täysin vapaaehtoista prostituutiota 

harhaanjohtavana ja hyvin epätodennäköisenä olosuhteena. Tämän perusteella 

prostituoidun täysi autonomia ei mielestäni ole thaimaalaisessa viitekehyksessä 

mahdollinen.  

Thanh-dam Truong käsittelee teoksessaan Sex, money and morality 

– prostitution in Southeast Asia prostituutiota vallankäyttönä ja 

prostituutiopalveluita vaihtosuhteina, jotka muuttuvat erilaisten ulkoisten 

tekijöiden vaikutuksesta.154 Seksuaalisuutta ja prostituutiota voidaan siksi lähestyä 

niihin kohdistettujen vaihtelevien historiallisten, kulttuuristen ja taloudellisten 

                                                 
153 Van Esterik 2000, 176. 
154 Truong 1990, 15. 
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merkitysten kautta. Seksiteollisuuden kasvun yhteydessä erityisesti taloudelliset 

suhteet muokkaavat seksuaalisia normeja. Tällä ymmärrän Truongin tarkoittavan 

yleisten markkinaehtojen soveltamista myös ihmisiin: taloudellisia voittoja 

tavoiteltaessa kaikki voi ja saa olla kaupan.155  

Truongin tavoin myös Brown sanoo aasialaisiin naisiin 

suhtauduttavan kaupallisina ja vaihdettavissa olevina hyödykkeinä.156 Miten 

ihminen voi olla kaupallinen hyödyke? Brown etsii vastausta aasialaisten naisten 

kasvu- ja elinolosuhteista, joita leimaavat köyhyys, syrjintä ja hyvin kapeat 

valinnan mahdollisuudet. Varsin usein elinolosuhteista aiheutuvaa haavoittuvuutta 

seuraa naisen seksuaalisuuden hyödyntäminen ja kaupallistaminen, jota käsittelen 

työni seuraavassa pääluvussa. Mielestäni Brownin puhe valinnan 

mahdollisuuksien kapeudesta tukee aiempaa oletustani siitä, ettei 

henkilökohtaiseen vapauteen perustuvasta valinnasta voida aasialaisen naisen 

kohdalla sinänsä puhua. Truongin ja Brownin näkemysten valossa kyse on 

mielestäni myös liberaaleihin arvoihin perustuvan aikakautemme ilmapiiristä, 

jossa yhteiskuntien uudenlainen suojattomuus, yhteisöllisistä instituutioista 

irtautuminen ja lopulta tyhjyys mahdollistavat kaupankäynnin ihmisillä. 

Prostituutio ja seksiteollisuus voidaan siksi nähdä markkina-arvoihin sitoutuneen 

kehityksen raskauttavina seurauksina. 

Truongin mukaan sosio-ekonomisen epätasa-arvon, 

sukupuolittuneiden sosiaalisten odotusten sekä vallan epäsuhdan vuoksi voidaan 

puhua suoranaisesta seksuaalisuuden kulttuurisesta muutoksesta. 

Riippuvuussuhteeseen perustuvaan prostituutioon joutumista edeltävät 

monimutkaiset sosiaaliset prosessit, joiden välityksellä naiset voidaan valjastaa 

(seksuaaliseksi) työvoimaksi.157 Truong väittää, että seksuaalisuuden kulttuurisen 

muutoksen vuoksi prostituoitujen kohtelu ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa 

omaan elämäänsä ovat jatkuvasti uhattuina. Tämä väite saa tukea myös useilta 

muilta tutkijoilta, ja erityisesti Barry ja Brown pitävät prostituoitujen asemaa ja 

lähtökohtia huonoina heihin monella tapaa kohdistuvan riiston vuoksi. Jatkuvan 

hyväksikäytön uhkan alla naisilla ja lapsilla ei ole sijaa kapitalisoituvassa 

yhteiskunnassa.158  

                                                 
155 Ks. myös Brown 2001, 26. 
156 Brown 2001, 7.  
157 Truong 1990, 181, 192-201. 
158 Barry 1995, 13-14, 18, 52, 306-307; Brown 2001, 25, 45, 97. 
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Naisiin kohdistetut yhteiskunnalliset odotukset Aasiassa asettavat 

niin ikään haasteita prostituoidun vapauden, pakon ja riippuvaisuuden 

tarkastelemiselle. Erityisesti vaatimus naisesta perheen kunnian säilyttäjänä tekee 

hänestä sosiaalisesti ja emotionaalisesti haavoittuvan. Sekä yhteisölliset 

vaatimukset että opitut käyttäytymismallit naiselle sopivasta käyttäytymisestä 

määrittävät kaikkea, mitä thaimaalainen nainen voi yhteisössään tehdä ja miten 

hänen tulee asennoitua. Sosio-ekonominen epätasa-arvo ja halvan työvoiman 

tarve ovat viime vuosikymmeninä tehneet aasialaisista naisista entistä 

haavoittuvampia ja sen vuoksi alttiita ajautumaan prostituution. Thaimaassa aluksi 

vapaaehtoisuuteen perustunut maastamuutto on siksi vähitellen muuttunut 

riippuvuussuhteeseen perustuvaksi prostituutioksi ja jopa naiskaupaksi.159 

Foundation for Women -järjestön mukaan prostituutio aiheuttaa 

monenlaisia vaikeuksia paitsi prostituoidulle itselleen, myös hänen perheelleen ja 

yhteisölleen. Aasialaisessa kulttuurissa kuva velvollisuudentuntoisesta tyttärestä 

elää vahvana, ja tyttären paineet avustaa perhettään taloudellisesti ovat suuret. 

Tarve säilyttää kunniallisen ja tunnollisen tyttären maine on valtava. Usein 

maineen säilyttäminen kuitenkin tapahtuu tyttären oman turvallisuuden ja jopa 

terveydentilan kustannuksella.160 Se, miten tytär ”työssään” toisissa olosuhteissa 

menestyy, vaikuttaa ratkaisevasti perheen sosiaaliseen asemaan yhteisössään. 

Mikäli tytär menestyy hyvin ja kykenee tukemaan perhettään suurilla avustuksilla, 

se parantaa perheen yhteisöllistä asemaa merkittävästi.161 Tyttären työn luonteesta 

ei yhteisössä kuitenkaan puhuta, vaikka se olisi ilmiselvää. Mikäli tytär puolestaan 

ei menesty työssään esimerkiksi saamansa sairauden vuoksi, hän saattaa kotiin 

palattuaan kokea yhteisössään nöyryytystä, häpeää ja jopa sosiaalista 

eristämistä.162  

Foundation for Women -järjestön kenttätutkimusten mukaan 

monenlaisesta kuormituksesta huolimatta seksiteollisuudessa työskentelevien 

naisten päällimmäisiä ja näkyviä ominaisuuksia ovat kuitenkin olleet sinnikkyys 

ja kestävyys. Nämä ominaisuudet ovat keskeinen osa aasialaista itsehillinnän 

                                                 
159 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 35; Brown 2001, 34. 
160 Skrobanek & Boompakdee & Janthakeero 1997, 101. 
161 Brown 2001, 18. Brownin mukaan osa Aasian kehittyvistä maista on materialistisia ja 
materialismiin yhä enenevässä määrin tähtääviä yhteiskuntia. Näissä maissa länsimaiden 
ihannointi ja materiaalisen hyvän saavuttaminen ovat tavoiteltuja asioita sosiaalisen statuksen 
parantamiseksi. Materiaalista hyvää saa ja pitää siksi tavoitella. Kyseenalaisin keinoin (prostituutio 
Thaimaassa julkisen moraalin näkökulmasta paheksuttava asia) hankitusta omaisuudesta vaietaan.  
162 Skrobanek & Boonpaakdee & Janthakeero 1997, 101; Brown 2001, 34. 
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kulttuuria, joilla pyritään ennen kaikkea julkiseen kasvojen säilyttämiseen.163  

Ajattelen, että naisten kohdalla kasvojen säilyttäminen ja kunniallisen tyttären 

maineen vaaliminen merkitsevät niiden varjelemista ankarimman kautta, naisen 

henkilökohtaisen kärsimyksen kustannuksella. Äärimmilleen vietynä, mutta 

mielestäni naisten realistisena pyrkimyksenä, on suoranainen sosiaalisen 

itsemurhan välttäminen. 

Vaikka prostituutiopalvelujen hinnat ovat Thaimaassa yleensä melko 

alhaiset, prostituoiduista ei ole Thaimaassa ylitarjontaa, sillä prostituution 

asiakaskunta on erittäin suuri. Brownin mukaan prostituutiopalvelujen kysyntään 

on kiinnitetty huomiota huomattavasti vähemmän kuin sen tarjontaan164. Tämän 

vuoksi käy usein niin, että asiakkaat katoavat prostituutiokeskustelusta. 

Prostituution asiakaskunta ei kuitenkaan saisi jäädä prostituutiokeskustelun 

näkymättömäksi indikaattoriksi, vaan asiakkaat tulisi nähdä varsin erilaisista 

sosiaaliluokista, uskonnoista ja etnisistä taustoista peräisin olevina miehinä. Jotta 

seksiteollisuutta voitaisiin ymmärtää mahdollisimman monipuolisesti, tietoisuus 

aasialaisten yhteiskuntien käyttäytymis- ja moraalikoodistoista sekä niiden 

vaikutuksesta asiakkaiden käyttäytymiseen on tärkeää. Brown puhuu 

sukupuolikäyttäytymisen julkisesta koodista, joka on maailmanlaajuinen ihanne ja 

jossa sosiaalinen ja seksuaalinen soveliaisuus nähdään tärkeinä arvoina. Julkisen 

koodin lisäksi Brown puhuu sukupuolikäyttäytymisen epävirallisesta koodista, 

jonka mukaan monissa yhteiskunnissa sekä naiset että miehet jakavat näkemyksen 

miehen oikeudesta pitää rakastajattaria ja ostaa seksiä avoimilta markkinoilta – 

kunhan he eivät jää siitä kiinni. Tämä selittää Aasian yleistä mutta julkisesti 

hiljaista seksiteollisuutta. Julkisen ja epävirallisen koodin erottamattomuus 

selittävätkin keskeisellä tavalla seksuaalisesti epätasa-arvoisten ja erityisesti 

naisten seksuaalisuuden tukahduttamiseen pyrkivien yhteiskuntien toimintaa.165 

Tässä pääluvussa olen tarkastellut thaimaalaisen naiskaupan ja 

seksiteollisuuden eroja ja yhtäläisyyksiä, prostituoitujen rekrytointiprosessia, 

hierarkiaa ja työolosuhteita erityisesti Van Esterikin, Barryn, Brownin sekä 

Foundation for Women -järjestön tutkimusten pohjalta. Olen käsitellyt myös 

prostituoidun valinnan, vapauden, pakon ja riippuvaisuuden ongelmaa sekä 

prostituoidun monisyistä suhdetta parittajaansa.  
                                                 
163 Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 100; Brown 2001, 14-15. 
164 Brown 2001, 24; Van Esterik 2000, 172. Brownin lisäksi myös Van Esterik katsoo prostituution 
syiden analysoimisen perustuvan pitkälti sen tarjonnan, ei kysynnän, tutkimiseen. Kuva 
seksiteollisuudesta jää siksi yksipuoliseksi ja puutteelliseksi. Van Esterik 2000, 172. 
165 Brown 2001, 24-25; Van Esterik 2000, 171. 
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Tässä pääluvussa olen osoittanut naiskaupan olevan köyhien maiden 

rakenteellinen ongelma, joka perustuu taloudelliseen epätasa-arvoon, mutta 

samalla myös sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen. Seksiteollisuus puolestaan 

edellyttää talouden kehitystä, joka on tyypillistä Thaimaassa ja jossa 

seksiteollisuus onkin vakiintunut ja kapitalisoitu talouden osa-alue. Silti 

Thaimaassa esiintyy myös naiskauppaa, koska prostituoitujen kysyntä on suuri ja 

prostituutioon puuttuminen on vaikeaa muun muassa lainsäädännön vuoksi. 

Prostituoitujen rekrytointiprosessia tarkastellessani osoitin sen 

toteutuvan välittäjien kautta, jotka ovat usein entisiä prostituoituja ja jotka 

houkuttelevat nuoria tyttöjä ja naisia prostituutioon velkaa vastaan. Yleensä 

välittäjät lupaavat tytöille ja naisille työtä, joka kuitenkin varsin usein osoittautuu 

prostituutioksi. Rekrytointi on toimivaa, koska tytöt ja naiset ovat köyhiä ja 

toivovat parempaa elintasoa. Velkansa vuoksi tytöt ja naiset ovat kuitenkin 

helposti kontrolloitavissa. Velkansa maksaakseen prostituutioon joutuneet tytöt ja 

naiset työskentelevät bordelleissa, seuralaispalveluissa, hierontalaitoksissa, 

ravintoloissa, baareissa ja hotelleissa. Työolosuhteet, ansiot ja rajoitukset 

vaihtelevat riippuen siitä, kuuluuko nainen eliitti-, keski- vai alimman tason 

prostituoituihin. Varsin usein naisten kohtelu on kuitenkin huonoa olosuhteista 

riippumatta. Naisilla ei myöskään yleensä ole työturvallisuutta, lainsuojaa eikä 

täyttä itsemääräämisoikeutta.  

Tarkastelin tässä pääluvussa myös vapaaehtoista, pakotettua ja 

riippuvuussuhteeseen perustuvaa prostituutiota sekä prostituoidun valinnan ja 

vapauden ongelmaa. Selvisi, että eroa vapaaehtoisen, pakotetun ja 

riippuvuussuhteeseen perustuvan prostituution välillä on usein hyvin vaikea tehdä. 

Vaikka riippuvuussuhteeseen perustuva prostituutio on thaimaalaisen 

prostituution yleisin muoto eikä siihen yleensä kuulu suora pakottaminen, 

thaimaalaisen prostituoidun vapaaehtoisuus pelkistyy kuitenkin usein 

näennäiseksi: koska prostituoidun elämäntilanne määrittää sen, mitä hän voi 

kulloinkin valita, thaimaalaisen prostituoidun täydellisestä valinnanvapaudesta ei 

mielestäni voida puhua. Myös prostituoidun monisyinen suhde parittajaan on 

riippuvaisuuden näkökulmasta haastava. Yhtäältä nainen kiinnittyy parittajaansa 

usein voimakkaasti, ja toisaalta myös parittaja haluaa sitouttaa naisen itseensä 

tavoitteenaan murtaa naisen tahto ja itsekunnioitus. Tällöin kyse on parittajan 

vallasta ja rajojen (tai rajattomuuden) määrittelemisestä naiseen. Koska 

riippuvuussuhteeseen perustuvaan prostituutioon ei kuitenkaan aina kuulu naisen 
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suora pakottaminen ja väkivalta, prostituoidun osoittaminen uhriksi ei joka 

tapauksessa ole yksiselitteistä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois näkemystä, jonka 

mukaan pidän thaimaalaisen prostituoidun täydellistä vapaaehtoisuutta 

epätodennäköisenä. Se, ettei prostituoitu ole välttämättä uhri, ei takaa hänen 

toimintansa vapaaehtoisuutta. Tässä pääluvussa todettiin prostituution olevan 

yhteydessä myös markkinatalouden arvoihin ja jopa niiden yksi seuraus. Tämä 

johtuu siitä, että köyhien naisten ollessa elinolosuhteidensa vuoksi haavoittuvia ja 

alttiita monenlaiselle hyväksikäytölle, myös heidän seksuaalisuutensa tulee 

mahdolliseksi hyödyntää ja saattaa kaupankäynnin alaisuuteen.  

Mitä tässä pääluvussa sanottu merkitsee thaimaalaisen prostituution 

kannalta, antavatko prostituoitujen olosuhteet aihetta puhua heihin kohdistuvasta 

seksuaalisesta riistosta? Millaisina thaimaalaisen kulttuurin, uskonnon ja 

yhteiskunnan osuus näyttäytyvät thaimaalaisen prostituution ja prostituoitujen 

valossa? Onko naisen ihmisyydellä sijaa thaimaalaisessa seksiteollisuudessa? 

Seuraavassa pääluvussa tarkoitukseni on nivoa yhteen tähän mennessä sanottua ja 

tarkastella edellä esittämiäni kysymyksiä thaimaalaisen sukupuolinäkökulman 

valossa. 
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3. MAKSULLISTA SEKSIÄ JA IHMISYYTTÄ. NAISEN IHMISYYS 

THAIMAALAISEN PROSTITUUTION VALOSSA  

 

 

Tämän pääluvun tehtävänä on selventää thaimaalaista sukupuolinäkökulmaa ja 

sukupuoli-ideologiaa sekä niiden yhteyttä thaimaalaiseen avioliittoon ja 

prostituutioon. Tässä pääluvussa kuvaan prostituution normalisoitumista 

seksualisoituneen yhteiskunnan seurauksena ja perustelen globaalin ja myös 

thaimaalaisen prostituution yleistymistä niin kutsutulla seksuaalipoliittisella 

libertarianismilla.  Tässä luvussa kiinnostuksen kohteena ovat myös naisten 

ihmisoikeudet, niiden toteutumismahdollisuudet sekä thaimaalaisen naisliikkeen 

periaatteet thaimaalaisen prostituution valossa. Keskeistä on thaimaalaisen 

feminismin määrittelyn ongelma ja thaimaalaisen naisaktivismin erot ja 

yhtäläisyydet länsimaisen feminismin kysymyksenasetteluihin. Kantavana 

teemana on naisen ihmisyyden tarkastelu thaimaalaisen prostituution valossa 

liittämällä se uskonnollisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin näkökulmiin. Tässä 

pääluvussa tarkastelemani kysymykset pohjautuvat prostituutiota suorasti ja 

epäsuorasti käsittelevän kirjallisuuden sekä ihmisoikeusasiakirjojen ja 

järjestönäkökulmien laajaan hyödyntämiseen. Tähän mennessä laajasti 

viittaamieni Van Esterikin, Barryn, Brownin, Truongin ja Skrobanekin lisäksi 

erityisesti sukupuolikulttuuria tutkineen Sari Näreen tutkimukset ovat tämän 

luvun analyysiosassa teoreettisesti kiinnostavia ja aiheeni kannalta tärkeitä. 

Luvussa 3.1. valotan thaimaalaista sukupuolinäkökulmaa 

buddhalaisen sukupuoli-ideologian näkökulmasta ja kytken sen osaksi 

prostituutioproblematiikkaa. Luvussa 3.2. tarkastelen seksuaalista riistoa 

seksualisoituneen yhteiskunnan ja normalisoituneen prostituution perustana. 

Lisäksi analysoin sukupuolten välisiä (valta)suhteita laajasti thaimaalaisen 

avioliiton, perheen ja uskonnon näkökulmasta. Luvussa 3.3. syvennän aiemmissa 

luvuissa sanottua tarkastelemalla prostituutiota miehen viettiperusteisena 

oikeutena seksuaalipoliittisen libertarianismin näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen 

seksuaalisen vapautumisen ongelman yhteyttä prostituutioon ja suhteutan sen 

thaimaalaiseen seksiteollisuuteen sekä prostituoitujen yhteiskunnalliseen asemaan. 

Luku 3.4. on analyysiosan viimeinen, ja tarkastelen siinä naisen eli prostituoidun 

ihmisoikeuksia, niiden toteutumista ja naisen ihmisyyttä thaimaalaisen 

prostituution valossa. Lisäksi pohdin thaimaalaisen feminismin määrittelemisen 
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ongelmaa sekä thaimaalaisen naisaktivismin eroja ja yhtäläisyyksiä länsimaiseen 

feminismiin. 

 

 

3.1. Thaimaalainen sukupuolinäkökulma. Buddhalaisen sukupuoli-ideologian 

perusteet ja thaimaalainen sukupuolidiskurssi 

 

Thaimaalaista yhteiskuntaa feministisestä näkökulmasta tutkineen sosiologi Penny 

Van Esterikin mukaan buddhalaisuus on keskeinen osa thaimaalaista identiteettiä. 

Buddhalaisuus ilmenee yksilöiden vahvana kunnioituksena kansakuntaa, uskontoa 

ja Thaimaan monarkiaa kohtaan. Koska buddhalaisuus on thaimaalaisen 

identiteetin olennainen osa, se on keskeinen myös thaimaalaisten sukupuoliroolien 

ja sukupuolten välisten suhteiden ymmärtämisessä ja määrittämisessä.166 Truongin 

mukaan buddhalaisuuden kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää sekä sen 

ideologian että sosiaalisten olosuhteiden huomioonottamista.167  

Kam Weng Ngn mukaan aasialaiset itse korostavat kansainvälisissä 

keskustelufoorumeissa sosiaalista yhteisöllisyyttä ja kansalaisten velvollisuuksia 

yhteisöään kohtaan.168 Kansallismielisyys, kurinalaiset ja ahkerat ihmiset, vahvat 

moraaliarvot sekä perhesiteet ilmentävät yhteiskunnan harmoniaa. Vahva 

kansallinen identiteetti on vahvan yhteisön merkki. Yhteiskunnan pitäminen 

orgaanisena kokonaisuutena ja yhteisön hyvinvoinnin korostaminen yksilön 

hyvinvoinnin edellytyksenä ovat samalla kritiikkiä länsimaista individualismia 

kohtaan. Kun lännen yksilöllisyys merkitsee aasialaisille pirstoutunutta 

yhteiskuntaa, aasialaisissa yhteiskunnissa luodaan elämälle merkityksiä 

yhteiskuntaan samastumisen kautta. Kam Weng Ng viittaa Sulak Sivaraksaan, 

jonka mukaan buddhalaiset kirjoitukset korostavat aasialaisille yhteiskunnille 

ominaisella tavalla yksilön velvollisuuksia, eivätkä niinkään oikeuksia. 

Sivaraksan mukaan ihmisoikeusarvoja ja -painotuksia kuitenkin on 

buddhalaisuuden perusperiaatteissa, kuten jalomielisyyden (dana), itsen ja toisten 

vahingoittamattomuuden (sila) sekä mielenrauhan jalostamisen (bhavana) 

ideoissa. Kam Weng Ngn mukaan buddhalaisuuden keskittyessä pitkälti 

spiritualiteettiin ja meditaatioon sen yhteiskunnalliset ja poliittiset vaikutukset 

                                                 
166 Van Esterik 2000, 95. 
167 Truong 1990, 131-132. 
168 Weng Ng 2007, 155. 
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ovat Thaimaassa, Sivaraksan huomioista huolimatta, vähäisiä. Siksi 

ihmisoikeusarvoja tulee johtaa thaimaalaiseen viitekehykseen muualta.169  

Thaimaan valtauskonto on theravada-buddhalaisuus, joka korostaa 

buddhalaisia kirjoituksia ja luostarilaitosta. Theravada-suuntaus on elävä ja 

muuttuva traditio.170 Sen käytännöt vaihtelevat yhteiskuntaluokan, alueen ja 

väestöryhmän171 mukaan. Buddhalaisuuden kanonisia ja kansanomaisia 

kirjoituksia voi tulkita monella tavalla.  Kuilu filosofisen buddhalaisen opin ja 

käytännön elämän välillä on kuitenkin suuri, eivätkä buddhalaisuuden paikalliset, 

vaihtelevat tulkinnat vastaa buddhalaisten kirjoitusten dogmaattisia suosituksia.172  

Van Esterikin mukaan thaimaalaiset naiset ovat olleet maassaan 

merkittäviä buddhalaisuuden säilyttäjiä ja instituution tukijoita. Thaimaassa ei ole 

tehtävään vihittyjä nunnia. Kuitenkin maallikkonaisten hengellinen asema 

opettajina, meditoijina ja rituaalien avustajina on ollut merkittävä.173 

Mieskeskeisen luostarivihkimyksen ja -järjestelmän (Sangha)174 vuoksi naisten 

merkitystä ei kuitenkaan ole kansallisesti arvostettu ja tunnustettu.175 Van Esterik 

viittaa Jit Poumisakiin, jonka mukaan buddhalaisuus on feodaalinen jäänne ja 

vallan väline, joka ei takaa yksilöille hengellistä eikä sosiaalista turvaa. Tämän 

vuoksi naisia kohdellaan halveksivasti ja heitä alistetaan. Thaimaassa munkkiutta 

feodaalisen järjestelmän instituutiona ovat tällä perusteella vastustaneet jotkin 

demokraattiset ryhmät sekä ruohonjuuritason kehitysyhteistyöntekijät.176 

Buddhalaisissa kirjoituksissa on paljon erilaisia suhtautumistapoja 

naisiin. Tämän vuoksi buddhalaisia tekstejä voidaan tulkita valikoivasti 

yksilöllisten tai kollektiivisten intressien mukaisesti. Van Esterik viittaa 

Sponbergiin, jonka mukaan buddhalaisissa teksteissä on neljä erilaista 

näkökulmaa, jotka muokkaavat naisiin kohdistuvia asenteita thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa. Institutionaalisessa androsentrismissa uskonnollinen 

institutionaalinen rakenne mahdollistaa vain miehen auktoriteetin ja naisen 

alistumisen. Askeettiselle misogynialle on ominaista vihamielinen asennoituminen 

                                                 
169 Weng Ng 2007, 156-157. 
170 Truong 1990, 132. 
171 Suurin osa Thaimaan väestöstä (4/5) on etnisiä thaita. Thaimaan vuoristoalueilla elää myös 
joitakin heimovähemmistöjä ja maassa on myös merkittävä malesialais- ja kiinalaisvähemmistö. 
The new encyclopaedia Britannica vol. 11 (15th edition), 668-669, 2002. 
172 Van Esterik 2000, 65. 
173 Truong 1990, 138; Van Esterik 2000, 75. Van Esterikin mukaan Buddha Siddhartha Gautaman 
aikana nunnia oli vielä runsaasti. Vaikka tämä perinne ei levinnyt Thaimaahan, se oli yleinen 
esimerkiksi Sri Lankassa 1000-luvulle saakka.  
174 Sanskritin kielen luostariyhteisöä merkitsevä sana 
175 Van Esterik 2000, 75. 
176 Van Esterik 2000, 83. 
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ja epäluuloisuus naista kohtaan. Sen mukaan nainen edustaa kontrolloimatonta, 

saastuttavaa seksuaalista voimaa. Soteriologisen inklusivismin mukaan myös 

naisella voi olla hengellisiä tavoitteita, eikä sukupuoli vaikuta yksilön 

mahdollisuuksiin valaistua. Soteriologisen androgynian mukaan buddhalaisuus on 

dynaaminen, kaikkia koskeva, vastakkaisuuksia välttävä ja hengelliseen 

yhdistymiseen pyrkivä tila. Sponbergin mukaan soteriologinen androgynia on 

hedelmällisin lähtökohta myös ja erityisesti buddhalaisen feminismin 

kehittämiselle.177 Tarkastelen buddhalaista feminismiä tämän analyysiosan 

luvussa 3.4. 

Van Esterik viittaa myös Grossiin, jonka mukaan buddhalaiset 

kirjoitukset eivät ole naisvihamielisiä, vaan näkemykset naisen ruumiin 

saastuttavuudesta ja korruptoivasta voimasta ovat peräisin brahmanistisesta 

traditiosta.178 Sen sijaan Truong pitää buddhalaisuutta naisvihamielisenä, koska 

naista pidetään siinä seksuaalisen halun aiheuttajana. Nainen on seksuaalisesti 

korruptoiva voima. Koska nainen halun aiheuttajana on epämääräinen uhka, 

naisiin suhtaudutaan pelokkaasti ja epäillen. Tämän vuoksi nainen on 

kategorisoitava ja häntä on kontrolloitava.179 

Soteriologisen inklusivismin
180 mukaan naisella voi olla hengellisiä 

tavoitteita. Identiteetin moninaisuus ja kuvitelma sen pysyvyydestä ovat vain 

vääriä uskomuksia. Yksilön hengellinen sitoutuminen ja kilvoittelu ovat 

ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta tärkeämpiä. Buddhalaisessa terminologiassa 

käsite dhamma on keskeinen. Se merkitsee totuuden eli persoonattomuuden ja 

kaiken pysymättömyyden tiedostamista. Persoonattomuus tarkoittaa, ettei 

yksilöllä ole kiinteää itseä. Yksilö ei tule yhä tietoisemmaksi itsestään 

persoonana. Hän voi ainoastaan hetkittäin tiedostaa kaiken, ennen kaikkea oman 

katoavaisuutensa. Ihmisen mieli on hallitsematon, mutta sitä voidaan kontrolloida 

meditaation avulla. Yksittäisiä tekoja ja niiden vaikutusta tulee pohtia, sillä se 

motivoi ja ohjaa yksilön käyttäytymistä. Soteriologisen inklusivismin mukaan 

korkean tietoisuuden tasolla ei ole sukupuolieroja. Nirvana, tila, jossa 

uudelleensyntyminen lakkaa, on kaiken katoavan ja ruumiillisen, maskuliinisen ja 

feminiinisen ruumiillisuuden ulkopuolella. Van Esterikin mukaan nirvanasta ei 

tule puhua mahdollisuutena molemmille sukupuolille, koska silloin ei ymmärretä 

                                                 
177 Van Esterik 2000, 71; Truong 1990, 137. 
178 Van Esterik 2000, 78. 
179 Truong 1990, 134, 138; Robinson 1984, 252. 
180 Van Esterik 2000, 71, 79. 



 60 

nirvanaa sellaisena kuin se on itsessään. Puhuttaessa valaistumisesta ei tule puhua 

sukupuolesta.181  

Karma on laaja buddhalainen käsite, jolla on perinteisesti selitetty 

sukupuolieroja thaimaalaisessa yhteiskunnassa. Van Esterikin mukaan karma 

merkitsee moraalista tai moraalitonta tekoa, ei teon seurausta. Mikäli karma 

nähdään thaimaalaisen sukupuoli-ideologian keskeiseksi käsitteeksi, sitä tulee 

tarkastella yksilön persoonattomuuden ja pysymättömyyden näkökulmasta. Ei ole 

tärkeää, vaikuttaako karma esimerkiksi siihen, että yksilö syntyy uudelleen 

naiseksi. Keskeistä on yksilön halu, joka määrittää hänen ruumiillisia, sanallisia ja 

mentaalisia tekojaan ja toimiaan. Teoilla on seurauksia nyt ja tulevaisuudessa, 

eikä niiden vaikutusta ihmisen elämään tule pelkistää yksinkertaiseksi syy-

seuraus-suhteeksi.182 

Truongin mukaan buddhalaisuudessa ovat olleet erityisen tärkeitä 

buddhalainen etiikka ja metafysiikka. Van Esterikin mukaan buddhalaisuutta 

pidetään suvaitsevana uskontona, mutta sen periaatteita on sovellettu vain vähän 

naisten aseman parantamiseksi. Theravada-buddhalaisuuden seksuaalieettinen 

opetus on niukkaa. Tämä johtuu siitä, että luostariselibaattia lukuun ottamatta 

seksuaalisuus on uskonnollisesti melko yhdentekevää.183  

Buddhalaisuuden mukaan seksi ei ole syntiä, eikä sitä määritellä 

yksiselitteisesti joko moraaliseksi tai moraalittomaksi toiminnaksi.184 Syömisen ja 

nukkumisen lailla seksi kuuluu ruumiillisiin toimintoihin. Seksuaalisuus ja seksi 

ovat osa luonnollista, katoavaa ja kärsimyksen alaista todellisuutta, johon ruumis 

kiinnittyy. Van Esterikin mukaan buddhalaisuus asennoituu seksuaalisuuteen 

negatiivisesti vain silloin, kun se on hengellisen edistymisen este tai vahingoksi 

itselle tai toisille. Sukupuolierojen ymmärtämiseksi yksilön seksuaalista 

käyttäytymistä tärkeämpää on erottaa toisistaan seksuaalisesti aktiiviset 

(tavallinen kansa) ja passiiviset (munkit) ryhmät. Nämä ryhmät poikkeavat 

toisistaan niihin kohdistuvien erilaisten sosiaalisten odotusten ja vaatimusten 

perusteella.185 

                                                 
181 Van Esterik 2000, 80-81; Halonen 1999, 257, 259. 
182 Van Esterik 2000, 74. 
183 Truong 1990, 132; Van Esterik 2000, 87-88. 
184 Truong 1990, 134; Van Esterik 2000, 87. 
185 Van Esterik 2000, 88. Van Esterikin mukaan buddhalaisuus ei ota moraalista kantaa homo- ja 
heteroseksuaalisen käyttäytymiseen, vaan molemmat ovat moraalisesti yhtä merkityksettömiä. 
Sekä homo- että heteroseksuaaliset suhteet ovat ongelmallisia, jos ne aiheuttavat kärsimystä itselle 
tai toisille. Kysymys on tällöin huonosta onnesta, ei moraalisesti pahoista tai tuomittavista teoista. 
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Van Esterikin mukaan naiskysymyksissä buddhalaisuutta on pidetty 

usein patriarkaalisena, naisia sortavana instituutiona. Teoksessaan Materializing 

Thailand Van Esterik kritisoi thaimaalaisen prostituution sosiaalitieteellistä 

tutkimusta siitä, ettei se ole ollut riittävän tiedollista ja poliittista.186 Tiedollisten ja 

poliittisten puutteiden vuoksi thaimaalaisesta yhteiskunnasta ei ole tehty 

perusteellista sukupuolianalyysia, jonka avulla teorioita voitaisiin soveltaa 

käytäntöön naisten aseman parantamiseksi. Alice Echolsin mukaan 

sukupuolianalyysin tulee edeltää seksuaalisuusanalyysia. Ymmärrys sukupuolista 

lisää ymmärrystä seksuaalisuudesta.187  

Thaimaalainen sukupuolitutkimus on ollut suhteellisen vähäistä, ja 

se on perustunut pitkälti länsimaisen sukupuolitutkimuksen 

kysymyksenasetteluihin.188 Van Esterikin mukaan länsimainen 

kysymyksenasettelu ei ole huomioinut tutkimuksessaan riittävästi Thaimaan 

kulttuurista monimuotoisuutta. Tämä ilmenee erityisesti sellaisten käsitteiden 

kohdalla kuten ruumis ja itse, jotka sukupuolittuvat yhteiskunnissa eri tavoin. Van 

Esterik kritisoi angloamerikkalaista sukupuolitutkimusta siitä, että se on tutkinut 

seksuaalisuutta poissulkevasti, vastakkaisten (binary) eikä toisiaan täydentävien 

(non-binary) elementtien kautta. Eri elementit poissulkeva malli ei sovi 

thaimaalaiseen sukupuolidiskurssiin, joka perustuu toisiaan täydentävien 

elementtien yhteensovittamiseen. Van Esterik viittaa tässä Thaimaan Naisten 

Kansalliseen Neuvostoon, joka korostaa naisten ja miesten komplementaarista 

tasa-arvoa. Neuvoston mukaan tasa-arvo toteutui vielä ennen 1900-luvun 

modernisaatiota. Nopeiden yhteiskunnallisten muutosten vuoksi 

komplementaarisen tasa-arvon toteutumisesta ei kuitenkaan enää voida puhua. 

Sukupuolitutkimuksessa keskeisiä ovat myös thaimaalaisen yhteiskunnan omat 

ideologiset ja materiaaliset lähtökohdat.189   

Koska suomen kielen käsitteellä sukupuoli on useita 

englanninkielisiä vastineita ja koska suurin osa työni tutkimusaineistosta on 

englanninkielistä, on kiinnitettävä huomiota siihen, millaisesta sukupuolesta 

puhutaan. Englanninkielinen käsite sex viittaa yksilön biologisiin ja fyysisiin 

ominaisuuksiin. Käsite gender puolestaan tarkoittaa yksilön sosiaalista 

sukupuolta, jossa naisen ja miehen roolit ovat sosiaalisesti tuotettuja ja ne 
                                                 
186 Van Esterik 2000, 169. Skrobanek & Boonpakdee & Janthakeero 1997, 18; Barry 1997, 18-19, 
85-86, 252. 
187 Van Esterik 2000, 56; Echols 1984, 50. 
188 Van Esterik 2000, 90, 201-202. 
189 Van Esterik 2000, 61, 202; Barry 1995, 11, 22, 26, 60, 67.  
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muotoutuvat sukupuolen perusteella. Sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja 

kulttuuriset tekijät vaikuttavat sukupuolirooleihin merkittävällä tavalla, kuten 

myös ikä, yhteiskuntaluokka ja etninen tausta. Sukupuoliroolit ovat opittuja ja 

niiden sisällöt vaihtelevat kulttuureittain. Biologisen sukupuolen sex ja sosiaalisen 

sukupuolen gender keskeinen ero on siinä, että yksilön sosiaalinen sukupuoli voi 

muuttua mutta biologinen ei.190  

Suomen YK-liiton pääsihteerinä vuosina 1963-1990 toimineen 

Hilkka Pietilän mukaan gender-käsite tuli osaksi kansainvälisiä 

kehityskysymyksiä 1980-luvulla. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, 

gender mainstreaming on käsite, joka yleistyi kansainvälisten järjestöjen 

kielenkäytössä 1990-luvulla. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella 

tarkoitetaan prosessia, jossa kaikkien suunniteltujen lainsäädännöllisten, 

poliittisten ja toiminnallisten ohjelmien vaikutuksia arvioidaan erikseen naisten ja 

miesten kannalta kaikilla tasoilla. Koska päämääränä on sukupuolten 

tasavertaisuus, sukupuolinäkökulma on sisällytettävä kaikkiin kysymyksiin. 

Sukupuolinäkökulman läpimurto merkitsi sen ymmärtämistä, ettei haluttuja 

kehityspoliittisia tuloksia voitu saavuttaa kohdistamalla huomio pelkästään 

naisten aseman parantamiseen. Myös miesten roolia ja asemaa oli muutettava. 

Pietilän mukaan gender-käsitteen avulla naisten aseman tutkiminen suhteessa 

miesten asemaan helpottui, sillä käsitteen avulla voitiin nähdä, millainen 

kehitysstrategia, -politiikka ja -käytäntö toimivat naisten parhaaksi.191 

Gender-käsite tuli YK -kieleen laadittaessa taustadokumenttia 

(kolmas maailmanselvitys naisten roolista kehityksessä) Pekingin 

konferenssiin192. Lopullisessa asiakirjassa Pekingin julistus ja toimintaohjelma 

tasa-arvon, kehityksen ja rauhan puolesta (Declaration and Platform for Action for 

Equality, Development and Peace) eli Pekingin toimintaohjelma193 vuodelta 1995 

gender -käsite vakiintui YK-kieleen virallisesti.194  

Pietilän mukaan gender -analyysi on tarpeellinen produktion ja 

reproduktion eli naisten työelämän sekä perheeseen, lapsiin ja kotiin kuuluvan 

työn erottamiseksi. Jotta sukupuolet voisivat saavuttaa keskinäisen 

tasavertaisuuden, niin sukupuoliroolit kuin yhteiskunnalliset perusinstituutiotkin 

                                                 
190 Pietilä 2006, 69. 2.uudistettu painos. 
191 Pietilä 2006, 66, 69. 2.uudistettu painos; Pentikäinen 2002, 552. 
192 Pietilä 2006, 59-73. 2.uudistettu painos. 
193 Pietilä 2006, 59. 2.uudistettu painos; IX.b.3. Pekingin julistus ja toimintaohjelma (otteita) osa I 
Pekingin julistus, Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja 2002, 572. 
194 Pietilä 2006, 62, 65. 2.uudistettu painos. 
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on organisoitava uudelleen.195 Muun muassa Iris Marion Young on kritisoinut 

gender-analyysia pitämällä gender-käsitettä yksilön identiteetin kannalta 

hyödyttömänä.196 Youngin mukaan biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 

erottaminen perinteisen gender-analyysin tavoin ei ole mielekäs, eikä sosiaalisen 

sukupuoli-identiteetin kuvaaminen ole tarpeellista. Tämän vuoksi Young käyttää 

käsitettä eletty ruumis (lived body)197, joka pyrkii välttämään yhtäältä biologisen 

reduktionismin ja toisaalta sosiaaliseen sukupuoleen yhdistetyn essentialismin. 

Young viittaa myös Butleriin, joka kyseenalaisti gender-analyysin feministisen 

teorian motiivin: kun gender-analyysi on lähtökohdaltaan varsin poliittinen, eletty 

ruumis pyrkii kuvaamaan fyysisesti erilaisia ruumiita, jotka kokevat ja toimivat 

tietyissä sosio-kulttuurisissa konteksteissa eri tavoin. Youngin mukaan eletty 

ruumis on gender-käsitettä rehellisempi, koska se viittaa tietyistä fysiologisista 

faktoista, kuten seksuaalisuudesta ja reproduktiosta, syntyviin erilaisiin 

kokemuksiin. Eletty ruumis tarjoaa myös gender-käsitettä paremmat välineet 

teoretisoida sukupuolittunutta subjektiivisuutta pyrkimällä ymmärtämään sitä, 

mitä naisena oleminen merkitsee yksilön kokemuksellisuuden kautta. Young ei 

kuitenkaan hylkää gender-käsitettä täysin, sillä hänen mukaansa se kuvaa 

sosiaalis-historiallisia struktuureja ja sen konsepteja, kuten vapautta ja 

hyvinvointia, eletyn ruumiin käsitettä paremmin. Tämän vuoksi gender-kategoria 

tulee uudistaa puhumalla sen sijaan eletyistä ruumiista tietyissä sosiaalisissa 

konteksteissa.198 

Millainen on thaimaalainen sukupuolidiskurssi ja mitä eletyn 

ruumiin kokemuksellisuus voisi merkitä naisen ja prostituoidun kannalta? Van 

Esterikin mukaan thaimaalainen sukupuolijärjestelmä perustuu biologisen 

sukupuolen (mies - nainen), sosiaalisen sukupuolen (maskuliinisuus - 

feminiinisyys) ja seksuaalisen suuntautumisen (hetero- ja homoseksuaalisuus) 

kategorioihin. Seksuaalisessa suuntautumisessa yksilöllä on seksuaalista 

liikkumavaraa, eikä hetero- tai homoseksuaalisuus ole siksi välttämättä yksilön 

ainoa seksuaalisuusstrategia. Seksuaalinen liikkumavara koskee ensisijaisesti 

miehiä. Thaimaalaisessa sukupuolijärjestelmässä homoseksuaaliset teot tai 

homoeroottinen käytös eivät välttämättä tee miehestä homoseksuaalia eivätkä 

vähennä hänen maskuliinisuuttaan. Ajatus homoseksuaalisesta käytöksestä jopa 
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miehen ”meriittinä” poikkeaa siksi vahvasti länsimaisesta vastakkaisuuksia 

korostavasta sukupuolitutkimuksesta.199 

Van Esterikin mukaan thaimaalainen sukupuoli-identiteetin malli on 

kehoperusteinen (body based) ja kontekstisidonnainen. Kehoperusteisuus 

merkitsee ruumiillistunutta itseä, johon materiaaliset olosuhteet ja psykologiset 

prosessit vaikuttavat. Thaimaassa onkin hyvin tavallista, että yksilön sukupuoli-

identiteetti voi vaihdella kontekstin mukaan.200 Tilanne määrittää käytöstä ja 

ihmisellä on vapaus valita ja ilmaista seksuaalisuuttaan eri tavoin. Seksuaalisuus 

on siten muuttuva ja väliaikainen prosessi, joka ilmenee interaktiivisena suhteena 

tosiin ihmisiin. Ihmisen sisin, itse, ei tule näkyviin, vaan se pysyy muilta piilossa 

ja tuntemattomana. Van Esterikin mukaan muuttuvat seksuaali-identiteetit ja 

sukupuolittuneet pinnat ovat thaimaalaisessa kulttuurissa tyypillisiä ja tarkoin 

harkittuja.201  

Seksuaalisuuden säännönmukaisuuden puutteen yhteydessä Van 

Esterik viittaa Embree’hen, joka tulkitsee sen merkitsevän pirstoutunutta 

individualismia ja löyhiä yhteisiä struktuureja.202 Puhuessaan 

säännönmukaisuuden puutteesta Van Esterik tarkoittaa mielestäni nimenomaan 

pysyvän seksuaalisuusstrategian puutetta. Van Esterik kysyykin, millainen on 

ruumiin ontologinen asema sukupuolittuneiden pintojen ja vaihtelevien 

identiteettien alla? Koska länsimaista individualismia ei sinänsä ole pidetty 

thaimaalaiselle ajattelulle tyypillisenä, mielestäni voi myös kysyä, millaista 

thaimaalainen individualismi tämän perusteella on? Koska Thaimaata pidetään 

siellä vallitsevan seksuaalisen monimuotoisuuden takia suvaitsevana maana, mitä 

tämä suvaitsevaisuus oikeastaan on ja miten se tulkitaan?203  

Van Esterikin mukaan vaihtelevat sukupuoli-identiteetit vahvistavat 

buddhalaista näkemystä, jonka mukaan ruumis ja siinä manifestoituva itse ovat 

lopulta vain katoavaa harhaa.204 Tässä Van Esterikin tutkimustulokset ovat 

johdonmukaisia. Koska buddhalaisuus korostaa ihmisen persoonattomuutta ja 

                                                 
199 Van Esterik 2000, 178, 202, 216.  
200 Van Esterik 2000, 215. Van Esterikin mukaan kahden biologisen sukupuolen (mies - nainen) 
lisäksi thaimaalainen sukupuolidiskurssi tunnustaa myös ”kolmannen sukupuolen” eli 
transsukupuolen, joka ei ole nainen eikä mies vaan molempia. Van Esterikin mukaan tämä 
kolmannen sukupuolen kategoria on haaste perinteiselle länsimaiselle, sukupuolten eroja 
korostavalle ajattelulle. Thaimaan kontekstissa transsukupuolisuus on ainoastaan miehille 
mahdollinen erivapaus ja sukupuolittuneen vallan väline ilmaista seksuaalisuutta monipuolisesti.  
201 Van Esterik 2000, 203-207; Barry 1995, 182-183. 
202 Van Esterik 2000, 214. 
203 Barry 1995, 54, 55; Van Esterik 2000, 214. 
204 Van Esterik 2000, 221. 
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kaiken pysymättömyyttä, Van Esterikin näkemys muilta piilotettavasta itsestä on 

mielestäni myös ongelmallinen. Miksi Van Esterik puhuu nimenomaan itsestä, jos 

itseä ei kuitenkaan ole? Jos sekä henkinen että ruumiillinen olemus ovat 

buddhalaisen näkemyksen mukaan katoavaisia, miten tähän ajatteluun sopii 

näkemys itsestä, jota ei tule paljastaa?  

Mikäli vaihtelevien sukupuoli-identiteettien yhteydessä halutaan 

puhua individualismista, se ei voi buddhalaisessa persoonattomuuden kontekstissa 

merkitä käsitteellisesti samaa kuin länsimaisessa viitekehyksessä määritelty 

individualismi, vaan se tulee määritellä uudelleen. Mielestäni thaimaalaisesta 

individualismista on mahdollista puhua, sillä ajattelen, ettei buddhalaisen 

käsitteen ei-itse
205 uskonnonfilosofis-teoreettinen merkitys sulje pois minän tai 

itsen kokemusta käytännössä. Minän suojelua pidetään usein edellytyksenä 

prostituoidun ammatissa selviämiselle. Suojeleeko myös thaimaalainen 

prostituoitu omaa minäänsä, vaikka se ei ole uskonnollisesti tärkeä? Onko itse 

ainoastaan länsimaisen ihmiskäsityksen puitteissa relevantti, todellinen ja pysyvä? 

Jos itseä ei ole, thaimaalaisten prostituoitujen kokemukset eivät voi olla päteviä ja 

aitoja. Tämä ei kuitenkaan voi pitää paikkaansa prostituoitujen tapauskertomusten 

perusteella, joista henkilökohtaisen kärsimyksen tematiikka kumpuaa lähes 

poikkeuksetta. Mikäli itse siis oletetaan relevantiksi prostituoitujen 

tapauskertomusten perusteella, itsen käsittämisen täytyy - ainakin joiltain osin - 

poiketa thaimaalaisessa viitekehyksessä siitä, miten se käsitetään länsimaisessa 

viitekehyksessä. 

Miten ruumis on thaimaalaisen sukupuolidiskurssin mukaan 

yhteydessä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden eri aspekteihin? Myydäänkö ja 

ostetaanko prostituutiossa ruumista, ihmistä vai jotakin muuta? Mary S. 

Calderonin mukaan lapset sosiaalistuvat yhteisöön kunkin kulttuurin omien 

sääntöjen mukaisesti. Ruumiinsa välityksellä lapsi erottaa itsensä muista ja 

tunnistaa itsensä biologisesti tytöksi tai pojaksi. Jo varhain kasvattajat, kuten 

vanhemmat ja opettajat, kohdistavat lapsiin suuren määrän sanattomia viestejä, 

jotka vaikuttavat suuresti lasten sukupuoli-identiteetin kehittymiseen. Kasvattajien 

asenteet tytölle ja pojalle sopivasta käyttäytymisestä erityisesti sosiaalisissa 

tilanteissa ovat usein tiedostamattomia. Sosiaalisen sukupuolen stereotypiat 

vahvistuvat, kun tytöiltä odotetaan mukautuvaisuutta, kiltteyttä ja uhrautumista 

                                                 
205 Van Esterik 2000, 203. 
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mutta samalla pojille sallitaan esimerkiksi fyysisesti rajummat leikit ja jopa 

uhmakkuus.206   

Van Esterikin mukaan eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa 

tutkimustraditiossa seksuaalisuus on perinteisesti määrittänyt yksilön 

sukupuolisuutta. Vaikka ruumis on myös thaimaalaisessa diskurssissa yksilön 

seksuaalisen sosiaalistumisen perusta, seksuaalisuus ei ole sukupuolen 

määrittelemisen tärkein kriteeri. Van Esterik puhuu ruumiillisesta tietoisuudesta, 

joka merkitsee itsekuria ja ruumiin tärkeyttä inhimillisissä ja sosiaalisissa 

suhteissa. Vaikka ihmiset ovat sukupuolittuneita ja sukupuoli määrittää biologista 

ruumista, sukupuolta ja ruumista ei kuitenkaan tule sitoa vain ruumiillisuuteen.207 

Vaikka ruumiit ovat katoavaisia ja sinänsä merkityksettömiä, ne ovat silti 

yhteydessä yksilön karmaan. Naiseksi ei toivota synnyttävän. Miehen ruumis on 

siksi naisen ruumista varmempi merkki yksilön paremmasta karmasta.208 

Barryn mukaan yksilö on ruumiin kautta yhteydessä sekä itseensä 

että ulkoiseen maailmaan.209 Ruumiinsa kautta yksilö samastuu maailmaan ja 

ihmisiin sekä erottautuu niistä. Ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman erottaminen 

toisistaan tai näiden maailmojen riistäminen häneltä ovat väkivaltaisia tekoja. 

Tämän vuoksi ruumiin vahingoittaminen merkitsee myös itsen vahingoittamista. 

Koska jokaisella ihmisellä on erilaisia ruumista ja mieltä koskevia inhimillisiä 

tarpeita, niiden tyydyttäminen on yksilön terveyden ja hyvinvoinnin keskeinen 

edellytys. Ruumiin ja mielen koskemattomuus ovat yksilön itsetietoisuuden ja 

itsensä hyväksymisen ehtoja.210 

Barryn mukaan yhteys omaan ruumiiseen merkitsee yksilön 

mahdollisuutta määrittää, mitä hän on. Tämän lisäksi yksilöllä tulee myös olla 

oikeus määrittää, mitä hän ei ole. Ihmisen ruumiin ja mielen vahingoittaminen ja 

hänen itsemääräämisoikeutensa riistäminen tuhoavat inhimillisen kokemuksen. 

Tämän vuoksi riistäminen vaarantaa keskeiset ihmisyyteen kuuluvat kysymykset, 

kuten ”kuka minä olen?” ja ”kuka voin olla?”. Naisen sortaminen perustuu 

puolestaan hänen biologiseen ominaisuuteensa tuottaa jälkeläisiä. 

                                                 
206 Calderone 1984, 131-132; Van Esterik 2000, 39, 205. 
207 Van Esterik 2000, 205, 212-215. Analysoidessaan ruumista ja ruumiillisuutta thaimaalaisessa 
kontekstissa Van Esterik viittaa Michel Foucault’hon, jonka mukaan yhteys ruumiiseen 
saavutetaan seksuaalisuuden kautta. Van Esterikin mukaan asia on päinvastoin; yhteyttä 
ruumiiseen ei tule tavoitella seksuaalisuuden kautta, vaan vasta ruumiin kautta voi saavuttaa 
yhteyden seksuaalisuuteensa. Foucault’ille ensisijaista on siksi seksuaalisuus ja Van Esterikille 
ruumiillisuus. 
208 Barry 1995, 182. 
209 Barry 1995, 25. 
210 Barry 1995, 26, 28.  
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Reproduktiivisen tehtävänsä vuoksi nainen on sidottu fyysiseen todellisuuteen 

tiukemmin kuin mies. Siksi naisesta tulee ”toinen”, omasta historiastaan ja 

inhimillisestä kokemuksestaan erotettu. Keskeinen kysymys on, miten yhteisöt 

tukevat ja vahvistavat inhimillisiä oikeuksia ja naisten mahdollisuuksia toteuttaa 

niitä. Täysi ihmisyys edellyttää täysiä oikeuksia.211 Tarkastelen seksuaalista 

riistoa thaimaalaisen yhteiskunnan ja prostituution näkökulmasta seuraavaksi. 

 

 

3.2. Aviollisesta feodalismista julkiseen prostituutioon. Seksuaalinen riisto 

seksualisoituneen yhteiskunnan ja normalisoituneen prostituution perustana 

 

Tässä luvussa seksuaalisen riiston määritelmät perustuvat laajalti Barryn 

tutkimuksiin. The Prostitution of sexuality -teoksensa loppuun Barry on liittänyt 

seksuaalisen riiston vastaisen yleissopimusluonnoksen (1994), jonka 

tarkoituksena oli toimia uuden kansainvälisen lain pohjana naisten aseman 

parantamiseksi.212 Koska luonnoksessa käsitellään seksuaalista riistoa varsin 

laajasti, olen katsonut tarpeelliseksi viitata tässä luonnoksen joihinkin artikloihin. 

Luonnos perustuu osittain YK:n kansainväliseen ihmisoikeusjulistukseen, ja 

seksuaalinen riisto on määritelty siinä toiminnaksi, jossa 

 
henkilö(t) toisen henkilön seksuaalisuutta hyväksikäyttämällä saa(vat) itselleen 
seksuaalista tyydytystä, taloudellista tai muuta hyötyä siten, että toiminnan 
kohteena olevan henkilön ihmisarvo, tasa-arvo, autonomia, sekä psyykkinen ja 
fyysinen hyvinvointi vaarantuvat.213 

 

Yleissopimusluonnoksessa määritelty seksuaalinen riisto ilmenee muun muassa 

tyttöihin sukupuolensa perusteella kohdistuvina lapsenmurhina, joissa naisen 

elämä kielletään. Seksuaalinen riisto ilmenee myös naisten epäinhimillisenä 

alistamisena muun muassa pornografiassa, prostituutiossa, seksuaalisessa 

väkivallassa ja ahdistelussa, pakkosterilisaatiossa, raiskauksessa ja ihmiskaupassa. 

Lisäksi seksuaalinen riisto ilmenee julkisena tai peitettynä seksuaalisena 

hyväksikäyttönä ja kiduttamisena, esimerkiksi silpomisena. Myös järjestetyt 

avioliitot ovat yksi riiston muoto. Toisen artiklan mukaan seksuaalisen riiston 

                                                 
211 Barry 1995, 27, 85, 281. 
212 Barry 1995, 321. 
213 “Sexual exploitation is a practice by which person(s) achieve sexual gratification, or financial 
gain, or advancement, through the abuse of a person’s sexuality by abrogating that person’s human 
right to dignity, equality, autonomy, and physical and mental well-being”. Proposed Convention 
Against Sexual Exploitation 1994, article 1; Barry 1995, 326. 
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maailmanlaajuiset ilmenemismuodot eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan edellä 

mainittuihin.214 

Yleissopimusluonnoksen kolmas artikla määrittelee prostituution 

 

naisen ruumiin käyttämiseksi hyödykkeenä, joka voidaan ostaa, myydä tai vaihtaa 
yleensä maksua vastaan siten, että tilapäinen prostituutio, katuprostituutio, sosio-
kulttuurisesti oikeutettu prostituutio, bordellien toiminta, sodanaikainen 
prostituutio, kehitysprostituutio, pornografia, seksiturismi ja niin kutsuttujen 
postimyyntimorsianten markkinointikin täyttävät edellä mainitut prostituution 
kriteerit.215 

 

Barryn mukaan prostituutio seksuaalisen riiston muotona ei sovi yhteen YK:n 

ihmisoikeusjulistukseen sisältyvien ihmisarvon ja ihmisyyden periaatteiden 

kanssa. Sari Näre viittaa prostituutiomääritelmässään Margaretha Järviseen 

sanomalla, että ”sukupuolitoiminnan kaupallisuus, promiskuitiivisuus, 

valikoimattomuus, emotionaalinen etäisyys sekä satunnaisuus ja lyhytaikaisuus” 

ovat niin ikään prostituution keskeisiä kriteerejä.216 

Luonnoksen neljäs artikla viittaa YK:n sopimusvaltioihin, jotka 

tuomitsevat naisten ja lasten seksuaalisen riiston sen kaikissa muodoissa ja 

sitoutuvat yksimielisesti laatimaan sellaisia yhteiskunnallisia toimintatapoja ja 

käytänteitä, jotka takaavat yksilönvapauden suojelemalla jokaisen ihmisen 

seksuaalista eheyttä ja autonomiaa. Niin ikään neljäs artikla määrittelee 

seksuaalisen riiston kannalta erityisen haavoittuvat ihmisryhmät, joita ovat muun 

muassa vähemmistö- ja alkuperäiskansat, maaseudun naiset ja siirtolaiset, etnisesti 

ja sosiaalisesti syrjäytetyt naiset, vapaakauppa-alueiden naistyöntekijät sekä 

seksityöläiset. Myös lapset, vanhukset sekä fyysisesti ja psyykkisesti kyvyttömät 

naiset ovat alttiita seksuaaliselle riistolle. Haavoittuvat ryhmät kokevat 

seksuaalista riistoa erityisesti aseellisten konfliktien aikana, luonnonkatastrofien 

yhteydessä, köyhyydessä217, poliittisessa ja siirtolaisvankeudessa, laitoshoidossa 

                                                 
214 Proposed Convention Against Sexual Exploitation 1994, article 2; Barry 1995, 326; Alkio & 
Tuominen 2004, 4. Toinen tarkistettu painos. 
215 “Prostitution is the use of a woman’s body as a commodity to be bought, sold, exchanged, not 
always for money, and includes casual prostitution, street prostitution, prostitution sanctioned by 
socio-cultural practices, brothels, military prostitution, development prostitution, pornography, sex 
tourism, and mail-order bride markets”. Proposed Convention Against Sexual Exploitation 1994, 
article 3; Barry 1995, 327; Ks. prostituution määrittelystä myös johdanto s. 4.  
216 Näre 1994, 45-46; Alkio ja Tuominen 2004, 6. Toinen tarkistettu painos. 
217 IX.B.3 Pekingin julistus ja toimintaohjelma (otteita) osa II, 4.A. Naiset ja köyhyys artikla 47; 
Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja 2002, 584. 
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sekä joissakin insestiä, väkivaltaa sekä pakko- ja lapsiavioliittoja harjoittavissa 

perheyhteisöissä.218  

Viidennen artiklan mukaan YK:n sopimusvaltioiden tulee rangaista 

naisten riistoon syyllistyviä kehittämällä oikeudellisia sanktioita. Seksuaalisen 

riiston uhreille tulee taata mahdollisuus oikeudenkäyntiin riistoon syyllistynyttä 

vastaan. Prostituoitujen asemaa parantavien laillisten toimien tulee viidennen 

artiklan mukaan olla sellaisia, ettei esimerkiksi naisen seksuaalihistoriaa voida 

käyttää häntä itseään vastaan. Myös laittomien siirtolaisnaisten asema on 

turvattava. Myöskään seksuaaliseen riistoon syyllistyneen kunnia (kunniamurha) 

tai asema (isä, aviomies, työnantaja) suhteessa naiseen ei artiklan mukaan voi olla 

naisiin kohdistuvan riiston tai väkivallan peruste tai sen puolustus.219  

Barryn mukaan prostituoidut tulee nähdä asiakkaidensa heihin 

kohdistaman seksuaalisen riiston kohteina. Asiakkaiden rankaiseminen merkitsee 

kaiken prostituution tekemistä laittomaksi. Tätä näkökulmaa Barry nimittää 

feministiseksi ihmisoikeusnäkökulmaksi, ja sillä voidaan välttää prostituoitujen 

leimaaminen rikollisiksi.220 Kuudennen artiklan mukaan YK:n sopimusvaltioiden 

tulee vastustaa prostituution laillistavaa politiikkaa ja lainsäädäntöä. Artiklan 

mukaan prostituutio on seksuaalisen riiston muoto, jonka harjoittamisesta tulee 

rangaista henkilöä, joka prostituoidun tahdosta tai tahdonvastaisuudesta 

riippumatta syyllistyy paritukseen hyötymällä siitä taloudellisesti. Tilojen 

vuokraamisen prostituutioon tulee olla rangaistavaa, samoin seksuaaliseen riistoon 

syyllistyneille asiakkaille on säädettävä rangaistuksia. Koska kuudennen artiklan 

mukaan myös pornoteollisuus edistää seksuaalista riistoa, sen tuottajat, levittäjät 

ja ostajat on saatettava myös vastuuseen.221 

Luonnoksen seitsemännen artiklan mukaan YK: sopimusvaltioiden 

tulee vastustaa naisten seksuaalista riistoa edistävää kehityspolitiikkaa ja 

käytäntöjä. Sen sijaan on harjoitettava sellaista valtionpolitiikkaa, joka takaa myös 

naisille mahdollisuuden hyötyä talouden kasvusta. Naisilla tulee olla oikeus tehdä 

työtä ja saada siitä palkkaa. Artiklan mukaan lainsäädännöllisten toimenpiteiden 

avulla tulee kieltää seksiturismi ja rangaista sitä organisoivia tahoja. Toimenpiteet 

seksiturismin poistamiseksi tulee kohdistaa sekä maihin joista seksituristit tulevat 

että maihin joihin he matkustavat. Seksuaalisen riiston ehkäisemiseksi tulee 
                                                 
218 Proposed Convention Against Sexual Exploitation 1994, article 4; Barry 1995, 327-328; Alkio 
ja Tuominen 2004, 19. Toinen tarkistettu painos.  
219 Proposed Convention Against Sexual Exploitation 1994, article 5; Barry 1995, 328. 
220 Barry 1995, 298-299. 
221 Proposed Convention Against Sexual Exploitation 1994, article 6; Barry 1995, 328-329. 
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käynnistää myös erilaisia sosiaalista ja kulttuurista oikeudenmukaisuutta edistäviä 

kasvatuskampanjoita ja -ohjelmia.222 

Mielestäni edellä esitellyt yleissopimusluonnoksen artiklat 

määrittelevät ja perustelevat seksuaalisen riiston, sen ilmenemismuodot, 

prostituution naisten kaupallisena hyödyntämisenä sekä toimet seksuaalisen 

riiston maailmanlaajuiseksi vähentämiseksi varsin monipuolisesti. Ihanteet naisten 

seksuaaliseen riistoon puuttumiseksi ovat korkealla, mutta voidaanko niiden sanoa 

toteutuvan? Voisiko luonnoksen artikloilla olla merkitystä thaimaalaisen 

prostituution kannalta ja siihen puuttumiseksi?  

Barryn mukaan seksuaalisen riiston ymmärtäminen on tärkeää 

prostituution ja seksiteollisuuden ymmärtämiseksi. Seksuaalisessa riistossa nainen 

alennetaan seksuaaliobjektiksi. Yhteiskunnan seksualisoituminen puolestaan 

merkitsee yhteiskunnan kyllästämistä seksillä esimerkiksi pornografisesti ja 

prostituutiossa, joissa naisen halu on miehen halulle alisteinen223. 

Seksualisoituneessa yhteiskunnassa naisen sosiaalista julkisuuskuvaa leimaa siksi 

seksuaalinen saatavuus. Seksuaalinen essentialismi merkitsee naisen redusoimista 

seksuaaliseksi hyödykkeeksi. Sen tunnusmerkki on kaikille yhteinen ja saatavilla 

oleva naisen ruumis.224 Barryn mukaan erityisesti sodanaikaisessa prostituutiossa 

tapahtuu seksuaalista hyväksikäyttöä, joka vaikuttaa vahvasti nykypäivänkin 

prostituutioon. Myös Näre ajattelee kaupallisen seksin yhdistyvän sodankäyntiin: 

sotateollisuus ylläpitää bordelleja. Prostituution ja militarismin yhteyden syynä 

Näre pitää väkivallan psykodynamiikkaa, joka perustuu naista alistaviin 

seksistisiin asenteisiin.225 Tämän tutkimuksen puitteissa en syvenny sodankäynnin 

ja prostituution sinänsä kiinnostavaan ja tärkeään problematiikkaan laajemmin, 

vaan tarkoituksena on osoittaa naisiin kohdistuvan riiston perustuminen 

sukupuolittuneeseen vallankäyttöön thaimaalaisessa(kin) prostituutiossa. 

Barryn mukaan miehet eivät ole seksualisoituneessa yhteiskunnassa 

objekteja, vaan yksilöllisiä toimijoita. Koska miehiä ei määritellä ruumiin kautta, 

heidän identiteettiään määrittää se, mitä he tekevät. Seksualisoitunut yhteiskunta 

ei siksi ole sukupuolten kannalta tasa-arvoinen. Van Esterikin mukaan 

prostituution kannanotot ovat thaimaalaisessa yhteiskunnassa yhtä lailla 

sukupuolittuneita. Tämä tarkoittaa, että julkisessa keskustelussa miesten asemaa ei 
                                                 
222 Proposed Convention Against Sexual Exploitation 1994, article 7; Barry 1995, 329-330; Pietilä 
2006, 28. 2.uudistettu painos; Pietilä 1991, 50, 121. 
223 Näre 1994, 56. 
224 Barry 1995, 1, 21-22, 319; Rubin 1984, 275-276. 
225 Barry 1995, 123-124; Näre 1994, 58. 
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problematisoida eikä mies/poikaprostituoituja huomioida, koska prostituoitujen 

kategoriaan sisällytetään vain naisia. Prostituoitujen kategorian rajautuminen vain 

naisia koskevaksi johtuu siitä, että prostituution ei thaimaalaisessa kulttuurissa 

katsota määrittävän miehen identiteettiä, vaan miehillä on oikeus suhtautua 

seksiin kevyenä viihteenä, jota ei tarvitse ottaa liian vakavasti. Van Esterikin 

mukaan mies/poikaprostituoidut ovat kuitenkin saaneet Thaimaassa jo jonkin 

verran uudenlaista näkyvyyttä, ja myös heidän asemaansa on alettu kiinnittää 

huomiota. Barry väittää, että sukupuolinen hierarkia ja seksualisoituminen ovat 

miehisen vallan kyseenalaistamattomia poliittisia saavutuksia. Feministisen 

lähestymistavan mukaan seksuaalisen riiston muodot ja luonne täytyy tunnistaa ja 

paljastaa, jotta patriarkaalinen valta voitaisiin konstruoida uudelleen sosiaalisesti 

ja sukupuolisesti tasa-arvoiseksi.226 

Seksuaalisuus konstruoidaan sosiaalisesti niin, että sosiaaliset normit 

ja arvot muokkaavat sitä patriarkaalisen järjestelmän säilyttämiseksi. Yhteiskunta 

edeltää seksuaalisuutta muodostamalla puitteet seksuaalisuuden yksilölliselle 

toteuttamiselle.227 Seksuaalinen vaihto tapahtuu sosiaalisesti konstruoidussa 

seksuaalisuudessa. Seksuaaliset impulssit ja tarpeet saavat muodon vasta 

yhteiskunnassa, eivätkä ne ole olemassa ennalta määrätysti ennen yhteiskuntaa. 

Miehiset seksuaaliset tarpeet eivät sinänsä ole seksuaalisen vaihdon ja 

sukupuolisuhteiden perusta, vaan sosiaalisesti konstruoitunut riisto synnyttää ja 

ylläpitää juuri tietynlaista seksuaalista käyttäytymistä.228 

Seksualisoituneen yhteiskunnan yksi tunnusmerkki on prostituution 

normalisoituminen niin, että seksuaalisuus ja seksi muuttuvat ja siirtyvät 

yksityisestä (avioliitosta) julkiseksi (prostituutio). Koska perinteisessä avioliitossa 

aviomiehen omistussuhde vaimonsa ruumiiseen on ”normaali” ja 

kyseenalaistamaton, naisen ruumis on helppo normalisoida myös julkisesti 

saatavaksi. Truongin ja Vuolan mukaan aristoteeliset sukupuolten eriarvoisuutta 

korostavat valtasuhteet (isäntä - orja, mies - vaimo, isä - lapsi) ilmentävät 

polarisoituneita sukupuolirooleja, jotka korostavat miehen aktiivisuutta ja naisen 

passiivisuutta. Aristoteelinen ihmiskuva on siksi kaksijakoinen – nainen edustaa 

päinvastaista kuin mies, eli kielteistä ja ei-toivottavaa. Erilaisuutta korostava 

asetelma merkitsee tässä tapauksessa eriarvoisuutta.229  

                                                 
226 Barry 1995, 26, 29, 281; Van Esterik 2000, 178. 
227 Van Esterik 2000, 214-215.  
228 Barry 1995, 55; Weeks 1981, 38. 
229 Vuola 1994, 214-215; Barry 1995, 55; Truong 1990, 44-45; Weeks 1981, 143. 
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Naisten seksuaalioikeuksia käsittelevässä artikkelissaan 

Suomalainen sukupuolisota? Raija Julkunen viittaa Sylvia Walbyyn, jonka 

mukaan naisten vapautuminen yksityisestä patriarkaatista merkitsee naisten 

seksuaalista hyväksikäyttöä. Koska seksuaalisuudesta tulee julkista, myös 

kaupallinen seksi ja naisen ruumiin väkivaltainen ja pornografinen hyväksikäyttö 

lisääntyvät.230 Pornografia ja prostituution normalisoituminen perustuvat näin 

patriarkaaliseen tarpeeseen kontrolloida yhä itsenäisempää naista. Naisten 

itsenäistymispyrkimysten vuoksi prostituution normalisoituminen on tyypillistä 

taloudellisesti kehittyneissä ja jälkiteollisissa maissa. Normalisoitunut prostituutio 

on liberaalin individualismin yksi seuraus.231 

Jeffrey Weeks viittaa Deborah Gorhamiin, jonka mukaan 

prostituutio perustuu työväenluokan naisia sortavaan taloudelliseen järjestelmään 

muuttamalla heidät seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi.232 Sosiaalisesti 

normalisoidusta seksuaalisesta vallankäytöstä ja riistosta vaietaan yhä. 

Feministisen valtateorian tehtävänä on siksi paljastaa patriarkaalinen vallankäyttö, 

joka toteutuu persoonallisessa vuorovaikutuksessa niiden suhteiden kautta, jotka 

ovat inhimillisen kokemuksen kannalta merkittäviä.233 

Barryn mukaan naisten alistaminen perustuu seksuaaliseen riistoon, 

joka normalisoidaan sosiaalisesti.234 Koska naiset ovat miehiä alttiimpia 

esimerkiksi seksuaaliselle hyväksikäytölle, he ovat läpi elämänsä alttiita myös 

muille seksuaalisen riiston muodoille, kuten pornografialle ja prostituutiolle. 

Barry perustelee tätä väitettään havainnolla, jonka mukaan eriasteinen 

seksuaalinen hyväksikäyttö edeltää varsin usein prostituutioon ajautumista. 

Hyväksikäyttöä prostituution yhteydessä tarkastellessaan Näre viittaa Cecilie 

Hoigaardiin, jonka mukaan prostituoidut ovat kokeneet usein fyysistä ja 

psyykkistä hyväksikäyttöä, joka toistuu prostituutiossa.235 

Barryn mukaan seksuaalinen riisto perustuu patriarkaaliseen 

vallankäyttöön ensin avioliitossa, ja myöhemmin julkisesti.236 Tämän vuoksi 

Barry puhuu aviollisesta feodalismista, joka merkitsee miehen ja maanomistajan 

                                                 
230 Julkunen 1994, 27. 
231 Barry 1995, 50, 72, 122. 
232 Weeks 1981, 61, 88. 
233 Barry 1995, 77-79. 
234 Barry 1995, 1. 
235 Näre 1994, 51-52; Barry 1995, 23,41. 
236 Barry 1995, 73, 75. Van Esterikin tavoin myös Barry viittaa Michel Foucault’hon, jonka 
mukaan seksuaalisuus on historiallista, persoonallista ja kaikkialla läsnä olevaa. Sukupuolisuhteet 
ovat yksityisiä ja julkisia. Valta tuotetaan ja se paljastetaan interaktion ja vastavuoroisuuden 
kautta; Rubin 1984, 293. 
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omistussuhdetta vaimoonsa. Nainen on sidottu kotiin ja taloudellisesti 

riippuvainen miehestään. Koska aviollinen feodalismi eristää naisen myös 

yleisestä talouskehityksestä, naiset ja lapset ovat alttiita prostituutiolle ja 

ihmiskaupalle. Vaikka feodalismia ei nykyään esiinny, aviollinen feodalismi on 

yhä yleistä kehitysmaissa. Seksuaalisen vallankäytön problematiikkaa 

analysoidessaan Barry sanoo, että valta on suhteellista. Se sitoo sortajan ja 

sorretun yhteen dialektisten luokkien kautta, joita ovat taloudellinen luokka 

(kapitalistinen - proletariaatti), rotu (valkoiset - värilliset) sekä sukupuoli (mies - 

nainen). Marxilaista tarkastelutapaa soveltamalla feministinen lähestymistapa 

sanoo, että valta on sukupuolten epätasa-arvosta hallitsevalle luokalle eli 

miessukupuolelle koituva hyöty. Seksuaalista riistoa ja luokkasortoa yhdistää 

sorrettujen eli naisten yksilöllinen ja kollektiivinen kokemus. Valta on dynaamista 

ja sukupuolten väliset valtasuhteet monisyisiä. Tämän vuoksi esimerkiksi naisiin 

kohdistuva suora väkivalta on ainoastaan yksi sorron ulottuvuus. Thaimaalaisten 

naisten sortoa analysoidessaan myös Van Esterik ja Truong viittaavat niin ikään 

Marxiin, joka pitää prostituutiota työläisten universaalin riiston yhtenä muotona. 

Tällä Marx tarkoittaa sitä, ettei työ ilman mielihyvää ja tyydytystä eroa juurikaan 

prostituutiosta. Van Esterikin mukaan miehet kohdistavat kurinpidollista valtaa 

sekä aviovaimon että prostituoidun ruumiiseen. Vaimoa ja prostituoitua, hyvää ja 

huonoa naista, ei siksi voi marxilaisesta näkökulmasta erottaa toisistaan, vaan 

molemmat ovat lopulta, mielestäni yhtä välttämättöminä, samanlaisen riiston 

alla.237 Tarkastelen hyvän ja huonon naisen problematiikkaa ja heihin kohdistuvia 

asenteita thaimaalaisessa yhteiskunnassa hieman edempänä. 

Seksuaaliset ja/tai sukupuolten väliset suhteet ovat valtasuhteita 

mutta samalla aina myös sekä yksityisiä että julkisia suhteita. Seksuaaliseen 

valtaan perustuvat sukupuolten väliset suhteet institutionalisoidaan ja 

yksilöllistetään prostituutiossa, pornografiassa ja avioliitossa. Seksuaalisen 

vallankäytön paljastaminen on vaikeaa, sillä valtaa käytetään yleensä piilossa.238 

Miten prostituutio ja avioliitto suhteutuvat toisiinsa thaimaalaisessa kulttuurissa?  

Voidaanko thaimaalaista avioliittoa pitää patriarkaalisen instituution yhtenä 

esimerkkinä aiemmin kuvatulla tavalla? Entä millainen on avioliiton suhde 

perheeseen thaimaalaisessa kulttuurissa? Jeffrey Weeksin mukaan yksityisen ja 

                                                 
237 Barry 1995, 51, 76, 175, 184, 196; Van Esterik 2000, 195; Truong 1990, 31-32. Vallan 
dialektinen jako perustuu tässä Hegelin ja Marxin näkemyksiin taloudellisten valtasuhteiden 
yhteiskunnallisesta epäsuhdasta. 
238 Barry 1995, 78. 
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julkisen elämän erottamisella on ollut sukupuolimoraalin muotoutumisessa pitkä 

historia. 1800-luvun viktoriaanisen moraalin pyrkimyksenä oli tasapainoilu 

yhtäältä siveellisen perhe-elämän ja toisaalta julkisten houkutusten välillä.  Kodin 

turvan ja julkisten paheiden yhteensovittaminen ruokki myös 

kaksinaismoralismia: yksityinen elämänpiiri idealisoitiin hyveiden tyyssijaksi, 

kun taas julkisessa elämänpiirissä ihmiset harjoittivat paheita, kuten prostituutiota 

ja uhkapelejä.239  

Yksityisen ja julkisen elämän erottaminen toistuu myös 

thaimaalaisessa kulttuurissa. Esimerkiksi Brownin näkemykset 

sukupuolikäyttäytymisen yksityisestä ja julkisesta koodista perustuvat niin ikään 

yksityisen ja julkisen elämän erottamiseen. Esittelin sukupuolikäyttäytymisen 

koodit tämän tutkimuksen ensimmäisessä pääluvussa. Avioliittoa ei ole 

Thaimaassa juurikaan tutkittu, vaan analyyttinen huomio on keskittynyt enemmän 

prostituutioon. Van Esterik väittää, että thaimaalainen avioliitto tekee 

thaimaalaisesta prostituutiosta sellaista kuin se on. Avioliitto on Thaimaassa 

mittari, jolla (miehen) seksuaalisen aktiivisuuden moraalisuutta voidaan arvioida. 

Thaimaassa avioliitto ei sulje aviomieheltä pois kaupallista seksiä eikä avioliiton 

ulkopuolisia suhteita. Kuitenkin avioliittoa arvostetaan thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa instituutiona: miehellä pitää olla perhe, koska se ilmentää 

kunniallisuutta ja pysyvyyttä takaamalla miehelle vakaan sosiaalisen ja julkisen 

aseman. Niin ikään naisella pitää olla perhe, koska nainen itse vaalii perheen 

kunniaa nöyrällä ja kuuliaisella asenteella ja käytöksellä. Kunniallisuuden 

tyyssijaa ilmentäessään avioliitto on instituutiona thaimaalaisessa yhteiskunnassa 

tärkeämpi kuin avioliiton yksittäiset osapuolet ja heidän tarpeensa.240  

Mielestäni Van Esterikin näkemys avioliitosta miehen ”seksuaalisen 

aktiivisuuden moraalisena mittarina” on kiinnostava, joskin myös käsitteellisesti 

hieman epäjohdonmukainen. Mihin Van Esterik moraalisuudella avioliiton 

yhteydessä viittaa ja miksi miehen seksuaalisen aktiivisuuden moraalisuutta edes 

tarvitsee mitata, kun kaupallisen seksin hyödyntäminen on ylipäänsä sallittua 

aviomiehelle, toisin sanoen ei moraalisesti paheksuttua? Mielestäni seksuaalisen 

käyttäytymisen moraalisuutta ei voi mitata, jos moraalisuutta ei aviollisen 

uskollisuuden näkökulmasta edellytetä. Tämän perusteella thaimaalaisen 

avioliiton yhteydessä ei mielestäni voida puhua miehen sukupuolikäyttäytymisen 

                                                 
239 Weeks 1981, 80-81, 206. 
240 Van Esterik 2000, 187, 189; Bano 1999, 170. 
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moraalisuudesta, vaan todennäköisemmin avioliitto miehen ”seksuaalisen 

aktiivisuuden moraalisena mittarina” viittaa avioliiton arvostamiseen ja 

kunnioittamiseen instituutiona. Koska avioliitto merkitsee thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa kunniallisuutta ja takaa osapuolille hyvän julkisen aseman, 

thaimaalainen aviollinen moraali, niin sanoakseni, perustuu yhteiskunnan 

jäseniinsä kohdistamiin ulkoisiin, ei subjektiivisesti ladattuihin, vaatimuksiin. 

Keskeistä on sitoutuminen instituutioon, ei toiseen ihmiseen. Tästä näkökulmasta 

onkin kiinnostavaa pohtia sitä, miten thaimaalainen asenne avioliittoon vaikuttaa 

paikalliseen näkemykseen prostituutiosta. Voidaanko lähestymistavoissa havaita 

samankaltaisuutta, onko instituutio (seksiteollisuus) ensisijainen ihmiseen nähden 

(prostituoitu)? 

Barryn mukaan uskonto ja politiikka ilmentävät Thaimaassa vahvoja 

valtarakenteita, jotka korostavat miehen valtaa naiseen nähden. Myös Truongin 

mukaan buddhalaisuus on sosiaali-poliittinen instituutio, jonka avulla sukupuolten 

välisiä valtarakenteita voidaan tarkastella. Vaikka alkuperäinen buddhalaisuus 

korosti tasa-arvoa, sen oppeja on myöhemmin sovellettu asettamalla nainen ja 

mies laadullisesti, toisin sanoen hierarkkisesti, eri tasoille. Tämän vuoksi myös 

thaimaalainen sosiaalinen hierarkia on niin ikään historian tuote, jonka taustalla 

vaikuttavat buddhalaisuuden metafyysiset näkemykset. Tämän perusteella Barry 

väittää, että uskonto on aviollisen feodalismin ja siihen kytkeytyvän prostituution 

ideologinen perusrakenne. Tämä merkitsee, että sosiaalisesti oikeutettu 

prostituutio on yhteydessä feodalismia ylläpitäviin ideologioihin, erityisesti 

uskontoihin. Historiallisesta näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että maanomistajat 

turvasivat maanomistuksensa paikallisten pappien välityksellä, jotka kontrolloivat 

talonpoikaisluokkaa uskonnon avulla. Kontrolloimisen tarkoituksena oli pitää 

erityisesti talonpoikaisnaiset omistajansa hallinnassa, jotta he eivät nousisi 

kapinaan.241  

Mikä uskonnossa tukee thaimaalaista prostituutiota? Barryn mukaan 

thaimaalaisessa viitekehyksessä uskonnollinen ideologia ja patriarkaalinen 

feodalismi merkitsevät naisen arvon alentamista seksuaaliseksi ja taloudelliseksi 

omaisuudeksi, mikä varmentaa prostituutiota. Barry viittaa Truongiin, joka 

ajattelee myös näin ja pitää buddhalaisuutta tästä näkökulmasta naisvastaisena. 

Buddhalaisuuden mukaan prostituoituna oleminen ei ole seurausta seksuaalisesta 

                                                 
241 Barry 1995, 181-182; Truong 1990, 131, 138; Van Esterik 2000, 89. Van Esterik viittaa 
Grossiin, jonka mukaan erityisesti karmalla on perusteltu ja oikeutettu miehen valta-asema 
thaimaalaisessa yhteiskunnassa. 
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epäpuhtaudesta, vaan karman epäpuhtaudesta ja epätäydellisyydestä, vaikka 

seksuaalinen siveettömyys vaikuttaakin kielteisesti naisen karmaan. Prostituoitu 

voi kuitenkin vaikuttaa karmaan omilla, joskin rajallisilla, ansioillaan, jotka 

lieventävät hänen rikkomuksiaan. Van Esterikin mukaan prostituutio on 

thaimaalaisessa yhteiskunnassa oikeutettua, mikäli se tuo hyvinvointia 

prostituoidun perheelle, parantaa tämän yhteisöä ja tukee uskonnollista 

instituutiota. Näin prostituoitu pysyy kiitollisena elämästään vanhemmilleen. 

Buddhalaisuuden mukaan päämäärä ratkaisee, eivät keinot. Tytöiltä ja naisilta 

odotetaan valmiutta tehdä perheensä eteen uhrauksia, mutta keinoista he kantavat 

seuraukset itse.242 

Thaimaalaisessa kulttuurissa seksuaalisuuden toteuttaminen vaimon 

ja prostituoidun kanssa ovat miehille kaksi erilaista ja toisiaan täydentävää 

elämänaluetta. Seksi vaimon ja prostituoidun kanssa on miehelle kuuluva 

hyödyke, ja miehellä on oikeus naisen ruumiiseen – tapahtuu se maksutta tai 

maksusta, otettuna tai ostettuna. Van Esterikin mukaan miehet perustelevat 

kaupallisen seksin tarvettaan sillä, etteivät he saa seksuaalista tyydytystä kotona, 

vaan haluavat uusia kokemuksia. Hän viittaa Tangchonlathipiin, jonka mukaan 

thaimaalaiset vaimot häpeävät oman seksuaalisen halunsa näyttämistä, eivätkä 

miehet odota vaimoiltaan seksuaalista aktiivisuutta tai kyvykkyyttä. Truongin 

mukaan tämä merkitsee naisen ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden samanaikaista 

tunnustamista ja kieltämistä.243  

Prostituutio on Thaimaassa tärkeää myös miesten yhteiskuntaan 

sosiaalistumisen kannalta, ja esimerkiksi bordellivierailuja pidetään jopa 

initiaatioriitteinä miehisyyteen. Miehen sosiaalinen ja poliittinen menestys 

korreloivat ryhmään kuulumisen kanssa. Muun muassa tästä näkökulmasta 

prostituutio on thaimaalaisessa yhteiskunnassa sosiaalisesti hyväksyttävää. Mies, 

joka ei lähde bordelliin, saatetaan eristää sosiaalisesti. Mikäli yksittäinen mies 

kieltäytyy menemästä bordelliin, syyt siihen ovat käytännöllisiä, kuten 

sukupuolitautitartunnan välttäminen ja tuhlaus, eivät moraalisia. Thaimaassa 

miehet hyväksyvät avioliiton ulkopuoliset suhteet naisia useammin. On varsin 

tyypillistä pitää prostituutiota vastuuttomana perhettä, ei niinkään vaimoa, 

kohtaan. Van Esterikin mukaan osa vaimoista kokee epävarmuutta miestensä 

tekemisiä kohtaan. Vaikka toiset vaimoista tietävätkin miehensä uskottomuudesta, 

                                                 
242 Barry 1995, 184-185; Truong 1990, 134, 137-138.  
243 Van Esterik 2000, 189; Truong 1990, 137. 
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he kokevat, etteivät voi vaikuttaa miestensä tekemisiin. Tämä aiheuttaa häpeää ja 

ahdistusta. Toisaalta illuusio oman miehen uskollisuudesta auttaa osaa naisista 

kestämään asetelmaa yksityisen ja julkisen elämän välillä. Van Esterik viittaa 

Morrisonin Chiang Main tutkimusten dokumentteihin, joiden perusteella aviollisia 

ongelmia ei ratkaista konfliktien välttämiseksi. Tämä lisää prostituutiopalvelujen 

käyttöä perheen näennäisen rauhan kustannuksella. Silti monet thaimaalaiset 

vaimot tuntevat vihaa ja häpeää miestensä uskottomuuden takia.244  

Vaikka theravada-buddhalaisuudessa sekä naisten että miesten 

selibaattia arvostetaan, seksistä pidättäytymisen vaatimus tai suositus kohdistetaan 

munkkeja ja noviiseja lukuun ottamatta ensisijaisesti naisiin. Kulttuurinen ideaali 

naisen neitsyydestä ennen avioliittoa edistää prostituution kysyntää. Van Esterikin 

mukaan sosiaalisesti hyväksytty prostituutio merkitsee sitä, että thaimaalainen 

kulttuuri on seksimyönteistä ainoastaan miehille. Kun miesten toivotaan 

toteuttavan seksuaalisuuttaan jopa avioliiton ulkopuolella, naiset sosiaalistetaan 

pitämään omaa seksuaalista haluaan pahana.245  

Mielestäni Calderonen, Barryn ja Vancen väite seksuaalisuudesta 

sosiaalis-kulttuurisena konstruktiona on pätevä thaimaalaisessa kontekstissa siksi, 

että naisten käytös ja asenne omaa seksuaalisuutta kohtaan on pitkälti opittua. 

Naisen oikeus seksuaaliseen nautintoon ei kuulu thaimaalaiseen avioliitto- ja 

prostituutiokeskusteluun, vaan miehen seksuaalisuutta pidetään naisen 

seksuaalisuutta tärkeämpänä. Thaimaassa miehen seksuaalinen aktiivisuus 

vahvistaa hänen maskuliinisuuttaan, kun taas naisen seksuaalinen aktiivisuus ei 

vahvista hänen naiseuttaan. Tämä johtuu siitä, että seksuaalista aktiivisuutta ei 

yhdistetä naiseuden ihanteisiin, joita ovat kuuliaisuus, passiivisuus ja muiden 

perheenjäsenten huolenpito. Vancen mukaan lukuisista tutkimuksista huolimatta 

vieläkään ei ole pystytty vastaamaan siihen, onko naisen ja miehen seksuaalisuus 

perustavanlaatuisesti erilaista, vai ovatko ne vain tiettyjen historiallisten ja 

kulttuuristen olojen tuotteita. Jos seksuaalisuus on kulttuurinen tuote, silloin myös 

sen tulkintojen täytyy olla kulttuurin tuotteita. Kiinnostava kysymys on, onko 

sukupuolten seksuaalisuus erilaista, vai tuleeko siitä erilaista? Onko 

seksuaalisuuden ymmärtämiseksi tärkeää korostaa sukupuolten välisiä eroja vai 

yhtäläisyyksiä?246 
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Thaimaalaisessa yhteiskunnassa sekä miehet että naiset jakavat 

näkemyksen thaimaalaisesta maskuliinisuudesta, jonka mukaan miehen täytyy 

saada tyydyttää kyltymätön seksuaalinen halunsa kaikilla elämänalueilla: 

prostituoidut ovat olemassa, jotta myös hyvät naiset säilyisivät. Esimerkiksi 

thaimaalaisessa yhteiskunnassa aiemmin vallinnut moniavioisuus perustui miehen 

suuremmalle ja luonnollisena pidetylle seksuaaliselle tarpeelle. Myös Truongin 

mukaan moniavioisuutta on puolustettu miehen halun ilmauksena. Thaimaassa on 

suuri kysyntä prostituutiolle, jotta esimerkiksi neitsyet eivät ”korruptoituisi” 

miesten seksuaalisen tarpeen vuoksi. Myös tämä tukee mielestäni hyvin ajatusta 

naisen seksuaalisuuden yhtäaikaisesta tunnustamisesta ja sen kieltämisestä. Van 

Esterikin mukaan maskuliinisuutta korostava viettityydytys merkitsee varsinaisen 

sukupuoliaktin arvon alenemista ja seksin pelkistymistä kevyeksi viihteeksi. 

Seksin ostamisella miehet voivat pyrkiä korvaamaan myös läheisyyden 

puutettaan. Seksuaalisuuden toteuttamista aviomiehenä ja -vaimona ei ole 

eksplikoitu. Näkemykset molemminpuolisesta mielihyvästä ja sen toteuttamisesta 

eivät ole kehittyneet thaimaalaisessa sukupuolikulttuurissa. Koska useimpien 

thaimaalaisten miesten ensimmäinen seksuaalinen kokemus tapahtuu 

prostituoidun kanssa, puolisoiden aviolliset lähtökohdat, joskaan eivät ehkä 

odotukset, ovat varsin erilaiset.247  

Mielestäni Van Esterikin huomio sukupuoliaktin yleisen arvostuksen 

menetyksestä on osuva. Jos seksuaalisuuden toteuttaminen on sisällötöntä, se saa 

pohtimaan sukupuolisuhteiden harjoittamisen ihanteita tai lähtökohtia. Ajattelen, 

että prostituutio on thaimaalaisessa yhteiskunnassa psyykkisesti ja fyysisesti 

ihmisiä lamaannuttava olosuhde. Tämä lamaantuminen tai eräänlainen 

tunnottomuus voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta, ja se on yhteydessä 

yhteiskuntien yleiseen seksualisoitumisprosessiin. Koska sukupuoliaktia sinänsä 

ei ole analysoitu, se tunnistaminen uhkaa jäädä thaimaalaisessa yhteiskunnassa 

varsin tekniseksi ja kapeaksi. Jos sukupuoliaktiin ei kohdisteta huomiota, eivät 

ihmiset voi luoda siihen myöskään henkilökohtaista sisältöä ja merkityksiä. 

Van Esterikin mukaan länsimaiset arvot eivät ole riittäviä 

thaimaalaisen prostituution ymmärtämiseksi. Kun seksiturismi ja 

epäoikeudenmukainen talouden kasvu ovat yhä lisääntyvän prostituution syitä, ne 

eivät kuitenkaan ole ainoita thaimaalaisen naisen sortamisen ja prostituution syitä. 

                                                 
247 Van Esterik 2000, 47-48, 187, 191-194; McIntosh 1978, 55; Truong 1990, 137, 154. Truongin 
mukaan moniavioisuus yleisenä käytäntönä väistyi Aasiassa vuonna 1935, koska käytännössä 
usean vaimon elättäminen oli vaikeaa.  
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Tällä Van Esterik tarkoittaa sitä, että miesten tavoin myös naiset ovat 

merkittävällä tavalla osallisia prostituution maailmanlaajuiseen leviämiseen. 

Thaimaalaisessa prostituutiossa myös naiset arvioivat, kontrolloivat ja riistävät 

toisia naisia. Tämä ilmenee siten, että prostituoidut, bordellien ja baarien omistajat 

sekä parittajat ovat usein itsekin naisia, jotka ohjeistavat toisia naisia 

prostituoidun ammatissa toimimiseksi. Thaimaassa sukupuolten välisten suhteiden 

ensisijainen ristiriita onkin sovittaa yksittäinen nainen omaehtoiseksi toimijaksi 

sortavaan järjestelmään, jota naiset myös itse tukevat.248  

 

 

3.3. Kontrollista vapaat vietit. Seksuaalipoliittinen libertarianismi globaalin 

prostituution tienraivaajana 

 

Prostituutio on maailmanlaajuisesti yhä lisääntyvä miljardiluokan bisnes. Vaikka 

yhteiskunnat teollistuvat, prostituutio ei sinänsä ole teollistumisen seuraus, vaan 

prostituutio itse on teollistunut. Prostituutio on Barryn mukaan naisen 

seksuaalisen alentamisen järjestelmällisin muoto ja seksuaalisen riiston perusta. 

Mikäli prostituutiota riiston alkuperänä ei tunnisteta, myös muu naisiin kohdistuva 

riisto jää huomaamatta. Myös Järvisen mukaan feministisessä lähestymistavassa 

prostituutio perustuu patriarkaaliseen sosio-ekonomiseen vallankäyttöön.249 Sen 

mukaan prostituutio heijastaa patriarkaalista näkemystä seksuaalisuudesta, jossa 

mies nähdään seksuaalisena mutta naista ei. Miehen seksuaalinen tarve on 

normaali, moniavioinen ja ensisijainen, kun taas naisen seksuaalisuus on 

yksiavioinen ja toissijainen.250 

Monien prostituutiotutkijoiden mukaan prostituutio syntyy ja on 

olemassa ensisijaisesti mieskuluttajien tarpeeseen riippumatta siitä, missä 

prostituutiota harjoitetaan. Van Esterikin mukaan Thaimaa ei ole poikkeus, vaan 

myös siellä seksiteollisuus on rakentunut miehiä varten.251 Prostituution kysyntää 

                                                 
248 Van Esterik 2000,195-196. 
249 Barry 1995, 65, 160; Truong 1990, 3-5; Järvinen 1993, 16, 17. Tässä näkemyksessään Barry 
edustaa tyypillistä feminististä lähestymistapaa, jonka mukaan prostituutio perustuu sukupuolten 
väliseen yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon. Myös Truongin edustamassa prostituution sosio-
kulttuurisessa näkökulmassa seksuaalisuus määritellään miehen tarpeiden kautta. Prostituutio ei 
siksi ole luonnollinen ilmiö vaan sukupuolten välisten valtasuhteiden ilmentymä. Järvisen mukaan 
feministiselle lähestymistavalle vastakkainen näkemys on funktionalistinen lähestymistapa. Sen 
mukaan prostituutio on välttämätön ja luonnollinen ilmiö, jonka avulla miesten ”luonnostaan” 
suurempaa seksuaalista halua ja ”seksuaalista turhautumista” voidaan kontrolloida ja kanavoida.  
250 Järvinen 1993, 19; Truong 1990, 44-45. 
251 Barry 1995, 39, 12; Van Esterik 2000, 218; Järvinen 1993, 19-23; Wilson 1978, 53-54. 
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ei kyseenalaisteta. Tämän vuoksi seksityö on vahvasti sukupuolittunut 

patriarkaalisen vallan etuoikeus ja seuraus. Miehet voivat vaatia naisilta 

prostituutiota.252 Tämän valossa myös Truong pohtii sitä, minkä vuoksi seksistä 

voidaan puhua miehen oikeutena kyseenalaistamatta sitä. Seksi miehen oikeutena 

herättääkin kysymään sitä, mistä tämä oikeus johdetaan? Mitkä ovat naisten 

oikeuksia? Antaako jo käsitelty sukupuolten välinen, miesten ylivertaisuuteen 

perustuva eriarvoinen hierarkia, vastauksia näihin kysymyksiin? Seksi 

valtasuhteiden mahdollistamana vaatimuksena on huolestuttavaa. Kun seksiin 

asennoidutaan työnä muiden joukossa, naisten suojeleminen riistolta vaikeutuu. 

Thorbekin mukaan prostituution rinnastaminen mihin tahansa liiketoimintaan on 

ongelmallista, koska tasa-arvo ei vieläkään toteudu eivätkä naisten työolosuhteet 

ole parantuneet. Naisia tulee suojella tukemalla heidän omaehtoista 

seksuaalisuuttaan, jonka kriteerejä ovat inhimillinen kokemus, omanarvontunto, 

vapaaehtoisuus ja kunnioitus. Prostituutio, avioliitto ja pornografia instituutioina 

eivät saa olla esteenä naisten seksuaalisuuden omaehtoiselle toteutumiselle.253 

Sukupuolikulttuuria sosiologisesti ja psykoanalyyttisesti tutkineen 

Sari Näreen mukaan prostituution salliminen ja markkinoiden säätelyn 

purkaminen ovat (olleet) yhteydessä toisiinsa.254 Näin on ollut myös Thaimaassa. 

Artikkelissaan Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi 

seksibisneksessä Näre väittää, että prostituution sallimisen ja markkinoiden 

vapauttamisen perusteena on luopuminen pyrkimyksestä kontrolloida 

yhteiskunnan mahdollisia riskejä. Prostituution ja markkinatalouden haittoja, joita 

ovat yleisen järjestyksen horjuminen ja yritysten riskinotto, on perinteisesti pyritty 

kontrolloimaan valvomalla niitä keskitetysti. Ilman keskitettyä yhteiskunnallista 

valvontaa haitoista tulee riskejä, jotka yhteiskunta tietoisesti valitsee. Tietoiset 

riskit merkitsevät siksi myös laajempien sosiaalipoliittisten riskien kuten terveys- 

ja turvallisuusriskien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen riskien 

lisääntymistä. Koska yhteiskunnallisia riskeiksi muuttuneita haittoja ei valvota, 

riskien hallinta on kriisissä. Talouden kasvun ja prostituution lisääntymisen 

                                                 
252 Barry 1995, 121, 123; Truong 1993, 44-45; Järvinen 1993, 10, 19; McIntosh 1978, 53. Barry 
puhuu miesten oikeudesta vaatia seksuaalipalveluja naisilta ja pohtii sitä, mihin tämä oikeutettu 
vaatimus lopulta perustuu. Myös Järvisen mukaan strukturoitu epätasapaino sukupuolten välillä 
mahdollistaa miehille oikeuden vaatia seksuaalista tyydytystä naisten(kin) kustannuksella. 
253 Barry 1995, 68, 69; DuBois & Gordon 1984, 43; Truong 1990, 44-45; Thorbek 2003, 26. 
254 Näre 1998, 130. Näre viittaa tässä irtolaislain kumoamiseen Suomessa vuonna 1987, joka salli 
prostituution. Samaan aikaan 1980-luvulla markkinoiden säätelyä Suomessa purettiin. 
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yhtäaikaisuus mahdollistavat myös ruumiin markkinoistamisen, joka aiheuttaa 

riskejä paitsi yhteiskunnalle myös ruumiille.255  

Millaisia ovat kaupallistuneen ruumiin itsessään kantamat riskit? 

Miksi prostituution riskien kontrolloimisesta halutaan luopua? Weeksin mukaan 

sukupuolimoraalin muotoutumisen taustalla on usein kolme poliittista näkökantaa: 

absoluuttisia moraaliarvoja korostava konservatismi, perhearvoihin sitoutuva 

uudistusmielinen liberalismi ja arvomuutokseen pyrkivä radikaali 

seksuaalipoliittinen libertarianismi, jossa on keskeistä viettien maksimointi ja 

yksilön rajoittamaton vapaus valita seksuaalisten kokemustensa määrä ja laatu.256 

Relativistinen seksuaalipoliittinen libertarianismi merkitsee 

prostituution sallimiseen pyrkivää riskinottoa, ja sillä myös perustellaan 

seksibisnestä ja bordellien laillistamista. Näreen mukaan libertarianistinen 

viettieetos eli viettityydytyksen politisoiminen on seurausta yhteiskuntien 

modernisaatiokehitykselle ominaisesta hedonistisesta eetoksesta. Keskeistä on 

aistimuksiin perustuva sitoutuminen – kuitenkin vain niin kauan, kuin se tuottaa 

tyydytystä. Libertarianisti Andrew Rossin mukaan seksuaalipolitiikassa 

aistimuksellinen sitoutuminen edellyttää niin kutsuttua liberatorista 

mielikuvitusta, jonka mukaan jokaisella yksilöllä tulee olla positiivinen oikeus 

soveltaa tavoitteidensa toteuttamiseen niiden edellyttämiä ei-rikollisia keinoja. 

Näreen mukaan Rossin edustama liberatorinen yksilönvapaus on fantasma, joka 

sisältää yhteisön kollektiivisia haluja, toiveita ja pelkoja. Fantasmat tuotetaan 

ideologioissa ja niitä käytetään tiedostetusti tai tiedostamattomasti. Ne ovat 

sosiaalisen kontrollin välineitä, välittävät kollektiivisia mielikuvia ja tiivistävät 

emotionaalisia prosesseja saamalla muotonsa kulttuurituotteissa. Näreen mukaan 

1960-luvulla käynnistynyt seksuaalisen vapautumisen idea on fantasma, koska 

siihen kohdistetaan toive seksuaalisesta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Myös 

naiskuvasta tulee kulttuurissa sekä prostituution että pornografian fantasma, koska 

siihenkin projisoidaan ja torjutaan toiveita, pelkoja ja (nais)vihaa. Näreen mukaan 

seksuaalisen vapautumisen fantasma on ongelmallinen, koska siinä sukupuolisen 

vapauden tarve ja määrä on pohjaton mutta samalla seksuaalisten toimintojen 

rutinoituminen ja automatisoituminen merkitsevät niistä saadun tyydytyksen 

vähenemistä.257 

                                                 
255 Näre 1998, 129-130. 
256 Weeks 1981, 14; Näre 1998, 131-132. 
257 Näre 1994, 37, 48-49; Näre 1995, 44-58; Näre 1998, 135. 
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Barryn mukaan seksuaalisen vapautumisen projekti ja pornografian 

laillistaminen 1960-luvulla eivät ole merkinneet naisten vapautumista vaan 

seksuaalisuuden rajojen hämärtymistä ja seksuaalisuuden muuttumista julkiseksi. 

Seksuaalisuudesta on tullut avoin ja myytävä hyödyke, ja se on pelkistynyt 

pahimmillaan ainoastaan seksististen valtasuhteiden yhdeksi elementiksi. Sekä 

Barryn että Näreen mukaan pornografiaa ja prostituutiota edistävä yhteiskunta ei 

tue eikä korosta seksuaalisuuteen kuuluvaa persoonallista sitoutumista eikä 

rakkauteen perustuvaa nautintoa. Konservatiivisiksi miellettyjä, 

sukupuolisuhteista pidättäytymistä ja sitoutumista korostavia näkökulmia pidetään 

taantumuksellisina ja moralistisina perhearvoina. Jännite liberalistisen 

seksuaalisen vapautumisen ja konservatiivisen seksuaalisuuden kieltämisen välillä 

on voimakas, eikä kumpikaan äärimmäisistä näkökulmista edusta seksuaalisuuden 

toteutumista yhtenä inhimillisen elämän puolena optimaalisesti. Tämän vuoksi 

esimerkiksi Barry pitää yksilön persoonallista autonomiaa ja kumppanin 

kunnioittamista korostavaa seksuaalikasvatusta toimivimpana.258 

Koska kulutushedonismi ja arvoliberalismi ovat libertarianismissa 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta tärkeämpiä, seksityöntekijöiden tuotteistaminen 

on helppoa. Riskien privatisoituminen merkitsee luopumista solidaarisuuden 

periaatteesta. Alasdair MacIntyren mukaan yhteiskunnallinen 

individualisoitumiskehitys on syynä aikakautemme moraaliseen kriisiin, jossa 

eettiset ratkaisut muuttuvat tulkintakysymyksiksi. Arvoliberalismi johtaa siksi 

relativismiin ja emotivismiin, jossa moraalisia arvioita eivät ohjaa yhteisöllinen 

vastuu riskeistä vaan yksilölliset asenteet ja tunteet. Seksuaalipoliittisen 

libertarianismin ongelmana Näre pitää yksilöllisen nautinnon asettamista 

hyväksikäytön edelle. Valinnanvapautta korostaessaan libertarianismi muodostuu 

ristiriitaiseksi tilanteessa, jossa tietyllä ihmisryhmällä eli seksityöntekijöillä ei ole 

samanlaisia seksuaalisia oikeuksia kuin heidän palvelemillaan asiakkailla, jotka 

ovat useimmiten miehiä. Jos riskit privatisoituvat, kuka siis valitsee vapaasti ja 

mitä? Kenen ehdoilla ja kustannuksella valinnat tapahtuvat? Kaventaako 

seksuaaliseen vapautumiseen tähtäävä libertarianismi lopulta naisten oikeuksia? 

Näre huomauttaa, että koska seksibisnes on laaja yhteiskunnallinen instituutio, se 

ei koske vain yksilöä, eikä sitä voi siksi tarkastella ainoastaan yksilötason 

ilmiönä.259   

                                                 
258 Barry 1995, 62-64; Näre 1998, 133; Näre 1994, 56. 
259 Näre 1994, 36-37; Näre 1998, 132, 142. 
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Seksuaalikumppaneiden tasaveroisuutta korostavaa näkökulmaa 

Näre kutsuu rakkauseetokseksi eli seksuaalipoliittiseksi egalitarismiksi, joka on 

seksuaalipoliittiselle libertarianismille vastakkainen. Kun jälkimmäiseen 

fantasmaan kohdistetaan toive seksuaalisuuden muutoksesta, seksuaalipoliittiseen 

egalitarismiin projisoidaan puolestaan toive kumppanuudesta, kunnioituksesta ja 

tasa-arvosta. Egalitarismi on siksi seksuaalisen tasa-arvon fantasma ja tasa-

arvoisten seksuaalisuhteiden ihanne. Seksuaalipoliittisen egalitarismin mukaan 

prostituutio ei ole vain yksilöiden asia. Se koskee koko yhteisöä, ja siitä koituu 

haittaa koko yhteiskunnalle. Egalitaristit ovatkin usein puolustaneet prostituution 

kriminalisoimista. Koska egalitarismissa keskeistä on länsimaiselle demokratialle 

tyypillinen ihmisten välinen tasa-arvo ja ruumis päämääränä sinänsä, kaupallinen 

seksi vaihdon välineenä sopii egalitarismiin huonosti. Mielestäni voidaan kysyä, 

miten libertarianismi muokkaa ymmärrystämme seksuaalisesta vapaudesta? 

Näreen mukaan libertarianistit ja egalitaristit näyttävät ymmärtävän vapauden eri 

tavoin. Kun seksibisnestä kannattaville libertarianisteille vapaus merkitsee 

holhouksesta vapaata halujen tyydyttämistä, egalitaristeille vapaus merkitsee 

yksilön vapautta seksuaaliseen autonomiaan ja itsemääräämisoikeuteen260. 

Seksibisneksen yleistyminen ja yksityistyminen kertovat viettieetoksen 

menestymisestä rakkauseetoksen kustannuksella. Relativistinen moraali on 

syrjäyttänyt absoluuttisen moraalin.261 

Määrittelevätkö kaupalliset intressit aikamme sukupuolimoraalin? 

Soveltuvatko naisten omat toiveet seksuaalisen vapautumisen fantasmaan? Näreen 

mukaan seksibisnes herättää tärkeitä sukupuolimoraaliin ja seksuaaliseen 

mielihyvään kuuluvia kysymyksiä. Viettityydytyksen maksimoinnissa 

suvaitsevaisuus ja pluralismia korostavat liberalistiset arvot viedään varsin 

pitkälle. Valinnanvapautta korostettaessa ihmisten ajatellaan olevan yhä enemmän 

vastuussa omista elämänvalinnoistaan. Tämän vuoksi myös riskistä tulee 

yksityinen elämäntapavalinta, ja se määritellään suhteessa omaan moraaliin. 

Barryn tavoin myös Näre ajattelee, että 1960-luvulla käynnistynyt naisten 

seksuaalinen vapautuminen on pelkistynyt kansainväliseksi pyrkimykseksi 

vapauttaa kaupallinen seksi.262 Jotta seksibisnestä ei pidettäisi moraalittomana, 

                                                 
260 Näre 1998, 134; Näre 1994, 57. Näreen mukaan seksibisneksessä ja prostituutiossa on kyse 
myös julkisen tilan hallinnasta eli siitä, miten sukupuolet valtaavat itselleen psyykkistä ja fyysistä 
tilaa. Näreen mukaan seksibisneksen myötä naisten julkinen häirintä lisääntyy. Prostituutiota 
rajoittamalla pyritään siksi takaamaan osaltaan myös naisten julkinen sukupuolirauha. 
261 Näre 1998, 133, 135, 138; Näre 1994, 37. 
262 Näre 1998, 137; Näre 1994, 34. 
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libertarianismissa korostetaan vapaaehtoisuutta: seksipalvelut ovat myyjän ja 

ostajan välinen kahdenkeskinen asia, johon muiden ei tule puuttua. Äärimmilleen 

vietynä prostituutio on siksi sekä myyjän että ostajan rationaalinen valinta. Seksi 

on kulutusta varten.263  

Onko seksissä yksityisenä riskitaloutena kyse pelkästään yksilön 

taloudellisista voimavaroista? Laskelmoivaa valintaa korostava ajattelu edustaa 

Näreen mukaan varsin mekanistista ja esineellistävää ihmiskuvaa. Globaalin 

kaupallisen seksin merkittävä ongelma on siksi seksuaalisuuden 

yksinkertaistaminen, esineellistäminen ja halventaminen. Barryn mukaan 

ajallemme ominainen markkinatalouden arvoja edistävä individualismi merkitsee 

inhimillisen kokemuksen laadullista huononemista. Rakkauseetos ei kuulu 

teknistä nautintoa korostavaan kaupalliseen seksiin, vaan se torjutaan 

voimakkaasti. Sitoutuminen ja läheisyys vältetään maksulla. Näre viittaa tässä 

yhteydessä Cecilie Hoigaardiin, jonka mukaan minän suojeleminen torjumalla 

rakkauseetos ja muodostamalla kaksoisidentiteetti ovat välttämättömiä 

prostituoidun ammatissa selviämiselle. Ero julkisen ja yksityisen minän välillä on 

tehtävä itselle selväksi, jotta kyky tuntea säilyy. Barryn mukaan prostituoidut 

kehittävät itselleen erilaisia selviytymisstrategioita ammatti-identiteettinsä 

säilyttämiseksi. Niitä ovat muun muassa etäisyyden ottaminen asiakkaaseen, 

sitoutumisen välttäminen sekä itsensä etäännyttäminen asiakkaasta. Osa 

selviytymisstrategioista on tiedostamattomia, osa tiedostettuja. Kaikkien 

selviytymisstrategioiden tarkoituksena on kuitenkin omien, todellisten tunteiden 

poissulkeminen prostituution tapahtumahetkellä ja suojan rakentaminen siviili-

identiteetin säilyttämiseksi. Esimerkiksi peitenimi, teeskentely ja voimakas 

ehostus ovat tyypillisiä keinoja suojella ja säilyttää prostituoidun todellinen minä. 

Yksityisen ja julkisen minän erottaminen on kuitenkin vaikeaa, ja yritykset 

suojella itseä aiheuttavat naisille usein emotionaalisia, sosiaalisia ja itsetunnollisia 

ongelmia.264  

DuBois’n ja Gordonin mukaan kielletyissä sukupuolisuhteissa eli 

prostituutiossa juuri nainen saa ”huonon maineen”, menettää yhteiskunnallisen 

arvostuksensa ja myös itsekunnioituksensa varsin nopeasti. Arvostuksen 

menetyksestä naisille on myös langetettu sanktioita kulttuureittain. Toisin kuin 

naiset, miehet eivät menetä julkista arvostustaan useiden sukupuolisuhteidensa 

                                                 
263 Näre 1994, 48; Näre 1998, 132; DuBois & Gordon 1984, 43. 
264 Näre 1998, 132-133; Barry 1995, 30,37, 89; Näre 1994, 51-52. 
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vuoksi. Harjoitettuaan kiellettyjä sukupuolisuhteita nainen menettää kontrollin 

omasta seksuaalisuudestaan. Kerran ”käytetystä” naisesta tulee julkista riistaa 

kaikille.265 Tämä on mielestäni ristiriitaista: prostituoitua voidaan nöyryyttää 

julkisesti, mutta samalla hänen vaaditaan jatkavan toimintaansa. Miksi 

prostituoidun tulee hyvittää yhteiskunnallisen arvostuksensa menetys, jos ja kun 

häntä ei alun perinkään arvosteta? Jos kielletty sukupuolisuhde jättää negatiivisen 

merkin naiseen, miksi sama jää tapahtumatta miehelle? Eikö kielletyn 

sukupuoliaktin tulisi olla yhtä kielletty myös miehelle? Koska prostituoitujen 

rankaisemisella ei selvästikään aina pyritä seksipalvelujen yhteiskunnalliseen 

kitkemiseen, tulee mielestäni pohtia sitä, mihin prostituoitujen rankaisemisella 

viime kädessä pyritään. 

Näre kuvaa prostituutiota ”peliksi”, jossa prostituoitujen asiakkaat 

muuttavat emotionaaliset tarpeensa seksuaalisiksi tarpeiksi. Tämän narsistisen 

hedonismin paradoksin taustalla ovat asiakkaiden vaikeudet muodostaa 

psyykkisesti ja fyysisesti kestäviä ihmissuhteita. Kyse on lopulta asiakkaiden 

vieraantuneisuudesta, anomiasta, sekä heidän epärealistisista 

ihmissuhdeodotuksistaan. Prostituoidun asiakas ei osta itseä eli prostituoidun 

minää, vaan ainoastaan tämän ruumiin, joka esittää itseä
266

. Näreen mukaan 

kaupallinen seksi voi olla miesasiakkaille myös eräänlainen naisista vapaa 

vyöhyke, jonka avulla he saavat välimatkaa henkisesti ja yhteiskunnallisesti yhä 

itsenäisempiin naisiin. Prostituutio on tästä näkökulmasta homososiaalinen 

projekti, joka liittää miehet yhteen yhteisten naisten eli prostituoitujen kautta. 

Tämä vahvistaa fallisuutta ja miesten valtaa määrittää seksuaalisuus.267 

Miten seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi sopivat 

thaimaalaisen prostituution tarkasteluun? Toteutuuko thaimaalaisessa 

seksiteollisuudessa miesten politisoitu viettieetos ja seksuaalisen vapautumisen 

fantasma? Mielestäni thaimaalaista prostituutiota voi tarkastella Näreen 

kuvaamien viettieetoksen ja rakkauseetoksen avulla, mutta millaisia ovat 

thaimaalainen viettieetos ja rakkauseetos?  

Thaimaalaisessa yhteiskunnassa viettieetos perustuu miesten 

luonnollisena pidettyyn seksuaaliseen tarpeeseen, joka toteutetaan vapaasti 

valittuina prostituutiopalveluina. Thaimaassa mies on julkinen toimija, ja 

seksuaalinen kyvykkyys on miehisen identiteetin tärkeä symboli. Olen 

                                                 
265 DuBois & Gordon 1984, 34. 
266 Barry 1995, 34. 
267 Näre 1994, 48, 51-52.  
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tutkimuksessani tarkastellut thaimaalaista prostituutiota maan 

modernisaatiokehityksen näkökulmasta ja perustellut sitä sukupuolten 

taloudellisella ja sosiaalisella epätasa-arvolla. Koska nimenomaan Thaimaassa 

sosio-ekonominen epätasa-arvo on prostituution kasvun merkittävä syy, herättää 

se kysymään, miksi prostituutiota esiintyy ja minkä vuoksi se on tavanomaista 

myös tasa-arvoisiksi mielletyissä länsimaissa? Tämän perusteella tasa-arvolla tai 

sen puutteella ei voi yksin perustella prostituutiota. Koska kysymys tasa-arvosta 

näyttää olevan ongelmallinen missä tahansa kontekstissa, tulee mielestäni pohtia 

niitä kulttuurisia merkityksiä, joita tasa-arvoon luodaan thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa.  

Näreen mukaan seksibisnekseen kuuluva yksilöllisen itsensä 

toteuttamisen vaatimus ja halujen politisoiminen vahvistavat naista yhä enemmän 

esineellistävää viettieetosta. Myös Gayle Rubinin mukaan seksi on poliittista, 

koska sen alueella toteutuvat epäoikeudenmukaisuus, sorto, toimijoiden erilaiset 

intressit sekä naisten manipuloiminen.268 Parantunut asenneilmasto naisia kohtaan 

ei vielä sinänsä muuta syvälle juurtuneita näkemyksiä sukupuolten rooleista ja 

tehtävistä, eikä se ole poistanut prostituutiota. Molemminpuolista kumppanuutta 

ja persoonallista sitoutumista korostava rakkauseetos on siksi mielestäni haasteen 

edessä myös länsimaissa.  

Thaimaalaisessa sukupuolidiskurssissa naisten jaottelu hyviin ja 

huonoihin on voimakas. Mielestäni naisten jaottelu hyviin ja huonoihin on 

kuitenkin läsnä yleisesti muuallakin, ei pelkästään thaimaalaisessa kulttuurissa ja 

prostituutiossa. Uskomukset hyvälle tai huonolle naiselle sopivasta 

käyttäytymisestä elävät voimakkaina aikakaudesta toiseen, ja tähän jaotteluun on 

asenne- ja aatetasolla vaikea puuttua. Uskomuksia tulee kuitenkin tarkastella 

(itse)kriittisesti. Mielestäni hyvän ja huonon naisen jaottelu yhdistyy 

thaimaalaisessa kontekstissa seksuaalisuuden yleiseen jakautuneisuuteen, jossa 

tarkasti rajattujen ja eroteltujen sukupuoliodotusten ja -kategorioiden vuoksi 

seksuaalisuutta ei hahmoteta kokonaisvaltaisesti eikä tasavertaisesti: 

seksuaalinormisto on naiselle ja miehelle erilainen. Jos ja kun myös länsimaisessa 

prostituutiossa on implisiittisiä oletuksia eri sukupuolille sopivasta 

käyttäytymisestä, mikä sitten tekee thaimaalaisesta prostituutiosta erilaista? 

Mielestäni kokemus seksuaalisuudesta on yhteydessä siihen, miten kulttuuri 

mahdollistaa tämän kokemuksen yksittäisille ihmisille. Seksuaalisesta 
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kokemuksesta puhuminen ei ole mahdollista, ellei kulttuurissa ole sille 

käsitteellisiä ja käytännöllisiä puitteita. Millaisen seksuaalisuuden kokemuksen 

thaimaalainen kulttuuri mahdollistaa naiselle? Millaiset ovat naisruumiin 

kulttuuriset, tässä tapauksessa thaimaalaiset, yhteydet? Nämä kysymykset ovat 

kiinnostavia, koska mielestäni thaimaalaista prostituutiota tulisi hahmottaa myös 

naisen seksuaalisen kokemuksen kannalta, hänen omista lähtökohdistaan käsin. 

Ajattelen, ettei rakkauseetos Näreen kuvaamana sukupuolisen tasa-

arvon ihanteena sovi sellaisenaan thaimaalaiseen viitekehykseen, sillä esimerkiksi 

avioliitot eivät Thaimaassa perustu länsimaiseen demokraattiseen rakkauden 

ihanteeseen. Mielestäni thaimaalainen rakkauseetos voi ilmetä esimerkiksi 

vanhemman ja lapsen välisessä kiintymyssuhteessa, mutta sukupuolten välisissä 

seksuaalisuhteissa rakkauseetos jää thaimaalaisessa kontekstissa vielä 

kypsymättömäksi ideaaliksi. Rakkauseetos on mielestäni thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa toimimaton myös siksi, että siellä avioliiton ja sukupuolielämän 

erottaminen on varsin yleistä, mikä osaltaan lisää prostituutiota ja millä sitä myös 

puolustetaan. Vaikka Thaimaassa naiset eivät ole vieläkään hyötyneet miesten 

tavoin maansa modernisaatiosta, mielestäni Näreen kuvaama länsimaisia naisia 

koskeva henkinen itsenäistyminen toteutuu omalla tavallaan myös thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa. Kaupallinen seksi on thaimaalaisten miesten ja turistien keino 

vastustaa, jos ei vielä käytännössä niin ainakin henkisesti ja ideologisesti, yhä 

itsenäisempää naista.  

 

 

3.4. Onko prostituoidulla oikeuksia? Naisten ihmisoikeudet ja naisen 

ihmisyys Thaimaan prostituution valossa 

 

Työvoiman ja -markkinoiden lähtökohtana on yleisesti tavaroiden ja palvelujen 

tuottaminen. Työntekijät valmistavat näitä hyödykkeitä kuluttajille esimerkiksi 

tehtaissa ja yrityksissä. Barry kysyy tätä taustaa vasten, millaista työtä tai 

työvoimaa prostituutio on? Suuri osa ihmisistä tuomitsee orja- ja lapsityövoiman, 

koska ne riistävät yksilönvapauden. Orjuuden kiellosta kansainvälisesti 

hyväksyttynä ihmisoikeusnormina vallitsee yksimielisyys, ja se sisältyy useisiin 

ihmisoikeusasiakirjoihin. Kansainvälisesti hyväksytysti orjuus määriteltiin vuoden 

1926 Kansainliiton orjuutta koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joka 

keskittyi orjuuden ja orjakaupan kieltämiseen. Sopimusta täydennettiin YK:ssa 
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vuonna 1953 pöytäkirjalla ja vuonna 1956 erillisellä lisäsopimuksella, jossa 

orjuuden kieltoa tiukennettiin kieltämällä velkaorjuus sekä naisten ja lasten 

käsitteleminen omaisuusesineinä. Orjuuden kielto on kansainvälisen tapaoikeuden 

ehdoton normi, ja se on myös määritelty rikokseksi ihmisyyttä vastaan.269 

Onko prostituutio orjuutta? Ihmiskauppaa voidaan pitää orjuuden 

vakavana nykymuotona ja siihen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. 

Vaikka ihmiskaupan kielto sisältyy jo vuoden 1926 ja 1956 orjuutta koskeviin 

sopimuksiin, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vuoksi ihmiskauppaan 

puuttuminen on vaikeaa. Myös vuonna 1949 YK:ssa hyväksyttiin ihmisten kaupan 

ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskeva yleissopimus270, 

joka on edelleen voimassa ja jota tulisi soveltaa nykyäänkin. Naisten kaupan ja 

prostituutiosta hyötymisen kielto sisältyy myös YK:ssa vuonna 1979 

hyväksyttyyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan 

yleissopimukseen271. 

Tuomitsevatko ihmiset prostituution samoin perustein kuin 

orjuuden? Barryn mukaan nainen, jonka parittaja ja asiakkaat edellyttävät olevan 

seksuaalisesti käytettävissä pitkäjaksoisesti, on seksuaalisesti orjuutettu. Tämän 

vuoksi seksuaalinen orjuus on voimakas sosiaalinen olosuhde tai olotila, joka on 

tunnistettavissa nykypäivän prostituutiossa. Kuitenkaan prostituutio, jossa ei 

tapahdu parittamista, ei ole seksuaalista orjuutta samassa mielessä, vaan 

toisenlaisen riiston muoto. Seksuaalinen riisto ja seksiorjuus ovat siksi 

vallankäyttöön perustuvien sukupuolten välisten suhteiden eri aspekteja.272  

Prostituution kannalta on merkittävää, että siinä yksilön emootiot ja 

seksuaalisuus pelkistetään palveluiksi. Barryn mukaan seksityö on terminä 

ongelmallinen, koska siihen sisältyy implisiittinen oletus, jonka mukaan muun 

työn tapaan myös seksiä työnä on pidettävä normaalina asiaintilana. Seksityö 

yleisesti hyväksyttynä olosuhteena tekee riistosta helppoa. Tästä näkökulmasta 

monet feministitutkijat pitävät prostituutiota naista hallitsevana olosuhteena, josta 

naisten on vaikea paeta. Myös Näreen mukaan seksin julkisuus ja sukupuoli-

                                                 
269 Hyttinen & Silvander 2002, 281.  
270 V.3 Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskeva 
yleissopimus; Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja 2002, 296-301. 
271 IX.B.1 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus artikla 6; 
Ihmisoikeudet 2000-luvulla: sopimuksia ja asiakirjoja 2002, 282, 548, 558, 560; Pietilä 1991, 121, 
161-174 LIITE 1; Pietilä  2006, 28. 2.uudistettu painos; Pietilä 1995, 10.  
272 Barry 1995, 199. 
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identiteetin kehittyminen kaupallisen seksin ilmapiirissä seksualisoivat naisten 

työn. Naisen ruumiilla rahastaminen heikentää yleisesti naisen työn arvostusta.273  

Onko naisilla ihmis- tai seksuaalioikeuksia? Naisiin päivittäin 

maailmanlaajuisesti kohdistuvan monenlaisen kaltoin kohtelun, kuten 

raiskauksien, insestin, naiskaupan, prostituution sekä muun psyykkisen ja fyysisen 

väkivallan takia tämä sinänsä itsestään selvältä vaikuttava kysymys on mielestäni 

perusteltu. Erityisen paljon naisiin kohdistuu juuri seksuaaliväkivaltarikoksia, 

jotka ovat maailmanlaajuisesti heikoiten tilastoituja rikoksia. Naisiin kohdistuvien 

seksuaalirikosten laajuutta on siksi äärimmäisen vaikea arvioida. Epäkohtiin 

puuttumiseksi tarvitaan yhä laajempaa ja pitkäjänteisempää poliittista ja 

taloudellista toimintaa niin kehitysmaissa kuin kansainvälisestikin.274 Ruumiiseen 

kohdistuva väkivalta ja itseen kohdistuva sorto, jollaisina voidaan pitää myös 

prostituutiota, ovat ihmisoikeusloukkauksia hajottamalla eheän ihmisyyden ja sen 

kokemuksen.275 

Voidaanko thaimaalaista prostituutiota pitää naisten ihmis- ja 

seksuaalioikeusloukkauksena? Millaisina naisten oikeudet ja ihmisyys 

näyttäytyvät thaimaalaisen prostituution valossa? Näihin kysymyksiin on vaikea 

löytää yhtä oikeaa vastausta, sillä näkökulmat vaihtelevat paljon sen mukaan, mitä 

prostituutiosta sanotaan ja mitä siitä on mahdollista sanoa kussakin yhteydessä. 

Tämän luvun tarkoituksena on etsiä joitakin vastauksia edellä mainittuihin 

kysymyksiin. Esimerkiksi jotkin YK:n naisten oikeuksia koskevat 

yleissopimukset ja toisaalta thaimaalaiset kansalaisjärjestöt antavat näihin 

kysymyksiin hieman erilaisia vastauksia.  

Barry puhuu naisten seksuaalisen riiston yhteydessä niin kutsutusta 

poliittisesta hiljaisuudesta, joka mahdollistaa naisten alistamisen avioliitossa ja 

julkisesti. Esimerkiksi pornografia ja prostituution laillistaminen vahvistavat tätä 

poliittista hiljaisuutta naisten elämän ja heidän kokemustensa kustannuksella. 

Kansainvälinen feminismi voi kuitenkin toimia kaikkien seksuaalisesti tai 

muutoin riistettyjen naisten äänenä, ja riistoon puuttumisen strategioiden tulee olla 

maailmanlaajuisia. Tämän perusteella myös prostituutio on olosuhde, johon on 

mahdollista puuttua. Barryn mukaan feministinen tietoisuus ei ole poliittisesti 

korrekti analyysi valmiine vastauksineen. Poliittinen hiljaisuus voidaan kuitenkin 

murtaa feministisellä tietoisuudella, joka on kriittistä ja joka korostaa naisten 

                                                 
273 Barry 1995, 67; Näre 1994, 57, 59. 
274 Alkio & Tuominen 2004, 19. Toinen tarkistettu painos; Barry 1995, 276. 
275 Barry 1995, 28. 
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omaa persoonaa ja poliittista taistelua. Kun seksuaalisessa riistossa miehet ovat 

toimijoita ja naiset tämän toiminnan objekteja, naiset muuttuvat feministisen 

tietoisuuden kautta toiminnan kohteista oman elämänsä aktiivisiksi subjekteiksi. 

Feministisen tietoisuuden laajentaminen ei siksi ole ainoastaan tiedollista, vaan 

sen tulee olla myös käytännöllistä.276 

Vaikka Barry pitää kansainvälistä feminismiä hyvänä keinona 

puuttua naisten riistoon, samalla hän myös kritisoi kolmannen maailman maiden 

taloudellista riippuvaisuutta länsimaista ja lännen hegemoniaa, joka ylläpitää 

prostituutiota ja sitä kautta naisten riistämistä. Länsimaiden keinot auttaa 

prostituoituja pois seksityöstä eivät ole olleet riittäviä. Prostituution ostamisen 

kriminalisointi on ongelmallista, sillä jos naisen tulot prostituutiosta loppuvat, 

yhteiskunta ei usein takaa hänelle myöskään muunlaista hyvinvointia tai 

sosiaaliturvaa. Tämän vuoksi köyhien naisten on usein mahdotonta jättää 

prostituutiota elinkeinona.277 

Mitä ovat ihmisoikeudet ja seksuaalioikeudet? Käsite ihmisoikeudet 

vakiintui toisen maailmansodan jälkeen, mutta esimerkiksi Kansainliitossa oli 

laadittu jo tätä ennen ihmisoikeussopimuksia vastaavia asiakirjoja.278 

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan niitä perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka kuuluvat 

kaikille yleisesti ja luovuttamattomasti. Ihmisoikeussopimuksia ovat ne 

kansainväliset sopimukset, joissa valtiot sitoutuvat turvaamaan 

oikeudenkäyttöpiiriinsä kuuluville ihmisille tärkeinä pidettyjä oikeuksia. 

Sopimukset edellyttävät oikeuksien turvaamista kaikille henkilön 

kansalaisuudesta riippumatta. Yleensä ihmisoikeussopimukset laaditaan jossakin 

kansainvälisessä järjestössä, jonka jälkeen sopimus avataan valtioiden 

allekirjoitettavaksi ja ratifioitavaksi.279 

Yhdistyneiden kansakuntien perustamista vuonna 1945 ja 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen280 hyväksymistä vuonna 1948 

pidetään yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kansainvälisen sääntelyn 

lähtökohtana.281 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on YK:n 

yleiskokouksen hyväksymä päätöslauselma, ei valtiosopimus. Julistusta pidetään 
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kuitenkin valtioita velvoittavana. Ihmisoikeuksien julistuksessa määritellään 

läntiselle vapausoikeusperinteelle tyypilliset kansalaisoikeudet ja poliittiset 

oikeudet sekä julkiseen valtaan kuuluvat taloudelliset, sosiaaliset ja 

sivistykselliset oikeudet. Nämä kaksi oikeuksien ryhmää säänneltiin lopulta 

erillisissä sopimuksissa lännen näkökannan mukaisesti.282 

Terry C. Muckin mukaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 

julistus määrittelee ihmisoikeudet oikeuksiksi, jotka kuuluvat yksilöille 

yksiselitteisesti heidän ihmisyytensä perusteella. Tämä tarkoittaa, että 

ihmisoikeudet kuuluvat kaikille riippumatta ihmisen ”iästä, sukupuolesta, rodusta, 

uskonnosta, etnisyydestä, kansallisuudesta, sosiaalisesta luokasta, kastista, 

koulutuksesta, terveydentilasta, hyvinvoinnista tai kyvykkyydestä”283. Muckin 

mukaan käsite ihminen viittaa ihmisyksilöihin, heidän muodostamiinsa 

ihmisyhteisöihin ja samalla myös kaikkia ihmisyksilöitä yhdistävään 

ihmisyhteisöön.  Ihmisyys on kriteeri, jonka perusteella ihmisoikeuksia ei voida 

kieltää keneltäkään. Tämä ihmisoikeuksien perusmääritelmä ja -kriteeri korostaa 

yhtäältä eksplisiittisesti ihmisoikeuksien universaalia luonnetta, ja toisaalta se 

korostaa implisiittisesti kunkin kulttuurin ihmisoikeuksien erityistä soveltamista. 

Muckin mukaan juuri nämä kaksi ideaa, universaalisuus ja kulttuurinen erityisyys, 

luonnehtivat voimakkaasti modernia ihmisoikeuskeskustelua.284  

Jos ihmisoikeudet ovat universaalien periaatteiden ja kunkin 

kulttuurin erityispiirteiden yhteensovittamista, miten nämä periaatteet ilmenevät 

kussakin kulttuurissa? Muckin mukaan monet maat eivät ole ratifioineet YK:n 

ihmisoikeusjulistusta sen länsimaisten korostusten takia, joissa ihmisoikeuksia 

pidetään liiaksi yksilön, ei yhteisöllisinä, oikeuksina. Muckin mukaan monet 

tutkijat ajattelevat, että ihmisoikeuksien kuuluminen yksilöille heidän 

ihmisyytensä perusteella on moderni keksintö, eli eräänlainen aatteellinen uutuus 

ja ideaali. Vaikka ihmisyyden ideaali on määritelty jopa YK:n julistuksessa, 

mikään ihmiskunta ei ole kuitenkaan elänyt tämän ideaalin mukaan. Syrjintää 

tapahtuu joka päivä, eikä edes valtioita velvoittavan päätöslauselman avulla ole 

pystytty poistamaan ihmisten maailmanlaajuista riistämistä. Muckin mukaan 

ainoastaan modernille aikakaudelle on silti ominaista universaalin ihmisyyden 
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idean omaksuminen ylipäänsä, ja tätä universaalisuuden periaatetta halutaan 

soveltaa yhä enemmän teorian lisäksi myös käytäntöön.285 

Moderni ajatus kulttuurien erityisyydestä syntyi 1800-1900-luvuilla. 

Tuolloin ryhdyttiin korostamaan jokaiselle kulttuurille kuuluvaa mahdollisuutta 

puhua itse, sen omalla äänellä. Muckin mukaan universaalien 

ihmisoikeusperiaatteiden kulttuuriset sovellukset merkitsevät yhtäältä myös 

ihmisoikeuksien kulttuurisidonnaisuutta. Toisaalta Muck pitää universaalisuuden 

ja kulttuurisen erityisyyden periaatteita ongelmallisina, sillä 

ihmisoikeusnäkemykset vaihtelevat, eikä yhden kulttuurin käsitys 

ihmisoikeuksista välttämättä merkitse samaa toisessa kulttuurissa.286  

Mielestäni Muck pyrkii monikulttuurisen solidaarisuuden hengessä 

sovittamaan yhteen universaalisuuden ja kulttuurisen erityisyyden ihanteita 

voimakkaasti. Käsitettä ihmisoikeudet ei voi määritellä yksiselitteisesti eikä 

kulttuureittain yhteneväisesti. Kun YK:n asiakirjat korostavat ihmisoikeuksien 

universaalia luovuttamattomuutta, kansalaisjärjestöjen (Foundation for Women) 

näkökulmat ovat sovittelevampia korostamalla eri osapuolten yhteistyötä ja 

osallistuvuutta asettamatta naisia poikkeuksetta uhrin asemaan. Prostituutiota 

tarkasteltaessa kansalaisjärjestöjen näkökulma muodostuukin haastavaksi ja 

tutkimisen arvoiseksi. Muckin huomio ihmisoikeuksien kulttuurisidonnaisuudesta 

on myös kiinnostava. Selittävätkö kulttuurisesti määrittyneet ihmisoikeudet 

yhteiskuntien erilaisia asenteita prostituutioon?  

Universaalisuuden ja kulttuurisen erityisyyden ihanteita ei ole aina 

mahdollista eikä ehkä edes tarpeellista pyrkiä sovittamaan yhteen. Poliittinen 

korrektius voi olla ja onkin toimiva kansainvälisen yhteistyön lähtökohta, mutta 

sen nimissä ihmisoikeus-käsitettä ei voi pelkistää ja häivyttää määritelmäksi, jolla 

ei ole relevanssia käytännön elämässä ja ihmisten todellisuudessa. Jos 

universaalisuuden ja kulttuurisen erityisyyden ihanteet ovat ihmisoikeuksien 

ainoat kategoriat, keskustelu itse ihmisoikeuksista muuttuu turhaksi, johtamatta 

lopulta mihinkään. Mielestäni olisi tärkeää pohtia sitä, miten nämä kategoriat 

johdetaan ihmisoikeus -käsitteestä. Onko ihmisoikeus- käsitteellä muita 

kategorioita ja onko ihmisoikeuksia mahdollista määritellä muulla tavalla? 

Puhuttaessa (naisten) ihmisoikeuksista on puhuttava myös 

seksuaalioikeuksista, joita ei ole mielekästä erottaa ihmisoikeuksista. Kun käsite 
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ihmisoikeudet määriteltiin ja se vakiintui toisen maailmansodan aikana, 

seksuaalioikeuksia ryhdyttiin määrittelemään huomattavasti myöhemmin vasta 

1990-luvulla. Perhesuunnittelun, sukupuolitautien hoitamisen ja erityisesti HIV-

tartuntojen maailmanlaajuisen lisääntymisen myötä yleiseen seksuaaliterveyteen 

alettiin kiinnittää huomiota aiempaa laajemmin. On huomionarvoista, etteivät 

kysymykset naisiin kohdistuvasta väkivallasta ylipäänsä ole kuuluneet 

ihmisoikeuskeskusteluun aina, vaan myös niistä ryhdyttiin keskustelemaan 

kansainvälisesti vasta 1990-luvulla. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidetty 

aiemmin ihmisoikeuskysymyksenä, sillä ennen 1990-lukua hyväksytyt 

kansainväliset asiakirjat, kuten YK:n naissopimuskaan, eivät viittaa siihen.287 

Vuonna 1994 Kairossa järjestetyssä YK:n väestö- ja 

kehityskonferenssissa 180 valtiota hyväksyi tavoitteen, jonka mukaan kaikkien 

ihmisten tulisi saada tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niiden piiriin 

kuuluvaa palvelua vuoteen 2015 mennessä. Osana seksuaaliterveyskeskustelua 

seksuaalioikeuksilla haluttiin taata jokaiselle oikeus päättää tietoisesti ja 

vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa kuuluvista asioista, joita ovat läheisten 

ihmissuhteiden solmiminen, avioituminen, lastenhankinta ja ehkäisyvälineiden 

käyttö. Vaikka Kairon konferenssin jälkeen seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalvelut ovat kehittyneet kaikkialla maailmassa ja 

seksuaalioikeuksien toteutumisessa on tapahtunut kehitystä, edistys ei kuitenkaan 

ole ollut riittävää. Ehkäisyvälineiden saatavuuden parantamiseksi, ei-toivottujen 

raskauksien, vaarallisten aborttien ja HIV-tartuntojen estämiseksi ongelmiin tulee 

puuttua yhä tehokkaammin.288 

Nykyään naiskauppa ja naisten hyväksikäyttö seksiteollisuudessa 

tunnustetaan vakavaksi ihmisoikeusongelmaksi Euroopassa.289 Tämän perusteella 

herää vahvana kysymys siitä, miten tähän ongelmaan suhtaudutaan muualla, 

muissa maanosissa? Koska naisiin kohdistuva hyväksikäyttö 

ihmisoikeuskysymyksenä on melko uusi ja kansainväliset toimet naisten aseman 

parantamiseksi ovat konkretisoituneet vasta Euroopassa, prostituutioon 

puuttuminen muualla maailmassa nousee aikamme todelliseksi haasteeksi. 

Ihmiskaupan vastaisten toimien ollessa pitkälti rikosoikeudellisia ja rajavalvonnan 

tehostamiseen kuuluvia290, kysymys ihmisyydestä nousee mielestäni hyvin 
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keskeiseksi. Jo aiemmissa luvuissa todettiin, että seksuaalisen riiston yhteydessä 

keskeinen ihmisyyteen kuuluva kysymys siitä, ”kuka minä olen?” vaarantuu. 

Saavatko thaimaalaiset naiset ja prostituoidut esittää tämän kysymyksen ja vastata 

siihen? 

Aasialaiseen ihmisoikeuskeskusteluun perehtyneen Kam Weng Ngn 

mukaan ihmisoikeudet eivät ole abstraktioita, vaan ne ovat sidoksissa historiaan ja 

kulttuuriseen perinteeseen. Tämän takia ihmisoikeuksia on perusteltua kehittää 

aasialaiseen ja tässä yhteydessä myös thaimaalaiseen yhteiskuntaan sopiviksi. 

Mikäli ihmisoikeudet halutaan juurruttaa yhteisöjen sosiaalisiin olosuhteisiin ja 

jotta ne toteutuisivat myös sosiaalisissa instituutioissa, huomio tulisi kohdistaa 

aasialaisten yhteiskuntien talouteen, yleiseen kehitykseen ja erityisesti kulttuuriin. 

Tästä näkökulmasta ihmisoikeuksien lähtökohdaksi muodostuu demokraattinen ja 

elinvoimainen siviiliyhteiskunta.291  

Millaista on thaimaalainen ihmisoikeuspolitiikka edellä sanotun 

perusteella? Koska buddhalaisuus on hyvin keskeinen osa thaimaalaista 

elämäntapaa, ihmisoikeuksia ja ihmisyyttä ei mielestäni voi tarkastella erottamalla 

thaimaalainen uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta toisistaan, vaan ne ovat 

erottamattomia ja yhteneväisiä. Thaimaa ei ole koskaan ollut koloniaalisen vallan 

alainen, eikä myöskään thaimaalaisten naisliikkeiden synnyllä ole ollut yhteyttä 

yleisiin kansallisiin itsenäisyyspyrkimyksiin. Thaimaassa naisten protestit eivät 

siksi kytkeydy maan yleiseen poliittis-historialliseen traditioon, vaan kiinnostus 

naiskysymyksiin nousi keskusteluun vasta osana 1970-luvun demokraattista 

liikettä. Liikkeen nousu ja opiskelija-aktivismi eivät kuitenkaan tukeneet naisia 

sukupuolten eriarvoisuutta koskevissa kysymyksissä, vaan vasta vuosien 1973-

1976 poliittisen reformin aikana naiskysymykset tulivat uudelleen ajankohtaisiksi. 

Tuolloin naiskysymykset sisällytettiin neljänteen viisivuotissuunnitelmaan, joka 

pyrki takaamaan valtiollisia etuuksia joillekin naisryhmille.292 

Varsinaiset edistykselliset naiskansalaisjärjestöt syntyivät 

Thaimaassa vasta 1980-luvulla kansainvälisen feministisen liikkeen 

vaikutuksesta. Thaimaalaisia naisjärjestöjä pidetään muita naisjärjestöjä 

länsimaisempina juuri niiden länsimaisten vaikutteidensa takia. Tämä on 

kiinnostavaa, koska thaimaalaista feminismiä luonnehtii myös konfrontaation 

ongelma, jossa feminismiin sen perinteisessä merkityksessä suhtaudutaan 

                                                 
291 Weng Ng 2007, 160. 
292 Van Esterik 2000, 49-50, 233. 
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kriittisesti. Tuleeko thaimaalaisten naisten oikeuksien puolustajia siis kutsua 

naisaktivisteiksi eikä feministeiksi? Thaimaalaiset naisaktivistit perustelevat 

länsimaisen feminismin kritiikkiään sillä, etteivät monet thaimaalaisen 

naisliikkeen tukijat ole feministejä eivätkä siksi pidä feminismiä relevanttina 

keinona naisten aseman parantamiseksi. Pyrkimyksenä on feminismille 

tyypillisten vastakkainasettelujen vastustaminen, eivätkä thaimaalaiset aktivistit 

pidä patriarkaalisen vallan konseptia naisten riistämisen yksinomaisena syynä. 

Patriarkaalisen vallan rationaalinen kyseenalaistaminen on mielestäni perusteltua, 

koska oletukset kaiken feminismin universaalista perustasta ja oletukset kaikille 

naisille yhteisistä intresseistä ovat ongelmallisia. Thaimaalaisen naisen asemaa 

tarkastellessaan Van Esterik toteaa naisten aseman vaihtelevan pitkälti naisten 

koulutuksen, yleisen politiikan ja uskonnon mukaan. Myös se, miten näitä 

yhteiskunnan osa-alueita arvostetaan, vaikuttaa naisten asemaan. Tämän takia 

thaimaalaiset naisliikkeet eivät ole halunneet yhtäältä universalisoida naisia 

liiaksi, toisaalta ne eivät ole halunneet myöskään ylikorostaa yhteiskunnallisia 

eroja esimerkiksi kaupunkilais- ja maalaisnaisten välillä. Van Esterikin mukaan 

edes edistyksellisimmät naisjärjestöt eivät halua tulla kutsutuiksi feministisiksi 

järjestöiksi niihin usein yhdistyvän poleemisen asenteen vuoksi. Thaimaalaisilla 

naisaktivisteilla on kuitenkin mahdollisuus käydä yhteiskunnallista keskustelua 

länsimaisen feminismin diskurssien pohjalta. Silti joidenkin aktivistien mukaan 

käsite feminismi ei sovi lainkaan thaimaalaiseen viitekehykseen, vaan se hylätään 

lähtökohtaisesti ”ulkomaisena”, vieraana ja siksi thaimaalaisen naisen aseman 

analysoimiseen sopimattomana.293  

Mielestäni thaimaalaisen naisaktivismin, jollaisesta voidaan 

kuitenkin puhua, konfrontaation ongelma on yhteneväinen Van Esterikin väitteen 

kanssa, jonka mukaan thaimaalaista sukupuolisuutta tulee tarkastella toisiaan 

täydentävien elementtien kautta, eikä sukupuolten vastakkaisuuksia korostamalla. 

Yhteistyö ja yksilöiden väliset suhteet, relaatiot, ovat keskeisiä, ja thaimaalaiselle 

naisaktivismille onkin erityisen ominaista vastustaa kapeaa oman edun tavoittelua 

muiden kustannuksella. Ihmisten välisiä suhteita korostavan thaimaalaisen 

naisaktivismin yhteydessä Van Esterik käyttää käsitettä realization, jonka 

tulkitsen merkitsevän molemminpuolista ihmisten tunnistamista ja tunnustamista 

juuri heidän ihmisyytensä perusteella.294 Vaikka thaimaalaisen naisaktivismin tai 

                                                 
293 Van Esterik 2000, 58, 61, 202, 235. 
294 Van Esterik 2000, 237. 
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feminismin määrittelyssä ei vallitse yksimielisyys, thaimaalaisen feminismin 

jäljille on mahdollista päästä puhumalla siitä komplementaarisena, ei 

konfrontoivana, feminisminä.  

Miten thaimaalaista feminismiä tulisi tulkita? Komplementaarisen 

feminismin ihanne on tärkeä ja uusia näkökulmia avaava, mutta keskeiseksi 

ongelmaksi jää kuitenkin se, miten tämän ihanteen avulla voitaisiin puuttua 

thaimaalaiseen prostituutioon. Voiko komplementaarinen feminismi auttaa 

prostituoituja? Vaikka useimmat feministit pitävät buddhalaisuutta 

patriarkaalisena, mieskeskeisenä ja jopa naisvihamielisenä uskontona, 

buddhalaisten feministien mukaan buddhalaisuus ja feminismi on mahdollista 

sovittaa yhteen. Van Esterik viittaa Grossiin, jonka mukaan buddhalaiset 

kirjoitukset eivät korosta sukupuolten välistä epätasa-arvoa, vaan kyse on karman 

tulkinnasta, jonka perusteella miehinen valta oikeutetaan. Tulkintojen 

mieskeskeisyys on eri asia kuin varsinainen naisvihamielisyys, josta ei siis voida 

Grossin mukaan puhua. Tämän perusteella buddhalaisuudessa on feminististä 

potentiaalia, joskaan thaimaalaisilla naisilla ei ole ollut riittävästi voimavaroja 

tuoda sitä esiin. Vaikka sekä buddhalaisuuden että feminismin lähtökohtia ovat 

kokemuksellisuus, ymmärrys, sitoutuminen ja jäykkien sukupuoli-identiteettien 

kyseenalaistaminen, buddhalaisuus jää kuitenkin vain thaimaalaisen 

sukupuolikeskustelun yhdeksi osaksi. Viime vuosikymmenten aikana Thaimaassa 

on kehitetty uusia uskonnollisia käytänteitä naisten yhteiskunnallisen roolin 

tukemiseksi, ja naisten toimiminen esimerkiksi meditaation opettajina on 

lisääntynyt.295 

Van Esterikin mukaan thaimaalainen sukupuolijärjestelmä ei tarjoa 

lopullista selitystä thaimaalaiselle prostituutiolle, vaan kysymys naisen asemasta 

jää monin tavoin avoimeksi. Thaimaalaista sukupuolitutkimusta koskevilla 

paikallisilla ja kansainvälisillä teemoilla, kuten kasvaneella kuluttamisella, naisiin 

kohdistuvalla väkivallalla ja seksiturismilla, on kuitenkin yhteys globalisaatioon. 

Vaikka vallitsevaa euroamerikkalaista feminismiä on pidetty kulttuuri-

imperialistisena, rasistisena, keskiluokkaisena ja stereotyyppisenä, myös 

thaimaalainen sukupuolitutkimus voi osaltaan rikastuttaa sitä keskittymällä edellä 

mainittuihin teemoihin ja analysoimalla niitä.296   

                                                 
295 Van Esterik 2000, 88-89, 229; Ks. myös Weng Ng 2007, 156-157. 
296 Van Esterik 2000, 232-233. 
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Tämän luvun alussa pohdin kysymystä siitä, onko naisilla ihmis- tai 

seksuaalioikeuksia. Jotta naisilla voi olla ihmisoikeuksia, heidät tulee mielestäni 

ensin tunnustaa ihmisiksi. Ihmisyyden kriteeri ja sen perusteella jokaiselle 

kuuluvat ihmisoikeudet eivät täyty, ellei kohdetta, tässä tapauksessa thaimaalaisia 

naisia ja prostituoituja, tunnusteta ihmisiksi. Seksuaalioikeuksien näkökulmasta 

naisten ja prostituoitujen oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen, 

tasa-arvoon, tietoon, terveydenhoitoon sekä oikeus tulla suojelluksi seksuaaliselta 

hyväksikäytöltä ja kaupalliselta pornografialta eivät useinkaan toteudu. 

Seksimarkkinoilla on kymmeniä miljoonia naisia ja lapsia, ja eniten tyttöjä ja 

naisia joutuu kaupalliseen seksiteollisuuteen juuri Aasiassa. Väestöliiton 

kehitysyhteistyöraportin mukaan Thaimaan prostituoiduista alle 18-vuotiaita on 

80 prosenttia.297   

Seksualisoituneen yhteiskunnan kritiikissään Barry sanoo, että 

naisten sosiaalista imagoa tulisi leimata ennen kaikkea ihmisyys, ei seksuaalinen 

saatavuus.298 Millaisia ovat thaimaalaisten naisten oikeudet ja ihmisyys tämän 

valossa? Barryn väitteen näkökulmasta ajattelen, että esimerkiksi thaimaalainen 

prostituoitu ei ole ihminen samoin kuin esimerkiksi hänen asiakkaansa: vaikka 

prostituoituja pidetään yhteiskuntansa huonoina naisina, niin samalla heidän 

vaaditaan jatkavan toimintaansa. Kaupalliseen seksiin kuuluvalla vaihtosuhteella 

asiakas voi yhtäältä etsiä eräänlaista rajattomuuden kokemusta, vaikka toisaalta 

hän haluaa määritellä rajat ja pitää niistä kiinni. Mielestäni rajojen 

määritteleminen prostituutiossa perustuukin niiden sekä asiakkaalle että 

prostituoidulle turvaa tuovaan etäisyyteen ja erillisyyden kokemukseen. 

Prostituoituja on oltava, jotta rajat itsen ja toisten, hyvän ja huonon, välillä 

voidaan määritellä. 

Mielestäni kysymys myös prostituoidun omista rajoista ja 

rajattomuudesta on yhtä lailla kiinnostava. Jos prostituoitu määrittelee rajat 

asiakkaaseensa minän suojelun ja jopa asiakkaan halveksunnan kautta, niin 

millainen on prostituoidun rajattomuuden kokemus? Kokeeko prostituoitu 

rajattomuutta päättäessään, määritellessään ja kontrolloidessaan niitä emootioita, 

joita asiakkaat odottavat häneltä? Mielestäni se, kuinka vapaaehtoista tai 

pakotettua prostituutio on, määrittää pitkälti sen, miten yhtäältä rajat ja toisaalta 

rajattomuuden kokemus mahdollistuvat yksittäisen prostituoidun kohdalla. 

                                                 
297 Alkio & Tuominen 2004, 6, 8, 12, 16, 19. Toinen tarkistettu painos. 
298 Barry 1995, 319. 
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Jatkossa olisikin kiinnostavaa pohtia esimerkiksi sitä, miten prostituoidun minän 

suojelu ja asenne asiakkaita kohtaan vaihtelevat prostituoidun työolosuhteiden 

mukaan. 

Tässä pääluvussa olen tarkastellut laajasti thaimaalaista 

sukupuolinäkökulmaa ja kytkenyt sen osaksi maan kulttuuria ja prostituutiota. 

Olen myös tarkastellut thaimaalaista avioliittoa ja perhettä sekä niihin kytkeytyviä 

sukupuolten välisiä valtasuhteita. Tässä luvussa olen käsitellyt laajasti myös 

seksuaalista riistoa ja yhteiskunnan seksualisoitumista ja perustellut niillä 

normalisoitunutta prostituutiota Thaimaassa. Prostituution yleisyyttä globaalisti ja 

myös Thaimaassa olen tarkastellut niin kutsutun seksuaalipoliittisen 

libertarianismin pohjalta, jossa on keskeistä viettieetos eli yksilön (miehen) 

rajoittamaton valinnanvapaus seksuaalikokemustensa ja -kumppaneidensa 

suhteen. Tässä luvussa olen yhdistänyt viettieetoksen myös seksuaalisen 

vapautumisen fantasmaan, jossa naisen ihmisarvo redusoidaan seksuaaliseen 

saatavuuteen ensin avioliitossa, ja sen jälkeen prostituutiossa ja pornografiassa. 

Olen osoittanut näin tapahtuvan myös thaimaalaisessa prostituutiossa ja 

seksiteollisuudessa. 

Thaimaalaisessa kulttuurissa yhteisöllisyyden ja miehen 

ensisijaisuuden korostaminen naisen elämän ja voimavarojen kustannuksella on 

merkinnyt miesten vapautta toteuttaa seksuaalisuuttaan vapaasti: suhde 

aviovaimoon ja prostituoituihin ovat miehille kaksi erilaista, toisiaan täydentävää 

elämänaluetta. Naisten seksuaalisuutta ei ole pidetty tärkeänä eikä 

huomionarvoisena, mikä on rajannut ja rajaa edelleen naisten mahdollisuuksia 

vaikuttaa asemaansa thaimaalaisessa yhteiskunnassa. Tämä herättää lukuisia 

kysymyksiä koskien naisten ja prostituoitujen oikeuksia ja niiden toteutumista. 

Länsimaisten feministien ohella kuitenkin myös thaimaalaisen naisaktivistit ovat 

kiinnittäneet huomiota naisten ja prostituoitujen asemaan pyrkimällä toimimaan 

aktiivisesti heidän hyväkseen. Koska thaimaalaiselle kulttuurille ei ole ominaista 

patriarkaalisten rakenteiden poleeminen kritisointi, thaimaalaiset aktivistit eivät 

ole halunneet profiloitua perinteisen feministisiksi. Muun muassa tämän vuoksi 

näkyvä puuttuminen naisten ja prostituoitujen oikeuksiin muodostuu haasteeksi 

thaimaalaisessa yhteiskunnassa. Mikäli myös länsimaissa halutaan ymmärtää 

thaimaalaista prostituutiota ja siihen halutaan puuttua mahdollisimman 

monipuolisesti, thaimaalaisten omille näkemyksille ja feministiselle potentiaalille 

tulee antaa tila, joka sille itseoikeutetusti kuuluu. Tässä kansainväliset 
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avustusjärjestöt ja tutkimukset voivat toimia, thaimaalaisen kulttuurin omat 

lähtökohdat huomioon ottaen, hyvänä apuna.  
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LOPPUKATSAUS 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella naisen ihmisyyttä 

thaimaalaisen prostituution valossa. Tutkimusongelman muotoilemisen taustalla 

olivat seuraavat kysymykset: Millaista thaimaalainen prostituutio on sen omassa 

uskonnollisessa, kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa viitekehyksessä? Millainen 

thaimaalaisen naisen ja prostituoidun asema tässä viitekehyksessä on? Millaista 

thaimaalaisen naisen ihmisyys on yhtäältä YK:n ihmisoikeussopimuksiin 

sisältyvän ihmisyyden periaatteen ja toisaalta thaimaalaisen naisliikkeen 

(Foundation for Women -järjestö) näkökulmasta? Miten käsite ihmisoikeudet 

voidaan määritellä thaimaalaisessa viitekehyksessä? 

Tutkimusmetodini oli systemaattinen analyysi. Tutkimusaineistoni 

oli aiheeni kannalta kiinnostava yhteiskunnallinen, filosofinen ja feministinen 

kirjallisuus ja kirjallisuusartikkelit, jotkin Ulkoasiainministeriön, Sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä Väestöliiton kehitysyhteistyön prostituutiota ja naisen 

asemaa käsittelevät julkaisut sekä joihinkin YK:n ihmisoikeusasiakirjoihin 

sisältyvät periaatteet. Osa tutkimuksessa käyttämästäni kirjallisuudesta käsitteli 

prostituutiota nimenomaan thaimaalaisessa viitekehyksessä, kun taas osa siitä 

lähestyi prostituutiota ja naisen asemaa aihepiirinä yleisemmällä tasolla. 

Thaimaalaisen prostituution tarkastelemisen kannalta tärkeitä olivat erityisesti 

Penny Van Esterikin teos Materializing Thailand (2000), Louise Brownin Sex 

slaves: the trafficking of women in Asia (2001), Kathleen Barryn The prostitution 

of sexuality (1995) sekä Siriporn Skrobanekin, Nataya Boonpakdeen ja Chutima 

Janthakeeron teos The traffic in women: human realities of the international sex 

trade (1997), joka perustuu thaimaalaisen Foundation for Women -

kansalaisjärjestön toimintaan perustuviin tutkimuksiin.  

Muista yhteiskuntatieteellisistä, filosofisista ja feministisistä 

teoksista hyödynsin tutkimuksessani erityisesti Sari Näreen artikkelia 

Seksuaalipoliittinen libertarianismi ja egalitarismi seksibisneksessä Kaj Ilmosen 

toimittamassa teoksessa Moderniteetti ja moraali (1998), Sara Heinämaan ja Sari 

Näreen toimittamaa teosta Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta 

(1994) sekä Carole S. Vancen toimittamaa, kirjallisuusartikkeleista koostuvaa 

teosta Pleasure and danger. Exploring female sexuality (1984). Sekundaarisena 

apuvälineenä hyödynsin työssäni YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista 

julistusta (1948) ja viittasin myös YK:n muihin ihmisoikeussopimuksiin, kuten 
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Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskevaan 

yleissopimukseen (1950), Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan 

yleissopimukseen (1979) ja Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan (otteita 1) 

(1995). Myös Hilkka Pietilän naisen asemaa ja YK:ta koskevat teokset toimivat 

apuvälineinä ihmisoikeusnäkökulmassa. Tutkimuksessani keskeisiä käsitteitä 

olivat prostituutio, naiskauppa, seksiteollisuus, valta, seksuaalinen riisto, 

ihmisyys, ihmisoikeudet ja naisten oikeudet.  

Tutkielmani koostui johdannosta, taustaluvusta ja kahdesta 

pääluvusta. Taustaluvun tarkoituksena oli valottaa prostituution historiaa 

Thaimaassa kytkemällä se tutkimusongelmani kannalta oikeaan viitekehykseen. 

Toteutin tämän tarkastelemalla prostituution voimakasta lisääntymistä Thaimaassa 

Vietnamin sodan jälkeen. 1960-luvulta lähtien Thaimaassa tapahtui paljon 

yhteiskunnallisia muutoksia, joista keskeisimpiä olivat maan nopea modernisaatio 

ja talouden kasvu sekä turismielinkeinon voimakas lisääntyminen. Taustaluvussa 

osoitettiin näiden yhteiskunnallisten muutosten tapahtuneen Thaimaassa 

samanaikaisesti vaikuttaen samalla myös maan väestöön. Teollistumisen 

seurauksena erityisesti naiset ja lapset ovat kuluneiden vuosikymmenien aikana 

muuttaneet Thaimaassa pienistä kylistä suuriin kaupunkeihin. Tarkkoja arvioita 

prostituoitujen määrästä ei taustaluvussa esitetty. Tämä johtuu thaimaalaisen 

prostituution ”maanalaisuudesta”, jonka vuoksi tarkkoja tilastoja prostituoitujen 

määrästä ei ole. Vaikka tutkimusaineisto sisälsi joitakin arvioita, tässä 

tutkimuksessa haluttiin kuitenkin välttää prostituoitujen määrää koskevia, usein 

harhaanjohtavia yleistyksiä. Taustaluvussa johdatin myös aasialaisessa 

kulttuurissa vallitsevaan sosio-ekonomiseen epätasa-arvoon, jonka vuoksi 

työperäinen maastamuutto ei ole taannut naisille ja lapsille parempia 

elinolosuhteita, vaan varsin usein prostituutio on jäänyt monille ainoaksi 

vaihtoehdoksi. Taustaluvussa tarkastelun kohteena oli myös Thaimaan 

prostituutiolainsäädäntö, joka todettiin riittämättömäksi siitä syystä, että vaikka 

prostituutio on Thaimaassa teknisesti laitonta, se sallitaan kuitenkin 

viihdepalveluina. Prostituution salliminen viihdepalveluina johtuu Vietnamin 

sodan aikaisesta Rest & Recreation -sopimuksesta, jossa aasialaiset naiset 

joutuivat tarjoamaan Yhdysvaltain sotilaille prostituutiopalveluita Yhdysvaltojen 

ja Thaimaan sotilaallis-poliittisen yhteistyön takaamiseksi. Taustaluvussa todettiin 

riittämättömän ja ristiriitaisen prostituutiolainsäädännön olevan yksi merkittävä 

thaimaalaisen prostituution vakiintumiseen syy. Prostituution järjestäytyneisyyden 
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vuoksi thaimaalaisessa viitekehyksessä voidaan siksi puhua varsinaisesta 

seksiteollisuudesta. 

Tutkimuksen ensimmäisessä pääluvussa selvityksen kohteena oli 

seksiteollisuuden ja naiskaupan erojen ja yhtäläisyyksien tarkastelu, jota pidin 

tärkeänä prostituution eri muotojen ymmärtämiseksi. Luvussa todettiin 

naiskaupan olevan tyypillistä Thaimaan köyhille naapurimaille, kuten Laosille, 

Myanmarille ja Kambodzhalle, joissa muun muassa naisten koulutus on vähäistä. 

Tutkimuksessa todettiin naiskaupan olevan hyvin monen tekijän prosessi ja 

rakenteellinen ongelma, jonka juuret ovat niin globaalissa taloudellisessa 

eriarvoisuudessa kuin sukupuolten välisessä eriarvoisuudessakin. Myös 

perinteisten perhekäytänteiden, kuten naisten pitäminen miehen omaisuutena, 

havaittiin vaikuttavan naiskaupan yleisyyteen köyhissä maissa. Naiskaupan ja 

seksiteollisuuden erojen ja yhtäläisyyksien vertailussa tarkastelin myös 

Inhimillisen kehityksen indeksiä (Human Development Index HDI), joka mittaa 

inhimillisen kapasiteetin toteutumista köyhissä ja rikkaissa maissa määrittämällä 

kehityksen taso joko matalaksi, keskitasoiseksi tai korkeaksi. Kun naiskauppa on 

yleisintä matalan inhimillisen kehityksen tason maissa, seksiteollisuus puolestaan 

edellyttää talouden kasvua ja on siksi oma kapitalisoitu taloussektorin osa-alue. 

Thaimaa on osittain kehittynyt maa, minkä vuoksi tutkimuksessa osoitettiin, että 

naiskaupan lisäksi vakiintunut seksiteollisuus on Thaimaassa hyvin tyypillistä, 

jota monet yhteiskunnalliset tekijät tukevat ja johon on vaikea puuttua. 

Prostituoitujen rekrytointiprosessia tarkasteltaessa paikallisten välittäjien 

maineella havaittiin olevan suuri merkitys uusien tyttöjen ja naisten saamiseksi 

mukaan seksiteollisuuteen. Usein välittäjät houkuttelevat köyhien kylien tyttöjä ja 

naisia muuttamaan uuteen kaupunkiin houkuttimena parempi elintaso. 

Prostituution rekrytoinnin todettiin olevan yhteydessä laittomaan velanantoon, 

jota tytöt ja naiset maksavat välittäjälleen varsin pitkään. Todettiin myös, että 

tyttöjen ja naisten myyminen uuden välittäjän alaisuuteen tekee heidät helposti 

kontrolloitaviksi.  

Prostituution rekrytointiprosessin yhteydessä tarkastelin tyttöjen ja 

naisten köyhyyttä ja tietämättömyyttä, joiden yhdessä todettiin tekevän heistä 

erittäin haavoittuvia ja alttiita manipuloinnille. Tämä on ymmärrettävää, koska 

paikallisten välittäjien maineen vuoksi tytöillä ja naisilla ei useinkaan ole 

kokemusta tai esimerkkiä mistään muusta. Köyhyydessä uudet olosuhteet ja 

toiveet omista ansioista toimivat riittävän suurina houkuttimina silloin, kun tytöt 
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ja naiset eivät vielä tiedä, mihin päätyvät. Tutkimuksessa todettiinkin juuri 

köyhyyden olevan yksi prostituutioon joutumisen merkittävimmistä syistä. 

Kuitenkaan stereotyyppistä kuvaa aasialaisesta tai thaimaalaisesta prostituoidusta 

ei ole mahdollista tehdä, sillä yhtä monta kuin on prostituoitua, yhtä monta on 

myös elämäntilannetta. Prostituoitujen välillä voidaan kuitenkin nähdä sosiaalis-

ammatillisia eroja jakamalla heidät pyramidin kaltaiseen hierarkiaan. Ylimmän 

tason eliittiprostituoidut ovat yleensä keskiluokkaisia, toimivat itsenäisesti ja 

rahoittavat prostituutiolla ylellistä elämäntapaansa. Keskitason prostituoidut 

tulevat puolestaan varsin erilaisista olosuhteista, ja syyt prostituution 

harjoittamiselle ovat moninaiset. Yleensä keskitason prostituoitujen työn 

motiivina on kuitenkin köyhyys, eivätkä he useinkaan ole valinneet 

prostituutioelinkeinoa vapaaehtoisesti. Alimman tason prostituoidut ovat hyvin 

köyhiä, ja usein heidän kohdallaan voidaan puhua suoranaisesta nais- tai 

ihmiskaupasta. Suurin osa prostituoidusta kuuluu Thaimaassa keski- ja alimman 

tason prostituoituihin. Vaikka prostituoitujen työolosuhteet vaihtelevat suljetuista 

bordelleista luksushotelleihin, tutkimuksessa todettiin välittäjien ja asiakkaiden 

suhtautuvan naisiin usein rasistisesti ja seksistisesti. Koska keski- ja alimman 

tason prostituoituja on Thaimaassa paljon, asiakkaat ostavat varsin usein 

prostituutiopalveluja naisilta, jotka ovat joutuneet parituksen ja ihmiskaupan 

uhreiksi. Tämän vuoksi totesin tutkimuksessa asiakkaiden kohdistavan naisiin 

erityisen suurta vallankäyttöä: naiset ovat myytäviä hyödykkeitä olosuhteista 

riippumatta. Samassa yhteydessä totesin kuitenkin, että myös asiakkaiden 

tietoisuus siitä, tietävätkö he ostavansa prostituutiopalveluja naiskaupan tai 

parituksen uhreilta, on otettava huomioon. 

Ensimmäisessä pääluvussa tarkastelun kohteena oli laittomien 

prostituutiopalvelujen harjoittaminen sallituissa liiketiloissa, kuten ravintoloissa ja 

hotelleissa. Tämän todettiin olevan mahdollista Thaimaassa juuri sen ristiriitaisen 

prostituutiopolitiikan vuoksi, jossa mahdolliset sanktiot kohdistuvat usein 

prostituoituihin, eivät asiakkaisiin tai välittäjiin. Tämä on mahdollista 

thaimaalaisessa lainsäädännössä olevan kohdan vuoksi, jonka mukaan 

prostituoidut ovat siveettömyysrikkomukseen syyllistyviä. Prostituoiduilla ei siksi 

ole lainsuojaa eikä sosiaaliturvaa. Myöskään heidän työturvallisuudestaan ei 

huolehdita. Tämä suojattomuus tekee naisista monin tavoin haavoittuvia, jonka 

vuoksi tutkimuksessa havaittiin heidän olevan hyvin riippuvaisia työnantajastaan. 

Tästä johtuen tutkimuksen kohteeksi tuli prostituoidun valinnan, vapauden, pakon 
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ja riippuvaisuuden ongelma thaimaalaisessa prostituutiossa. Tarkastelun pohjana 

oli prostituution eri muotojen, eli vapaaehtoisen, pakotetun ja 

riippuvuussuhteeseen perustuvan prostituution, erottaminen. Vapaaehtoista 

prostituutiota luonnehtii nimensä mukaisesti vapaaehtoisuus, pakotettua 

prostituutiota suoranainen pakottaminen ja riippuvuussuhteeseen perustuvaa 

prostituutiota osittainen pakottaminen. Koska thaimaalaisen seksiteollisuuden 

järjestäytyneisyyden vuoksi suuri osa thaimaalaisista prostituoidusta työskentelee 

velkaa vastaan jonkin työnantajan alaisuudessa, riippuvuussuhteeseen perustuva 

prostituutio on Thaimaassa yleisintä. Riippuvuussuhteeseen perustuvaan 

prostituutioon kuuluva naisen osittainen vapaaehtoisuus ja osittainen 

vapaudenriisto tekevät tästä prostituution muodosta hyvin ongelmallista. 

Erityisesti kysymykset naisen valinnanvapaudesta ja henkilökohtaisen valinnan 

mahdollisuuksista nousivat tutkimuksessa kiinnostaviksi. Koska thaimaalainen 

prostituoitu ei useinkaan voi toimia täysin omaehtoisesti, totesin tutkimuksessa 

vapaaehtoisen prostituution olevan kyseenalaista. Lisäksi totesin, että 

elämäntilanteen määrittäessä ja rajatessa pitkälti prostituoidun valinnan 

mahdollisuuksia hän ei ole täysin autonominen. Tämän vuoksi valinnasta ja 

vapaudesta ei voida, ainakaan länsimaisessa mielessä, puhua. Tutkimustuloksena 

totesin myös, että mikäli valinta on prostituoidun kohdalla mahdollinen, se 

tapahtuu yleensä ulkoisten olosuhteiden, ei lähtökohtaisen autonomian, niin 

salliessa.  

Valinnan, vapauden, pakon ja riippuvaisuuden tarkastelemisen 

yhteydessä totesin, ettei thaimaalaisessa prostituutiossa ole aina helppoa osoittaa 

prostituution osapuolten välillä sellaista suhdetta, joka perustuisi yksiselitteisesti 

riistoon. Tätä perustelin prostituoidun suhteella parittajaansa, jossa on usein kyse 

kiintymyksestä ja voimakkaasta sitoutumisesta. Vaikka parittaja alussa toimiikin 

naiselle eräänlaisena ”hyväntekijänä”, hänen tavoitteenaan on kuitenkin viime 

kädessä naisen sitouttaminen itseensä. Tämän prosessin tavoitteena on naisen 

oman tahdon ja itsekunnioituksen murtaminen. Tutkimuksessa havaittiin 

työnantajan, ja myös prostituoidun, jatkuva vallankäyttöön kuuluva rajankäynti 

itsen ja toisen välillä: käyttämällä valtaa naiseen yhtäältä huolehtimalla hänestä ja 

toisaalta pakottamalla hänet prostituoimaan itseään työnantaja turvaa oman 

asemansa. Tällaisessa tilanteessa myöskään nainen itse ei yleensä asetu 

hyväntekijäänsä vastaan. 
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  Tutkimuksen toisessa pääluvussa tarkastelun kohteena oli 

buddhalainen sukupuolinäkökulma ja sen kytkeminen osaksi thaimaalaista 

kulttuuria ja prostituutiota. Toteutin tämän tarkastelemalla buddhalaista 

sukupuolidiskurssia, jossa muun muassa karma-käsitteellä on perinteisesti 

selitetty sukupuolieroja aasialaisessa kulttuurissa. Sukupuolinäkökulmasta karmaa 

laajana buddhalaisena konseptina lähestyttiin tutkimuksessa muun muassa 

erottamalla yksilön biologinen ja sosiaalinen sukupuoli sekä seksuaalinen 

suuntautuminen toisistaan. Erottamalla biologinen ja sosiaalinen sukupuoli ja 

seksuaalinen suuntautuminen toisistaan buddhalainen sukupuolidiskurssi ei siksi 

eroa länsimaisesta sukupuolidiskurssista. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että 

buddhalaisuudessa sukupuolet sijoittuvat sosiaalisessa ja henkisessä hierarkiassa 

eri tavoin: kun miessukupuoli on merkki paremmasta karmasta, naissukupuoli on 

merkki karman epätäydellisyydestä. Tämän vuoksi muun muassa henkistä 

kilvoittelua pidetään ominaisempana miehelle.  

Tutkimuksessa tuotiin esiin, että buddhalaisissa kirjoituksissa on 

monia näkökulmia naiseen. Tämän vuoksi myös tutkijoiden näkemykset 

buddhalaisuuden naisvastaisuudesta vaihtelevat. Tutkimuksessa esitettiin, että 

esimerkiksi soteriologisen inklusivismin ja soteriologisen anrdogynian mukaan 

myös nainen voi kilvoitella hengellisesti. Siinä missä Thaimaan virallinen 

luostarilaitos (Sangha) ei suosi naisia esimerkiksi vihkimällä heitä nunniksi, 

valaistumisen tilaa, nirvanaa, ei kuitenkaan pidetä sukupuolisidonnaisena. 

Puhuttaessa valaistumisesta ei tule puhua sukupuolesta. Thaimaalaisen 

sukupuolidiskurssin keskeisenä käsitteenä karma liitettiin myös yksilön 

persoonattomuuden ja pysymättömyyden (dhamma) näkökulmaan. Tämä on 

yhteydessä buddhalaiseen sukupuolettomuuden ajatukseen sekä ajatukseen ei-

itsestä, jonka mukaan yksittäisiä persoonia ei lopulta ole, vaan kuvitelma itsestä 

tai sen pysyvyydestä ovat harhaa. Tämän perusteella myös näkyvät identiteetit, 

myös sukupuoli-identiteetit, voivat vaihdella eivätkä perustu pysyvään 

seksuaalisuusstrategiaan. Buddhalaisuuden korostaessa yksilön pysymättömyyttä 

ja persoonattomuutta kyseenalaistin tutkimuksessa Van Esterikin näkemyksen ei-

paljastettavasta itsestä: miten itsestä voidaan puhua, jos sitä ei ole? Tämän 

kysymyksen valossa totesin, että ei-itsen relevanssi teoreettis-filosofisena 

konseptina ei sulje pois minän kokemusta käytännössä: tutkimuksessa osoitettiin 

minän suojelun olevan keskeinen tekijä prostituoidun työssä selviämiseksi missä 

olosuhteissa tahansa, myös thaimaalaisten prostituoitujen kohdalla.  
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Toisessa pääluvussa tarkastelun kohteena oli myös seksuaalinen 

riisto normalisoituneen prostituution ja seksualisoituneen yhteiskunnan perustana. 

Toteutin tämän tarkastelemalla thaimaalaista avioliitto- ja perheinstituutiota ja 

niiden yhteyttä maan myöhempään prostituution kehittymiseen. Seksuaalisen 

riiston määritelmät perustuivat luvussa YK:n alaiseen ihmisoikeusnäkökulmaan, 

koska ihmisyyden näkökulma oli tutkimuksessa keskeinen. Seksuaalisen riiston 

laaja määrittely oli mielekästä myös seksiteollisuuden valottamiseksi, koska 

siihen todettiin tutkimuksessa yhdistyvän lähes poikkeuksetta riiston elementtejä. 

Tutkimuksessa osoitettiin seksuaalisen riiston olevan yhteydessä naisen 

alentamiseen miehelle alisteiseksi seksuaaliobjektiksi. Yhteiskunnan 

seksualisoitumisella tarkoitettiin tutkimuksessa yhteiskuntien kyllästämistä 

seksuaalisella aineistolla, josta pornografia ja prostituutio ovat hyviä esimerkkejä. 

Seksualisoituneessa yhteiskunnassa naisen julkisuuskuvaa todettiin leimaavan 

seksuaalinen saatavuus, millä myös perusteltiin prostituution yleistymistä. Koska 

naisen on edellytetty olevan seksuaalisesti saatavilla myös Thaimaassa 

sodanaikaisesta prostituutiosta lähtien, tutkimuksessa perusteltiin seksuaalisen 

riiston perustuminen sukupuolittuneeseen vallankäyttöön myös thaimaalaisessa 

kulttuurissa ja prostituutiossa.  

Prostituution normalisoitumisella tarkoitettiin tutkimuksessa naisen 

seksuaalisuuden ja seksin muuttumista yksityisestä (avioliitto) julkiseksi 

(prostituutio). Prostituution normalisoitumisen perustana on yhtäältä (avio)miehen 

omistusoikeus vaimoonsa. Naisten irtautuminen avioliitosta on uhka, jota pyritään 

kontrolloimaan yhteiskunnissa eri tavoin. Patriarkaalisissa yhteiskuntarakenteissa 

tämä tapahtuu tekemällä naisesta julkinen: avioliitossa ”yksityisomistetusta” 

naisesta tulee prostituutiossa ”julkisomaisuutta”. Pyrkimyksenä on naisten 

orastavan, globaalin ja paikallisen, henkisen ja materiaalisen, itsenäisyyden 

tukahduttaminen. 

Seksualisoituneen yhteiskunnan ja normalisoituneen prostituution 

tarkastelu yhdistyi tutkimuksessa myös thaimaalaisen prostituution ja avioliiton 

tarkasteluun. Thaimaalaisessa kulttuurissa avioliiton ja prostituution havaittiin 

olevan miehille kaksi erilaista elämänaluetta. Kaupallinen seksi on sallittua 

aviomiehelle miehen luonnollisena pidetyn suuremman seksuaalisen tarpeen 

vuoksi. Todettiin, ettei tasa-arvoinen rakkausavioliitto ole siksi thaimaalaisessa 

kulttuurissa tavanomainen. Avioliittoinstituution tärkeys thaimaalaisessa 

kulttuurissa kuitenkin tunnustetaan, sillä perhe takaa puolisoille hyvän sosiaalisen 
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aseman. Koska mies on julkinen toimija ja nainen kantaa vastuun perheestä, 

avioliitto on miehelle tärkeä julkisen, naiselle yksityisen elämän näkökulmasta. 

Kyseenalaistin tutkimuksessa Van Esterikin väitteen avioliitosta thaimaalaisen 

miehen seksuaalisen aktiivisuuden moraalisena mittarina sillä perusteella, ettei 

seksuaalisen käyttäytymisen moraalisuudesta voida puhua silloin, kun 

moraalisuutta ei aviollisen uskollisuuden näkökulmasta edellytetä. Totesin 

tutkimustuloksena thaimaalaisen aviollisen moraalin olevan siksi 

”instituutiomoraalia”, ei yksilömoraalia. Lisäksi pohdin tämän instituutiomoraalin 

yhteyttä myös seksiteollisuuden laajaan hyväksymiseen, jossa siinäkin instituutio 

(seksiteollisuus) näyttäytyy ensisijaisena yksilöön (prostituoitu) nähden. 

Mielestäni tämä selittää osaltaan seksiteollisuuden menestymistä thaimaalaisessa 

yhteiskunnassa. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi seksuaalipoliittista 

libertarianismia ja sille ominaista viettieetosta selityksenä kaupallisen seksin 

lisääntymiselle. Tutkimuksessa viitattiin Näreen tutkimuksiin, joiden mukaan 

prostituutio perustuu miesten tarpeeseen sekä miehen kyseenalaistamattomaan 

oikeuteen ostaa naisen ruumis seksuaaliseen käyttöön. Totesin näin tapahtuvan 

myös Thaimaassa. Viettieetoksen todettiin olevan yhteydessä yhteiskuntien 

modernisaatiokehitykselle ominaiseen hedonismiin, jossa tulkinnanvaraiset 

yksilöarvot ovat syrjäyttäneet yhteisölliset arvot. Tämän johdosta tutkimuksessa 

todettiin viettieetoksen merkittäväksi ongelmaksi muodostuvan sen, kenen tarpeet 

toteutuvat ja kenen ehdoilla ne tapahtuvat. Prostituutiossa tämä merkitsee miesten 

tarpeiden toteutumista naisen ruumiin ja ihmisyyden kustannuksella – myös 

thaimaalaisessa prostituutiossa. Seksuaalinen vapautuminen, jolla viettieetosta 

usein perustellaan, ei myöskään ole merkinnyt naisten tosiasiallista vapautumista, 

vaan seksuaalisuuden rajojen hämärtymistä. Tämän vuoksi kaupallinen seksi on 

mahdollista. Näreen viettieetos-teorian perusteella pohdin viettieetosta 

thaimaalaisessa viitekehyksessä, ja totesin sen luonnehtivan prostituutiokulttuuria 

myös siellä. Totesin rakkauseetoksen, jolle on ominaista kunnioitus ja 

kumppaneiden tasavertaisuus, thaimaalaisessa kulttuurissa toistaiseksi 

kypsymättömäksi ideaaliksi, jota thaimaalainen kulttuuri ei tämän tutkimuksen 

muiden tulosten perusteella näytä mahdollistavan. Lisäksi totesin kokemuksen 

seksuaalisuudesta olevan yhteydessä siihen, miten tämä kokemus yksittäisille 

ihmisille kulttuurin sisällä mahdollistuu. 
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Toisessa pääluvussa tarkastelun kohteena olivat vielä prostituoidun 

ja naisten ihmisoikeudet thaimaalaisessa kulttuurissa. Tarkastelun yhteydessä 

kyseenalaistin ihmisoikeus-käsitteen länsimaisen määrittelyn thaimaalaiseen 

viitekehykseen sinänsä, mutta ei kuitenkaan täysin, sopimattomana. 

Tutkimuksessa keskeiseksi nousi ihmisoikeuksien johtaminen thaimaalaiseen 

kulttuuriin maan omista lähtökohdista käsin. Thaimaalainen naisliike ei ole 

profiloitunut voimakkaan feministiseksi, sillä se on pyrkinyt välttämään 

voimakkaita vastakkainasetteluja. Tämän vuoksi thaimaalaisen naisaktivismin 

yhteydessä tulisikin puhua komplementaarisesta feminismistä. 

Olen edellä kuvannut tiivistetysti tutkielmani lähtökohdat, kulun ja 

osan tutkimustuloksista. Naisen ihmisyyttä ja prostituutiota thaimaalaisessa 

uskonnollisessa, kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa viitekehyksessä 

tarkasteltuani tutkimuksessa on ollut mahdollista tehdä vielä joitakin 

johtopäätöksiä. Prostituutio koskettaa laajasti sekä yksilöä että yhteisöä, niin 

paikallisesti kuin globaalisti. Prostituutiossa on aina kyse myös seksuaalisuudesta, 

joka kytkeytyy ihmisen psykologiseen, fysiologiseen ja emotionaaliseen 

monimuotoisuuteen. Siksi prostituutio ei voi pelkistyä ainoastaan ruumiin 

yksinkertaiseen ja tekniseen myymiseen ja ostamiseen, vaan se koskettaa myös 

ihmisen elämän muita osa-alueita. Jos prostituutio ei koskettaisi ihmistä, 

prostituoitujen surulliset ja epäinhimilliset tapauskertomukset eivät olisi 

todellisuutta. Mielestäni prostituutio ihmisyyttä koskettavana ongelmana uhkaa 

unohtua, mikäli prostituution rinnastaminen mihin tahansa liiketoimintaan jatkuu. 

Markkina-arvoihin sitoutuva maailma aiheuttaa inhimillisesti raskaita seurauksia, 

joista prostituutio on hyvä esimerkki. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää huomiota 

asenteeseen, jolla prostituutiosta ja prostituoiduista puhutaan. Prostituution 

koskettaessa voimakkaasti koko ihmistä, voidaan maksullisesta seksistä puhua 

myös maksullisena ihmisyytenä.  

Thaimaalaisessa kulttuurissa uskonto on näkyvä osa elämäntapaa ja 

koko yhteiskuntaa. Uskontoa, kulttuuria ja yhteiskuntaa ei siksi voi erottaa 

toisistaan. Tämän vuoksi myös prostituutio tulee asettaa tähän kokonaisuuteen. 

Mihin prostituution suorastaan kummallinen kannattavuus thaimaalaisessa 

kulttuurissa perustuu? Maan nopea modernisaatio ja turismin lisääntyminen 

antavat varmasti joitakin vastauksia tähän kysymykseen. Käytännöllisten syiden 

lisäksi voi mielestäni pohtia myös niitä käsityksiä, jotka ovat thaimaalaiselle 

kulttuurille tyypillisiä ja joiden perusteella prostituutio hyväksytään. Ihminen 
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nähdään buddhalaisessa kulttuurissa osana kokonaisuutta, ei erityisessä asemassa 

olevana yksilönä. Tämän perusteella on ymmärrettävää, että seksiteollisuuteen on 

thaimaalaisessa kulttuurissa helppo suhtautua taloudellisena kysymyksenä. 

Thaimaalaisessa yhteiskunnassa naiset ovat miehiin nähden eriarvoisia 

sosiaalisesti ja taloudellisesti. Naisen ihmisyyden tarkastelu thaimaalaisessa 

prostituutiossa onkin tämän tutkimuksen puitteissa kytkeytynyt pitkälti naisen 

yksityiseen ja julkiseen asemaan yhteisössään, jossa hänen edellytetään täyttävän 

tietyt käyttäytymisnormit. Naiseen kohdistettuja yhteiskunnallisia odotuksia ovat 

mukautuvuus, sopeutuminen, kuuliaisuus ja aviollinen uskollisuus. Naisen 

ihmisarvo on thaimaalaisessa kulttuurissa sidottu kodin piiriin. Koska naiset eivät 

voi poiketa näistä odotuksista sosiaalisen eristämisen pelossa, naiset 

sosiaalistetaan uhrautumaan perheensä puolesta. Yhtäältä naisiin kohdistetut 

vaatimukset ja niiden edellyttäminen antavat thaimaalaisille naisille kollektiivista 

valtaa ja vastuuta. Onhan nainen perheen ytimessä edellytys koko aasialaisen 

yhteiskuntajärjestelmän toimivuudelle, sen luovuttamattomalle ihanteelle. 

Toisaalta yhteisöllisistä odotuksista kumpuavat vaatimukset ovat pitkälti osa 

järjestelmän toimivuutta, eivät naisten omista mahdollisuuksista käsin ohjautuvia. 

Mielestäni sukupuolittuneet yhteiskunnalliset vaatimukset selittävät 

myös vaatimusta prostituutiopalvelujen tuottamisesta miehille ja turisteille. 

Vaikka olen tässä tutkimuksessa osoittanut prostituution olevan julkisen 

sovinnaisuuden näkökulmasta paheksuttua, prostituoidut ovat kuitenkin 

thaimaalaisen sukupuolikulttuurin merkittävä osa. Hyviä naisia (aviovaimot) ja 

myös huonoja naisia (prostituoidut) on oltava, jotta avioliitto ja prostituutio 

kahtena eri elämänalueena ovat miehille olemassa. Miehen valinnanvapaus 

harjoittaa tai olla harjoittamatta avioliiton ulkopuolisia suhteita merkitsee valtaa, 

joka kohdistuu sekä vaimoon että prostituoituun. Tämän perusteella nainen ja 

prostituoitu ei ole thaimaalaisessa prostituutiokulttuurissa ihminen samalla tavalla 

kuin mies tai asiakas, joille itsenäinen toiminta on mahdollista. 

Ajatus prostituution julkisesta paheksuttavuudesta on edellä sanotun 

valossa erityisen ristiriitainen: vaimoa ja prostituoitua voidaan nöyryyttää 

julkisesti, mutta samalla kummankin edellytetään toteuttavan osansa 

yhteiskunnallisessa hierarkiassa. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan 

ihmisoikeudet, kuten oikeus vapauteen ja tasavertaisuuteen, kuuluvat kaikille 

ihmisyyden perusteella. Mielestäni ihmisen omat kokemukset ja seksuaalisuus 

muokkaavat ihmisyyttä keskeisellä tavalla. Koska thaimaalaisen naisen kohdalla 
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ne kuitenkin sivuutetaan, naisen ihmisyys ei tässä yhteydessä toteudu YK:n 

periaatteen tarkoittamalla tavalla. Bangkokilaisen Foundation for Women -

kansalaisjärjestön näkemys naisesta ja prostituoidusta on silti optimistisempi. 

Tukemalla naisten omia lähtökohtia, olosuhteista riippumatta tai pikemminkin 

hyväksymällä ne, keskustelu ja toiminta naisten hyväksi muodostuvat 

hedelmällisemmiksi. Kansalaisjärjestöjen näkökulmassa positiivista on mielestäni 

suhtautuminen prostituoituihin omien olosuhteidensa parhaina asiantuntijoina. 

Voisiko tällainen asenne toimia keinona, jonka avulla esimerkiksi prostituoitujen 

leimaaminen voitaisiin tulevaisuudessa välttää? 

Prostituutiota on tutkittu paljon ja useista eri näkökulmista. 

Thaimaalaisen naisen ja prostituoidun ihmisyyteen ei kuitenkaan ole aiemmassa 

tutkimuksessa kiinnitetty huomiota, mutta tässä tutkimuksessa se on noussut 

kantavaksi teemaksi. Tämän tutkimuksen keskittyessä naisen ihmisyyden 

tarkasteluun tutkimuksen ulkopuolelle rajautui kuitenkin monia muita 

thaimaalaisen prostituution ja kulttuurin kannalta tärkeitä kysymyksiä. Niitä ovat 

muun muassa lapsiprostituutio ja aids-kysymykset. Myös prostituution 

asiakkaiden toiminnan tarkastelu on kiinnostava ja laaja teema, jota tarkastelin 

tutkimuksessani prostituution kysynnän näkökulmasta. Jatkossa prostituution 

asiakasnäkökulmaa voisi laajentaa pohtimalla asiakkaan kaupallisen seksin 

ostamisen syvempiä motiiveja: Mistä tarve ostaa prostituutiopalveluja syntyy? 

Voisiko taustalta löytyä esimerkiksi asiakkaan ongelmallinen suhde naisiin, joka 

ilmenee passiivis-aggressiivisuutena prostituoitua ja muitakin naisia kohtaan?  

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajautui myös kiinnostava kysymys 

thaimaalaisen prostituution yhteydestä mediaan ja viestimien välittämään kuvaan. 

Miksi juuri thaimaalainen prostituutio saa – suomalaisissakin - viestimissä niin 

paljon sijaa? Mihin thaimaalaisen prostituution mediaseksikkyys perustuu ja miksi 

viestimien luomiin, usein virheellisiin mielikuviin, on niin vaikea vaikuttaa? 

Kenestä ja kenelle viestimet luovat näitä mielikuvia? Millainen on thaimaalaisten 

ihmisten oma sija tässä mediapelissä? 
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